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Atatürli Floryada 
lstanbul, 20 ( A.A. ) - Ata· 

türk bugün öğleden sonra, 
kendileri kürek çekerek cle
nizcle sandalla bir ~ezinti yap· 
mı§lar ve bunu müteakib pla
ja çıkarak burada kum ve g ü
neş banyosu almışlardır. 

Atatürk akşama doğru ya· 
ya olarak 

1

plôi sahilinde bir 
müddet dolaşmışlar ve bu ara
lık Florya tesisatının • .. ; pla
nına rröre vapılmakta olan 
bany: binaları in şaatını teltis 
buyıırmuslarcl ır. 

Atatürk, Florya'.: ı' · el eniz- ~ f 
evinde spor hayatına başla· 
mıslarclır. 
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Giindelil.· 

'[ • 'il K P 1 R I ~ Ct 

. ''Üç beyaz" ımız arasına .?ir 
dördüncüsü daha katılmıştır: turk 
pirinci de artık pamuk, un ve şe
lter gibi devletin tam ve yaratıcı 
kontrolu altındadır. 

Pirinç evvela halkın belli başlı 
bir yiyeceği; sonra çok kar ~ıra· 
kan değerli bir ihraç. maddesı ve 
nihayet ekimi umumi sıhatle ya
kın alalcalı bir ürün olarak ~m.ek 
ve himmet istemektedir: Elımız: 
deki istatistiklerden anlıyoruz kı 
926 dan 932 ye kadar yedi sene 
içinde vasati olarak 183.500 dö
nüm çeltik ekilmiş ve ~u.ndan 
28.000.000 kiloya yakm pırınç ~
lınmışh,., Bu mikdar memleketın 
ihtivacına yetmemiş ve her yıl dı
şardan pirinç getirilmiştir. . 

P . • d" -· • para hıç de ırınce ver ıgımız 
azımsanamaz: 926 dan 932 ye ka
dar, yedi yıl içinde dışarda~ aldı
ğımız pirince her sene. va~at.ı ola
rak 1.913.000 lira verılmıştır. Bu
na mukabil ihracatımız yok dene-
cek kadar azdır. . 

Pirincin iç ve dış pazarlard~kı 
.. .. . 'k" yıl 1·çı·nde ekım ustun yerı; son ı ı . . . 
de ve istihsalde memnun edı~ı b~~ 
artışe sebeb olmuştur : 933 e 
bin 455 ton olan istihsal ; 934 de 
25.699 ton fazlasila 72.154 ton.e 
yükselmiştir. Bu gün meml~ketı
mizde pirinç ekmeğe elverişi~ olan 

· ki w son çeltık ka-yerlerın ço ugu ve . . 
• 1 bu işin organize edılmesı 

nunıy e . 1 . .. da 
bu rekoltenin bir kaç mıs ını 1

• r • 
kin yalnız bir zaman ?1eselesı o}· 
duğunu anlatıyor .. Zıraat Veka
letinin yaptığı tetkıklerle a?laşı~-

t k. bu gün memlaketm bır 
mış ır ı, . k' . . . 

k Y
erlerinde çeltık e ımı ıçın ço . . w 

fay dalı olan suların vazı~~tı . agır 
'para masrafları istemeden ıslah e
dilebilecek ve istihsal ilk çırpıda 
bir mislini bulacaktır. . 

Bu neticeyi en kıas ve em~n 
yoldan yeni çeltik kanunu temın 
edecektir. 20 sene evel çıkarilmı~ .. 
olan " Pirinç Ziraat Kan_u~na:mesı 
nin artık karşılayamadıgı ıhtıyaç
)arı ve eskimiş olan mevzuaatı ye
rine bu günkü zirai kalkınmanın 
şartlarını ve milli ekonominin za· 
rur tlerini göz önünde bulundurn
rak hazırlanan yeni kanunun tat
biki. en biiyiik mülkiye memuru -
nun 'reisliği sltında biitün a.1 ·~alı 
tarın bulundui!u faal ve salahıyet
li komisyonlara verilmiştir. 

Artık çeltik ekiminin bir sıtma 
vasıtası olmasına da imkan kal
mamıştır: Kesik sulama tatbik 
edilerek çeltikler on günde bir 48 
saat susuz bırakılacak ve bulun
ması ihtimali olan sivri sinekler 
öldürülerek çeltikçiliğin bir sıtma 
kaynağı olması kökünden önlene· 
cektir. Kesif çeltik ziraati yapılan 
bölgelerde çeltikler köylerden 50, 
i<aza merkezlerinde 500 vilayet 
merkezlerinde 1000 metre uzakta 
bulunacaktır. 
• (Sonu 2. inci ı;:ıvfada ) 
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HER YERDE 5 KURUŞ 

BASSACI 
' Ankara, 20 (AA.) Maksim Gorki'nin 

vefatı dolayısiyle başbakan İsmet İnönü 

tarafından Sovyet birliği komiserler he
yeti reisi B. Molotof'a ve hariciye vekil 
vekili Şükrü Saraçoğlu tarafından da 
hariciy~ işleri komiseri B. Litvinof'a ta
ziyet telgrafları çekilmiştir. 

Moskova, 20 (A.A) - Maksim Gor
ki'nin ölümü dolayısiyle Moskovada 
bulunan elçiler, Sovyet hükümetini ta
ziye etmişlerdir. 

Molotof, Türkiye başbakanı İsmet 
İnönüden ve fransız mebusan meclisi 
reisi Hcrriot'dan taziyet telgrafları al 
ınıştır. 

IRAN· 
Balıre '11 adaları 

doJa~ sile in!!İltPrevi 
• ~ .ol 

ı)rot~sto eti i 
Cenevre, 20 (A.A.) - İran hariciye 

nazırı, milletler cemiyeti umumi katibi 
B. Avenol'a, İran hükümeti tarafından 
Bahreyn adaları hakkında, İngiltere'nın 
Tahran işgüderine verilen notanın bir 
suretini vermiştir. Bu nota, Bahreyn a
daları hükümcti adına hareket eden İn
giltere ile İbnissuud hiıkümeti arasında 
16/ 11 ve 17 / 11/ 1935 tarihlerinde teati 
olunan muhabereyi protesto etmektedir. 

Notada, ezcümle. deniyor ki: 
''İngiltere hükümeti, İran'nın Bah

reyn adaları üzerindeki haklarını tama
miyle bildiğinden, münakaşa götürmiye· 
cek kadar açık olan bu hakları inkar de
meğe gelen bu tarzı hareketi bir kerre 
daha protesto etmek vazifem icabıdır. 

İran devletinin gerek bugün ve gerek ya
rın için bu meseleye aid bütiin hak ve 
menfaatleri katiyen mahfuzdur .. , 

, " 

-

Fransa da zecri tedbiı·leı·i 

kaldırmıya karaı· vereli 

!t!'lııa zecri tedbirler kaldırılnıadığı 
ıçın Ceııevre toplcı ntısın,a girın.iyecek 
Milletler Cemiy.eti mahfillerinde büyük teessür var 
Roına, 20 (A. 

A.) - Resmi 
mahfille
rinden bildiril· 
diğine g ô r e , 
zecri tedbirler 
kaldırılmarlıgı i
çin, İtalya, gele
cek Cenevre top
lantısına iştirak 
etmek isteme - llf;;.ı!k!!illıı&;;~;L~· 

mektedir. H C('rutti 

İngilterenin kararı İtalyanın bu hu
sustaki gidi ini deği tirmemi t r. 

Yarı rcsmı. fakat aliihiv t s hibi ir 

{ e s · a n (; e ı e r a 

Diin halkevinde ressıım general 1 fa. 

lil'in eserlerinden mürckkeb bir sergi a· 

çılmıştır. 

Kültür bakanı Saffe t Arıkan bakan
lar, saylavlar, elçiler. bakanlıklar ileri 
gelenleri ve ressamlardan mürekkeb se
çilmiş bir heyet karşısında himayeleri-

zat. Havas ajansına şu beyanatta bulun
muştur: 

"- Zecri tedbirler kalkınca. muka
bil tedbirler de tabiatiyle kaldırılacak
tır. Zecri ted irlerin ekonomık kısmı. 

biıiın millı endüstrimizin fevkaliide İn· 
kişaf.nı ınucib olmuştur. İtalya, bundan 
faydalanmak arzusunda değildir. O

nun, şu veva hu dev]ct aleyhinde hiç bir 
hu umet duy usu yoktur . ., 

Aynı zat. B. Edenin nutkunu. m m· 
nuni ·etle karı ık bir sükt'.'ın ve huzur ile 
dinledik. Bu nutuk İtalya hesabına si
yasi ve kerı bir muvaffakiycttir. He-

(S nu J. üncii srıyf:ıda) 

ne aldıkları bu sergiyi açarken, sanatka
rın elli yılı a an meslek hayatında bü
yük bir dikkat ve gayret ile bağlı kal

clıgı sanat şubesinde göstermiş old w 
1.ı·· .. k ugu 

uyu muvaff akiyetin her sanatk• . · .. . ar ı-
çın guze l bır örnek olması tem .. 
d l.ı ennısın-

e ulunarak erist igwi b b 
• u aşarıdan do-

Ba~bakaıı İnönü'nürı muhterem 
a~Je~i.dün tayyare ile bir hava ge
zmtı.sı yapmışlardır. 

Tüı'.kiyenin kanadlanmasmı mil
li bir dava olarak ele alan Başba
ka111m:z yurdun havalarını tanı
manm: toprağım sevmek ve tanı
ma~ kadar mukaddes bir borç ol
~~ug unu anlatma yolunda en güze.' 
orrıckleri vermektedir. A ziz Baş
b~kanrnın izinde yürümeyi şerelli 
hır var.ile sayan türk milletinde 
havacılık sevgisinin bir ahlak hali
ne gelme ·i yalnız bir zaman me -

~e~~ 1 
Resimlerimiz küçük Ôzdcr'in 

tayyare.ve binmek için habasrndan 
izin istediğini ve f!ezintidcn mem-
111m, gülerek döndiFrünü. lnönü -
ııün cocuklarım ui7ıırladı~ını ve 
Bçsrqkanurwr.ın f'T?.•ıh erem avlesi-
ni PÖ"ltermektedir. " 

1 jtvaııyada vazi~ t 
Kanun, s, 20 ( A.A.) - Örfı idare tem· 

did edılmiştir. Vaziyet hiila vahımdır. 
biıtun resmi binalarla başlıca sevkul -
ce s noktaları asl er tarafından i al 
«:~ı lmi tır. G v de,. .. m ediyor. 

layı sanatkarı tebrik etm" t. 
S ff 

ış ır. 

a et Arıkan b d • un an sonra k d 
layi keserek ser . . ur e
lil'i . gıyı açmış, general Ha-

sergı ye ilk olarak girme v 

etmek suretiyle b.. "k gc davet 
uyu ve dew l' 

mımıza ka . ger ı ressa-
dir, rşı takdırlerini göstermişler-

HEYEC\NL4 BEKLENEN 

_'.'\IAÇI ~ NETICESl 

Şnıeling, LuiR i 
de nakavt etti 
Alman devlet şefleri 

Şmeling-'i tebrik 
ettiler. 

Nevyork, 20 (AA) D" 
· . . · · - un gece 85 

~ın seyırcının önünde zenci boksör L . 
ılc alman Ş r UI\ 
b .. .. me ıng karşılaşmış ve alman 

oksoru 12 inci ravundda L . ' . 
avt ederek yenmiştir. 

uıs yı nak-

Bu parlak muvaff k" d.. a ıyetten sonra 
unya boks c:.~m · 1 v 

v. • k r- pıyon uguna namzetli-
gını azanmış olan ş . 
şampiyonu ol . melıng, dünya 
Berr 'd an amerıkan Braddok ile 

ın e karşılaşacaktır. 
Bütün boks . 

kada "Ik b. şampıyonlarını şimdiye 
• w r 1 ır kaç devre içinde iskambil 

kagıdı gibi ye . . re sermı şolan zenci Luiı-
ın bu fec· · · 1 yenılmesı hayertler uyan-
dırmıştır. Hus1.4siyle ki i1k dört ravund 
da Şmelingi fena ha]de dövmü~ ve biı 

(Sonu 4. üncü sayfada) 



SAYFA2 

Günün meseleleri: 

Yolları ağaçlıyamaz mıyız? 
Mevzu ehemietlıdır. Evet, iki 

on bin kilometreye yaklaşan şose
lerle, bir on bine yakın demiryol
larımız var. Bunların iki tarafları 
umumiyetle ağaçsız. 

Her ne kadar, bazı vilayetlerde 
gayretli valilerin himmetlerile şe
hirlerden birkaç kilometre uzak
lara doğru ağaçlanmış yollar gö
rülüyor. Yine bazı şehirlerde bele
diyeler tarafından dikilmişler de 
yok değil. Fakat bunlar otuz bin 
kilometreye yaklaşan ve her yıl 
yeni yapılan şose ve demiryolJari
la uzayan bütün yurd yolları için 
çok ehemiyetsizdir. 

Bunları kim ağaçhyacak? 
Ağaç, evet bugün o, dünden da

ha çok mühim bir memleket mev
zuu olmuştur. O yalnız yollan süs
lemek vazifesini görmez, yurdun 
içinde müdafaa vasıtası olarakta 
mütaleaya değer. İşte bu bakım
aan bütün yolların tezelden ağaç-
,andınlmalan önemli işlerden sa
yılsa yersiz değildir. 

Y ollann yakın yıllar içinde ağaç
landınlmasım kestirmt:den hallet
mek lazımdır. İlk görünüşte bü
yük ve güç sayılacak olan, bu iş 
zannedildiği kadar güç de değil
dir. Yetişir ki, bu bir yurd işi ola
cak dfü~ünülüp ele alınsın. 

Yurd yollarım ağaçlandırmak 
-için ayn bir kanun ve ayn bir teş
kilata ihtiyaç olmabdığı gibi, bu
nun için herhangi bir vekalet büd
cesine büyük paralar koymağa lü
zum da yoktur. Bu sadece, sayın 
İsmet İnönü hükümetinin Kamu
taya veripte encümenlerde görü
şülmekte bulunan, orman kanunu 
projesine tek bir madde ilavesile 
kolavca halledilecek bir iştir. 

Bu husustaki, düşüncelerimiz 
şunlardır: 

Memlekette halen on yedi bin 
şose ve yedi bin de demiryolu ki 
aşağı yukan 24-25 bin kilometre
lik yol vardır. Bu yolların iki ta
rafı hesab edilirse 48-50 bin kilo
metrelik bir uzunluğun ağaçlan
ması neticesine varıhr. 

Bu volların. hepsini ağacsız ka-

Aydının 

ı)amuk 

bu yılki 
•• •• •• urunu 

~ydın, (Hususi) - Nazilli pamuk is
casyonunda bu yıl daha hissolunur bir 
çalışma vardır. İstasyon yeniden yapılan 
iki pavyonla genişletilmiştir. Bu pavyon
lara çıkmk makineleri konulacaktır. İs
tasyon bölgemizde üretmeği kabul etti
ği cins amerikan tohumundan geçen yıl 
500 dönüm ekmiş 49.000 kilo tohum al
mıştı. Elde edilen 30 ton cins pamuk i
se İzmir borsası piyasası 40 • 41 kuruş 
iken Nazillide vagona teslim 48,S kuruş· 
tan satılmıştır. 

Bu yıl 1000 dönüm istasyon tarlala
rına ?000 dönüm istasyon muhitindeki 
:-encberlerin tarlalarına 300 dönüm Bur
haniye ve 400 dönüm de Aydında olmak 
üzere 8700 dönüm damızlık tohum cin
si tohum ekilmiştir. Bundan başka 1300 
dönümlükte başka cins iyi tohum dağı
tılmıştır. Bu yıl elde edilecek tohuı-ı1a 
gelecek yıl 40 - 50 bin dönüm saha eki
lebileccktir. 

Bu tohumlar, istasyonun makincleri
le ve asistanların nezareti altında ekil
mekte ve istasyon çapa makineleriyle ça
palattmlmaktadır. İstasyonun kıymetli 
direktörü Celalden öğrendiğime göre; 
ilk aylarda soğuk ve rutubetten pamuk
lar hastalanmış fakat son günlerdeki sı
:aklardan neşvünüma normal duruma 
Jirmiştir. Bugün durum % 70 normal 
bir haldedir. Eğer son bahar yağışlı git
mezse bu % 30 anormal durum telafi e
dilebilir. 

za,·allı işçi toprak altında kaldı 
Yenişehirde Demirtepede Seyfinin 

inşaatında çalışan İhsanın toprak altın
da kalarak öldüğü anlaşılmış ve buna 
sebeb olanlar hakkında cumuriyet müd
deiumumiliğince takibata başlanmıştır. 

bul edip her beş metrede bir ağaç 
dikileceği gözönüne alınacak olur
sa bütün vatan yollan, on milyon 
ağaçla tamamen çevrelenmiş olur. 
Halbuki mevcud yollarrmız tama
men ağaçsız da değildir. 

