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Bcışoetke 

KÖY 
Falih Rıfki ATAY 

T .. k k" .. köylüsü üzerinde 

Nanl{in ·- l{anton 
anlaşmazlığı 

asl{eri safhaya girdi 
ur oyu ve d"" v•• 

hepimizin gözümüzle gör. ugu· 
nıüz iki tecrübeyi tetkik e
delim: Köyünden alıp çıkardıktan 
~onra, türk köylüsünden neler 
Yapabiliyonız? Her şey! Ona or· 
• k · a ı duda en modern silah me anızm • 
ı . t v• .. v t·y0 .... ., On-
arım ıs etmegı ogre ı • ........ . . . 

dan şoför, tayyare avcısı, bırıncı 
f . "' kıvrıntıları sın1 nışancı topragın . 

• o •• , kA sını ıc.le-
ıçınde vucudunu ve ze a -:r 
ten kıvrak hücumcular yuğunı~o
ruz. Sıra sıra mekteb derec~l~rın· 
den geçirerek, ondan te~nısıy~n, 
alim vali kumandan, artıst yetış-

' ' d l rımız tiriyonız. En meşhur a am a _ ' 

Çmıg Kay Sek, Kuf'r.!tung 
ve Kuan.~i sınırlarında 
350.000 asker toplamış. 

Şanghay, 4 (A. 
A.) - Çinliler 
biltün gayretleri
ni istiklallerini 
müdafaa ve arzu
larını merkez hü-

küme tine kabul 
ettirmek için sar
f etmekte• 
d i r 1 e r. Kan. 

ton ve Nankin a
rasındaki müca • 

dele askeri safha'. 
ya girmiştir. 

• Cenub Çinin sı
nırlarında cere • 
yan etmekte olan 

bir, iki veya üç göbek sonra koy~İ 
kayna~a, tükenmez, saf ve ~sı 
ntilli ·kaynağa ulaşmaktadır.r~ 
Dernek ki şehirde veya teşkı a 
içinde türk köylüsünden yapıla- • 
tnıyacak olan biç bir şey yoktul: 
hu harnnr, her türlü yuğunışa e - askeri hare ketleri 

Mareşal Çan Kay.Şek tekzib eden resmi veri§lidir. k" 
İkinci tecrübe: asfalt yolu oye 

getiriyorsunuz. Mekteb açıyo~!"· . .. ek ıçın 
nuz. Köy mallarını surm . 
kalabalrk bir pazarı onun cıvarın-.. ı·· kanun da kuruyorsunuz. Her tur u 
himayelerini yapıyorsunuz. S~nt; 
l k .. ene ıptı
er geçtikten sonra, oy g 'kt t 
dai kalıyor. Hayatta ve teknı =~ 
Ne kazanç ne yol ve sularna, .h • 

' · · r • ı tı· de pazar onu geliştıremıyo ' 
Yaçlandırmıyor. Yalnız kunt 1funt· 
Ya doyuruyor. Hatta Bulgarıstan 

l. k'. ı arasın· Ye Romanyada yer ı oy er 
da türk köyünü fersahlarla uzak· 
tan seçiyorsunuz. b • 

Biz garblı adam, garbh
1 

şet _ _ırk, 
'b' arb ı ur garblı müessese gı ı g hah l rİ 

köyü istiyonız. Meyva kçe ~ ] 
. . l z ve erpıç . 
tçınde evler [ve ev ucu h · 
o toprakta yetiştirilebilece~ . er 

h 1 .. ·· ışhyen türlü toprak ma su unu 
ko.. 1··1 h ko""yün bağlığı veya 

Y u er, er . . temiz 
koruluğu, sonra gıyınmek,. d ih
Yemek sıhi oturmak kendın e 
. ' b' · yıkanan, tıyaçlanmı• olan, ıtsız, k 

-:r d · yo sa gatın alan, veya ku retı k .. 1 .. t ınahrumiyet acısı duyan °
1
Y u • 

k d b. bun arın 
azandıkta.n sonra a 1 

h. b' . . deg"il kazan· 
ıc ırını yapmayan ı 
· · b J rı ara-ınadığı zaman dahı una "' 

. . h"·k·· etı'n ba<\ını ag· Yan, ıstıyen, u um -:r.n et-
rıtan, ve ihtiyaçlarını tatnUb köy· 
lllek için taşa baş vuran gar 
1 .. .. ' usu. 

k d ktan sonra 
Nasıl köyden çı ar 1 ahi· 

türk köylüsünden her şey~~~. d 
1. k k"' füsunu e ıyorsak, garbh tür 0 Y • d k'' 
köye girerek, teşkilat halınb~l' 

1
?zY 

k yapa ı ır · gruplarını kavrayara kt bte ne 
Meselenin ruhunu ne me e 'k 

h :tt"' ne a
Y~lda, ne pazarda, a a k .. Ü 
zançt [b""t"' bunların türk oy a u un bT oruz 
için mevcud olmadığını 1 ıy d 
fakat bütün bu im.kanların ıne~cu 
olduğu köylerimiz Ankarani: j: 
:nu dibindedirler] görmeme k' !1a1 • t .. c. ı a -llız terbiyede terbiyenın ~ .. h 
ı ' k mu en-andırılmasında araına • 
0d' ı h I r ve sı-ıs er ziraatçiler, oca a • • 
h. ' b' b")genın lYecilerle evvela ır 0 • 
he .. h · b' k'' grupu üzerınde, . • angı ır oy . . tları· 
ışe haslayarak hem hızım şar I 
nuza. benzer ~emleketlerde yapı • 
~ış olan tecrübeye b.~şl~~k, :~ 
de bu tecrübelerle dıger koy~ .P 
,ları için mütehassıs kadro y~tışt~~
hıek ! Şairane köy aşıkı değtl, ınu
tehassrs kövcü yetiştirmek! On-
'd k · • na an hattka bir şey yapma ıçın. -
~d köylüyü terbiye merkezlerıne 
d v k ondan ogru uzaklaştırıyorsa ' • • 
garh türk köylüsünü yapmak ıçm 
~u §İir terbiyeyi köy gruplarının 
iÇİ ne sokma'< ! Köyleri bos .zaman· 
larında kendilerine ve bırkaçmı ;ir arach t,.,plıyarak yeniden~~~ 
lrrnak ! Birk~r. sene onlara mu 

bıl adiyen veni hayatı, yani saadet-
e . . 

hiç bir haber alınmamıştır. . 
Çankayşekin Kuangtung ve ~uan~~~ 

1 nda 350 bin kişi tahşıd ettıgı 
sınır arı . . o 
haberi inanılacak mahıyettedır~ uç ~~~-
ton ordusunun bu sınırlara dogru yuru· 

ekte olduğu bildiriliyor. m . d 
Bu haberlere göre Kuangsı or usu 

. · t. A nı zamanda Kan-Hunana gırmış ır. y . . 
birinci ordusu sınırı geçmış ve şım· 

~~n Hengçene doğru yürümek.tedir. Öte. 
ki Kanton ordusu da hiç bı: mukave-

1 k laşmaksrzın aynı ıstikamet-met e arşı 

te ilerlemektedir. 

••• /akal japon kaynaklarından 
gelen haberler tekzib olunuyor 

Kanton, 4 (A.A.) - Kuv~ntung ve 
. h"' kümet memurları, Japon kay-K vangsı u . 
d gelen ve Kanton askerlerı· 

nakların an 
. Hunan içinde ilerlemekte oldukla-

nın A t t k 
rını bildiren haberleri katı suret e e -

zib etmektedirler. 
Yung Şov ile tşong'un işgaline dair 

A teblig~ hakkında hiç bir haolan resmı 
ber alınamamıştır. 

Bir japon ajansının neşret~~§ -~ldu: 
~u bu şayialara karşı japon hukumetı 
!ezdinde protesto yapılmağ~ hazırlanıl· 
maktadır. 

Resmi teminata rağmen Kanton do· 

larının kıymeti boyuna düşmektedir. 

Filistin de 
İngiliz askerlerini 

taşıyan trene 
suiliasd yapıldı 

YAHUDİ GÖÇÜ YAVAŞLAl\fA
GA BAŞLIYOR. 

Londra, 4 (A.A.) - Kudüsten bildi-
.1. Mısırdan iki İngiliz taburunu 

rı ıyor: 

ötürmekte olan trene karşı hazırlan· 
g ·1 .. T 1 mış bir suikast keşfedı mıştır. ren !o -
dan çıktığı için tehlike bertaraf edıl • 

. t" Raylar yerlerine konularak tre-
mış ır. . d"l . 
nin l{udiise muvasalatr temın e ı mış· 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

l . T 
rını zorlamak r • 

'k·l'ürlchre için kökten değışınek, 
0 Yde değişmektir. 

Tel ütgüle~ arkasında arap ve ıngı ız 
polisleri nöbet beklerlerken 

1 

5 HAZiRAN 1936 CUMA' 

Son haberler ücüncü 
.> 

sayf amızdadır 
----------------•-llM,_, .... 11_1 •-•-

ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 
== 

Pariste 350.000 işçi grev halinde 
Sosyalistler ve işçi sendikaları telaşa düştüler 

Simal 
' 

l\ılarsily a dol{larında 

grev yaptılar 

dol{uma fal1ril{alarında, 

Tuluzda da hir <;ol{ i~çiler 

ve 

Pa.ris, 4 (A.A.) - Grevcilerin yal
nız Paris bölgesindeki mikdarı 350 bin 
kişiye varmış bulunmaktadır. Grev ha
reketinin yaprlrnasmdaki sür'at, ya1nıı 
şimdiki hükümeti değil, bu hafta so· 

ve çocukla.rla ihtiyarlara çok lazrm o
lan süttin ve sair gidaların piyasada bu
lunmaması gibi bir halin vukuuna mey
dan vermeımeğc teşvik etmişlerdir. 

Bütün bunlara rağmen umumi bir grev 

.... -. 
Farman tayyare fabrikalarımn işçileri işçi delege/erile patronlar arasındaki 

konu§maların netice sini bekliyorlar 

nunda kabine kurmağa memur edilecek 
olan sosyalistleri ve işçi sendikalarını 

da telaşa düşürmektedir. Filvaki her ta
rafta g.~evler, amele kurumlannm ver-

dikleri emirler üzerine değil, kendili
ğinden patlak vermektedir. İşçi kurum-

ları, işçilere hitab eden bir beyanname 
neşrederek onları vazifelerini yapmağa 

ilam, mevzuubahs değildir. Grevcilerin 
bütün grupları, istedikleri şeyle.r pat· 
ronlar tarafından ka:bul edilir edilmez 
işe başlamağa muvafakat edeceklerini 
söylemektedirler. 

lş~i kurumlan delegelerinin 
kararları 

Paris, 4 (A.A.) - lşçi kurwnlarmın 

1\filletler Cemiyeti asamblesinin 
toplantıra çağı rılması talebini 
İngiltere müsait karşıladı .. 

.. Fakat asanıblenin bu ayın 15 inde 
toplan,masını mevsimsiz buluyor 
Londra, 4 { A. 

A.) _ tyi haber 

almakta o 1 a n 
mahfiller, İngil
tere hüküınetinin 
Arjantin'in teşeb
büsünü elverişli 
surette karşıla

mış olduğunu, 

ancak bu ayın on 
beşinde milletler 
cemiyeti asamble

sinin toplanmasrnrn mevsimsiz olacağı 
kanaatinde buluınduğunu bildirmekte
dirler. İngiliz gör:.işü şudur: 

Asamblenin toplanması, doğrudan 

doğruya alakalı devletler arasında yapı
lacak görüsmelerle ve hatta konseyin 
aktedeceği toplantılarla hazırlanmak 
lazımdır. İngiltere hükümetinin asam
ble için toplantı tarihi olarak bu ayın 
yirmi dokuzunun uygun olacağı fikrin
de bulunduğu söylenmektedir. Bu mak
satla simdiden diplomasi yolu ile ko
nusma.lara girişi lmistir. Büyük B ritan
ya, asamble ruznamesinin önceden ve 
mümkün olduğu kadar çabuk tesbit e
dilmesini ve bu suretle delegelerin Ce
nevreye hükümetlerinin talimatlarmr 
hamil oldukları halde gelmelerinin te
min olunmasını arzu etmektedir. 

B. A.venol Parise gitti 
Cenevre, 4 (A.A.) - Milletler ce. 

· miyeti umumi sekreteri B. Avenol, ge· 
lecek asamble toplantısı hakkında fran· 
sız ve ingiliz bakanlarile görüşmek üze
re bugün Parise gidecektir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Resim • • 
sergısı 

Güzel sanatlar birliği resim şubesi· 
nin her sene İstanbul ve Ankarada ter. 
tib ettiği resim sergilerinin 13 üncüsü 
yarın, sergievinde törenle açılacaktır. 

Sergi tertib heyeti, dün, şehrimiz· 
deki gazetecileri davet ederek bir çay 
vermiştir. Bu suretle, gazeteciler, ser. 
giyi, nususi bir imtiyazla herkesten ön
ce ve ressamların refakatinde gezmek 
ve takdir etmek imkanını bulmuşlardır. 

Bu seneki sergide bilhassa dikkati 
çeken zenginlik ve t:ser bolluğudur. 

Her zaman çok hasis davrandığından 
şikayet edilen 1. Çallı'nın bu sene sekiz 
tabloyla iştirak ettiğini söylemek, res
samlarımızın boş durmamış ve Z"rıgin 

(Sonu S. inci sayfada) 

delegeleri dün akşam birlesmişte.r ve 
grev hareketinin daha iyi kontrol e· 
dilebilmesi için alınması gereken ted
birleri görüşmüşlerdir. Her halde, u
mumi hizmetler, su, gaz, ve elektrik, 

normal şekilde i§lemektedi.r. 
Gezetelerin yayımını inhisar altın

da bulunduran mesajeri haşet ile Ko· 
ti itriyat fabrikasında ve Pate·natan 
film şirketinde çalışan i;>çiler de grev 
ilan etmişlerdir. Ekmeksiler eczacılarda 
bugün toplanıp, karar vereceklerdir. 
Eyaletlerde, greve iştirak edenler, bit-

(Sonu J. üncü sayfada; 

YENİ FRANSIZ KABINE8l 

KURULURKEN : 

BB. İvon Delllo · 
ve Flanden 

Milletlerarası vaziyet 
hakkında konu§tular 

Faris, 4 (A.A.) -
B. Flanden ile onun 
milstakbel halefi B. 
İvon Delbos, dün 
akşam, Cenevre top· 
lantılarının arife_ 
sindeki milletlera- • 

rası vaziyet etrafın- "' & 
da tam iki saat gö- .#' : 
rUşmüşlerdir. B. lvon Delbos 

Haber alındığına göre, yeni hükü
met, gerek habeş ve Ren işleri hakkın
da ve gerek bu işler Cenevre'de bahiı 
mevzuu edildiği zaman ne yolda işe ka· 
rışmak lazım geleceğine dair şimdiden 
tavrını tayin etmek arzusundadır. 

Resmi mahfiller, asamble toplantı 

tarihinin bir kaç gün gaciktirilmesi ih. 
timalinden behsetmektedirler, zira bir 
çok devletler henüz alacakları tavrı tes
bit etmemişlerdir. 

B. Feyhaman'm ''portre,, si 

1er1e ressamlar hir :1ra<la 
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Dünyanın, 24 saati 
Ne~i.is Londraya varmıştır. 
Kendisini oraya İngiliz devleti

nin bir harb gemisi götürmüştür. 
Fakat İngiliz İç bakanı, kendine bir 
avuç muhafız polis vermeği kabul 
etmemiştir. 

Negi.is' Ü Londra halkı, heyecan
la ve dostça karşılamıştır. Fakat İn
giliz hiikümeti his ettiriyor ki, bu he
ye.can ile bu dostluğa ··resmi" bir 
mahiyet yormamak lazımdır. 

:(. '(. * 
Arjantin'in Etyopya hakkındaki 

müracaatı etrafında bir alay dediko
du. Son haberler: Arjantin 'i \Vash
İngton teşvik etmiş. T ekzib: Böyle 
bir şey yoktur. 

Cenevre toplantısının daha ge
riye atılacağı da söyleniyor. Bir 
Londra telgrafı.na göre: "Eğer F o
feign Office'in uzmanları elverişli 
bir formi.il bulurlar, ve buna göre, 
balyanın kollektif emniyet meselesi
ne iştiraLi, Etyopya işgalini tanı
maksızın kabıl olursa, İtalya ile In-
iltere arasında bir yakınlaşma kabil 

~ . , .. m. 

bıri 
n

na
mı yoksa, 
gazeteleri-

nin iddia ettikleri gibi, şiddetli bir 
sindikalist sokak hareketinin başlan
gıcı mı? 

Bizce bu, 40 saatlik haf ta için ha
zırlıktır. Eğer grevler, Blum, hükü~ 
meti eline aldıktan sonra başlarsa, 
.. hükümet ameleyi greve teşvik edi
yor" denecektir. Halbuki ve şimdi 
başlıyan grevler sayesinde Blum hü
kümeti, 40 saatlik haftayı tatbik e
derek grevleri durduracak ve .. a!'a
yişi iade ettim" diyecektir. Ye "40 
saatlik hafta" halk cephesi hüküme
tinin kendi seçmenlerine ilk hediye
si olacaktır. 

Avusturya başvekili Schuschnir.g. 
şu saatte ltalyada bulunuyor. Bunun 
bir çok tefsirlerini okuyoruz. l-blbu
ki, Avusturya devlet adamlarının 
birden c;ağmlarak Duçe'ye Fortrag 
vermeleri, artık alışılmış hadiseleı
dendir. Niçin bu seferki uçuş'un bu 
seferde biricik man.'.:.sı bund~n ibaret 
olmasm? -

:ı. :: " 
Çin, gene ikiye boli.ınmek uzere: 

Nan kin, Kanton. Yakında, m I ile 
cenub arasmd , gene b"r rb ol -
CT wmd n bah ed" "yor. Vt: n syon -

l" t o ınak !': r fi, bu fer c nu 'a 
d" Ü 

(' 

Türk - Finlandiya güreş müsabakaları 

Üçüncü müsabakada dün gece 
Tal{sim stadında yapıldı 

İstanbul, 4 (A.A.) - Şehrimizde 
bulunmakta olan f inlandiyalı güreşçiler 
üçüncü maç'farmr, kalabalık bir seyirici 
ıcütlesi önünde bu gece Taksim stadın
.'la yaptılar. 

BİRİNCi GÜREŞ: 56 kiloda türk 
Mustafa ile finlandiyalı Pertnnen yap
tılar. Oldukça uzun bir zamandanberi 
minderde görülmediği için Mustafanın 
lJu maçı halk üzerinde ayrı bir alaka u
yandırıyordu. 

Güreş finlandiyalının atakı ile baş
ladı. Mustafa daima müdafaada. İki 
taraf da fırsat kollamakla vakıt geçiri. 

yor. İlk ciddi an yedinci dakikanın 36 
ıncr saniyesinde oldu. M••stafa güzel 
bir 1 afa kol kaparak finlandiyalıyı 
yendi. 

İKİNCİ GÜREŞ: 66 kilodan Yu

suf A lanla finlandiyalı Ronta güreş
diler. Bu güreşte Greko - romendi. İlk 

1 

m dakika karşılıklı denemelerle geçti. 
Yusuf Aslan kurayı _kazandı ve üstte 
5üreşemğe başladı. 

Güreş hızlanmıştı. Finlandiyalı, Yu. 
•ufun bir burgusundan, rakibinin aya
ğından yakalayarak kurtuldu. 

Ayaktaki güreş çok haşin oluyor. 
İki rakib de bir netice alamadılar. En 
sonra Ranta sayı hesabiyle galib ilan 
edildi. 

