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Atatiirk dün geceki tayyare tatbikatiyle dün sabah Istinye sırtlarında başlıyan 
ve bütün silahların iştirakiyle yapılıp tam bir muvaffakıyetle biten tedafüi ve 

·----------- taarruzi harekatı baştan sona kadar takib etti -----------ı 1 /stanbul, 29 ( A.A.) _ Cumuı· baş- mi§ olma~ı Büyük Ônder'in ve hu- be başlamışlardır. Bu askeri harekat hem taarruz; ve yetine anlatmış ve Atatürk'ün tak-
ı kanı Atatürk dün gece saat 24 de manda heyetinin bilhassa takdirini Çetin araz;i Üz;erinde yüksek bir hem müdafaa noktai nazarından dirlerini kaz;anmı§tır. 
J ffarb Akademisi ~aralından yapıl.ın mucib olmuştur. idare ile yapılan bu muvalfakiyetli tam bir intiz;am ve muoallakiyetle Büyük Önder harekat sahasından 

ı 
tatbikat sahasına teşrii ve ı:c• e )'Q· Atatüı-k geceyi tatbikat sahasın- hareketler esnasında en ulak bir başarılmıştır. ayrılırken Harp akademisi kumanda-
pılan tayyare tatbikatını b i..; :ık bir da gecİrmiş, dün sab:ıh İstinye sırt- noktayı bile ihmal etmiyen Atatürk, Bilhassa dün Zincirli kuyudan iti- nrnı ve harekat müdürünü ve bu mu-

J cJjkkat ve alaka ile takib etmiş!er· farında başfıyan ve tankların, .ay- askerle beraber yaya olarak bütün baren harekatı takib eden türk ka _ vaflakiyetli harekata iştirak eden ! dir. yarelerin, sis tesisatının t•e bütün si- taarruz ve müdafaa harekatını çok dın tayyarecisi Bayan Sabiha bu şa. bütün subayları tebrik ederek. JJ 

J Atatürk'ün huzuriyle yapılan bu lalıların iştirahiyle devam eden bu yakınd.:ın tetllik etmişler ve alaka- bah tek başına harekat sahası Üz;e- ''- Gördüğüm vaz;iyetten çok f 
f gece uçuşlarında kıy "'"tli tay yareci büyük askeri harekatı Metris • dar kıımnnrlrınlara müteaddid sor· rinde uçmuş, tarassut yapmış ve p.Ö· memnun oldum.,. demişlerdir. l 
j lerimiz; tarafından büy ük bir (cd(I· den sabalı sa.1t S • .>G dnrı :•:baren gularda bulunarak hahat almışlar· rüşlerini büyük bir dikkat ve isabet- Atatürk tam saat 9.20 de Met-1 karlık ve yüksek bir bilgi gösteril- büyülz bir dikkat ve alaka ile faizi- dır. le Büyük Ônder'e ve kumanda he- risden avdet buyurmuştur. I 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

lS KANT Nl' 
" 

Falih Rıfkı ATAY 

Henüz Müdalaai Hukuk Cemi
yeti ne yeni bir parti adı aranır
ken, lzmit'te gazeteciler Atatürk'e 
sormuşlardı: 

- Yeni partinizin ismi ne ola
cak? 

- Halk Partisi! 
Belki başında sosyal, e~on~

mik veya politik herhangı bır 
mesleği tasrih eder bir sıfat bula
madıkları için şaşırdılar. Atatürk 
kısaca: - Memur, çiftçi, işçi, te
~ebbüs sahibi, muallim, serbe:;l 
meslekten olanlar, hepimiz aynr 
cemiyetten değil miyiz? dedi. 

Henüz ne faşizmin, ne de nas· 
Yonal - sosyalizmin programını o· 
kumamıştık. Fakat Atatürk ink!
lab devrine, eski mekteb derslerı
nin tesiri altında bulunanların ta
savvur etliği üzere, milleti parça
lryarak değil, bilakis millet bütün
lüğünü kurarak girmek istiyordu. 
Yeni Türkiye'nin İnşası, valmz va· 
tannerverce hissi bir birliğe değil, 
milli hünn faalivet ve ksı.hiliyet
lerin birlikte ve tQpt1'n r.,. ı,.,trrılıp 
işletilmesine m11 htaç idi. 

Ancak harbı bitirmistik. Ondan 
başka ne kadar işimiz ~varsa, hep
sinin başlangıcında bulunuyorluk. 
aceleciler vardı: sağ veya sol her· 
hangi bir nazariye ve sisteme bağ
lanarak. partiyi ve savaşlarını o
nun donmuş düsturlarına göre 
sevk ve tanzim etmek, yani zorla
mak! 

Meyiller bilhassa sağa doğru 
idi. Çünkü harbla meşgul olduğu
muzdan, Avrupadaki derin buh
Tan hadisesini ve garb medeniye-
ti cemiyetlerinin aldığı yeni isti
kameti görmiyorduk. Belki büyük 
harb idaTesi tazyiklerinin acı ha
tıraları altında, politikada son de
rece liberal ve ferdiyetçi idik. E
konomide ise backa türlüsüne akıl 
'!rdirdiğimiz yoktu. 
Hayatı ve memleket ihtiyaçları

nı bir tarafa bırakarak, genç yaşı 
mızda mektehte imtihan verdiği
miz dersleri düşünüyorduk. 

Atatürk buna razı olmadı. Par
ti programı, kendi tecrübelerimi
ze ve enternasyonal yeni inkişaf
lara göre ayar edile edile son şek
lini aldı. M u t e d i 1 ihtiyati tabi
rini kullanmaktan başlıyarak ni
hayet d e v l e t c i vasfımızı ilan 
ettik. Bir takım fslerde f erdler yal
nız yapma~a ve başarmağa muk
edir olmadıkları islerde değil, muk-
tedir olduklarmd~ dahi devletin 
himayesini istemeğe lüzum gördü
ler. İmdi himaye istemPk demek, 
müdahaleyi zaruri telakki etmek 
ti emektir. 

En çok sevdiğimiz ve alıştığı
mız tabirlerden biri sınıf sız cemi-

- Yet sözü idi. Sınıfsız cemivet'in ı 
inanası nedir? Kanunla ~mıf kav

(Sonu 6. rncı ~::ıyfada) 

I\amııtay; denıiryolları, hava .. 
yolları, P. T. T., İmaı· miidiirlii

ğii büdcelerini ve maliye 
teşkilat kanununu kabul etti 

.. 4li Çetiııka11a, demiryollarımızın 
başcırdığı büyük 11ıe1nleket lıizmetleri 

ile gelirini ve lıavayollarının 
çalışnıa programını anlattı 

Kamutay, dün Fikret Silayın reisli
ğinde toplanmıştır. Memurlar kanunu. 
nun 85 inci maddesinin son fıkrası hük
m:.inün tatbik edileceği tarihi tesbit e-

Ankara şehri imar müdtirlüğüniın 
936 büdcesi varidat ve masraf kısımları 

(Sonu S. inci sayfada) 

Milletler Cemiyeti konseyinin toplantısında 

İngiltere ve Fransanın zecri 
tedbirlerin muhafazasını 
istemeleri ihtimali vardır 

Bununla beraber, bir anlaşmıya varmak 
için ingilizlerle İtalyanlar arasında 

k.oııuşmalar olacağı sanılıyor 
Cenevre, 29 (A.A.) - Milletler Ce

miyetinin iyi malltmat almakta olan 
mahfilleri Büyük Britanya ile Fransa'
nın konseyin önümüzdeki toplantı dev-

.. 

resinde zecri tedbirlerin muhafazasını 

istemeleri ihtimali bulunduğunu söyle. 
mcktedir. 

Ma.car revizyonculuğu 

Bu mahfiller, konseyin kati tedbirleı 
almaktan çekinmesinin ihtimali çok oJ. 
duğunu ilave etmektedirler. Aynı mah· 
filler, nihai karann mitletler cemiyeti a
samblesi tarafından, Habeşistan'nın İ· 
talya tarafından fethi hususunun tanın
ması ve zecri tedbirler meseleleri umu.. 
mi heyet toplantılarında görüşüldük. 

ten sonra alınacağını kaydetmektedir
ler. 

Dış bakanı B. dö Kanya diyorki : 
« •• l\lacaristan l{endin e sıılh andlaşmaları· 
nııı serl)estçe müııaliaşası iml{anını veren 
her ciddi lıal teklifini tetkil~a hazırdır.» 

Budapeştc, 29 (A. A.) - Dö Kanya 
parlamentoda yapılan büdce konu!'ma· 
ları esnasında söz alan dış işleri bakanı 

B. Dö Kanya, ezcümle şunları söyle
miştir: 

Bazı devletlerin - Guatemala ve Eku· 
atör • zecri tedbirleri tatbik eden dev
letler cephesinden ayrılmış oldukları ih.. 
timali bulunduğu kayde değer görül· 
mektedir. 

· Negüs Cel)clüttarık~ta 

''- Harbın sonundanberi devam et. 
miş olan devre, bazı devletlerin, "sul
hun organize edilmesi ve kollektif em
niyetin temini'' namı altında, sulh and
laşmalarını aynen ve ebediyen ibka et. 
mek temayülleri bakımından karakte
ristiktir. Bu görüş, statükoyu ebedileş
tirmek ve muzaffer devletlerin siyasal 
üstünEiğünü her zaman için temin et
mek maksadını gütmekte idi. Bunun 
neticesi tam bir karışıklık ve kargaşa. 
Irk suretinde tecelli etmiştir. 

Lokarno andlaşmasınm Almanya ta• 
rafından fshedilmiş olması meselesi de 
milletler cemiyeti konseyinin önümüz
deki toplantı devresinin ruznamesine da
hil bulunmaktadır. Fakat bu mesele hak· 
kında kati bir tedbir düşünülmemekte
dir, zira Almanya'nın vereceği cevabın 
konseyin toplantısından önce tevdi e
dileceği çok şüphelidir. 

Bayındırlık Bakanımız B. Ali Çetinhayu 

den 148 ve 201 sayılı tefsirlerin biribi
riyle telifi hakkındaki tefsir mazbata. 
sr ve Tuz inhisar umum müdürlüğünün 
932 yrlr son hesalıma ait kanun projele
ri okunarak kabul edildi. 

Yugoslavya ı)olitikası 
deJişmiyecel{ 

Belg rad, 29 (A.A.) - Havas ajan
sından: 

İyi haber almakta olan mahfiller, Yu
goslavya'nın politikasında her hangi bir 
değişiklik olmıyacağmı kaydetmektedir. 
Yugoslavya, ittifaklarına sadıktır. 