Birçok yolların orman içinden, 
derelerden, tünel ve kayalıklardan 
geçtiğine göre bir miktarını da bu 
suretle çıkaracak olursak hemen 
6-7 milyon gibi çokta sayılmıya
cak ağaç dikmekle yollarımızı, en 
kısa yıllar içinde ağaçlarla mutla
ka çevrelemiş oluruz. 

Bu düşüncemizin şu suretle hal
li güç değil, hatta mümkündür de: 

1) Yeniden yapılacak belediye, 
hususi idare, devlet sose ve demir
yollannın inşa, keşif listelerine 
yol kenarlarına ağaç dikilmesini 
koymakla. (Dikmek ve üç sene 
bakmak şartile). 

2) Şimdiye kadar yapılmış olan 
bütün yolların iki taraflarına, her 
yıl yolların tamir masraflariyle 
birlikte ağaç dikmek masrafım, 
belediye, hususi idare nafıa, dev
let demiryollan, hesablan içinde 
bulundurmakla. (Bir kilometrelik 
yolun iki tarafına yeniden dikile
cek ağaçlann dikim ve bakım mas
rafları yüz elli lirayı geçemez). 

3) Halen mevcud veya açılacak 
olan ziraat vekalctjnin. hususi ida
r~ ve belediyelerin fidanhklann· 
dan, vollann ağaçlanması için la
zrm olacak fidanları parasız ver
mekle, 

4) Ziraat vekaleti tarafından, 
geniş yurdun çeşitli iklimlerine 
göre uygun ağaç cinslerini tayin 
ederek her bölgenin a~açlannı ön
ceden tayin eylemekle, 

5) Her zoru ve hatta olmaz.zan
nedilen en çetin isleri bile, kudret 
ve gavretlerile defalarla yenmiş 
ve h:dletmiş, sayın Basbakan f s
met t nönü bu işe de mutlak suret
te e1ini koyarsa; asla sünhe en ite
mez ki, memleketin bütün yollan 
hem <le on yılclan daha önce hepsi 
ağaçlanmrş olm~c:ım ..• 

Kac:ıt:nıınni ~::ı.vl~vı 

T. COSKAN 

Güneş tutulması 

Sovyet Rusyadaki tet
kikler büyük bir başarı 

ile neticelendi 
Moskova, 20 (A.A.) - İlim akade- · 

misinin güneş tutulmasını tetkik komis

yonu reisi Profesör Gerassimoviç en e
hemiyeti gözetleme noktalarında elde
edilen neticelerin mükemmel olduğunu 
söylemiştir. 

Sovyet ve yabancı alimler güneş at
mosferi ilminde misli olıruyan vesikalar 
toplamışlardır. Bilhassa bu 'iş için hazır
lanmış olan bir balon Krasnodar'da 
4.100 metreye yükselmiş bir saat 27 da-

kika süren uçuş esnasında güneş tutul
masının bütün safhalarını tesbit eden 
1.000 resim almışbr. Kabarovsk'ta hava 
fena olduğundan bir tayyare 4.900 met
reye çıkarak resimler almıştır. 

Uzak şarkta Kuibişevo'daki devlet 
astronomi müessesesi yalnızca Ayn
ştayn'in nazariyesini tevsik işi ile uğ
raşmış ve bütün programını başarı ile 
bitirmiştir. Enstitü 14 resim almıştır. 

Ekonomi bakanlığının hazır
Jıyacağı nizamnameler 

Ticarette tağşişin meni ve ihracatın 
mürakabe ve korunmasına dair kanuna 
ek olarak çıkarılan ve 15 haziranda mc-

riyete giren kanunun hükümlerine tev
fikan, Ekonomi bakanlığı tarafından, 

ihraç maddelerimizin kontrolu için ayrı 
ayrı nizamnameler hazırlanacaktır. 

Türkofis, bu hususta rakib memle
ketlerde meri olan yeni mevzuattan is
tifade etmekte ve bunlar üzerinde tet
kikler yapmaktadır. 

ULUS 

Türk Dili },ülteninin 
14 üncü sayısı çıktı 

İstanbul, 20 (A.A.) - Türk dil ku
rumu genel ıekrctcrliğindcn: 

Türk dili bülteninin 14 üncü sayısı 
çıkmıştır. Kurum genci merkez kurulu 

üyelerinden Konya saylavı Profesör Na

im Onatın ikinci türk dili kurultayında 
türk ve arab dil birliği üzerine verdiği 

tez bu sayıdadır. 

Türk dili bülteninin her sayısı 30 ku

ruştur. On sayının abonesi üç liradır. 

Satıış ve abone yazılma merkezi İetan

bulda Ankara caddesinde türk kitabçılı

ğı limtet tirketidir. 

Türk dil kurumunun başlıca çalışma

larını ve bunların verimini koyı1.ında 

toph~ türk dili bültenine aay_ı:n okur

larımızın değer vereceklerini umarız. Bi

rinci abone yılının tam takımı kalmamış 

olmaaı yüzünden edinmek istiyenlcrin di

leklerini yerine getiremiyoruz İkinci a

bone yılında da böyle bir güçlüğe uğra

mamak için 'imdiden abone yazılmak 

gerektir. 

Türk dili bülteninin 15 nci sayısı da 
Dr. Profesör Saim Ali Dilcmrenin türk -

kelt söz kökleri karşılaştırılmasına dair 
bir etüdü havi olarak basılmaktadır. 

Tutulan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza örgütü iki ölü seksen bir kaçak

çı, üç bin dört yüz elli üç kilo gümrük ka 
çağı, yüz on dokuz kilo inhisar kaçağı, 

otuz üç bin dört yüz kırk defter sigara 
kiğıch, bin üç yüz yirmi paket sigara, 

yüz seksen üç altın lira, kırk sekiz türk 

lirası, kırk beş gram eroin, üç tüp nco 
kokain, bir tüfek ile kırk yedi kacakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

Balık esirde 
Ceviz büyüklüğünde dolu 

Balıkesir, 20 (A.A.) - Bugün Ba

lıkesir'e şiddetli dolu düştü. Her biri 

ceviz büyüklüğünde buz parçalan ha

hilnde düşen dolular bazı ağaçların 

yapraklarını yere dökm~ştür. Dolu bir 

kaç dakika devam ettiği için mahsule 

kayde değer bir zarar vermemiştir. 

Giindelik 
TORK PİRiNCi 

(Başı 1. inci sayfada) 

Çeltik iıinin bir memleket me
selesi olarak ele alınması ve buna 
aid hükümlerin tatbiki için lazım 
olan parayı devlet; hüküınet hüd
cesinden veya umumi bir vergi 
şeklinde almakdansa, doğrudan 
doğruya bu ziraatten faydalanan. 
lardan temini tercih etmiştir· Çel
tik ziraati ile uğraşan her vatan
dasın bir hektar başına vereceği 

:ı •• 
600 kuru§ gibi az bir para; mus -
tahsilin alın terini değerlendire
cek ve pirinci ihraç maddelerimiz 
arasına sokacak olan yeni hüküm
lerin tatbikine kafi gelecektir. 
Ekime yeni başlamış oldukların
dan dolayı çeltik alanları dar ve 

bu yüzden geliri komisyon masraf
larını karıılamıyan yerlere Ziraat 
Vekaleti kendi büdcesinden yar
dım edecektir. 

Yeni kanunun; bilhassa sıhi 
tedbirleri önünde durmamak 

mümkün değildir: Artrk çeltik İf
çiıinin yatacakları yerler aıhi ıart
lara uygı'n olacak iyi su ve kinin 
verilecektir. it saatleri teshil edil
miştir. 

Türk pirincinin yarınına emni
yet ve ümidle bakabiliriz. 

21 HAZİRAN 1936 PAZAR 

Dahiliye Vel{ili ve C. H. P. genel sekreteri 
B. Şül{rÜ Kayanın reisliğiııdeki toplanblar 

Yeni deruhte etmiş oldukları parti 
işleri hakkmda aydınlatılmak ve hasbi
haller yapılmak üzere aşağıda adları ge· 
çen valilerimi'ıin, 23 haziran salı günü, 
parti kurağında, Dahiliye vekili ve Cu

muriyet Halk partisi genel sekreteri B. 

Şükrü Kaya'nın reisliğinde toplanacak
larını, dünkü sayımızda, haber vermiş-

tik. Bundan sonra, Edirne ve İzmirde iki 
içtima daha yapılacak ve bu toplantılara 

bu iki şehre komşu vilayetlerin valileri 
iştirak edeceklerdir. Ankaraya çağm
lan valilerimiz şunlardır: 

Bilecik valisi Ali Rıza Oskay, Es
kişehir valisi Talat Öncel, Kütahya va

lisi Sedad Erim, Bolu valisi Salih Ce
mal Gülen, Zımguldak valisi Halit Ak-

soy, Kastamonu valisi Tevfik Talat De
mirkan, Ankara valisi Nevzat Tando
ğan, Sinop valisi Süreyya Yurdakul. 
Samsun valisi Fuad Toksal, Çorum va
lisi Ziya Tekeli, Amasya valisi Kadri 
Üçok, Tokad valisi Faiz Ergun, Kayseri 
valisi Nazmi Toker, Niğde valisi Faik 
Üstün, Konya valisi Cemal Bardakr, 
Yozgad valisi B. Baran, Seyhan valisi 
Tevfik Hadi Baysal. Malatya valisi E
tem Akıncı, İçel valisi Rüknettin Sözer. 
Gaziayıntap valisi Ali Rıza Çevik, ordu 
valisi Hayri Sırtıkızıl, Giresun valiıi 
Feyyaz Bosut, Afyon valisi Durmuş 

Evrendilek, Kırşehir valisi Mitat Say· 
lam, Sıvas vali vekili Ahmed Refik No
yan, Maraş valisi Adli Bayman, Çan
kırı valisi Derviş Hüınü Uzgören. 

Pamuk ipliği fiatları 
Endüariyel mamulatın maliyet 

fiatlarını tetkik ve toplan mali
yet fiatlarını teab;t kanununa is
tinaden iktisat vekaleti tarafından 
pamuk iplği fiatları tayin edilmif 
tir. 

Yeni fiatlar 1 temmuzdan itiba
ren meri olacaktır. Bu tesbit key
fr.,eti müstehlik ve küçük dokuma 
~nayii lehine büyük bir hareket 
sayılabilir. 

Tenzilat nisbetleri bilhassa 10 
numaraya kadar olan cinslerde 
fazladır. Bu fazlalık Adananın 
iki ay evvelki fiallanna nazaran 
% 16, en fena aatıı mevsimi olan 
aon ayın fiatlarına nazaran da 
% 8 dir. Tenzilat nisbeti İzmir 
f abrikalarmın iki ay evvelki fi a
tma göre ise o/o 25, ve şimdiki sa
tı§ fiatına nazaran o/o 22 yi bul
maktadır. 

10 numaradan sonraki cinsle
rin fiatlarında tenzilat nisbeti 
azalmaktadır. Bu nisbet Adana
nın en son fiatlarında vasati ola
rak o/0 5, İzmir fiatlarmda ise% 10 
derecesindedir. Pamuk ipliği Hat
larının tenzilatında Vekalet baJ • 
lıca şu faydaların teminini istih
daf etmektedir. 

1. - Fenni bakımdan 10 nu
maraya kadar memleketin adi 
cins pamuklarını kullanmak lazım 
gelir. Ve bu numaraya kadar ten
zilat yapılmakla, yurdun iyi cins 
pamukları olan İzmir, Iğdır ve 
Adana iane pamuklarının aşağı 
numaralar için kullanılmaması ve 
bu numaralar için daha ziyade 
Adananın ucuz yerli cins pamuk
larının kullanılması temin edilebi
lecektir. Neticede fabrikalar ara -
sında kendiliğinden bir taksimi 
funal vücude geliyor. 

Filhakika bu suretle bilhassa 
iyi cins pamuk kullanan İzmir ve 
İstanbul fabrikaları ince iplik, 
Adana fabrikaları ise kalın iplik 
kullanmak vaziyeti husule gel
mektedir. 

2. - Pamuk ipliğinin en esas
lı müşterisi el tezgahı ile küçük 
dokuma sanayiidir. Küçük doku -
ma sanayii, büyük fabrikaların 
yüksek fiatla iplik satmaları üze
rine piyasada müşkül bir vnziyet
te kalmıştır. Fiatlarm tesbitile bu 
halin önüne geçilmiş oluıunakta -
dır. Küçük sanayi bu sayede daha 
iyi ve normal bir tarzda himaye 
ve inkiıafa mazhar olacaktır. 

3. - Fiatlarda yapılan tenzi-
lat, istihlakin artmasına, fabrika: 
larm daha fazla çalıtarak daha 
fazla istihsal etmelerine ve mali
yet fiabnın dütmesine aebeb ola
caktır. 

Bu en mühim faidelere daha 
ilave edilecek bir çok hayırlı neti
celer de vardır. Bunlardan birisi
ni bilhassa zikredelim: 

Vekalet tetkikatı esnasında pa
muklu f abrikalarmm ekseriyeti
nin rasyonel çahtmadrklarmı mü
tahede etmittir ve bu busuıta 
f abrikalarm nazarı dikkatlerini 
celbetmi!tir. Vekaletin gooerdiği 
bu alaka ve teıbit edilen fiatlaı 

fabrikaları daha rasyonel bir tarz
da çalıtmağa sevkedecektir. 

Burada bir noktaya İf&l'el ede
lim: 

T e.bit edilen fiatlar dahilind~ 
fabrikalar için iyi bir kazanç var
dır. Fiatlar bugünkü iktıaadi tart
lara ve pamuk fiatlarma göre ta
yin edilmiş ve fabrikalann normal 
kir martları genit olarak çizilmiı
tir. 

Fiatların bu suretle tesbiti f a.b
rikaların iıçi ve memur ücret ve 
maılarında tenzilat yapmalarına 
ve ipliklerin evsaf ve kaliteleri 
üzerinde değiıiklik icra etmeleri
ne bir sebeb tetkil etmiyecektir. 

lktısad Vekaleti sanayi mamu
litınm maliyetini tetkik ve top
tan satı§ fiatlarını tesbit etmeye 
başlamakla memleket sanayiini~ 
memleket için hayırlı olan İnkİfa
fı tedbirlerinden en mühimmini 
tatbik etmeye baılamqtır. Bu ha
reket türk aanayiinin gittikçe kuv
vetlenmesine yardım edecektir. 

Kayas çiftliğintleki inekhane 
Tarım Bakanlığı tarafından Torbalı· 

nın Kayas çiftliğinde vücude getirilecel
inekhane için 30 bin dönümlük erazi ve 
çayırlığın istimlaki muamelesi başlamalı 
üzeredir. İstimlak bitince tesise aid di
ğer işlere başlanılacaktır. 

DlL KÖŞESİ 

18 haziran tarihli bir akıam gaz;c• 

fesinde bir btı§lıli: 
"19 haziran 1936 küsulu lıüllisi1 ' 

henüz; kar§ılığı bulunmamıf tabirleri, 
haydi, kullanmak zorundayız, diye
lim. Fakat ıu kötü yabancı tnkible· 
rine veda etmemekte bu kadar 181'a
rımı.zın mancuı nedir. 

Kaldı ki, burada külli kelime.ine 
"tam", ''bütün1

' gibi karfılıkl<W bulu
nabileceği ııibi küsula halk, bildik bi
leli, güneı tutulmaaı der. 

Bu baılığı "güneıin tam tutufpıası'' 
ıekline koysak, lena mı ederdik1 

Bu vuile ile bir noktaya Jalta ili
ıelim: Gazetelerimiz birteviyc cırab 

kaidelerine göre yapılmtf masclarlar 
kullanıyorlar. Halbuki bir dilin erkin· 
liği, içinde yabancı lcaicle bulanma· 
maaını emreder. Me•ela "ingilm Jo. 
nanması takviye ediliyor •. '' diyeceği· 
mi" yerde burada "tef'il babı" mas
darını çözüp "kuvvetlendiriliyor' de
mek, pekala, mümkündür. 

Türk okurlarının anlaması bakı· 

mından "kuvvetlendirmek "takoiy• 
etmek'' ten çok daha açıkhr. 

akara Birası Mevsimin En Güzel ickisidir , 
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ollektif 
• • 
ıcın 

_;a eı .ıll :~ret 

Fransaııın 
:!'aris, 20 (A.A.) - Fransa hüküme· 

ti, Roma ve Londradaki büy:ik dçileri
ne kollektif emniyete riayet ettirmegi 
istihdaf eden "umumi teklfiler'' ini bil
dirmiştir. Fransa hükümeti. bu teklif -
terini bir müddet sonra yabancı hükü

metlere bildirecektir. 
Bu teklifler, muvakk<lt mahiyete 

olup muhtelif kabineler tarafından .bu 
babta verilecek cevapların gelmesınc 
kadar kati bir vesikada teşkil etmiyccek-

tir. 
Fransa hükümetinin kendi planını 

Milletler cemiyeti asamblesinin 30 ha

ziran toplantı devresine yet.iştir~~1l~p 
yetiştiremiyeceği henüz bellı deg~ldır: 
Bu plan, bilhassa Milletler CemıyetJ 
anlaşmasının esaslı prensiplerinin de -

• • 
proıeşı bir 

ğiştirilmesi zaruri olınadrğı düşüncesi
ne dayanmaktadır. 

