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BALKANIAI ••• 

B .. k 'te Balkan Basın Birliği
u reş ' Ü olma

nin esaslarını kurmak g ç 
n Romanya 

mıştır. Konferansı aça T' I k 
M.. ·· ıtu es o, 

Hariciye Nazırı osyo k 
d b. t•nı pe az 

beylik nuluk e e ıya ·. 'f 
h . t" Bıze vazı e-seven bir şa sıyet ır. . f ' · 

k lnız mısa ırı 
mizi hatırlatır en, ya l'd l ·n 

l k t' 1 er erı -
olduğumuz mem e e ın . B 1 
den biri değil, asil ruhlu hır a -
k a n 1 ı olarak konuştu. . . · 

Bü ük bir ingiliz ınuharr.~rının 
Y b' · k ı · b muesse-dedig- i üzere, ır ın 1 a ' d ~· 

k · 'ı egış· 
seleri d ei?il, anca ınsan .. da 
. kl h k'k. bir eser vucu tir:me e a ı ı d 

. l b'I' Biz aramı:r. a getirını~ o 1\ ı ır · . 1 
bir ok olitika ve ekonomi an aş· 

ç P .1• • f kat bunlRrın 
maları vapab1 mz. a, K"fk 1• 

hepsin;"\ temeli, Tuna ~an milletler 
lara kn ~r d 0 vl\Jll ed -n 

. . d ,_ tk 1 hk ~uunmun 
Yı g"'ını ıcın "" na an 1 

: • d . 8 f kıra am· uyanma•l .. ,..1 .. dır. ı•na ı .. .. 

1 . l . ,. ..... e devamlı kultur 
arının e rngı v l "" z 

·ı ff k o acar?ı . temasl;_:,n 1 e muva a . d 
. . . 'b' · · · zaferın en Hepımız hırı ırımızın, 

' b lk nlı gururu veya kayıbmdan a a .... 
1 " ahsacagız. veya ıstırabı nuyınal?a · 1 ı · arrnKab;l;vet ve kuvvet erı, ara l .... 

d k . h. e menfaat ayrılmaz ıgı 
a ı ıs v d mern· 

ak · k' f e en 
ile yuğrular ın 1~ ·ır hür-
leketlerimiz, böyle~~k:.~' ı;'1hl~keye 
riyetlerimizi her tu:ru ·b.e kudret 
karşı mii dafaa edebı ır ır 

alacaktır. Talat 
1913 de da hiliye nazırı · ..... . 

Beyle b irlikte ilk Bükreş'1e gİ~ı·:::ı 
. h 1 Osman ı · 

mı alır ıyorum· · ıe besle· 
· · "yası ı ~mperyalizmının ru . · · k en-

t .. k nasyonalızmının, 
nen, ve ur • d tm k im· 
d . · k' saltanatı ıa e e ~ 
ını, es ı d "ı"nı zan-•-A d brum e eceg 

Kanın anma . · · ·ıe 1936 
d 1908 meşrutıyetçısı ı , • 

ne en kadar derın 
kemalisti arasında ne b'l' 'm Os-

ıd .... ben ı ırı · 
hir fark o ugun~ .... toprak ola· 
manlı fm~a~ator ~~u, arçalanrnış· 
rak mağlubıyetle p r· eden • en tas ıye 
tır. Fa kat onu ınan . hl 

. 'd' Biz yem ve gar ı 
kcmalızm ır. ' ·ıı- h ... 
t .. k devletini kurmak ve mı ı u 
ur k · · Osman· . t'mı'ze kavuşma ıçın, 
rıye ı . · karşı 

ı lslam emperyalızmıne 
1 - • ı ı kadar sa· 

mücadele etmış o an ar t h .. . etin kan ve ıs ı
vaştık. Bu urrıy b' I' . Onun . ld .... nu ı ırız. 
rab fıatı ne 0 ugu . hür-
. . b"tün milli hürrıyetlere f 
ıçın u lizm'in baş vası -
met etmek, kema d ~-en 

d t 936 a genç 1 u.--

ların dan ır. l b'ld" "' 'ne 'ınki .. a· • . 'n a a ı tf?l ~ 
medenıyet•.~1• • bir osman· 
f nı seyrettıgım vakıt, f. . 
ı . . listinin ese ınt 

1ı • İslam emperyla b htiyarlığınr 
değil, bir balkan 1 a 

hissettim. h' . t' an osmanlı 
t ya ırı• ıy • . 
:ıslana ye ... ndan kopup gıden 

lmparatorlugu. ca.k hürriyet 
bütün milletle~ı~ ~n Osmanlı 

d 1 'nı ıstıyoruz. 
ve saa et eı:u kendi çağının sal-
lmparatorlug , bir nümune idi. O 
tanat1arından . .. doğdu, 

•hA ukadderıne gore 
tarı .. ı ~ P.ıldı. Osmanlı lmpa-
büyudu ... ve da t ' hini ve hatırasını, 
ratorlngunun ar1d niyetini vücu· 
onu kuran ve mel e kar~ı kin ve 

• · lan ara ~ 
da S?etırmıs ~ . addetnıek. o ya-
intikam vrctıle~ı l h ln O· 

henüz ont•n a esa 
~arken ve l't"k,. vas•tası o· 
1 1 • • h · r po ı ı .-. 
a n ar 1r•n ' b 'hlerinde mn-

lab il' r";· M .. kte tc;:-•. kanı yo • 
zid en ı.. .. h~etmerv• 

1
'm. osmanlı 

B 11 m illet erı . 
t ur. ? rA n 'kt · ı savaşla· 
· l ... ·ı istı a ımparator ugu 1 e klarına o-
rının destanlarını çocda itira?: et-
kutacaklardır. Buna geçmez. 
mek kimsenin aklından. ınuha· 
F k t t 'hA hakikatlerın a a , arı ı k bunu, 
ikemesini bir tara.fa ~tarjii 'manlı-
yalmz devamlı bır turk ş k. , kull nan es ı 
;;, mayası olarak a ı · 
o k J ·zımge ır. 
adetten vaz geçme . a ntanlı 
Kemalist Türkiye d.~hı, :dından 
İmparatorluğunun hır te~ T .. rki· 
başka bir şey değil dir. u du h" 

. 'hl . de a ı , ye'nm m ekteh tarı eruı . A • 

ekk"l hıkil)'esı , 
yeni d evletin teş u 1 ' d • d ı ten <1 -ım aı·atorluk hal km a ac 

Bazı balkanlı arkadaşlar Jön
türk tabirini bize teşmil etmekte· 
dirler. Jön türklük, 19 uncu. as~r 
smanlı inkılabçılarına verılmıt 

~lan addır. Bu inkilabçılar os
manh _ islam karakt~rinden_ a~!a 
uzaklaşmış değ~ll~_rdı. H~ttii . Jon 
türk tabirindekı turk kelımesı ec· 

b· ı r tarafından kullanılmıştır: 
ne ı e . k t· b 1 
19 uncu asır türk ı~ ı.a çı arı, 
kendilerine türk değıl, oı.m_abn~ı 
d ı d. 1908 inkılabı da yenı ır 

er er ı. d' T'" k 
ideoloji getirmiş değil. ır. • ur 

•11• t erverli gwi bu ınkılabtan 
mı ıye P . · ı ·k 

Ve Osmanlı meşrutıyetçı ı -
sonra k b 
ı . . b·ır reaksiyonu olara aş-
erının b k 

l t O dahi büyük har a a-
amış ır. • .. . . r· 

d 
• aratorluk renmını tas ıye 

:>r, ımp f'k' · k ı·b 1 edecek esaslı bir ı ır ın ı a ı o . 
maktan uzaktı. . . 

T .. k milletine polıtık , sosyal ve ur . . 
kültürel kati isti~ametı_nı. vetkr~kn 

1. ·0 hususıyetlennı te ı kema ızmı l 
k balkanlı fikir adam arma 

etme , b 'I ' 
ek yeni şeyler öğrete ı ır. 

p İlk ktubta bu esas noktadan 
me b' d'w d st bahsedişimizin sebe ı , ıger ol -

larımızın, b izim yanımızda bu u-

k bazı bahislerde nezaketen 
nur en, ] d ki n 
susmak külfetine kat a.dı · ıı .n~ıl ı 

. di imizdendir. Ken ı erı ı e, 
hısse ş . b .. ··müz ve yarı-.. dahı ugunu 
mazıyı ' k ·· "ile konuşa· kadar açı gonu . . 

bn~mı· ı.z Belki tarih tetkiklerımızd~ 
ı ırız. d d ve mu-

b' rbirlerimi ze yar ım e en, . 
ı . . uzuh veren vesı· 

nasebetlerımıze v b ' ' b' . 
l 'k rken ırı ırı 

kaları bir ı te ara ' l . 
. d izlenecek pek az şey erı· 

mız en g... d h 'yi anlıyaca· 
miz oldugunu a a ı 

ğız. 1 1 olarak kendi hürrİ· 
Osman ı ar ' d k b h 'yetlerimizi ar11 ı ; u 

yet ve sa sı. . . başından bin 
w da heo•!"'1tzın t 

u~ur • s· d' J.a lkanl ı ler o I\• 
{ad a şrect• . ım ı 1 w ld 
rak o ka dar ıstırab karftı !gı e .e 

• ~. . h .. rivet ve şahsıvetlerı-
ettı "'ı"' ' 7' ur et w • 

• . b1 llkte mürtaf aa ~. ece~ı~. 
~n r b " n bırlectırı· 
p ;: ... ayırıcı ola n, ugu 

cidir. Fnlih Rıfkı ATAY 

Başhak.anımız . 
Ç. elçisini kabul ettı 
ın . 1 ı ·· ·· dün Çın e • 

Ba~bakan İsrn.e t . nonu • 
. . . kabul etmı§tır. 

çısın ı 

BB. Göring ve Göl)el 
Atinaya gidecekler 

. 
26 

(A.A.) _ B. Goring ile B. 
Atına, 1 de Almanyayı ziyaret 

G beis geçen er . . K 
o , . beledi .. ·e reısı B. ot· 

. lan Atın-t " . . " 
etmış o . • kabul ederek olımpıya,, 
zinas'ın davetını 

1 
unan paytahtını zi· 

oyunlarından evve y 

} aret edecekl-er_a_ir_. ---

Alınan hüliiiııu~~i 
d 1. 0 cıiliz suallerıne 

Yakın a ~ . 
cevab verecekmı~ 
. 

6 
(A. A.) _ Maten ga-

Parıs, ~ B Hitler, di.in Alman
zetesine gore l : . · kabul etmiştir. 

p ·5 e çısın ı l 
yanın arı lan mahfillerde .d~ a~a.n 
iyi haber a l 11ükümetı, ıngılız .. e aman k 
sözlere go~ . ceg~i cevabı pe. 

l 
esıne \ere .. 

sua nam . . de Londraya ..,on· 
bir zaman ıçın . 

kısa . k r vermiştır. 
dermıye ara 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

27 HAZiRAN 1936 CUMARTESi ·---·- -·N-M-11, ........... ,, .. .._._ .. _____ _ 
Son lıaberler üçüncü 

sayf amızdadır 
__...-.--. .. --------------· 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Montrö konferansının ilk saf hası bittikten sonra 

Teknik komite çalışmalarına devam ediyor 

Siyasal n1ahfillercle, l\Ioııtrödeki görüşınelerin ln o·ilter e 
ile İtalyaya l)irbirlerine yaklaşmak imkanını vere.·eği aı ı lıyoı· 

Montrö. 26 (A.A.) - Anadolu A
jansının husu:.\ surette gönderdiği 
m uhabirinden : 

M illetler Cemiyetinin toplant ı ları 
esnasında konferans işleri ger iye hıra· 
kılmıştı r. Fakat bu, işlerin d:.işmesi de· 
mek değildir. Zira teknik komite, pro
jenin muhtelif maudelerinin .tet kikine 
devam edecektir. Fakat, bazı delegas. 
yonların ihtiraz kaydı koydukları mü· 
him noktalar lizerinde kararlar , ancak 
muhtemel olarak 6 temmuza doğru baş· 
lıyacak umumi toplantılarda almabilc· 
cektir . Teknik komite, şimdilik bir ka
rar vermeden bütün noktalar üzerinde 
konuşmaktadıı. 

Bir inui/iz - itul;r<m 

yullınfrtşmusı m ı? 

Montrö, 26 (A.A.) - Havas ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Boba ?)ar konf~ransı .da görüşm.J ... rin 
ilk safhasının bitme .. i üzerine sıya al 
mahfillerin sandıgma gore İngiltere, bo
gazlaı hakkındaki gorüşmcler vasıtasiy
le İtalya ile yakla ma imkanlan bulabi
lecektir. 

Konferans dun çalışmalarının ilk kıs· 
mını bitirmiştir. Bu, tcrakkiler elde edil
digine delalet etmez. Giıçhiklcrin çoğu 

sükünetle ve sessizce şimdilik ibir tarafa 
bırakılmıştır. 

Bu tarzda h:ır k , n · ç sebr,Pi ,. r
dır: 

1. - Tezahur eden fikir farklarını 

meydana çıkarmaktan kaçınmak ve dip· 
lomasiye ''had zaviyeleri genişletmek,. 
zamanı bırakmak, 

2. - Delegasyon şeflerine Cenevreye 
giderek milletler cemiyeti asamblesine 
iştirake imkan vermek, 

3. - Zaman kazanarak İtalya yok i· 
ken kati ve yah ud geri dönülmez neti
celere girişmek. 

Şurası kayde değer ki, dün dahi ne 
İngiltere, ne de Japonya, İngiltere ve 
Japonyanın ihtiraz kayıdlarının aynını 
ileri süren İtalyanın kendi yardımını ve
recek bir hale gelmesinden önce m üstak· 
bel m ukavelenamenin esas noktaları bak· 
kında teahhüdler almaya meyilli gfüi.ik· 
memişlerdir. 

n"~lıca lllakulı <led.-.tlniıı 
vaziyeti 

Mo ntrö, 26 (A.A.) - Konferansın 

ilk uç gününün çalışmalarını hulasa e

den Havas ajansının diplomatik m uh a· 
biri, başlıca aUikalı devletler vaziyet i -
nin şimdi açıkça ifade edilmiş bul un
duğunu kaydetmektedi r. T ürk projesi, 
Ankara ve Moskova hükümetlerinin 
Kara denizi. bu den izde sahili olmıyan 
devletlere kapamak maksadiyle Boğaz-

İzn1İr hö1ge i i]ha y
ları ıın loplantı~ı 
lzmir, 26 (A. A.) - Dün aat 

16 da C. H. P. kurağında İzmir, Ma
nısa, Balıkesir, Aydın, Burdur. Js
parta. Antnlya ilbayları ve .genyön
kurul üyelerinden olup lzmire g len 
saylm !ardan BB. Sali'ıh Cimcoz, 
Mi.imtaz Ökmen, Riza Erten, Hti nü 
Çakır, l Iasan Ali Yücel, ,.e 1 nce<la) ı 
ile izmirde bulunan saylavlar ve iz
mir ilyönkurul üyeleri hazır olduğu 
halde le Bakanı ve Parti genel sekre
teri B. Şükri.i Kaya, lnöniini.in An
karada toplanan ilbaylara yaptığı ye· 
ni değişiklik hakkındaki heyaıınt e
saslarına dayanarak gereken tavzi
hatta bulunmuş ve yeni durumun 
icab \ e tatbikatını anlatmıştır. Top
lantr gec vakta kadar devam et · t ' 

mıs ır. 

lardan geçme serbestliğini tahdid et
mek istedi kleri tesirini ka tiyetle ver· 
mektedir. 

B. Litvinof. 1922-23 deki rus dele
geleri gibi konuşmuştur. Filhakika B. 
L itvinof, girişi kapalı, ve çıkışı. sahili 

bulunan devletlere serbest olması lazım 

geldiği Kara denizin hususi vaziyeti go 
zetilmesini istiyen eski ru ananesini 

müdafaa, etmiştir. . 

B. Titülesko b..ı gorüşü tamamile tas 

vib etmi tir. 

lillctler Ccıniyeti 1 on -eyi IOJ}laııdı 

İtalya i~timada bulunmıyacak 

İngiltere ve Fransa arasında goruş birliği var 

Milletler Ccmiyctinı'n toplantısrna b ~kanlıJ, cclcn H. Eden 
toplantı salonun dan çıkarken 

Paris. 26 ( A.A. ) - Dün akşam B. E
den ile B. Bl um ve B. Delbos arasında 
yapılan görüşmerlen sonra neşrolunan 

bir tebliğde iiç devle t adamının Cenev
rede halledilmeı;i lazım gelen meseleler 
hakkında aralarında tam bir görüs birli
ği görmüş oldukları bildi rilmek tedir. 

UÇ :\IEKTEH, . ~: SEHGl 

Paris, 26 ( A.A.) - B. DelJ1os, bera· 

berin~e B. Massigli ve B. Badövan ol· 

dugu halde dün gece Cenevreyc gitmiş 

tir. Kendisi. Negüs'lc aynı t ı ende se· 

yahat etmekted ir. 

(Sonu J. üm·ü sayfada) 

Ankara Ticaret 
Her yıl derı; senesi lıiterken mekteb· 

lerln kapıları bir kere daha, bu sefer 
daha geni çe lıiı ölçüde heı kese açılır. 

' Sergi" ler devresi lıaşlar. Bu yıl da 
öyle oldu. Ders yılının sonunu bildiren 
haziran ayının ilk haftasında mekteb
ler bize glizel sergilerle bezenmiş sa

lonlarının kapılarını açtılar. Gezdik. 

Ticaret lisPsİnde açılan 

Hayran olduk. Sergiler kapandı. Gaze· 

tclerde giındelik kronikler bu sergileı 
hakkında bir hayli yazılar çıktı. Bun· 

lar gündelık raportchlcı in gıizel göriış 

çizgileı i ile bizi sergilerin mahiyetleri 
etrafında aydınlattılar. Sergiler kapan. 
eh. Aradan biı hafta da geçti. Fake)t bu 

(Sonu 5. 111 cı sayfada) 

l • 



SAYFA Z 

Günün meselesi: 

Orman ı~anunu projesi ınünasehetile 
Kamutayın geçen toplantı yılında 

hükümet tarafından sunulmuş olan 
Orman kanunu layihası şimdiye ka
dar asırlardanberi insafsızca tahrib 
edilmiş olan, ormanlarımIZI yalnız 
harab olmaktan kurtarmayacak aynı 
zamanda yurdun her köşesinde yer 
yer yeni ormanlar yaratarak, yurdun 
ileri milletlerin ormancılık hususun
da ki, seviyesine çıkaracaktır. 

Halen elde mevcud olupta tatbik 
edilen ve kanun mahiyetini haiz bu-
lunan orman kanunu esas itibariyle 
1 285 tarihinde çıkarılmış şurayı dev
let nizamnamesinden başka bir şey 
değildir. 