Leh - Yugoslav dostluğu 
kuvvetleniyor 
Varşova. 29 (A.A.) - Polonya ga

zetelerinin Belgrad'a gönderdikleri hu
su:;i muhalıirle.r, Bek - Stoyadinoviç 
konuşmalarından sonra iki memleket a
rasındaki dostluk bağlarının daha ziya
de kuvvetlenmiş olduğunu müşahede 

etmektedirler. 

Belg rad, 29 (A.A.) - Polonya dtş 
bakanı B. Bek. dün akş:ı.m saat 24 de 
Varşova'ya hareket etmiştir, 

Cebelüttank, 29 (A.A.) - Burada 
karaya çıkmış olan Negüs, mütenekki. 
ren seyahat etmekte olduğundan resmi 
mahiyette hiç bir kabul beklemiyordu. 
Kendisini yalnız Ccbelüttank valisi kar. 
şılamıştır. İmparator, öğle yemeğini va_ 
linin evinde yemiştir. 

Negüs ile yanındakiler, Rok Hotel'e 

inmişlerdir. 

Otelin bütün İtalyan hizmetçilerine 
Ne ·· 'ün ikameti müddetince izin veril. 

mi~tır 

.. 
Ncgü~ çok sevdiği köpcğile oynarken 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Bunların dışındaki tahminler, mev· 
simsiz olur, çünkü yeni fransız hüküme
tinin ne gibi bir tavır takınacağı henüz 
belli bulunmamaktadır. 

Satahiyetli mahfiller, 15 haziran top· 
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

FİLİSTİN MESELESİNİN HALLİ İCİN -
B. Ornıslli · Gor sömürgeler })akanı oldu 

Hadiseler devam ediyor; N asıre polis karakolu 
Yakıldı; Arablar yahu dile rle anlaşmağa yanaşmıyor 

T.ondra, 29 _ 
(A.A.) - Bay 
Ormsbi • gor'un 
B. Thomasın ye
rine sömürgeler 
bakanlığına ta
yin edi imiş ol
duğunun dün 
öğleden sonra 
i 1 a n edilmesi, 
hiç bir sürpriz 

uyandırmamıştır. B . Ornısbi - Gor 

Elli yaşında olan Bay O rmsbi-
gor, 1932 senesinde mandalat daimi 

komisyonunda !ngilterenin birinci de· 
legesi olmuştur. Kendisi bilhassa Filis
tin meselesinin halli için lazım olan 
ehliyeti haizdir. Çünkü 1918 senesinde 
bu memlekette politika memuru olarali 
bulunmuı olup buralara has olan mesc• 
lelerin mahiyetine yakından ve hakkiy. 
le vakıftır. 

B. Thomas'm halefinin çabucak ta• 
yin edilmiş olmasının sebebi, Filistin 
meselesinin hemen mesul bir bakana 
tevdi edilmesi zaruretinin hissedilmiş 
olmasıdır. 

(Sonu 5. inci say/ada) 
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'SAYFA: 2 

'J(ijy için tel kildt>r: 9 

- .... Alman.ya 11n zırcıı yapısı· 
Sekizinci yazıdaki rakamlardan; 
a - Almanyanın senelik gıda mad. 

deleri ithaJatı arasında icabında itha
Jinden vaz geçilebilecek veya ithalleri 
asgariye indirilebilecek maddeler. gıda 
maddeleri ithalatının yarısına yakın 

bir yer aldıkları halde: 
milyon mark 

İthal edilen gıda maddeleri 1066,9 
Kahve. çay, kakao 454,4 
b - İthali zaruri maddelerin ( 1 ), 

gıda maddeleri ithalatının ancak sekiz
de birine. hayvan ve hayvan mahsulle
ri ithalatının (2) da gıda maddeleri it
haliitının dörtte birine; 

milyon mark 
İthal edilen gıda maddeleri 1066,9 
İthali zaruri maddeler 132,76 
Hayvan ve hayvan mahsulleri 265,55 
Tekabül ettikleri, 
c - Almanayda köy nufusunun az 

( u.numi nufusun yüzde yirmi biri) ve 
toprağın çiftçiler arasında inkısamının 
istihsı:ıle (3) ve sosyal yaşayışa tesirler 
yapacak ( 4) kadar fena olduğu, 
İşletilen topraklar 41422634 hektar 
İşleten çiftçiler 3046875 aile 

Bunlardan: 
Mal sahibleri 2824912 aile 
Kısmen veya tamamen 
ı:iracılar 14536 44 aile 
Sahibleri tarafından 
işleti.en 36748494 hekta,a. 
Kiracılar tarafından 
işletilen 4445190 ,. 

0,51 den 10 hektara kadar: 
Mal sahibleri 2,051,355 aile 
İşlettikleri arazi 6,119,720 hektar 
Kiracılar 1,183,680 aile 
İşlettikleri arazi 1,622,882 hektar 

10 dan 100 hektara kadar: 
Mal sahibleri 742,987 aile 
İşlettikleri arazi 17,046,959 hektar 
Kiracılar 262,318 aile 
İşlettikleri arazi 1,727,751 hektar 

100 den 1000 hektara karlar: 
Mal sahibleri 27,395 aile 
İ )ettikleri arazi 7,192.112 hektar 
Kiracılar 7,398 aile 
İşlettikleri arazi l,039,668 hektar 

1000 hektar ve daha fazla: 
Arazi sahibleri 2,775 aile 
İşlettikleri arazi 7,389.703 hektar 
Kiracılar 284 aile 
l lettikleri arazi 54,889 hektar 

Ve binaenaleyh Almanyanın ekme· 
ğini kendi toprağından çxkarmak ve kö
yünü yeniden tesis etmek meselesinin; 
bir zirai tanzim meselesi olduğu hükmli 
çıkarılabilir. 

Fakat şüphe yolC ki bu hüküm: 1933 
denberi Almanyada ziraat sahasını ge
nişletmek (5) ve zirai istihsal vasatisi
ni artırmak için atman ve kısmen ta· 
bakkuk ettirilen tedbirler; 

"Mesela; alman topraklarının deniz
lere doğru büyütülmesi, memleket için
deki bataklıkların (6) ve işlenmemiş a
razinin ziraate elverişli bir hale konul· 
ması, kıraç yerlerin sulanması, köy, or
man yollarının, nehirlerin, kanalların 

tanzim ve ıslahx (?) şehir halkının zira. 

( 1) Arpa, buğday. çavdar, yulaf, un 
ve diğer övütmeler. ihracat tenzil edil-
dikten sonra. 

(2) Et, sucuklar, balık, süt, tereyağı, 
peynir. yumurta. 

(3) Toprağrn • dinlendirilememesi, 
gübrelenememesi, istihsal vasrtalarrnrn 
yenilenememesi ilh ... gibi sebeblerle. 

( 4) Köy nufusunun umumi nu!usa 
göre azlığrnın. ve toprağın çiftçiler ara. 
sıncla fena inkısamının memleketin nu
lırs hareketlerine ve memlekette bir 
köylü kalabalığrnın teşekkülüne yaptı
ğı ağır ve Mrarlı tesirler başlıbaşrna 
bı"t tetkik mevzuu olacak kadar büvük 
ve mütenevviriir. Yazrnrn Türkiye krs
mrncla frrsat bulursak bu mevzua döne
ceğiz. 

(5) Almanyada bataklrklarla işlen· 
memiş arazi 1,802,160: hektar, bir hektar 
dan asgari i~tihsal 1,69 atami 2,06 ton, 
ve A Jm;ınyanrn çavdar, bujfday, arpa, 
yulaf ithalat yekflnu 1 ,6 milyon tondur. 

(6) Şimal denizinde kısmen başarr
lan bu te~cbbüs memleket ı"çinde kuru
tulacak bataklık/arla beraber 8-10 yıl 
içinde Almanyaya 200.000 hektardan 
fazla arazi kazandıracaktır. Teşebbüs 

devlet büdcesiyle tediye edilmektedir. 
(7) Bu toprak tanzimi ı"şi, mecburi 

bir memleket hizmeti olarak, alman 
gençliğine verilmiştir. Te§kilatrn ismi 
"Arbeitsdienst und Landhille'' dir. Teş
kilatta daimi surette lise tahsilini bitir. 
miş 250.000 genç 25 fenik gündelik 
(12,5 kuruf) ile çahşır. Her genç için 
çahşma müddeti altı aydır. Yapılan he
sablara göre teşkilat bütün Almanyada 
kırk yıl çalı~acak ve Almanyaya 200,000 
hektardan fazla arazi kazandıracaktır. 
Teşkilatta çalışmıyan kız erkek alman 
gençlerinin üniversite tahsili yapabil
~leri, devlete veya hususi teşekkülle
re aid müesseselerde vazift! almaları 1 
imkftnsızdır. Teşkilattaki kızlar, küy 
kı·'rnımn hizmetlerine yardım suretiy-
le köy kalkımına hizmet ederler. 

i istihsale yardımları (8), köylerden şe
hirlere muhaceretin tahdidi (9), köy 
mahsullerinin kıymetlendirilm~si, köy 
toprağının, köylülük haklarının huku
ki. iktisadi masuniyeti (10) hayvan ye-
mi ve sanayi ham maddeleri ihtiyacının 
mümkün olduğu kadar "ersatz'' larla 
tela fi si.. ilh ... ilh ... gibi". 

Dabil; meselenin Almanyadaki te. 
lakkisine göredir. Bu telakki nasyonal 
sosyalist partinin siyasi programında 

(madde 17); 

"Toprak reformunun milli ihtiyaca 
uygun bir şekilde yapılacağı. toprağın 
umumi menfaat namma tazminatsız is
timlak edileceği. arazi üzerinde faizin 
ve her türlü spekülasyonun kaldırılaca
ğı". 

Şeklinde ortaya konmuş. ve Valter 
Darre nutuklarından birinde, nasyonal 
sosyalizmin köy telakkisini: 

"Köylü yalnız ekonomik tedbirlerle 
korunamaz, köylülüğün yaşamasr ken· 
disinin ekonomik tedbirlerle yaşaması
na değil, köylü toprağının alrm satxm 
malı olup olmamasına bağlıdır. Köylü 
hukuku köylünün toprağınr satılmaz 

ve borçlanmaz bir mülk haline koyma
dıkça ne fiat ne gümrük sıyasaları, ne 
faizin düşürülmesi, köylüyü ödiyemiye
ceği ve dayanamıyacağı borç altında 

kalmaktan kurtaramaz. 

Köylü dayanılabilecek şartlar içinde 
çalışabilmeli, atalarının alınlarının te
riyle takdis edilmiş olan toprağını mi
ras bırakabilmelidir. 

Nasyonal So!>yalizmin irsi çiftlik ka
nunu köylüyü bundan sonra eski alman 
hukukuna göre, toprağında sağlam ola. 
rak kökleştirecek ve toprağına sahib ol
mak hakkını her türlü ekonomik buh· 
ranlara rağmen satılmaz ve borç öde
mez bir mülk haline getirecektir." 