ÜÇÜNCÜ GÜREŞ: 79 kiloda İbra
him ile finlandiyah Veksten g~reştiler. 
Müsabaka serbest güreş. İbrahim gonk
'a beraber hücuma geçti. Çok süratli ve 
l-ıareketlerler dolu bir müsabaka. 

Finlandiyalı birinci dakika dolma
dan ilk tuş dakikasını atlattı. İbrahim 
daima üstte ve hakim güre~iyor. Güzel 

oyunlarla rakibini eziyor. Birinci on 
dakika İbrahimin lehine bitti. Finlan. 
diyalr gene altta. 

İbrahim her noktadan üstün bir gü
reş çıkarıyor. Neticede İbrahim sayı he
Jabiyle galip. 

DÖRDÜNCÜ GÜREŞ: 87 kiloda türk 
'Mustafa ile finlandiyalı Korhanen gü
reştiler. Mustafa rakibini derhal bas
tırdı. Ve çok güzel bir çalışmadan sno
ra 9 dakika 40 saniyede tuşla kazandı. 

BEŞİNCİ GÜREŞ: Ağır sikletten 
Necmi ile finlandiyalı Yervinen güreş
tiler. Müsabaka greko. romendi. İlk on 
dakika berabere bitti. Kurayı kaybeden 
Nc·fi a!'a1Tı düştü. 

Finlandiyalı boyuna burgu ile ça
lışıyor. Fakat Necmi güzel mukavemet 
ediyor. Necmi de üste ge~tiği zaman 
burgu tatbikine başladı. Muvaffakiyctli 
bir oyunla 13 üncü dakika 47 saniyede 
tuşla yenildi.. 

ALTINCI GÜREŞ: 61 kilodan an
karah Ahmetle Lanne güreştiler. Müsa
baka greko - romen. 

İlk on dakika neticesiz geçti. Fin· 
lancliyalı kurayı kaybettigi için ikinci 
partinin başında altta güreşmeğe mec· 
bur oldu. İki rakip de kendi devrele
rinde bir netice ;.lamadılar. Ayaktaki 
son kısım yorgun geçti. Neticede fin
landiyalı sayı hesabiyle galib. 

YEDİNCİ GÜREŞ: 72 kilodan an. 
karalı Hüseyin finlandiyalı Kokko gü-

re tiler. İlk müsabakada Hiıseyin, ha
kim güreşmesine rağmen kendi oyum~ i

..fe y,enitsliğinden.. bu müsabaka çok ente- · 
resalldı. Hüseyin ilk müsabakanın öcü
nü parlak bir sur~lte aldı. Ve il~ daki
ka 27 saniyede tuşla kazandı. 

SEKİZİNCİ GÜREŞ: 66 kiloda Ve
fik iJe finlandiyalr Ranta güreştiler. İlk 
on dakika hareketsiz geçti. İki taraf 

da kendisini yormadan rakibini ezmek 
istiyor. 

Kurayı kaybeden Vefik alta düstü. 
Fakat ciddi bir tehlike geçirmeden bu 
müddeti bitirdi. Vefik üstte çok çalışı
yor. Tuş yapamasa bile puan toplamak 
istediği belli. Ayaktaki müddette neti
cesiz geçti. Ranta sayı hesabiyle galip. 

DOKUZUNCU GÜREŞ: 

79 kilodan Mevlud ile finlandiyalı 

Veksten güreştiler. Musabaka serbest. 

Mevlud ilk on dakikayı faik bitirdi. 

Fakat 11 ci dakikada tuşla yenildi. 

ONUNCU GÜREŞ: 

Ağır sıkletten samsunlu Ah.metle 
finlandiyah Yervinen serbest güreştiler. 

Neticede samsunlu Ahmet sayı he
sabiyle galib geldi. 

Försı Fienna takımı l.1Jtanbulda 
İstanbul, 4 (A.A.) - Olimpiyada 

gidecek türk milli takım se9Delerine 

işti.rak için şehrimizde toplanacak olan, 

Ankara, İzmir ve İstanbullu futbolcu
larla maç yapması kararlaştırılmış olan 
Viyananın profesyonal Först Vienna 
takımı bugüıı şehrimize gelmiştir, 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Almanyayı gezecek 
muallimlerimiz 

lstanbul, 4 - Alman muallimler bir
liğinin yaptığı davete iştirak edecek 
muallimler, gönderilen programa göre, 
Almanyada 28 gün kalarak Berlin, Ham
burg, Breslav, Bremen, Rur, Kolonya, 
Frankfurt. Haydelberg, Münih şehirle
rini gezeceklerdir. Kayıd işlerile İstan
buldaki alman mektebi meşgul olmakta
dır. 

S~n B::;nua mektebinde 
kacak şarab bulundu 
İstanbul, 4 - Galatadaki fransız 

Sen Bemıa melı:tebinin deposunda beş 
bin kilo kaçak "arap bulunmı c; ve mek
tebin mi.idiıri.i ile rnuh" isi hakkın
da takibata b la 1lını tır 

r 
. . . 

l,. 1 ! .. o i esi 

İ · anb lda 

rrn"-
I 

tec· ere ver{'· i be n t· 
ta, "İstanbula Sofyaya gecmek üzere 
geldiğini, İngiliz - Balkan komitesinin, 
Balkan memleketlerinde ekonomik, sos_ 
yal ve sıyasal kalkınmaya yardım et
mek üzere kurulduğunu ve yıllardanhe
ri bu maksad u~runda çalıştığım,, söy
lemi~tir. 

* İstanbul, 4 - Yugoslav kabinesin
de cüzdansız bakan olan Doktor 
Behmen'in yarın İstanbula geleceği ha
ber verilmektedir. 

* İstanbul, 4 - Lüleburgazda ilk ar
pa mahsulü merasimle ~atrşa cık2rTlmış
tır. 

Tariş direktörü geldi 
İzmir Tariş direktörü B. İsmail 

Hakkı Vcral Avrupadan memleketimi
ze dönmüş ,-e tetkiklerinin neticelerini 
bildirmek üıere Ankaraya gelmiştir. 
B. Vera} l\Ierkezi Avrupa Almanya ve 
İngilterede satış teşkilatı vücude getir_ 
miş ve üzi.imlerimiz için yeni pazarlar 
teminine çalııo:.mrstrr. 

Öğrendiğimize' göre, Tariş'in pi ya· 
say\ tanzim için altıfğı iizümlcrden is· 
tok mal hemen hemen kalm<>.mrş gibidir. 

Ankara Muhteliti 
İs tan bula gitti 

• Futbol federasyonumuz, f stanb11lda, 
6,7,9 haziran tarihlerinde Ankara, İs
tanbul, İzmir muhtelitleri ile Först Vi
enna takımı arasında bir turnuva tertib 
etmiştir. Bu maçlar olimpiyadlara ha
zırlık mahiyetindedir. Federasyon kar
şılaşmalar sırasında milli takıma gire_ 
cek futbolcuları seçecektir. 

Ankara muhteliti, bu maksad için, 
bölg-e başkanı B. Ziya Ateşin reisliği al
tında, dün İstanbula hareket etmiştir. 
Futbol ajanı B. Orhan Apak idareci ve 
B. Şivenk hakem olarak kafileye dahil
dirler. 

Muhtelit takım için seçilerek !stan
bula götürülen futbolcular şunlardır: 

ALTINORDUDAN: Mahmud, Meh
med, Resai. 

ANKARA GÜCÜNDEN: Ali Rıza, 
Natık, Nazmi, Semih, Hamdi, Yaşar, 

Fahri, 

ÇANKA YADAN: İskender, Orhan, 
Ömer.. ' 

GENÇLER BİRLİÖİNDEN: Ha. 
lid, Niyazi, Selim. 

MUHAFIZ GÜCÜNDEN: Bekir, 

Saffet. 

Memur ve talebe olan sporculardan 
bazılarına izin almak mümkün olama· 
mış ve bazı futbolcularımız da mazeret
leri dolayısiyle kafileye iltihak edeme· 
mişlerdir. Maamafih, takım fyi kuruldu
ğu takdirde muhtelitimizin alacağı ne
ticelerin hiç df' fena olmıyacağını ümid 
edebiliriz. 

imar direktörlü,ğünüıı yeni büdcesi 
Kamutayın son toplantısında kabul edilen Ankara imar Direktöı·· 

lüO-ü 936 yılı biidcesi, Ankaranın kuruluşunda büyük bir vazife:;i o· 
la~ bu dairenin yeni yılını daha dolgun bir çalışma ile başarmasına 
irnkcin vermektedir. Büdcenin esbabı mucibesinde şehir işlerini ani~ 
tan ve bilhasc;a mezarlığa aid olan kısımları şudur : 

"- Ge~en sene verilen tahsisatla Bahri 
ye caddesinin açılması ikmal edilmiş, 

Anafartalar - İsmet İnönü okulu, Sanayi 
caddesi, Bahriye caddesi, - Sanayi c:ıd· 
desi, Saman pazarı, Bahriye caddesi ve 
Hamam ünü • Musiki Mua11;m mektebi 
aralarının açılıJı:ısı işi süratle ilerlemiş 
ve hemen hemen bitmek iizre bulunmuş
tur. Bunların ikmalini müteakib önümii1. 
dehi sene içln verilecek tahsisatla şeh
rin en mühim bir yeri olan Postahane 
ve Kar:ıoğlan caddesinin açılması i ine 
bno;lanc>caktır 

Bütün bu işleri deruhte etmiş olan 
müdurr c.ı..n mesaisinin idamcsi 11,:ın 

büdcesinin ihzarmda teferruatın i ahr 
sırasında görülecegj üı:erc: vaziyeti ma
liye ~oz önünd tutularak iml.an d ire. 
sinde fuzuli erkanı vaı;md, n ve m arıf 

t klifinJcn kaçınılarak sen 1 rin v rd'i-
ı t c helcre istinaden en h. ih · 

z t cc ub verecek bir k 1 c tc 
ç ı ılm tır. 

9..ı6 S nesi büdcc i v 
k "ru geçen senekinin ay 
512 radır. Varidatın tetk" an· 
la ıl cagı üz~re ada! rm i e be 
sen tik p.rogramm tathi ı 

m ydana çıkan ve 2555 nu 
nun 1 inci maddesi: ''Kapanan yolları 
ve meydanları ve mevcud yolların yeni 
pHina göre istikametlerinin değistiril
mesi veya daraltılması yüzünden hasıl 
olan yerlerin İmar müdürlügiince sa
tılabileceği" ni amir bulunduğundan ve 
istimlakle.r dolayısiyle kapanan bir çok 
yollardan mütehassıl bu gibi yerlerin 
satılmasına başlandığından bunlardan 
geleceği asgari olarak tahmin edilen 
(5000) lira ayrı bir madde olarak biidcc
ye vazedilmiştir. Hasılatı mütefeDrika
dan ayrı bir fasıl olarak gösterilmesi i
leride Hazinece verilen istimlak bedel
lerine mukabil bu gibi yerler hasılatının 
mukayesesi için bir fikir almak a.rzu
sundan mülhem bulunmuştur. 

MEZARLIK lŞl: 
1935 senesi muvazenei umumiye 

kanununun 24 üncü maddesine tevfikan 
verilen 1, 330,000 liralık tahsisattan Ve
killer heyetinin 21 - VI • 1935 tarihli 
kararı ile 400,000 lirası A11ka.rada yapı 
Jacak olan mezarlık için sarfedilmek ü
zere 1mar müdürliiğü büdcesine tahsi
sat olarak konulması kararlaştırılmı§

tı.r. 

Mezkur kanuna ve Vekiller heyeti 
nin verdiği selahiycte binaen mezarlı
ğın yapılm<ısı hakkında 15.ı;ımgelcn iş

lere teşebbüs olunarak bunlardan mezar 
lık etraf duvarlariyle Bendderesi me
zarlık yolu ihale ve kısmen yaptırılmış 

ve mezarlığa getirilecek su tesisatı da 
ihale olunarak şe başlanmış ve mezar
lık duvar i;izerleırinin kapak taşları keş
fi de yapılmıştır. Bunlardan başka me
zarlık içerisinin yo111ariyle setler ve a. 
mtları ve idare 1::ıinalan, ruhani ayinle
re mahsus yerlerle otopsi mahalli 

Bir Türk -1\lısır 
sirl~eti kurulacal(. 
' Mısır milli bankası, milli bankaları-

mızdan her hangi biri ile birlikte, bir 
türk - mısır şirketi kurmak teklifinde 
bulunmuştur. Bu şirket, iki dost ve kar
deş memleketin idhalat ve ihracat işle
riyle meşgul olacaktır. 

Bir çok mim mahsüllerimizin satıl
dığı mısır piyasasına olan ihracatımı
zı artırmak ve iki memleketin iktisadi 
menfaatlerine uygun bir işbiırliği yap
mak arzusunda bulunan alakalı ma
kamlarımrz bu teklifi memnuniyetle 
karşılamışlardır. Bu hususta tetkikler 
yapılmaktadır. 

Bundan bir müddet önce, mısır -
macar milll bankalarının teşkil ettikle
ri şfarket, iki memleketin ticaıret işlerin
de göze görünür inkişaflar temin etmiş
ti. Türkiye • Mısır arasında uzun za
mandanberi başlamış bir ticaret müna
sebeti esasen mevcud olduğundan bu 
yeni teşebbüsün daha çok faydalı nlaca
ğı muhakkak görülmektedir. 

malzeme depoları, serler, bekçi ve bah

çıvan kulübeleri, meydan ve havuzla. 
rm resim ve keşifleri yapılmakta ve 
mezarlık içerisinin ağaçlanma ve çi
çeklenme proje ve listeleri de hazırlan· 
maktadır. 

Bu fenni ve ilmi işlerden lıer 1.ıirinir 
münakasa ve ihaleleri yaprlarak k,ınuni 
bi.r şekilde intacı bir hayli zamana ihti· 
yaç göstermekle berab~r dikilecek a· 
ğaçlarm hiç olmazsa üzerinden yaz ınev 
simi geçmek üzere gelecek sene kıştan 
evvel dikilmesi meşrut ve zaruri olma
sına göre, Vekiller heyeti kararından 

mayıs gaye:sine kadar bu i lerin ikmali 
mümkün olmıyacağı kanaati hasıl o'mu" 
tuı;. Bu işlerin yaplması iç n verile ı "e 
verilecek olan tahsisattan 1935 s ıe&ı 

za...-fında sarfe itenden kalacnk !J 
nin 1 Q36 senesinde de sarfedilm i 
bir zan ret oldugundan bu husus, · 
knnun 1 yi~ ma b inci bir ma ı ı. 

lav ,,"ne m1;.ch ıriyı;t h aıi etim ti ' 
~---

So, 
el i iğind s 

Sovyet Rusyada spor hareketi "n 
aid bir filmin sovyet büyiık elçiligın c 
gösterilmesi dolayisiyle, biiyük elçilık· 
te dün bk suvare verilmi<.:tir. 

Suvarede başta İsmet İnönü olm,.k 
üzere bakanlar ve elçilikler ileri g l.n
leri bulunmuştur. 

CAGRI 
~ 

Kam1.ıtay Dahiliye En~ümeni 
bugün saat 10 da toplanacaktır. 

Kamutay iş Kanunu Muvak
kat Encümeni bugün saat 10 da 
toplanacaktır. 

Hariciye Encümeni bugün U
mumi Heyet içtimamden sonra 
toplanacaktır. 

Adliye Encümeni bugün saat 
onda toplanacaktır. 

DİL KÖŞESİ 

Bu sütunda her gün, gazete ve 
mecmualarımızda göziımüze iliser. 
üslUb, dil, gramer, ve sentaks hata
larını işaret eden bir yazı bulacaksı
nız. Maksadımız tü.rk diline hizmet 
etmek ve onun güzelliğini korumak 
olduğundan gazete ve muharrir ismi 
zikretmeden alarak tenkid edecegi
miz satırlar için, arkadaşlarımızııı 

bize gfü:enmiyecekleritı:den, ve hatta, 
bu çalışmalarımızı memnuniyetle kar 
~ılıyacaklarından eminiz. 
"Gayri federe'' 
Dilimİ%İ. yabancı gramer kaidele• 

rinin boyunduruğundan kurtarmayı. 

çalışırken, böyle bir lransı.zca 'elime· 
nin lars kaidesiyle terkiblendirilmesı 
ne kadar yersizse, o kadar da gülün~ 
olmaktan kurtulamıyor. Halbukl 
''Gayri federe" bozuk terkibine, ga· 
zetelercle sık sık rastlamaktayız. Bu 
mefhumu nasıl ilade edelim mi dene• 
cek? "Federasyon dr§ı1', "federe ol· 
mıyan'', ne dersek diyelim; tek fıl 

çirkin terkibi kullanmaktan 1Jaz ge· 
çelim. 

Mistik bir nankörlük 
Her nedense, .zaman .zaman ba;ıt 

kelimeler moda oluyor, ve moda ol· 
duğu için, anlıyan da kullanıyor, an· 
lamryan da ..• Bir gazete ya.zrcısınır· 

nankörlüğe mistiklik izale edifine nı 
dersini:. Neredeyse "mistik bir sabal· 
kahvaltısı'' ndan yahut "miatik biı 
soğuk su dU§u11 ndan da baluedildiğİ• 
ni işiteceğiz. 

"Vatanda,a kar§ı vatanda§ın alil· 
kasızlığı affedilmez suçlarm en ağırı• 
dır" 

Bu mantık karşısında akan aular' 
durur. Eğer vatandaşın, başka bir tJtl' 

tanda§a kar§ı alôkaşı.zlığı "al/edil· 
me.z saçların en ağırı" ise, onu öldiit·.1 

mesi daha hafif bir auç mu tclaklıı 
edilecek? 



5 HAZ!RAN 1936 CUM1\ -
su1v IJ -tKiK~4 : 
·İngiltere boğazlar konf ~ra.nsın'!' ifti-. 
rUk edece ~ini hükümetım_ıze bıldırdı 

g .. .. k.. etine bildırmıştır. Bu konferansın 
I t 'lt huku- um .ondra, 4 (A.A.) - ngı e~e. . . ·netler cemiyeti asamblesinden sonra 

rneti. Boğazlar rejiminin tadtlı ıçm ~: )anması ihtimali vardır. 
~ontrö'de toplanacak olan konferan~a P 
ıştirak etmeye karar verdiğini türk hu-

R. Blum yeni fransız kabinesini . kurdu 
Bugün ilk toplantısını yapacak olan kabıne yarın 

Jarlamentonun karşısına çıkacak - . . 
l başkanhgı altında toplanacagını bıldır· 

Paris, 4 ( A.A.) _ Saro kabinesinin 
miştir. . . . ··-

çekilmesi üzerine yeni hükümeti kur· Leon Blum kabınesı cumartesı og • 
· · r k kt nıaya memur edilen sosyalist partısı ı- leden sonra parlamentoya çı aca ır. 

deri B. Leon Blum bu akşam saat Zl de 

Cumur Reisinin neıdine gelerek hi.ikÜ· 

lnet listesini vermiştir. 
B · lig"ini . Daladiye ba~bakan muavın 

ve milli müdafaa bakanlığını B. İvon 
Delbos dış bakanlığını, B. Vensan Oriel 

ınaliyeyi, B. Dupark bahriyeyı ve B. Pi

er I<ot hava bakanlığını deruhte etmek· 

tedir. BB. Sotan, Violet ve Pol For dev· 

let bakanı ~)muşlardır. 

Pllrlanıentoya altı l'eis 
vekili seôldi 

Paris, 4 (A.A.) - Parlamento bu

gün toplanarak reis vekilliklerine bir 

komünist, iki sosyalist, bir radikal sos

yalist ve iki sağ cenah mebusu seçmiş • 
. Sag~ cenah partileri namzet göster

tır. 

mekten imtina etmiş olduklarından bu 

iki mebus muarızlarının reyi ile seçil

miştir. Binaenaleyh bunlar reis vekil

liklerini kabul etmiyec~klerinden bun· 

ların yerine başkalarının seçilmesi ihtL 

mali vardır. 