Fransız teklifleri şunlardır: 
1. - 11 inci maddenin tatbiki halin

de anlaşmazlığı taraf teşkil eden devlet
lerden rey vermek hakkının alınması, 

2. - Milletler cemiyeti azasının ka
fesinden alınabilecek ekonomik zecri 
tedbirlere iştirak etmelerinin istenilme
si, bazı devletler coğrafi alil.kalan dola
yısiyle askeri zecri tedbirler alabilirler. 

3. - Mıntakavi karşılıklı yardım and
laşmalan, coğrafi bakımdan alakaları o
lan devletlerin iştirakleri keyfiyeti pe
şin olarak tesbit edilecektir. 

4. - Milletler cemiyeti anlaşması, 

Fransa'nın harici siyasetinin esas pren
sibi olmakta berdevamdır. 

görüştü Dış Bakanımız B. Delbosla 
Paris, 20 (A.A.) - B. Tevfik Rüştü 1 öğle yemeğine alıkoymuştur. Bu görüş-

0Aras, bu sabah dış bakanı M. !von ?~ı: men~n me~z~unu, milletlerarası vatiyet 

bos ile görilşmüştür. Bakan, kendısını teşkıl etmıştır. 

iki casus Pestede asılacak , , 
Budapeşte, 

20 
(A.A.) - Askeri mah- maznuna üç ay hapis ile onbeş sene ağır 

keme, üç gün devam eden bir muba~e- hizmetler arasında tehalüf eden ce:!C\-

meden sonra iki casusu asmak suretıy- lar verilmiştir. 
1e idama mahkCun etmiştir Diğer dört 

Fransız milli bankası için kanun 
davüle çıkarılacak hazine bonoları mik
darının 22 milyar 700 milyondan 20 

milyara indirilmesini istihdaf eden bir 

kanun projesi kabul etmiştir. 

Paris, 20 (A.A.) _ Saylavlar kur.u

lu, 208 reye karşı 340 reyle, Fransa mıl
ii bankasında on milyarlık bir emniyet 

nakdi bulundurulmasını ve 1936 da te-

Boğazlar konferansında Romen heyeti 
B 

'k (A A ) _ Boguazlar kon· Contzesco, Romanyanm !ahi elçisi B. 
ti reş. 20 • • 

feransına iştirak edecek olan romen .he- Pella, Kontramiral Rosca, limanlar ida-

yeti aşağıdaki zatlardan mürekkebtır: resi direktörü muavini B. Mihalopol 
T . ··ı ·ko genel Dış işleri bakanr B. ıtu e~ ' . . memuriyetleri mahallinde bulunan BB. 

kurmay başkanı general Sam~onovıcı, Antoniade ve Pella'dan gayri, heyetin 

milletler cemiyeti nezdindekı rome. n bütün diğer azaları bugün ekspresle 
delegesi B. Antorıiade, boğazlar ko~ıs-

d l 
· orta elçı B. Montrö'ye hareket etmişlerdir, 

yomında rornen e egesı 

İngiliz kabinesi1ıin kararını tenkid 
Londra 20 (A.A.) - İngiltere hükii-

' . 
b . 1 · kaldırılması ı

metinin zecri ted 1r erın 
• • v k Lord Sesil'in 

çın vermış oldugu arar, 
başkanlığı altında Scarborough'da akde· 

tlilmiş olan milletler cemiyetine muzaha· 

ı:et birliği konferansında şiddetle ten

kid edilmiştir. 
Toplantının sonunda acele karariyle 

A 20 ( A.A.) _ Grevciler, B. 
nvers, 'k' 

Van zeeland'ın ücretlerin günde on ı ı 

f karılması teklifini kabul etmiş 
ranga çt 

bir takrir verilmiştir. Bu takrir de denili· 

yor ki: 
Birlik, hükümetin İtalya'ya kar§ı tat

bik edilmekte olan zecri tedbirlerin ter
kedilmesini teklif etmeğe karar vermiş 
olmasım derin teessüflerle karşdar ve 
birlik azalarını bu kararın geri alınması
nı temin maksadiyle bütün meşru çare

lere baş vurmağa davet .eder. 

grev bitti 
olduklarından işlere pazartesi sabahı tek

rar başlanılacaktır. 

Bir yandan grev şiddetlenirken. 
Belçikalı endiistriciler :ec.ri tedbi.rle

rin kaldırılmasını ıstıyorlar 
Brüksel, 20 (A.A.) - Hükümet, bü· 

ttın dikkatini memleketin bir çok yerle

rinde ciddi bir şekil alan greve hasret· 
miş olduğunc1an, zecri tedbırler mesele· 
sinin tetkıki. muvakkaten geri bırakıl-

mıştır. 
Ayn ızamanda sosyalist liderler.in~en 

biri olan hariciye nazın I. Speak, ışçıle
rin dileklrriııi tetkik eden muhtelit ko

mi• yona başkanlık etmektedir. 
Endüstriyel ve ticari mahfiller, zecri 

tedbirlerin devam etmesine karsı bulu-

nuyorlar. 
Kömür tiretmenleri umumi konseyin

ce ne.;redile11 bir tebli~de. zecri t edbir

leri ı kaldırılması hust•suncla hükümetin 

ön;o · k olması istenmektedir. 
Sosya i:;t: "Jurnal dü Pöpl .. diyor ki: 

BB. Eden'le Baldvin'in müşterek em

niyet pren!'irılerinin terki demek olan, 
nutt1klarından sonra olduğu kadar, !n
giltere'nin manevi nüfuz ve itibarı hiç 
bir zaman alçalmamıtşır. Halbuki bu 
preıı .. ;.,ıc~ rııilletlerarasr anarşiye ve her-

kesin herkesle harbe tutuşmasına karşı 
biricik bir manidir.,, 

Fransada grevler 
azalıyor 

Paris, 20 (A.A.) - Sen eyaletinde, 

grevcilerden, tekrar işe başlıyanlar var

dır. 

Dün, 5.500 ü Luvr mağazaları müs

tahdemlerinden olmak üzere 14.427 işçi 
calıı:;amağa haıılamışlardır. 

Bu suretle, grevcilerin sayısı 41.623 

e inmı~tir. 

l(ont Ciano 
Alman elçisile konuştu 

Roma, 20 (A.A.) - Dış işleri bakanı 
Kont Ciano, alman büyük elçisi B. Von 
Hassel'i kabul etmiştir. Bildirildiğine 
göre, bu ziyaret sırf yeni bakan ile bil· 
yük elçinin resmen münasebete girmesi 

için yapxlrnı:ştır. 

B. Ruzvelte 
verilen salahiyet 

Bay Rıı?.velt 

Nevyork, 20 (A.A.) - 1 temmu~da 

başlıyacak olan yeni büdce içinde B. Ruı

velt, üç milyon işçiyi meşgul ı:debikcek 

bayındırlık işleri yapmak ve bu i*çilerc 

yardımda bulunmak üzere üç milyar 271 

milyon dolar sarfedebileccktir. Kendisine 

parlfımeııtoca salahiyet veı·ilmiı:tir. 

An1erik.aıı sayla vlar 
l{urulunun 

kabul ettiği iki kanun 
Vasington. 20 (A.A.) - Saylavlar 

kurulu yabancıları alakalıyan bir kanun 
kabul etmiştir. 

Ru kanunlardan birisi, mütekabili

yet eı:> :ısı icinde Amcrikaya gelecek ya

bancı artistlcı e gerek memlekete giris, 

gerek memlekette durm.l. h;ıl:kında ko

laylıklar ~österilmesini kabul etmekte, 

diğc.r birisi, memleketl"rine ciönec:ek fa

kir insanların geri seyahat masraflarını 

ödemek üzere hükümete s:ıl.lhiyet ver

mcl:te, ü~üncüsü de yabancılarla rvlcn
miş amcrikalı kadınlarm memleketlerine 
dönmeleriyle atakah bulunmal:tadır. 

Amerika tayııare 
filosıı 

2320 tayyareye çıkarılıyor 
Vaşington, 20 (A.A.) - Bugün 1800 

tayyareden ibaret olan hava kuvvetleri

ni bu sene 2320 tayyareye çıkarılması 

projesini parlamento tasvib etmiştir. 

Bir Romanyalı 
tayyareci dünyayı 

dolaşacali. 
Bükreş, 20 ( A.A.) - Tanın mı.-; ro -

men uçmanı B. Bazu Kantakuzen, Viley 

Post tarafından 1934 senesinde kırılan 

rekoru kırmak maksadiyle, tayyare ile 

bir dünyayı dolaşma seyahatine çıkmü: 

niyetindedir. 

B. Kantakuzen bu suretle, 40.0011 1.ı

lometrelik bir mesafe alacaktır. 

Tayyareci Paristen. kalkarak R~ı .va. 

Beh reng bo:;;aıı, Al aska, Karıadaı:ı vı: 

Nevyorktan geçerek, Atlas denizini rle 

aşmak suretiyle Paris'e dönecektıı. 

Bu yolculuğun istilzam eyleye" g ı 

masrafa karsılık 12.000.000 lei top!a

mak için Bükreste bir hususi komite 

kurulmustur. 

Hindenburgun üçüncü 
seferi 

Frankfort, 20 (AA) H " d .. · · - ın enburg 
balonu, dun akşam, şimali A 'k . .. U tnerı aya ü-
çunc seferi için hareket etmiştir. 

... 

A 
Fransa da zeçri tedbirleri 
kaldırmıya karar verdi 
(Başı 1. inci sayfada) 

nüz bir babeş hükümetinin bekasmı id
dia eden yayıntılar, bu nutukla tekzibe 
uğramı lardrr. İtalya. istikbale, emni

yetle bakmaktadır.,, 

* ~' * 
Paris, 20 (A.A.) - B. Blum, bugün 

İtalya elcisi B. Cerruttiyi kabul ederek. 
Frnnsa hükümetinin, zecri tedbirleri 

kal<lırmağa karar verdiğini bildirmİ§tİr. 

Franı.;ız A'azetcleri ne diyor"? 
Paris, 20 (A.A.) - Gazeteler. ln

giltcı e hükümetinin zecri tetbirleri 
kaldırmak hususundaki kararınr, hiç 

şaşmadan karşılamışlardır. 

Figaroda B. Dormesson: 

"Ancak. diyor: zecri tedbirlerin kal· 
dırılmasr ba~ka, Habeşistanm ilhakını 

tanımak başka. ve C.:nevre andlaşm.1sı 

nın degiştirilmesi de gene başkadır. Bu 

üç şey arasında lojik bir münasebet bu
hmduğu vaki olmakla beraber bunla: ı 
Cenevrede. katiyen bir arada bahse 
mevzu etmemelidir. Zira, aksi takdirde 
yeniden bir çıkmaza düşüleceği muhAk

kaktır ... 

Jurnalda bu meseleyi inceleyen Sen 
Bris' in görüsüne göre, şu üç kombine

zonun üçü de mi.imkündür: 

1 - Büyük Britanya ile Almanya a
rasında Fnmsayr sıkıştırmak suretile İ· 
talyayr durdurmak. 

2 - İngiltere, İtalya ve Almanyadan 
miirekkeb bir zümre kurup, Fransayı 

buııun dışında bırakmak. 

3 - Almanyayı durdurabilmek için, 

~ ili~tinde 

Fransayr, Jngiltere ile ltal}'a araı:1n<la 
bir anlaşma • yolu olarak kullanmak 

Millc·ılc•r t>t·mİ)t'lİ 

mahfillt·riıulc• ft•t•.,...,iiı 

Cenevre, 20 (A.A.) - Milletler ce 

miyeti mahfilleri B. E<len'in "soldan 
geri .. etmesinden çok mütecı;sir olmuş· 

lardır . • 

Bu mahfillerde söylenilriiı::ine gön 
bundan böyle diplomcıtik savas, aııdln"? 
man ın tadili etrafında top lanmaktauır 
Küçük antant devletleri ihtimal ki mil 

Jetler cemiyetine karşı sadıkça dnygu 

!arını teyid edecek ve 16 ıncı madde İ· 
le müeyed sulh tezin=n kuvvetlendiril

mesini istiyeceklerdir . 

İngiltercnin de. mille !er cerl'iyeti· 

ııin nüfuzunu iadeye çalı~ması ve h~l
buki bazı cenubi Amerika devldluinin 
de andlaşmanın mevzii uıla!imalıır esa 

sı üzerine dayalı bir tarzda tıını;ımiylc. 
de?iiştirilmec;ini istemeleri ihtimali var· 

dır. 

Anu'ril~a r!\1· :• " ··1 ... J '• ' "clhirlc·rini 
kaMıracak 

Vaşington, 20 (A.A.) - Hiikiin,el 

mııhfillerinde sanıldığına ıı;öre, B. Ruz· 
velt, yakında tarafsrzlrk tedbirlednin 
kaldırılacağını ilan edecektir. Amerika. 

hükümeti şimdi Habcşistandaki h:t.kikl 
vaziyet hakkında mallımat toplamakla 
uğraşmaktadır. Harb halinin bitmi~ ol· 

duğunu anlayınca. Amerika hükümeti 
milletler c:emivet ive Avrupa devletl ·
rinden mi.istakil olarak bu tedbirleri 

kaldıracaktır. 

carpışma la r 
--~--------mlmllll9oo--~--

İ ı ı g iliz kuvvetlerine 11ıuhtelif yerlerde 
taarruz edildi -· A varıı kaınarasın<la 
yahudile;"e yardını edilnıeli istenildi 

Kudüs, 20 (A.A.) - Gel.eleyin, İngi
liz askerı kuvvetlerine muhtelif yerlerde 

taarrut ediimişti1 . 

Nablu, yakınında, haylanderler pusu 
kurmuş olan arablar tarafından tüfok a
teş i ile karşılanmışlar, fakat hiç birine 

bi ~ey olmamıştır. 

Şatta köyünde, İngiliz askerleri gene 
boyic bir yaylım ateşe maruz kalmışlar, 

lakin mukabele ederek, taarruz edenler

den bir kişiyi öldürmüşlerdir. 
Londra, 20 (A.A.) - Avam kamara

sında sömürgeler bakanının, Filistin hak
kındaki nutkundan sonra B. Loyd Corc, 

Filistin ve Habeşistn hadiseleri arasın
da bir ilgi olduğunu belirterek, yahudile
rin zararına olarak arablara her hangi 
bir müsaade gösterilmesinin şiddetle a

leyhinde bulunmuştur. 
B. Loyd Corc, Filistin'c, Hindistan· 

dan takviye kuvvetleri gönderilmesini is

ten:i-;tir. 

H. 1\meri, Filistinin, Brit;lnya imoa

rau.ıı lııgunun birle~m~ noktası olmak do· 

layısiyle, hayati elıemiyetini izah eyle· 

miştir. 

B. Lokcr Lampson: "Kendisine karş• 

biitün hududların kapalı kaldığı bir kav· 

me,, bir sığınak temin etmek lüzumunu 
işaret etmiştir. 

Arablarrn grevi 
devam ediyor 

Ku<lüs. 20 (A.A.) - Arahların grc· 
vi devam ediyor. Şimdi de yahudiler e· 
konomik istiklallerini elde etmeğe ve a
rablardan müstağni kalmağa çalışmakta
dırlar. Grevden zarar görenlere, bu defa 
te kil edilen yardım sandığından muave

net edilecektir. 

Suri) c' arahlarmm filisıiuli kar
d··~lt•rirn• st>mpali gö~h·ri~i 

Beyrut, 20 (A.A.) - Arablar. dün. 

Fili:; tinde grev yapmakta olan kaı desi~· 

rine karsı bir seınpıti gösterisi olar"'c 
şehrin knp lannı bir kaç dakika için k::ı~ 
pam•şlardır. 

k:ırr5rklı kl:-rrnrlan bir sahne 
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Devrim çocuğuna mektublar: 7 

Baskumandan , 
Meşhur alman generali Luden· 

'1orl'un ··r opyekiin harb - tüm sa
'14§" adlı eıerini bir arkadQ§ım 
türk,eye çeviriyor. Ulus'ta tefrika 
edilen bu kitab, bitmek üzeredir. 
'Evelki gün bu telrikayı okurken 
ıu satırlara rastgeldim: 

''insanları yerinde kullanmak, 
onların kuvvetlerini, zayJ nok
talarını bilmek, inıanları hare
'lıete getirme ıebeblerini içinden 
görüp kendilerine hulul etmek 
iabiliyetleri, bQfkumandamn 
'kabiliyetleri arcmnda yer alma
lıdır. Sükun ve itidal ıahibi ol 
mak, onun terkedemiyeceği va
ııllardandır. 