1280 tarihlerine kadar bizde or
mancılıkla devletin alakasına ve bu 
hususta bir kanun veya nizamname 
olduğuna dair malumat pe\azdrr. Ni-
hayet o devirden evvel evrak hazine
lerinde, devlet muamelelerine aid 
yazrlardan vaziyet şöyle böyle anlaşı
lıyor. Gönül arzu eder ki, hiç olmaz
S& ormancılığnruzın tarihi belli olsun. 

Devlet 1280 tarihlerinde. tersane
lerinde ötedenberi yaptırmakta olagel
diği gemileri için arbk işe elverişli 
kereste buJamamağa başlamış, o za
man devlet hayatında, ormancılığın 

başı boş bırakılmaz esaslı bir memle
ket işi olduğu görülmüş, çureler düşü-
nülmüş nihayet Avrupadan mütehas
sıslar getirtilerek, bütün memleket 
gezdirilmi§, ormancılık hakkında ken
dilerinden raporlar almmq, mütehas
sıslara yol verilmiş fakat o ıaporlar
dan neticeler alınarak kanun yapıla
mamış. Seneler geçmiş her geçen yıl 
yeni bir ormanın mahvını mucih ol
muş. 

Devlet nihayet gene bu işe el uzat
mış tekrar mütehassıslar getinnif, Bu 
1efa gelen mütehassıslar eski gelen-

rin raporlanru incelemiş, kendile
rinden evvel gelmiş olanların yazdık
bn, orman bölgelerinden çok yerde 
eser bulamamış, nihayet bu hal de
r.un edib zamanımıza kadar uzayıp 
gelmiştir. 

Gümrük tatbikat 
l{ursıı imtihanları 

il itti 
Ankara gümrük tatbikat kursu 

:mtihanları bitmiştir. Kursa devam 
etmiş olan 35 zattan 29 zu kursu bi
tirmiş, beşi ikmale kalmış, biri de 
kursu bitirememiştir. Kursu muvaf
fakıyetle bitirenleri sırasiyle bildiri
yoruz: Merkezde gümrük işleri di
rek törlüğünden Süreyya ve Nusret, 
Tetkik direktörlüğünden Tahsin, Sıt
kz, Kamil, Hilmi, Muhasebeden Ala
eddin ve Zeki, Zat işlerinden Basri 
ve Mümtaz, Levazımdan· Selim. 

İstanbul gümrük başdirektörlü
ğiinden Mennan, Salahaddin, Or
han, Şaban, Faik, İzmir gümrük baş 
direktörlüğünden Cevdet, Arif, Mus
tafa, Van gümrüğünden Isa, Cizre 
gümrüğünden Ahmed, Akçay giim
t'üğiinden Hasan, Urfa gümrüğün
den K.aznn, Bandırma gümrüğünden 
Arif Hikmet. Kursa dışarıdan devam 
edenler arasından Ömer. Mehmed, 
Kemal ve Şekip 

Muhtelit türk - bulgar 
•• •• w •• 

gumrugu 
Gümrükler umum direktörlüğü bul· 

gar hududunda.ki Kapıkulede muhtelit 

bir türk • bulgar gümrüğü kurulmasına · 
karar venniı, bu hususta bulgar güm

rükler umum direktörlüğüne müracaat 

etmiıt1r 

Yalnız 1 285 tarihinde elde bir şey 
olsun diye çıkarılan kısa bir nizamna
meye beşinci madde konmasaydı, 

yurd ormanları belkide bu derece tah
rib edilmezdi. intifa hakkı diye he
sabsız ve hududsuz bu madde ile ve
rilen haklar bir nizamname yapılmış 
olmasına rağmen, oı-manlan harab 
olmaktan kurtaramamış, belkide bir 

an evvel onların yok olmasını intaç 
eylemiştir. 

Orman, bir memleketin hemen 
her baknnmdan serveti, mesnedi her 
şeyidir. Hele son zamanlarda yurdun 
en büyük müdafaa kalelerinden biri
si değil, birincisi olmuştur. Bu kadar 
mühim ve millet varlığının esaslarını 
teşkil eden ormanlar, kendi haline ar
tık terk edilebilirmiydi}. 

Mil1et ve memleket vazifelerini 
omuzlarına alan her hükümet, or • 
man işini yurda elverişli bir halde hal 
etmek, onun önemli vazifelerinden 
elbelte birisidir. Bunu candan du
yan, İsmet lnönü hükümeti bu esas· 
ları göz önüne alarak meclise sun
duğu kanun layihasını hazırlamıştır. 

Orman kanunu layihası meclisin 
ihtısas encümeninde bu yıl aylarca 
tetkik edilerek, 219 madde içinde 
toplandı. Ziraat encümenince hazır
lanan bu kanun layihasının bir defa
da diğer ana kanunlamruzla olan ala
ka ve münasebetleri, idari, adli. ma-
11. müdafaa baknnmdan durumları 
geniş ölçülerde incelenmek üzere u-

. mumi heyetce muhtelit encümene 
verildi. 

Encümenler bu layiha üzerinde 
durmadan çalışmalarla, layihayı esas 
itibariyle bitirdi. Bu hale göre hemen 
yüz yıla yakın bir tarih ve acı hika
yeleri bulunan, orman kanunu artık 
zan edilmez ki. Meclisin önümüzde
ki, toplantı yılında görüşülerek mem
leket ve millete l.ayik bir şekilde çık-
ınasın ..• 

Kastamonu Saylavı 
T. Coşkan 

İnönü kampına 
Gidecek gençler 

Türk Hava kurumunun hava subayı 
yetiştirmek üzere temmu<.un ilk hafta
sında açılacak olan İnönü kasabasının 
:;·akınında kurulmuş olan kampa gide
cek gençlerimizden bazı vilayetlerimiz
dekiler belli olmuştur. Bu gençlerimiz 
lise, muallim mektebi veya orta mek
tep mezu...,udur. 

Diğer gelecek olan gençler kamp 
vaziyetine göre geleceklerdir. Adana
dan gidecek olanlar: Mustafa, Cahid, 
Niyazi, Ahmed Şahin, Hikmet, AH Rı
za, Bürhaneddin, Ahmed, Abdu!lah, 
Kemal, Avni. 

Bursadan gidecekler: layan Neyir, 
Sevim, Remziye, Mileyyed, Nahide; 
BB. Hilmi, Fikri, Murad, Ziya, Fikret, 
Kadri, Hakkı Şahin, Halid, Cahid, İs
mail, Ekrem, Abdurrahman, Kamil, 
Mümtaz. 

htanbuldan gidecekler: Bayan Na· 
ciye; BB. Tahir, Emin, Azak, İsmail, 
Abdul1ah, Firuzan, Tahsin, Musa, Ra
sim, Vasıf, Fikri, Ali, Cemal, Remzi, 
Muzaffer, Selçuk, Rahmi, Yusuf, Mu
ammer, Kemal, Muhiddin, Necib, Ek
rem ve Muzaffer gideceklerdir. 

Ankara Halkevinde 

Resim sergisi 
-General Halil, muvaffak ol -

muş sanat hayatının en iyi mey
velerini yaşının ilerlediği yıllar -
da da vermektedir. Ankara Halke
vinde günlerdenberi alaka ile de
vam eden bu sergi, bu fikrimizi is
bat eder. Ankaradaki sanat seven
lerin bu sergiden istifade edeceği 
günlerin pek mahdut olduğunu ha
ber aldık. 

ULUS 

ISTANBUL TELF:FONLARI: . 
Floryada feci bir 

otobüs kazası 
İstanbul, 26 - Dün Florya yolunda 

feci bir otobüs kazası olmuştur. Yoku 
dolu olan bir otobüs Florya yolunda dev
rilmiş, otobüste bulunan 23 kişi yaralan
mıştır. Hastanede tedavi altına alınmış 
olan yaralılardan çoğunun yaraları ağır
dır. Otobüs paramparça omuştur. 

Denizciler bayramı 
İstanbul, 26 - 1 temmuz, türk deniz

cilerinin, sularımızda kabotaj hakkını el
de ettikleri günün yıl dönümüdür. De
nizciler bu bayram gününü büyük bir 
törenle kutlamağa hazırlanıyorlar. O 
gün deniz şenlikleri ve yarışlar yapıla
cak, gece de bir balo verilecektir. 

İstanbulda beş yeni orta 
kteb açılacak 

İstanbul, 26 - Kültür bakanlığı orta 
ve yüksek tedrisat umum müdürleri şeh
rimizde tetkikler yaptılar. Talebe çok 
fazla olduğundan önümüzdeki ders yılı 
başlangıcında yeniden beş orta mekteb 
daha açzlacaktır. 

Yarınki bisil<let 
yarışları 

Bisiklet federasyonunun evvelce ilan 
etmiş olduğu kamp bisiklet yanşlanndan 
dördüncüsü yarın sabah Akköprü suvari 
karakolu önünden saat 7 de başlıyarak 
her zamanki yol üzerinde 100 kilometre 
olarak yapılacaktır. Bisiklet sporunda en 
ilerde bulunan fransız ekibi son deneme 
yarışlarında bu mesafeyi vcledrum üze
rinde iki saat 39 dakika 40 saniyede yap
mıştır. 

İki aydanberi kampta muntazam bir 
metodla çalışmakta olan bisikletçilerimi
zin yarınki koşuda bu mesafeyi buna ya
kın ve belki de bundan daha iyi bir de
rece ile bitireceklerini ummaktayız. 

DİL KÖŞESİ. 

Şuna kanaat getiriyoruz kı şu kö
şede bize tenkid mevzuu veren, bir 
takım muharrir arkadaşlarımızın dil 
bilgilerinin eksikliğinden ziyade, ya .. 
%t yazarken itinasızlıkları, dikkats:z
likleridir. 

Bir fıkra okuyoruz: "Burcuı bir 
bahçeli gazinodur ... ,, Duraklamak la

zım. Cümle manzum değildir ki keli. 
melerini "vezin zarureti,, ile altüst e-

delim. "Bir bahçeli gazino,, deyince o 
civarda 1ikı Bahçeli," "üç bahçeli,, 

gazinolar da varmı§ gibi geliyor insa .. 
na. Halbukl 'maksad o değildir. Mu
harrir "burası bahçeli bir gazinodur.,, 
demek istiyordu; dikkat etmemig. 

Okumağa devam ediyoruz: ''Bütün 
limanı, ve Bozburuna kadar bütün 
Marmarayı görür.,, 

618ütün limanı,, kelimelerinden 
ısonra virgül ondan sonra da ''ve,. var. 
''Ve,, ile virgülün barada aynı vazife-

yi gördüklerini muharrir bilmez de
ğitd:r; fakat itinaya lüzum görmemiı. 

Biraz daha okuyalım: 
1'Hatta bazı akşamlar, Keşi§, Pem

be bir bulut gi&i parıldar.,, 

Uzaktan bir dağ, pembe bir bulut 
gibi parıldar mı, parıldamaz mı? onu 
"môna şairin karnındadır,, diye bıra
kalım. Fakat "Keşiş,, neresi? Milli 
coğrafyamızda böyle bir ad var mı. 
dır? Ke§ife Uludağ denileceğini ha
tırlamayan, buna dikkat etmiyen bir 
muharrir, acaba günün birinde IBtan
bulu da "Deraliye"~ "Dersaadet", 
"A•itane., ıeklinde anlatmaya kalkl§
mıyacak mıdır? 
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Teskilat kanununun nizamna 
_;z. 

mesini Devlet şurası kabıı e 
Finans Bakanlığı teşkilat vazifele

ri hakkındaki nizamname projesi dün 
Devlet Şurasx umumi heyetince tetkik 
ve müzakere olunarak kabul edilmiştir. 
Bugünlerde bakanlar meclisine sevko
lunacaktu. Nizamname Resmi Gazete
de nesir tarihinden itibaren yürürlüğe 
girecektir. 

Evelce tayin edildiği gibi, yeni teş
kilatm bir temmuzda tatbikine başlan
ması imkansız görüldüğünden tatbika
ta 15 temmuzda başlanacaktır. 

Nizamname; finans hayatımızda verim
li bir devrenin temeli olan yeni teşki
latm tatbik sahasında aksamadan yü
rümesi, tam bir iş bölümü ve yeni teş
kilatın ana hedefi olan modernleşme 

dvasmı süratlendirecek ~sları tası

maktadır. 

*** 
Nizamnamenin.ihtiva ettiği hUküm-

lere göre: finans müfettişleri sermaye
sinde devletin iştiraki olan müessese
leri imtiyazlı şirketleri ve cemiyetleri 
teftiş edebilecekler ve bulacakları suç 
mahiyetindeki filleri sübut delilleriyle 
birlikte müddeiumumiliğe haber vere
ceklerdir. 

Teftiş ve tahkik sırasında suç de
lill~d bulunmamakla beraber iş başın
da kafası tahkikatı güçleştireceğine ka
naat edilen memurlar, müfettişler ta· 
rafından diğer vekaletlere mensub ise
ler o vekalet tarafından işten meneolu
nacaklardır. Suçun vukuu anlaşılmıyan 
ve kafi delil bulunmıyanlara işten el 
çektirilmiş memurlara derhal vazifeleri 
iade olımacakt1r. Maash ve ilcretli kad
rolara dahil hazine avukatları ve hukuk 
işlerine aid teskilatm heyeti umumiye
si baş huku1< mü<ıavirinin idare ve ne
?areti altında bulunacaktır. 

Bilumum idari ve adli davaların ika
me müdafaa ve takibi ve hazine avu
katlarına aid 10 ey1Lıl 934 tarihli nizam
name hiikmüne tabi olacaktır. 

Vekaletlerdeki muhasebe direktörle
ri büdce ve mali kontrol umum direk· 
törlüğüne, muhasebe kontrolörleri, mer
kez muhasebecisi, mülki ve askeri bil
umum nakid muhasibleri ve muhasebat 
umum direktörlüğüne varidat kontro
lörleri Varidat Umum Direktörlüğüne 
bağlı olacaklardır. 

1885 numaralı kanun mncibince mec
burt istimlake tabi tutulan gayrimen
kul mal bedellerinin tediyesi ile eytam 
sanchkl~rından müdevver muameleleri 
Nakid İsleri Umum Direktörlüğü ya
pacaktır. 

İtiraz ve temyiz komiı;yorı:an vergi' 
kanun1an mucibince teşkil eôilmiş olan 
vil:ıy:tlrrdeki itiraz komi::yonlan ile 
merkezde 3 temyiz komisyonundan mü
re 1{keo C'iacaktır. Bu komny,.,nlar maıt 
kaza mercilerini teşkil etmekte olup ka
nunlarındaki hükümlere göre muamele 
görecekler ve mevzuat ve tatbikatta ıs
laha muhtaç gördükleri muameleleri Fi
nans Bakanlığına bildireceklerdir. Tem
yiz komisyonlarının esaslı mukarreratı 
Varidat Umum Direktörlii~iince tc,lla
narak maliye mecmuasında neşredile

cektir. Varidat kontrol memurları ce
rek merkez ve gerek mülhakatın tahak
kuk işlerini, tahsilat kontrol memurları 

da tahsilat muamelelerini defterdar na
mına murakabe ile mükellef olacaklar
dır. Kontrol memurları mükelleflerin 
hesablarını icabında ticaret odalarından 
beledivelerden ve mesleki tesekkiiller
den alacakları malfimatr da göz önün
de bulundurarak tetkik ve tahkik ede
bileceklerdir. Vilayetlerde muhasebe 
servisleri malmüdiirlerine verilmiştir. 

Muameleleri az olan yerlerde malmU
düründen başka yalnız bir varidat me-

muru bulunacak ve tahsilat memurun11 
verilen vazifeler malmüdürü tarafm<la:l 
görülecektir. 

htanbul vilayeti finans t e kilatı iti
badyle biri Bakırköy, Adalar, Beykoz, 
Sanyar ka7alarr hariç olmak ilzcre lı"'· 

leoiye hLJdı;du içindeki kı rnmı, digeri 
bu kazalarla vi!ayetin beledı e hudud· 
ları dışmdaki sair kazal"rr ihtiva et· 
mek üzere iki kısma ayrıln tır. Birin
ci hı;ım defterdarın idarcs· 1tmda ma· 
li bi - vahdet teşkil edece •tir. Defterda· 
rın maiyetinde tayini vilayet aid me
mu~·larm sicillini tutmakta vazifcdar 
bir kalem bulunacaktır. 

İstanbul varidat direktörleri varidat 
kanunlarının tatbikatında verdiği emir
lerden hazine için doğan zararlardan 
mesul olacaklardır, mükelleflerin uğrı· 
yacakları zararlar hakkında umumi hü· 
kümlere göre muamele, yapılacaktır. 

Varidat direktörleri damga resminin zi
yaına mahal vermiyecek biitiin tedbir· 
leri alma~t ve tatbik etmekle mükellef 
bulunaca\;iardrr. 

İstanbul vilayetinin mali idaresi iti· 
bariyle ayrıldığı kısımlardan ikincisine 
dah:t kazaların muamelatı defterdarlık 
ça tahsilat noktasından t-hsil direktör· 
leri arasında taksim olunacaktır. 

Maliye teşkilatı kanununa bağlı kad• 
roda yazılı memuriyetlerin herhangi b{· 
rinde bu memuriyetlerin dahil olduğu 
dereceden daha aşağı derecelerde bulu· 
nan 1 memurun istihdamı caiz o1acaktır, 
Yalnız bu suretle istihdam edilen me
murlar için 1452 numaralı kanunun hiz .. 
met mliddetine nazaran maaş istihkakı 
haHındaki hükümleri mahfuz kalacaR 
ve hu memurlara bu kanun hükümlerin~ 
göre müstahak oldukları derece maasr 
verilecektir. 

Maliye teşkilatı kanununun meriyetl 
tarihinden itibaren yedinci ve daha yu• 
karı derecedeki memurlarla maliye mu .. 
fettiş ve muavinliklerinde vuku bula• 
cak münhallere yeniden tayin oluna• 
taklar sıyasal bilgiler okulu, fen fakül• 
tesi ve yüksek ticaret ilimleri mektebin• 
den veya bu evsafı haiz mekteblerden 
mezun olacaklardır. Halen bu gibi vazi· 
felerde bulunanlarm rnekteb hakları 

mahfuz kalacaktır. Bu memurlardan 
1452 numaralı kanunun meriyotc girdi· 
gi tarihte B serisinde olttpta yüksek= 
bir mektepten mezun bulunmıyanlar 

mezkur kanunda tayin edilen kayıt ve 
şartlar altında beşinci dereceye ve yük
Rek mektep mezunu olmryanlardatı 

zikwlunan tarihte (A) serisinde bulu
nanlar o tarihte bulundukları dere~ele· 
·rin iki derece mafevkine çıİRlbilecekle· 
ri gibi 2996 numaralı kanunun meriyete 
e:irdiği tarihte müstahdem bulunanlar
d"'n mezkur üç yüksek mekteb haricin
de viiksek bir mektebten mewn olaıt

lar da 1452 numaralı kanun nültümkıi 
da;resinde her dereceye tayin ve teı fi 
cd i lebileceklerdir. 