Başbakan Leon Blum kabinenin ya

rın ilk toplantısını yapacağını ve hükü

tneti n beyannamesini tesbit etmek üze

~e de cumartesi günü cumur reisinin 

Paris revi gittikçe genUf~iJ!~r g Benzin nakliye ışçılerı ıle yapılan 
Paris, 4 ( A.A.) - Bugün grev ha- 1 d henüz hiç bir netice ver. 

tek · tıcıları konusma ar a 
ctı genişlemiştir. Gazete sa .~ • İ . haber alan mahfillerde 

\tanndan itibaren grev ilanına karar memıştır. Y1 
• 

Vermişlerdir. Öte taraftan, Paris gaze• söylenildiğine göre, Parıste da~a 48 

teleri cemiyeti de cuma günü gece ya- saatlik benzin vardır. Ve otomobıl ve 

tısına kadar gazete çıkarmarrıayı bu sa- otobüs seferi idame olunabilecektir. 
bah kararlastırmıştır. 

Seıanik arevı muvaf fakıyetsizliğ~ ~ğra~ 
~ . , .. 

1 

Makedonya umumı valısı B. Taıpu-
A tina, 4 (A.A.) - Selanık te bugun h me hemen bütün işçilerin va-

·ı~ ta bir mu- ras e n 1 an olunan umumi grev m r hareketini hoşnudlukla kay· 
. . . ~ ~ G e yal- tanseve . . . 

Vaffakıyetsızlıge ugramıştır.. rev 1 d i ve işçilerin haklı ısteklerını ye-
l'lız tütün işçileri iştirak etmış ve bun- _etrn ş t' ek için her türlü tedbiri a. 
ı k ı şma rıne ge ırm 
ar da öğleden itibaren te rar ça 1 

• lacağmı temin eylemiştir. 
Ya başlamrşlarc•r. 

Filistinde İngiliz a sl{erlerini taşıyan 
süil{ asd yapıldı trene 

(Başı ı. inci sayfada) 

tir. Mcc:hul kimseler, Kudüs yolu üze
<inde iki köprüyü bombalamışlardır. 

lluyfada ııaziyet sôkirı olmakla 
beraber vahirn . 

Kudüs, 4 (A.A.) - Hayfada vazt· 
Yette sükun olmakla beraber gerginlik 
devam etmektedir. Bir yahudi kadınını 
·· k .. re~e 01dünnüş olan bir arabın 15 sene u g 
tnahkfım edilmiş olmasına rağmen arab 
tahrikçiler, faaliyetlerine devam etmek· 
tedirler. 

Tahrikçilerin nüfuz ve tesirleri ~ut
lak değildir. Bir İngiliz sigara fabrıka
l!tndaki arab işçiler, işe başlamıştır. Y?· 
hudi banka ve mağazalarında alıJ:enş 
eden arab müşteriler eksik degıldir. 
l'e1 - Aviv panayırı, bu ayın 6 smda k~· 
t• v · t ve bıl· 1 surette kapanacaktır. azıye 

hassa münakalattaki emniyetsizlik dola· 
y • ·1 · mikda· ısıyle bu seneki ziyaretcı erın 
tı eskilerinkine göre duyulur derecede 

az olmuştur. 

l' uhudi .!:i)t;ii ~·avaşladı .. 
Kudüs, 4 (A.A.) - Mayıs ayı ıçın• 

de Yahudi göçmenlerinin sayısı azal· 
!lıı~ ve 2158 e inmiştir. Nisanda 309l ve 

Dün Betlehemde muhtelif yerlerde 
kanlı hadiseler olmuştur. İki polis ya
ralarunıştır. Rişoks yahudi kolonisin· 
den iki yahudi ağır surette yaralanmış.. 
!ardır. Gazete sansürü bazı yahudi ga
zetelerine de teşmil edilmiştir. 

Filistin meselesi ve mandalar 
komisyonu 

Cenevre, 4 (A.A.) - Dalıni manda· 

ıar komisyonu Filistin idaresinin bu 

toplantı devresinde gözden geçirilip 

geçirilmemesi meselesini görüşmilş ve 
uzun konuşmalardan sonra bu bahta bir 
gün tayin edilmesine ve hemen Ma
verayı Şeria idaresinin tetkiki ile işe 
başlanmasına karar vermiştir. 

Arablar bomba kullannıağa 
devam ediyorlar 

Kudüs, 4 (A.A.) - Arab asileri 
memleketin her tarafında iptidai bom• 
balar kullanmakta devam ediyorlar. Bu 
bombalar mevadı infilakiye ile dolu ma
deni boru parçalarından veya şişeler
den ibarettir. Polis kolları münferid a.. 
teşlere veya bombalara karşı mitralyöz 
ve yaylım tüfek ateşiyle mukllbele et-

mektedir. 
'na t · • r ta 3646 göçmen gelmıştı. . ......... ------~------

Milletler ._, 
cao1 
.> ~ 

•• mus 

Ahıt•rilrnn tlış balambfiuıırı 

bir ıehdbi 

Vaşington, 4 (A.A.) _ Dış bakanlı· 

ğı, curnur başkanı Ruzvelt ile bakan 

liuI'ün milletler cemiyeti asamblesinin 
16 h · ~ J asını • azıranda toplanmaya çagrı m 

ıst<'·reye Arjantini teşvik ettikleri h~~: 
kın ' b. • • verdıgı ;\ ır Londra gazetesının 
heı· . d 

• • kati surette yalanlamakta ır. 

ait 
A,j·mıin wlebirti yaparl .. en ya

bcınr.ı dedetlerden illıam 
almamış! 

A. 4 (AA) - İyi ha-Buenos ıres, · · . . 
ber almakta olan mahfil.ter,. Aqantın 
tarafından milletler cemıyetı. ~sambl~
. ·n toplantıya çağırılması ıçın emrı-

sını . . 
k ·e müracaatin münhasıran Ar1antın va ı ... 1 

f dan ve kamoyun tasvıbı ı e ya-
bra ın . 

1 ş olduğunu söylemektedır. 
pı ~rjantin bu hususta ~~ç ~ir yabancı 
devletten ilham almıs deınldır. 

ULUS SAYFA 3 

HABERLE 
Negüs'ün Londrada iyi karşılanması yüzünden 

İngiliz·· Italyan gerginliği artacak mı? 
Taymis • 

gazetesı: İmparatorun harlıı buradan canlandırmıya 

k.allosması 
~ 

Londra. 4 (A.A.) - Siyasal mahfil
ler, Negüs'ün Londra'ya gelmesi dola
yisiyle Londra halkının göstermiş ol· 
duğu coşkunluk yüzünden İtalya ile 
İngiltere arasındaki gerginliğin arta
cağını kestirmektedirler. Filvaki dün
kü nümayişler, ingiliz milletinin Habe
şistan'a karşı beslemekte olduğu duy. 
guları açıkça göstermektedir. 

Aynı mahfiller, Negüs'ün Cenevre'· 
ye gitmeğe karar vermesi halinde İtal
ya'nm milletler cemiyetinden çekilece
ği fikrinde bulunmaktadır. 

Muhafazakar mahfiller, İtalya'nın 

milletler cemiyetinden çekilmesi takdi· 
rinde İngiltere'nin İtalya ile Cenevre 
dışında iki taraflı konuşmalar yapmağı 
kabul edeceğini kestirmektedir. Bu 
mahfiller, İngiltere hükiimetinin Ne· 
güs'e bizzat Cenevre'ye konuşmak ta
savvurundan vaz geçmesinin muvafık 

olacağını bildireceğini söylemektedir. 

Habeş elçisi Negüs'ii nıuha/aza 
i<,·in polis rnemurlan tuttu 

Londra, 4 (A.A.) - Stefani ajan. 
sından: 

İç işler bakanlığı, Londra•daki, ha

beş elçisi Dr. Marteni, Negüsiln maiye• 

tine polis veremiyeceğinden haberdar 
etmiştir. Elçi, bunun üzerine kendi he-

!!!? u -

mevzuııbahs olamaz diyor 

Negüs vagonun penceresinde 
sabma on kadar polis memuru kullana· 
bilmek için izin istemiş ve bu izin ken· 
disine verilmiştir. Bu polislerin her 
birine on iki şilin gündelik verilecek
tir. 

'"lnıparatonın lwrbı canlandır
mağa 1.:alkı~ması mevzuubalıs 

olamaz!.,, 
Londra, 4 (A.A.) - Taymis gazete· 

si yazıyor: 
Negüs'ün bir devletin tecavüzüne 

ve başka bir çok devletlerin tereddüd. 
lerine ve kararsızlıklarına kurban ol· 
ması, Londra halkının kendisini hara
retle karşılayışmı izah eyler. İmpara-
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torun harbı buradan canlandırmak te
şebbüsüne kalkışması mevzuuabhs ola· 
maz. İngiltere'nin İtalya ile hiç bir 
nizaı bulunmadığı bir çok defalar tek
rar edilmiştir ve şimdi de yeni baştan 
tekrar edilmek gerektir. 

lrıgiliz - italyan ko1111şnuılrın lıi< 
bir neticeye varmadı 

Londra, 4 (A.A.) - B. Eden, dün 
B. Grandi'yi kabul etmiştir. Siyasal 
mahfiller, iki devlet arasındaki görüş. 
melerin umumi meseleler üzerinde ya· 
pılmış ve mübhemiyet dairesi içinde 
kalmış olduğu fik:indedirler. İtalya, mil 
Jetler cemiyetine karşı bir uzlaşma arzu. 
su göstermekten kaçınmaya devam et 
mekte, Londra ise İtalya ile İngiltere a· 
rasındaki gerginliğin giderilmesinin Ce 
nevre•deki gerginliğin ortadan kaldırıl 
masından önce mümkün olmıyacağı su· 
retindeki görüşünde israr eylemektedir 
İngiltere, dUnka nümayişlere rağmen. 
bir ingiliz • italyan yakınlaşmasını ar· 
zu etmekten hiç bir zaman vaz geçme· 
miştir. Eğer dış işleri bakanlığı eks· 
perleri, milletler cemiyetinin Habeşis 
tan'ın ilhakı emrivakiini tasdik etme 
sine bağlı olmıyan bir kollektif emni· 
yet sistemine İtalya'nın girmesini te 
min edecek bir formül bulabilirlerse 
bir anlaşma yapılabilecektir. 

Pariste 350.000 işçi grev halinde 
(Başı 1. inci sayfada) 

hassa şimal bölgesindeki dokuma fabri
kaları ile, MarsiJya dokla.rmda ve Tu
luzdaki bir otomobil fabrikasında çalı· 
şanlardır. Hiç bir tarafta hadise çıkma

mıştır. 

Komünistlerin istedikleri 
Faris, 4 (A.A.) - Komünist liderle

ri, B. Salengroya, nizam ve intizamın 

ihlal edilmediği cevabını vermişle.r ve 
haftada kırk saatlik haftanın hemen tat
bikini istemişledir. 

Vaziyet ciddileşiyor. 
Paris, 4 (A.A.) - Grevin inkişafı 

ile bunun ekonomik neticeleri yüzün
den vaziyet cidditeşmiştir. Grevcilerin 
sayısı, Paris bölgesinde 100.000 ve bütün 
Fransada 3so.ooo kişidir. Grevden en 
fazla mütessir olan şimaldeki dokuma 

endüstrisidi.r. 
Vaziyet. müstakbel bakanlarla işçi 

liderleri tarafmdan ehemiyetle takib 
edilmektedir. Müstakbel iç işler bakanı 
ve aynı zamanda Lil endüstri şehrinin 
belediye reisi olan B. Roje Salengro, 
halkcılar cephesi mebuslarını bir ara
ya toplayan dünkü miting esnasında de
miştir ki: ''- Bugünkü vaziyete te
hammül imkanı y-0ktur. Komünist işçi 
kurumları, grevi sonuna erdirmeık için 
laznn gelen te§;Cbbüsleri yapmalıdırlar. 
Bu suretle, işçi liderlerinin işçi kütle
lerinin üzerinde nüfuz sahibi olup ol
madıklarını anlamalıyız. Aynı zamanda 
bu kütlele.ri idare, ve şayet halkçı cep
hesinin zaferinden sonra anarşiye düş
meyi istemiyorsak, grev hareketini di
siplin altında bulundurmalıyız. Müstak
bel hükümet sulh ve nizamı korumak 
ve devam ettirmek azmindedir. Bu mak
sadla, parlamentoya işçi sınıfını hoş
nud edecek bir kanun projesi verecek
tir. Ancak kendile.rinin bir kaç gün da
ha sabretmeleri lazımdır.,, 

1 ...... i~ib.kD~~sı~~i··ı 
: Ankara ve lstanbul Oniversİ· • 
! telerinde R. Peker'in verdiği inkı· ~ 
• lab derslerinde tutulan talebe ~ 
=: . notları gözden geçirildikten son- i ' . 
:. ra ULUS Basımevince kitap ha- ! , . 
: linde basılmıştır. 124 sayfa tutan : 
~ eser, yalmz basma masrafı kar- i 
İ. ııhğı olarak her yerde ON KURU. i 
• ŞA satılmaktadır. : ......................................................... ~ 

Leh • • cumur reısı 
Seçilişinin onuncu yıl 

dönümü kutlanıyor 

Polonya Cıımur Reisi B. t. Moscicki 
Varşova, 4 (A.A.) - Cumur başkanı 

Moscickinin seçiminin onuncu yıldönü
mü dolayisiylc muazzam alay halinde 
heyetler saraya giderek ulusun saygı
larnı kendi.>' n" bildirmişlerdir. 

V olo grevi bitti 
Grevi tertib eden iki 
mebus tevkif olundu 
Atna, 4 (A.A.) - Volo grevi bitmiŞ

tir. Grevi tertib ve bu hareketi kendi 
faaliyetlerine alet ettiklerinden dolayı i 
ki mebus tevkif edilmiştir. İşçilerin he· 
men hemen hespi çalışmaya başlamışlar· 
dır. 

Seianik, 4 (A.A.) - Atina ajansr 
bildiriyor: 

57 işçi sendikasından 35 i grev ha. 
reketine ıştirakten imtina etmişlerdir. 

Dört komünist saylav ile liberal 
saylav Yassonidis Makedonya genel va 
tisini ziyaret ederek bir işçi toplantı 
sma izin verilmesini rica eylemişlerdir 

Makedonya genel valisi meseleyi göz. 
den geçirceğini vadetmiştir. Fakat bu 
arada müfrid unsurlar greve başlamış.. 
lardır. Yalnız, 38 işçi sendikası, bu gre
vi işçi çoğunluğunun arkalarından git
mekten kaçmdıkları sol unsurların Sİ· 

yasal mahiyette bir hareketi saymrşla• 
ve iştirak etmemişlerdir. 

Selanikte sükun ve nizamm devam. 
için lüzumlu her türlü tedh;.-1,..r :ılın

mıştır. 

Kısa Dış Haherlclor 
* Atina - Şimdi Mısırda bulunan 

bir yunanlı tacir yunan ordusuna iki 
bombardıman tayyaresi armağan etmiş
tir. 

* Atina - Kıral yakında Makedon· 
ya ve Garbi Trakyada seyahata çıkacak 
ve 1913 Kılkrş muharebesinin yıldönü
mü olan 21 haziranda bu şehri ziyaret 
ederek seyahatini bitirecektir. 

* Roma - Umumi mahiyette bazı 
sebeblerden dolayı sömürgeler bakanı 

italyan aylelerinin habes cocuklarmı ev

lad edinmeleri yolundaki taleplerini 
reddetmiştir. 

• Adisababa - Maresal Grazivani bu
radaki yabancı elçilerle samimi bir ko. 
nusm" yapmıştır. 

~* Saragosa - Hararetin a7altnasr ve 

yagmurların devam etmesi buğdav re - \ 
koltesini tehlikeye sokn:ıustur. Zarar 
pek büyüktür, 

~ Bern - Zecr itedbirler yüzünden 
İtalya ile ticaret azaldığı halde Cenup 
Amerikası ile çok iyi iş y:ıpcldığından 
tüccarlar tedbirlerin devamını istemek~ 
tedirler. 

* Kaunas - Leh - Litvanya sınırın
da bir hadise olmuş, bir sınır muhafızı 
Polonya topraklarından açılan ates ne_ 

ticesinde ölmüştür. Litvanya mak~mla
rı tahkikat yapmaktadırlar. 

:f. Amsterdam - Şihpol civarrnda bir 

Avus.t~rya tayyaresi düşerek parçalan

mxş, ıçınde bulunan Kreditanstalt direk· 

törü ile başka bit yolcu ölmü~lerdir 
• Paris - Cenup ekspre~inde ;an

gın çxkmrş, yolcular başka bir trene 
nakledilmiştir. 

• Londra - Kahire ile Zagazie ara
sında bir otobüs bir ağaca çarnarak vu
varlanmış, içindeki yolculardan dördü 
ö1tnüş, dördü de ağır yaralanmıştır. 
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Dünyada olup bitenler 
«Cam» deyip geçmemek lazımdır - Ga 
nin oğlu - Suı1 i lrauç ı tan o ombil las 

tli-
....... 
ıgı 

Amerikalı mütehassıslar bir, bir· 
buçuk kilo ağırlı - ında erimiş bir cam 
dan yapılacak İne bir İpliğin bütün 
dünyayı çepeç vre dolanacak katl r 
uzun olaca - ını söyliyorlar. Bu iplik 
insan sar n n yinn"dc biri kad r ince 
İpekten daha z kalın ve düz Ün, fa • 
k t daha sngl mdır. 

Bir İpek böce -inın bir mil uzunlu· 
-unda bir ipek lifı yapabilmesi için 
uç hafta çalışmaıu lazımdır. H lbuki 
bu sôyledi- imiz cam ipliginin bir mili 
için üç saniye k~ fi e ir. 

Meşhur mnsald ki Sindrella saray
daki baloya giderken camdan pabuç· 
lar giymi ti. Onun merik lı hemşire

si, pek yakınd bütün elbises·ni cam· 
d n yap•ır bil cek "r. 

Cay t öz alan renklerde camdan 
yapılmış Mpkalnr Ncvyork ma - aza· 
1 nndn sat lma·a başl mı hr. 

Cam iplikleı inden yapılmıt kumaş· 
lar üve gibi h .. er ler hiç bir ~ey 
yap m::ı lar. Onun için pek yakında 
hundan )' t k. ast k yüz ve ortülcri, 
h-.m ... m takımları yapılaca - ı umulu· 
yor. 

Pzırİ5 tcrrilcri son zamımhırda 

camdan y p mış elbi eler teşhir el· 
mişlerclir Veril n h be-rlere , ··re bun
lar e·'lm kte kın1mamakta ve ga· 
yet güzel renklere boynnabiJmekte· 
dir. 

Ne''" orkta Brodvey'de 42 numaralı 
cnclClede yapılm'lktn olan Rialto bina
sı 80 ayak uzun•uğunda bir cam kule
yi ihtiva edecek ve Amerikada yapı· 
lan yedi cam binanın en mükemmeli 
olacaktır. 

Bu binanın inııasında cam blokları 
yer·ne cam yünü kullanılmaktadır. 

Bu sıcağa, soğuğa ve rutube
te karşı koymaktadır. 

Büyük buhar boruları ile küçük ve 
büyük elektrik kablolarının etrafına 

sarmak için de gayet elverişli bulun
maktadır. 

Su altında yapılan tünellerin ta· 

vnnlarını rutubetten ve au aızıntısın· 

dan koruyacak şekilde yapmak uzun 
zamandan beri bir meseledir. Bunları 
betondan yapmak hem masraflı olu
yor, hem de bunu devamlı surette te· 
mizlemek İcab ediyordu. 