"Harbta kararsızlık'' adlı ese
rimde bu hususta diyorunt ki: 

•'Her ıanatkar S?ibi, başku
mandan da kendi hüneri olan 
sanatına hakim olmak zorunda
'Jır. Ancak öteki ıanatklirlarda 
olduğu gibi, sanatına hakim ol
makla beraber ondan hem yara
tıcı bir deha kudreti, hem de 
batka sanatkarlardan doğrudan 
'doğruya beklenmiyen meziyet
ler de istenir: Bu mez.ivetler, an
latılamaz bir ölçüde bir mesuli-
yet taşımak huvoeti, azmi, ka

rakteri ve ordu ile mİlletin her 
'ferdine karfı sonsuz bir mesuli
yet duygusu t~ıyarak onların 
kafalarını, ruhlarını ve yürekle
rini hiç eksiksiz kullanmak su
retiyle yaratıcılık kudretlerini, 
enerjilerini harekete geçirdiği 
zaman, ölçüsüz bir ıürükleviı 
olmasıdır. Harb tarihi hiç bir 
zaman baskumand ana şekil ve
remiyeceii gibi onun içindeki 
YGfa.Ytft da iz.ah edemez. Bu iç
ten Yd§avıf, onun kendi sahıına 
aid hir hayattır ki onu, azami 
ger;leyife varan bir laaliyet a· 
nınJa vC!§ar." 
Başkumandandan ölçülemi

yec:ek §eylerin çıkmaaı lazımdır. 
Onun doğu§unda bu haslet ya 
vardır, ya yoktur. Zafer azmi
'1in ondan çıkıp parıldaması, or
duya ve millete işlemesi, onları 
kahramanca harekete ıevketme
ıi gerektir .. .'' 
Ludenclorl'un bQ§kumandanı 

anlatışını burada kesiyorum. Bun
dan sonraki aatırlarda barı§ gün
lerinde bQfkumandanın milli ha
yata düzen vermek yolunda gör
mesi gereken büyük işler yazılıdır. 
Oraları günün birinde bu kitabı o
kurıan görürıün. 

Ben, mqhur alman generalinin 
kitabından aldığım bu satırları sa
na niçin yazıyorum? Oraya gel. 

Ludendorl büyük bir kumandan
'Jır ve "T opyekiin harb" eserinin 
bugün bütün dünya basınında adı 
geçiyor. Fakat yukarda taril olu
nan başkumandana o kitabta mi
ıal ve örnek diye kimse gösteril
memiıtir. 

Haydi, o misali de b1r kısQ mek
tubumun son satırlnrında ben ve
reyim- Gözlerini Çan kaya' ya çe
uir? 

M. Nurettin ART AM 

Tefrika: No: 87 
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HE\ ECANLA BEKLENEN 

l\lAÇIN NF:fl<:ESI 

Japonyanın Çin ve Asya üzerindeki ihtirasları 

Şmeliııg, Luis i 
de nakavt etti 

(Başı 1. inci sayfada) 
defa da yere yuvarlamıştır. Bu dört rıı
vundu Şmeling zencinin müth.iş sol yuır. 
ruklarınm yağmuru altında ringin et -
rafında dönmekle geçirmiş veya iplere 
tutunarak yere düşmekten kurtulmu,. 
tur. 

12 Haziran 936 tarihli Taymis gazc· ı darının artırılması lazungelmcktedir. ı 
tesinden: Japonya bunları zorla Çine yaptır-

Jponyanın toprak ihtirasının Çin'in 
şimali ile Sibirya'ya inhisar ettiği hak
kında dünyanın her tarafına yaydmıt 

bir kanaat vardır. Herkea biliyor ki Ja
ponya kendi memleketinde futa mik
darda artan nufusa buralarda emniyet 
mahreçleri aramaktadır. Japonya geniş· 
lemek için yalnız bir istikamette tazyik 
yapmak dileğindedir. Bununla beraber, 
bir takım japonlar, bir asya ittihadı ile 
iktifa ettikleri halde bir takım japonlar 
da Napolyon ölçüsünde bir genişleme 
hulyasındadırlar. Japonların Asyada 
genişlemek tasavvurları nerelere kadar 
uzamaktadır? 

Japonların genişleme sahalarının 
şimale inhisar ettiği muhakkaktır. Bu 
suretle yapılan muvaffak askeri hare
ketlerle Mançuri, Jehot, ve Çin'in şimal 
vilayetlerinden Hopei ve Çabar meşru 
sabiblerinden alınmışlardır. 

Şimdi Japonyanın zorla Çine yap
mak istediği nilfuz ve hulfıl, Mançuri 
ve Jehole yaptığından daha farklıdır. 

Bu, acı bir tecrübeden ve değişmiş 

bir politikadan ileri gelse gerektir. Şi
malde yapılmış olan tecrübelerden son-

ra buralardaki muhtariyetli Çin hükli
metlerinin, tarihin eski devirlerinde ol
duğu kadar biribirleriyle gevşek bağ

larla bağlı olduğu görülmüştür. Bugün 
Çine karşı vaziyeti, ilk İngiliz genişle

mesi esnasrnda İngilterenin Avrupaya 
karşı olan vaziyetine benziyen Japon

yanın bu hal, işine gelmektedir. O za· 
man kuvvetli ve birleşik bir Avrupa bu-

lunsaydı bugünkü ingiliz imparatorlu· 
ğu kurulamazdr. 

Fakat ber ne kadar Çin'in parçalan
ması İngiliz istilasında olduğu gibi, ja
ponlarrn işine yarıyacaksa da teşkilat· 

sız, asayişsiz, vergi altında ezilmiş Çin 
hükümetlerinin vaziyeti japon ticareti· 
ne pek az faydalı olacaktır. 

Onun için muhtariyetli Çin hükümet
lcriyle elele vererek Çin endüstrisini 

kuvvetlendirmek lfızımgelecektir. Ja

ponya. Çin'deki ticaret istikbalini sağ
lıyabilmek için oradaki muhtariyetlere 
katlanabilecektir. 

Japonya, Çin'i, birçok ihracat esya
sı için en tabii bir pazar telakki etmek

tedir. Bütün bir dünya japon mallarını 
red de etseler, Çin bunları kabul ede

cektir. Çin Japonya için sulh zamanın

da tarife duvarları olmıyan bir pazar 

olduğu gibi, harb zamanında da kolay

ca eşya ihraç edilebilecek bir yerdir. 
Bununla beraber, bugün Çin'in aldığı 

eşya pek az; olduğu için, japonlar orada 
ziraat ve endüstri teşkilatı yaparak sa
trnalma ihtiyaçlarını yükseltmektedir· 
Jer. 

Bir otoriterin söylediğine göre bu
gün Çinde yapılan pirinç ziraati, japon· 
yadakinin üçte birine müsavidir. Simdi 
bu mümbit topraklarda bu ziraat mik· 

mak istiyor. 
Buradaki topraklar kolayca pamuk 

tarlası haline de konulabilir ve bu da 
japon .. rua ticaret muvazenesini dol· 
rultur. 

Çin'in pamuk ziraatine elverifli olan 
yerleri Şantung ve Hunan'dadır. Nufu
sunun yüzde yetmiş beti rençper olan 
Çin birinci sınıf bir ziraat memleketi
dir. Bununla beraber Çin'in yüzde 29 
kısmı ziraate elverişlidir ve bunun en 
değerli topraklan §imdi müstakil olan 
Ma."lçuridedir. 

Nutus tazviki Çiııi endüstrile§meğe 
doğru ~evketmekterUr. Japonyada kom
şu memlekette maden zenginliklerini 
işletmek arzusundadır. 

Çin'de, Mançuri de dahil olduğu 

2330 ton ihtiyat kömür bulunmaktadır. 

Buna karşı Japonyada ancak 150 ton 

ihtiyat kömür bulunuyor. Demire gelin· 
ce Japonyanın 1,5 tonuna karşı Çinde 2 

ton vardır. Cindeki kömür madenleri 
bütün memlekete yayılmıştır, fakat de

mir madenleri Mançuride Yangçe nehri 
boyunda ve Peiping'in garb şimalinde· 

dir. Demirsiz madenler ise Çinin cenu

bundadır ve bunlar modern bir surette 
isletilmeğe başlanmıştır. 

Arazisine nisbetle Çin'in madenleri 
pek zengin denilemezse de gene Japon

yanrn çıkardığından çok fazlası Cinde 
bulunmaktadır. Ve Japonyanın kendi 

endüstrisi için ta uzak memleketlerden 
getirmekte olduğu bir takım ham mad-

deleri kolayca Çinde bulabilecektir. 

Dilnya ticaretinin rekabeti ve tarife 
sedlerinin çetinliği karşısında Çin, Ja-

ponya için hem acık bir pazar, hem de 
ham madde kaynağı olacak, hele bir 

harb zamanında Japonya da bu kaynak
tan geniş bir ölçüde faydalanabilecek
tir. 

Japonya, Mançurideki kaynakları 

sömürdiiğü şekilde esas Çin kaynakları
nı da sömiirmek arzusundadır. 

Eğer, bir takım ekonomik boyundu
ruklar kormak ve bundan faydalanmak 

bahse mevzu olmasa Japonya, Asya itti
hadı doktrinini neden yaprnağa çalış

sın? 

Bunun cevabı şudur. Japon nüfuzu 
altına girmiş 400,000,000 nufuslu bir 

Çin, istikbalde yapılacak hareketler için 
gayet elverişli bir üs olacaktır. Bir de

fa Çini ele geçirdikten sonra Japonya 
bu doktrini daha emniyetli bir surette 
yapabilir. Bu vaziyet ele girdikten son
ra, ekonomi sahasında da Japonya bu. 
tün diınyaya bugünkünden çok daha ile
ri gidet~k meydan okuyabilecektir. 

J aponyanın istikbalde birinci sınıf 
bir devlet olabilmesi için Çini hükmü 
altına almaı!ı lazımdır. Bunu yapmak 
için "parçala ve hükmet!" prensi pine 
göre davranmak gerekecektir. Yer yer 
muhtariyetlerde Çini zayıflatmak için 

muş gibi hareketsiz yüzünü öpmeleriY.le t:;ız
yik ediyordu. 

- Beni korkutmak istiyorsun! 

iyi bir çaredir. O zaman Mongol impa
ratorluğu He Ruslara kar§ı da memle
ket muhafua altına alrnmıı olacaktır. 

Japonyanın timali Çinde gcrçekle~
tirmek istediği plan büyük emperyalist 
genişleme hareketinin ilk adımı sayıla
bilir. 

Bunun bir diğer safhası da Çinin ja
pon ekonomik ihtiyaçlarını avutacak bir 
hale getiıilmesidir. 

Asya ıttihadı, Asyada bir milletler 
cemiyeti toplanması, japon emperyaliz· 
minin mukadderi, bunlar hep biıibirine 
bağlı şeylerdir. Bunlardan hiç birisi Ja
ponya, Çini, dilediği gibi, eline alma
dıkça gerçekleşemiyecektir. 

Çin bu ihtiraslara, kuvvete müracaat 
etmeksizin, ne zamana kadar boyun e· 
ğecektiri Elinde bu kadar ordu bulun
duğu halde Çin'in kendi egemenliğine 
karşı yapılan bu hareketlere hiç bir mu
kavemet göstermemesi bayert edilecek 
bir şeydir. Bazıları, Japonyanrn kendi· 
si üzerinde hatta ekonomik sahada bile 
bir hakimiyet tesis etmesinin imkansız 
olduğuna kani bulunduğu cihetle Çinin 
hiç bir harekette bulunmağa lüzum gör-

mediğiııi söyliyorlar. Bazıları da, eğer 
japonya bu işi başarabilirse bunun bil· 
tün dünyanın hayrine olacağı fikrinde

dirler. Bunların ileri sürdükleri delil 
şudur: Çin, kendi geniş topraklarını 

idare etmekte kabiliyetsizlik gösterdiği 
için, bunu yapabilecek bir kuvvetin işi 
ele alması lüzumludur. 

Bu düşünüş, terbiye ve tahsil gör· 
müş Çin gençleri arasında hiç bir sem
pati bulmamıştır. Onlar, bir yabancı 

ve düşman tarafından daha iyi idare 

edilmesinden ise milli bir kuvvet tara
fından daha kötü idare edilmesini ter-
cih etmektedirler. 

Bugünkü günde, Mançurya köylüle
ri, japon memurlarının hareketini eski 

Çin memurlarından çok daha çetin bul
makta ve bundan şikayet etmektedirler. 

Eskilerle anlaşmak imkanı olabiliyor-

du; yeni yabancı memurlarla ise bu ele 
girmemektedir. 

Çin başka bir memleketle mukayc e 
edilemez. Çin halkının ondo do ·uzu 
herhangi bir memuru, hükümetin kendi

si telakki eder. 

... Japonya Çini kendisi için bir pa
zar haline koymak ve bu işi bir an evet 

başarmak arzusundadır. Fakat bu paza
rı çetin tedbirlerle harab etmek dileğin

de değildir. Eğer bu saldırganlığa çin· 
liler mukavemet gösterecek olurlarsa 

o zaman, japonlar Mançuride ve şimal
de bulundurdukları askeri kuvvetler 

vasıtasiyle Çine boyun eğdireceklerdir. 
Japonya, Çin ordularını kolayca 

mağHib edebilir. Fakat Çini asta fethe
demiyecektir. Onun için, hiç olmazsa, 

bugiinkü ordusunun beş misli askere 
ihtiyaç vardır. Çinlilerin mukavemeti 

takdirinde Çinde bir çete harbı ba~lıya
caktır ki bu hem Çini, hem de Japon
yayı mahvedebilir. 

Şmtling kaçmış, zenci kovalamış m 
hayı.:t beşinci rnVl'::-lda Şmeling zenci
ye tesirli ilk yumruğunu yerleştirmeye 

]oe Luis ve karısı 

muvaffak olmuştur. Bu yumruk o ka- 1 

dar ani ve o derece şiddetli olmuştur 

ki, zenci yere düşmüştür. Bu tsndan 
itibaren de Luis'in şimdiye kadar her • 
kese aman dileten ve Şmeling'i de dört 
ravund durmadan topaç gibi döndüren 
müthiş ıol yumruğunun sanki kuvveti 
kesilmişti. Şmeling'in üzerinde artık 

hiçbir tesir yapmıyordu. Ve ravundlaı 
ilerledikçe Şmeling'in üst=Jnlüğü ve 
yumruklarının tesiri artmış zencininki 
i&e yavaş yavaş azalmış ve nihayet 12 
inci ravundda nakavt olmuştur. 

Şmeling bu maçta çok yüksek bir 
teknik göstermiftir, 

B. Hi tler'in tebriki 
Berlin, 20 (A.A.) - B. Bitler ve iç 

bakanı B. Frik, boksör Şmeling'e teb • 
rik telgrafı göndermişlerdir. 

B. Hitler, Bayan Şmeling'e bir de 
çiçek buketi göndermiştir. Bayan Şme· 
ling, Anny Ondra adiyle maruf eski si· 
nema art:stidir. 

B. Göbels'in tebriki 
Berlin, 20 (A.A.) - Propaganda na

zın B. Göbels boksör Şmeling'e bir tel
graf cekerek: 

" Bu gece radyoda haber aldığım 

büyük zaferinizi can ve gönülden kut· 
tarım. Sizin. Almanya adıf!a çarpışını~ 
olduğunuzu lıiliyorum. Bu itibarla, si
zin zaferiniz. f.: lmanynnın da zaferi de· 
mektir. Sizinle Ö\'İ.inürüz" demiştir. 

Mahkfun olan alınanlar 
Katoviç, 20 (A.A.) - Mahkeme, yu

karı Silezya'nrn Almanya'ya iltihakı ta
rafdarlığt ite suçlu 120 ki~i hakkrndakı 
davayı bitirmiştir. 

Hareketin lideri olan Zajong ile diğeı 
üç ki!i onar sene hapse mahkum olmuş
lardır. 98 kişi hakkında da 18 ay ile 4 
sene arasında değişen hapis cezaları ve
rilmiştir. Diğerleri beraat etmişlerdir • 

bütün bu eşya sanki şimdi daha fazla bir 
ehemiyet alıyor, karanlık ve sükunet içinde 
murakabeye varıyorlardı. 

Yazan: }AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Bert'in kapalı göz kapakları arasından, 
bu taş kesilmiş vücudun tek hayat damlası 
imişçesine, bir göz yaşı belirdi. 

nedense pek acayip göründii: "Demek ki da
ha birkaç gün önce ben büsbütün başka bir 
adam imişim?'' Yemeğini yerken okumak
ta devam ettiği gazetesinde bir arkadaşının 
vali olmuş olduğunu gördü. "Şu hayat ne tu
haf!'' dedi, bu vali oldu, Reymon da büyük 
bir maliyeci ... Luiz Pubeyru'nun kocaman bir 
kızı var ... hayat ne anlaşılmaz şey! ya benim, 
kendi hayatım? Dün akşam, kıskacı içinde 
ruhumu sıkmış olan ve şimdi izi bile kalmı
yan ıstırabtan mı ibaret?'' 