Memurların aciz ve kabiliyetsizliği· 
ni maliye müfettişleri veya defterdar
lar marifetiyle yaptırılacak idari tetkik 
ve tahkik veya sicillerine müfettiş ra
porlan ve tahkikat neticeleri üzerine 
geçirilmiş meşrubata nazaran tesbit ve 
bu gibi memurlar hakkında vekMet in· 
zibat komisyonu karariyle tasfiye ve 
tatbik olunacaktır. Tasfiyeye tM>i tutu• 
lan memurlar 1683 numaralı lı:anunun 

25 ıncı maddesine tabi olacaHnrdIT. Ma• 
aşları ücrete çevrilenlerden hizmet 
milddetleri 20 seneden az olan\ann rna· 
aşları ücrete çevrilerek istihı'f:-mlarma 
dev;ım olunabilecektir. Bunlarm maa§• 

larında hizmet gördiikleri miiddet tein· 
de tek2ild noktasından kaz<ınmT~ olduli· 
lan haklar mahfuz kalacaktır. Yalnız 

ara Birası Neşe ve Sıhhat 
• 

veı· r. 



SON DAKiKA: 

B L .. h .. ·· harh endüstrisinin millileşmesi 
. . o ı on ' . . . aladı 

hal<lundal{i proıeyı ıınz .. 
H··ı ilin.et bu iş için ,krsa vadelı bır .. B Ut , 

Faris 26 (A.A.) - Cumur reısı . . tikraz istiyecektir. 1936 da yapılacak 
' ı n ba· ıs · f kl k 1 

L "b .. '"n baskanhğında top ana • lerı'n mecmuu 4 mılyar ran ı o a· o ron u , .. h rb en· ış L"bron a 
kanlar kurulunda, B •. ~ .' hakkın· caktır. 
düstrisinin devletleştırılmesı 
daki projeyi imzalamıştır. . 

devletleştt• 
Kısmen veya tamamen k 

rilt-cek olan müesseseler onu geçmen~e • 
teclir. Bunlar arasında bilhassa Şnay er, 

Röno vardır. 
Krözo, Hoçkis, Brant ve d bü· 

1 nı zaman a, Bakanlar kuru u, ay 'b da tasvı 
yük imar işleri programını 

eylemiştir. 

EDEN - NEGÜS KONUŞ)IASI 

1. .-!1!- dıs bak.anı 
ııgı.ıu. ' . 
Milletler Cemiyetı 

..,, ve 
pal{bm sayacagı~ 
ilhalu tanımıyacagını 

• 
imparatora temın 

• 
etmış 

A - Habeşistan el· 
Londra, 26 (A .. ) "'nü B. E · 

·ı· ~ · N egüs·ün geçen salı gu . 'ki' 
sı ıgı, ~ örüşmenın 1 

den ile yapmış oldug~ g b'ldı·rmekte· 
· ldugunu 1 

saat devam etıruş 0 d imparator, 
dir. Bu görüşme esnasın .a eti mukave· 
İngilterenin milletler c:_~ıy Habeşis· 

. t edecegıne ve 
lenamesine rıaye ~ dair inan· 

h k tanunıyacagına 
tan'ın il a ını t ·ıtere'nin zec• 
ta almıştır. İmparator, n~ı ·n verrniş ol• 

db. 1 · kaldrrılması ıçı 

Bir tekzib 
Faris, 26 (A.A.) - Başbakan, hÜ· 

kümetin ,haııb endüstrisinin .devletleş-

t
. ·ımesini istihdaf eden projeden ma-
ırı . . 
d ayrıca başka devletleştırme pro1e· 

a a, d k' . h lamakta olduğu hakkın a ı 
ıerı azır 

haberleri kati surette yalanlamıştır. 

Gorl<lnin ölümü 
dolayısiyle 

Başbakanxmızla B. 
Molotof arasında çekilen 

telgraflar 
Maksim Gorkinin ölü~Ü dolayısiy· 

b k İsmet İnönü ıle B. Molo • le Baş a an . . 
d Şu telgraflar çekılmıştır: 

tof arasın a 

Ekselans B. Molotof, 

S syalist Cumuriyetleri Şura· Sovyet o . 
sı Halk Komiserleri Konseyı Başkam. 

d ki. ikametim sırasında Moskova a 

d 
.. ı'le tanışmak fırsatını bana ver-

ken ısı . G k' 
• w. • .. ili muharrir Maksım or ı· 

dıgınız un . l' b. 
d biyat alemi içın za ım ır · sovyet e e 

n~n k'l eden ölümlinU derin bir te· 
zıya teş 1 

• • "k k 
b ldım Gorkının yu se 

"rle ha er a · 
essu . A diişüncelerinin henüz 
idealist ve ınsanı .. 
k vvetli tesiri altında bulunmam bu o· 

u d w um teessürü artırmıştır. 

ROMANYA 

KARIŞIKLIKLARI 

Polis, bütün umumi 
toplantıları 
yasali etti 

Bükreş, 26 (A.A.) - Yahudi demok· 

radarın gazeteleri olan Adeverul ile Lup

ta, rasistler tarafından yapılan ifratça 

hareketleri protesto etmektedirler. 

Adeverul, zorla milli hiristiyan par· 

tisi binasına götürülmüş ve orada ken

dilerine işkençe yapılmış olan bir takım 

kimselerin fotograflarım 

neşretmiştir. 

ve isimlerini 

Bu gazeteler, hükümet makamlarım 

sağ cenah müfridlerinin maruf düşman

lıkları ltarşısmda hiç bir harekette bu

lunmadıklarından dolayı muaheze etmek· 
tedirler. 

Muhafazakar partinin reisi senatör 

B. Filipesko, Epoka ismindeki gazetesin

de iç işler bakanının mübhem olduğunu 

söylediği hattı hareketini tenkid etmek

tedir. 

Mumaileyh diyor ki: 

"İçinde yaşamakta olduğumuz karar

stzlık artık devam edemez. B. İnkuletıs'in 

iç siyasasının neticelerini galiba pek pa

halı ödeyeceğiz.,, 

Polis, bütün umumi toplantıları şim

dilik yasak etmiştir. 

Milletler Cemiyeti li!onseyi topland1 

Italya içtimada bulunmıyacak 
İngiltere ve Fransa arasında görüş birliği va1 

(Başı 1. inci sayfada) 

Londra, 26 (A.A.) - Habeş veliah· 
dı ile oğlu dük dö Harrar ve kızı Pren
ses Tashas, dün akşam Verthnig - Sus· 
seks'e vasıl olmuşlardır. 

Negüs, İsviçrede bulundukça orada 
kalacaklardır. 

Cenevre, 26 (A.A.) - İlk gün, res· 
men yalnız kölelik meselesiyle meşgul 
olun.acaktır. Fakat Milletler cemiyeti 
kulislerinde büyük bir diplomatik faa
liyet vardır. 

B. Delbosun 
başkanı ık ettiği 

ve yakında B. 
Leon Blum'un 
da iltihak eyli
yecegı fransız 

delegasyonu ile 
ingiliz delegas· 
yonu. bugün, iki B. lvon Delbos 

memleketin gerek habeş işinde, gerek 
Milletler cemiyetinin islahı işinde ay
nı fikirde bulunmasından dolayr, hoş
nudsuzluklarını izhar eylemi~lerdir. İ
ki delegasvonun düşündükleri, katiyen, 
paktı ve Cenevre kurumunu altüst et -
mek değil ,fakat bilakis tefsiri tedbir
lerle bunları kuvvetlendirmektir. 

Bu sabah toplanan bitaraf1arın top· 
lantısı şurasını tebarüz ettirmiştir ki, 

bitaraf devletlerden hiç birisi. paktta 
derin bir değişiklik teklif etmeye haı:ır 
de~ildir. 

Bay Delbos. 
Romanya 
ve Sovyet Bir
liği delegeleri i

le konuşmuş, a
sambleye baş -
kanlık edecek 
olan B. Politis 
ile zecri tedbir
lerin kaldırıl • 
masınr protesto 
etmek üzere Ce
nevreye gelen 
Negüs ile. tema
sa gelmiştir. 

bugün Yugoslavya. 

B. Politis 

l talya. I<> plmıtula bulwrnuı:ra<·"l..-
Cenevre, 26 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti konseyi, toplantrsına başlamış

tır. İtalya. önce bildirdiği vaziyet do
layisiyle, konuşmalarda bulunmıyacağı
nı bildirmiş, ve hatta İngiltere, Belçika, 
İtalya ve Fransa arasında Lokarnoda im· 
zalanmrs olan karşılıklı granti anlaşma
sı hakkındaki münakaşalara dahi iştiralı 
etmiyeceğini ilave eylemiştir. 

Konsey, zecri tedbirler meselesini. i
şin asamble tarafından tetkikine bw 1 -
mış_tır. 

r1 te u erın h 1 inkisarına 
dugw u karardan dolayı a~a B Eden'e 

w •• lernıŞ ve . 
uğramış oldugunu soy nı milletler 

. l . kaldırılması . • 
zecri tedbır crın edeceğinı 

. d protesto 
eemiyeti nezdın e ütecavize karşı 
bildirmistir. İmparator, mk lenamesinin 

Jümclcn duy ug 1" .. Ek 
• A tazivetlerimin kabu unu • 

En s:ımımı . 
selansınızdan rica ederım. t .... 

tsmet nonu 

Ekselans ismet lnönü, 

Arah tedhi~cileri l( u düsü susuz bıraktılar Cenevre toplan.tısı 
İngiltere nizamx korumaya uğraşırken yahudiler ve fransız basını 

~ . ti mu ave 
milletler cemıye akta olduğu bü· 

.. .. .. d btılundurm d goz onun e e bu te • 
• . kullanılmasını v 

tün tedbırlerın .. .. k illetlere cihan 
. 1 . b .. "kvekuçu m 

oır enn uyu . rantisi oldğunu 
ulh . . tek emnıyet ga s u ıçın . 

ıave etmiştir. b lçitiği· 
( 4 A ) _ na eş e . 

Londra, 25 • · .: • İ i}tcrenin 1-
.. Negus e ng 

tıin B. Eden ın . , n ilhakn 
Habeşıstan ı 

talya tarafınd:ın . , tanımakta 
1 . Habesıstan ı 

tanınuyarak es u . ca vermiş ol-
w . yolunda ınan 

:ievam edeccgı bl' y. dolayısiyle Ha· 
d . olan te ıgı 

:iuğuna aır . nın yalnız 
habiri bu manca 

ras ajansı mu ' bl toplantısına 
·hl' asam e ~7 haziran tan 1 • 1 adıgwını aldı· 

·ı 'sine racı om 
~amil olup ı en maktadır. İrnpara· 
:7ı haberlere atfen y~z Habeşistan 
... ·ı . olan ınanca, . . 
rora ven mış . e we uğraştığı gıbt, 
tebliğinin farz ettırm ~ . Habeşistan'ın 

. . İngiltere nın . . • 
.uç bır zaman . 1 'ltere'nın ıter 

elesınde ngı 
tanınması mes w göstermeı:. 

e olacagını 
deki tavrının n -----
Bit~raf devletl~r 

" tedl,irlerın 
zecrı 

l{alkınasına kaı·ar 
verdiler 
26 (A.A.) - Öğrenildiğine 

ce.ıevre, ni tsveç, Norveç, 
.. ''bitaraflar,. ya k t 

gore, . k Felemen , s· 
d. oanımar a, 

Finlan ıya, k ın ltalyaya 
ı · nya dün a ~a 

viçre ve · spa 1 zecri tedbir-
d' lmekte o an 

karşı tatbike 1 ermislenlir. 
na karar v . 

!erin kaldırılması aması me· 
'Ih kmın tanınm 

Habe§istanın ı a . fi ın Mil!el · 
. "bıtara ar., 

;elesine gelınce . . toplantrya ça· 
. mhJesının 

'er cemiyetı asa .. ak olrnt•S o· 
1 ·inde onııy kl 

ğırılmasr mese es w• kararı be e-
lan Ariantinin verecegı . tir 

.. ~ renilınıs . 
mekte oın:ıld ıırı og · 1 r cemi· 

1 Mi11et e 
"Bitara" devlet er, . . 3• 

• ,. . . n tadili ıçın Y 
yeti m11kavelenanıesını oJdu~u 

atın ıs 
pılıın te1.c1if1<'ı·in ortay~ k u··zere bu· 

·· usrne meseleler b-.. 1;:kında gor · · 
klıırdır. 

gün vrniı'tcn toplaııarn. ----= 
~-=========.=- . nden istifa 

ücretli oln.n yeni vazıfelerı . b'r <;U· 

1 herbangı ı . 
suretiyle ayrılanlara ·ı p]ere 

. t ven e 
retle vazif ·•erine nı\ıaye 

1 
ka-

istedik1eri takdirde 1583 nuına~;e~ek a· 
nun mucibince istihkakları verı 
laknlan kesilecektir. paca· 

Merkez ve taşra teşkilatıl1I111!''de ni
. "mler ha ın 

Türkiye Cuınuriyeti Bakanlar Ku- ve arablar arasında fark gözetmiyecek 
rulu Başkanı 

· · Maksim Gor· B .. ük rus muharrırı . 

k
. . u~ıu··mu" ile Sovyet Birliği mıllet• 
ının o b'" 

. . 'r-ı'nde bulundukları mateme u-
lerının ı:s • ı . . ·yetle iştirak etmış o ma-
y ük bır samımı . . . . 

b "Jümün memlekctımız ıçın 
nız ve u o f . ~. 

• u. iya dolayısiyle sar ettıgı · 
teskıl ettıı;ı z 

.' k'k. hissin ifadesinden dolayı 
nız ha 1 1 kk" l 
. J'k hu"kümetinin dostane teşe ur e-

bır ı · 
. . k bul etmenizi rica ederım. 

rını a J,folotof 

Af yon konferansının 
toplantısı 
26 (A.A.) _ Afyon konfe-

Cenevre, . "k d 
1 ıştrr. Amerika bırleşı ev-ransr top anm . • . . 

. t ruc umaddeler tıcaretmın 
letlerı, uyuş u · k 
.. .. ·ırnesi için yapıln yenı mu a-
onune geçı l . . 

• imzadan imtina ey emıştır. 
velen~meybı' leşik devletlerinin fikrine 
Amerıka ır 

kaveJename, uyuşturucu .. bu mu 
gore, 1 aş alanında geriye doğ-
maddeler e sav 

hnı bir adımdır. 
ru atı ş 26 (A.A.) _ Amerika bir-

Cenevre, . 
. 1 tlerinden gayrı. 23 devlet u-

leşık deve k 
addelerle mücadele hak ın

yuşturucu m 
. k elenameyi imzalamıştır. 

dakı mu av 

Kudüs, 26 (A.A.) - Filistinde ger
gin vaziyet devam etmektedir. 

Tethişçiler Kudüse su getiren yolla
rı bozduklarından, Kudüs susuz kalmış
tır. 

Londra, 26 (A.A.) - Avam kamara· 
smda, Komünist mebuslardan Bay Gal
legrin hükümetin Filistinde serbest ve 
müstakil bir yahudi milleti vücuda getir· 
mek niyetinde olup olmadığı şeklinde 

sormuş olduğu bir suale cevab veren B. 

lural Yorgi 
Tesalya ve Moray 

ziyaret edecek 
Atina, 26 (A.A.) - Garbi Make-

donyada yapmakta olduğu yolculuğu 

bitiren kıral ikinci Yorgi, sınır karakol

larını da ziyaret ettikten sonra SeHini· 
ke dönmüştür. 

Kıral. cumartesi akşamı bir torpito 

muhribi ile A tinaya dönecek ve ç~k ya· 

kında Tesalya ve Morada seyahata çıka· 
caktır. 

Hindenhurg Balonu dönüş yolun da 

~ a··nmekte olan Hindenbıı rg balonu dün sabah saat 2 de \'"rk • t 'k 
'kaclan o . • -ıı" ıs ı ·a. 

Amerı d n 280 mil garbından geçmı§tır. Resmimiz hava de · . F . 
. JrJan anr . vının rıd. 

111etınde ra eiri~inl gösterıyor. 
ıihshafcnde hanua ' 

Ormbsy - Gor, şöyle demiştir: 

"- Hükümet, Filistindeki mandası
nın hükümlerine ve ırkları ve milletle
ri ne olursa olsun orada oturan halkın 
hepsinin haklarının zamini olmak stfa
tiyle. mesuliyetlerine uymayan herhan· 
gi lıir teşebbüste bulunmak tasavvurun
da değildir. 

Filistinin arablara ve yahud yahudi
lere aid olduğuna dair hiç bir metin 
yoktur.,, 

Salvador • • 
cumurıvetı 

• 

Milletler Cemiyetinden 
çekilmeğe hazırlanıyor 

Roma, 26 (A.A.) - Stefani ajansr 
bildiriyor: Buenos - Airesden gelen tel
garflara göre, Salvador cumuriyeti de 
Milletler cemiyetinden ayrılacaktır. 

Stefani ajansının diplomatik muha
biri bu hususta diyor ki; 

"Cenevre zecri tedbirlerin kaldırıl

masını görüşmeye hazrrlanırken, İtal

yan gazeteleri, zecri tedbirler ııyasası
nın bir Avrupa muhasamasr doğurabi-

ı .. ceklerini ve böyle lbir neticenin ko
loni muharebesinin milletlerarasr bir 
muhasamaya çevrilmesini önlemek isti
yen B. Musolininin uzağr gören sıyasa
sı sayesinde bertaraf edilmiş olduğu
nu yazmaktadır. 

Bu itibarla italyan gazeteleri, birçok 
sıyasal şahsiyetlerin iddia ettiklerinin 
aksine olarak, muhasamasının genişle
mesine engel olan sebebin, ingiliz filo
sunun Akdenizdeki bulunması olmadr
ğmr yazmaktadrrlar. 

İtalya ve Almanya 
Hava hatları hakkı~da 

kir anlaşma imzaladılar 
Berlin 26 (A A ) l 

' · · - talyan h 
b k l 

w ava a an ıg .. 
. ı musteşarı general Valle ve 
ıtalyan sivil tayyarecilik f 
p ıı · . . şe ı general 

.e ıgrııu, alakalı alman makamları ile 
hır anlaşma imzalam l 
müddetlik b ış ardır. On sene 
v Alma u anlaşra gereğince İtalya 

e nya arasında h . 
hatları kur 1 k ava seyrısefer 

u aca tır. 

Paris, 26 (A.A.) - Milletler cemi· 
yeti konseyinin bugünkü celsesinden 
sol cenah müntehası gazeteleri pek çolr 

şeyler ummaktadırlar. Halbuki sol ce· 
nah gazeteleri, her türlü düşünce vo 
tef~irde bulunmaktan kaçınıyorlar. 