Diye anlatmıştır. 

Telakki değişir, ölçü daralır, köy 
kalkımı, köylüye yardım formülü için
de küçük; para, tohum ve alet kredile
rine inhisar ederse; o zaman bütün bu 
imkanların ve bu imkanları anlatan taf. 
silath rakamların hakiki kxymetleri sx
fır olur. 

Bunlardan, yazının Türkiye kısmın
da bahsedeceğiz. 

Ne!jet Halil ATAY 
(Bu yazı devam edecektir) 

(8) Nasyonal sosyalistlerin ~ehir 
halkının toprak istihsaline yardımmı 
temin için aldıkları tedbirler, biri ame
leyi apartımanlardan çıkarıp bahçeli 
evlere yerleştirmek diğeri büyük şehir
lerde ya!jıyan halkrn büyük !jehirler ci
varında bahçeler edinmelerine yardım 
e~.me_k .~hafta sonu evleri) suretiyle iki 
turludur. Bu iki tedbirden birincisinin 
ameleyi proleterlikten kurtarıp ev ve 
toprak sahibi yapmak l!ibi sosyal, ikin
cisı"nin büyük şehirler hallimı açık ha
veya çıkarmak gibi sıhi fayda.larrndan 
başka her ikisinin her aileye muhtaç ol. 
duğu gıda maddelerinden • az da olsa • 
bir kısmrnı kendi toprağrndan ve ken
di kümesinden edinmek suretiyle bütün 
Almanyada J:ıda maddeleri istihsal sa
hasınr genişletmek gibi milli bir hedefi 
vardır. Toprağa yerle!jtirilen her ame
lenin bahçesinde üç tavukluk bir kü
mesi, bir sağılrr hayvan, yecli meyva a
ğacı ve vedi yüz metre<len !azla toprak 
vardır. istihsal amelenin toprağa yer· 
le~tirilmesi (ki nasvonal sosvalistler 
bütün sanayi amelesini topra~a verles
tirmPk kararrnr1arlırlar) ve büviik sehi~. 
lcr halkrnrn bahr.eler edinmc"i (<:imrli
ve kadar biitün Almanvada 300,000 den 
f~zla şehirli bahçe edinmiştir) nisbe
tınr1P artacaktır. 

(9) Haziran 1934 tarr·hli kanım. Ru 
kanunla bir bucuk sene irinde 150 bin 
kövlü tonrağa iade eclilmiştir. 

(10) irsi çiftlik, köylüler korporas-
vnn11 VP io: 1rRmın1~-;. 

POJ,/STE: 

Rir t•"rarcı ) aka1anth 
Bendderesi civarında maksadsız bir 

surette dolaşmakta olan Ali Osman oğ
lu Hacı Alinin vaziyeti şüpheli görül
müş ve yakalanarak üzeri arandığı va
kit beş parça esrar çıkmıştır. Hacı Ali 
evrakı ile birlikte Adliyeye teslim e
dilmiştir. 

Bir yapıda iki amele yaralandı 
Yenişehirde B. Kemalin inŞ:aatında 

çalı§Cln işçi Arif ve Hamit binanın üst 
katına çakıl taşırlarken çakılla.rı dök
müşleı: ve aşağı katta Ali Yakubun baş 
ve el, ayaklarından yaralanmalarına se
beb vermişlerdir. Polis hadiseye el 
koymuştur. 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: 
...,.,.,,,_~,,.,...,~..,.,..,..,.,.,..~....,..,..,.,.,..~,.,..,.,.--"""'~ General Abdürrah-
1\Iodern alman sanat man Nafiz işe haşladı 

• • 
sergısı açıldı 

İstanbul, 29 - Ankara sergi evinde 
2 mayıstan 1 i mayısa kadar devam e
den modern alman sanatı ve alman tez
yin sanatları sergisi bugtln burada, gü
zel sanatlar akademisi salonlarında a
çıldı. Sergi komiseri ve Laypzig "Gra
ssi, müzesi direktö..'ii doktor Vişman, a
çılış dolayisiyle davet edilen ga'zeteci
lere saat 15 de bir nutuk söyliyerek, 
serginin mahiyetini anlattı. bu nutka Ba
sın genel direktörlüğü İstanbul delegesi 
Neşet Halil Atay'ın verdiği cevabdar. 
sonra gazeteciler sergiyi gezdiler. Sa
at 17 de vali ile ,açılış resmi için çağrı
lan bir çok davetlile.r geldiler. Alman 
baş konsolosu İstanbul vali ve belediye 
reisi B. Muhiddin Üstündağ'dan sergi
yi açmasını rica etti. Vali, buna bir nu
tukla cevab vererek, bu şerefin kendisi
ne verilmesinden dolayı şehir namına 

hoşnudluğunu bildirdi. Validen sonra 
güzel sanatlar akademisi müdürü B. 
Burhan Ümid Toprak bu serginin tek
nik muvaffakiyetlerini anlatarak, ls
tanbulda bu sergiyi teşhir vazifesinin 
akademiye verilmesindendolayı teşek

kür etti. Bunun üzerine vali kurdele
yi kesti ve davetliler sergiyi gezerek 
teşhir edilen eserleri büyük bi.r dikkat 
ve alaka ile gözden geçirdiler. 

Sultanahmet hafriyatı 
İstanbul, 29 - Sultanahmette yapı

lan hafriyatta iki yeni mozayikle Selim 
III. zamanında basxlmış olup 983 hicri 

Milli Müdafaa Bakanlığı müsteşarlı
ğına tayin olunan General Abdürrah
man Nafiz Erzurumdan şehrimize gel. 
miş ve vazifesine başlamıştxr. Zat işleri 
dairesi reisliğine tayin olunan General 
Salim Cevad da bir kaç güne kadar şeh
rimize gelerek yeni vazifesine başlıya
caktır. 

tarihini taı::Jyan 260 altın bulundu ve 
altınlar müze müdürliiğüne teslim edil
di. Hafriyat henüz araştırılan Bizans 
dıvarlarına kada.r inememiştir. 

Kadıköy su şirketinin 
marifetleri 

İstanbul, 29 - Kadıköy su şirketiıl· 
de yaprlan tahkikat neticesinde mües
sesenin vergi borcu cezasiyle beraber 
49.000 lira olarak tesbit edildi. Ayrıca 
belediyenin şirketten 30.000 liralık bir 
alacağı vardır. Evkafın gene bu şirket 
aleyhinde açtığı 20.000 liralık vakfiye 
resmi davası da şirket aleyhinde netice
lendiğinden evkaf alacağını tahsil et
mek üzere icraya müracaat etti. 

Muallimler için kurslar 
İstanbul. 29 - Gelecek hafta üniver

site konferans salonunda bütün mual
limler için mecburi bir "Zehirli gazlar 
kursu" açılacaktır. Ayrıca, resim ve el 
işi muallimleri için de gene mecburi bir 
kurs açılacaktır. 

Tatilde açılacak muallimler kampı
na taşra muallimleri de iştirak ebnek
tedirler. 

Yarı }{İ at yarışlarıf 
İlkbahar at yarışları yavaş yavaş so

na yaklaşıyor. Yarın dördüncü hafta 
yarışlarını seyrettikten sonra ancak iki 
haftamız kalıyor. 14 haziranda yapıla. 
cak Gazi koşusu ile ilkbahar yarışları 
bitecektir. 

Sonbaharda manili koşu pisti ile i
kinci mevki tribünü bitmiş olacak ve 
tribünün arka tarafında müşterek bahis 
gişeleri yapılacaktır. 

Müşterek bahse fazla rağbet göste
rildiğinden salon biraz kalabalık ol
makta ve bundan şikayet edenler de 
bulunmaktadır. Şimdilik gişe ilavesi ka
bil olmadığı için bu şekilde devama mec
hılriyet vc:rdır. 

Fakat müşterek bahis oynayacaklar 
atların piı.te çıkmasını beklemeden bi
let almağa gidecek olurlarsa gişeler da. 
ha kolaylıkla çalışır ve salon da fazla 
kalabalık olmaz. 

Aksi takdirde gişe adedi artmlsa da 
izdihama mani olunamıyacağı gibi bir 
çok kimseler de bilet almadan dönmek 
mecburiyetinde kalırlar. 

Yarınki koşularda kazanması ihtima
li olan atları koşu sırasile yazıyoruz: 

BİRİNCİ KOŞU: Halis kan ingiliz 
at ve kısraklara mahsus satış koşusu

dur. Mesafesi 2000 metredir. Bu koşu· 
da birinci gelecek at programda yazılı 
satış fiatına satılıktır Koşuda üç at ko
şacaktır. Birincilik için en kuvvetli nam
zed Bayan Binsin Barcıdır. Barç İzmir 
koşularından beri geçile geçile bir hal 
oldu. Artık bu kosuda korkacak bir ra. 
kibi Barçın satış fiatı 800 liradır. Al
mak istiyenler şimdiden hazırlanabilir
ler. 

İKİNCİ KOŞU: Yerli yarım kan in
giliz taylara mahsustur. Mesafesi 1600 
metredir. Bu koşu günün en güzel ko
şularından biri olacaktır. Koşacak sekiz 
tay arasından favoriyi seçmek kabil de
ğildir. İzmir koşularının birincileri Te. 
ho, Gülizar ve Kontes evelsi hafta be
raber ko§tular ve Teho kazandı. Fakat 
yarın mesafe uzundur ve kilolar değiş
miştir. Onun için netice de değişebilir. 
Herhalde bu üç taydan hiç olmazsa iki 
tanesi plase olacaktır. Fakat ganyan İ· 

1 

çin bir şey söylenemez. Umulmayan lıi} 
tay da birinci gelebilir. 

üçt~NCO KOŞU: Dört ve daha yu
karı yaştaki yarım kan İngiliz at ve 

kısraklara mahsustur. Mesafesi 2200 
metredir. Koşuya yedi yarım kan kay
dedilmiştir. Taşıyacakları kilolar, şim
diye kadar kazandıkları koşulara göre 
tesbit edildiği için, muhteliftir. 

Ceylan 63,5. Alemdar 63. Bozkurt 
58. Ayhan 56. Semiramis 54,5. Salten 
52,5. Nana 52,5. kilo ile koşacaklardır. 

Birinci ve üçüncü haftalarda Alem. 
dardan iki kilo noksan taşıdığı halde 
rakibine geçilen Ceylan bu koşuda teh
likeli olamaz. Alemdarın en korkacağı 
at hiç şüphesiz Ayhan<lır. Şelten de bu 
hafif kilo ile ihmal edilmiyecek bir kuv
vet ise de bu kısrağın anormal kotusu 
yüzünden kendisine itimad edilemiyor. 