Alber, evlenmeden önce, böyle kimsesi.t. 
bir apartımanda yalnız ba§ma yaşıyordu. 
Bertle izdivaca karar verdiği ilk günü hatır
ladı. "Bir kadın hiç düşünüldüğü gibi değil
dir" dedi. Şimdi Bert'i kendi vücudiyle imti· 
zaç etmiş, varlığmm biraz bereli örgülerine 
intibak etmiş hissediyordu. Ona karşı kini 
yoktu, bilakis bu ateşli mizacın üzüntüleri ile 
yüreği sızlamıştı. Onun ne kadar çok dl y
gulu, ne kadar şiddetle seven bir kadın ol
duğunu biliyor, ve bundan dolayı da onu da· 
ha ziyade takdis ediyor, onu uzlaştığı tek, 
hayatı için elzem kadın olarak tanıyordu. 

'' Ne hayat! ne rezalet!'' diyordu, 
•·bu kadından uzak olsun da nerede 
olursa olsun mesud olurum." Yaya olarak 
Parise kadar gitmeği düşünüyordu. Bir hafta 
orada kalacaktı. Böylece, Bert'e ders vermiş 
olacaktı. Fakat, birdenbire durdu. Böyle ka-

rıhkta, simsiyah kütlelerin teressüm ettiği 
· nereye gittiği bilinmez yol üzerinde kay

. ·muş olduğunu sandı ve çabucak eve dön
.. il. Gözleri önünde, odaya girdi; Bert'i kar
> olaya uzanmış gördü; sordu: -

- Nen var? 
Bert'in, bütün kanı çekilmişe benziyen 

elini tuttu. Yavaıça: 
- Bana cevab ver, dedi. 
Bert hareketsiz, gözleri kapalı, sapsarı, 

kaskatı yatıyordu. 
İğilip Bert'in ellerini avuçlarına aldı; kol

larım okşıyor ve sanki ruhunun bütün şefkat 
ve ıstırabı ile ısıtmak, canlandırmak istiyor-

- Yüzüme bak! 
Çehresi kımıldamaksızın Bert fısıldadı. 
- Biliyorum ... sen iyi yüreklisin ... kaba-

hat sende değil. 
Alber, karısının güldüğünü görmek iste

diği için neşeli neşeli: 
- Haydi, münasebetsizlik etmiyelim de 

gidip yemeğimizi yiyelim, aşağıdakiler kim 
bilir hakkımızda neler düı:?Ünürler, dedi. 

- Kusur sende değil... fakat başka zaman 
\:ıeni böyle yalnız bırakma. .,,.,,, 

Ertesi sabah Alber, Bert'e istirahat et
mesini tavsiye edip onu öptükten sonra çıktı. 

Parist'e birkaç yere uğradı ve öğle yeme
ği için evine döndü. 

Eli.zabet, yemeğin hazır olduğunu haber 
verdiği zaman Alber gazetesini okuyordu. 
Geçen ay mebus seçilmeği düşünmüş olduğu 
birdenbire hatırına geldi ve bu fikir ona, her 

Yüksek sesle: "hayatının değeri hakkın
da hüküm verecek olan sen değilsin," dedi. 
Sonra, bu cümleyi, bir akşam bir kitabı ka
parken'. anası.mn telaffuz etmiş olduğu aklı
na geldı. O kıtabı aramak üzere kitab odası
na girdi. Boynunda mor atkısı ile şöminenin 
yanında oturmak adeti olan · anasını orada 
görür gibi oldu. Bu tahayyül o derece kuv
vetli idi ki, bir gün, kendisine: "Yavrum, ne
den sen böyle kederlisin?" diye sorarak kı
sa kesilmiş saçlarını okşay,şını hissettiğini 
sandı. Gelip geçmiş olanların gözleriyle tatlı 
tatlı bakan ölümü düşünerek bir an hareket
siz durdu ve sonra, odasına girdi. 

İki aydanberi içinde kimsenin oturma
aığı bu oda, hiç birine dokunulmamış olan 

Birdenbire aklına doktor Nat'ın bir sözu 
geldi: "İki gün evimden ayrılınca geriye dö
nerken manasız bir korkuya kapılıyorum; 

evimi eski yerinde, sağlam bulmıyacağım sa
nıyorum.'' 

Bu sözleri düşünmek ona da çocukça bir 
korku verdi. "Şimdi acaba orada neler olu· 
yor?'' dedi. Bert'i hemen görmek istiyordu. 
Saate baktı ve dört tirenine yetişmek üzere. 
acele acele evden çıktı. 

(Sonu v;lr1 
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l\'lare~al ~lak Artiir 
Her anıerikalmnı ht·~ huçuk ay 
ask•·rUğini ve nıfü1a{aa tt·dbirkri 

almmasmı iı.;tiyor 

SAYFA 5 
~ 

Bozdoğ~an, 

bir 

Aydınıı1 bayındır 
Manille, 20 (A.A.) - Filipin ada • 

larını her hangi bir istilaya karşı başa

riyle müdafaa için eski amerikan kur -

may reisi olup Filipinlerin mildafaası • 

nı hazırlryan Mareşal Mak Artür 

asambleye bir plan vermiştir. 

DünliÜ ve bugünkü spor lıareketleri 

Atletizm müsabakaları - Çankaya, Gençler Birliği 
maçı - Şild verme merasimi Bisiklet yarışları 

kazası oluyor Dün. Gazi Enstitüsü sahasında, sa
at 16 da mevsimin ilk atletizm müsaba
kasının seçmeleri yapıldr. Bu müsaba
kalar bize yeni istidadlar tanıttı ve 
mevsim başlangıcı olmasına rağmen ba
zı dereceler çok ivi irH. Teknik nttice
ler şunlardır: 

Çankaya - Gençler birliği maçı 
Atletizmden sonra, Çankaya • Genç

ler birliği arasında bir maç yapılacak· 
tır. Evelce haber verdiğimiz gibi, spor
cu vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu bu ma

çın galibine bir kupa vereceklerdir. 
Aydın halkevi temsil kolu Bozdoğan' da 

Bu plana göre, herkes senede beş 

buçuk aylık mecburi askeri talimlere 

tabi tutulacak ve sahillerde tayyarelerle 

işbirliği edecek ve torpil atacak çok se· 

ri kanolar kullanılacaktır. Bu plan on 

senede itfa edilmek üzere 80 milyon do· 
lar tutacaktır. 

temsiller 

'Bozdt•ğan, 14 _Aydın lı~lk~vi te~
sil ko!u, lıalkevi banclosiyle imlıkte dun 
ka-.amıza gelerek (İkizler) piyesini 

temsil etti. Temsilin verildiği Parti sa-

verdi. 

Hayuul u-lı k 
Kazamızda bayındırlık alanında büyük 

çalışma vardır. Bozdo~an - Kavakdere 
yolu, Cumuriyet mahallesiyle birleştiril- Yeni isvç k.ahinesin in 

politil\:ası 
StokhoJm, 20 (A.A.) - Yenı kbine, 

parlamento huzurunda okuduğu bcyan

nnmede İsveçin istiklalini, dünyanın bu

günkü karışık durumu iç('risinde koru

yabilmek için, milli müdafaa esbabını 

takviye etmek azminde bulunduğunu i· 

lan eylemi ·tir. 

Kon}:.t civarına )er},·şlil'ilt•n 
göçm<'nlcr 

Son günlerde Akşehire 246 evde 1010, 

200 metre 
1. Fuad (Demırspor) 25,5/ HI 
2. Ziya (Gençler birliği) 

100 metre (acemiler arasında) 
1. Niyazi (Gençler birliği) 12,7 10 

2. Rahim (Gençler birliği) 
Gülle atma 

1. Ahmed (Gençler birliği) 10.27 
2. Saim ( Altınordu) 9.69 

Tek adım 
l. Semih Lütfi (Gen~ler birligi) 6.28 

2. R ahim (Geneler birliği) 5.91 

Disk atma 
1. Suad (Geneler birligi) 31.24 

2. Ahmed (Geneler birliği) 29.60 
Cirid atma 

1. Suad (Gençler birliği) 43.60 

2. Ahmed (Gençler birliği) 40.25 

Üç adım 
l. Rahim (Gençler birliği) 12. 
2. Hayri (Gençler birliği) 11.24 

Müsabakalara bugün de devam olu
nacaktır. Bu hususta Ankara atletizm 
ajanlığrndan gelen tebliğ şudur: 

Bisiklet yarışı 
OJimpiyadJara hazırlanan bisikletci· 

lerimiz bu sabah saat 7 de Kamutay o· 
nünde başlamak üzere haftalık ekzersiı 
koşularınr yapacaklardır. 

Olimpiyad kafilesi bugünlerde seçi
leceğinden bugünkü ekzersiz yarışrlli' 

ehemiyet verilmektedir. 

Prof csyonelce haber 
FUTBOL 

VİYANANIN BÜYÜK 
MUV AFF AKİYETİ 

, İstanbul, 9 haziran - Viyana bugiin 
8000 kişi önünde türk milli takımını 
4 :O yendi. Gollerin ikisini Molzer, iki
sini de Pollak yaptı. 
( 10 lıaziran 1936 tarih/j 

Noyes Viner Jurnal) den. ,, 
,, ,, 1 

Bu tarıhte İstanbulda Förtsviyana i-

Aydm H dlkevi tem!>İl kolu T;ozıloğand;ı 

Çumraya 143 evde 615 nüfus göçmen 

yerleştirilmiştir. Göçmenlerin evlerini 

yapmak için lazım olan kereste ve ya • 

kacak odun için orman mühendisleri ci

var ormanlarda rruntakalar ayırmışlar

dır. Kireç, kiremid ve tuğlaları da ha

zırlanmış ve verilecek tarlaları yerinde 

tayin için kadastro fen memurlarına e

mir verilmiştir. 

Ankara A TLETİMZ Ajanlığından: 
Bölge Atletizm teşvik müsabakaları· 

na: 20.6.936 cumartesi günü Gazi Eği
tim Enstitüsü alanında saat 16 da bas
lanmış ve ilk seçmeler yapılmıştır. Mü
sabakaların (finalleri) 21.6.936 pazar 
günü saat tam 15 de Ankara gücü ala· 
nında yaprlacaktrr: 

le Ankara oyuncularından milrekJı:eb bır 

takım kargılaşmııtr. Ankaradan oliın
piyad seçmeleri için muhtelif kulOpJer· 

1 Bir çok kim-onu tamamen dolmuştu. . 
1 • . ı rden se"•rettı-se er de temsılı pencere.e .r 

ler. 
Bando da gündüz parkta, gece salon· 

da halka bir çok parçalar çaldı. Gerek 

temsil kolunu ve gerekse bandoyu .~alk 
·ki 1 once ~ok alkışladı. Kol ve bando, 1 • ~1 

•
1 kazamıza gelmiş (Mete) piyesırıı temsı 

etmişti. 

f ı•t·i bir cinayet 
· k .. · dcçok Kazamıza bağlı ( Eymır) 0!,un 

i · b" t Bu koydc otn-ecı ır cinayet olmu§ ur. • 
1 öJu sa"rr ve ran Tavaslı Köse mam o., <> • 

b da t~rha ı-dilsiz Abdullah harman aşın .. • 
k gözü oyul· le 14 yerinden yaralanma. • 

mak burnu ve kulakları kesilmek sııre-
•İy'c iilü O~<lrak l.:ıulunmuştıır. Yapılan 
tahl.rikatta krtillcrin, Abdull:.ıhın baca~ 

·· 1 a ve kardeşı 
nakları Tavaslı Su evrn n , 
,, 1 ., ve v;ıkanın tı:ı 
"ildir olduğu <ln1aşr mı" . ..• .1 ·ı . )ılı· ,;.ı ourenı bi · · · .t n • "rl ge " '~ r mır,s ıo:ın - • . c~lilmi"· 
m· t' K· ·ıı aJliyeye tcslım ' ~ ı. ır. ,ı-ı e ı 

tir. 

mek iizcredir. Bu yolun i!.i tarafındaki 
mezarlıklar kaldırılarak örnek zeytinli· 

ği spor alam ve stadyom yapılacaktır. 

Bu cadde üzerindeki demirci dükkanla

rının da kaldınJması hususunda urayın 

düşüncesini halk çok yerinde bulmuştur. 

Yalnız her bakımdan çok önemi olan bu 

yolun Muğla sınırına ulaştırılması için 

ilgenel kurulun yardımı lazımdır. 

Şarın içinde bir çok evler kesilerek 

caddeler genişlettir ilmektedir. U ray e

lektrik işini de ele almıştır. Evvelce de 

Bozdoğana çok hizmeti dokunan urbay 

Vafa Tarhanclan neler yapmağı düşün

düğünü sordum. 
_ Bir otel, bir gazino .. Diğerlerini 

basarmağa çalışıyoruz. Filh<"kika bir o

tele Bozdoğanın çok ihtiyacı vardır Boz
doğwda bugiin oraya giden bir yaban
cının gtceliyeceği ne bir otel ve. ne de 

bir kahve içilecek bir kahvesi vard1r. 

POIJS1'E: 

Ev sahibini cfögcn kiracı 
İsmepaşa mahallesinde Mehmedin 

evinde oturan Ali oğlu Celal evden çık

masını söyliyen ev sahibine hiddetlene· 

rek palaska kayışı ile vurmak suretiyle 
yaraladığından adliyeye ve-ilmiştir. 

E raı· .;atarken )akalandılar 
Çankırı caddesinle esrar satmakta o

lan Ali ve Dursun oğlu Sıtkı yakalana· 
rak haklarında tahkikata başlanmıştır. 

Ankara radyosu 
12.30 Plak yayımı ve ajans haberleri 

19.30 Karışık müzik 

20.20 Hafif müzik 

20.30 Ajans haberleri 

20.40 Dans musikisi 

l:-1tanbul radyosu 
12.30 Muhtelif plaklar ve halk musikisi 

18.- Dans muııikisi (plak) 

19.- Haberler 

19.15 Türkçe operet ve film parçaları 

(pldk) 

20.- Muhtelif sololar (pıdk) 

20.30 

21.30 

Stüdyo orkestraları 

Son haberler 

1 - Müsabaaklar aşağıdaki ilan veç
hile tam hizalarında yazılı olan saat· 
lerde yapılacaktır. 

2 - Sahada hakemlerden başka hiç 
kimse bulunamryacaktır. 

3 - Müsabıklar ancak iştirak ede • 
cekleri müsabakalara c;ağırıldıkları za
man alana girecekler ve müsabakayr bi
tirir bitirmez yerlerine döneceklerdir. 

4 - Hakemler: BB. Orhan Şeref, 

Murat, Sedat Akcaoğlu; Nevzat; Ziya: 
Jüliüs Rotkay, Saffettir. 

5 - Müsabakaların programı şu
dur: 

S. D. 
15 00 100 m. (Acemiler) 
15 10 200 m. (Büyükler) 
15 20 10.000 m. Mukavemet 
15 20 Gülle atma 
15 35 Tek adrm atlama 
15 50 Disk atma 
16 05 400 m. (final) 
16 15 Cirit atma 
11) 20 Yüksek atlama 
Hi 30 8o0 m. (Final) 
16 .'iO 4X100 bavrak 
17 10 Tevzi mükafat 

den ayrılarak alelacele gönderilen bu 
takımın Ankarayı hakkile temsil ettiği 

f Upheli iken, ona milli takım adını ver• 

mek akla bile gelmezdi. Anlaşılıyor ki,1 

İzmire 1-4 gibi mühim bir farkla yeni· 

len ve bunu memleketlerine bitdirmlyen 
viyanalılar, bir deneme maçında karşı 

larına çıkan, bir şehir takımına karşı el· 
de ettikleri tesadüfi galibiyeti giılrmek 
suretile profesyonelce bir reklam yap• 
mak istemişlerdir. 

Bir gazetede gördüğümüz bu haberi 
naklederken, temsiH mahiyetteki maç· 
larda takım teşkili hususunda çok titiz 
davranmak lazım g_~l~ijini de hatırlat· 

mak isteriz. 

.,....._ ıara·.ııııınıroa cıs iJliJ1U.llOtZYO 

Nöbetçi Eczaneler 
l mayıstan itibaren iki aylılt 

gece ec%Saneler nöbet cetveli ııı· 
dur: ., 

Pazar Ege Eczaneai \ 
Pazartesi Sebat, Y enifehir " j 

Sah lıtanbul ,, 
Çarpmba Merkez ,, 
Pertembe Ankara 

" 1 Cuma Yeni ., 
~u~~~ . _ H~~ __ . ____ ·~ ._ 

LQJL?araxa<0 aaraaıwwaQ.JW1<-

iııkılab Dersleri 
R. Peker'in Ankara ve İstanbul Üniversitelerinde verdiiı ınkilab 

derslerinde tutulan talebe notları, gözden geçirildikten 

Basımevince kitap halinde basılmı~tır. 