Üımınite, diyor ki; 

"l\Tilletler cemi_vetı için bugün katl 
bir safha açılıyor. "Halkçılar cephesi, 
hükümeti. İngiltere hükümetinin karar
sız sıyasasına bir nihayet verecek ku•· 
vetli bir sıyasadan daha ziyade lüzum 
vardıı'., , 

Övr gazetesi. diyor ki: 

"Bir kere daha şiler si.irüncemedc 
bırakılacaktır. Şimdiki toplantı devre

sinin açık ve sarih bir karar ile niha
yet bulmıyacağı muhakkaktır. Meseleyi 
gözden keçirmeğe ve neticeyi önümüz
deki eylul ayı toplantıya yetiştirmeğ• 
memur bir komisyon vücuda getiril· 
mekle iktifa olunacaktır.,, 

Sen Bris, Jurnal gazetesinde diyoı 
ki: 

"Cenevrede açık ve kati bir toplantr 
devresinin açılacağını sananlar, büyillr 

hayal inkisarına uğnyacaklardır. Çün

kü zecd ~edbi:lerin kaldırılacağını gö
receklerdır. Eger Negüs, söz almak için 
Cenevreye gitmemiş ve Habeşistan mil
letler cemiyeti azasından b 1 

.. .. ' u unmamış 
o~~~!dı, butun bu işler gayet kola lılclı 
gorulecekti. y .. 

Öteki gazeteler fransız'larla • ·1· • 1 • . ıngı il.. 
erın mutlu anlaşmalarından dolayı ho .• 

nud olduklarını izhar etmektedirler. ş 
Ekselsiyor gazetesi ''f ,

1 . . , • ransız arla in-
gıhz ler arasındaki bu görüs bi ı· w. . 
h , r ıgı bıl-

assa hoşnudlukla k d d ~ 
rü b' • w • ay e eger. Bu gö-

ş ırhgı Cenevre ·· .. r . d • goruşmelerinin ari-
esın e B. Blum ile B Ed 

· en arasında a 
~r~an gör~şmeden sonra neşrolunan t~b: 
lıgde tasrıh edilmistir L k 

. , . o arno andla . 
masını ımza etmi 1 ş 
daki tesani.id ba ~l~ o an devletler arasın-
ümid t k ~ lrının sıkılaştm' •C'.lğım 

c me yerınde olur n· ... ıyor. 

Fransada ne l:adar 
grevci var? 

n Paris, 26 (A.A.) - Se:1 n, .. ~.,,...""'i"'I 
ınJa grevcilerden ı 0.02 

niden işe ba~la 
da grevcil ... ~~ ..... •ıır 

,.... 
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Ve Behçet K. Çağlar'a zaruri bir cevab 
Bir kaç ay önce çıkarmış olduğum 

''Revolutionary Turkey" İnkilabcı 
Türkiye adlı kitabım hakkında değerli 

arkadaşımız Behçet K. Çağlar'ın Ulus 

gazetesinde bir yazısını okudum. Ki
tab yazanların hatta pek kymetli nı.u• 

har.rirlerin bile bütün eserleri her kesi 
memnun edemez, yahud her kes tara

fndan beğenilmez. İmdi muharrirler 
lehte ve alehte işi §ahsyete dökmemek 

Ş.artiyle, çıkacak yazılardan ayni dere• 
:recede memnun olurlar. Çünki bu ten-

kidlerledir ki insan, ayn ayrr alanlarda
ki eksikliğini, halkın istediği ve düşün-

celerini anlar ve tekamüle doğru gider. 
Yalnız arkadaşımın tenkidlerinde 

kabul edemiyeceğim bazı noktalar var
ki onlara cevab vermeği ödev bilirim. 

.. Yiiksek tahsilini Amerikada bitirdik
ten sonra, buhranlı zamanlarda yurda 

dönen ve son senelerde, Ankaranın ör
sii.nde dövülerek, zamanlarım memle

ket için faydalı kılmak yolunda çaba
lamayı bir vazife saydığım gösteren Ma· 
lik Evrenol bir küçük İngilizce kitab 
çıkardı" , diyor. 

Güzel bir fıkra yalnız buradaki son 
senelerden maksad ne olduğunu anlaya
madım. Ben yurduma faydalı bir uzuv 
olmak emeliyle sırf kendi gayretim ve 
çalışmam sayesinde geceleri çalışarak 
ve gündüzleri okuyarak ve konferans
lar vererek Amerikada tahsilimi bitirip
te yurd aşkı ve ikilab ateşiyle memle
ketime, Ankaraya, döndüğüm· günden
beri bu gaye uğrunda zevkele ve hiç bir 

maddi menfaat beklemeden ve hala bek
lemiyorum, çalışmış bir adamım. Şim
diye kadar çıkardığım on kitabım - bun
lardan .. İnkilab yolunda" , Türkiyede. 
suçlu çocuk'' ''Türkiyede sinema ve Te
sirleri,, ve "Revolutionay Turkey',,den 
Halk Fırkası Merkezi Teşkilatı yüzlerce 
nusha alarak Halkevlerine gönderdi • 
mülga Türk ocakları zamanındaki Ana
dolu turnelerimdeki konferanslarım ve 
Ankara Halk evinde açıldığı gündenbe
ri uhdeme ilüşen ödevi büyük bir zevk 
ve istekle yapmağa çalışmam kalbimin 
yurda faydalı olahilmek ateşiyle son 
senelerde değil hayata atıldığım ve ba
yatın derin manasını anladığım günden

beri çarptığını gösterir. 

Amerikaya vardığımm ikinci yılm
da ( 1922) idiki, yamlmıyorsam Behçet 

Kemal o zaman Zonguldak maden mek
tebinde idi, Anadoluda yeni başhyan u-

lusal savaşın amaçlarını Amerikalılara 

anlatmak için amerikan şehirlerinde 

verdiğim konferanslarla ve amerika 

mecmualarında neşir ettirmeğe mu
vaffak olduğum yazılarımla nasıl ve ne 

derin bir iymanla uğraştığım ve müda· 
faa ettiğim bu konferansların verildiği 

şehirlerde bulunmuş ve konferansları 
dinlemiş ve şimdi Ankarada oturan iş 

güç sahibi insanlar vardır. Behçet Ke

mal'e konferanslarımı dinlemiş kimse

lerin isimlerini vermeğe hazırım. Ay
ni zamanda Amerikan gazetelerinde çı
kan yazılarımı ve ermenilerle rumların 
yazılarıma verdikleri cevabları göster
mek isterim. Bir ecnebi memlekette, 
bilhassa çalışarak okuyan bir Türk gen
cinin yalnız başma memleketini, ulusal 
savaşı müdafaa etmesi pek kolay olma
dı_ğını gene Behçet Kemalin Londra 
hatıralarını anlatan yazısından öğreni
yoruz. Behçet Kemal, bunu, tecrübele
rinden sonra daha iyi takdir etmesi ge
rektir. 

Arkadaşım tenkidin diğer bir yerin· 
de şöyle diyor: ''İngilizce üslfib içine 
bir Türk seyyaliyeti, bir inkrlab coş· 
kunluğu koymak laznndı diye bu kitabı 
tavsiye edememezlik insafsızlık olur" 
Ben bu kitabı arkadaşımın da yazısında 
bahsettiği gibi Türkiyeye dair hiç bir 
şey bilmiyen ve "sizde şimdi kaçrncı 

Mehmed padişahtır?'' gibi manasız sor• 
gular soran ~arplılara, bilhaS'sa İngiliz 
ve Amerikalılara en kısa ve en doğru 
bir şekilde şimdiki Türkiyeyi göster• 

·P.lek ve ulusumuzun her hangi soysal 
' ' usla hem ayar ve hatta bazı husus

ta üstün ol!! unu anlatmak. memleketi 
tanıtmak amaciyie yazdım. Müsbet ra
kamlara ve muayyen esaslara ço.k ehe
mlyet vererek, üniversitelerinde ve yan
larında uzun zamandır bulunduğum bu 

kimselerin neden hoşlandıklarını düşü
nerek kitabımı hazırladım. Ve hemen 
her bahsi salahiyettar kimselerin tetki
kinden geçirmeyi vazife bildim. 

Böyle yaptığıma isabet etmişim: 

bundan önceki bilyük elçinin kitabıma 

yazdığı başlangıç malfun, ondan bahset
miyeceğim. Ancak Atatilrk hakkında 

amerikan büyük elçilerinden General 
Sherrill'in bana gönderdiği mektupta 
"yaslı bir diplomat ve birçok eser sahi
bi olarak seni tebrik ederim: milletini 
Anglo • Sakson dünyasına tanıtacak, 

dünyaya güzel ve toplu bir eser verdin,. 
diyor. 

Saturday Evening Post mecmuası 

sunu yazdı, ''A unique Work on Tur· 
key ••. 

1stanbu1 Amerikan Kız Ko1Jei Mü
dürü Miss Eleımor Burnc: bana gönder

a; ıu bir mektubunda. "Revo1utionırv 

Turkey is of exceedin~ly grecıt value to 
all of (us). ln a slıort space it t{ives us 

those cı;sent "al factc; in rerrard to Revo-
1ution1ry Tı:rf..ev that are so difficıı1t 
for a foreigner to c;ecure witho•ıt rea -
din~ many different bo., irs" 'l'"ir1<ceo;i: 

''İn1.;:ılapcı Türkiye henif"'iz idn fev

kalade krymeti haiz bit- kitııptır. Cünkii 
Türkiye inkı1ab• hakkında bir ecnebi
nin ancak bir cok ki•a'nlarr okuduktan 
sonra elde edebilece~i hakikatlan ve 
esasları küçük bir esere sığdrrtbildin · z" 
diyor. 

Ben ateşli ve coskun bir edebiyat 
parçası yaratmadım. İsin bu tarafmr ar
kada§ım gibi ingili7cevi bilen coşkun 

şairlere bırakıyorum. Yakın sarkın bü
yük hadisesini tarih biitiin dUnyaya an
latıyor. Benim üzerinde iki sene uğraş
tığım ve zorluklarla hastırrlığrm 160 sa
yıfalık kitabım bu lfüyiik hadisenin ya
rattı~ı yenilikleri ayrı ayrı tahlil etmek 
ve bir bir göstermek amadyle yazılmış
tır. 

Arkadaşım yazısını bu cümlelerle 
bitiriyor. "Bu yoldaki tercüme ve telif 

lerin l>ir nevi risalet demek olduğunu .... 
her hangi bir usulün, bir rejim veya 

bir sanat dahasının fahri ı isal etini de
ruhte etmeşinin saygısıdık olabaile

ceğini v.s." Yirminci asırda bu yoldaki 
yazılar için lisalct, pey g..ımberlik, der

vişlikten bahsetmek bilmem ne kadar 

doğrudur .. 

Bu gibi şeylerin inkilabcr memleket
te, bılgi ve hakikat arkasından koşan 

bir ulusta yeri olmadığını benim kadar 
arkadaşım da bilir. Bu kiLab müsbet 
rakamlara dayanılarak yazılmış basxl-

mazdan önce ve sonra yurdumuzda 
selfilıiyatt.ar .kimseler tarafından tetkik 

edilmiştir. Kitabı tetkik edenlerin isim
leri kitabın başında geçer. 

Bu eseri daha iyi eserlerin takib et
mesi lazımdır. Memlekette lisan bilen 

çoktur. Hele dört beş senedenberi An
karada bulunmuş ve kendisini inkilaba 

vermiş Behçet Kemalden tiirk edebiya
tına dair kendisinin dediği gibi "E
saslı izahını yapmak ve bütiin olanı he· 
yecan ve kültür ateşiyle eritüp beş on 
cümlenin kahbma sığıştırdıktan sonra 
Türkiyenin bugün kil (vaziyetini) te
barüz ettirmesini., yurd, inkılab namı
na beklemek hakkımızdır. 

:............ R. Pelrer'in .......... . 
. i ! lnlulab Dersleri :=.i 

: Ankara ve lstanbul Oniveni-• 
: telerinde R. Peker'in verdiği inkı· ; 
J lab derslerinde tutulan talebe ! 
:.:. notları, gözden geçirildikten son- i 

ra, ULUS Basrmevince kitap ha- i 

ı
i linde basılmıştır. 124 sayfa tutan i 

eser, yalnız basma masrafı kar- i 
ııhiı olarak her yerde ON KURU· i 

i ŞA satılmaktadır. : ......................................................... : 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarpmba 
Pel'Jembe 
Cuma 
Cumart-' 

Ege Eczanesi 
Sebat, Y enİ§ehir ,, 
latan bul 
Merkez 
~ 
Yeni 
Hal' 

il 

" ,, 
" 

ULUS 

Filistin hadiselerinin iç yüzü 

Ortada hir yahudi · arab 
arah aleminiıi bütün 

meselesi 
davası var 

Zaman zaman nükseden müzm in bir hastalık gibi, Filütindeki karga
§alıklaı- birkaç gün yavaşlıyor; lak at çok geçmeden ajan• telgrafları 
~eni bir takım köpriilerin yıkd dı.ğmı, birkaç yahudinin öldürüldüğü
nü, yolcu otobüderine taarruz eclildijjini bildiriyorlar. Bu hadiseleri 
yalntz yahudi aleyhtarlığının bir teuıhür~ gibi görmek, me5eleyi 
çok sathi bir şekilde gö.z:dcn ge çirmek olur. Aşağıdaki yazılardan da 
anfrqıldığı Üzere, Filistin davası yalmz bir yahudi - arab meselesi de
ğil. biitün arab aleminin davasr dır. Bir tek Arabistan lıurınak gayesini 
güden arablar, bu gayeler.inin geı-çehle§•nesini giiçleşlirecck bir en· 
geli, kendi s:n,.ıP,. "nde bİr vnb ncr clevl,.:in kurulmasını çehemiJ•orlar 
ve karcatialıhlar, suikastf.er, katiller devam edip gidiyor. 

Noyes Vincr Jıır-
11al gazetesine M ek
ke' dcn yazılıyor: 

Filistindeki k~n
lı hadiselerin yahu

di aleyhtarlığı i' e 

hiç bir ilgisi yok

tur. Burada bahı;~ 

mtvzu olan şey. 

yeniden koyu bir 

panislaınizm'in var 
kuvvetle doğuşudur ... 

Bunun arkasında, fOS-~~-RmlJI 
Avrupa'daki milli 
hareketlerde oldu-

Şüpheli arablarrn hüviyetlerı" tesbit ediliyor 

ğu gibi, hedefini iyice kestirmiş ener
jik bir önder bulunmaktadır. Bu zat 
ise, tek gözlü, ak sakallı, iri yan kıral 
İbnissuud'dur. 

Kıral İbnissuud'un taraftarları, ken
disine, "çöllerin cengiz bam'' lakabını 
vermişlerdir. Hiç şüphesiz ki, İbnissu
ud büyük bir fatihtir; fakat o, asyalıla
rrn araçlariyle değil, avrupahlardan öğ
rendikleri ile hareket etmektedir. Bu 
zat, her şeyden önce, kurnaz bir diplo· 
mat ve çalışkan bir iş adamıdır. 

İbnissuud bundan otuz beş yıl önce, 

sergüzeşt arkasında koşan bir mücade
leci olarak kariyerine basia:nı~tır. 200 
atlı ile Vehabilerin çöldeki payrtahtla
rı saydan Erriyadı zaptctmişti. Yirmi 
be~ yıl sonra da, Vehabilerin başına ge
çerek, Mekke ve Medine ile birlikte 
Necd ve Hicaz arab kırallıklannı ele 
geçirdi. Daha sonraları, Yemene karsı 
da muvaffakıyetle bitirdiği savaşlara 

girişti. 

İbnissuud'un büyi.ik muvaffak1veti, 
devletinin teokratik müesseseleri ile 
medeni dünyanın yeniliklerini yuğur

masını bilmesinden ileri gelmektedir. 
Lükse, kahvehanelere, tiyatrolara, mü

ziğe, tütün içilmesine, şaraba tahammü
lü yoktur. Fakat, buna kar~ı. Kabenin 
üstünde tayyarelerin uçmasını. mükem
mel bir surette otomobil yollarının ya

pılmasrnı istemetkedir. 

İbnissuud, bir zamanlar Lavrens'in 
büyük Britanya adına vadettiklerini, 

gerçekleştirmek gayesini güdmektedir. . . 
Onun gayesi, Arabist<?n arablarındrr, 

düşüncesini gerçekleştirmektedir. Son 

zamanlara kadar 150 karıı::ı olduğu ve 
buna bir tane daha ilave ettiğ" hakika
ti kadar, hiç bir şey. onun sarsılmaz 

optimizm'ini ispat edemez. İbnissuud, 
son zamanlarda Şam Şeyhinin kıziyle 

evlendi. Panarab düşüncesi onun ciğe

rine işlemiştir. Filistindeki kargaşa

lıklar, müslümanhğın yeniden canlanı

~ının bir tezahürüdür ki, ingilizlerin 
aleyhinde olduğu kadar. yahudilerin a-

leyhine de çevrilmiş olan bir harekettir. 

Bu plan, panarab düşüncesini de a
şarak, panislamizm biçimine gi~kte 
ve 1936 haziranında Mekkede toplanmış 

olan İslam kongresinin programını ger

çeklettirmek maksadını taşımaktadır. 
Bu programda, ''yabancı" k0t11fu dev
letlerle doıtça münasebetler muhafaza 
edilerek islam devletlerin bir tek blok 
haline sokulması göz önünde tutul.muş

tur. 
İngiltere iki yüzlü politikasının 

cezasını çekiyor: o, bir yandan, türk
lerden alınmış olan Filistini yahudile
re, gene türklerden kurtarılmış olan A
rabistan'ı arablara vadetti. Fakat, İn
giltere bu vadini, bir Arabistan değil, 

birçok Arabistan kurmak suretiyle ye- • 

rine getirdi. Bugün yedi arab devleti 

vardır. 

Arab <İl4•mincle hopun f ırtma 
Fölkişer Beobahter gazetesine Ka

hire,den yazrlan bir yazıda deniliyor ki: 
Denilebilir ki, eğer Filistinde müca· 

deleye girişmiş olanlar, kendi sınırları 
dışında kendilerine gerek maddi gerek
se manevi olarak ne derece yardım edi
leceğini sezmemiş olsalardı, hiç bir za
man böyle bir harekete geçmek kudre
tini kendilerinde göremezlerdi. 

Filistin meselesinde tekmil arablı

ğın gösterdiği tesanüd, e:ıi görülmüş 

şey değildir. Kahire ve Mekkede, Şam 
ve Bağdad'da gazeteler. bugünlerde Fi
listinde olan biten hadiseleri kendi d('.
vaları olarak ele almaktadırlar. H 'ltta 

gaı:-etelcrin bu ya.:ıları, Mrsır Ba~i.ı· J

nı Nclıa;;; Pasayı büyük gaz:ete'c. ·n <' 

muııarrirlerini toplamak, İngiliz - ·~ 
sır görüşmelerini göz önünde tutarak 
daha mutedil bir dil kullanmalarını ken
dilerinden rica etmek zorunda bıraktı. 