Onun için müşterek bahiste en doğ
ru oyun Ayhan ve Alemdara plase oy
namaktır. Üçüncü plase için Bozkurt 
veya Ceylan oynanabilir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: Halis kan in
gili zat ve kısraklara mahsustur. Mesa
fesi 2400 metredir. Fevkalade heyecan
lı olacağını umduğumuz bu koşu mem. 
leketin tanınmış. iki atçısı arasında bir 
maç gibidir. Çünkü koşacak atlardan 
Bekar ve Markizin sahibi B. Akifin 
Grandezya ile Şoromponun sahibi de 
B. Ahmeddir. Bu mevsimde geçilemi
yen Grandezza koşunun favorisi olmak
la berahr Bekar da kolay geçilemiye
cek bir at formunu almıştır. Hakikati 
koşu meydana çıkaracaktır. 

BEŞİNCİ KOŞU: Dört ve daha yu
karı yaştaki yerli, yarım kan ve halis 
kan arab at ve kısraklara mahsus han
dikaptxr. Mesafesi 2600 metredir. 

Bu koşuda koşacak atlar ve kiloları 
şunlardır: 

Mesut 62. Ünlü 60. Ceylan Yekta 57. 
Sarıkuş 56. Alceylan 52. Güler 49. 

İkinci hafta yarışlarında 51 kilo ile 
ko~an Ceylan Yekta güzel bir koşu ka. 
zanmıştx. Fakat arkasından ikinci gelen 
Ünlü ve diğer rakipleri daha fazla ki· 
lo ile koşuyorlardı. Yarın kilo farkı a
zaldığı gibi kendisinden hafif kilo ile 
ko~an rakipler de meydana çıkmıştır. 

Favorilerimiz Ünlü, Sarıkuş ve Akey
landrr. Ankaraya iki gün evet gelen 
Mesud ağır kilo ile koşmakla beraber 
yor~un değilse bu araya girebilir. 

Çifte bahis ikinci üçüncü ve üçüncü 
besinci koşular arasında, yani iki de
fadır. 

30 MAYIS ıs::ö Cu~;, ~.Tı::-t 
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Planörcülerimiz 
Tahsillerine muvaffaki
yetle devam ediyorlar 

Moskova, 29 (A.A.) - Koktebel p
lanörcü mektebini bitiren yedi türk pla· 
nörcüsü Moskova merkez hava kulübün· 
de tahsillerine muvaffakiyetle devaın 

etmektedirler. Biitün türk planörcüleri 
bizzat tayyare plote etmişler ve simdi 
plot - muallim mektebinde paraşüt kul· 
lan.'llaya da alışmışlardır. Türk tayya· 
recileri biıtün derslerinden "iyi" ve 
"mükemmel" notlar almışlardır. 

Finans Bakan lığının 
tamimleri 

Finans bakanlığı, karne ibraz edemi· 
yen seyyar mükelliflere resmi dairele.r· 
den yapılacak tediyelerin kazanç ver· 
gisi tevkifatına tabi olduğunu alakalı
lara bildirmiştir. 

Pul bayileri aidatiyle nakliyat vergi· 
si aidatının hava kuvvetlerine yardın'• 
vergisine tfıbi olmadığı alakalılara teb• 
liğ edilmiştir. -----
Orta mekteb muallimliği 
imtihanlarının sualleri 
Kiıltür Bakanhğı 15 haziranda başlı· 

yacak orta me kteb muallimliği im ti ha 
nına girecekler için hazırlanmış bulu 
nan yazılı imtihan suaUerini 15 hazi· 
randa açılmak üzere kapalı zarflar için 
de kültür direktörlüklerine göndermiş. . 
tir. 

ÇAGRI 
_ Adliye Encümeni bugün saat 
10.30 da toplanacaktır. 

DİL KÖŞESlı 

Bu sütunda her gün, gazete ve 
mecmualarumzda gözümüze ilişen 
üsliıb, dil, gramer, ve sentaks hata· 
tarını işaret eden bir yazı bulacaksı· 
mz. Maksadımız tü.rk diline hizmet 
etmek ve onun güzelliğini korumak 
olduğundan gazete ve muharrir imni 
zikretmeden alarak tenkid edeceği· 
miz satırlar için, arkadaşlarımızın 

bize gücenmiyeceklerinden, ve hatt!i, 
bu çahşmalarmıızı memnuniyetle ka!' 
şılıyacaklarından eminiz. 
"Dün bir itim düıtü. icra dairesi· 

ne uğradım.'' 
Kıaa cümle, aatırlar üz.erinde la~· 

la Jüıünmeye vakti olmıyaıt oe ço· 
iun, bir nakil oasrtasınrn oeya bir 
bekleme aalonunun gürültü ve patır• 
cluı arcuında aceleyle llÜtunlara gÖS 

gezdiren gaz.ete okurunun ilttiyacınO 
cevab verir ve anlayıfı kolaylOftırır· 

Ancak, kısa ya.zmaya çalııırlten, gro• 
mer ve acmtaka kaiclelerine de riayete 
mecbur olduiumuz.u unutmamalıyıS• 

Nokta, aöylenen cümlenin 6ittiğin• 
delalet eder. Yukarıya aldı'"'-8lJ' ş0• 
fırda in, ''dün bir İfim düffii." keli· 
meleriyle mana ve cümle tamamlan• 
mrf değildir. Ne kastedildiğini anla· 
mamr.z için ondan aonraki kelimeleri 
de okumaya mecbur oluyoras.. ''lcrO 
dairesine uğradım.'' Şu halde bu ilıİ 
cümle parçası arasına ancak bir ıJir
gül konulabilir, ve bi.zi durmaya mec· 
bur eden nokta yersizdir. 

Eskiden "tenkit'' dediğimiz, fimJİ 
ele "noktalama" diye adlandırabilec:e· 
ğimi.z ya.zı kaidesine o kadar a.z ehe• 
miyet veriyor, ve bu ocuıtayı o kaJtıf 
dütüncesi.z kullanıyoruz. ki, )'azılar•· 
mı.zda "noktalama" hataları, eksiklilı 
ve la.zlalrklarınrn derecui hakkınJd 
bir fikir edinmek için herhangi bif 
gazete sütununa bira.z gö.z gezdirrrıelı 
kafidir. 
Çoğumuz, mektebte, ''tenkit'' Ji1'1 

üz.erinde ehemiyetle durulan bir ıra•"• 
.au okamamrf olduğumuz.u hatırl(lt"lS· 
Biz.e pratik aahada bu bilgi7' ,,e..-· 
cek, ve kalemimiz.in ucuna gelen ,.olr~ 
lalarla oirgülleri istikametlenclir~. 
olan kitab ve gazetelerimiz.de ;.., • 
.ika bir "tenkit'' e malik pelı d f•1 

okumUJuz.dur. Şu halde, bagİİfllıii 1"• 
arlanmız.daki bu nokta ve 1'İrP ",· 
narfiainden haklı olarak mual "": • 
mamız.a imkan yok. iyi ama, f11ı ıi W ·-1 e ''doğru noktalama'' itiyadın• n•' 
den ve nnstl edineceği s., 
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SON D.·1KiKA : 

isler baliatıınıız alak~alı devletler dıs 
' ' 

Dıs 
' hali.anlarını Montröde loplanacali. 

boo·azlar lionferansına çağırdı 
o 

Dün Dış İşler Bakanımız Dr. Tev· 
fik Rüştü Arasam, alaka!ı devletlerin 
Dış İşler Bakanlarına bir telgraf gön. 
dererek, 22 haziran 1936 tarihinde Mon-

tröde toplanacak olan Boğazlar konfe

ransına delegelerini yollamaya çağırmış 

olduğu öğrenilmiştir. (A.A.) 

Sar o abinesinin toplantısında 

Paris işçilerinin grevi meselesi konuşuldu 

İki fabrikanın i§çileri çalışmaya başlıyacaklar 
.Pa.ris, 29 (A.A.) - Saro kabinesi 

bugün son toplantısını yapını~ ve grev 
Üzerinde konuşmalarda bulunmuştur. 
Blum kabinesine yerini bırakmadan ön· 
ce, Saro kabinesinin grev dolayisiyle 
bir kerre daha toplanacağı sanrlmakta-

dır. 

Paris, 29 ( A.A.) - Bütün grevciler 
delegeleri ile patron sendikaları dele 
geleri arasında iş bakanlığında yapıla
cak olan konuşma geri bırakılmıştır. 
• Grev, bu arada, Fariste daha bir kaç 

metalürji müessesesine ve Marsilyada 
bir fabrikaya sirayet etmiştir. İnşaat iş· 
çileri de greve iştirak eylemektedirler. 

Faris, 29 (A.A.) - Grev vaziyeti 

salaha doğru yürümeye başlamıştır. 

"Gnome - et - Rhône" fabrikalarında 
işçiler ve patronlar arasında bir anlaş -

ma yapılmıştır. "Renault" fabrikaların -

da da bi.r anlaşma yapxlmıştır. Bu an· 

taşmaya göre, işçiler iki haziranda iş· 
terine yeniden başlıyacaklardır. 

BB. Eden ve Graııdi ne lionustular? 
' 

Londra, 29 (A.A.) - Salahiyetli bir 
kaynaktan öğrenildiğine göre, Eden • 
Grandi konuş.ması esnasında 1 tal yanın 
hattı hareketinden bahis geçmiş ve B. 
Musolininin Deyli Telgraf diplomatik 
muhabirine verdiği mülakattaki düşün· 
celer teyid olunmuştur. 

Gene aynı kaynaktan bildi.rildiğine 
göre, bu konuşma İtalya ile İngiltere 
arasında ayrı olarak konuşmalara baş· 
landri'Yı demek değadir. Filhakika İtal-

o d" 
yada gayet iyi surette bilinmek.te ~r 
ki. İngiltere daima Milletler Cemtyetı-

ne karşı olan vazifelerini müdriktir. Ve 
daima Milletle.r Cemiyeti prensiplerine 
uygun olarak yürüyecektir. 

ı;n. Eden ı·e Baldt.·in sayfiyeye 
gittiler 

Londra, 29 (A.A.) - B. Eden, tatil

leri geçirmek üzere Londradan hare·ket 
etmiştir. Londraya çarşam'ba günü dö· 

nccektir. 
B. BaJdvin'de hafta sonuna kadar 

sayfiyede kalacaktır. 

Arjantin. ~Iilletler Cemiyeti l{onsev.inin 
lıen1e:u toplan ınasıııı istedi 

C n('vre, 29 (A.A.) - Mtlletler ce
miveti nezdindeki Arjantin delegesi, bu 
giın öğleden sonra cemiyet genel sekre
t rini "Ziyaret ederek konseyin hemen 

toplanmasını istemiştir. Sanıldığına göre 
Arjantin.delegesi bu müracaatini konsey 
toplantısının sonraya bırakılacağı hak
kındaki şayialar üzerine yapmıştır. 