Şimdi Amerikada Manhattan'dan 
Nev Ceraey'e yapılan Hudson tüne· 
linin tavanında beton yerine camdan 
yapılmıı tuğlalar kullanılacaktır. 

Bazı ağaçlara binlerce haıerenin 

hücumuna mani olmak Üzere kütük

lerine cam yünleri sarmak usulü bu· 
lunmuıtur. Böcekler bu ince iplikle· 
rin sathı üzerinde brmanıp yukarıya 
;ıkamamaktadırlar. 

Londra'da on sene yapılan tecrü
belerden sonra caddelerde zift, asfalt 

ve yahut tahta yerine cam kullnnıl

masınm daha muvafık olacağı netice-

sine varılmııtır. • 
Cam yağmur, yağ ve benzin lesira· 

tına karşı en mukavemetli nesnedir. 
Bu kaldırımlık c mlar, lüzumsuz cam 

kırık'armın eritilip yüksek ta'Zyikt n 
geçirilmesi suretiyle yapılmnkt dır. 

Tamiri kolny olabilme i için bu 
camlar, üç köşeli parçnlıır halinde 
J'apılmaktndır. 

r,AND1' J:N O(;J.l i\lÜSLÜ IA 
Ol.. l ·.! 

Bombaydan 30 Mayıs 936 tarihiy
le Taymis gazetesine bildirili;yor: 

Ca.ndi'nin büyük oğlu Hiralal Can· 

di "Cumamescid" de İslam dinini ka· 
bul etmİ§ ve Abdullah Hiralal Gandi 
ismini almı§tır. 

Bu znt, sıyasal, sosyal ve ekonomik 
birç.ık mesele c• ut> babasından ayrı 

~e ona aykırı fk:rler taşımakla idi. 
3 ı yılm baı:ıoc..n h ristiyan olac gı 

s ylenmcktc idi. 

Bu yılın ba nda hıri İyan ola\;a -ı 
aoyl nmel:te itli. F k t İslami ~ ka
bul etme i ile b ı y"an n a lı o nı 
d ~ı ani Ş\lm •n-. 

Na -pu.- u.ü ı nanlan, son zaman 
lard H·ral;ı.J ile fazla bulunmuşlaı-dı. 
Bu ihtidada bu b• lu maların aıoıl ol
du· u sanılmakt "d:r. 

HAZERDE DENtz NAKLİYATI 

Hazer denizi vapur i Ietm idaresi· 
nin verdi ı r ka lara gore, bu ı1 için. 
de Ha er ticaret filosu 13 mılyon ton 
e a ta I} ac, tır. 

ON BİN METREDE TAYYARE 

Jlı eşhur Sovyet tayyarecisi Ş vcen· 
ko, iki kişilık açık hırt yyaıe l ve 
yanında 365 kilo si letınde lü 00 lu 
ya ile b raber, b'r yukseklik uçuşu 
yapmış ve 11.100 metr ye k d r çık· 

mı tır. 10 bin metrede havanın h rare
ti sıfırdan aşagı 67 ve 11 100 metrede 
ise sıfırdan aşağı 55 derece ol ak tes. 
bit olunmuştur. Bu uc ş bir at 35 
dakika slırmu tiır. 

SUNI KAUÇUKTAN OTOMOBİL 
LASTİGİ 

Sovyctler Bırli inde Yaroslav Las. 
tik Fabrıkası, geniş mikyasta, sunı ka· 
uçuk kullanılması ve bu suretle aynı 

metanet ve seviyede Histik elde edil • 
me i kabil olacal,tzr. 

Avnı fabrika, aynı z ma na suni 
kau uktan iç lastikler im line de baş· 
lam ıştır. 

BALIK ÜRETME TECRÜBELERİ 

Sovyetler Biı lıginde, geniş mikyas
ta, evvelce balık bulunmıyan sularda 
balık üretme tecriıbeleri yapılmakta ve 
bu alanda çok muvaffakiyetli neticeler 
elde edilmektedir. 

Son zamanlarda Sibiryadaki Obi, 
şimal mıntakasınuaki Onega ve Muran 
mmtakasında1.i Kola nehirlerinde ba -
lıkçılarm aglarına mühim mikdarda 
som balıkları, havyar veren balıklar ve 
daha sairleri takılmaktadır. Bu balık
lar vaktiyle- bu nehirlerde mevcut de • 
ğildi ve bundan birkaç yıl önce bu ne
hirlerde de üremeleri için bu sulara 
atılmıştı. 

Kazakistandaki Balkaş görnnde de 
halen Aral denizinden getirilen iki ne • 
vi balık üretilmektedir. 

Karadeniz kcfalı, Hazer denizine 
çok iyi alışmış ve mükemmel surette 
üremiştir. İlk defa olarak Hazer kefal
larının avlanmasına başlanmıştır. Şim· 

di de gene Hazer denizinde Karadeniz 
hamsisinin üretilmesine çalışılmakta -
dır. 

Amur nehrinde de, Kamçatkadan 
getirilerek bundan bir kaç yıl önce 
mühim mikdarda bu nehre dökülmüş 

olan balıklar avlanmağa başlanmıştır. 
Yeni yeni açılmakta olan kanallar 

üzerindeki büyük bendlere ve sun'i göl 
lere de mühim mikdarda kıymetli ba • 
lıklar atılmakta ve üretilmelerine sah
şılmaktadır. 

ooıa-..-... ~ 

• • 
Ulusun 

Kitah serısı 

Gazetemizde tefrika ettiğimiz e
serlerin çoğunu ldtab halinde ba· 
sıyoruz. Bu İ§e bnşladığımızdan • 
beri kitnb anyımız pek yakında O· 

nu bulacaktır: 

Son büyük kitabımız: 
Yirminci nsrın t k edebi d~h sı 

sayılan Anatol Frnns'm 

KIRMIZI ZAMBAK romanıdır 

Kitaplarımız ve fiatları şunlardır: 

1 - Amerika da bir konferans: Ber
nar Şov. 25 K .• (tükenmiştir) 

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

• 60 K. • 

3 - Anadolu: Prf. Pittar • 60 K. 

4 - İnsanlığın hali: Andre Marlo 

• 75 K .• 

S - San Michelenin kitabı: Aksel 

Mund - 100 K. • 

6- Levis ve İren: Pol Moran. 30 K. • 

7 - Kırmızı zambak: Anatol Frans 

- 75 K. • 

8 - O ten Çemberlcynin h tıralarr: 

- 35 K. • 

Ankarada A kb • -

lstanbulda Kanaat -
-w·aaosssascsssa .. 

OLUS 

s 
Le Temp gazetesinin b yazrstn

dan: 

Belgrad'd .. y p lan Leh • Yu oslav 
görü mcleri bıtm tir. Polonya dı ba
kanı B. Bek ve Yugoslavya dıs ve baş
bakanı B. Stoyadinoviç, iki giın mıid· 
detle, iki hükümetin umumi polıtikala
rını al~kad r eden milletlerarası mese. 
leler üzerinde konuştular. Var ovada 
ehemiyeti mübaıe·a edilmek i tcnen B. 
Bek'in bu seyahati, Belgrad'da, eski 
yugoslav dı bakanı B. Marinkoviç'in 
Varşova'ya cvelce yapmış oldu~u ziya· 
reti iade mahiyetinde bir nez ket ziya
reti telakki edilmekteydi. 

Leh _ Yugoslav görü meleri. herhal
de B. Bek'in I..eh kabinesi içindeki mev
kiini saglamla tırmaya yarasa bile, iki 
memleketin dış politikalarında derin 
değisikliklere yer vermek mev dinde ol
madığı düsünülebilir. Polonya ile Yu. 
goslavya arasında dostluk müna ebetle
rile iki memleketin Avrupa sah sında de-

vamlı bir politik elbirliği biribirinden 
ayn şeylerdir. B Bek, resmen Belg
rad'a gitmekle. kendi politikasının hu. 
susi hedefleri bakımından böyle bir el
birligine yol açm k istemiş idiyse, her
halde teşebbüsünün neticeleri bekledik. 
lerine tamamiyle cevab vermiş olmasa 
gerektir. 

Yugoslav ba bakanıyle Polonya dış 
bakanının görüşmeleri sonucunda neş
redilmiş olan tebliğ, B. Bek'le B. Sto
yadinoviç'in milletlerarası politikanın 

bugünkü meselelerini, bu meselelere ve
rilecek hal suretleri hususunda bilhas.. 
sa Leh - Yugoslav elbirliğini itibare 
almak suretiyle, gözden geçirmiş olduk· 
larmı kaydetmektedir. Bu tebliğ, te. 
ferruatlı bir göriiş taatisinden sonra, 
iki devlet adamının, aralarında tam bir 
mutabakat bulunduğunu görmüş olduk
larını ve memleketlerinin harici faali· 
yetlerinin takibinde imkanın ve "mev
cud mükelJefiyetlerinin" hududu için
de adalet ve tesanUd prensiplerine ve 
aynı zamanda iki milletin haysiyet ve 
meşru menfaatlerine istinad eden her 
inşacı politikaya iştirak edeceklerini te
barüz ettirmektedir. Tebliğ ilave et
mektedir ki iki devlet adamının şahsi 

temasları "iki islav millet arasında" her 
zamandanberi mevcud olan dostça mü. 
nasebetlerin yeni bir delilidir, ve bu 
itibarla, aynı zihniyet içinde "anlaşma 
politikasiyle milletlerarası barışının le
hine" olarak görüş teatilerine devama 
karar verilmiştir. 

İyi duygular ve mükemmel niyetler 
fasilesine dahil olan bütün bunlar, gö
rüldüğü gibi oldukça mühimdir. Hula
sa, B. Stoyadinoviçle B. Bek'in tama_ 
miyle mutabık oldukları müşahede edi· 
liyor ama bu mutabakatin hangi nokta· 
lar üzerinde olduğu açıklanmıyor. Mil. 
Jetlerarası vaziyetin bugünkü güçlük
leri ortasında, iki hükümetin milletler
arası adalet ve te anüd pren iplerine is. 
tinad edecek her insacr politikaya iki 
htiktimetin i tirak edecekleri teyid edi. 
liyor, f t su e a lı ihtirazi kayıt da 

formiıle ediliyor: "İmkanlarının ve 
mevcud miı ellefıyctlerinin hududu 
içinde." İmdi, imk lar Yugoslavya ve 
Polonya için aynı değildir, ve iki mem· 
leketin "mcvcud mükellefiyetler" i ol
dukça biribirindcn ayndır. Şüphesiz, 

Milletler Cemiyeti paktından doğan 
biribirinin aynı mükellefiyetler vardır; 
fakat bunun dışında, Varşova ve Bel. 
grad hükümetlerini bağhyan teahhüd

ler çok değişiktir. 

B. Bek'in tatbik ettiği şekliyle Po

lonyanın politikası "Leh • Alman'' an
laşmasının emrindedir; Yugoslavyanm 
politikası ise, bu memleketin küçük an
lasma ve Balkan anlaşması azası oluşu 
ve ne denirse densin, bu iki grupa sıkı 
bir surette bağlı kalmak arzusundan 
mülhemdir. Küçük anlaşmanın orta Av
rupadaki mesgalesi, Almanyaya karşı 

bir yandan Polonyanın, öte yandan Ce. 
kuslovakya'nın hu usi vaziyetleri gö 
önünde tutulunca, bu iki devletin sıkı 

ve devamlı surette elbirligi yapmalan 
her zam n kolay olmıyacaktır. 

Yalnız resmi tebligin söylemediği 

fakat Bclgrad görüşmeleri dolayısiyle 

s 

YUGOS AV A 
yapılan beyanatlar] diplomatik müza
kereleri takib etmiş olanların tefsirle
rinden anla ılan bir şey vardır. Belg
rad'da, Leh • Yugoslav mi.ınasebetlerin· 
de askıda bulunan mesele bulunmadığı 

ve bu itibarla iki memleketin menfaat
lerinin yakınlıkları büyük Avrupa me. 

selelerine kar ı durumlarında aranmak 
Jazımgeldigi ileri sürülmektedir. Bu 

meseleler maIUmdur: Kiıçiık anlaşma

nın ve hususiyle Yugoshvyanm Viya
na ve Budapeşte'de Habsburgların tah
ta geçmelerine değişmez muhalefeti, 
kollektif emniyetin ,karşılıklı yardım e
sasına müstenid mıntakavi paktlarla or
ganize edilmesi, ki Polonya bu formülü 
en biıyük bir itimadsızhkla karşıladığı 
halde, küçük anlaşma ve Balkan anlaşma
sına istinad eden Yugoslavya bundan 
başka bir şekli kabul edemez. Bununla 
beraber, Bek • Stoyadinoviç konuşma· 
larının, emniyetin organize edilmesi ve 
haber; ihtilafı dolayısiyle yapılmış olan 
umud kırıcı tecrübenin neticesi olarak 
milletler cemiyetinin reformu üzerinde 
geçmiş olduğu muhakkaktır. 

Cenevre müessesesinin reorganize 

edilebileceği fikri Var ova ve B d 
kabinelerini ciddi surette me gul et 
mektedir. Yarı resmi bir Yugo Jaı,. 

zetesi bunu açıkça ifade etmekted·r 
gazete Polonya ve Yugoslavya'nın dört 
ler paktı tesebbüsünü tazelemeye m 
tuf bir Milletler Cemiyeti reform 
mani olmaya karar vermi olduklar ı 

ve Cenevre politikasını 'kollektif em· 

niyetin şimdiden çok gev ek olan b • 
tarını bu bütiın zayıflat bılece1• bır Av. 
rupa direktuarı şeklinde'' tn rlryam · 
yacaklarmı bildiriyor. B. Bek'in B 1 

grad görüşmelerinden çıkarmak istedı· 
ği hakiki temas noktasının burada ol· 
dugunu düşünmeğe hakkımız vardır "e 
Polonya dış bakanının te ebbü ü bi • 

hassa, Varşova hükümetinin, Avrup 
meselelerinin umumi heyetinin hatrnde 
yalnız büyük devletlere hakim bir rol 
temin etmeye matuf bir milletler cAmı· 

yeti reformuna karşı, bir "mahdud m 
faatli" veya bitaraf devletler ce ııe : 
te kil etmek ar~usiyle izah edilme a· 
zımgelir. Şimdilik, Leh - Yugosla k • 
nuşmalarında ba ka bir şey ll.r ,.. k 
cüretli bir hareket olur. 

Hal)eş meselesi ve Milletler Cemiyeti 
Le Temps gazetesi, "seçmek ve ha

rekete geçmek" başlıklı başyazısında 

Arjantin murahhasznrn yaptrğı tc~ebbüs 
dolayrsiyle habeş meselesi karşrsmda 

Cenevre müessesesinin durumunu göz
den geçiriyor. Bu yazıyı şöyle hulasa 
edebiliriz: 

Arjantin hükümet1nin Cenevre mü
messili, hükümetinin emriyle dün Mil
letler Cemiyeti Genel Sekreterliğine 

giderek cemiyet umumi heyetinin hazi
ran ortası ıçın toplanmaya çağ • 
rrlıp çağrılmıyacağmı sormuş ve Ar
jantin hükumetine göre, bu toplantıda 
şu üç meselenin konuşulması doğru O• 

lacağını söylemiştir: Zecri tedbirler 
meselesi, kuvvete müracaatla ortaya ko
nulan vaziyet meselesi ve nihayet Ce
nevre paktının tadili. 

Bu teşebbüsün sebebleri muhteliftir 
ve bunların ekserisi cenubi Amerikayı 

alakadar eden meşgalelere aiddir. Bu· 
nunla beraber, husussiyle Avrupayı ala· 
kadar eden bir meselede, yeni dünya 
Avrupayı geride bırakacak bir hareket· 
te bulunmuştur. 

Herhalde harekete geçmek zamanı 

gelmiştir. Günler geçiyor, hadiseler 
vukua geliyor: Milletler Cemiyetinin 
tabii kılavuzları olan milletler hala te. 
reddüd ediyorlar. Kabine meselesinin 
hususiyeti dolayısiyle kötürümleşmiş 

olan Fransa çekingen davranıyor. Hal
buki bugünkü vaziyette çekingen dur· 
mak geri gitmek demektir. 

Cemiyetin toplanacağı gun olan 16 
haziran yaklaşıyor. Fransız delegasyo
nunun bu toplantıya, önceden iyi bir 
çalışmayla hazırlanmış bir pl nla gitti. 
ği diı ünulebilir mı? 

Milletler Cemiyetinin h İran top
lantı ına hakim olacak ol n !tal} an -
Habe mesele inde uç dıplomatik g ruş 
mümkun göruliıyor. 

Birinci görus: İtaly nın, 3 ilkte rin 
1935 de Ha esistana tecavuz etme I}' le, 
mütearrız vaziyetıne girdigi ve o za
mandanberi Cenevre me ruiyetinc tek. 
rar girmek için hiç bir şey yapmamış 
olduğu, bilakis Milletler Cemiyeti aza
sı olan bir memleketin ilh. kını ilan et· 
mekle vaziyetini büsbütün vahimleştir
miş olduğu müşahede edilir. Bu itibar
la, zecri tedbirlerin kaldınlm:lST şöyle 

dursun, şimdikiler kafi gelmediği için, 
İtalya sulha yanaşıncıya kadar bunla· 
rın şiddetlendirilmesine karar verilir. 

İkinci telakki: 3 ilkteşrinden daha 
öncesine çıkılarak. İtalyanın Habe is
tandaki hareketinde bazı mazeretler bu
lunduğu kabul edilir. Veya sadec Cc
nevrenin hareketi, tecavüziın önün gec
mekten ve bunun neticelerini tahdid et
mekten ~ciz kaldığı için, Milletler Ce· 

1 racal1e). B 

miyetinin rolü bundan böyle, ancak za· 
rarları azaltmak ve tatmin edilmiş ol· 
duğunu söyliyen İtalyayı bir an önce 
Milletler Cemiyetine getirmek için ça· 
lışmak olmalıdır. Onun içindir ki, Ro
mayla görüşerek bu uzlaşmanın en fay· 
dalı şekilde nasıl yapılabileceği tesbit 
edilecek, yani zecri tedbirler kaldırdın· 
ca İtalyanın alacağı milletlerarası te· 
ahhüdler gözden geçirilecektir. 

Yukardaki iki görüş müspettir; ü
çüncüsü menfidir. Birkaç haftadan· 
beri yapılan şeye devam edilir; yani hiç 
bir şey yapılmaz. Hem emrivaki tasvib 
edilmekten çekinilir, hem de bunu ön
lemek için tedbirler almaya yanaşılmaı:. 
Roma'da sondajda bulunmadan Cenev· 
reye gelinir. Ağırlaştırılmadan zecri 
tedbirler muhafaza edilir ve hadisele
rin halli zamana bırakılır. 

Fransa için bu üçüncü şekil en ko· 
tüsü olur. Hareketsiz kalmak belki mu· 
vakkat bir zaman için lngilterenin işi· 

ne yarıyabilir. Fmnsa, hayati menfaat
lerini feda etmeden böyle bir politika· 
ya yanaşamaz. Bu takdirde, İtalya ile 
Almanyarun birleşmesini önlemek icin, 
Almanyaya tavizlerde bulunmaya İıı· 
gilterenin peşinden sürüklenirdik. 

Birinci politika adil düşünceli zıhni· 
yetlere uygun gelebilir. Fakat tatbik e· 
dilebilir mi? Sanmıyoruz. Çünkü bu 
politikada bir harb tehlikesi vardır. E· 
ğer milletler Cemiyetine bütün Avrupa 
devletleri dahil bulunsaydı, belki, mu • 
takbel felaketlere mani olmak için bu 

tehlike göze alınabilirdi. Fakat A" ru

panm bugünkü vaziyetinde, her ihtil • 
fın genelleşmesi ihtimali içinde b urı 

me uliyetini kim üz rine alırdı? H r· 
ha de silahlarının bu kif yet iz v ı· 

yetinde İngiltere de il. 