Filistin hadisesi, hakikaten tekmil 
arab aleminin bir davasıdır. Müstakil 
yahut müstakil olmryan arab devletle· 
rinde, politikada büyiik ölçüde rol oy
nıyan ve ileride bir tek Arabistan ku
rulmasını göz önünde tutan, yahut hiç 
olmazsa bir arab federasyonu kurmak 
gayesini güden panarab meyiller, ber
kes11e bilinen bir davadır. 

Böyle bir plan mevcud oluncada, 
Bağdad'da, Şam'da, Mekkede ve hatta 

daha yakın zamanlarda, başbakanı, is
lam aleminin önderliğini iddia eden 
Mısırdaki politikacıların, arab alemi· 
nin tam ortasında yabancı bir ırkın dev
Jet kıırmasm:ı karşı kayıtsız kalmaları 

beklenemezdi. 

Netekim bir arab gazetesi yazdıgı 
bir yazıda diyordu ki, "yahudi hicreti
nin tehlikelerini Filistin sınırları ğı

şında da sezmek için, uzak bir atiye 
bakmağa lüzum yoktur. Filistine biti
şik olan devletler, karşılarında bir kar
deş devlet yerine, birdenbire bir yaban· 
cı devlet, ve belki de kendilerine düş
manca bir tavur takınan, politik faali
yeti, yahudi göçmenlerine daha fazla 
yer 9uımak gayesiyle Maveraişeria'ya 

da şamil olan bir devlet gördükleri za
man, kayıtsız kalamazlar." 

işte bu mülahazalarladır ki, Filis
tindeki kargaşalık ve azrmalar, arab a
leminde gittikçe büyiiyen bir çevre ha
lini almaktadır. Sıkı bir surette tatbik 
edilmekte olan sansöre raı!men, Kudüs
ten alman hususi haberlerden, Maverai
şeria 'dan P.ecen petrol borularının tah
rib edildiği anlaşılmaktadır. Bu da 
gösteriyor ki, Maveraişeria'dakiler de, 
Filistindeki kardesleriyle, yalnız ma

nevi bir tesanüd halinde değildirler, , 
icabında cebir hareketlerine geçmek 
suretiyle maddi bakımdan da bir tesa
nild göstermek azmindedirler. 
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l\Iısır ve komşulaı·ı 
Nahas paşa tarafından türk • mmr 

münasaLatr hakkında anadolu Ajanar 
mümessiline yapılan beyanatı Türkiye
nin bütün büyük gazeteleri ne~rettiler. 
Bu gazeteler Mısır hükümeti şefinin 

beyanatını büyük bir takdir ve memnu• 
niyetle karşılam1şlardır. 

Filhakika bu mülakat yakın şarkın 
ve orta şarkrn mukadderatı üzerinde 
mabim bir tesiri haiz bulunan iki ha
diseyi tebaı üz ettırmektedir. 

Birincisi şark memleketleri in Tür· 
kiyeye karşı duymakta bulundukları hi& 
lerin değişmiş olmasıdır; İkincisi Mı
sır'ın şarktaki komşulariyle olan müna· 
sebetlerinc vcrdigi ehemiyettir. Haki· 
katte şark milletleri ve biJhassa osman
lı idaresi ah:ııvla bulunan milletler bu 
idareden acı bir şekilde şikayet etmek 
te idiler. ve içlerinden bazıları osmanlt 
idaresinin boyunduru~uı1dan kurtulma 
için epey ç;alıştılar. 

Mısır, bu şekilde osmanlı idaresi 
boyunduruğundan kurlulnıa.k için çalış• 
mış çabalamış olan şaık milletlerinin 
başında geliyordu ve bu husus için bir 
çok defalar ve bilhassa Mehmed Ali za· 
rnanmda, çalışmış bulunuyordu. 

Mısır'ın girişmiş olduğu bu müca
dele müstakil bir idareye inalik olmak 
suretiyle osmanlı idaresinden tamamiy· 
le ayrılması zamanına kadar devam etti. 
Esasen o zanıan imparatorluk artık 

pek mabdud birkaç noktaya münhasır 
kalan zahiri bir hakimiyetten bat;Jca bil 
şeye malik bulunmuyordu; İmparator· 
luğun diğer milletleri gibi bizzat türlt 
milleti de tazyik ve istibdadın tesiri al· 
tında ezilmekte idi. Hatta bütün bu taz· 
yiklerden Türkiyenin hisaesine isabet 
eden mıkdar imparatorluğun diğer mil
letlerinin hisseııine düşen mıkdardan ço1 
daha fazla idi. 

Osmanlr İmparatorluğu can çekişi· 
yordu ve imparatorluk memleketleri, 
imparatorluğun arazisi üzerinde emni
yet tesis etmek, bu arazinin müdafaası
nı sağlamak bahaneleriyle onu parçala
makta ve varını yoğunu kendilerine mal 
eylemekte birLirleriyle rekal;ıet ettiler. 

Sonra inkılab vukua geldi ve hasta a
danı ycnirlen gençleşti, hayat, kuvvet, 
ümid ve ııe/e ile dolu bir gençlik .. 

O zaman türk milleti sevindi ve bü
tün şark milletleri onun bu sevincine 
i-;tirak ettiler, onu \.ıu rönesansdan do
layı tebrik eylediler, bütün şarkın isti· 
nadgahı olan bu kardeş milletin canlan
masına mcmT' m oldular. Zira bugunkti 
Türkiye l.ıi; ·m ınrn --.kalardaki Arnbh.ı· 

rın, efganlık n ve iranhlann takdiri
ni celbetmel t lir. Tür dye harşeyden 

eve! onların o.evgi ve hayranlığının bi
ricik mevzuudur. Tahakkuk ettirdigi 
muvaffakiyetler şarklıların ruhunda se

vinç ve neş'e yaratmaktadırlar. 

Başlarında Atatürk bulunan şefle

rin, genç türk milletini büyüklük ve za· 
fer sahasında, eski mevkiini yeniden 
kazanmcııya kadar ve diğer milletlere 
korku ve hürmet telkin edecek derece 
de kudretle sevkettiğini gören şarklı! r 
Osmanlı İmparatorluğunun boyunduru· 
ğunu untuyorlaı, genç cumuriyetin te
zahür ettirdi ri canlıhk, çalışkanlık ve 
sarsıJmaz irade karşısnda ruhları sevinç 
ve neş'e ile doluyor. 

Boğazlar me elesi karşısında biiyük 
devletlerin almış oldukları vaziyet bu
nu isbat etmektedir. 

Mısır'ın sayın bacşvekili kardeş Tür
kiye hakkında Mısırın durduğu hisleri 
güzel bir şekilde tasvir etti. Hatta bu 
mevzu üzerinde "düşündüklerimin,. hep• 
sini söylemek için:'. diyerek bütün Lu 
hisleri kuvvetli şekilde tebarüz cttiıdi. 
Bunun için. L5tün İstanbul ve Ankara 
matbuatında akislerini görebileceğimiı. 
ve mütekabil birçok menfaatlerle birbi· 
rine bağlı bulunan iki millet arasındaki 
kardeşlik duygularını harekete getiren 
bu beyanatın genç türk milleti nezdind. 
büyük bir intiba husule getimıiş olma 
Si tabiidir. 

Türk matbuatının Mısır h:ıhkındakl 
saadet temennilerini, Mısır matbuatı, 

Türkiye, Türk milleti ve onun şeiicrt 
hakkında, genç milletin yak•n şark<l( 
büyük bir sulh, adalet ve istikrar isth 
natgahı olması için, aynen tek.rarlar. 

Eimukatt;:ır.ı' dan 



Ankara Ticaret Lisesi 
(Bap ı. l11ci •Jltdı) 

. • de W.i tfMDt 
yıl bu 1er1ileria iiaerua .,... W 
durduran öyle ttn' ~,: ,ecnme· 
bunlan sttıratun ~ Bu pm bası 
le 18nUl ıuı olaıdd • •btmizln 

tk. d pedacoıi tarı 
ıergUeri be ı e il cMSnUın no~ 
1mydeaneıine cleiece -1..it etme· 

d Bunlan teıtu 
rını yaptıyor u. 
den geçemezdik. karşı· 

k vucularrauıuı 
Bu yazılar, o u, tan yazan 

sında kendilerinin de :u :::.:nı, ve cle
lcadar yakından gorm ! kütlenin duy· 
ğerlerini vermiş olan bır tıtrr 
gularını kaydetmele çahşaea . ... 

. ıaındaki 11eniş yo-
S rgie\fı•nın k~ 

1 
"Ticaret Lise 

da vukse en • 
kuşun sonun 1 "RHİdl merıı· 
al" nin kapısında bu yı o· 

_. enlerin çofu bu m 
si" levhasını g".t -ı: 1 salonunda a• 

.. eııenın t-:uze 
dern mues Güzel Sanatlar re· 
çılması mutad ol:m iri 1 .andılar. Ben 

·ı inden b n • ı ı m sergı e kan birkaç kı1 : 
içeri girerken dışarı çı be inin aer· 

- Yalnız r dekoratif şu ı 

g' i mı? T' et tedrisa· ordu. ıcar 
Diye kon ı uy biribirine bır 

_ı tedriıatını 
tı ıle re .. m ıthniyet bizde ma· 
ttirlU y klqtı~ıyanl uğraşanları bile 

f 1..--en u ışler e ae e ~ 

bulaşır.. 
1 

k -len pk· 
·-~· n .,.,;.ze a lfl e-Bu tedrı .... ı r dan dofruya bu 

linı dUJUnünce dotru hl i selim aahi· 
lıterle ufraımıyan her u:.ınde reıiın 
bi insan da bir ticaret ' terbiye der• 
dcninio mevkiinl -:da mesleki bir 
Jert aratına ayınr lca d hUJI' bir ruh 
zarurete feda etmete e 

Ufll'• T. caret Li•ai" nin 
Bu yıl "Ankara ı ..a.ı bunun ela 

ııı.n-R~ resbn ser5a 
prdllg..-- ıeori'yi bise çok kıf• 
abiııi lclclia eden tik bir ,eldldt 
metli, ebemiyetll ft pra 

iwpat etti. .-uınifede reıiıa ted· 
Mekteblercle ok .az t&ylenmiştlr. 

risatı etrafında ç 1t91rifeleri kay· 
Bunda oıalm'I teJırU, :.ıek ıaekteble· 
detmek olar. Ancak umt terbiye'ft 

..ı deninin um 
riade re•ım bqb bir de tttiUter ve 

Bir ticaret lisesi mezunu it hayatın
da ban&i ibtıua brantıada sallflna P
lıpııı crafikler yapmaya "ya yaptır• 

maya. aJitl•r kompo•e ettirmete, rek
lamlar tertib ettirmele, muntanm ra-

Strgldt 

porlar baa r amaya icabında k kıler 
çimıele mecbur olacaktır.' Kıtab ar ve 
ne rlyat il ugrqınca butun bu sa~
dıklarnnı batti biraz da ihtısasl~ bır 
bilgi ile ihata etmek mecburıyetı daha 

fazla arücaktrr. 
Bu gayelere yaklaşmak herhalde ne 
. tedrisatını ihmal etmek ne de dol

reaım 

ma ku1lardan. destilerden, sepetlerden 
dapn natür resimler çizmekle kabil o
labilirdi. İlk mekteblerde tabiatten ~e
ya bqka resimden bakarak doğru çu
meii öfrenmif olarak gelmeli lbım o-
lan talebe Ticaret Liselinin ilk ımıfm· 
da ba bllgiainl köklenclirdlkten IOllra 
melleld bir resim tcdıUatına mazhar ol-

malı idi. 
Ancak mesJeld buı ~ •: 

da kalan bu nuarıyelenn 
faları arar.ın 

birçok memleketlerlncle lleri 
dUnyanrnU ICIClerde bile tatbik edile-
uyıJan m es d 1 

. • den "klyet eden Pe agog ar = Tica;et Lisesinin bu bilgi re-
Wnl gwaelerdi mutlaka ttirk 

..... , 6es 
dnrüninfn yarattılt bu genç m ııeııe-

Kısa Dıt Haberler 
Dantzig, - "Laypzig,, i1mindeki al

man kruvazörü buraya gelmiftir. Uç gün 
kalacaktır. 

• Londra, - Şarka doğru gitmekte o· 
Jan Hindenburg zepllnJ, bu sabah uat 
2 de !rlanda"nm 280 mil ıarbinde An~ 
Dil iamindeki inpiz ıemilinin üzerin· 
dm uçınuttur. 

• Londra, - Dıt i§ler bakanlıiı da· 
nıımanı B. Horaa-Cayma-Seymur, Çin'e 
büyük elçi tayin edilmİf olan Sir Huı· 
lılongomeri Kna~ul-Hugeeen'ln yerine 
Tahran orta elçiü ye fevkalUe murah· 
hası tayin edilmitth. 

• Roma - MilJetlerarası ziraat ena

titiısü. Avrupada önümtbdeki buiday 

rekolte1inin 416 milyon kental olacıgr

nı tahmin etmektedir. İthalat yapan 

memleketler istihsali 295 ve ihracat ya

panlann, yani Tuna havzasında bulu

nan devletlerle Lehistan ve Litvanya • 
nuıki, 121 milyon tahmin olunuyor. 

* Gdinya - Pol nya deni ciJerinin 
ziyaretini iade etmek ü ere iki İsveç 
gemisi buraya elmi tir. 

Ankara radyosu 

13.JO Plak yayımz ve ajans baberled 

19.SO Müzik hıkkındakonferans. 

19.50 ltarlfık müzik (Plik) 

20.SO Ajans haberleri ' 

20.40 D&n1 muaitrial 

İstanbul radyom 
18.- Dana mulikiai (pWı) 

lt.- Haberler 
19.15 lluhtelif pllklar 

19.30 Çocuk saati: Hiklyeler 

20.- Hafif rarça!u (pllk) 

20.30 Stldyo orkestraları 

21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan
sının ıazetelere mahaaı baTadia 
aervisi verilecektir. 

Alman güre§çilerile ikinci karşıla§ma 

Takımımız 7 - O galib geldi 
pr uyı heubile ve mtltteflkan ıatib 
lin edildi. 

İstanbul, 26 (A.A.) - Şehrimizde 
bulunmakta olan alman gUreş takımı 

ikinci müsabakasını bu alqam ıene Tak
tim ıtadmda yaptı. Almanlara bl'fl bu 
sefer kmnıen değifik bir kadro ile çıkan 
türk takımının birinci karJılqmadaki 
muvaffakiyeti kazanıp kaıanamıyacağı
Dl merak eden bir kalabalık ıtadvwnda 
toplanmıt bulunuyordu: 

VçUNCV MUSABAIAı 

BlRl el MUSABAKA ı 
56 kilodan türk Huseyinlc alm n 

Şönlöben 1 karşılaştılar. Hüseyin alma· 
nı bastırmakta gecikmedi ve hakim bir 
oyunla gilrefllleğe başladı. Hliaeyin 20 
dakikayı aynı üstünliık ve aynı enerji ile 
çıkardı. Neticede türk, uyı hesabiyle ga
lib. 

lKlNct MUSABAKA: 
61 kilodan tark Yaşarla alman Şön 

leben 2 güreştiler. Gene ba ı i rakip 

bir ıün önce Ya..-rın sayı he bile ga
libiyetle biten bir karşılaflD& yapmIJlar 
dı. Güret üç dakika ayakta devam etti 
ve ondan IOllra ahnaa alta dUftü. Al· 
tıncı dakikada Yaşar ralnöini ıırtını pek 
bariz ıurette yere getirdiği halde orta 
hakemi olan alman yan balreminin ika· 
mıa rağmen bunu kabul etmedi. Bir da
ldka 10nra almanm ıırtı bu ıefer mhıde
rbı kenarında yere deliyor. Fakat or
ta laalı:emi bunu da kabul etmiyereJıı: bal
lnn pek haklı prote1tolarma aebebiyet 
veriyor. Hakem taflan bbul etm.aek
le fuar ettiii için 14 üncU dakikadaki 
3 6Ddi \Ufll ratmen Yqar ba1t ctıretti· 
rilmekte denm ediyordu. Neticede~ 

66 kilodan titrk Sadıkla alman Güt 
demayıter &Urettiler. llBamka ·~ 
beıtti. Sadık, aJımanı altma ......... 1 .. 
dkmedl n talumuı en iyi ıtreıç al 4 
lan bu pehlivanı 4 dakika 1 anıye1 
tu!l• yendi . 

DÖRDUNCU MVSABAKA: 
72 kiloda türk Nuri ıle alma 

kekre güfe!tiler. Mi.ıubab Ci'eko. 
men Nuri, battan nihayetıe kad 
te ve hlkim bir gfireg yaptılctan 
sayı heaabıle ve müttefıkan plı 
edildi. 

BEŞiNCi l\tOSABAKA: 
79 kılodan türk Ahmedle 1 

her gi.ıreftiler. Müaabaka eerbesttl. 
med çok gmel bir gilrqten 80IU'a r 
bini 5 dakika 37 saniyede t11f1a yen 

AL TiNCi MVS 8 ı 
87 kilodan tildt Mustafa ile alm~ 

Kalner cBrettiler. MUsabab kıa 
dil ve Muıtafa 1 dakika 3' 18111,ede t 
la kazandı. 

YEDiNCi MVSAB.~. 
Alır llkletten tllrk 11.-.. ile af 

maıı Foeeclea ıUretüler. çoı.. Me..._ 
de lilretl Clbak bitirdi w 4 fUika 
müyede t1lfla baDClı. 

Puuteaı cUnil yap•lacatı .... 
len &Uretlen puar pc..ı ..,_ 
Jecektir. 

Amerikan demokrat partisi ~ 
·~b;t mını ~ ~ 

Nevyuk, 26 (A.A.) - Dmlokrat 1 
lmnrreıd. cumur bafkanJıfma g<Sıterile
cek namzedin seçilmesi için ananevi Ud 

teıvild suretiyle yardım odUecektir 
Dq lfy.a hakJrmde, ........ 

ftltfların~...,.... ............ ~ 
pratik ce ı· -= ıaesunuoa reailll bir ticafCt _.. tertd 
miyle .nuhtelif u-terinln • 

idn ba yoldaki kemaline de hayran o• 

bırlU'clı. 
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ıWU. ekseriyet yerine sadece cberi1eti 
temin etmif ve seçim programuu teabit 
etmittlr. 

f8 mubaleı.t, bltanflrk, ...... 
devletleriyle iJi kcwnplak ...... 
ri, karplıldı tecim and~ tn1ır..ııı 
rüı ualblmau, koutenjanls w .... yalnıs onun delil fakat raeU.iıA

ye edıcill oıarak labilmesi için ,.. 
dıe .. c1ece unrnffak o 

Ticaret Li1elinin sergisi üç bakım-
dan çok dikkati çekmeğe değ~r: 

Evvela bu sergi berbangı uluslara 
cleierfi bil' meslekt müessesenin :::m .erglsini andıran bir teknik var-

Sporcular! Xonıre, biri temyiz mahkemesinin 

llWıiyetinin ualtıbnaa ve 6teıd eov

yetler birlili ile milnaıebetlerin kesilme

m hakkında Amerika it federaayonu ta· 
rafmdan yapılan iki teklifi reddetmiftir. 

golar halrkmda prensipler llflllıit 
tedir. 

ruri bir yarclJJP~•rdır• 

bfı ifade ediyordu. . . 