Avaııı k:amara~ıııda sömiirgelcr lJak.anına 
Fili~tin lıadise1eri ha lil{ında sual sor11ld11 

Londra, 29 ( A.A.) - Avam kama
rasında, Filistin meseleleri hakkındaki 
bir suale cevab veren sömürgeler baka

nı demistir ki: 
"- Filistindeki karrşıklıklann esasın

da dıs tesirler olduğu hakkında delil 

Bir resiın 

yoktur. Fakat italyan radyoları İngiltere 
aleyhdarı propaganda _yapmaktadırlar. 
İngiliz hükümeti bu mesele hakkında Ro
mada teşebbüslerdC; bulunmuştur. Fakat 
bu teşebbüsler, Filistin karışıklıkları ile 

alakalı değildir." 

Yukard1, solda: Prof. Hikmet On1t, sağda: Prof. Ayetullah Sümer. 
Aşağıda, solda: B. HiK .. ıet Onat'm .. Fencrbahqe yarları,. 

sağda: B. Ayetııllalı Sümerin "Yeşil portre"' si 

Güzel sanatlar birliği şubesi, ha1.:ira
nın üçüncü çarşamba günü, Ankarada 
sergievinde bir sergi açacaktır. Birlik 
idare heyetinden ve g:izel sanatlaı a
kademisi profesörlerinden ressam BB. 
Ayetullah Siimer ve Hikmet Onat ser. 
ginin hazırlık işleriyle uğraşmak üzere 
şehrimize gelmişlerdir. 

On beş gün sürecek sergiye, memle
ketimiz in bir çok tanınmış ressamları 
işti ·J'· · · ıcr. Teşhir edilecek 

tablolar 200 ze yakındır. 
Sergiye kabul edilen tabloları, ts

tanbulda güzel sanatlar akademisi ile 
birlik idare heyeti azalan arasından 

seçilen bir jüri ayırmıştır. Ankarada 
bulunan ressamlarımız da sergiye işti· 
riik etmek istemişler ve bu arzuları 
memnuniyetle karşılanmıştır. Ankaralı 
ressamlarımızın tabloları da kendi arala
rından seçecekleri jüri tarafından göz
den 1'Cçirilecektir. 

HABERLE 
B. Musolininin ı İtalya, Almanya ile anlaştığı hal{l{ıııdaltl 

},eyanatı ve fransız haberleri tel{zih ediyor., 
gazeteleri 

Faris, 29 (A.A.) - Jurnal gazetesi, 
Musolininin Deyli Telgraf gazetesine 
yaptığı beyanattan bahsederek diyor 
ki: 

"Maksadlarını bu kadar açık ve ale
ni bir surette bildiren bir devlet ada
mının anlaşmaktan kaçınmak fikri ola· 
maz.,, 

Övr gazetesi ise, bu beyanatın lngi;. 
terede İtalyanm istediği tesiri katiyen 
yapamadığı düşüncesindedir. Çünkii 
İngiliz mahfillerinin kanaatine göre, 
Musolini İtalyanın Avrupadaki iş birli. 
ği hakkında tasrihlerde bulunmaksızın 
g:ı.yet ustalıkh bir tarzda zecri tedbirle
rir. kaldırılmasın: temin etmek emelin· 
dedir. Esasen İtalya Avrupadaki statü
konun idamesi hususunda samimiyetle 
iş birliği yapmak fikrinde olsa idi bunu 
gazeteler vasıtasile değil. siyasal yol
larla bildirirdi.,, 

Bu gazete diyor ki: 
"Eden'Jc Grandi arasında yapılmak

ta olan konuşmaların aradaki gerginli. 
ği gidereceğini sanmamaltdır. İngilte
rcde henüz Mısır hakkında kaygrlar 
vardır. Ve İtalyanın Mısır ile bir ade
mi tecavüz paktr yapmak istemesinin 
sebebi Mısır e"arni.zonlarının arttırıl
masına engel olmaktır. 

PARfS iŞÇİLERİNİN GREVi 

Patronlar işçilerle 
k.onuşmayı 

lialıul ettiler 
Paris, 29 (A.A.) - Maden endüstri· 

si patronları, işçi delegeleri ile görüşme· 
ler yapmağt kabul etmişler, ancak önce 
işçilerin çalışmaya başlamasrnı sart 
koşmuşlardır. 

Grevciler hakkında hiç bir ceza tertib 
olunmıyacaktır. Maden endüstrisi işçile· 
ri sendikasının delegeleri, kendilerine iş 
bakanı tarafından teklif edilmiş olan bu 
hal suretinin anlaşmazlrğm halline elve
rişli olduğunu bildirmişlerdir. 

Faris, 29 (A.A.) - Başbaka11 Saro, 
milli iş konfederasyonunun bir delegas. 
yonunu kabul ettikten sonra B. Leon 
Blum ve Oriol ile bir görüşme yapmış· 
tır. İş bakanı da bu görüşmede hazır bu· 

hm muştur. 
B. Blum da grev halinde 

maden işçilerinin delegelerini 

miştir. 

bulunan 
kabul et-

· l(ısa Dış Hallerl~r 
* Londra .. - Kı.ral sekizinci Ed

vard'ın taç giyme merasimi tarihi kati 
surette 12 mayıs 1937 olarak tesbit e-

dilmi~tir. * Hamburg. - Hindenburg balonu 
sabahleyin saat yedide yolculuğunun son 
merhalesi olan Riyı dö Janeyrodya 50 

kilometre mesafede bulunmakta idi. 

~:: Varşova, - Gazetelerin bildirdi . 
ğine göre nisan ayı içinde, altın ve dö· 
viz meseleleri hakkında tahdid edici 
kararların alınmasından önce Polonya
dan 37.5 milyon zloti kıymetinde kül

çe altın dı§arı çıkmıştır. 

* Kiel. - İngiliz - alman deııiz an
la!}ınasının imıasından beri ilk defa 
olarak yeni denizaltı filosu, harbten bu 
ana kada.r olan zaman zarfında yaprlan 
en büyük manevraya iştirak etmiştir. 

B. Bitler Doyçland zırhlısında bulunu . 
yor ve Almanyanın bütün yeni harb 
filo:sunun iştirak etmiş olduğu bu ma· 
nevralarr dikkatle takibediyordu. 

* Dublin, - B. dö Valera dün par
lamentoda yaptığı bir beyanatta, sonba. 
harda lrlandanm yeni anayasasını hazır
layarak parlamentoya sunacağını bildir

miştir. 

* Nöglobson - Rayiştağın en ihti
tiyar azası olmak dolayisiyle Rayiştağ 
reisliği yapmış olan mlitekaid general 
Karı Litzman 87 yaşında olduğu halde 

ölmüştür. 

... Fakat Almanya'ya çatan bir gazeteyi toplattırdı 

Roma, 29 (A.A.) - Havas ajansın
dan: 

Siyasal mahfiller, İtalya ile Almanya 
arasında bir antant yapılmış olduğuna 
dair yabancı kaynaklardan sızan haber
lere asılsrz gözüyle bakmaktadırlar. 

İyi haber almakta olan mahfiller, t. 
talya'nm biitün dış siyasasının mihveri 
Cenevre olduğunu söylemektedir. 

İtalya 'mn ı 5 haziranda milletler ce. 
miyetine delegelerini gönderip gönder
miyeceği belli değildir. Fakat konsey 
masasında bir habeş delegesi bıılunduk
ca İtalya'nm Cenevre'ye hiç bir delege 
göndermiyeceği muhakkaktır. 

Aynı mahfiller, İtalya'nın milletler 
cemiyetinden çekilmek iztirarında kal· 

ması takdirinde şimdilik bir inzivaya çc 
kileceğini, ancak bu kabil bir çekilmenin 
hiç bir suretle Almanya ile İtalya ara. 
smda hemen bir yakınlık olduğu mana
sına gelmiyeceği kanaatındadır. 

Uir itulyan {!a::etesi toplatıldı 
Roma, 29 (A.A.) - Hükümet me

murları, Gazetta del Popolo'nun bir sa· 
yısını toplatmışlar ve müsadere etmiş
lerdir. Bu gazete, Almanya aleyhine 
şiddetle hücum eden bir makale ve na. 
zi rejiminin tehdidi altında bulunan yer. 
]eri gösterir bir Avrupa haritası neş

retmiş idi. 

Bu müsaderenin Roma'daki alman el· 
çisinin protestosu iizerine emredilmiş 
olduğu sanılmaktadır. 

Macar revizyonculuğu 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

Macaristan, her zaman için, sulhçu 
vasıtalarla muvazenenin temini ile mey
dana gelecek hakiki bir sulhun gerçek
leşmesi maksadını güdmüştür. Macaris
tanın dış sıyasası daima uzlaşma fikrin· 
de:-ı ilhc..--r. almıştır. Macaristan daha ge. 
çenlerde, Almanya ve Avusturyanm ye
niden silahlanma için yapmış oldukları 
haı·eketlere uymamakla uzlaşma siya
sasının yeni bir delilini göstermiştir. 