Geriye ikinci politık kalıy . 
nun, Milletler Cemiyetine ciddı 
d rbe indirece"ini oyliyenler bul 
bilir. Daha ziyade. Cenevre müesse e ... :. 
nin bugünkü şekliyle kifayetsizlı ıni 
kabul demek olurdu, diyelim. Fak t a· 
ikar bir ~eyi kabul etme t onu y t

mak mı demektir? Bu buhrandan Mıl

letler Cemiyeti gençleşmiş ve kuvvet· 
lenmiş olarak çıkarsa, kollcktif e:nni
yetin ciddi taraftarları bundan anc. k 
memnun olacaklardır . 

İlave edelim ki bu görü ml v fık 
surette hareket olunduğu t rd , ~.,. 

vela B. Musoliniden ilerd ki h ketle• 
rine dair ciddi teminat alm dan zec i 
tedbirler kaldırılmamalıd r B Mı sofnİ 
müzakerelere girismek içi eri ted· 
birlerin kaldırılması art o 
liyecektir. Bu nazik m 1 

ce bir diplomat işi olaca' tır. 
Acele etmek rzımdır. 

iye indeıı: 
-

Taliplerin arzularına binaen su isi talik edilmiştir. 
(3020) 1--2302 
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Dünya ekonomisindeki değişiklikl 

ti $ 

(Complexe> Ekonomiye Doğru 
Milletler arasında i bölümünün tat· 

bik olunamıyacağı artık herkesçe kabu. 
le deger bir hakikat ek ine gırmı tir 
Vak a geçen asırda ve bundan onbeş se· 
ne evelkı zama ]ara kadar m· etler a· 
ras da is b Jumu bir derece e k dar 
biı munu sürm tiı. Bu devrın e ono
tnik h usiy t n t tk k olunursa S rük 
lurce yrı ıki d n a ıri iriyle alı 
~e i i eklinde gö tinu · 

1 - Marn ı de1 r ima inde ıhtı-
sa h " bı olmu ı Av pa de et· 

leri bu yapıktan ı 
2 - Ham madde ve yıyece e mu 

b"J 1 den zasırı mem ek tle ·ne sat y,r. 

lardr. 
Tabiidir ki bu alış ver in bütiın ka· 

verildiği giındenberi krizin tesirleri ha. 

fiflemiştir. 
A nı hali Cenubi Ametika memle· 

ketlerinde de görebiliriz. Son senelere 
kadar Brezilya ile Kolumbiya bütün ser· 
vet ve refahlarını kahveye; Arjantin 
hububata; Uruguay et ve yüne; Şili 
nıtrat ve ba ıra• Ve ez""ella petrola; 
Kuba da kere bor tu idi. 

Boy] bir veya ıki mahsule bağlılık 
bu memle etler ekonomisinin zayıf ta• 
rafları idi. Mahsullerini dünya piyasa• 
sına serbe tçe sattıkl rı müddetçe bu 
halin hiç b t" fenalığı görülmiyordu. 
Fakat vakta ki her memleket ithalatını 
evvela gümrük duvarlarile kıstıkça kıs· 
tı ve daha sonraları Kontenjan listeleri 
ve ithal yasakları ile asgari haddine 
indirdi, i te o zaman bir memleketin, en 
müsait şartlarla dahi olsa yalnız bir 
veya iki istihs 1 ile uğraşmryacağı kati.. 
yetle anla ıldı. Bu mem1eketlerin hep
si istihaallerini çe itlendirmeğe ve ay• 
nı amanda da endüuri.leşmeğe koyul· 

zancı endüstri sahibi dev etl n tehıne 
o~uyordu. Ziraatçi devlet er ise hem fa
kırleşiyorlar hem de b"rinci •ınrfa men.. 
sup devletlerın mali, ekonomik ve aı
)'asi hakimiyetle i altına giriyorlardı 
Avrupa ekonomıl rine sorarsanız bu 
halde tela ]anılacak bir ey yoktU ve 
her şey yolunda gidiyordu. Dünya tica
reti il lebet böylece bir avuç endustri 
tnemleket"n"n cebini dold ırmakta de. 
"8m etmeli idi Bunun içinse Libera· 
linn kalesine dokunmamalı ve bütün 
d6nya o birkaç endtiatri devletinin 
tnü terisi olarak bırakılmalı idi. 

du ar. 
Arjantın eskiden yalnız hububat 

memlee:fti i n tımdi pamuk pirinç ve 
meyve istihsaline de önem veriyor. Ay• 
nı memleket petrol da çıkarmakta ve 
bilhassa do ma endüstrisi hayret veri· 
ci derecede ilerlemektedir. 

ı~ çı - Yukarda, soldan sağa: BB. NHml Zıya Ç Ilı ve Ba Sergideki tablolarda b • ka 
___________ _:•::,:K:,:':d•:·~.soldan sağa: General Halıl ve B. Samı"'nin e~ /eri yatı 

Bu hale ilk baltayı vuran genel aa• 
•at oldu. Dünyanın endüstride en ileri 
giden devletleri .ıört buçuk seneye ya
kın bir devrede biribirlcriyle boğı.ıştuk
ları sırada Uzak Şarkta Japoııya bütün 
auv1etiyle sanayileşti. Ve yine garbb 
büyük devletlerin savaşla meşgul bulun
malarından istifade ederek 450 milyon· 
luk Çin piyasasını eliııe geprmeie ça.. 
lıştı. Amerika Birleşik Devletleri de 
aynı müddet zarfmcla sanayilerini bir 
bt daha vütnelttiler. Dah• bitçok de 
niz aşırı memTrlcetleri de Ulkelerft'de 
fen iden endilatı i i.•u mağa \)atladılar. 

Bu hareket blll de.-ı etaıektedir. 
Vaktiyle yalnız bam madde yetittiren 
'hemleketler tfmdl fabrikalar 1nınJ10r 
far . .Mamulatlannı eskisi gibi ba9blarr· 
'la kolayca satamıyan endüstrici devleL 
ler ise yeniden ziraatleriae ebem.iyet 

ver· oıl:tr 

işte şimdiye kadar en .ziraatçi ola
t"ak tanıdığımız dmleketlerin endDatri· 

!eşmesine birkaç misal: 
F.st~nyaı:la sunt ip~k, Cenpbi Afrı. 

da .,·un; Mançukuoi:ı çimento ye çe· 
tik endütarileri kurulmaktadır. )4ısır· 
da yeni baştan bir tebtil aanqii ;- Hol
landa Hindiatanında etektrilr ampulleri 
ile margarin: Yeni Zetandda demir: 
korede dokuma endilstriteri q,ıeydana 
getirilmektedir. 

Söylemeğe hacet yokbu iri biitillı ı.u 
) ... nı endüatriler kunJldakJım Jllllllldıe' 
ler ekonomisini tamamlamakla ı.eraber 
Avrupa fabrlblan için mafıreÇlerln bf. 
ftr birer kapanması demektir· Attık bir 
11li11etin münhasıran ıu veya bu is.tih• 
talle uğrapnaaındald tehlike taınallleıı 
tnlatılmıttır. Memleketleri• -çopnd• 
"Speıyalize" ekonomi yerine ''KamP• 
leks,'' yani mümkün mertebe çok çeıltli 
ekonomi rejimi tatbik edilmel'e baflanı
.IDI§tır. Medıla tngilterede ıniinham1'ft 
llnai istihsal yerine ziraata da ehemiyet -

Brezilyada bıagün kahveden başka 
kakau. mısır pirinç, buğday, petrol, til
tftn, nıırz ve pamuk da yetiştirilmekt~ 
dir. Bilbula bu sonuncu maddenin ~ 
tihsali iki üc 14;~edenberi dünya piya· 
salarrna arzedilec.ek derecede artmıştır. 

Şitide de toprak Urünlerinin çeşitle. 
ri artrrılmafcJa beraber bilhassa Cimen• 
to, kiiıt ve dokuma endüstrileri de bir 

hayli ilerlemiş bulunuyor. 
Deh• birbç yıl bd yolda çalıtırlar· 

aa artık bu meınle1ret1er ekonomisi es. 

kiden olduiu ıibi bir iki mahsulün 
konjonktiirin• bajh olmaktan kurtanl· 
atıf olacalr .e buDll mukabil draat, ma· 
den ve endtıstrDeriııfn cetftll tlriinleri 
Uzerine kuruhnUf olacaktır. 

.r .... 
Şu ıiluettiibDU birkaç hale nemen 

betfteıl bitin memıetetıerde rastlamak 
JilllmkllldGr. Her millet, imklıa dahi· 
liııde tendi kendine yetmde çalı§ıyor 
ft ıimdillk ulusal ekonomileri kurtar. 
mak için de bundan daha pratik çare 

yok gibidir. 
Dr. Orbu CONKER 

Amerikan 
cumuriyetçileri 

Teksas valisini cumur 
reisi namzedi 
gösterecekler 

Nevyork, 4 (A.A.) - Stcfani ajan· 
anun aldıgı haberlere göre, 9 ba.ziranda 
Klavland'da toplanacak olan cumuri· 
yetciler kongreainde Tebaa valisi Lan
'"doll'a cumm bqkanlrgma ve .enato a· 
sasmdaıı Vanderbergiıı de muavinli e 
nam~ed göatertııneleri temin edılmit 
g8rünmektedir. • 
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«Kızılay> m türk 
annelerine güzel 

bir hediyesi 
YAVRULARIJllZ 

Kutlay cemiyeti, (yrnularmuz) adlı 
ı«zel ~r kitab çıkardı n bun t8rk 
annelennt! ithaf etti. 

Biz, bu kitabı elimize aldığımı.z .za
man, daha okumadan, baskı ve tertib 
güzel.liğine hayran olduk. 1 

Bır terazi glSzine oturtulmuı tom· 

balak bir bebek resmi UlfJY• pel bir 

kapak. Parlak klfidı bdılmıt bol re
simli 68 sayıfahk çok .zarif bir eser .. 

Sayıfaların hepsi kı kanç bir itina ile 

renkli ollll"Ü'~· iki yU.. 
den fazla resim Tat Bu reaimter bf kaç 
renkli ve renkler avrupa baskılarr:d 
baskın bir uygunluk ve düzendedir. an 

Mübaleğa etmeden diyebiliriz ki Kı· 

zılaym tii{k annelerine ithaf ettiği bu 

eser, baskı ff tertib bakmımdan bizd 
epiz bir e11erdir. Bu süslü kitabın mfln: 
derecatımı plince..o 

Gene mUt.ıelaız olarak .x..ı· bl '"'J ıye • 
liriz ki bu ınenu &.zerinde tiındlye b. 

dar yazılınıt otan!ann fttttinde bir de· 

ğer .ıaıımaktadıt. Bebeğin, dolduktan 

iki yqsna kadar olan bakımını admı •· 

d1111 taırib eden. bu nerde yavnıyu ilgi. 

lendiren yl.ze- ,.tın babiı vu ... ilk an
ce emdktekl amıenin ııhati ile baflıyaa 

bu eserin sayıfalarmı çevirdikçe yavru· 
nun bakmuıı• aid biitün mevzuları k 
açık, sade bir lisanla ııralanmıı i,!~. 
yoruı. H men her sayıfada birk . i \ ~ rL 
sım var. Buru nner mevzuu b"r kat 
daha cantılfıdınyorlar. 

u tan sonra (Yavrularımız) ı ok d k 

• • 
sergısı Resim 

(BSJI 1. iaci aylada) 

bir bilinçoyla yılı bitirmit olduklarını 
anlatmaya kafidir. 

Sergide 250 parçadan !azla tablo ve 

heyltel tethi.r edilmektedir. Eski ~ 
retler arasında General Halil, Fehi· 
maıa~ Hikmet, Çallı, Nazmi Ziya, H. 
Vecıb, daha yeniler arasında Şefik Bur
~ı, Ayetullah Sumer, Sabiha Ziya, A· 
1ı Halil. Bedri Rahmi, ve Ankaradan 
ittirü eden genç aana~rlar aramda 
da Nuarat, Malik Aksel, Saib vardır. 

POLiSTE: 

Bir lokantada yangın çıkb 
Çarpmba günü saat 14.30 da Anafar· 

talar caddesinde Zafer lokantasının fu. 
run bacaaındaki kurumlar tut ... - .. lr . ~•u· 
retıyle yangın çdmıq ve itfaiye tara· 

fından ~ü>:~esine me dan verilmeden, 
ıönd\iriilmuıtür. Poliı tahkikat Y•l'
maktadır. 

Kahveci Said Oemam yaraladı 
Gece yarın 24 de anlafllmaYıtı bir 

sebeble knga eden lcabveci Sai4 Kısıl

bey maliye tahsil ıubesf adacın ()i. 

manı sol koltuğu altından bıçakla yara. 

la~ı~ından yakalanarak adliyeye veril· 
mııtır. 

onun iç kıymetini bukı pselbiinln 
etaizllline tlenk bulduk. .Bu lritab ber 

yavru anneli için gib bebeli yavruıu 

kadar kıymetlidir. Ve çocuk babalan 

• yattularımrıı" yavrularının analarına 

hedıye etmekle çok yerinde bıı- sevinç 

~e kartılıyacaklarma emin olabıtirler. 

ugünUn yavru arı yar nın erkek ve 1 
kadınları bu kit b içın Kızıl y C miye 
tine çok borçludur. 

- Evde hiç_ oturd . bu. E er b ugumuz yok. Sem yoran 
felrilca: No: 70 

Evllllk ve mesı 
YasaD: ]AB ŞARDON 

Tarır,eye ~;rea: Naabi BAYDAR 

'ıi ona bogubo na ahşıyonnuş hissıni verı
y~rdu. Denilebilirdi ki onun ba lıca vazifesi, 
vıcdanma huzur veren tek va ifesi daima 
~esilineğe mahktlm olan kıtab okuyuştan 
ıdı. 

saydı ~rk u ak am Ansena gelmiyecek ol-
B en yatacaktım. 

mak ~ ~ yorgunluklardan kendini ko u 
ıs:yormu§ gibi hemen kitabını a tI • 

diif -;tt~~lerde Madam Lamorlet'e t;sa-

. 1. 
Henüz aydınlık, fakat fırtına ve batı bu

lutlariyle gölgelenen ba'VHa vitrinler sarım· 
tırak atqler içinde ~diyorlardı. Arabala· 
rm hareketli ve sık giriftlikleri aokaklan tı
lcayordu. Bert, aceleci yüriiyiifii ile keadili· 
ne refakat etmekte olan bu kalabahfm ~ 
~dan, .~eıerinden kaçmak isti· 
~tçasma yoluna bızlı hızlı devam etti. 
Bır vitrinin önünde durmak istediii baldo 
hemen dikkati ç1keceğini, bakılıp seyredile
ceğinı düşündü ve mevzun adımlarla, hiç bir 
:ey görmeden, ciddi, ters bir tavur takınarak 
~'!zerine her yan<lan dikilen kaçıcı sualle-

l'i hıs ede ede yt.iriidü. .... 
üstünden bir kitab alır-

k 
Alber, masanın 

en: 

ı - İnsan bir iş göremedn çabucalt ak§am 
0 uyor, dedi. KolaylqtJiı, bit itiyad batini atdıh icin 

- Madam Vigiye'yi gidip gördün mü? 
- Evet, hem Madam Vigiye'yi, hem de 

madam Solane'yi gördüm. 
- Sokşğa daha sık çıkmafa bqladığm• 

danberi rengin daha iyi. 
-Öyle ise rengim ıeni yanıltıyor. Yor

gunum. Bu sabah tuhaf bir aıkmtı hissettim. 
Saçl~ d~ltirken, elektrildenmit ıibi 
elletım waga yapışıp kaldı. BU; türlu e~ 
ıni açamıyordum. Göz kapaklamn yanıyorr 

du. 
- Haldun var. Biraz deiifmiı olduğuna 

pmdt dikkat ettim. Yanaklarm pembe aına 
zayıfı~ Na!'~ bir kere görsen!. her gün bir· 
az gezınmelıaın. Havası bol, genif caddeler· 
den birinde gayesiz dolaşmabsm. 

Bert, ocağm yanma yerleşip, bacaklarını 
bir sedire uzattı ve i§lemesini eline alarak· 

- Madam Vigiye, gelecek hafta için md 
yemo.ğeçağıtıYor. Heri)'O'lar da yemekte ba-
ıunacaklarmJI, dedi. 

ettik: Bugün Riç otelinde, birlikte kahvaltı 

let'~T~in ediyordum. Madam Lamor-
1 5vnnuı olduğun dn .• •• ı · den ~llidir On ~~u erınden, halin-

damgaaı ~rind teainnın göze görünmez 
x· e ..• 

etti: ıtabmı tttaaanm iiıtiine bırakıp devam 

- Şarlot Lamorlet'i çok • 
Bir ibritim telini dikk tl mu ıevıyorsun? 

ı...... •• ae on ki" 
-9mr oawıe iğerken Bert c vah verd. çın 

- Eglenceli buluyorum. · 
-Abdalhğm eğlenceli b. 

anlıyamıyorum. ır şey o u u 

- Şarlot, madam Sola 'd değildir. n an da a a ı 
Alber, Bert'e d"kk - s h" • ı at ederek aw a ı mı? dedi B r a ır: 

lığını hissetmiy . u kachncaO-ızın abd t 
a tak or musun? A ' -mı dir edebildi w in h . nsena nın zeka-

g alde Şarlot'un .. -'to.ze 

Bu aktam Avrupa istasyonlarında 
dinleneltilecek seçme program 

(Mtkara saatı ile) 
Konıer: 
20.30 vı,.ma (Modern mtlslk konseri" 
20.40 Parla P.T.T. (Pad81ap bnaen; 
21.10 Hmnba• (Wea. fldnti) 
21.30 StrMburg (Weblr) 
21.30 LOndra (Komer Ullfcmik) 

OJ.11~: 
ı9.30 Droitwich (Mozart) 
20.45 Loeıı1l1I (Pi)auo, prlrı} 

21 - Ralic> ıwi• (PIJ&llO) 
Of*W, 0,•NflJ 7i7'fb'O I 
21.30 Paftl P.T.T. (Komedi fransea) 
21.30 Dnritwich (Loui1e • Ckarpeııtier) 
2ı.40 Radio Puis (Boccace); Roma 

(La fleur d'Hawai) 

22- B•JMtt•(T.-••r-v..
Dtın• ifa.ili : 
23.30 Londn1 
24 - 1topeıihag DoyçlaıM! 
24.15 DroitWich 

19.30 

ıs

ıt

lt.ıs 

19.30 

20-
20.30 
2\ 30 

.._...radyoea 
Edebiyat saati (Mevi na ve ıaıa• 
tiden parçalar) müzik okoillpa· 
nimamyle okunacaktı-. 
ICatpiÇten nakil 
Aıaıa. haberleri 
Ku!ftk müzik 

htanbul rady088 
Operet parçalan (Plak) 
Haberler 
lluh*Clif plildar 
Kızılay a.ama kollfe1'8GI 

Sırrı tarafındae (Kualay 
tilmı yardım) 

Halık mullikiai 
Stüdyo orkeat.reları. 
Son haberler 
Saat 22 den soma Al!Hld·olu 
sının gazetelere ma u 
servi ı v rilec ktir. 
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Yeni Bankalar kanunıı 

Yeni kanunun ·llilhassa mevduata aid 
hükümleri tasarruf hayatımıza daha çoli 
esaslı bir inkişaf imkanı vermektedir 

Yeni bankalar kanununun koyduğu hükümlerden eveli günkü sa· 
yımızda bah•etmiftik. Geri kalan hükümler ıunlardır : 

Kredi muameleleri , e karşıhklar l zu bankalarla müştereken hissedar bu-
t.er hangi bir banka, hakıkı veya lundukları milli sanayi iştirakleri bu 

hükmi bir şahsa nakid, mal, kefalet ve te- kayde tabi değildir. 
minat ıckil ve mahiyetinde veya her han- Bankalar ticaret maksadiyle gayri 
~i bır şekil ve surette kendi tahsil edil- menkul alım ve satımı ile meşgul olamı· 
miş sermaye ve ihtiyat akçelerinin yüz· yacaklar, gayri menkul üzerine ödünç 
de onundan faz:la kredi veremiyecektir. para veremiyeceklerdir. Ancak alacak. 