S a bu 1er&i umumt teknık verım-
onr h' · i · . eaaleketimlsin ..e mu ıtım zın lena aı •

1 
• 

1 icabına gaseı intibak ettlrı mış o maaı 

Türk Spor Kurumu 

Dergisini 
Okuyunuz 

Program, milU bJbruna ili,.._. 
ana kanıma hadleri dairainde devamı 

ıa. anUnde tutulmakta, altın eauına 

d6nmek hı'P'IUDda biç bir iddiada bu· 

lunmam•kta ft fakat konırcnin enflu
yoa tecrtn.elerine müracaat edilmebizin 

paranm iatikrararma olan Hıdakatini ta
bit etmektedir. 

Deııb bnetleri andlapaa ceren• 
içinc1e tutallcak. han Jnıneder1 
tıJacak ve orclu malrheeJqdrilıul da 

BuıUa .. Runelt'bı latlllık 
ca1r " bndüıi akpm lııred bama 
bul ettijlne Mir bir IWtUk •lllN...ıttı 

itibariyle çok miibimdi. 
Nihayet bu sergi türk çocuğunun bu 

yoldaki 19tfdadmr kuvvetle .tebarüz et-

• tirebilecek birçok et1erlerin meydana 
kmlllffta sebeb olmuştur. 

aunda g6steneydi, mektebte yapıl4ılı· 
ru hatırıma getirme•dim. 

çı Sergide öyle kompoziıyonlar vardı 
ki bunlann bir mekteb talebesinden de
lil fabt bfr profesyonel artistin eli~
den çıktığını ispat etme e ancak bır 

meleke ekııgı mani olabılirdi. 1 
Orada bir duvar ki ıdı örneği ıar-

diim. Direkttir bana bunu kendi büro-

Onda bir afif g6rdtbn. Tayyare pi
yangosunun bunu tabettirip kullanma
unı candan dilediın. 

Orada cörUlen nerler arasında clu

yulan .evk ve edinilen fikirler ne lı:a· 

dar 1ıullla eclil1e gene bu yuıya •rla· ı 
mas. ~ize onlardan varın bah8edeceğim. 

Mtinir HA YRl 

Hükümetin muraflan ualb--., ye
ni nrgiden biidce denldip tedricen te

min edilecek, bazı irıhiaarlara bl'fl mü
cadele edilecek, bayınclırbk aiyuaena 

devam edilecek ve tanm ifleriDe iltibu
lin kontrolu w tarım kooperatiOerinin 

lar, ~ procrammı tatbike memar U. 
mite tarafından tansim edil-1t .... pı 
raDll kabal etmiflerdir. 

NümaJilçilerden mUreldıH Mfak 
ırup. demokratlar konv..,..u 
smm Mlünii istili etmiftiı ... Jll~l1 
ufak bir arbede olrnu§tur. NOmalYit;De~ 
den 12 kiti tevkif edilnüıtir. 

"TOtl tDtiniJ .. 
Strgidtii afl§ltttleD: 

• ! 

o Tefrika: No: 93 1 
EvllBlk ~! ,~~R!,;; 

Nısub• BAYDAR 
Tıırkç!Yt çnır~nı 

_ ~taun1!1 
Bir arkadaşından al. g' i görmek ve bı-

uzadıya methe~il~ ıs::, kansına. da ~ 
raz dinlenmek ıstıY~ul ettirdi. Ve bır gun 
hevesini nihayet !'8 ·ı birkaç saat IC)lll'a, 

kalktılar, tirene bı?dı e:~·yüne vardılar. Dag 
karanlıkta, bir tsvıçre o daki elektrik am· 
ıimendiferinin istasyonun dınlatıyordu. Alber 
pulleri karlı yamaçtan~ katı kabui• dokun·. 
ayağım uzatarak pırd:..aı ilerliyerek e~ 
du. Sonra, waııWrta siluetlerine baktlt 7 -
ki daj'laruı ~ unu ve teıııis )ıava· 
aekliklerin sonsuz 5~ 
ımı yüreğinde bissettı. . onüne yaklaf8R 

Ertesi sabah penceren~ 
Alber, her tarafa bakarak· izlikf diye baY· 

- Ne manzara! ne ses• 
ranlığuu bildirdi. "'lÜll keııatla-

Sisli gök alımda dağlar, go kiidesi ~i, 
rmda, koyu renk birer.nıad!!_,.. ,_ beJll 9-
yer yer hafitçe gölıeli •e ı-. 

&& 

ziklerle bezenmiş, yükseliyordu. Tepelerı, 
vadileri, damlan bembey.az bir kar tabakası 
kaplıyordu. 

Alber: 
_ Bak, dedl: .tsu memleketi yazın zıyaret 

etmiştim. O zamanki haliyle fimdi hiç bir 
münasebeti yok. Şu, aıağıdaki beyaz damlan 
görüyor musun? Orası Vevey; yandaki Kla-
rens: juli'n"n memleketi. . 

Bert. odanın ortasına doğru gerileyerek: 
_Bu manzara beni fena ediyor, dedi. B~
m dönüyor. Bu boşluğun, bu yüksekliklenn 

~şısııı.tia deniz tutmuş gibiyim. 
_ Gölden altı yüz metre yüksekte oldu-

.. um UZU unutma. 
g Sonra, neşe içinde illve etti: 

_ Haydi gidip spor yapanlan seyrede-

liın-Otelin önünde, ip bağlamış olduğu bir 
ğı ekmekte bulunan, elleri kaim yün 

::veııb bir delikanlıya rast geldiler. 

Bert: · ded. y:ı-n- k b . • _ yüriiyelım, .ı. .w-uıue • ana ıyı 

eıecek. Köy, güzel bır köye benziyor. Spor-
g saara meşgul olursun. 
Jarl~yas dam1ı. aan duYarh nler araamdan 
~ Jdiyll ,..mler. D&ıtltte Bert odası-

na çıktı ve ertesi gün de yataktan kalkmadı. 
Alber kanamm bu devamlı rahatsızlığını 

yüksek dağlara mahsus hava tazyikine atfe· 
derek onu göl kenarına götürdü, gezdirdi, 
eğlendirmek istedi. Fakat geçmediğini go
rünce nihayet bir doktor çağırmaga karar 
verdi. 

- Kanmm batı dönüyor, kulaktan oğul
duyor; belli ki dağ havasından rahatsız olu
yor. Acaba buralarda daha kalmamak mı li· 
zım~ 

Hekim, yatağın yanma oturarak, Bert' 
ten bir taknn sualler sorarken Alber de pen
cereden dışarı bakıyordu. 

- Şimdiye kadar hiç çocuğ_unuz olmadı 
mı? 

- Hayır. 

Bu sorgu ve cevabı bırdenbire duyan 
Alber: 

- Ne? dedi yoksa? ... 
Doktor cevab verdi: 
- Pek çok ihtimali var 
Doktor gider gitm B 

hal dirseği üzeri d ez, ert, yatakta, der-
- Bu bek. ne -~yanıp kalkarak sordu: 

mu iddia ediy:te soyledı? Gebe olduğumu 

- İhtimali vanbr, dedi. 
İmkansız olduguna kendini 

mış olduğu analık düşüncesini siha 
den silm~ğc uğraşan Bert, bunu, aynı 
manda bır hakaızhk, tahammül edilmez 
engel, kendisini erkeğe bağhyan lüzumu.-, 
dan fazla ciddi bir zincirleme telakki ed • 
yordu. 

Alber de, ellerini oğuşturar~k 
tavurla odada dolaşıyordu. 

'1-:f.fo 

son~endi p~şirdigi muhallebiyi YeGll\.teı\ 
w. a Emma ya ın.ektub yazmak üzere girdi .. 
gı salonda uyuyakalan Bert, başka bir 
mahsus ~uy~arla, küçük bir kız ikJ.;• 
l~ lülelerıni yanağında hissed-'- . i' 
lennı arm ll . . Ç&~ goze 

w ·~ ca e erını saçlarına götürdü. "Ani 
o~.a~~ Halbuki demin rüyada nasıl kü
çucuk ıdım t sonra, Ç<>cuklanm ben· de 
çocuk olmus oldugum" a ın· a ıtn K . nmıyaca 

orıdorda bir ayak sesi . . t 
annem geliyor !" dedi. ışı er 

Madam D.. · . . og111 
~.mı takıp 
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1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt ı ı 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

t - Alpulluda teslim edilmek üzere 76 ton sığır etinin k_apah 
zarfla ihalesi temmuzun ikinci perşembe günü saat onbeşte Vızede 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek isti yenler ihale g~nü tekl~f. mektu
bu ile kanuni belgelerini saat on dörde kadar komısyon reısıne ver
meli ve saat onbeşte komisyonda bulunmalıdır. 

2 - Sığır etinin tahmin edilen fiatı 22 kuruştur. İlk teminatı 
1254 liradır. 

3 - Şartnamesi Vize satın alma komisyonunda her gün görü-
lebilir. (1375) 1-2512 

İLAN 
1 - Levazım Amirliğine bağlı kıtaat ve müessesatm bakır ka~

larının kalaylanması 9 temmuz 936 tarihine müsadif per~emb: gu
nü saat onbeşte açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesı. eksıltme
nin yaprlacağı Ankara Levazım Amirliği satın alma komısyonunda 
her gün parasız görülür. . 

2 - Kalaylanacak 22 kalem bakır kabın tutarı 2560 lıra olup te
minatı muvakkatesi 192 liradır. İtseklilerin 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 tincü maddelerinde istenilen vesikalarla birlikte teminatı mu
vakkate makbuzları ile mezkur gün ve saatte komisyonumuza gel-
meleri. (1457) 1-2613 

1 LAN 
1 - Garnizon eratınm ihtiyacı için 11000 kilo sabun 29. haziran 

936 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte açık eksıltme u
sulü ile alınacaktır. Sabunun 4180 lira olup ilk teminatı 313 lira 50 
kuruştur. 

2 - Münakasa Ankara levazım amirliği satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. inci maddelerin
deki vesikalarla belli gün ve saatte teminatr muvakkate makbuzları 
ile mezkur komisyona müracaatları. ( 1344) 1-2445 

İLAN 
Askeri furunda hamur suyu ısıtmağa mahsus termesifonlu bakır 

semaver ile ocağı ve deposunun tamiri 30-6-936 tarihine müsadif sa
lı günü saat onbeşte pazarlığa konulmuştur. Keşfi 40 lira olup te
minatı muvakkatesi 3 liradır. Şartname ve keşfi Ankara levazım a
mirliği satın alma komisyonunda her gün görülür. İsteklilerin bel
li gün ve saatte teminatı muvakkate makbuzları ile mezklır komis-
yona gelmeleri. (1503) 1-2697 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatının 126450 kilo un ihtiyacı 

kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 14 temmuz 936 salı günü saat on beş buçukta İzmir

de kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Beher kilo un için 12 kuruş 25 santim fait tahmin edilmiştir. 
4 - Mecmu tutarı 15491 liradır. Teminatı muvakkat~ akçesi 

1162 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazdı vesikalan ile teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat evel komisyona ver· 
miş bulunacaklardır. (1502) 1-2696 

İLAN 
l - Beytüşşebap ve Hakkari garnizonları için 115000 kilo Fab

rika unu kapalı zarfla . ksiltmeye konuldu. 
2 - Eksiltmesi önümüzdeki temmuzun 16 mcı perşembe günü 

saat onda Beytüşebapta yapılacaktır. 
3 - Fabrika ununun muvakkat teminatı 1552 lira 50 kuruştur. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akc.eleri ile teklif mektuplan 
nr birlikte muayyen gün ve saatte komisyonumuzda hazır bulunma-
ları. (1497) 1-2686 

1 D D. YOLLARI VE LIMANLARI UMUM 
MODüRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

YENIDOCAN VE ESENKENT iSTASYON BiNALARI 
iNŞAATININ EKSiLTMESi 

1 
Haydarpa§a - Ankara hattının 504 + 490 ve 535-1-920 inci kilomet

relerindeki Yenidoğan ve Esenkent istasiyon binalarının inşası ka
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

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

Demiryollarının Ankara ve Haydarpa~a veznelerinden 122 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 9 temmuz 936 tarihinden perşembe günü saat 15 
ie Ankarada Devlet Demiryollan işletme Umum Müdürlüğü yol 
:la!resi binasında toplanacak merkez birinci komisyonunca yapıla
caktır. 

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

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

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

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

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının iadeli teahbütlü olması ve nihayet bu saata ka
lar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

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

uı:us 

Zonguldal{ Valiliğinden : 1 

İhalesi 10 Haziran 936 da yapılacağı ilan edilmiş olan Beycuma
Çaycuma yolunun o+ooo - 25 + 934,60 kilometreleri atasında şose ve 
sınai imalatı işi talip zuhur etmediğinden dolayı ihalesi 29-6-936 
pazartesi günü saat 15 de Vilayet Daimi Encümeninde yapılmak ü
zere tekrar eksiltmeye konulmuştur. Bu işin muhammen bedeli ''yüz 
elli yedi bin liradır•· Eksiltme şartnamesi ile fiat bordroları ve keşif 
hulasa cetveli, mukavelename projesi ve hususi şartnamesi yedi lira 
yirmi beş kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünd7n s~
tm alınabilir. Muvakkat teminat ''9104" lira ''35' kuruştur. Isteklı
leııin muvakkat teminat, ticaret odasından 936 yılı içinde alınmış 
vesika ve resmi gazetenin 2397 sayılı nüshasında ilan edilmiş olan 
talimatname hükümlerine göre Nafra Vekaletinden alacakları 
ehliyet vesikası ile birlikte vukaıdaki gün ve saate kadar Vilayet 
Daimi Encümen Reisliğine vermeleri ilan olunur. (3321) 1-2538 

ANKARA ÜÇÜNCÜ HUKUK HAKİMLİGİNDEN: 
Ankaranm kılıç arslan mahallesinden orta sokakta 6 No. lu ev

de Ömer Lutfiye: 
Karınız Satıa tarafından aleyhinize açılan nafaka davasının 22-6-

936 tarihindeki celsei muhakeme için ilanen tebliğat ifa edildiği 
halde g-e!mediğiniz gibi bir vekil de göndermediğinizden hakkınız
da ilanen gıyap kararının tebliğine ve muhakemenin 8-7-936 çarşam
''1a saat on dörde talikine karar verilmis olduğundan yevmi mezkfır
da m:ıhlremede isnatı vücut etmedi~iniz ve yahut bir vekil bulun
durm?dığmrz takdirde c1 avanın rii .vet ve intaç edileceği g-ıyao kara-
rı makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 1-2689 

ÜRGÜP İCRA. MF.MURLUÔUNDAN: 

Ürgübiin Damsa köyünde mukim iken elyevm ikametgahı meç
hul bulunan ve 1335 tarihinde vefat ettiği nufus kaydından anla!!ı
lan sakin oğlu Mehmet. 

Ürgübün Söveşe köyünden çiftlik oğlu noman kızı ayşeye 11 şu
bat 339 tarihli bir kıta senedile alacağı olan (20) altm lira maa faiz 
tutarı olan (180) liranm temini istifası zımnında dairemizin 936-354 
numaralı dosyasile yaptığı icrai takibat üzerine tebliğ için ikamet
gahınıza gönderilen ödeme emrine mübaşirin verdiği meşruhatta 
gerek milteveffamn ve gerek varislerinin halen ikametgahları meç
hul bulunduğu anlaşılmış ve Ürgüp nufus dairesinden istilama ge
len 1-6-936 tarihli cevapta borçlu Mustafa oğlu Mehmedin 1335 ta
rihinde vefat ettiği ve varisi bulunmadığı bildirilmi~ olmasına göre 
halen varisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren bir ay müd
detle ilanen tebliğat icrasına dairemizce karar verilmiş olduğundan 
müteveffanın vefat tarihi olan 1335 tarihinden cugüne kadar varisi 
bulunan kimselerin kanunu medeni ahkamına tevfikan mirası kabul 
veya reddedip etmedikleri ve işbu ilan tarihinden itibaren nihayet 
bir ay içinde borcu ödemeniz veya borcun tamamına veya bir kısmı
na ve yahut alacaklının takibat icrası hakkına bir itirazınız varsa 
yine bu bir ay içinde istida veya şifahen Ürgüp icra dairesine bil
dirmeniz ve bildirmediğ"iniz takdirde icra iflas kanununun 74 üncü 
maddesine tevfikan mal beyanında bulunmanız lazımdır. Beyanda 
bulunmadığınız takdirde hapisle tazyık olunacağınız gibi ve haki
kata muhalif beyanda bulunduğunuz takdirde hapisle cezalandırı
lacağmız ve borcu ödeme veya itiraz etmezseniz hakkınızda cebri 
icraya tevessül olunacağrnchın ödeme emrinin tebli~i makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 1-267 l 

İzmir Be~ediyesinden: 
Hava Gazı Fabrikasının 936 yılı ihtiyacı için ve her topu dokuz 

yüz elli kuruştan otuz sekiz bin dokuz yüz iki lira 50 kuruş bedeli 
muhammenle dört bin doks:ı.n beş ton Zone;uldak zero dis Iave ma
den kömürü baş k~hinikteki sartname vechile 14.7.936 salr günü saat 
16 da kapalı zarfla ihale edilece'•tir. İstirak için 2918 liralık mu
vakkat teminat makbuzu \'C'!U banka tea'.ıinat m~ktubu ile 2490 sayılı 
kanunun tarifi <'lııire<;in~e hazırlanıın~ teklifler o gün saat on beşe 
kadar Encümen baskanlrğıan verilir. (1803) 1-2695 , ____ _ 
Zonguldal~ 
Seksen lira aylık ücretli Uray İtfaiye amirliği açıktır. İstekliler 

doğruca aşağıdaki malümatları vererek Hrbı1ylrğa vnı ile basvura
caklardrr. 