Ancak, Macaristanrn bu uysal vaziye
tinin bazı komşuları tarafından pek az 

takdir edildği esefe değer.,, 
Bakan, bundan sonra milletler cemi

yetinin yeniden organize edili§i mese· 
lesinin muzaffer devletleri bile meşgul 
etmeye başladıgını söyliyerek ezcümle 
demi§ tir ki: 

"- Macaristan, milletler cemiyeti 
paktının bazı tadillere muhtaç olduğu 
kanaatini her zaman beslemiştir. Maca· 
ristan, böyle bir reformun, bir silahlı 
muhasamanın önünü alacak olan hü· 
kümlcrin zecri tedbirlerle beraber kuv~ 
vetlendirilmesi takdirinde faydalı olabi
leceği fikrindedir.,, 

Macaristanın gütdüği.1 sulhçu siyasa 
dolayisiyle menfaatler değil, dostlar ara· 
<lığını ehemiyetJc kaydeden B. Dö Kan· 
ya, Macaristanın muhtelif devletlerle o· 
lan münasebetlerini tahlil etmiştir. Ba· 
kan, Ren meselesiyle beraber olarak, Lo. 
karno ülküsünün canlanması maksadını 
güden ehemiyetli görüşmelerin başlamış 
olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

"- Eğer bu görüşmeler muvaffaki
yetle biterse, Avrupa sulhunu kuvvet· 
lendirmek maksadiyle bir Tuna konfe
ransının da toplanması ihtimali vardır. 
Macar hükümeti büyük bir hüsnü niyet
le bu yoldaki görüşmelere iştirak etme
ye hazırdır. Tuna havzasının yeniden 
tanzim edilmesi meselesinde Macaris· 
tan hiç bir imtiyaz istememektedir. Bu
nunla beraber böyle bir tanzim ışının 

kendisine zarar verecek mahiyette ol· 
masını da katiyen kabul edemiyecektir. 
Macaristan, kendisine sulhçu bir inki
şafı ve sulh andlaşmalarının serbestçe 
münakaşe edilmesinin imkanını verecek, 
macar ekalliyetlerinin korunmasını te· 
min ve Macaristam sulh andlaşmalan 

hükümlerini aşacak mecburiyetler altın
da bırakmryacak otan her ciddi hal tek
lifini gözden geçirmeye hazırdır. Bah
settiğim mecburiyetler, mesela, prensibi 
macarisatan tarafından kabul edilemiye
cek bir karşılıkh yardım suretinde te. 
ce11i edebilir. Böyle bir kar~ılıklı yar
dım. Macaristanın aleyhine olarak büyü
yecek olan bazı devletlere yardım temek 

taahhüdü şeklini alabilir. Biz böyle t>n 
prensipi kabul edemeyiz. Çünkü haki
katte bunda mütekabiliyet esası yok· 
tur. Nihayet, muhasama takdirinde, mü

tearrızın tesbiti meselesinde tam bir bL 
taraflıkla karşılaşmamız pek emin değil 
dir. Fakat, şunu da söylemek isterim k~ 
Macaristan tam bir müsavat mefhumu 
içinde konferans masasına oturtulur, 
haklı ve makUl dilekleri iyi niyetle ve 
bir anlayış zihniyeti ile karşılanırsa, Tu· 
na devletlerinin ekonomik alanda ve da· 
ha sonra siyasal alanda iş birliğinde bu
lunmalarına hiç bir şekilde itiraz etmi
yeceğiz. Tuna havzasmda hakiki bir 
sulh ve emniyetin kurulması ötedenbed 

Macaristan dt§ bakanı B .dö Kanya 

samimi arzumuz olduğundan, buna kar
şı hiç bir söyliyeceğimiz olamaz. 

Karşılaştığımız hayal inkisarına rağ· 
men, iyi bir anlayış zihniyetinin ve mü· 
savat hissinin ergeç muzaffer olacağ 

hakkındaki ümidimiz kırılmamıı;ttr. Ve 
bu, Macaristanın meşru dileklerinin 
sulhçu ve ho.'fnııdluğa değer bir "ekild 
yerine getirilmesi imkanını verecektir 
Bu Ü!nidimiz gerçekleşmese bile, eski 
ve samimi dostlarımıza istinad ederek 
sulhçu bir dış politika güdmeğe de
vam edecek ve hiç kimseyi tahrik etmi
yeceğiz. Maca.ristan aleyhine çevrilmi~ 
olan diplomatik manevraların tesirine 
kaprlarak bu kararımızdan vaz gecmi
yecegiz. Bu manevralar, Macarista~m 
s~l~u karxştrrmak niyetinde olduğu his 
sını vermek için yapılmaktadır. 

Yeni yeni hayal inkisariyle karşı

la§tığımız takdirde eski düşmanlarımı

zın, Macaristan ile iş birliğinde bulun· 
manm kıymetini takdir edecekleri ıamtı 
nı, sabır ve vicdan rahatı ile bekliye
ceğiz ... 

R. PEKER-in /VVVVVVV'. A/VVVVVV\ 
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. P~ker'in Ank~~~~~.~~ul ~~~~~~~::de verdiği inkimb ~ 

ers erınde tutulan t ı b l .. . B . . a e e not an, gozden geçırlldikten sonra, ULUS 
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124 sayfa tutan eser, yalnız baskı masrafının kar~ılığı ola .. ak heı 
yerde ON KURUŞA satılmaktadır. 



Dii§Üniişler 1 

Etüd bürolarının 
ehemiyeti 

Yeni maliye teşkilatı kanunu
~nun getirdiği yenilikler arasında 
'en ehemiyetlilerinden biri, şüphe
siz ki, vergi sistemimizin tatbikat
ta göstereceği meziyet ve noksan
ları araştırmak ve maliye organiz
masının işlemesi üzerinde tetkik
lerde bulunmak vazifesile mükel
lef bir daimi yüksek heyetin kura
lu§udur. 

Köhne bürokrasi sistemsizli -
ğinden, modern idare sistemini a
yıran hususiyetlerin başmda, bu 
ikincisinin bünyesinde, bir de
vamlı araştırma mekanizmasının 
mevcud oluşu gelir. 

Onun içindir ki, her medeni 
memlekette olduğu gibi, bizde de, 
çağda§ zihniyetle modern kredi 
müesseseleri yaratılırken, ilk dü
.şünülen ve ehemiyet verilen hu
suslardan biri de bir "etüd,, veya 
"konjonktür., servisinin teşkili ol
muştur. 

1 nsan cemiyetinin hayat ve iş 
salıalarmda gösterdiği temayül -
!er, bir matematik kaidesi sağlam
lığıyla önceden tesbit edilemiye
cek kadar zaman ve hadiselerin 
tesiri altında değişici olduğundan, 
bu temayüllerin tetkik ve tesbiti
ne ehemiyet vermek; cemiyetimi
zin bünyesindek arızaları bularak 
ona göre tedbirler aramak istiyen 
bir amme müessesesinin haşlrca 
düşüncesi olmak lazımdır. 

Devlet de bütün memlekete 
şamil bir amme müessesesi olmak 
itibarile, bu ihtiyacı, bünyesinin 
sağlamlığı bakımından, aynı kuv
vetle hissetmek mevkiindedir. 

Bürokrasi ile mücadele imkan
larını aramak için bile bir tetkik 
heyetinin kurulmuş olması, yuka
rıda söyledğimiz ihtiyaca delalet 
eden ayrı bir misaldir. 

Resmi işlerin yürümesinde her 
gün devlet dairelerinin veya ferd
Ierin gözüne ilişen ufak telek ek
sikler vardır ki, bunlar, bir rapor 
veya gazete haberi şeklinde tesbit 
edilmesine rağmen, çoğun, doğ
rudan doğruya o çalışma şubesin
de etüd işiyle meşgul bir merciin 
bulunmayışı yüzünden, dağrnık bir 
halde kalmakta ve zamanla unu
tuluv gitmektedir. 

Şu veya şu kanundaki falanca 
hükmün memleketimizin sosyal 
bünyesine uymadığına tecrübele
riyle kanaat getirmiş adliye men
supları görüyoru7., sonra, gazete -
lerde şahsi etüd/er şeklinde, ken-

.. di ihtiyaçlarımıza uygun olmayan 
kanunlar zikredildiği oluyor. Bu 
gibi mütalealar, bu işle vazifeli 
muayyen bir büro tarP 1ından top
lansa, memleketin adli sahadaki 
temaviilleri i"tati.,tik rakamları ü
zerinde tetkik edilse, elbette ki, 
kanunlar sistemimizin ihtiyaclarr
mıza tamamiyle uvgun bir sekil ar. 
ması i"'; d;.'/ı;:, hızlı ve daha toplu 
yürümü.'F olur. 

Onun içindir ki, Maliye veka-

Tefrika: No: 64 

FiLiSTiN MESELESi 
Filistinde vaııiyet, ingiliz hükümeti

ni ciddi surette meşgul etmekte devam 
ediyor. Bir aydan fazla bir zamandan
bcri yahudilerle arabların temas halin
de oldukları başlıca merkezlerde karı

§ıklıklar vahimleşmektedir. 'Kanlı kav
galar vukua geldi; her iki taraftan da 
birçok ölenler ve yaralananlar oldu; Fi· 
listinin iki unsurunu yırtıcı bir kin bi· 
ribirlerine karşı ayaklandırıyor ve in· 
giliz otoriteleri, tarafsız kalarak, sü
kUnu tesise ve zihinleri yatıştırmaya 

çalışıyorlar. Buna her zaman muvaffak 
olamıyorlar, ve yahudilerle arablar, in
gilizlere karşı aynı derecede güvensiz· 
lik hissediyorlar. Çünkü ingilizler, ya
hudllere Filistinde bir ''mim yuva'' te
min eden Balfour beyanatına tamamı 

tamamına uygun hareket etmekle bera
ber, İngiliz imparatorluğunun diğer 

müslüman memleektleri üzerinde akis
ler uyandırması korkusiyle arablara 
fazla şiddetle muamele etmekten de çe• 
kiniyorlar. İngiliz askerlerinin yolların 
ve demiryolların emniyetini muhafaza 
altında tutmaları ve memleketin cenub 
ve şimal taraflarına motörlü kıtalar 

gönderilmesi mecburiyeti hasıl olmuş 
tur ve arab şefleri ingiliz yüksek komi· 
seri B. Asthur Wauchope nezdinde te

§ebhüslerini çoğaltmaktadırlar ki bu 
hadiseler de vaziyetin vahimliğini gös
terir. Diğer taraftan arab işçilerinin 

grevleriyle birlikte, Hindistanda Gandi
nin hareketinden ilham alan ''sivil ita
atsizlik" cereyanı şiddetlenmektedir. 

Bugün oratya konduğu şekliyle, Fi
listin meselesinin halli güç ve hatta 
imkansızdır. Yahudiler Filistinde ken
dilerine vadedilmiş olan milli yuvayı 

ancak arabların hiç olmazsa kısmen 

memleketten çıkarılmasiyle e1de edebi

lirler. Arablarsa, hatta topraklarım si
yonist teşekküllere pahalıya sattıktan 

sonra bile, asrrlardanberi yerleşmiş ol
dukları memleketten çıkmak niyetinde 
değildirler. Bir~~irine karşı şiddetle a· 
yaklanan yalnız iki ırk değil, iki me· 
cleniyettir. Arablar inkişafı çok ağır bir 
ananeyi, yahudiler en cüretli şekliyle 

Avrupa modernizmini temsil ediyorlar. 
Filistinde yahudi kolonilerinin, liberal 
ve demokratik telakkilerden, bütün re
forminizm ve kollcktivizim şekillerin

den geçerek mutlak komünizm formül· 
ferine kadar giden pek muhtelif man
zaraları, çok dikkate değer bir zeka 

ve azimle ileri götürülen siyonist tec
rübenin karakteristiklerinden biridir. 
Hakikatte Filistinde, yahudiler, sadece 
mevcud oluşlariyle, mall vasıtaları, te
şebbüs kabiliyetleri ve çalışma hararet· 
leri saye!'inde, ananeleri içinde dönmüş 
bir arab dünyasrnm karşrsmda devam 

Jetinde esas ve örneği konulmuş o
lan bu tetkik işinin, ayrı ayrı bü -
tiin devlet idare subelerine tesmi
li ne kadar f ayda!ı olurdıı diye dii· 
şünüyorum. 