124 sayfa tutan eser, yalnız baakı masrafının kartıhğı olarak her 

yerde ON KURUŞA aablmaktadır. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan

sının gazetelere mahaus havadis 
servisi verilecektir. Bc>zdoğamn um ıınıi göriınCşü 

~=========~T~e~f~r~ik=-a=:=N=o=:~7~6=================c~im~l~e~ri~n~i~t~e~tk~ik~e=tm~e~k~ol~a~c~a~k:t~ır~.~(~3~5~)========~m===e:y~d~a:n~v~er~m==e=m.=e~k~o=n=u=n==v=a=~~.i~fe=s~i~d~ir=.========~b=un~l=a=rı=n~h=e=p=s~i~d=e=h=a=s=ı=m==m=i=l=le=t=t=e=rn==u~k~~~ 
Bu arada o, ulusa dikkat ederek, müdafaa Başkumandanın, topyekun politikanın enerjisini kırmak için gaye ararla davernet 

TOPYEKÔN HARS 

--
Yazan: General LUDENDORF 

Türk\'f'VP ,.,.,.,...., ffikmet TUNA 

Yığın halinde kullanılan yardımcı teknik 
araçların harbda, sulh zamanında yapılan tec
rübelerd~n daha iyi tecrübe edilmek imkan
ları vardır. Taktik şekiller için bu tecrübe 
kendiliğinden meydana gelmektedir. 

Şimdi eırtık başkumandanın yapacağı şey, 
gözlerini, müdafaa ordusunun birliklerine ve 
bilhassa menzillerdeki askerlere, anayurd· 
'1aki tekmil askeri kısımJara, hava müdafa
asına, deniz kuvvetlerine, yedek teşekkülle
re cevirmek, onların disiplin ve manevi ha-

ordusu ve kendi hayatını idame için çalışıp kendisine hizmet etmesini, durmadan güven Topy k"' h b ~ rı ır. 
Çahşmadıg-ını, varlıg-ı için girişilen m.ücade- altına alması lazımdır,· topyekun politikanın b ı ·· e un ar ' önderine sonsuz mütale 

e er yuklemektedir Ondan esk' d . 1 leyi, müdafaa ordusuyla birlikte ve manevi herhangi bir suretle ayrı bir yoldan gitmeğe de b k d • , ı evır er· 
toplulukla tatbik kabiliyet ve azminde olup ~alkışmasını derhal f eke uğratmak gerek- Frie~~ic~r;ıtan .anla~dl an, hatta bir büyük 

d - .... d k tır . . en ıstenı memiş olan bı'r o··ı .. d olma ıgım gozun en ayırm.ıyaca tır. . kabılıyet ve calı~ma ktıd t' . çu e, 
Bunların arasında, başkumandan, ekono- . Başk~mandan, kendisine düşman ordu ve B' . ~ :ı re ı ıstenecektir 

m.ik vaziyeti ordu ve ulusun iaşe işlerini cid- mı~letle~ı. h~~kmda 1!1alfimat veren haber- ır mılletin tarihinde başkum d · 1 
di bir surette takib edecektir. Çare bulmak i- ıe:ı gerılış ıçınde telakki edecek'jr, Devı··tıı enderdir. Sulhtaki müdaf d an an ar 

b 1 . - . ı 1 k d d nin, harbda başkumandanaoalor usu önde:i· cab eden yerde çare u ması, zarar hisscttıgı m.ı_yon u or_ u. _urumlarında zafer 1·stedı.'k- u ı . 
h d . ı k d k ~ı na yalnız harb ka .P o mayacagı-noktaya da, hiç mer amet etme en, kesın o- e:ı a ar atı ık ıfade etmiş olsunlar, devrin . . rar verecektır. 

larak müdahale etmesi lazımdır. Ordu ve mılyonluk ordu durumlarında he k Mıllet ıse, varhö-ın · d . . . 
millete haksız etmek demek olan zararlara ker teker yok edilemiyecek yahu: a~ er

1
, te- topyekun harbın ö~d:~ ~.ames~ ıçın ya~ıl~~ 

rnıyacaktır. esır a ma- tahsis ettikten sonrad n ~~etıne kendısını 
(35) Miidalaa ordıuuna, her türlü alkol kul- B- u f l h nı haketmekted· B ırkı, .hır başkumanda-

' za er er, atta düşman rn 1 k lanmanın ya.ak olduğu b .. bellidir • Onun cUIJi mıllet ekonomisinin t h .b. em eket ve danla rn'll , ır. u ta dırde, başkuman • 
sararlannı muharebe muvallakiyefincle Uc eli.ip.. alınması, daniz kUVVet}a 'r}l ~' abl.ok_a altına h k l et hır tek parçadır• bunun aksine 
lin ... _... .ı .ı_L dün h b .ı ö·L .ı.ıı.. "' erı dare et eden milletı'n baı::ınd

1

akı' baqkuman-"""'ınun11C11111une1 YCI Cif' ın11a •••n11.,.. tirilmeai, nropaganda e ıaşesının gliçleş· '!il • 

~ nm çalı§ması, hasılı !na çok yazıktır. ~ ·-
B 1 T T f J 



SAYFA 6 

Kiralık apartıman dairesi 
Emlalc ve Eytam Banlcasından: 
Işılda[' caddesinde kain Bankamıza ait Turhan apartımanında 

«l.ektrlk. su havagazı tesisatını havi beş oda bir matbah bir hala bir 
banyo ve bir koridordan ibaret beş numaralı daire açık artırma ile 
kiraya verilecektir. 

İhalesi 30. 6. 1936 sah günü saat onbirde yapılacaktır. İstekli 
'llanlarm. ihale gününe kadar yüz lira depozito parasiyle birlikte 
Bankamız Muamelat Müdürlüğüne ve daireyi görmek istiyenlerin 
de Apartıman kapıcısına müracaatları. (1366) 1-2464 

Sahibinin· Sesi 
Plak ve Gramofonları & 

Kelvinator Soğuk hava depoları 

Markoni Radyoları 

Vehbi Koç Ticaretevinde satdmaktadır. 
Telefon: 2155 

Kuru./ 

8ı§=1xJ:rJ:TJ:r1x1y1xl:[1x1,:Cx1x1x1z1x1x1z1x1J#r:Lx1x1x1ı • 

Maliye Müfettiş M ua-
vinliği İmtihanı 

Maliye Teftiş Heyetinden, 
35 ~aa maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 18 Temmuz 

1936 tarihinde imtihan yapılacaktır. 
Arandan şartlar şunlardır: A) Memuı.-in kanununun 4 üncü 

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

İmtihana talib olanlar 14/Temmuz/1936 tarihine kadar An
karada Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliğine arzuhalla 
müracaat edeceklerdir. Arzuhala şu evrakrn raptı 13.zımdır: 
A) Nüfus cüzdanı ve adresi, B) Kendi el yazrlariyle tercümei
hal hulasası (memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hiz
metlerine dair resmt vesika raptedeceklerdir.) C) Askerliğini 
yaptığına dair resmi vesika, (askerlikle alakası kesilmemiş. 
olanlardan orta ehliyetnameyi haiz veya ehliyetnamesi olmı· 
vanlar imtihana girebilirler, kazandıkları takdirde ancak nam
zed olarak kabul olunabilirler.) D) Mekteb şehadetnamesi veya 
tasdiknamesi. E) Sağlam ve yolculuğa mütehammil oldukla
rma dair hükümet doktorunun raporu. 

Talipler vazıh ve sözlü olmak üzere iki imtihana tabi tutu
lacaklardır. Yazılı imtihan Ankarada ve !stanbulda ve mu
vaffak olanlann sözlü imtihanı Ankarada yapılacaktır. 

İmtihan Pro$!ramı : 
1 - Maliye: A) Büdce ( ihzan, tatbikı. tasdik ve kontrolü) 

Muhasebei umumiye kanunu, hükümleri, B) Vergi nazariyeleri 
ve usulleri. vasıti\sız ve vasxtalr vergiler, (sedüllü vergiler, 
veraset ve intikal vergileri. istihlak üzerinden alman vergi
ler, gümrük, inhic;arlar, hardar) Türkiyedeki vasrtastz ve va
srtalr vergiler. C) Maliye Vekaletinin merkez ve Vilayetler 
teşkilatt. D) İstikraz nazariyeleri, tahvil. amortisman, Tür_ 
kiye diiyunu umumiyesi, 

2 - fktı~at: ıstihsa], tedavül, nakid ve itibar, inkisam ve 
istihrnt'. h~lılsleri) 

3 - Mrı1i ve ticari hesap, ba5it ve mürekkep faiz, iskonto, 
faizli h~sahr cariler. 

4 - Hı>nde'ie: (s,,trh ve h:ı.ci,,, rrıes:ıhaları) 
5 - Tir::ıri usııl <lefteri (l.'saslr ve nratk mali\mat). 
6 - Hukuk id,,re memurin muhakemat k::ınunu. ce:n:ı mu

hakemeleri us•ılü kanunıını•n tatbikat usullerine milteallik hü
kiimleri, ceıa k;ınununun rrt>mıır suclarma ait l<Tsmr, kanunu 
medeni ve borrl::ır kanunu ile ticaret kanunlarının maliyeyi 
al$lka::l~r eden ahkamı. 

7 - Tfirkivenin tabii ve iktısadi cografyasr ve tarihi hak
kında uı~ lı"imı>t. 

8 - Ecnebi li!;an: (Fransızca, Almanca veya İngilzccden 
biri). 

İmtihan neticesinde Müfettis Muavinliğine alınanlar 3 sene 
sonra yapr1acak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Mali
ye Müfettisliğine tayin edilecekler ve bir sene staj için Av-
rupaya gönderileceklerdir. 1-237 8 (1277) 

ULU! 

Telcirdağ Vilayeti islcan Direli. törlüğünden : 
Kazanın Adı 
Tekirdağ Merkez Kasabasr 
Tekirdağ Merkez Kazası köylerinde 

YEKÜN" 
.. 

Yapılacak 

Evin Tipi 
$ehir evi 
Tek ev 
Çift ev 

Yapılacak 
Ev Adedi 

106 
61 
54 (x) 

275 ev 

Fiyatı 
Lira kuruş 
209.14 
161.24 
277.90 

Tutarı % 7 5 muvakkat 
Lira kuruş teminat 

22168.84 
9835.64 

15006.60 
47011.08 3525.83 

Şarköy Merkez Kasabası ve 
köylerinde Tek ev 

Çift ev 
40 132.14 5285.60 

y EK o N' 
55 (x) 222.70 1~248.50 

tSO ev 17534.10 1315-06 
Çorlu Merkez Kasabasında Tek ev 

Çift ev 
Tek ev 
Çift ev 

1 153.96 153.96 

" " ,, 37 (x) 264.10 22976.70 
Çorlu Merkez köylerinde 68 190.34 12943.12 

,, •t Jt 77 (x) 333.10 25648.70 
Muratlı Nahiye Merkezinde Çift ev 91 (x) 222. 70 20265.70 
Murath Köylerinde Tek ev 

Çift ev 
81 146.69 11881.89 

Muratlı köylerinde çift ev 
YEKÜN 

70 (x) 250.30 17521.00 
800 ev 111391.07 8354.33 

Saray Merkez Kasabası ve köylerinde Tek ev 40 161.24 6449.60 
,, ,, " Çifte ev (x) 55 (x) 277.90 15284.50 

YEKÜN 150 ev 21734.10 1630.06 
Hayrabolu Merkez kasabası ve 
köylerinde Tek ev 

Çift ev 
50 209.25 10462.50 

YEKür·.i' " 
75 (x) 368.98 27673.50 

200 38136.00 2860.20 
Malkara Merkez kasabası ve 
köylerinde Tek ev 61 161.24 9835.64 

22787.80 
32623.44 

., ,. ,, Çift ev 82 (x) 277.90 
YEK 0 N 225 2446.76 

(x) İşaretli evler yeküna iki misli olarak dahil edilmişlerdir. 
1 - Tekirdağ Merkez kazası ve mülhak kazalarında yaptmlacak yukarda gösterildiği üzere Mer

kez kazası ile köylerinde 275, Çorlu kazası merkezi ile köylerinde 800, Hayrabolu kazası merkezi ile köy
lerinde 200. Saray kazası merkezi ve köyleri~de 150, Şarköy kazası merkez ve köylerinde 150 ve Malkara 
kazası Merkez ve köylerinde 225 ~öçmen evlerinin (Kireç, Taş, Kiremit, Tuğla ve işçiliği müteahhide 
ait olmak ve sair malzemesi hükünıetten verilmek üzere) inşası kapah zarf usuliyle ve her kaza ayrı, 
ayrı olmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - İhale 29-6-936 pazartesi günü Tekirdağında Vali konağı caddesinde kain İskan Dairesinde yapı
lacağından o gün saat dokuza kadar 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun tarifi daire
sinde hazırıanacak teklif mektupları mezkur daire deki komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
teslim edilmelidir. 

4 - Talipler cari seneye aid Ticaret Odası vesika siyle salahiyettar makamlardan musaddak ehliyeti 
fenniye vesikalarını teklif mektuplariyle birlikte komisyon Başkanlığına tevdi edeceklerdir. 

5 - Talipler bu işe aid. şehir evi, tek ve çift ev projeleri, İnşaat umumi şartnamesi Kerpiç ve kire- ' 
mit şartnamelerini ve hususi şartname ile yapdacak evlerin köylere taksimini gösteren cedveUeri ve 
mukavele projelerini Tekirdağ İskan Müdürlüğünde görüp tetkik edebilirler. (3409) 1-2591 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

l{ütahya Lisesi Müdürlüğünd~n: 
ı - Eksiltmeye konulan iş - Kütahya Merkezinde mevcut yanık 

lise binasının inşaattdır. Bu in~aat mezkur binanın 45002 liralık be
del kesfinden şimdilik huiasai keşif mucibince 29968 liralıfi"mdan 

ibarettir. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele projesi 
Nafıa işleri şeraiti umurniyesi ''Nafıa dairı><:İnrle mevcuttur. 
Hususi şartname 
Keşif hulasası cetveli 
Projeler. 

İstiyenler bu ş:lrtname ve cvrakr 1.5 lira bedel mukabılinde Vilayet 
Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 13-6-936 tarihinden bil itibar 23 gün müddetle 
6 temmuz 936 pazartesi günü saat 15 de Kütahyada Lise Müdürlü
ğünün dairesinde yaprlacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebi1mek icin isteklinin 2250 lira muvakkat te-
minat vermesi lazımdır. · 

5 - İstekliler münakasa gününden 8 !!Ün eve! Nafıa Vekaletin
den alacağı ehliveti fenniye vesikasmm Vilayet Nafıa Müdürlüğü
ne göstermeğe mecburdur. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar lise Mi.idürJüğü hinasrna getirilecek ve ek
siltme komisyonu reisliğine makbtız mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların nihayet ücüncü maddede yc:ı . .zıh sa
ate kadar gelmiş olma<ıı ve dış zarfm mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdu. Postada olacak gecikmeler hhul edilmez. 

(3364) 1-2583 
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~ Kapalr zarf usuliyle eksiltme ilanı ~ 

= SUMER BANK İl 

Kolaylık-Ş~klık 
H•r ••ydon evvel ı.oııyh!iı or1,• 

yın spor- rn.erıkhıı Bayanl•r. onl•r 
için r•ptlmı' olın b~ Hnl~r-kO· 
ıoUerı glr•••k flklı~ı do lımln ti· 

" mı, olurl•r Hututu lncelttr Yü• 
cudun tınnObOnO dOnltlr vı on 
••dld htr•hllerd• bllı kat'lyy•n 
hymaı 

Fjy~u · 7 ı ı 2 li"•d•n ltib•rt" 

Saiıf yeri yalnız : 

Satılık Arsalar 
Yenişehirde Şurayı devlet bi· 

nası arkasına tesadüf eden kısım
da dikmen asfalt yolı üzerinde 
1155 numaralı adanın 26, 27, 28 
numaralı parselleri satılıktır. 
Görüşmek için Yenişehirde Ö

zen pastahanesinde her gün saat 
17 ,5 • 19 arasında Muzaffere mü
racaat malUmat için telefor, 2428 

1-2578 

Taş, l{um 
İnşaat sahipleri ve müteahhit

ler çabuk vesaitle iyi ve uygun 
fiyatla Taş, Kum ve sair nakli
yat işleri için. 