Ancak altın veya dahili istikraz tah- !arını sağlamlaştırmak maksadiyle mun· 
vilatı terbini mukabılinde açılacak kredi- zam teminat olarak gayri menkul ipo· 
lcr de bu son haddin "~ 60 şa, ihracat teği alabileceklerdir. Bankalar kendi iş-
mallarına aid vesikalar karşılıgında açı- !eri için lüzumlu olan gayri menkuller 
lacak kredilere de yüzde 20 ye, ticaret müstesna, alacaklarından dolayı temel. 
malları mukabilinde açılacak krediler de lük mecburiyetinde kaldıkları gayri 
yüzde on beşe çıkarılabilecektir. menkulleri temellük tarihinden itibaren 

Bu kayda tabi olmıyan maumeleler beş sene içinde elden çıkaracaklardır. Bu 
şunlardır: elden çıkarmanın imkansız veya banka 

a) Devletle veya hükmi şahsiyeti için büyük zararı mucip olacağı haller-
baiz devlet müesseselerile veya serma- de müddet, İktısad vekilinin kararı ile 
yesi devletçe mevzu bankalarla müşte- ihtiyaca göre uzatılabilecektir. 
;eken hissedar bulundukları milli ıana- Husuıi kanunlara göre gayri men-
fi i ·irakleri, kul üzerine ikraz için kurulmu' ban. 

b) En az % 51 niıbetinde sermaye· katarla emniyet undığı bu h:.ikümden 
sine uhib bulndukları müesseselerle müstesna tutulmu,tur. 
yapacakları muameleler, Bankalar, devlet ve devlet mile1Sc-

c) Hususi kanunlarla vazedilen hü- ıeleriyle olan veya 500 lirayı geçmiyen 
kümlerc: söre yapılan muameleler, muamelelerle kote esham ve tahvilat 

d) Maliye Vekiletile yapılan mua- veya altın terbini mukabilinde açılacak 
meler, kredilerle ziraat bankasınca verilecek 

e) Vadesinin husulüne en fazla iki 
~ne kalan hazine bonolarının iskontosu
na aid muameleler, 

f) Karphfı nakid veya devlet dahi
li istikraz tahvilitı olan teminat mektub
lanna aid muameleler, 

g) Bankaların kendi aralanndaki 
nuameleler, 

h) Maliye ve lktıaad vekiletlerinin 
kabul edecekleri ecnebi bankalann mu
'ubil kefaleti ile verilen kefalet mektub
•an. 

Hakiki veya hükmi bir şahsa verile
cek nakid. mal, kefalet ve teminat ,ekil 
ve mahiyetinde veya herhangi bir tekil 
ve surette yekunu tediye edilmiş serma. 
yenin yüzde onunu geçmeyen ve 25 bin 
liradan az olan krediler banka esas mu
xavelenamesinin ve dahili nizamname
Jinin koyduğu kayıd ve şartlara göre 
banka umum müdürlüğünce veya ken
dilerine verilen salahiyet içinde şube 
.ntıdürlüklerince açılacaktır. 

25.000 liradan fazla ve 200 bin lira. 
dan az olan krediler banka umum mü· 
dürünün tahriri teklifi ve idare komite
ıinin kararı ile: 200 bin liradan fazla o. 
lan krediler yalnızca idare meclisinin 
'.cararile açılacaktır. 

Hadleri ne olursa olsun açık yani 
karşılıksız kredi cari hesapları banka 
.unum müdürlüğünün teklH ve idare 
meclisinin kararile açılacaktır. 

Bankalar doğrudan doğruya veya iş
•irak tarikiyle sanayi i•lerine tediye e· 
'filmi• sermaye ve ihtiyat akçelerinin 
yekununu aımayan bir mikdara kadar 
girebileceklerdir. Ancak ~evletle veya 
aükmf bir şahsiyeti haiz devlet müesse
~leriyle veya sermayesi devleteç mev-

zirai krediler hariç olmak üzere aça
cakları ticari krediler, verecekleri ke
falet veya teminatlar için bunları isti
yenlerin en son vaziyeti göeteren ve me
sai heyet ve delegelerinin imzalarını 

ta'ıyan bir heaab vaziyeti istemeie mec. 
bur tutulmaktadırlar. 

Bankalar heaablarında tasarruf mev. 
duatını diğer mevduattan ayı.nnaya mec
bur tutulmaktadırlar. Devlet ve devlet 
müe1Seaeleri, hususi idare ve belediye
lerle bunlara aid müeaseselerin ve umu
mi menfaatlere hadim cemiyetlerin ve 
umumiyetle banka ve •irketlerle tica
rethanelere aid olmak üzere tüccarla
rın mevduatı haricindeki mevduat ta
sarruf mevduatı sayılmaktadır. 

Bankalc~r. teahhüdlerine kar,ı bulundu· 
racakları umumi disponibiliteden başka, 
Maliye vekaletinin muvafakati altında 

devlet dahili istikraz tahvilitından ve
ya bu tahviller derecesinde faiz getiren 

diğer menkul kıymetlerden müteşekkil 
bir munzam karşılık tesis edeceklerdir. 
Bu munzam kar,ılık üçer aylık hesap 
vaziyetinde gösterilen umum mevdua
tın en az yüzde on beşine muadil tutu.. 
lacaktır. 

Ancak bu munzam karşılık kanunun 
neşri tarihinden itibaren ilk takvim se
nesinin sonuna kadar umum mevduatın 
yüzde üçüne, ikinci yılın sonuna kadar 
yüzde altısına, üçüncü yılın sonuna ka· 
dar yüzde dokuzuna, dördüncü yılın so
nuna kadar yüzde on ikisine, beşinci yı
lın sonuna kadar yüzde on beşine iblağ 
olunacaktır. 

Mevduatın azalması halinde mun
zam karşılığın nakde tahvili İcab eden 
kısmı banka tarafından talep vukuunda 

satın aldıkları Merkez bankasınca taS
dikli fiat üzerinden derhal nakde tah
vil edilecektir. 

Bankalar bu munzam karşılıkları ay
rı bir hesapta gösterecekler ve ayrı bir 
kasada muhafaza edeceklerdir. Bunları 
rehin edemiyecekleri gibi, mahiyet ve 
şekli ne olursa olsun hiç bir muamele
de kullanamıyacaklardır. 

Bir bankanın kabul edebileceği ta
sarruf mevduatı yekunu tediye veya 
tahsil edilmiş sermayesiyle ihtiyat ak
çeleri mecmuunun 

a) 500.000 liraya kadar olan banka
larda üç mislini. 

b) 500.000 liradan bir milyon lira
ya kadar olan bankalarda beş mislini 

c) 1.000.000 liradan 4.000.000 liraya 
kadar olanlarda 6 mislini, 

ç) Dört milyon liradan fazla olan-· 
tarda 7 mislini geçemiyecektir. 

Tasarruf mevduatı sahibleri mevdu
atlarının yüzde kırkına müsavi bir mik· 
dar için bu mevduatı kabul etmiş olan 
bankanın aktifinde mevcud bütün kıy. 
metler üzerinde imtiyazlı alacaklıdır. 

İflas vukuunda tasarruf mevduatı

nın imtiyazlı kısmı tasfiye neticesi bek
lenmeksizin sahiplerine tediye oluna
caktır. Mevduat sahiplerinin mevduat· 
tarını diledikleri anda bankadan nak· 
den geri almak hakları hiç bir suretle 
takyid ve tahdid edilemiyecektir. Mev
duat sahibi ile banka arasında vade ve
ya ihbar müddeti hakkında kararlaştırı· 
lan şartlar mahfuzdur. 

Muhtemel ri"kler karşdığı: 
Bankalar ticaret kanununun 462 in

ci maddesinin ve esas mukavelelerinin 
mecburi kıldığı ihtiyatlardan başka IC• 

nelik saf klrtarından yilzde betini (ile· 
ride vukuu muhtemel zararlar karşılıiı) 
olarak ayıracaklar ve bu auretle ayrılan 
yüzde be,ten kazanç .ergisi aranmıya. 
caktır. Bu mecburiyet ihtiyatların ye
kunu tediye edilmiş ve TUrkiyeye tah· 
ais olunmuş sermayesinin tamamına mil· 
savi oluncaya kadar devam edecek ve 
zarar tahakkuk ettiği zaman bu karı•· 
lıktan yapılacak mahsup nisbetinde ye· 
niden karşılık ayrılacaktır. 

Türk kanunlarına göre tetkil edil • 
miş ve edilecek otan bankalar maliye ve 
iktısad vekiletlerinin tesbit ve müsaade 
edeceği nisbeti geçmemek prtiyle aer• 
mayelerinin bir kısmını ecnebi memle-

ketlerde kullanabileceklerdir. 

Bu müsaade her muamele için ayrı 
ayrı veya icabına göre her ban

ka için muayyen hadlere kadar umumi 
bir şekilde verilebilecektir. Yeni kanu
nun neşri tarihine kadar yabancı mem. 
leketlerde ıube açmış olan tıirk banka
larının bu şubelere tahsis ettikleri ser· 
mayeden ne mikdarını o şubelere bıra
kabilecekleri maliye ve iktısad vekalet
leriyle alakalı banka arasında tesbit o
lunacaktır. Ecnebi memleketlerde kuru. 
lup Türkiyede şube açmış olan banka
lar Türkiyedeki şubelerine tahsis etmit 
oldukları ıermayeden ne mikdarını o 
şubelere bırakabilecekleri maliye ve ik
tısad vekiletleriyle alakalı banka ara
sında tesbit olunacaktır. Yabancı mem
leketlerde kurulup Türkiyede şube aç
mı, olan bankalar, Türkiyedeki şu~le. 
rine tahsis ettikleri sennayeyi ve butiln 
bankalar kabul ettikleri kayudatı mali
ye ve iktısad vekiletlerinin müsaadesi· 
ni almadan ecnebi memleketlerde plas
man ve tevdiat suretiyle istimal edemi-

yecekleri gibi türk bankalarında kote ol
mayan esham ve tahvilatı iktisabında ve 
bunlara mukabil kredi açılmasında kuL 
lanamıyacaklardır. Türk kanunlarına 

göre kurulmuş bankaların yabancı mem· 
leketlcrdeki şubelerine ayıracakları ser· 
maye asli sermayelerinden tenzil edi
lerek munzam karşılıklar için kullanı
lacaktır. 

Bankalar şubelerile ve dahilcteki mu
habirlerile hesap mı.tabakati elde etme
den senelik bilançolarını kapatamıya

caklardır. Ecnebi memleketlerdeki mu
habirlerile aralarındaki karşılıklı he
sap vaziyetlerinin mucctbakatine aid ced
velleri de bilançolarını tanzimden evet 
tesbit etmek mecburiyetindedirler. 

Y ~minli miiraki pl('r: 
Bu kanunun tatbikini kontrol vazi

fesi ile mükellef olmak üzere Maliye ve 
iktısad vekillerince müştereken lüzu. 
mu kadar "yeminli mucakip.. Unvanlı 

memurlar intibah ve tayin olunacak ve 
bu mürakiplere icra vekileri meclisin
de yemin ettirilecektir. Yeminli müra
kiplerin haiz olacakları vasıflar ve şart
larla çalışma usulleri maliye ve iktısad 
vekilerince tesbit olunacaktır. 

Yeminli müraklpler hiç bir suretle 
bankalardan mevduat sahiplerinin isim· 
lerinin bildirilmesini istemiyeceklerdir. 
Bankalardan kredi, kefalet, teminat ve 
sair banka muamele ve hizmetlerinin 
müfredatı ve alakalıların isimleri ve he· 
sapları hakkında da malumat talebede. 
miyeceklerdir. 

(Yeni kanunun getirdi~i hükümleri 
ve yeni mevzuatı ileri sayılarımızda ya
ucafn.) 

Avusturya 
Habsburgların geri gelme

si için konuşmalar 
yapmayacak 

Viyana, 4 (A.A.) - Avusturya hü
kümetinin, Habsburg dinastisinin tek· 
rar saltanat makamına getirilmesi için 
yabancı devletlerle konuşmalarda bulu
nacağına dair olan haberler resmi su· 
rette tekzib edilmektedir. 

Siyasal mahfiller, B. Şuşnig ile B. 

Musolini'nin Avrupa'da şimdi mevcud 

olan meseleler hakkında görüşeceğini 

bu görüşmeler esnasında Habsburg sal 

tanatının yeniden kurulmasından bah· 

solunmadıgını, çünkü bunun günü11 

meselesi olmadığını bildirmektedirler. 

Arşidük Otto lıalyaya gitti mi? 
Brüksel, 4 (A.A.) - Dünkü "Der· 

niyer ör" gazetesi, arşidük Otto dö 

Habsburg'un İtalya'ya gittiğini yazmıf 

tr. Fakat Steenockerzeel şatosundan bı• 

haberin tevsikine imkan olmamıştır, 

B. ~ıışnig l ... ondra ve Parise de 
gidecek 

Londra, 4 (A,A.) - Royter ajansı

nın Romadan aldığı bir habere göre, A

vusturya ba'bakanı B. ŞufRig pek yakın 

da Londra ve Parise giderek dış ıiya

;_ hakkındaki görütünü bildirmek ni· 
yetindedir. B. Şutnig bu yolculuğu dı( 
bakanı ııfatiyle yapacaktır. 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRI MENKUL SATIŞ ME
MURLUOU~DAN: 

1 - İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun kiltük 80, p.ıf 
ta 33 ada 195 parsel 19 numarasında kayıtlı ve Ankaranın yenice 
mahallesinde cami sokağında kiin bir ev aıağıdaki '8rtlar dairesin
de açık artırmaya konmuıtur. 

2 - Evsaf ve müştemilit: Evvelce ev iken hali hazırda şimdi 
dükkin ve saire halinde kullanılan gayri menkul bir dilkkin. bir 
kahvehane ve ahırdan ibarettir. Ve heyeti umumiyesine (2000) iki 
bin lira kıymet konmuştur. 

3 - Satış pefin para ile olmak üzere 6-7-936 tarihine müaadif pa
zartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me. 
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyıı.e
tin yüzde 7 ,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın terı.i 
nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvil
leri getireceklerdir. 

S - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur güıııın 
16 ıocı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İ!bu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen k·y
metin yüzde 75 fini bulmadığı takdirde 21-7-936 tarihine milaadif 
salı günü saat 14 -16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok ar
tırana ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakıp 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale lx>zulacak ve bu tarihten evvel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile alrnağa razr olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilmek iizere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhi1e almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
taou harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alikadarların bu gayri men· 
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirme'eri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu aicilliyle sabit olmadıkça ı:ttış 
bedelinin paylattırılmaaından hariç tutulacalrlardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 20-6-936 tarihinde 936-24 n11-
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan '8rtnam~-
mizi okuyabilirler. 1-2298 

Tefrika: No: 63 

TOPYEKUN HARB 
Yazan: G~n~ral LUDENDORF 

Türkçeye çeviren: Hikm~t TUNA -
Harba girişmiş olanlann neşe ve çeviklik

leri, harb tatbikinin mümeyiz vasıfları ola
caktır. U stün olmıyan bir durumda, yalnız 
çeviklikle muvazenenin temını kabildir. 
Harbın tatbikinde demiryolan bu bakımdan 
da eski ehemiyetlerini muhafaza etmekte
dirler. 

Alman yüksek kumanda idaresinin 1914 
de garb cephesinde, düşmanı, ondan daha 

rındaki meydan muharebesinde nasıl ezdiği
mi hatırlatmak isterim. Gene bunun üzerine 
fazla hırpalanmış olan Avusturya ordusuna 
San ve Vistüle doğru yeniden ileri yürüyüş 
kabiliyeti vermek için, ordunun, yukarı Şi
lezya'ya demiryoluyla nasıl nakledildiğini, 
bu ileri yürüyüşte düşman kuvvetlerinin na
sıl dövüldüklerini, ondan sonra nihayet bü
yük üstünlük karşısında yukarı Şilezya sını
rına çekilmek maksadiyle, San ve Vistül bo
yunca ve Varşovanın cenubunda, ruslara kar
şı nasıl mukavemet gösterildiğini, bu ricat 
içinde, önceden geri çekilmiş olan karşıların
daki düşman yığınlarının sağ yanına, şarki 

miş olan yahut kendisine karşı üstün bir du
rumda bulunulan bir düşmanı ezmek de ko
laydır. Fakat, vaziyet böyle olmıyacaktır. 
Olsa bile, düşmanın giriştiği hareket mailim 
değildir. Bu itibarla, düşmana başka bir ta
raf ta darbe indirmek İcab edince, zayıf taraf
ların rizikosunu göz önünde tutmak laznn
gelecektir. Düşman bu ziflardan, kendi zif
lanndan istifade edileceği gibi, f aydalanabi
lir. Bu takdirde, ameliye kanununa riayet 
eden. eyi bir durumdadır. 

Herhangi bir taraf ta temin edilen mutlak 
bir zafer, başka bir taraftaki zaflardan düş
manın istifade etmesine mani olmaktadır. 
Eğer ki, general v. Schlieilen'in harb niza
mı tertibindeki alman ordusunun Sar
brücken' deki sol cenahı, o zayıf durumun
da, büyük ölçüde üstün fransız kuvvetleriyle 
çöktürülmüş olsaydı, ki 1914 de hakikaten 
buna teşebbüs edilmişti, alman sağ cenahın
da sonradan kazanılacak herhangi bir mu
vaffakıyet artık tesirli olamazdı. 

dinlenilecek ve harb da, sona erinciye kadar, 
sarsılmaz, çevrilmez uzun ve yayılmış cephe
lerde yeniden siper harbı halini alacaktır. 
Bu takdirde, harb, bir müdafaa kuvvetinin 
ezilmesi ile değil, harba girişmiş olan ulusun 
çökmesi ile sona erecektir. 

Askerlere, yürüyüşlerle, meydan muhare
beleriyle maddi ve manevi yükler yüklen
mektedir. Hezimetler, maneviyatı çöktür
mekte, zaferler ise, yalnız geçici bir surette 
onu yükseltmektedir. Ölü ve yaralılar ordu 
saflarından ayrılmaktadırlar. Bunların yeri
ne, muharebede arkadaşlık ederek hayatta 
kalanlarla henüz sıkı bir surette bağlanma
mış olan yedek geçmektedir. Yedeğin mane
vi kuvveti yerinde olsa bile yeni yedeklerle 
eski muharibler iki yeni alem diye karşılaşa
bilirler. Şimdi, böyle bir durumda, bütün mu
hariblerin, ebedi olan ulusun varlığım idame 
için girişilen harbın ehemiyetini müdrik o
lup olmadıkları ve bu hususun kenrlilerinc 
durmadan hatırlatılıp hatırlatılmadığı, gü· 
nün zaruretlerini yenecek kahramanca hare· 
ketlerde bulunmak kabiliyetim muhafazcı 
edip rtmedikleri kevfiyeti çok ehemiyetli 
dir. 

zayıf bir kuvvetle ezmek umudu gerçekleş· 
medi. Tam zamanı gelmişken, o, harb güdü
müne yeni bir siklet merkezi teşkil etmek, 
yani, 1914 son teşrininde harbın kati netice
sini Rusyaya karşı çevirmek kararım vere
medi. Kıtalara, demiryoluyla garbtan şarka 
doğru büyük ölçüde yer değiştirtmek sure
tiyle, bu netice elde edilebilirdi. Bu münase
be 1 ~. şarkta, bir düşman ordusunu ağustos
ta rr 'lenberg'deki meydan muharebesinde, 
b · 1cisini de eyliilde Mazurva bataklıkla-

Prusya'dan demiryoliyle celbedilmiş olan 
8 inci ordunun kısımlariyle birlikte, saldırıs
la darbeyi indirmek için, kıtaların gene nasıl 
demiryoluyla Gnesen'e, Hohensalz'a ve 
Thom'a sevkedildiklerini kaydetmek iste
rim. Büyük Friedrich (Fridrih) 5. 11. 1757 
de Merseburg civarında Rosbach'da 5. 12. de 
de Breslav'm garbında Leuthen'de meydan 
muharebeleri yapmıştı. 