YAŞAR NABİ 

ettirilmesi :güç olan yepyeni bir moral 
ve sosyal nizam yaratmaktadxrlar. 

Balfour beyanatiyle yapılmış olan 
hata, bu memleketin bütün sosyal ve sı· 
yasal strüktürünü sarsmadan Filistm· 
de bir "yahudi yuvası,, kuru1ması müm
kün olacağını sanmaktı. Hatta İn
giltere devletinin vasiliği altında bile, 
biriıbirinden bu derece ayrı iki unsurun, 
aynı memlekette, yanyana fakat biribi· 
rine karşı tamamiyle müstakil bir hal
de yaşıyabileceklerine inanmak güçtür: 
Ya Filistini ''yahudi yuvası" yapmak 
- ki İngiltere evvela bunu düşünmüş, 

fakat bütün arab dünyasında şiddetli 

reaksiyonlardan çekinerek vaz geçmiş
ti - yahut da, zamanla biri ötekinin ü
rerinde hakimiyet kaza.nacak ve onu yu
tacak olan iki unsurun devamlı iş bir
liği için garantiler arzeden daha yumu
şak bir formül bulmak lazımdı. Fakat 
Balfour beyanatı mevcuddur, ve atala
rının topraklarına dönen Beni İsrail 
milletlerarası bir "charte" teşkil et· 
mektedir ve böyle olunca da, onu oldu
ğu gibi kabul etmek lazımdır. 

Arablarla Filistine yahudi koloni
zasyonu hakkında şimdiye kadar yazıl
mı~ etüdlerin en objektiflerinden biri 
de, Şam fransız enstitüsü direktörü B. 
Robert Montagne'dir. B. Robert Mon
tagne, şimdi kendilerini tehlikede his
seden orta ve şark Avrupasınm bütün 
yahudileri için siyonizmin cazibesi bü
yük olduğundan göç hareketinin bu
günkü ritmine yakın bir şekilde inkişaf 
edecek gibi göründüğünü pek iyi an
latıyor. 

1930 dan önce Filistine gelen yahu
di göçmenleri senede 5000 le 10,000 ki
şi arasında iken 1934 de 40.000 rakamr
nr bulmuştur. Siyonistlerin şimdiden 

kudretli bir eser yaratmış olduklarını 

kimse inkar edemez. Tel • Aviv çok 
dikkate değer bir yaratıştır. Yahudile
rin genişleme ve nüfuz etme gayretleri 
kuvvetli ve devamlxdır. Arablar, anane
vi metodları ve kendilerine has çalış· 

ma metodlariyle sayıca üstünlüklerine 
rağmen - 175,000 yahadiye karşı 760,000 
müslüman - böyle bir tazyika karşı mu· 
vaffakıyetle mukavemet edememekte
dirler. Filistinde çok hızlı olan yahudi 
kolonizasyonu, arab milliyetçiliğini 

kızdırmakta ve siyonist hareketin ge
nişleme imkanlarından, yerli veya yer· 
siz olarak kendilerini tehlikede gören 
bütün arab memleketlerinin ve bilhassa 
Irak, Suriye ve Maveraişerianın aynı 

zihniyetle harekete geçmelerine sebebi
yet vermektedir. Arab milliyetçiliğinin 
reaksiyonları orada ciddi neticeler do
ğurabilir ve bunlar yalnrz İngilterenin 
sxyasal nüfuzuna karşı olmaz. 

İngiliz hükümeti, Filistin karışıklık
ları hakkında anket yapacak bir komis
yonun tayin edildiğini bildirince, bu 
projeye kar;?ı arablar da, yahudiler de 
hosnudstızluk gösterdiler. Arablar, in
giliz otoritelerinin her türlii teşebbü

sünden sakınmaktadırlar; yahuditer de, 
tasarlanan anketin kararları ne olursa 

olsun, Filistinde Balfour 'Oeyanatr ge
reğince ve burada bildirilmiş olan şart· 
tar içinde yerleşmek hususunda.ki hak
larına dokunulamıyacağmı ileri sür
mektedirler. 

Siyonist kolonizasyonun şimdiye ka
dar elde etmiş olduğu neticelerin ehe

miyeti ve Filistinin umumi inkişafında 

oynadığı rol, esasen İngilterenin mu· 
vaffakıyctle kurulmuş olan bir şeyin 
fazla değiştirilmesine imkan vermiye-

ceği muhakkak gibidir. Aralblarla yahu
diler arasında srkı bir iş birliğinden 
başka Filistin meselesi için bir hal su· 
reti bulunamaz; fakat hadiselerin bu· 
günkü şeklinde ve arab milliyetçiliği
nin temayülleri göz önünde tutulunca, 
bu politika vahim güçlükler arzeder. 

Filistin 
kargaşalıkları 

24 Mayıs 936 tarihli Sunday Times 
gazetesinin ''Scrutator'' imzasiyle yazı
lan bir yazıda deniliyor ki: 

Filistin'de çıkan kargaşalıklar, her
hangi bir sömürge veya doğrudan doğ
ruya bize bağlı bir memlekette çıkmış 
bir ayaklanmadan daha kötü bir intiba 
hasıl etmektedir. Çünkü burası arsrulu. 
sal politika alanına daha yakındır. Fi
listin Milletler Cemiyetinin idaresi al
tındadır, biz orada cemiyetin itimadı· 
m haiz olan bir mandater devletiz. 

Buradaki vaziyetin bir başka husu
siyeti de vardxr. Çünkü oradaki menfa
atlerle yalnız İngiltere halkı değ~l, 
hatta Filistindeki arablarla yahudiler 

değil; bütün dünya üzerindeki yahudi
ler ilgilidir. Arablar da yahudilerin o
turduktan bu memlekette bütün dünya
nm dikkat kesilen gözleri önilnde sü-

kOn ve asayişi kurabilmenin güç bir va
zife olduğunu kabul etmek gerektir. 
Eğer oradaki icraatımız yanlrş bir su
rette tatbik edilecek olursa o zaman 
milli prestijimiz zarar görür. 

Sonra, biz vermiş olduğumuz 

vaidleri yerine getirmeğe son derece· 
de dikkat eden bir milletiz ve bütün 
dünya da Balfur'un vaid1erini hatırla· 
maktadır. 

Filistin kargaşahklarmı İngiltere 

karşıhyabilir. Yahudiler de herhangi 
bir memlekete ilk giden piyoniyelerin 

bir takım tehlikelere göğüs germek zo· 
runda kalacağını bilmez değillerc11r. Fa· 
kat burada kargaşalıklar sık sık vukua 

gelmektedir. Bunun sebebi ne olabilir? 
Bu, bir yahudi düşmanlığmdan ileri 
gelmiyor. Kendileri de semitik ırktan 
gelen Filistin arablarr, yahudi düşma
nı değillerdir • 

Cahil müslümanlarda dini taassup 
çok şiddetlidir. Fakat son hadiselerde 
işçi hilkilmetinin zamanındaki ''ağlama 
duvan" meselesi gibi, dini tahrikler gö· 
rülmemektedir. Bundan başka her ne 
kadar bir takım grevler yapılmakta ise 

nun inanılmaz derecede Odet' e benzediğine 
dikkat etti. Fakat ka<lın gülümseyince bir 
bayağılık ifadesi bütün çehresini değiştirdi. 

tibalarile dolu olduğu için Alber'in susuşun
daki hakiki izahı aklına getirmiyor ve ses
sizliğini anlaşılmaz bir hakaret sayıyordu. 

Amerika da 
Dort Haydud idam edildi 

Nevyork, 29 (A.A.) - 1934 senesi 
haziranında Bruklin'de bir müessese 
patronunu öldürmekle itham edilen dö rt 
kişi dün gece Singsing hapishanesin· 
de elektrik cereyanı ile idam edilmiş
lerdir. İdam hükümlCt"inin icrası, yir· 
mi dakikadan fazla sürmemiştir. 

İdama mahk&n olan ve aralarında 
i.1d de kadın bulunan öteki yi.rmi iki 
şuçlu, malıkfunlar geçerken '' u~urlar 
olsun"' diye bağınm~lardır. 

46.000 işçi grev yaptı · 

Nevyork, 29 (A.A.) - Amerikanın 
yirmi hükümetinde elyevm 46.000 işçi 
grev halinde bulunmaktadır. Bir çok ~e 
hirlerde tramvay işlememektedir. 'Grev· 
ciler gündeliklerinin artmasınr iste-

' mektcdirler. ! 

Fon Ribbeiitrop Londrada 
Londra, 29 (A.A.) - B. Ribbentrop, 

dün akşam Kroydon tayyare meydanı· 
na gelmiştir. Kendisi, gazetecilere be· 
yanatta bulunarak seyahatinin her tür
lü siyasal manadan ari olduğunu ve in
giltereye bir kaç günlük izinini geçır
meğe geldiğini söylemiştir. 

de ortada ekonomik bir sıkıntı da yok. 
tur. 

Son zamanlarda Filistinin nail olclu· 

ğu terakkiler hakkında o kadar çok ya

zxlmış, çizilmiştir ki iyi bir filistinli 

olan bir arabm memleketine yahudiler 

tarafından edi!en iyiliğe karşı bir şiik· 

ran duygusu duymamasına imkan yok· 
tur. 

Bugün Filistin, dünyamn en ziyade 

refah içinde memleketlerinden birisi o

larak gösterilebilir. Arabla yahudi de 
memleketi ileri götürmek için en uy· 
gun iki komşudur. Öte taraftan yahudi· 
terin muhaceret suretiyle artmaları nis
betinde arablar da doğum suretiyle ~o
ğalmaktadzrlar. 

Her ne kadar arab köylüsü cahilse de 
arablar aralarında zeki. kurnaz iş acla ın. 

tarı Çllktur. Bu mesele yüzünden Filis
tinin iki çeşid halkı arası!1da bir geçim· 
sizlik baş göstermektedir. 

Bununla beraber b;,.ıgünkü kargı-şa· 

lıklarm elle tutulur bir sebebi yoktur. 
Arada tabii bir rrk husumeti yoktur. 

O halde neden bu ayaklanmaların, bu 
çarpışmaların önüne geçilemiyor? 

Bunların sebebi birkaç kişinin ihti· 
rasmdan ileri gelmektedir. Aralı mu· 
ıhalefeti bir nevi kıskançlıktan ileri ge· 
liyor. 

Arablar, arablarm Filistin milleti o· 
larak kabul edilmesini, yahut aynı ınak 
sacla doğru elele yürüyen yahudilerle 
arabların bu milliyeti teşkil etmeleri 

lazım geldiğini iddia ediyor ve yahudi 
muhaceretinin durdurulmasını ist:yor
lar. Eğer yahudi muhacereti durcluru. 
]acak olursa o zaman Filistin büyü'dü
ğü ve terakkisi ortadan kalkacaktrı. 