Yenişehirde Kızılay yanında 
İş Bürosuna müracaat etmelidir. 
T. L. 2037 1-2577 - ~ -~~~~~~~~~-~~~-

~ Umum 1\1üdürlüğünden : ~ 
- -S 1 - İzmit kağıt v karton fabrikası sahasında yapt- S = 1acak revir ve eski kağıt ambarı inşaatı vahidi fiat esa- ~ 
:: siyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çrkarılmıştır. 5 
- Tahmin olunan insaat bedeli (20780) liradır S 
~ 2 - Bu işe ait ~ksiltme evrakı şunlardır: S 
_ A) Eksiltme şartnamesi El! = B) Mukavele projesi ~ 
:; C) Fenni şartname § 
5 D) Vahidi fiat ve keşif hülasasr = 
E E) Hususi ve sıhhi tesisat şartlan =: 
- F) Planlar S 

Fotografçılara ve 
Amatörlere 

Büyük Fırsat 
Pek az kullanılmış 

"Ernon,, 6. 8 f: 240 objektifli 
büyük bir agrandisman makinesi
le, bir "Zeiss-Tessar,, 1: Z. 7 f: 
165 objektifli 9x12 Refleks el 
makinesi (çantası ile) acele satı
hktır. Ulus ilan memurluğuna mü
racaat edilmesi Telefon: 1064. 

Tiirk Hava 

Satılı!\ arsalar 
Y enışehirde Atatürk oulva. 

rında eski Sıhhat yurdu biti~i

ğinde ve Selanik caddesinde M'\· 
liye şubesi karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. 
1-1155 

Eczacı kalfası 

aranıyor: 

Ankara Merkez eczanesine 
müracaat 

1-2256 

KİRALIK DAİRE 
Yenişehir Atatürk bolvan 

sihhat apartmanında kalorıfer vt 

Her türlü konforu haizdir için 
de Bay Yakuba müracaat 

1-2526 

Mütercim - daktilo 
İyi fransızca bilen bir müter, 

cim - daktilo vazife arıyor. Re· 
feranslan vardır. ULUS (S. 15) 
rümuzuna müracaat. 1-2513 

Y enişehirde 

Satılık Arsa 
Selanik caddesi, Kızılxrmak 

sokağında Devlet maha11esi 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 
Ayle yanında, möble, konfor~ 

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

Kalıp dondurmaları 
Eski Hasanpaşa yeni Ülgüt 

fırını kalıp donJurmaları uzun 
mesafelere kadar gicer eğer bw 
dolabmrz varsa haftalarca sakla
nabilir. Dondurmalar saf meyva 
ve emsalsizdir. HALİT 

Devren kiralık 
Çocuk sarayı caddesinde beş 

odalı, banyo, kalörifer, asansör 
ve bütün konforu havi bir daire 
birinci teşrin başına kadar eh
ven fiatla kiralıktır. Ulus basnn
evinde B. Galibe müracaat. 

NAS1RllAC1 
KANZUK~......,.l!'Sll 

En eski nasırlan bite pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan
;ı;uk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessir bir 
ilacıdır. 

ZAYİ 

nasır 

888 köpek numarası kaybol
muştur. Yenisini alacağımdan 
hükmli yoktur. 

1-2589 Profesör Meyer 

({urumu 

= İstiyenler bu evrakı bir lira mukabilinde Sümer :: 
:: Bank İstanbul şubesinden ve Ankara'da Sümer Bank E: = muamelat Müdürlüğünden satın alabilirler. E = 3 - Eksiltme 10 Temmuz 1936 cuma günü saat 16 = 
= da İstanbul'da Ga1ata'da Bankalar caddesinde Sümer =: = Bank Stıbesinde icra edilecektir. :S 
- 4 _:_İsteklilerin ( 1558.50) lira muvakkat teminat :: = vermeleri Iazımdrr. Bundan başka, eksiltmeye gire- :: = cekler, ilan olunan inşaat cesametinde inşaat yapmış = 
- olduklarım teklif mektuplarına leffedecekleri vesaik- 2 
§ la isbat edecekler. ~ 
- 5 - Teklif m ektuplarr, yukarda yazrlı gün ve sa- ~ 
S atten bir saat evveline kadar Sümer Bank İstanbul su- := 
:: besi Müdürlüğüne makbuz mukabilinde tevdi edilri'.ıiş = 

BüYül( PtY AN GOSU 

- bulımmalıdrr. -- -;;; Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihal~ -
§; saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın ka- ;;;;; 
5 nuni şekilde kapatılmış bulunması lazımdır. 1-2594 :: 

i rn 11111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111mmrn111111 mmnn i 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3 üncü keşide 11 Temmuz 935 dadır. 

BÜYÜK İKRAMİYE 50.0 00 liradır. 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralrk ikramiyelerle 

"20.000" liralık bir mükafat vardır .• 
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M!LLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOM!SYONU İLANLARI 
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"9*'i i 'H*W:t D?Mf'.F WMN w:w;; 1 
1 ASKERi FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 

SA TIN ALl\11.A KOMlSYONU lLANLARI 

501 TON ADİ KOK KÖMÜRÜ . . . 
. d· ı b d r 11523 lira olan yukarda mıkdan ve cınsı 

Tahmın e ı en e e 1 .. M"' d .. J" ·.. Satınalma A k • Fabnıtalar Umum u ur ugu 
yazıl.ı malzeme / Ts en /936 tarihinde çarşamba günü saat 15 de 
Komısyonunca 8 emn:uz . 
k 1 f ·ıc ihale edılecektır. . k 

aoa ı zar ı 1 rak komisyon<lan verilir. Taliplerın muva -
Şartn~me para~rz o ~ 23 kurusu havi teklif mektuplarını mez

kat tcmınat olan 86\lı~a k misyona vermeleri ve kendilerinin de 
kur günde saat 14 e " a; v; 3 maddelerindeki vesaikla mezkur 
2490 numarah kanunun . ti (l292) 1--2434 

.. tte komisyona muracaa ar. gun ve saa A 
1 Adet KATARAK TEZG HI . . . 

1. (4400) lira olan yukarda mıkdan ve cınsı 
Tahmin edilen bede 1 • M .. d .. l"'ü Satın alma A k • Fabrıkalar Umum u ur ug 

yazıl~ malzeme s ~~:~os 936 tarihinde çarşamba günü saat 14 .te 
Komısyonunca 5 ag d .1 ktir Şartname parasız olarak komıs
açık eksiltme ile i~ale ~ 1 ece akk.at teminat olan (330) Jira ve 2490 

T Talıplenn muv k~ .. yondan ven ır. 3 maddelerindeki vesaikle mez ur gun ve 
numaralı kanunun ~ ve lan 0348) 1-2474 
saatte komisyona ınuracaat • 

92 TON MEŞE KÖMÜRÜ . . . 
. ( 4600) lira olan yukarda mıktan ve cınsı 

Tahmin edilen bed~e}ı b 'k 1 r Umum Müdürlüğü satın alma ko-
yaıılı malzeme Asken u: ~6 a t:rihinde pazartesi günü saat 14 _te 
misyonunca 1.3 1:emm edilecektir. Şartname parasız olarak komıs
açrk eksiltme ıle ıhale 
yondan verilir. . t olan (345) lira ve 2490 numaralı ~-

Taliplerin muvakka~ t~~~~:esaikle mezkur gün ve saatte komıs-
nunun 2 ve 3 maddelerın 1-2470 
yona müracaatları. ( 1297) 

KİLO KENDİR İPİ . . 
28000 r olan yukarda mikdarı ve cınsı 

Tahmin edilen be~eli (~~~~/ar 1~mum Müdürlüğü satın alma ko
yazıh malzeme Asken Fa~6 t rihinde cuma günü saat 15 te kapalı 
misyonunca 10 ~emmu_z Ş t~ame parasız olarak komisyondan ve
zarf ile ihale edılecektır. ar 

tilir. . t olan (735) lirayı havi teklif ?1ek· 
Taliplerin ~uva_~kat !~1::~~ e kadar komisyona verz:ıeler~ ve 

tuplarmı mezkur gunde 1 kanunun 2 ve 3 maddelerındekı ve
kendilerinin de 2490 numarakı misyona müracaatları. ( 1296) 1-2471 

. kA ün ve saatte o 
saıkle mez ur g ARİN KÖMÜRÜ 

17 50 T~N Lto V ~! olan yukarda miktarı ve cinsi 
Tahmin edilen bedelı <2~ı ) U m Müdürlüğü satın alma ko-

yazılı malzeme Askeri Fabrı ~hl~r de mp~rşembe günü saat 15 te kapa· 
muz 936 tan ın k k · ondan .misyonunca 9 tem . k . Şartname parasız olara omısy 

h zarf ile ihale edılece tır. ·nat olan (1706) lira (25) kuruşu 
. akkat temı k . 

verilir. Taliplenn muv ezkfır gün de saat 14 e kadar omısy~na 
havi ceklif mektu~lar~~:n°:ıe 2490 saylı kanunu~. 2 ve 3 maddelerın
vermeleri ve kendılerı... tte komisyona muracaatları. 
deki vesaikle mezur guı ve saa (1290) 1-2472 

AVAMARİN KÖMÜRÜ 
14850 T~N L 050 lira olan yukarda miktarı ve cin· 

Tahmin edilen bedelı. (Fl9b
3 'k~lar Umum Müdürlüğü satın alma 

Askerı a rı b ·· ·· aat 16 da si yazılı malzeme muz 936 tarihinde perşem e gu!1u s 
komisyonunca 23 Tem . k . Şartnııme (Dokuz;) }ıra (66) kuru~ 
kapalr zarf ile ihale edılece tı:l·. Taliplerin muvakkat teminat O· 

· ndan verı ır. ku ·· mukabilinde komısyo h vi teklif mektuplarını mez r gun-
lan (10902) lira (50) k~ruşu a rmeleri ve kendilerinin de 2490 nu-

d komısyona ve ku .. de saat 14 e ka ar dd )erindeki vesaikle mez r gun ve sa-
maralı kanunun 2 ve 3 mla e ( 1299) 1-2507 

. müracaat arı. 
atte komısyona İ E KÖMÜRÜ 

1255 TON KR P11: a olan yukarda miktarı ve cinsi 
Tahmin edilen be~cli <;r~~~1r ~mum Müdürlüğü satın alma ko-

y 1 malzeme Asken Fab 'h'nde Salı günü saat 15 te kapall 
azı ı uz 936 tarı ı . d 

nıisyonunca 21 Temm . tname parasız olarak komısyon an ve· 
zarf ile ihale edilecektır. şar ·nat olan (1317) lira (75) kuruşu ha
rilir. Taliplerin muvakka~:~~ı ünde saat 14 e kadar komisyona ver
vi teklif mektuplar.ın.ı ıne 249! numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
meleri ve ke.ndilcnnın~ de ün ve saatte komisyona müracaatları. 
rindeki vesaıkle mezkur g (1302) 1-2509 

ENERATÖR KÖMÜRÜ 
. 2000 TO~ 1 OOO) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

Tahmin edılen bed;Iı (b
26

.kalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Asken Fa rı b " ·· t 15 t yazılı malzeme 936 tarihinde çarşam a gunu saa e 

Komisyonunca 22 tc:nn:~z ktir Şartname (Bir) lira (30) kuruş 
kapalı zarf ile ihale edı ece il. ir Taliplerin muvakkat teminat O· 

. . d K ·syondan ver . ' .. d 14 
mukabılın e omı . klif mektuplarını mezkur gun c saat e 
Jan ( 1950) lirayı havı tel . ve lterıdilerinin de 2490 numaralı kanu-

. na verrne erı • .. k . 
kadar komısyo • d k' vesaikle mezkur gun ve saatte omısyo• 
nun 2 ve a. maddelerın e ı 1-2508 • 
na mütacaatları. ( 1301 )3 TON ANTİMON . . . 

. d r (3000) lira olan yukarda mıktan ve cınsı 
Tahmin edılen ~e le~ b 'kalar Umum Miidürliiğü Satın Alma 

y:.zılı malzeme As :r t a 9~6 tarihinde pazartesi günü saat 14 te 
Komisyonunca. 3 ~gus 0

d
5

•1. cektir. Şartname parasız olarak komis
a~ık eksilt~: ılc ıhale e ı c 

yondan verı.lır. ·nat olan (225) lira ve 2490 numaralı 
Taliplerın muvakkalt .te;;ıki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-

kanunun 2 ve 3 madde erın )e 1-2473 
misyona müracaatları. (1294 ------
.. 

.Zongul ak Val · iğin den : 
. lacağı ilan edilmiş olan Beycuma-

İhalesi 10 Hazıran 936 da r~~~ 60 kilometreleri arasında şose ve 
Caycuma yol~n~n o.roooh 25 

t ediğinden dolayı ihalesi 29-6-936 
;mai imalcitı ı~ı talıp zdu uvr·1e·y~t Daimi Encümeninde yapılmak Ü· 

• .. i.ı saat 15 e 1 a b d r ,, .. 
pazartesı gun . e ·e konulmuştur. Bu işin ~uharnmen e e ı ~ 
zere tekra~ ek.sıl~ ,! Ek ·ıtme şartnamesi ile fıat bordroları ve keşıf 
elli yedi bın ~ıra 1~ eles~ame projesi ve hususi şartnamesi yedi lira 
hulasa cetvelı, mu ~v bilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden sa· 
yirmi beş .~.uru~:;ı:ak~at teminat ''9104'' lira ''35' kuruştur. İstekli· 
tın. almabı ~~at teminat, ticaret odasından 936 yrh içinde alınmış 
lerı.n muv~esmi g-Metenin 2397 sayılı niishasında ilan edilmiş olan 
ve~ıka ve hükümlerine göre Nafıa Vekaletinden alacakları 
!~1ı.matn~~~knsı ile birlikte yukaıdaki gün ve saate kadar Vilayet 

D- ~y:tE\necümen Reisliğine vermeleri ilan olunur. (3321) 1-2538 
aımı ~ 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN:. 
Cinsi Mikdarı Tahmin edilen bedeli Muva~kat temınat 

Kilo Lira Lıra kuruş 

~oyun. eti 45600 1824. 
2058 

90 
Sıgrr etı 32900 9212 . , kk t teminatı 

Cinsi miktarı ve tahmin edılen bedellerıyle muva a.h. t 
• c1 dd . 3 temmuz 936 tarı ıne ras -yukarda yazılı iki kalem gı a ma esı . 

1 .. .. t 15 de kapalr zarf suretıyle alınacaktır. , 
ıyan cuma gunu saa . d ı ·· 1 ven· 

Şartnamesi 137 kuruş mukabilinde komısyon an ler .g~ı ht 
lir. İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda. yazılı belg~l~rle tekl~~::~ b~: 
vi mazrufları belli gün ve saatten bır s.aat evvc as;m~~06 lunan komisyon başkanhğma vermelerı. (3301) 

Asekeri mekteblere tai ebe alınıyor 

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

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

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

A) Bütün mekteplerde kaydükabul 1/Temmuz/936 da başlar ve 
10/ Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı da 15/ Ağustosla 21 
Ağustos arasında yapıhr. 

B) Mekteplilerin bulundukları yerler haricindeki mevki~e~de 
oturan isteklilerin 10/Haziran/936 dan 31/Temmuz/936 tarıhıne 
kadar bulundukları yerlerin Askerlik şubelerine müracaat etmiş 
olmaları lazımdır. 

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

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

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

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin ia~esinden başka 
giydirilmesi, teçhizatı ve kitablan mektebe aid olduğu gibı ayrıca 
her ay bir ~iktar maaş da verilir. 

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

(1306) 1-2380 

ASKERİ LİSE VE ORTA MEKTEPLERE ÖôRETMEN 
VE KIRIKKALE SANAT LİSESİNE TEDRİSAT MÜDÜRÜ 
ARANIYOR. 

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

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

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

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

me tasdikli benzeri, 
D) Nüfus tezkeresi tasdikli benzeri, 

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

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

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

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

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

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

se öğretmenlik sartlarınr tasrmak ve iki ders zümresinde ihtisası ol
mak gerektir. Ücreti 165 liradr. 