Bütün bunları buraya yazıp katıştırmak 

kolay bir şeydir. Atış yapmıyan bir düşma· 
na saldırmak nasıl kolaysa, ezilmeyi haket-

Topyekun harbm tatbikinde, harb ameli
yerleri birbirinin arkasından gelmekte, mey
dan muharebesini meydan muharebesi takib 
etmektedir; bu arada ihtimal ki, kuvvet top. 
lamak maksadiyle, kısa veva uzun fasılalarla .. "(Sonu var); 
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ZiJ\a:.~t V ck.aletiıule ıı ~

Daktilo Araıııyor 
ri orta mektep mezunu olmak 

Süratli ve hatasız yazmak ve asga 
1 1. ·· t' · .1 k (60 a tmış) ıra ucre ın ı· 

c:artiyle bir daktilo alınacaktır Verı ece T h ·ı d · 
1 mümkündür. a sı erecesı 

!erdeki iş kabiliyetine göre artırı ması . 
.. k f ]anlar tercıh olunur. 

yuksek ve ecnebi dillere v~ u. u 
0 

• t · Direktörlüaüne mü. 
İsteklilerin Ziraat Vekaletı Neşrıyat şle~_2276 " 

racaa tlarL ( 1230) 

Kapalı zarf usulile yapağı satrşr 

Karacahey Harası !Uiidiirlüğüıuleıı: 
. fk e altı bin yirmi iki kilo yanın 

Haranın yüz altmıs kıl~ sa. ~? v 1 .1 kıvırcık yapağıları kapalı 
kan ve iki bin ~ekiz yiiz yırnu dort <ı 0 

günü 16 haziran 936 sa
zarf usıı!i!e artırmaya konmuctıır. ~rtır~: olarak safkan Merinos 
lı günii sa<'t onbeştir. Muhamme~ ıym" 'nos yapağısmın kilosuna 
}aoa~ısınrn kilosuna seksen yanrn~1an merıııltrnt" kurus muhammen 
Y t . b k , O-ıcoının kı osuna ' .., . e mış es ıvırc:i< yapa,., ..... ·n (dört yüz seksen) lıra mu· 
kymet takdir olun-nushır. Her uçu ıçı 
vakl·at tem'nat ;ılrııaca'üır ..,. 1 •• ı'dir fc:teklilerin artırm::ı 

A 
. K Jl:ır"St , ·ı. er"-ez · , 

rtırTa ycrı :'lf<' ' e~ ·t b' ı·ı tC LJ;ır 1-ı bulunmaları ıJ;ın 
.,... .. • 1 ·ı s,,11.1,. ... e ır ı• • 
t- lU t m nat : ı e ve ve ' 1 z1<15 
ol '1ur (1148) -

• • ı l' •• 
. "' ile etli fen memurlu u mu 'clır 

ray- n (80) Iııa m u . ci maddesi ger" Tınce memu-
l. t lil.:rin 2 9 sayılı kanıınun < 5;d~~ eclilmck şartiyle, 10 • Hazi. 
rıyeti B<>yın rlrk Ba anh • nca t~. ·kalnriyle birlikte yazı iJe 
ran 936 gunlcmecine kadar gerek ı vcsı ) 
Urayımıza miira :ıatları i~an olunur. (l1

95 
l-2232 

İzmir· Beledivesinden : 
.; 

rk •htiyacı için b~her tonu 913 
Havagazı fabrikasının bir sene. 1 

•• ı : b d ı· hammenle dört 
k 

. .. .. ·rmı ıkı }ıra e e ı mu 
uruştan kırk üç bın uç yuz yı d' 1 mad 'n kömürü 

b
. ~ k b t Zonguldak zero ıs ave ~ ın yedi yüz kır eş on . _936 cuma günü saat 16 da 

baş katiplikteki şartname veçhı\e .12~6 . . bin iki yüz elli liralık 
kapalı zarfla ihale edilecektir. ştıra k ıç~n ·nat mektubu ile 2490 
muvakkat teminat makbuzu. veya Banl a ~~ teklifler gün azami 
sayılı kanunun tarifi dairesınde ha~zır anm Tr (1329) 1-2133 
~t 15 §e kada~r~e~n'.!:c~iı~· m~en'.!,.!b!:a~ş~ka:n~l~ı!:,g;.:,rn:;a:..:,v.:.er:.;ı.:,;ı~. ~--------

Sivas Cumuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

. s nihayetine kadar bir senelik 
Sivas cezaevinin 937 senesı mayı h abiyle en azı 153.000 ve en 

ekmek ihtiyacı beher çifti 960 graf1 e~ek yıliık yerli ve sarı baş 
çoğu 173000 kilo olara~ alınac~~ 0 ~~eevi unundan ve belediye narhı 
sert buğdaydan ve fabrıkanın ı~ınc~ .. re 1 • haziran • 1936 T. den 
.:.izerinden tcnzilatiyle ihal eedılm~ uz.:ddetle miinakasaya konul • 
itibaren kapalı zarf usuliyle 20 gun mu 

rnustur: h sabiylc teminatı muvakkate akcası • 
Talıp olanların ~ 7 bu_çu\ e20 inci cumrrtesi günü saat on bir

v Banl·a mektubu ıle hazıran " ··tesekkil komisyona ve daha zi
d Sivas C. M. U. Jik .d':iresind.~ ~~pi;ane müdüriyetine m"ra ..... t-
yaı:J malfmat almak 1 tıyenierı 1-2243 
lan ilan olunur. (1213) .-. ... -.. .... -. .... -."l".-.... .-.• ..... •-1 

............ ..l:'L.~ ı...-Ao~ ,...,....., ... ..., ....... t);...~·~·--..r•"V'• ... ':. 
~ "-,,-...,.:..;-~--~-~-y.-....-.A..•~""'"!:!-'•..,,_,,,.,,_ıi'W" .... -- ~ ~ 
~~r.ı.~~~·""W"•~·--· ~ 

:~ z E V I{ G E M İ S I ~: 
~ .. 