A - Nufusta kayıtlı yaşlan 
B - Tahsil dereceleri diplomalr 
C - Motör ve makineden anlayıs derecelen ve bunu o-österir ve-

sikalan. · b 

D - İtfaiye işlerindeki hizmet müddetleri ve bonservisleri 
E - Gaz kursları görmüş ise vesikaları 
F - Elyevm hizmetinde bulunanlarla ayrılmış olanların amir

lerinden müstakil itfaiye amirliği yapabileceklerine dair vesikalar. 
K - Sağlık ve canlılık dereceleri. (3488) 1-2692 

Ankara Yül{sel{ Ziraat 
Enstitüsü Rel{törlüğünaen : 

Anatomi enstitüsü için otuz beş lira maaşla ikinci sınıf bir asis
tan alınacaktır. Baytar Fakültesinden (veya sabık İstanbul Baytar 
Mektebi alisinden) mezun olan taliplerin kurumumuz Anatomi Ens-
titüsü Direktörlüğüne müracaatlan. (1480) 1-2683 

Ankara Yük.sek~ Ziraat 
Enstitüsii Rel{törlüğündPn : 

1 - 16-7-936 tarihinden Mayıs 937 sonuna kad~r 10,.5 aylık An
kara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 530 - 580 talebe ıle 120 - 140 müs
tahdeminin sabah, öğle, akşam yemekleri eski şartnamede birçok 
tadilat yapılmak suretile yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale Yüksek Enstitü binasmda ihale komisyonu tarafrn
d~n 13-7-936 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel ıocıoı;6 ı;ra olup muvakkat teminat teklif 
edilecek miktar üzerinden % 7,5 dur. 

4 - Daha fa·da i:ı:ahat ve parasız sartnamesini :ılmak istiyenle-
rin Enstitü Daire Mi.idiirlüğüne mür~ca'!tları. ( !.'i09) 1-2698 

Uzun Yayla Aygır Depos11 
Direl{törlüğünden • • 

Aygır Ueposu hayvanıarrnm yıllık yiyecekleri yulaf 25-6-936 dan 
16-7-936 gününe kadar yirmi bir gün açık eksiltme usuliyle eksilt 
meye konulmuştur. Almacak Yulafın aşağrsr "100'' bin yukarıs 
"120'' bin kilodur. Kilonun muhammen değe ri depoya teslim dör 
kuruştur. Yeni sene mahsulü ve dolgun olması ve yüzde üçten çok 
toz toprak bulunmaması ve ihale güni.inden en cok sekiz gün içinde 
yirmi bin kilosunu teslim etmesi geri kalanı eylUl sonuna kadar ta 

-
I 

t 

-
marnlaması şarttır. 

Satıcıların yüzde yedi buçuk muvakkat sa~lıtlarile Temmuzun 
on altıncı günü saat dörtte Sıvaa Baytar Müdürlüğünde toplanacak 
komisyonda bulunmaları. (3568> 1-2694 

2.7 HAZİRAN 1936 CUMArtTt::~l 

Anl{ara Avcılar Kulübü 
idare Heyetinden · 

27 Haziran cumartesi günü saat 15 de içtimaı ilan edilen umumi 
toplantının tehir edildiği arkadaşlara bildirilir. 1-2691 

Gümrük l\1luhaf aza Genel Komu· 
İstanbul Satınalma Ko .. tanlığı 

misyonundan : 
İşin Cinsi 

Muhafaza eratı 
için kaput 

Mikdar Tasarlanan 
Tutar 

942 tane 

İlk teminat tarihi günü 
Saati 

Muhafaza eratı 1868 takrm 25379 lira 40 K. 1904 lira 17/ 7/ 936 
için kışlık elbise cuma 15 de 
Muhafaza memur- 1160 takım 18629 lira 60 K. 1398 lira 18/ 7 / 936 
!arı için elbise cumartesi 11 de 
Muhafaza eratı 3106 takım 15856 lira 13 K. 1190 lira 24/ 7/ 936 
için yazlrk elbise cuma 11 de 

1 - Gümrük Muhafaza Komutanlığı için yukarda yazılı kaput 
ve elbiselerin kapalı zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. 
3 - Erat kaput ve elbiselerinin şartnamesi 127 kuruş mukabilin

de alınır. 
4 - İstekliler kanuni vesikalariyle birlikte teklif mektuplarını 

bir saat evel komisyona vermeleri. (3500) 1-2690 

Antalya Valiliğinden : 
1 - Vilayet emlakinden Antalya iskelesinde günae otuz ton 

buğday üğüten un fabrikasının mülkiyeti yüz yirmi bin lira mu
hammen bedelle 19-8-936 çarşamba günü saat 12 ye kadar kapalı zarf 
usulile arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat yedi bin iki yüz elli liradır. 
3 - İhale bedeli peşin olduğu gibi senelik yüzde altl faize tab) 

olmak üzere sekiz senede ve sekiz müsavi taksitte de ödenebilir. 
4 - Taliplerin teklif mektuplarını 2490 sayrh kanunun tarifi 

dairesinde o günü saat on bire kadar Vilayet makamına vermeleri 
lazımdır. 

5 - Taliplere kolaylık olmak üzere şartnamenin birer sureti 
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana Vilayetlerine de gönderilmiştir. 

(3514) 1~2693 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Su işleri idare!ıi için diplomalı bir makine mühendisine ihtiyaç 

vardır. Aylık ücreti 300 liradır. Ecnebi lisan bilenler tercih edile
cektir. İstekliler vesikalariyle birlikte Su işleri Müdürlüğüne mü-
racaat edebilirler. (1493) 1-2684 

Anl~ara tl~inci Sulh Hukuk 
Halcimliğinden ~ 

Ankarada Kayabaşı mahallesinde yalçın sokağmda 18 sayıda Er· 
zuıumun Aşkale kazasından İsmail oğlu Hasan usta: 

Halil tarafından aleyhinize ikame edilen 70 liranın tahsiline dair 
alacak davasında adresinizin meçhul olduğu mübaşir meşrubatın· 
dan anlaşıldığından usul'ün 141 inci maddesine tevfikan teb1iğin ila
nen icrasına karar verilmekle 10-7-936 tarih saat 10 da gelip bir de
fide bulunmanız veya bir vekil göndermeniz aksi halde hakkınrrda 
gıyap kararı verileceği ilanen 20 gün miiddetle bildirilir. 1-2685 

Anliara Valiliğinden : 
1 - 13 Temmuz 936 pazartesi günü saat 15 de Ankara vilayet bi· 

nasında toplal1'0.n vilayet encümeninde bedeli ke~fi 1977 lira 15 ku
ruş olan Nafıa kamyonlarına ait 16 iç 16 dış lastiği açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ve ticaret odası 
vesikası ile birlikte 13-7-936 pazartesi günü encümene gelmeleri. 

3 - İstekliler şartnamesini vilayet nafra müdürlüğünde görebi-
lirler. ( 1501) 1-2688 

1(.aymaliamlığından: 
Köprü kazası halkından Kessaf oğlu Said ve Şükrü kardeşler na

mına hazinece tahakkuk eden vergi borçlarına mukabil kazanın Bi
de ve mevkiinde kain kısmen yeni makinelerle mücehhez olup i~ler 
halde ve yevmiye en az 10.000 kilo buğday kırmağa mütehammil ve 
kendisile hem hudut 25 parça tarla ve dahilindeki binalariyle birlik
te 21.740 lira bedeli mukayyedesile 11-6-936 dan itibaren müzayede 
usulile satıhğa çıkarılmıştır. Talip olanlarm teminat akçelerini mal 
sandığına yatırarak müzayedeye istirak etmeleri daha fazla maltı
mat edinmek istiyenlerin Vezirköprü Malsandığına müracaat etme-
leri. (3365) 1-2584 

Aul{ara Vilayetinden: 
1 - Vilayet çifcilerine dağıtılmak üzere 100 adet 6 ve 150 adet 

3 numara pulluğun 6-7-936 pazartesi günü saat 15 de açık ekisilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Direktörlüı;iindı: 
görülebilir. 

3 - Pullukların tutan 4100 liradır. 
4 - İsteklileri pullukların% 7,5 tutarı olan banka mektubu veya 

hususi muhasebe direktörlüğü veznesine yatırılmış makbuz ve tek
lif mektublariyle birlikte eksiltme günü saat 14 de Vila}'et daimi 
encümenine gelmeleri. (1412) 1-2601 

inhisarlar Umum l\Iücliirlüğünd(>n 
1 - İdaremizin Polathanede yaptıracağı 1 i3.'i4 lira 10 kurus ke· 

şif bedelli idare binası kapalr zarf usuli.l~ eksiltmeye konmuş~ur. 
2 - Eksiltme evrakı 90 kuruş mukabılınde lstanbulda İnhısar

lar İnşaat şu' esinden alınabilir . 
3 - Eksiltme 6-7-936 pazartesi günü saat 11 de f stanbulda Kaba· 

tad , İnhisarlar Levazım şubesi binasınd&ki Alım ve Satım Komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - :Muvakkat teminat 1339.06 liradır. 
5 - htckliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat Su

besine gelerek en az bll büyüklükte bir binayı muvaffakıyetle yap
mış olduklarını ve diplomalı mimar veya mühendis bulunduklarını 
gösterir vesaik ibrazile ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme ev· 
rakrnı istiyebilirler. 

6 - Kapalı zarflar ihale glinü saat tam ona kadar isml geçen ko .. 
misyon Reislifitıe makbuz mukabilinde verilmiş olmalidır. ' 

. .(3332) 1-2541' 
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mımnıınıııııııııııııııı111111111mmm111111111uuu11 ~ j • m ıımnımıımmmu .
1 

.1,.. = 
~ Kapalı zarf usuliyle eksı tme ı anı ~ 

~ SüMER BANK ~ 
§ U 1\.ıu·· dürlügu>.J .. nden : s = mum u = = fabrikası sahasında yapı- = 
:: ı _İzmit kağı_t v,. ~a;~:barı inşaatı vahidi fiat esa- = 
:= 1acak revir ve eslcı kagı . 1 ksiltmeye çıkarılmıştır. = = 1 rf usulıy e e . = = siyle ve kapa ı z~ at bedeli (20780) hradır. E 
:= Tahmin olunan ~nşa .

1 
evrakı şunlardır: := = 2 - Bu işe aıt eksı tme . = 

S A) Eksiltme şartı_1a~esı § 
;;:; B) Mukavele proJesı E 
= F ~ artname -E C) ennı ş k ·f bülasası = 
§ D) Vahid~ fiat ~~i ~!~isat şartlan -
E E) Hususı ve sı = 
= F} Planlar . 1. mukabilinde Sümer = = . b rakı bır ıra .. B k = - İstıyenler u ev . Ankara'da Sumer an = 
§ İ b 1 ubesınden ve . . = 
==-= Bank stan u ~ .. _ .. den satın alabıhrler. = 

muamelat Müdurlugun 1936 cuma günü saat 16 S 
- S - Eksiltme 10 -ı:edm~u~kalar caddesinde Sümer ~ = 1 b l'da Galata a a = E da stan u . . dilecektir. . = 
~ Ba~k ~İ~~:;:;11~;~j 1ss:.soı~!~~ m~~=~~~Y!em~~=~ ~ 
E vermeleri lazımdır. ~un an esametlnde inşaat yapmış :: 
§ cekler, itan oJunan ınsaa\~ma teffedecekleri vesaik- = 
§ olduklarını teklif mektup = 
§ la isbat edecekler. l karda yazılı gün ve sa- -
§ 5 - Teklif m 7ktupd arı, YS~mer Bank İstanbul su- -= ehne ka ar u a· d"l 'ş -:= atten bir saat evv b ukabilinde tev ı e ı mı _ 
E besi Müdürlüğüne mak uz m E 

§ bulunmalıdır. .. . k mektupların nihayet ihale § = Posta ile gonderılecl~ kadar gelmiş ve zarfın ka- := 
sı; saatinden bir saat ~vve ~u~unması lazımdır. 1-2594 = 
l 11~~;~,~~~:~~;,,~:ı~:ı~11;;~11111111111ıııııı111111ııı~ıııııııııı~ııııi~lll ~ 

Gümriik l\luhaf aza ene r o 

l ı 1. tanbul Satınalma Ko-111utan ı i s 

misyonundaıı : . ·n 290 ton birinci ben:-
d . vasıtaları ıçı . 

ı- Gümriık Muha~.~~ enız l de kapalı zarfla eksiltmesı yapı
ıinin 14 7 936 salı gunu saat 1 

lacaktır.T lanan tutar 104400 liradır. kabilinde komisyondan 
2 - a ın , f 522 kuruş mu 

3 Şartname ve e'.isa 
- liralık vezne makbuzu 

alı:ı:_ İstekliler ilk teminat k olar~k v~!r~alariylc birlikte tekli_f 

~eya banka mektupları:~k~~te:n~~·saat evvel omisyona ;er~~i~rı. 
mektuplarını muayyen (3467) 

, . Belediye Riyasetinden ~ 
( .e' baıı . .. tr mimarlığı münhaldır. 

J . d .. elli Jıra ucre ı . R" asetine 
Bclediyemizın ay a Y:S~itelerile Ceyhan Beledıye ıy 

T r olanların evrakı m 
m~ :Pcaat eyten:ıeleri _ilan ol~:~~~lar ve ecnebi lisanına aşına olanlar 

• Belediye hı%1Tletınde bu 1-2592 
. 1 ,, (3408) • " 

~ıhan a mır. liJ" t • Daıını 
( a11akkale aye 1 • _,. 

~ Encümenınuen : 
Yapılacak iş 

Vılii •et merkezinde yaptlmakta olup 
bodr~ım katiyle birinci kat dıvarları -
ikmal edilmiş olan memleket hastaa-

. . ·kı"nci kat dıvar, çerçeve, ç 
nesının ı . A u 
tı, inşaatiyle dahili ve hancı sıva. s • 

M. Teminatı 
Lira K. 

2928 00 

Keşif B. 
L. K. 

39034 97 

~lektrik tesisatı . . . artname ve di-er evra.klarını Ankara, 
1 _Talipler bu ışm keşıf, .~ _ .. 1 lerinde görebihrler. . 

1stanbul. Çanakkale Nafıa Mu~url~~iı saat 15 te kapalı zarf uı;ulıy-
2 _ Eksiltme 30 - 6 - 936 sa 1 gu 

le Daimi Encjimenne Y.apıla~~=:;r.2490 sayılı kanma un;uıı ?lmoıkla 
3 - İsteklilerin ın~ra~,:ıl~tinden musaddak ehliyeti fennıye ve • 

beraber ayrıca Nafıa 1 e l3261) 1-2491 . 
sikasını haiz bulunma an . 

A 

vade 

if Cemiyetinden: 
Tüı·l{ 1' aar 

M e kt~p !~d~y~~!!ktep bi••· 
. Ceıniyetının ksiltmeye konulmuştur. 

ı - Türk Maarıf •tibaren a~ık e. 1 Cemiyetin Anafartalar 
936 dan ı proJC er ıı inşaatı 25 - 6 • . artnaıne ve .. 

2 - Eksiltmeye a.ıt J parasız verılır. n kıymetin yüzde 'l,5 u 
taddesindcki merkezın e k]erin muhamrn~ ri lazımdır. 

3 - Eksiltmeye girec\ terninat ver~e; saat onda Cemiyet mer-
!>lan 4500 liralık muvakka . n • 1936 gun nda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme 29 • lia.~::e heyeti huzuru 
?~,.zinde toplanacak olan l 

1
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(illliL 
BiRA PAR 'nkara 

kibar halkının buluştukları yerdir. 

CıllliL 
BiRA PARKl•ncla 
Pazartesi, 

Her gün 
Perşembeden mada 

mükemmel C A Z 
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B i R A sevenler 
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Karaclenlz laiı; 
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r111ara; 

Ziyaref cilerini 

Güzel manzarası 

Mükemmel büfesi 
ve 

ile 
i Memnun eder. ---- ... ..., 
4 Temmuz 1936 

cumartesi akşamı 

Çiftlik 
BiRA PARKINDA 

Senenin ilk ve muhteşem 

GA~DENPARTiSiNE 

hazırlanınız. 

Güıııüşane Nafıa 

l\Iüdürlüğii dcıı : 
Kapalı zart usulile eksiltme ilam : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümüshane vilayetinden altısı Erza· 
rum, altısı Karaköse vitayetlerine naklı!dilecek on iki adet silindir. 
İşin keşif bedeli: 6645.16 lturuş 

2 - Bu işe aid şartnameleı: ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme artnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
E • Hususi şartname 
F - Keşif cetveli ve metraj cetveli 

3 - Eksiltme 5.7.936 tarihinde saat 15 te Gümüşhane vilayet na· 
fıa müdürli.iğil odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliv1 e yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 498.39 lira muvakka\ 

teminat vermesi bundan başka Ticaret odasında kayıtlı o duğuna 
dair vesikayı haiz olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukanda üçür;ıcü maddede yaı:ılr saatten 
bir saat eveline kadar Gümiishane vilayet nafıa müdürlüwü odasın
da eksiltme komisyonu reisli<7ine makbuz mukabilinde verilecektir . 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması Hizımdır. Postada ol r..ak gecikmeler kabul edilmez. 

(3343) 1-2552 

1 M!LLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLAR1 

Asekeri mekteblere tatehe alınıyor 
1 - 936 - 937 ders senesi icin Kuleli, Maltepe ve Buru Asked 

liseleriyle, Kmkkaledeki Askeri Sanat lisesine ve Konya, Erzin• 
can Askeri orta mekteplerine talebe alınacaktır. 

2 - Kabul şartlan Askeri lise ve orta mektepler talimatında 
yazılıdır. Bu talimat Askeri rnektepleı:de ve askerlik tubelerlndo 
görülebilir. 

3 - İsteklilerin aşağlda yazılı husu~ulan 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 yapılır. , 

B) Mekteplilerin bulunduklan yerler haricindeki mevkilerde 
oturan isteklilerin 10/Haziranl936 dan 31/Temmuz/936 tarihine 
kadar bulundukları yerlerin Askerlik fUbelerine müracaat etmi§ 
olmaları lazımdır. 

C) Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlayrp As· 
kerlik şubeleri vasıtasiyle mektebe göndermeleri ve mckteblerden 
davet vaki olmadan hiç bir istekli mektebe gitmemelidir 

D) Müsabaka imihanına girmek için davet edilen isteklilerin im. 
tihan yapılacak yere kadar gitmek ve imtihanı kazanmaymca ged 
dönmek icin yaoacakları masraflar tamamiyle istekliye aittir. Bu· 
nun icin de gidis ve dönüş ma rafını beraber götürmesi lh:nndrr. 

E) İstek i mektebe kabul edilmcdiğ~ takdirde hiç bir hale iddia 
edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da mektebe alırunaz1ar. 

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin ia:,esindcn başka 
giydirilmesi, teçhizatı ve kit blan mektebe aid olduğu ı?.ibı aynca 
her ay bir miktar maaş da verilir. 

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

(1306) 1--2380 

AS KERT LİSE VE ORTA MEKTEPLERE ÖÖRETMEN 
VE KIRIKKAI .. E SANAT LİSESİNE TEDRİSAT M0D0R0 
ARANIYOR. 

ı - İstanbul ve Bursadaki Askeri Liselerle, Kmkknlcdelti As
keri Sanat Lisesine aylık ücretle Tarih, Riyaziye. Fizik, Erzincanı 
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 öğq:tmeni ehliyeti, orta mek· 
tep için. orta mektep ögretmenlik ehliyeti gerektir. 