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

B1L1T 
112 inçlik bir tane şevrolet marka kamyon karöserisi pazarlıkla 

yaptırılacaktır. Pazarlığı 22-6-936 pazartesi günü saat 15 dedir. Bu 
Karöseriyi yapmağa istekli olanlar pazarlık günü ve saatrnda M. M. 
V. satm alma Ko. na gelmeleri. (1408) 1-2567 

İLAN 
Müteahhit nam ve hesabına Kalorifer kazanları tamiri: 
1 - Genelkurmay binası kalorifer kazanlarının tamiri işi müte

ahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 2922 lira 25 kuruştur. 
3 - Keşif ve şartnamesi bedeli karşılığında Vekalet İnşaat şube-

sinden alınır. 
4 - İlk teminat 219 lira 17 kuruştur. 
S - İhalesi 8 temmuz 936 çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır • 
6.:-- Eksiltmeye girecekler .teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 ncu maddelerinde yazılı vesıkalarla birlikte eksiltme gün ve saa
tinde Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma komisyonunda bulunmala· 
rı. (1432) 1-2582 

Etlik: Merkez Laboratuvarları 
Direktörlüğünden : 

Müessesede mevcut tecrübe hayvanlarile serom beygirleri için 
asgari 15000 azami 25000 kilo yeşil yonca pazarlığa konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 562 lira 50 kuruştur. İhalesi 22·6·936 pazartesi 
günü saat 15 dedir. Şartnamesi Müdüriyetten bedelsiz verilir. Ta.. 
tiplerin 2490 sayılı kanunda yazılr şartlar dahilinde ve muayyen o· 
lan günde 42 lira 50 kuruşluk teminatlarile birlikte Ziraat Vekate
ti Muhasebe Direktörlüğünde toplanacak olan komisyona gelme· 
leri. (1250) 1-2314 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Serom aşr evindeki tecrübe hayvanları için gUnde altmış kilo pan

car 22-6-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat onbeşte pazarlık
la satın alınacağından isteklilerin Ankara levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna müracaatları. (1431) 1-2581 

İLAN 
Siirtteki erler ihtiyacı için 85000 kilo sığır eti 20 temmuz 936 

pazartesi günü saat dokuzda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Teminatı 1148 liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün 
eksiltmeye gireceklerin mezkfir gün saat sekizde teklif mektuplan 
ile Siirtte tüm satın alma komisyonuna müracaatları. (1437) 1-2586 

Harita Genel Direktörlüğünden : 
1 - Muhammen bedel (1960) lira harita kıta erlerinin b' 

lik ihtiyacx o1an (7000) kilo sığır eti açık eksiltmeye ko ırt sene-
t kl · 1 · • 1 .. nmuş ur 2 - ste ı er şeraıtı an amak uzere her gün ve k ·ı · . 

receklerin de 147 lira teminat makbuzlarile 22_6_
936 

e sı tme~e .. g~: 
saat 10 da Cebecide Harita genel direktörlüğ" pazartesı gunu 
vonuna gelmeleri. (1269) u satın alma komis-

1-2343 

SAYFA 7 

Kuruluş Servetı fünıın 

1891 yerine çıkar 
44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftahk resımli ga· 

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A • Kitabevidir. Se-

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Buğday teşkilatında çalıştırılmak ve müsabal<a imtiha
nında göstereceği muvaffakıyet derecesine göre 70 - 100 
liraya kadar aylık verilmek üzere on memur alınacaktır. 

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

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

İmtihan programı ve diğer şerait Ankara, Jstanbul ve 
lzmir Ziraat Bankalarından öğrenilebilir. 

Talipler istenilen vesikalarla birlikte 25 Haziran 1936 
aktamına kadar bu Bankalara müracaat emit olmalıdırlar. 

1-2573 

Pazarlık ilanı 

Kültür Bak.anlığından : 

------

Ankarada yapılmakta olan Sryasal Bilgiler Okuluna aid tesisat 
eşyasının eksiltmesi: . . 

ı - Ankarada Cebecide inşa edilmekte olan Sxyasal Bılg&ler o· 
kuluna aid moble tesisat eşyası pazarlxk suretiyle eksiltmeye kon• 
muştur. 

2 - Tesisat eşyasının keşif bedeli 49.988 lira 16 kuruııtur. 
3 - Bu işe aid evrak şunlardır; 
a - (Möbilya planlan) 
b - Keşif defteri 
c - İmar edilecek mefruşatın listesi 
d - Mobilye plan tesisatı 
e - Umumi fenni şartname 
f - Umumi fenni şartname lahikası 
g - Eksiltme şartnamesi 
h - Mukavelename projesi 

İstekliler bu evrakı 2 lira 50 kuruş karşılığında Bakanhk Yüksek 
Öğretim Genel Direktörlüğünden alabilirler. 

4 - PazarJrk 27 haziran 1936 tarihine gelen cumartesi giinli ıaat 
10 da Ankarada Kültür Bakanhğl yüksek öğretim genel direktörlU• 
ğü dayresinde toplanacak artırma ve eksiltme komisyonunda o1a· 

caktxr. 
5 - Pazarlığa girebilmek için: • • 
a. 2490 sayılı artırma ve eksiltme iha.ıe kanununun. 17 ıncı mad 

desine uygun 3750 lirahk muvakkat temınat vermelerı 
b • Ticaret odasına kayıtlı bulunmaları 
c • İsteklilerin mobilya fabrikası sahibi olma.k ve asgari. k~bu• 

lü katisi yapılmış (10.000) lirahk mo?ilyayı F~b:ıkasında yaptrgına 
dair, idarelerinden almış olduğu vesıkalar~ ıstınad~n Bayındırlı~ 
Bakanlığına eksiltme gününden en son 8 gUn evel muracaatla fenn 
ehliyet vesikası almaları Hizımdxr. . _ • • · 

6 - İsteklilerin 4 üncü maddede yazılı tarıhte. pazarltg.a lştıraK 
etmek üzere istenilen evrakla birlikte artırma eksıltme ve ihale ko· 
misyonuna müracaat etmeleri lazımdır. (1336) 1-2422 

Uygun fiatla 

Arsa, Ev, Apartıman; Bağ Bahçe 
ve saire 

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

si kar~ısmda Nizamİ Atacaıı ın 
GENEL İŞ BÜROSU'na 

müracaatları. Telefon: 1475 
Genel İş Bürosu He muamele yapan 

aldanmaz - alclatılnuız 1-2337 

D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMlSY~NU iLANLARI: 

İLAN 
İlk eksiltmesi feshedilmiş olup muh;wunen bedeli 17423,30 lira 

olan perçin çivisi 6-7-1936 pazartesi günü saat 14,30 da pazarlık il~ 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1306,75 li.l'ahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5·1936 g. 3297 No 
1':1 nüshasn~da inti§ar .~tmiş olan talim~tname dairesinde alınmış ver' 
sıkayı h~mılen aynı gun ve saatte komısyon reisliğinde haur bulun• 
mal arı lazımdır. ~ 

Bu baptakı şartname Ankarada Malzeme dairesinde Ha dar 
da Tesellüm Şefliğinde görülebilir. ( 1434) '

1
_{

588 
paşa• 

1 
' 

ANKARA BELEDiYE RElSUtit iLANLARI 
İLAN 

1 - Şehir dahilinde muhtelif yerlerd ' 
ke yol inşaatı on beş gün m .. dd tl : yaptırılacak asfalt ve par. 
ğe konmuştur. u e e ve apalı ~arf usulile Qsiltme• 

2 - Muhammen bedeli ( 497000) liradır 
3 - Muvakkat teminatı (23630) liradır. 
4 - Şartname ve keşifname • B 1 d' . • 

ğünden (12,42) lira bedel k ~~ . e e ıye Fen ışleri Direktörlü:, 
S - İsteklile . 10 mu a ılınde alınacaktır. 

Belediye Encümrın. t~:nmuz 936 cuma günü saat onbeş busukta 
lecek zarflar .~ı~e mu~acaatlan ve usulü dairesinde tanzim edi_. 
saat d" ~nı 1 va e saatı olan on beş buçuktan bir saat eft'Cl yani 

6 
on ort ~4iU~a kadar Belediye Encümenine vermeleri. · 

.. ..::: İsteklılerın eksiltmeğe girebilmeleri için Fen isleri Direk, 
torlugunden bu i§e ait ehliyet vesikası: almış olmaları da lAznndır. 

(1445} 1-2!593 
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SAYFA 8 ULUS 21 HAZ ' . ' 

i\Iavi ve Ozalid ){ağıtları üzerine PI,AN KOPYALAR.! süratle yaı)ılır 
Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi 

a Afti!i\M • e • *W !*'W'fi> m~z~nmE~ı::9ammmıa:JE.1 

TeJ. 123 
• • -; \.~~ r ... ;. ~ r .. _ • • • .. · ı• •. :.·· ,,_ .· . ; ... .r. •• -.... ". 

Kışa B ıra k ma , Yazdan Al! .. • • r • • :.· i , , 

HER SOBADA YANAN - EN FAZLA ISIT AN 

T TT R K ANTRJASITINI AI"' 

/<ışa p z r a k ma Yazdan Al! 
' • '!.. ' # ·~. ~ - .. • • • .. - ., J'" • ! - . 

HER MALTIZDA YANAN - ÇABUK TUTUŞAN 

T lT R. K A N T R l\ 8 1 T 1 N 1 AL 

Kışa Bırak , Yazdan Al! 

ISGARALI lfER OCAKTA YANAN - EN AZ FİRA VEREN 

T lT R. K A N T R ı\ S 1 T 1 N 1 A L 

Kışa Bı ra k ma 
' 

Yazdan Al! 

Nakkaş ve 
Cemiyeti 

Kalemkarlar 
Başkanlığından : 

Cemiyetimizin dahili talimatnamesine göre idare heyetinin yeni
den seçilmesi gerek olcluğundan 9-6-936 tarihinde umumi heyet top
lantıya davet olunmu' iae de ekseriyet olmadığından talimatname-
1in 12 ci maddesine göre ikinci toplantıda idare heyeti seçilecektir. 
':emiyetimize mensup bütün arkadasların 22-6-936 pazartesi akşamı 
saat 20 de esnaf cemiyetleri binasına gelmeleri rica olunur. 1-2590 

Gümrük ve inhi. arlar 
Vekaletiııd~n : 

Vekilligimizde bulunan muhtelif cins lüzumsuz eşya 23 Haziran 
.alı günü saat 14 te parca halinde sc.tılacaktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte levazım mj.idürlüğünde mütesekkil Alrmsatım komisyonu-
na müracaatları. (1436) 1-2587 

Cevhan . Bel celi ve 
.; 

Riva ctindPn : ., 

Belediyemizin ayda yüz elli lira ücretli mimarlıgı münhaldir. 
Talip olanların evrakı müsbitelerile Ceyhan Belediye Riyasetine 
miiracaat eylemeleri ilfin olunur. 

'Belediye hizmetinde buJunanlar ve ecnebi H anına asma olanlar 
tercihan alınır.'' (3408) 1-2592 

~,\rıkaı·a \ 7 alilii!inden: 
Stadyumda mevcud kalasl rta oluklu cıçlar açık rtırma suretiyle 

.. atılrğa ç karılmıştır. 
Tahmın edılen bedeli 2870 lira 80 kuru tur. 
İhale 25 6 936 persembe giınü saat 15 de vil:iyet daimi encüme-

ninde yapılacaktır. -
Artırmıya girmek icin 215 lira 32 kuruşluk muvakkat teminat 

itası mecburidir. --
İsteklilerin ihale günü encümene gelmeleri. Şeraiti görmek isti

yenterin hususi muhasebe müdürliıgüne müracaatları ilan olunur. 
(1317) 1-2400 

Vezirköprü Kaymakanılığından : 
Köprü kazası halkından Kessaf oğlu Said ve Şükrü kardeşler na

mına hazi~ce t:thakkuk eden vergi borçlarına mukabil kazanın Bi
de ve mevkiinde kain kısmen yeni makinelerle mücehhez olup işler 
halde ve yevmiye en az 10.000 kilo buğday kırrnağa mütehammil ve 
kendisile hem hudut 25 parça tarla ve dahilindeki binalariyle birlik
te 21.740 lira bedeli mukeyyedesile 11-6-936 dan itibaren müzayede 
usuli1e satılı~a çıkarılmıştır. Talip olanların teminat akçelerini mal 
sandığına yatırarak müzayedeye iştirak etmeleri daha fazla malfı
mat edinmek istiyenlerin Vezirköprü Malsandığına müracaat etme-
leri. (3365) 1-258A 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankarada Gecik mahallesinde 42 numaralı evde doktor Salahi 
Vehbi apartımanr sabık bekçisi ılgınlı Mahmut. 

Karınız Nazım bey mahallesinde Mehmet kızı Fatma Ülfet ta
rafından mukaddema açtığı ihtar davası üzerine mahkemece bir ay 
zarfında hanei zevciyete avdet etmenize karar verilmiş ve müddeti 
mezkure zarfında gelmediğinizden aleyhinize açtığı boşanma dava
sının duruşması sonunda: Mahkemece kanunu medeninin 132, 138, 
142 ve 95 inci maddeleri mucibince boşanmanrza ve on beş lira ücre
ti vekaletle masarifi muhakemenin uhdenize tahmiline ve 22-5-936 
tarihinde 19-12-935 gününden itibaren ayda on lira nafaka olarak 
takdiren karnrz Fatmaya verilmesine karar veri.imiş olduğundan iş
bu nafakanın da J5-6-936 gününden itibaren ~atı?e temyiz yolu açık 
olmak üzere karar verilmiştir. İşbu karara bır dıyeceğiniz varsa ta
ri_b~ il?ndan itibaren 15 ~ün içinde temyiz ~oliyl~ Ankara Asliye 
bırıncı hukuk mahkcmesıne müracaat etmenız aksı takdirde hükmün 
katiyet kespedeceği mallımunuz olmak üzere ilan olunur. 1-2579 

1\1. 1\1. Vel{aletinden: 
Derece Subaylara Erlere 

L. K. L. K 
1 154 50 77 25 
2 139 05 61 80 
3 108 15 46 35 
4 92 70 30 90 
5 77 25 15 45 
6 61 80 15 45 

Bir şehit ailesi öksüzlerine 14 32 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile şehit öksüzlerine veri

le-ek ikr miyelerin tevziine basianmak üzere havaleleri ziraat ban 
kasın a u elere önderilmektedir. Bu sene bundan başka tevziat 
yapı1amıyacaktır. Bu sene toplanan paraya göre 191 sayılı tefsir ka
r~r~na.~ör~. h rp mal~lü o~ nla~ta 2591 say!lr kanuna göre harp ma
lulu hukmunde a kerı maltillerın derecelerıne ve şehit öksüzlerinin 
her birine dü en hisse yukarda gösterilmiştir. (1427) 1-2580 

.. 
Ankara Nümune Hastanesi 

Baştabihliğinden 
Hastane müstahdemini için yaptırılmasına ihtiyaç hasıl olan 4 

adet elbise dolabı 13 Haziran 936 tarihinden 29 Haziran 936 tarihin 
kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talip olanla 
evsaf ve şeraitini hastane baş tabibliğinden öğrenerek eksiltme gu 
nü olan 29 Haziran 936 pazartesi günü saat 14 de teminatlarile bir 
tikte hastaneye müracaatları ilan olunur. 

Dikkat: Teminat para olarak ahnmıyacağından para yatırma 
istiyenlerin eksiltme gününden bir gün evvel müracaat ederek p 
ralarını maliye veznesine yatırarak makbuz almaları lazımdır. 

(1380) 1-2514 

Ankara Hapisevi l\füdürlüğündeı 1 

1 - Ankara Hapis evinin Haziran 936 iptidasından Mayıs 93 
sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan beheri 960 gram itibariyl 
şartnamede mezkur şerait dahilinde birinci nevi ekmek 22 gun mud 
detle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır • 

2 - İhale 22 Haziran 936 tarihine rastlırn pazartesi giıniı s 
15 te Ankara Cumuriyet müddei umumiliğinde toplanan komısyon 
da yapılacaktır. 

3 - İstekliler muhammen bedelin% de 7,5 bt• u~u olan· 2601 
lira .72- kuruşluk teminatı muvakkate vereceklerdı 

4 - Eksiltmeden mütevellit rüsum, tek lif ve da a resmi ile i 
lan ücretleri ve indelhace ekmeğin tahlili ücret m ı ve sair bı 
cümle masarif müteahhide aittir. 

5 - Teklif mektupları 22 Hıı .. iran 936 pazartesi guniı 
kad r sıra No. lu m kbuz muk "nde ikınci m ddede yazı ı komı 
yon reislig"ne verilecektir . 

6 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak i tiyenl r 
saatı zarfında Cebecide hapis evi müdürlü üne müracaat 
ilan olunur. (1229) 1-2340 

İmtiyaz sahibi ve Basmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşle"i Müdürü 

f YENlj SİNEMALA 1 KULÜP) 

Nasuhi BAYDAR 
Çankırı caddesi civarında 

U lııs Basımevinde basılmıştır. 

ZAYİ 

Eski ehir İlbaylrğmın atik çer
kes köyünden Ahmet Refik oğlu 
1323 doğumlu Ahmed Hüsnü a
dındaki nufus cüzdanı kaybol
muştur. Yenisi alınacağından 
eskisinin hükmü yoktur. 

1-2576 Ahmed Hüsnü 

BUGÜN BU GECE. 

MEVSİMİN EN HOŞA GİDEN FİLMİ 

Al tın toplıyan kızlar 

Sahnelerinin göz kamaştırıcı ihtişamile 

.seyircilerini son derece memnun· 

bir şaheser 

BUGÜN GÜNDÜZ 

i - Esrarengiz tayyare 2. ci devre sonı&, 

2-KIZIL ALEV 

GECE 

İKİ BÜYÜK MACERA FJLMt 

1-ÇİNLİ ÇEN 

2 - SESSİZ ÇETE 