r~ Carol _ Gene Raymond J.~ 
.ancy ~ 

~:,.;~~~~~--
~~~ ~~·-·~~~~A~~ ~ ~ ~ ~ V 

'Kapalı zarf usulile yapagı satışr 

Karacahey Harasında ~fö~~~t"kl~~ 
" · Yeıı· stirn1c Cıf tlıgı l\f u-
Ll erınos ., .:ı. 

dü1 .. liiO--ünden: 
O . .. doku?. kilo safkan merinos yapa-

Çiftliğin altıbin sekız yuz. on mkan ya ağıların kapalı zarf 
~ısı ile altı bin yüz on altı kılo ,f';ı ma giinll 16 haziran 1936 salı 
u~uı.~ ile artırmara konmuştur. k~ ~et olarak Safkan merinos ya· 
gunu ı:.aat onbcştır. Muhammen Y •

008 
yapağının kilosuna yet-

~ k'l k n uarımkan merı , 'k' ... oagının ı osuna se se J kd' olunmustur. Her ı ısı ıçın 
eni" lıes i·uruş muhammen kıyınet ta . ırt alınacaktır. Arttırma yeri 
vedi yüz elli dört lira m~v~kkat temına 
haracahev harası merkez~.dı_~· inatJarile ve vesaiklerile birlikte 

İstekli'erin artırma gunu tem ( 114~) 1-2143 
H-.r,.,h pqlı·nnı:--l;ırı 11::111 olııııur. ı _____ _ -

Ereğli kömür havzası sağlık 
I\:omis,1onıı Ba~kanlığından: . 

J . • tıbbiye ihtiyacı "17000" lıra rlavza sa~lık tes.~ıla~uun ~ez;;: zarf usulile ve on beş gün müd· 
,,uhammen kıymet uzerınden ap 
detıe eksiltmeye kon 1tmuştur. b •. r e kadar Zonguldakta Sağ-

İsteklilerin 11-6-936 ~erşem :r~un ~~tuoları ve muvakkat temi· 
lık teskiliitımız bııskanlıgrna te, ı m bt ka teminat mektubu gön· 
tıat 2kcesi olan 1275 liralık nakdı veya an h''kümlerinin tamamen 
derrnelei-i ve teklif mc1 tunlarında şartnamı; 

1
.u d 

k h 'h t kayıt etmelerı aztm ır. l 
a ııl ol11nı1ununu sara a en 

1 1 ektir. Şartnameler s· 
t ·t-p' ı ilerin Tiirk Vate1ndn'" .. o .. m~.a~ıaf tktmıt Vekaleti l\faden 

ı -· ,,ı,.ı.,, 4 ncU Vakıf han1n<l;ı ı•'"lııkncu St _; k Komisyonu Başkan· 
t t;ı,.,t M"murlu"'ııncfan. Zon~111 < a ta '"" 1 

1 . - ·~ ... T\;ıra!;tz alıntT. (286-1) 1-2163 

ULUS ~'\YrA 7 

l ç;;.e9;)~»~::Rl VE LIMA:=~=M 1 ! 1 
MÜDURLÜGÜ S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 

A~'{~_ra • Ç_aı:ıkırı - Ankara gezinti trenlerinin 7-6.936 pa• 
zar ~um:n~en ıt,_ı~aren her pazar gimü aşağıdaki yazılı saatle· 
re gore ıc;Jıyecegı muhterem halka ilan olunur. (1246) 

ANKARA LEVAZIM AM:~;l 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU ILANLARI 

GİDİS DÖNÜ~ 
Ankara K . 7 . 45 Çankır' 
Cebeci V . 7 . 53 Kalecil 

K . 7. 56 
Yozgat v. 8. 52 

K • 8 • 54 
Kalecik v . 10 . 07 

K . 10 . ıo 
Çankırı v . 12 • 10 

1-2304 

Yozgat 

Kay aş 

Cebeci 

Yeni".ehir 

Ankara 

iLAN 

K. 
v. 
K. 
v. 
K. 
v. 
K. 
v. 
K. 
v. 
K. 
v. 

19 . 10 
21 • 11 
21 . 15 
22 . 41 
22 . 42 
23 . 24 
23 • 26 
23 . 37 
23 . 40 
23 . 45 
23 47 
23 . 52 

Ankara'dan K,Jecik'e ve Çankrıya: 
7. 6. 936 t"rih'ndcn itibaren vaz mevsiminin devam ettiği müd

detçe her pazar giinii l'llr tcnczz'ıh treni tertip e<lılccektir. Bu te· 
nezzüh trenlerile seyahat edecek yolculard.ın maktuan (vergiler 
dahil): 

Ankara. Irmak ve are1.) Yalnız gidiş için 
larındaki ist,,<;yonlar. ) 

I 
75 

90 
100 

lI III 
55 40 

70 50 
80 70 

dan Kaleci1 'c ) Gidis • d"'ııiiş icin 
Ankara • Germece ,. e a-) Yalnız · dis için 
ralarındaki ista yontar-) 

in 130 dan Çankırı'ya ) Gidi • dônüş i 100 80 
kurus ücret al•nacaktır. F h taf ·ı, t 
edilmelidir. (1233) 

n ta"vonlara 
1-2'81 

mürac ııt 

İLAN 

Muvakkat teminat 
1567,80 Lira 
1488,95 " 
3097,79 " 
921,49 .. 

1002,54 ,. 
1- 2236 

İsmi, muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 29-6-936 pa
zartesi günü hizalarında gösterilen saatlerde Ankarada idare bina
sında ayrı ayrı ve kanalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu işlere 
girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminatları ile 
kanunun tavin ettiği vesikaları ve teklif mektuplarım aynı gün 
Amyan ve Klingrit malzeme icin (saat 14 e); Transmisyon kayış· 
lan için (saat 14,30 • a): Muşamba ve Pe~amoitler için de (saat 
15 • e) kadar komisyon ReisliNine vermeleri lazımdır. Bu islere ait 
sartname Haydarpaşada Teselliim ve sevk müdürlüi?;ünde, Ankara
da Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (1166) 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 
İsmi bedel teminat saati 

Cem'an 6660 kilo muhtelif ) 
eb'atta amyant ve klingrit ) 
levhalarla kord amyantlar ) 
Cem'an 1355 metre muhtelif ) 
eb'atta tek ve ci ft katlı ) 
transmisyon k~yışı ) 

6187 Lira 

2692 " 

Cem'an 2030 metre beyaz ve ) 
kahve rengi muşamba, muhtelif) 7431 ,, 
eb'atta linolcom ve beyaz ) 
kahve rengi pegamoitler . ) 

1 LAN 

464 Lira 15 

201,90 .. 15,30 

557,32 " 16 

1-2192 

Muhammen bedelleri muvakkat t minatları ek il me giın ve sa
atleri aşağıda yazılı malzeme k~palı. zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır Bu ıse gırmek ıstiyenlerin muvakkat te
minatları ile tekliflerini ve kanunu~ tayin ettigi vesikalarla 7.5-936 
T. ve 3297 No. lı resmi. gaze.tede muı:tc~ir talimat vcçhile alınacak 
ehliyet vesik;ısını han ı eksıltm;y~-~ıt ıse o ek!iiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komisyon reıshgıne vermiş olmaları 15.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak A.nl.;nrada Malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada TcselEim ve Sevk Mıidiirlüğiindcn alınabilir. ((1190) 

Muhammen Muvakakt Eksiltme 
Cinsi 

Beyaz ve toz sa1unlar 
Arap sııbunu 
Sütko~tik, Pot2skostik. 
soda 
Karbolineom 
Amonyak 
Trikloretilen 
Hamızı kibrit 
Tuz ruhu 
Göz taşı 

Bedel Temina. gunu Sa:ıti 
787.00 Lira 59 02 Lira 30.6.936 15 

3400,00 .. 255,00 " " 15,30 
2577,50 " 193 31 16 

J.600,00 
175,00 
180.00 

1315.00 
1000.00 
1400,00 

İLAN 

ı H U 

.. 120,00 •• 1.7.936 15 
13,13 " 

" 
1.5.30 

" 13,50 " " 16 
.,, 98,63 " 2.7.936 15 
" 75,00 " 15,30 
.. 105,00 " •• 16 

1-2238 

Bedel muhammeni 3600 lira olan dcmirvolları dergisinin bir sene 
müddetle basım isinin kapalı zarf usulü ile 15 Haziran 936 pazarte
si {?"tinii saat 15 de Ankarada idare binasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istivenlerin 270 liralık muvakkat teminat ile ka. 
nunun tavin etti~i vesikaları ve tekliflerini avnı gün saat 14 e ka
dar Komisyon Reisli~ine vermeleri lazımdır. Sartnameler Ankara
da Malzeme dairesinde istiyenlere parasız verilir. (1185) 1-2200 

İLAN 
Muhammen bedeli (29750) lira olan 70 ton üstüpü 26.6.936 cuma 

günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2231.25) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarla 7.5.936 tarih ve 3297 numaralı resmi 
gazetede münteşir talimat veçhile alınacak ehliyet vesikasını teklif
leri ile birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri Hizımdır. 

Şartnameler 149 kuruş mukabi1inne Ankara ve Haydaroa~ada i-
dare veznelerinode satılmaktadır. (1227) 1-2274 

İLAN 
Muhammen bedeli 496400 lira olan 50000 ton yerli made k" - .. 

18.6.1936 perşembe günü saat 16.30 da kapa1ı zarf usul" ·ı ~ komuru 
idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek ist'u 

1 
el .n arada 

ıyen erın ~3606 

1 - Ankara garnizonundaki askeri hastahaneleri ile askerı mek
t~pler ~?tiy~cına aarfedilmek üzere 47000 kilo yoğurt 11-6-936 tarı
hıne musadıf perşembe &ünü aaat onbe,te kapalı zarfla münakasa· 
ya konulmustur. 

2 - Münako:sası Ankara levaz,m amirliği satın alma ..comisyo
n~n.?~. yapılacaktır. Şartnamesi komisyonumuzdan her gün parasız 
gorulur. 

3 - Yoğurdun tutarı 8225 lira olup teminatı muvakkatesi 616 
lira 87 kuruştur. Münakasaya gireceklerin teminatı muvakkatc mak
buzları ile te~lif mektupiarın.ı ihalenin yapılacağı belli gün ve sa
atten en az bır saat evel komısyona vermiş bu]unacaklardrr. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 3. üncü maddelerinde istenilen ve· 
sikalar la birlikte komisyona mfüacaatları. ( 1158) 1-2151 

İLAN 
Cinsi Mikdarı 

kilo 
Muhammen bedel 

Lira ku 
ilk temina' 
Lira kıı 

Yesil ayşe kadın fasulya 2500 
,, barbunya .. 1000 
.. Çalr 1000 

Patlıcan 2000 
Dolmalık biber 500 
Kırmızı domate.. 2500 
Kabak 800 
Taze bakl2 600 
Ispanak 1500 
Bamya 400 
Patates 1200 
Savan 2500 

t' 

İLAN 

200 
80 
80 

250 
75 

200 
40 
30 

232 5Ci 
80 
96 

200 

1 63 

I - İstanbul komut nlığına bagh kıtaatın sen Ii · i ti er ol n 
201700 kilo sığır eti kapalı zarf ile Z4.6:'İJS6 çar amba · ü sa t 15.30 
da alınacaktır. Muhammen tutarı 70595 liradır ilk teminatı 4780 li· 
radır sartnamesi 250 kuruş mukabilinde verilir. Ve Komisyonumuz· 
da her gün öğleden evel görülebilir. İsteklilerin ilk teminat mak. 
buzu veya mektupları ile 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü madde
lerinde yazılı vesaikle beraber ihaleden eh az bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını fındıklıdaki komutanlık satın alma komis-
yonuna vermeleri. (1248) 1-2306 

İLAN 
~ -;- İstan~ul. ko.mutanhğına bağlı kıtaat ile Gümüşsuyu hastaha

nesının senelık ıhtıyacı olan 57000 kilo koyun eti kapalı zarfla 
24-6-936 çarşamba günü saat onbeşte alınacaktır. Muhammen tutar 
25650 liradır. İlk teminatı 1924 liradır. Şartnamesi 250 kurus mu· 
kabilinde verilir. Ve komisyonumuzda her gün öğleden evelde"l şart. 
~amesi görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
ıle 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesaikle lıera· 
ber ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını l• ın
dıkhdaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1247) 1-2305 

AnJcara Def terdarJığından : 
4 6 936 perşembe 
5/6/936 cuma 
6 6 936 cumarte i 
8/6 936 pazartesi 
9 6 936 salı 

ASKER! 
1-500 numaraya kaddr 

501-1000 " ,, 
1001-1500 " 
1501-2000 ,, 
2001-2500 ,, 

MÜLKi 

,, 

" 
10 6 936 çar amba 1-500 numaraya k dar 
11 6 936 per cmbe 501-1000 ,, ,, 
12 6 936 cuma 1000-1500 , ,, 

MUtekaidin mülkiye ve ar;Y.eriye ile eytam ve eranı'Hnin h i
r~.n - ~ğust~.s 936 uç aı:tık m . ları ıra ?u?' ra ı üzerine } u ·arda 
gosterılen gunlerde verrlecektır. E babı ıstıhkakın nufus tezkeresi 
ve re mi senet ve cü danlarla mua} yen giinlerinde müracaatları ilan 
olunur. (1232) 1-2280 

1 ANKARA BELEDİYE RElSLlGl lLANLARI 1 
İLAN -

1 - Yeni§ehirde 1074 üncü adada L~~an'a ait 6 sayılı parselde 
120 metro murablıaı ada fazlası arsa 15 gün müddeti ea~ık artırma
ya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 360 liradır. l 
3 - Muvakkat teminatı 5,25 liradır. 

. 4 - Ş_artn~esini görmek istiyenl~r :her gün Yazı İşleri kale
mıne, Talıplerın 9 Haziran 936 salı günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları. (1141) 1-2107 

1 LAN 
1 - Yenişehirde 1079 adada İsmet İn~nü caddesinde Ordu sa •• 

lavı doktor Ziya Nakiye ait 12 numarah parselde 16 metre b 
baı Belediye malı ada fazlası 15 gün müddetle açık art ~urka · 
nulmuştur. rrma} a o-

2 - Muhammen bedel 96 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her .. 

ınine isteklilerin de 9 Haziran 936 sal .. .~un yazı işleri kale-
d . .. · . ı gunu saat onb,,cukt B 1 
ıye encumenıne müracaatları. cıı4o) 1 "'- a e e 

. . İLAN -2106 
1 - Yenışehırde 1067 inci adad S 1 . • 

savlavı Osmana ait 5 nurrar 1 a e anık caddesınde Mani:ct 
ye malı ada fazlası 15 gün r: .. ~~arlselde 14 metre murabbaı Be!edi-

2 - Muhammen bed~Ii 70 ulir:~ı;, açık artırmaya konulmuş~ur. 
3 -- Muvakkat temİll4lh 27 liradır 

• 4 - Şartnamesini görmek isti 'ı h .. 
~ıne isteklılerin de 9 Haziran 93l~~1~r . e:, gun Yazı İşleri Kare. 
dıye cnci.imenine müracaattan. (113-gu)nu saat on buçukta Bele· 

g 1-2105 

liralık muvakkat teminat ·y k • 
tarih ve 3297 No lu r 1 e anunun tayın ettiği vesikalarla 7.5.936 

, h • • esmx gazetede müntes· t l' • caıt e lıyet vesikasını tekl'fl • . .• .ır a ımat veçhtle alına. 
yon reisliğine vermeleri la~ı~~;ı:. aynı gun saat 15,30 a kadar komis-

Şartnameler 2482 kurus bedel m k ;._"'ı· ~ 
Pasa v 1 · · u aoı ln'le Ankara ve Havdar. 

, ezne erınde satılmaktadır. ( 1226~ 1-2173 

, 



SAYFA 8 ULUS 

MaviveOzalidkağıtlarıüzerine PLAN KOPYALARI süratle yapılır 
Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi Tel.1230 

• 1111111111111111 ı ı ı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • 1 
~ Havagazı l(esilmesi ~ ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLOCO 1 

SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

Elektrik tesisatı eksiltmesi: 

Bartın Belediye Riyasetinden ı == -
~ Ankara Havagazı Şirketinden ;;; 
~ Yenişehirde Demirtepede başhyan yol işleri dolayısiyle :: 
~ Demirtepede bulunan evlerin havagazı kesileceği ve havagazı- :: 
5 nın tekrar verilmesinin Ankara Bayındırlık Baş MühendislL -
5 ğince yaptırılan yol işlerinin hitamı takip edeceği ilan olunur. ;;; 

i ımuumn ı rı 111 n1111111111111111111111111111111111111111111111ı;nı~;,~;m111111111111111 m 
Gediz Belediye Resiliğinden : 

Gedizde kurulacak (14920) lira bedeli keşifli elektrik tesisatı 
kapalı zarf usulile ve (3500) lira bed.eli keş~fli S~ntral bina~ı açık 
eksiltme ile münakasaya konulmuş ıse de ısteklı çıkmadıgrndan 
15 Haziran 936 tarihinde ihale olmak üzere elektrik tesisatı ve san
tral binası ayrı ayrı bir ay müddetle elden pazarlıkla verilmesine 
encümence k11rar verilmiş olduğundan taliplerin Gediz Belediye 
encümenine her gün müracaatla musaddak proie ve şartname ve 
mukavelenameyi görebilecekleri ilan olunur. (1186) 1-2294 

1 MİLLi MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARJ 

BİLİT 
1 - Kayseride kalorifer tesisatı yaptırılacaktır. 

1
_ . 

2 - Bu işle meşgul firmalar tesisat yaprlnc~k ma~;ı~.ın pla~l~rı-
nı görmek iizere hergün ve bu planlara göre tesısat planıle keşfını ve 
tekliflerini 16. 6 - 936 sah gününe karlar M. M. Vekaleti Hava İnşa-
at şubesine vermeleri. (1202) 1-2230 

BİL İT 
1 - B c'·<'r tanesine biçilen ederi altı kurus olan iki milyon tane 

değişik renk ve numarada makara kapalı zarfla eksiltmeye konul-
muştur. . ... 
2 - tı,.,ı .. c:i 23 Temmuz 936 perşembe gunu saat 15 de M. M. V. 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - ~.,r~ı;-mesi altı lira karşılığında Ko. dan alınır. 
4 - F.l{c;ltmeye girecekler kanuni teminatlarile 2~9? sayılı k~

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlı1,.te teklıf 
mektur1;ırınr ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (1241) 1-2297 

BİLİT 
273 Km. GALVANİZLİ DEMİR TEL 

2250 Tane MÜCERRİT FİNCAN 
2250 ,. DÜZ FİNCAN DEMİRİ 
Yııkar<la cins ve mikdarı yazılı üç kalem h1..ıhafıere malzemcsı

nin açık e1{siltmelerine istekli çıkmadığından bu defa pazarlığa kon
muştur. Hepsinin tutarı: 3278 lira 40 kuruştur. Evsaf ve şartname
ler komisyonumuzdan parasız alınacaktır. İhalesi: 12-6-936 cuma 
günü saat onbirdedir. İlk Teminatı: 245 lira 88 kuruştur. Eksiltme· 
ye gireceklerden ilgili olanlar 2490 sayılı kanunun 2_.3 cü maddele
rinde istenen belgeler ile birlikte ihale gün ve vaktınde M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelsinler. (1156) 1-2147 

BtLtT 
500 tane yatağı ile birlikte buğu marpucu başlığı ~~teahhit nam 

ve hesah•na ar.ık eksiltme usulü ile alın:ıcaktır. Hepsının tutarı 830 
liradır. E._. ..... f ve sartname komisyon.muzdan alınacak ve nümune gö
rülecekti .. fh.,lesi: 13-6-936 cumartesi giinü saat 11 dedir. İlk temi
natı: 62 lhı 25 kurustur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili olanlar 
2490 sayıh l{nnunun 2,3 cü ma<ldelerinde istenen belgeler ile birlik
te ihale NÜn ve vaktinde M. M V. satınalma komisvonuna gelsin-
ler. (11 c;c;\ 1-2146 

ASKERİ LİSE VE ORTA MEKTEPLERE ÖGRETMEN 
VE KIRJKT(ALE SAN'AT LİSESİNE TEDRİSAT MÜDÜRÜ 
ARANIYOR. . 

1 - İstanbul ve Bursadaki Askeri Liselerle, Kırıkkaledekı As
keri Sanat Lisesine aylık ücretle Tarih, Riyaziye, Fizik, ~r~i~can, 
Konya, An ';aradaki Orta mekteplere Tarih coğrafya: Fe~ bılgısı, .Al· 
manca. Fr:ıns1zca. İngilizce öğretmeni ve San'at Lısesıne Tedrısat 
Müdürü almacaktır. 

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

3 - fstf'l•li olııntarın dilek kağ"ıdlarmı aşada sıralanmı~ evrakla 
Ank:ıri:lda: ıvr;ııi Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişliğine 
gön~rrrr>eleri lazımdır. 

A) Tıı.,~ikli fotoğraflı fiş, 
B) Yiiksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. 
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa ehliyetna

me tasdikli benzeri, 
D) Nü fııs tezkeresi tasdikli benzeri. 

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

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

5 - Ücretler: 
İstanbu1daki Askeri Liseler Riyaziye, Fizik derslerine 108: 126, 

Tarih ders;rıe 98: 108 liraya kadar. 
Rursa li."esi ve Kırıkkale Sanat Lisesi Riyaziye, Fizik dersleri

ne 108: 125 tarih dersine 98: 108 liraya kadar. 
Orta me1<tepler derslerine 108 liraya kadar Aylık ücret verilecek

tir. 
6 _ KırrkkaJe Sanat Lisesine atmacak Tedrisat Müdürii için Li

se ö~retmenlik ~artlarmr tasımak ve iki ders zümresinde ihtisası ol. 
-nak ı?ere1·tir. Ü creti 165 liradır. 

7 :_ ts•ı<>,·lilerin ı Eyli'tl 1936 güniine kadar müracaat etmeleri. 
Dileği yerine getirilmiyenler bir bak isteyemezler. (1220) 1-2267 

-
6 AV 

vade 

40 TAKIM MAA KASKET ASKERİ TALEBE ELBİSESİ 
40 ADET ASKERi TALEBE KAPUTU 

Tahmin edilen bedeli ( 1780) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askerı Fabrikalar Umum Müdürltigiı Satın Alma 
Komisyonunca 17 • Haziran - 1936 tarihinde çarşamba günü saat 14 
te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko • 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (133) lira 50 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1187) 1-2239 

55 TON YONGA SATIŞI 

Tahmini bedeli 412 lira 50 kuruş olan yukarda mikdarı yazılı 
yonga 18 • Haziran - 193fi tarhiinde perşembe günü saat 14 de açık 
arttırma ile satrlacaktır. İsteklilerin muvakkat teminat olan 30 lira 
94 kurus ve 2490 savrlı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde vazıh ve
saikle sözü geçen gün ve saatte komisyona mürac~atları (ı 168) 

1-2235 

1700 ADET BOS BENZİN TENEKESİ SATIŞI 

Beherinin muhammen bedeli 10 kuruş olan yukarda mikdarı ya. 
nlı ho~ benzin teneke"İ A"ker1 Fahrikıolıor Umnrn Müdilrlü~u Satın 
Alma Komisvonunca 1 ~ - hıo7;ran - J 9~fi gi1n:inde saat 14 de açık art
tırma i1e sııH-.ır;:ıktır. İstekliler tenekeleri her gün Merkez amba • 
rrnrh görebilirler. 

Muvakkat temin:ıt 12 lira 75 ~ıırustur. 2490 savıh kanunun 2 ve 
3 iincü m:ıifrlelerinrle V?."rl r vesaikle sözü geçen ~iin ve s;:ıatt:e ko -
misyona müracaatları (1169) 1-2234 

100 İla 200 TON MUTAHHAR PAMUK 

Tahmin edilen her'leli (QOOOO) lira olan ynkilrda mikcları ve cin
si ya7.ılı malzeme A"kert F::ıhrikalar Umm,, Miidiirli.i~ü Satın Alma 
Komisyonunca 24 Temmuz 936 tarihinde r.uma g-Ünü saat 15 te ka
pah zarf ile ihale edilecektir. Sartname (Dört) lira (50) kuruş mu
kabinnae Komisvonrlan verilır. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(5750) lirayı havi telrTif mektunhnnı mE>?ki1r ~ünde saat 14 e ka
dar komisvona vermeleri ve kenr'Hlerinin de 2490 numaralt kanu
nun 2 ve 3 m:ıı'frtel~rindeki vec<ıl1,lp mezkur gün ve saııtte komis-
yona miiracaatları. ( 1228) 1-2295 

Jandarma Genel l{omutanlığı An
k.ara Sabnalma l{omisyonundan : 

Yaşları dörtten asal?;ı ve sekizden yukarı olmamak üzere Araba· 
ya ~oşulmaya alışık iki koşum hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Isteklilerin beğenilirse hemen pazarlığı yapılmak üzere cumar_ 
tesi pazar gününden başka her gün saat ON Uç ve ON DÖRT ara.. 
soda Komutanlık kurağında (Yenişehirde Jandarma Umum Kuman
danlığı binasında) satınalma Komisyonuna baş vuı:malarr. 

(1231) 1-2296 

Ankara Valiliğinden : 
Kapu Metruke 

No. No. Cinsi Müştemflatrı Mahallesi Sokağı 

16 

Bartın elektrik tesisatı 8-5-936 tarihinde ihale edilmek üzere 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşsa da bu işe top.tan istekli çıkma· 
ması dolayısiyle 1700 lira keşif bedelli mevcut bınan1? santr~l bi· 
nası haline ifragı işi Belediyece yaptmlmak ve 1875 Iıra keşıf be· 
delli ağaç direkleri ayrıca eksiltmeye konulmak suretiyle bu ek· 
siltmeden çıkarılarak santral, lokomobil, Alternatör • tevzi tablosu, 
kablo muhavvile merkezi ve bunların temel ve montajları ve şebeke 
tesis;tı ve sair bilcümle teferruatı kapalı zarfla yeniden ebiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Elektrik tesisatının muhammen keşif bedeli 31844 lira, mu· 
vakkat teminat 2388 lira 30 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: A • Eksiltme şartn,:ımesi. B: Mu· 
kavelename projesi, C - Fennf şartname, D • ProJe ve planlar, 
E - Keşifnameler ve teferruatı. . • .. . • 

3 - İstekliler bu evrakı Bartın beledıyesınde gorebıleceklerı 
gibi bedeli mukabilinde İstanbulda taksimde İstiklal Apartımanın· 
da Elektrik mühendisi Hasan Halet'den alabilirler. Proje ve plan· 
lardan baska evrakı İstanbul ve Ankara Belediyelerinde g;örebilirleı 

4 - E.ksiltme 26 Haziran 936 cuma günü saat 15 de Bartın Be· 
tediye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 26-6~936 cuma günü saat 14 f 

kadar 2490 sayılı kanun ile muayyen vesaiki Bartın Belediye Riya-
setine vermek şarttır. (2740) 1-2066 

Y eııişehirde 

Kiralık Ev 
(Şehid Nuribey) Yüksel so

kağı, numara: 37, beş oda, banyo 
ve saire Telefon: 1604 1-2271 

Kiralık Daire 
Yenişehirde Orunç sokak No: 

3, birinci kat 4 oda bir hol ve ban
yo, telefon 3134 e müracaat. 

1-2300 

YAZI 

İstanbulda 
geçireceklere 

Maçkada tramvay yolunda 
konforlu kısmen mobilyalı bir 
daire 20 hazirandan 20 eylille ka
dar ayda 75 lira ile kiraya verile
cektir. 
İstiyenlerin Ankara posta kutu· 

su (14) e müracaatları. 1-2299 

Aylık 
Muhammen 

bedeli 
Lr. Kr. 

Dipozito 
miktarı 
Lr. Kr. 

Kiralık bağ evi 
aranıyor 

En az bir yıl için 
caktır. Tel: 3655 

kiralana· 

1-2261 

l(iralık 

Çocuk sarayı caddesi No: 70 
binada iki odalı bir daire ile müs
takil odalar kiralıktır. Görmek 
için kapıcıya tutmak için 2182 
No: ya telefon edilmesi. 1-1284 

ZAYİ 

Ankara memurlar kooperatif 
şirketinde sahih olduğum 704 nu
maralı hisse senedim zayi olmuş.. 
tur. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. H. Çalışal 

1-2308 

Ve Arsa 

Vattarin Vattarin 1992 119 Ev 4 oda, taraça; hala " 

Yenişehirde Sıhhat Bakan- ~ 
lığı karşısında iki bina yapma-~ 
ğa elverişli 440 metre murab
baı arsa ile Yenişehirde Koca-" 

Boyacı Ali 
Tellal kara· 
ca mescidi 

Banik oğlu 

Boyacı Ali 
Şamlı 
oğlu 

15 mutbah, odunluk 
2057 144 ., 2 oda, boşluk, halli 
4 mutbah odunluk bahçe 

5458 247 ,, 2 oda 1 sofa hala 
15 mutbah 

5346 292 ,, 3 oda bir mutbah 
22 ı hala ı odunluv 

25 00 22 50 

20 00 18 00 

20 00 18 00 

15 00 13 50 
İcbisar Mekteo 27 311 ., 2 oda l mutbab 
tÇ Kale Ket- Kaledibi 5 1 hala ı sofa ıs 00 13 50 
'ı•tda gençkapu 65 365 ,, 1 oda 1 hala S 00 4 50 

Yukarda mahalle sokak kaptt ve metruke numara larivle müştemilatı ve aylık bedeli icarı muhammen· 
leri yazılı evler 11-6-936 perşembe günü saat 14 de açık artırma suretiyle mayıs 937 gayesine kadar ica
ra verilecektir. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek ü:tere sözü geçen gün ve saatte 
dipozito makbuzlariyle defterdarlıkta kurulan korniş yona mliracaatları. (1143) 

hizalarında gösterilen 
1-2121 

Ankara Valiliğinden : 
Mahalle veya Sokağı ve 

mevkii caddesi 

İstasyon Arka 
. 

" " 

" Depolar 

" ,, 

" .. 
" " 

. 

Kapu Metruke 
No. No. 

20 
440 
22 
441 

8 
. 1 

8 
3-A 
162 

1 

40 

41 

49 
50 

Bila 

Cinsi 

Kargir mağaza 

,, 

An bar 
Anbar ve abur 

Kargir mağaza 

"'-ylık muhammen 
bedeli icarı 

Lr. Kr. 
20 00 

20 

9 
14 

30 

00 

00 
00 

00 

Dipozito 
Miktarı 

Lr. Kr. 
18 00 

18 

8 
12 

27 

00 

10 
60 

00 

166 Bila Kargir dükkan ve oda 30 00 27 00 
Yukarda mahalle sokak !tapu ve metruke numara lariyle müştemilatı ve aylık bedeli icarı muhammen• 

teri yazılı gayrı menkuller 11-6-936 perşembe günü saat 14 de açık artırma suretiyle mayıs 937 gayesine 
kadar icara verilecektir. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen 
dipozito makbuzlariyle defterdarJrkta kurulan komisyona müracaatları. (1144) 1-2122 

Satılık Arsa 

tepede yedi odalı bütün kon
foru havi bir ev satılıktır. 

1888 N o. ya telefon edil. ~ 
1-2288 

NAS1RilAC1 
KANZUK 

En eski nasırlan bile pek kısa 

bir zamanda tamamen ve kökün 

den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 

zuk eczanesi, her eczanede bulu 

nur1 ciddı ve müessir bir naen 

ilacıdır. 

Kavakhdere mıntakasında a
şağı ayrancı yolunda 1700 metre• 
lik bir arsa toptan veya kısımlar 
halinde satılıktır. Cephe 41, de
rinlik o nisbette. İki yol arası. 
Yollar asfalt olmak üzere. Hava 
nezaret, ala toprak. Müracaat 

YENi 1 SİNEMALAR (KULÜP] 
r 

posta kutusu 509. 1-2303 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarznda 
Ulus Basrmevinde b:.ısrlınr~tır. 

BUGÜN GÜNDÜZ 
Yalnız 2 • 4 - 6 matinelerinde 

Mevsimin emsalsiz şaheserlerinden 

GÜZEL GÜNLER 

filmini seyredeceksiniJP 

GECE 

Profesör Zati Sungur tarafından 
alcıllara durgunluk getiren 

numaralar 

l BUGÜN BUGECE 

JAN DARK 

Şimdiye kadar misli 
görülmemiş büyük 

tarihi 
eser 