3 ,_ İstekli olanların dilek lraibdlanm aşada sıralanmış e.rakla 
Ankarada: Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişliğine 
göndermeleri tazımdır. 

A) Tasdikli fotoğraflı fi , 

B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya 'tasdikli benzeri, 
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa ehliy tna

me tasdikli benzeri, 
D) Nüfu tezker i ta dikli benzeri, 

4 - Duru{l'IU uygun göriilenlerden a~da yazıh evrak 
necelrtir: ra ı te• 

A) Hüsnühal ilmühaberi, 
B) Tam te killith askeri hastahaneden alınmış sa lrk r poru 
C) Taahhüt senedi. (Noterlikten) 

5 - Ücretler: 

lstanbuldaki Askeri Liseler Riyaziye, Fizik derslerine 103• 126 
Tarih dersine 98: 108 liraya k dar. - · ' 

Bursa lisesi ve Kırıkkale S nat Li · Riyaziye Fı ik leri 
ne 108: 126. tarih dersine 98·108 liraya Cidar. ' e 
. Orta me tepler der lerine 10 lir ya kadar Aylık ücret ~ri cek

tır. 

6 - Kırıkkale Sanat Li esıne alınacak Tedrisat Mu~a·· - • · L' 
··~ tm l'k unı ıçın ı 

se Os.e e~ ı artl~rını taşım k ve iki ders zümresinde ih • s ı. 
mak gerektır. Ücretı 165 :radr. 0 

Dil! wi İs!eklile~i~ 1 .EvlftJ 19.% gilnüne kadar mii-rac at etmeleri. 
g verme getırılmıyenler hır lıll.k isteyemezler. (1220) 1-2267 

Btı İT 

. 
2

3 Kalem baytari aHitı cerrahiye ve maızeme açı e ·nrnc sure• 
!'u: satı.~ ~lınacaktır. T~bmin bedeli (3800) liradır. 1h:ı esi 14-8-936 

a ~u.nulmsaat 14 dedır. İlk teminatı (285) liradır. Ev f ve şart
~aml Kesını. a ak ve ~?rmck istiyenler bedelsiz olarak • t V. Sa. 

• omısyonuna muracaat k ·ı . . 
kanunda g·· t -1 • ve e sı tmeye gıreceklerın z• () sayılı 0 erı en vcsaıkle ve teminat ınektubile bi ,. e elli gün 
ve saatmda satın alma komisyonuna gelmeleri. (1498) 1-2687 

BlLtT 

. Sekiz çcşıt isterlizasyon dhazları ve teferrtıatı ka 
lıle satm alınacaktır. Tahmin bedeli (15000) on -~~:". 

İlk teminatı (1125) liradır. İhalesi ltıiii•~ 
1~ dadır. Evsaf ve şartnamesini ·· 
sız olarak M. M. v. satı 
girmek için 2490 • 
lif mektupı,.~·· -
'koın•---.....-P~ 
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Mavi ve Ozalid kağıtları üzerine 

MAL SAHİBİ VE KİRACILARIN 
NAZARI DİKKATİNE 

Ankara Belediye Reisliğinden · 

Kiraya verilen ve verilmek istenilen 
gayri menkuller için yapılan mukaveleler·· 
den müddeti hitam bulanlar ile mukavele
yi yapmamış olanlar 20 temmuz 936 ta
rihine kadar Noterlikçe tasdik edilmiş mu-· 
kaveleyi yapmış olmaları lazımdır. Bu 
müddetten sonra umumi surette yaptırı-

lacak kontrolda mukavele göstermiyen 
cezalandın laca k-

1-2699 
mal sahibi ile 
lardır. ( 1510) 

kiracılar 

l\'lanisa Belediyesinden: 

Elektrik Eksiltmesi 
1 - Manisa şehri elektrik tesisatı Nafıa Vekaletince musaddak 

proje ve şartnamesi mucibince eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Lokomobil, Elektrik müvellidi, tevzi tablosu, irtibat nakil

leri, muhavvele merkezleri ve teferruatı, şebeke tesisatı ve bunla
rın montajları ve sair bilcümle teferruatı ve malzeme kapalı zarf 
usuli iledir. Bedeli muhammen altmış beş bin üçyüz otuz altı lira o· 
lup ayrıca dokuz bin lira bedeli muhammenli santral binası bu ek· 
siltmeden :~adçtir. 

3 - Bu işe aid evrak §Unlardır. A - Eksiltme şartnameleri, 
B - Mukavele projeleri, C - Fenni şartnameler, D - Proje ve 
planlar, E - Keşifnameler ve teferruatı ve saire 

4 - İstekliler bu evrakı Manisa Belediyesinde görecekleri gibi 
İstanbulda Taksimde İstiklal apartımanmda elektrik mühendisi 
Hasan Haletten de bedeli mukabilinde alabilirler. 

5 - Eksiltme müddeti 18 Mayıs 936 tarihinden itibaren kırkbeş 
gün olup ihale 3 Temmuz 936 cuma günü saat on altıda Manisa Be
lediye binasında yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keşif bedellerinin yüz• 
de yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları ve
ya 2490 numaralı kanunun tarifatr dairesinde bir banka mektubu ge
tirmeleri ve simdiye kadar bu gibi işleri yaptıklarını ve bu hususta 
ki fenni k;\ı)ilivetlerini gösterir kanaatbahş vesika ibraz eylemeleri 
~e bunlar bir şirketi temsil ediyorlarsa musaddak vekaletname ve 
mukayyet bulundukları Ticaret Odası veya mahkemesinden yeni 
tarihli bir vesika ~östermeleri şarttır. 

7 - Tel<lif mektupları beşinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kcıdar Manisa Belediye dairesine teslim edilecektir. Posta 
ile gönflerilecek mektupların nihayet mezkur saata kadar gelmiş ve 
dış zarfmm miihür mumu ile kaoatılmış olması şarttır. 

8 - İshu eksiltme ve ihale 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale 
kanunu flairesinde yapılacağından teklif mektuplarının da bu kanu
nun tarifatm;ı ve hükümlerine uygun olart1.lc hazırlanmış olması ~art-
tır. (1ı62) 1-2166 

DENİZ LEVAZIM SA TIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 

Cinsi Mikdarı Tahmin edilen bedeli Muvakkat teminat 
Kilo Lira kuruş Lira kuruş 

Koyun eti 45600 18240 00 
3rğır eti 32900 9212 00 2058 90 

Cinsi, miktarı ve tahmin edilen bedelleriyle muvakkat teminatı 
yukarda yazdı iki kalem gıda maddesi 3 temmuz 936 tarihine rast· 
lıyan cuma gi.inü saat 15 de kapah zarf suretiyle alınacaktır. 

Şartnamesi 137 kuruş mukabilinde komisyondan her gün veri· 
lir. İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle teklifi muhte
vi mazruftan belli gün ve saatten bir saat evvel Kasımpaşadaki bu-
lunan komisyon başkanlığına vermeleri. (3301) 1-2506 

İstanbul Cuınuriyet 
J\ılüddeiumumiliğinden : 

İstanbul Ceza ve tevki! evleri için 31-5-937 akşamına kadar satın 
alınacak 440400 kilo birinci nevi ekmeğin 16-7-936 gününde kapalı 
ıarf usuliyle yapılan eksiltmesinde teklif edilen fiat uygun görül
mediğinden bu mikdar ekmek yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. Muhammen bedel 49545 liradır. Muvakkat temi
ı1at 3716 liradır. İstekliler şartnameyi tatil zamanlarından maada 
her gtin İstanbul Müddeiumumiliği Levazım dairesinde ~örebilirler. 
Eksiltme 6-7-936 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Yeni Posta
hane binasında İstanbul C. Müddeiumumiliği levazım dairesinde 
yapılacaktır. Eksiltmeye girE::ceklerin zarflarını eksiltme saatından 
bir saat evveline kadar İstanbul Adliye levazım dairesinde toplana
cak komisyon Riyasetine No. lu makbuz mukabili bizzat vermeleri 
ve yahut dış zarfı miihür mumu ile kapatılmış ve ismile açıkadre
sinin ve hangi işe aid olduğ-unun yazılması şartile aynı saate kadar 
iadeli teahhütlü olmak üzere mektupla göndermeleri ilan olunur. 

(3423) 1-2600 

Samsun Şaı .. haylığındaıı : 
1 - Belediyemize aid elektrik ve su fabrikalarının bir senelııc ıh· 

tiyacı olan 380 ton mazot şartnamesi dairesinde ve kapalr zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu mazotoun tahmin bedeli 32300 liradır. 
3 - İhale 2.7.936 günlemecine rastlayan perşembe günü saat on

da Belediye encümeninde yapılacaktır. 
4 - Sartname bedelsiz olarak belediye yazı işleri kaleminden te· 

darik edilebilir. 
5 - İstekliler teklif mektuplarını ve 2422 lira 50 kurusluk mu· 

vakkat tc?minatlarmı 2490 sayılı kanunun 32 inci macldesi~deki sa
rahat dairesinde aynı günde muayyen saatten bir saat eveline ka· 
dar makbu7. mukabilinde Belediye Reisliğine teslim etmis buluna
caklardır. Po~ta ile gönderilen mektupların nihayet 3 üncÜ madde
de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dı'i zarfların mühür mumu 
ile iyice kapanmış olması lazımdır. Postaa'a olan gecikmeler kabul 
edilemez. 

6 - fh~1e 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihaleler hakkındaki ka
nuna göredir. 

7 - Şartname örnekleri İstanbul ve Ankara belediyelerine gön-
derilmiştir. İsti yenler oradan tedarik edebi lirler. ( 3178) 1- 2427 
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Satıhl\ arsalar İnhisarlar_ Umum I\'lüdürlüğünden : Acele satılık arsa 
2908 metre murabbaı arsa ucua 

Hatla acele satılıktır. İcra daire
si önünde Genel İş bürosuna mü
racaat, telefon: 1475 

Yenişehirde Atatürk bulva. 
nnda eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selanik caddesinde Ma
liye şubesi karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. 
1-1155 

Kiralık Daire 
Yenisehirde Demirtepe Orunç 

sokak No: 3, birinci kat 4 oda bir 
hol ve banyo, telefon 3134 e mü-
racaat. 1-2677 

ZAYİ 
793 No. lu av köpeğimin nu

marası kaybolduğundan hükmü 
kalmadığını ilan ederim. 

1-2681 Benzinci Seyit 

Garven~ 
Bask.ülleri 

Wülf el tulumbaları 
ve.kili: Cemil Tahir, Galata 

ı\gophan 
1-26:~9 

IGralık. ev 
Halkevi karşısında Bahriye 

caddesinde No: 87, dört oda bir 
hol bütün konfuru ile, içindeki-
1 ere müracaat. 1-26."~ 

1 ANKAR.ı\ BF.l.F.DIYE 1 
REISLIGf iLANLARI 

İLAN 
l - Yenişehirde 1152 inci a

dada bir numaralı parselde 700 
metre murabbaı belediye malı ar
sa on bes gün müddetle açık ar • 
txrmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3500) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (262,50) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
ti yenler hergün yazı İf?leri ka
lemine ve isteklilerin de 3 tem· 
muz 936 cuma günü saat on bu
çukta Beledive encümenine mü-
racaatları. ( 14 79) 1-2631 

İLAN 
60 adet varide ve sad:ra defteri 
30 zimmet. 

500 adet şoför ehliyeti. 
200 adet şoför karnesi 
300 adet şoför muayene defteri 
300 adet araba cüzdanı 

2000 adet müsvetdelik . 
1 - Yukardaki mikdar ve i

simleri yazılı evrakı matbua on 
beş gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (606) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (45,5) 
liradır. 

4 - Nümune ve şartnamesini 
görmek istiyenler hergün hesap 
işleri direktörlüğüne isteklilerin 
3 temmuz 1936 cuma günü saat 
on buçukta Beledive encümeni -
ne müracaatl,.,.r ' 1 478) 1-2630 

tLAN 
1 - Cebecide 1018 inci adada 

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

2- Muhammen bedeli 387,75 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 29 li-
ra. 

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

!LAN 
1 - Sehirde isliyen motosik

let, vele;bit ve bilumum binek 
ve yük arabalarile süs ve av kö
pekleri için 2725 adet plaka ve 
markalar on bes gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen beedli ( 460,25) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (37) 
ilradır. . 

4 - Şartnamesini ~örmek is
tiyenler hergün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 3 tem
muz 1936 cuma günü saat on bu
çukta belediye enciirrenin,, mü-
raccıatları . (1477) 1-2629 

İmtiyaz sahibi ve Basmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatt İdare 
eden Ya~ı İşte.ri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civcuında 
Ulııs Basrmevinde bas1Im1şt1r. 

1 - İdaremizin Milasta yaptıracağı 16262 lira 80 kuruş keşif be
delli İdare binası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme evrakı 82 kuruş mukabilinde İstanbulda İnhisar
lar İnşaat Şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 7-7-936 salı günü saat 11 de İstanbulda Kabataşta 
İnhisarlar Levazım Şubesi binasındaki alım ve satım komisyonun
dan yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1219.71 liradır. 
5 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat Şu

besine gelerek en az bu büyüklükte bir binayı muvaffakıyetle yap
mış olduklarım ve diplomalı mimar veya mühendis bulunduklarını 
gösterir vesaik ibrazile ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme ev
rakını istiyebilirler. 

6 - Kapalı zarflar ihale günü saat tam ona kadar ismi geçen ko
misvon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

İmar 1\lüdürlüğünden: 
Kimden istimlak 

edildiği Mahallesi Sokağı Ada No. 
Mehmet oğlu J.mam Yusuf Hacı Doğan 
Ahmet Hamdi 

Muhammen i.)tcfel 
Parsel No. Lira 

185 7 100 

Ayşe ve Satılmış Öksüzce Kalcılar 208 7 30 
Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 30- Haziran. 936 sah 

günü saat on beşte bilmüzayede satılacağından taliplerin İmar Mü-
dürlüğündeki komisyona müracaatları. (1378) 1-2497 

KREM 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ, 

1-2680 

Kiralık oda Yenişehir İnkılap 
sokağr, 4. alt kat 1-2679 

Çocuk velilerine 

~1Iüjde 
Bir Bayan, aile çocuklarına 

evlerinde Fransızca ders vermek 
istiyor. (Ç) rumzu ile Ulus'a 
mektubla bildirmeleri. 1-2678 

Satılık Ev 
Ankara Bozkurt mahallesi ca• 

mi sokağında 9 odalı, havagazı, 
su ve elektriği mevcut olan 17 
No. ev acele satdıktrr. İsteklile· 
rin marangoz İsmaile müracaat· 
Iarı. 1-2700 

kuruştur. 
1 - Hayrr işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu vüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve katı alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE SARTLARl 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 
6 Aylığı 9 ,, 16 ,, 
3 Aylrğı 5 ,, 9 ,, 

Posta ücreti gönderilmiyen 
me ktublara cevab verilmez. 

Tel{irdağ ViJayeti isl{an Direktörlüğünden~ 
Kazanın Adı 

Tekirdağ Merkez Kasabası 
Tekirdağ Merkez Kazası köylerinde 

YEKÜN .. 
.. 

Şarköy Merkez Kasabası ve 
köylerinde 

y EK ÜN. .. 
Çorlu Merkez Kasabasında 

" ,, " 
Çorlu Merkez köylerinde 

,, ... ,, 
Muratlı Nahiye Merkezinde 
Muratlı Köylerinde 
Muratlı köylerinde çift ev 
YEKÜN 

Yapılacak 
Evin Tipi 
Şehir evi 
Tek ev 
Çift e\I 

Teke" 
Çift ev 

Tek ev 
Çift ev 
Tek ev 
Çift ev 
Çift ev 

Tek ev 
Çift ev 

Saray Merkez Kasabası ve köylerinde Tek ev 
.. " ,. Çifte ev 

YEKÜN 
Hayrabolu Merkez kasabası ve 
köylerinde 

,, ,, 
YEKÜN 

,. 

Malkara Merkez kasabası ve 

Tek ev 
Çift ev 

(x) 

Yapılacak 
Ev Adedi 

106 
61 
54 (x) 

275 ev 

40 
55 (x) 

150 ev 
1 

87 (x) 
68 
77 (x) 
91 ( x) 
81 
70 (x) 

800 ev 
40 
55 (x) 

150 ev 

50 
75 (x) 

200 

Fiyatı 
Lira kuruş 
209.14 
161.24 
277.90 

132.14 
222.70 

153.96 
264.10 
190.34 
333.10 
222.70 
146.69 
250.30 

161.24 
277.90 

209.25 
368.98 

... 

Tutarı % 75 muvakkat 
Lira kuruş teminat 

22168.84 
9835.64 

15006.60 
47011.0~ 3525.83 

5285.60 
12248.50 
17534.10 1315.06 

153.96 
22976.70 
12943.12 
25648.70 
20265.70 
11881.89 
17521.00 
111391.07 8354.33 

6449.60 
15284.50 
21734.10 1630.06 

10462.50 
27673.50 
38136.00 2860.20 

köylerinde Tek ev 61 161.24 9835.64 
22787.80 
32623.44 

y E K Ü N' " Çift ev 2~~ (x) 277.90 
2446.76 

(x) İşaretli evler yekCma iki misli olarak dahil edilmişlerdir. 
1 - Te~irdağ Merkez kazası ve mülhak kazala rmda yaptırılacak yukarda gösterildiği üzere Mer· 

kez kazası ıle köylerinde 27 5, Çorlu kazası merkezi ile köylerinde 800, Hayrabolu kazası merkezi ile köy• 
!erinde 200, Saray kazası merkezi ve köylerinde 150, Şarköy kazası merkez ve köylerinde 150 ve Malkara 
kazası Merkez ve köylerinde 225 göçmen evlerinin (Kireç, Taş, Kiremit, Tuğla ve işçiliği müteahhide 
ait olmak v~. sair malzemesi hükümetten verilmek üzere) inşası kapalı zarf usuliyle ve her kaza ayrı, 
ayn olmak uzere eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - lhale 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 edilme 1 idir. 

4 - Talipler cari seneye aid Ticaret Odası vesika siyle salahiyettar makamlardan musaddak ehliyeti 
fenniye vesikalarım teklif mel<tuplariyle 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 yapılacak evlerin köylere taksimini gösteren cedvelleri v~ 
mukavele projelerini Tekirdağ İskan Müdürlüğünde görüp tetkik edebilirler. (3409) 1-2591 
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J YENi ) SINEMAL \KULÜP] 

BUGÜN BU GECE 

IIOLİVUT EOLENİYOR 

BİNG KROSBY • MARYON DAVİS 

Holivutun binlerce genç ve güzel yıldız· 

larım bir araya toplayan bu eser baş

tanbaşa zevk nese ve eğlence filmidiı·. 

BUGÜN BU GECE 

.935 - 936 SİNEMA MEVSİMİNİN 

EN NEFİS ESERİ 

SEVİMLİ PRENSES 

HANRY GARAT -
J ANETTE GAYNO:R 