Yahudilersiz Filistin'in maddi veya 
manevi ilerlemesi imkansızdır. Onlar
sız Filistin tarihten kalmış n ukaddes 
bir antikadan başka bir şey ifade etmi· 
yecektir. 

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Madam, adi ruhunu ôağıran sert bir ses
le: 

Alber, gözünün ucu ile Bert'e bakarak yü
zlinde sinir alametleri görüyordu. Kendi ken
dine: "Sokağa çıktığımız zaman hep böyle
dir!,, dedi. ~ Sonra, ertesi gün Jantiyyo'yu 
müdafaa edeceğini hatırladı. Fakat içinden 
hep: "Bu aksam sakin olmam lazım,, sözle
rini tekrar edip dururken karanlıkta gördü
ğü hid<letl en dirici çehreyi ve karşılıklı bir 

layısiyle alakalandığım bir kadım selamla
dığıından dolayı bana böyle somurtuyorsun 
ha! Bir kadın ki daha dün tanımıyordum ve 
muhakkak ki bundan sonra da yüzünü gör· 
mek aklımdan bile geçmiyecek ! 

Bert'in Madam dö Buatel'i düşünm.ediğini 
ve bu ismi gelişi güzel, mübhem bir kaygı
nın tesiri altında ortaya attığını bilmekle be
raber gene istiye istiye ısrar ediyordu: 

- -··-------
Madam Püyberu ile konuşmağa devam e

Clerek kendisine dikkat etmekte ve bira.z 0-
det'i andırmakta olan bir kadına baktı ve 
birdenbire sordu: 

- Madmazel Monjand'm yanında oturan 
bu kadm kim? 

- Madam dö Buatel. 
- Tanır mısınız? 
Madam Püberu, salona girmekte olan ko-

tasına doğru dönerek: 
- Eduar tanır, dedi. 
Alber: 
- Püyberu, beni Madam dö Buatel' e ta

nıtır mısınız?. 

- Pek mi istiyorsunuz? Fakat silik ka -
Ömcağızm biridir. 

Alber, Püyberu'nun arkası sıra yürürken 
'cevap verdi: 

- Beni alakalandırıyor. 
M::ıclam dö Buatel'in önünc'İe e§:·itirken o-

- Sizden çok bahsedildiğini işittim, dedi. 
Sustu ve sakin bakıslı güzel gözlerini Al

ber'e doğru çevirince Odet'e benzeyişi he -
men meydana çıktı. 

Alber kadından ayrıklr ve Bert'e yaklaşa-
rak: 

- Haydi gidelim, dedi. 
- Daha yeni geldik. 
- Canım, bize içirecekleri çikolatanın 

ne olduğunu biliyorum. Onun iç:n gider.sek 
daha iyi olur. Zaten bu mahallede araba da 
bulunmuyor. Yarrn ehemiyetli bir işim var. 
Geç yatmak istemiyorum. 

Alber, sarsıntılı bir arabanın kfüesinet• 
Bert' in yanma yerleşince: ~ 

- Ne tuhaf. dedi, Madam dö Buatel, 0-
det' e ne kadar benziyor! 

Sustu. 
Bert, Albet'in bir kaç söz söyledikten son

ra bir müddet düşünceye dalmak adeti oldu
ğ'unu biliyordu. Fakat, zihni bu akşamın in-

, anlaşm<ı."?:lrğm cekistinnelerile biribirine 
bRitlı olduk1anm düşünüyordu. Sanki Bert a
rabada cok bir yer tutuyormuş gibi kapıya 
doğru vaHa:>ın sokak lamhalarımn ıc:ıHarmı 
seyrederek: "Bu ak~am kavgadan bilhassa 
karın..,,c:ıh. Uykuya ihtivacım var/' diyordu. 

Alber'in sessizliğine artık dayanamı
yan ve onu iyice kızdıracak sözieri de insi
yak sevkiyle tahmin eden Bert: 

- Madam dö Buatel'i mi düs•!nüyorsun? 
Halbuki ona kafi derecede baktı~, d~di. 

Alber birdenbire hiddetlenip yumrukla
rım sıka sıka bağırdı: 

- On dakikadanberi içini yiyip kemiren 
bu manasız kıskançlık mı idi?. Kastanye do-

-Madam dö Buatel! Ne mükemmel şey! 
Demek ki Madam dö Buatefi selamlamağa 
hakkım yok. Onu bir an gördüm. Buna gör
düm mü denir, bilmem. O halde evimizdeıı 
hıç çıkmıyalnn. Demek ki benim evime ka
panmam, bütün gözlerden saklanmam la· 
znn ! Herhangi bir kadına selam vennem bi
le yasakmış! 

- Ben senin selamlaşmalarmla uğraşmı
yorum. 

Alber, kuvvetli ve ısırıcı bir sesle devaırt 
ediyordu: 

- Ah evlilik, ne güzel !:?ey! F.vde kitaP 
o1ms;ınız sııc:tuC?;nnuzdan dolayr T'l""vlanırst
mz: dı~ar(b bir ka(hrıla konmqır.,. n'Tr,; ihanet 
etmic;; s~mr1 ırc:ı•ıtz. Ve bu hal h'..: ~ H:l-

tınız bo,yunca sürec~::tir. Riitü,.. · · ·; 7 ce ! .. , 
r - ~rl 
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Kamutay; demiryolları, hava
yolları, P. T. T., lmar müdiirlü

ğii büdcelerini ve maliye 
teskilat kanununu kabul etti .... 

(Ba§ı ı. Jdci sayfada) 
160.457- lira; Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü 936 büdcesi de 6 mil· 
yon 314.016 İira varidat ve masraf ol. 
mak üzere mütevazin olarak kabul edil
dikten sonra fievlet demiryolları u-

d 
. . u •• 

mum müdür11ğÜ 936 biı cesının goru-
§Ülmesine başlanmıştır. Söz alan lJayın. 
dır1ık Bakanı B. Ali <;etinkaya şu lza

batı verdi: 
- Bildce müzakerelerinin ilk günle· 

rinde arkadas.ımız Türke.r btr sual ~bf· 
;ı; 

dlılar. Biz yeni hatlar yapıyorı.tt, şlt-
ketler satın arıyoruz, bhınetlce aeıba 
varidat masrafı vesaireyi koruyor mtJ? 
dediler. Bi.r iymada bulundular. Buna 
cevab veriyorum. 

nevleı demiryollartnın geliri 
n. D. Votlart varld:tttnuı son sette· 

dtki henüz satın alınmamış olanlatla 
beraber gidişini gösteren rakamlar ~öy
ledir: 

930 - 931 Senesinde 20. 700.000, 

931 - 932 
932 - 933 
933 - 934 
934 - 935 
935 - 936 
liradır. 

" 
" 
" 
" 
" 

21.226.000, 
ı 7.000.000 Küsür, 

19.500.000, 
23.700.000 Kilsilr, 
21.500.000 KUsilı 

Bu varidattan işletme masrafı çıktık-
tan sonra şunları tediye etmekteyiı :. 

3.864.000 lira, Anadolu - Mersin 
• Adana • Haydarpap hatlarının taksit

leri, 
1.375.000 li.ra tımir - Kasaba hattı

nın taksiti, 
1.172.000 lira Aydın hattının taksi

tidir. Yekunu 6.4ta.ooo lira tutuyor. 250 
bin lira da devlet bankasına veriyorua. 

Devlet hizmetlerine bir bakış 
Bunlardan baş.ka yapılan devlet hi.a

metleri. ordu hbmetltri ve paraıuı mu
hacir ve posta nakliyatı verdır. Daha 
biır takım iktisadi işler yapıyorua ki, 
bunları da devlet hesabına zimmet kay· 
detmek lhmı gelir. Mesela kömür nak
liyatında çok geniş davranıyorus. Mem
leketin ticari ve iktisadi faaliyeti için 
mümkün olduğu kadar asgari tarife kul
lanmaktayız. Şimdiye kadar alman ve 
yapılan demiryollarmın yekiın kıymeti 
500 - 600 milyon liradır. 

Yul:arda izah ettiğim o kada.r geniJ 
devlet ve memleket hizmetlerinden son
ra 6 milyon küsur lira da tediye edi. 
yoruz. Binaenaleyh bütün hizmetlerden 
gayri sermayeyi yüzde birden fazla bir 
nisbette itfa ediyoruz. Halbuki dünya 
şimendiıferleri bir çok yotlerde açık 

vermektedir. Bu netice mesela Ankaraa 
Kayseri - Sivas - Samsun, Kayseri • U
lukı~la gibi hatlar yeni olduğu halde 
urnumi varidatın diğer hatlarla memzu
cen böyle bir netice vermesi nazarı 

dikkate alınırsa şayanı memnuniyettir. 
Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

Bu izahattan sonra maddelere geçi
lerek mukur idarenin 1936 yıh masraf· 
ları karşılığı olarak 23.364,657 lira tah· 
sisat verilmiştir. İdarenin bu masrafla· 
rı kar,ılığı da 23.370.000 lira tahmin o
lunmaktadır. 

Bundan sonra havayolları devlet it· 
letıne idaresi 936 yılı büdcesinin görü-

şülmesine başlandı. Varidat ve masraf 
kısımları 597.388 lira olarak kabul edi
len idare hakkında Ali Çetinkaya şu i
zah.atı verdi: 

Hava yollarımn programı 
- Evelki gün bir arkadaıımızın sua

line karşı ndetmiıtim ki, hıvayollan: 
büdcesi münkere edilirken iaahat vere
ceğim. Havayolları servisi· evvelce mila 
Ji müdafaaya mülhak olarak teıia edil· 
nıişti. Bir kaç sene devam etti. Fakat 
başbakanın arzusu üzerine münakalat 
roktai nazatınd:ın nafıaya tevcli olundu. 
Bu vazife bize tevdi edildiği vakıt bil· 
diğiniz gibi Ankara civanncia plnız 
%ayif bir hangar ve bir blnası vt iki de 
tayyaresi ttrdr. Biriei emerilcan, diğeri 
alrnan Yünkna tip~dl. 8\ınlat Ul\ıt1 za
lnan istimal edildiklerinden emnivetli 

değillerdi. Onun için biıe intikal ettik
ten sonra bunları kullanmadık. Ve al· 
dığımız tahsisatla yeni tayyare alınmak 
için ilanlar yaptık. Her yerden tipler 
ve fiatlar geldi. MUtehassıslar vaaıtaaiy· 
te btınlann içinden bir tip seçtik. O da, 

DragYn rapitadında İngiliz ve bir tipte
dir. Bu tipten üç tayyare aldık. Ve bu 
ayyareltri kullanacak olan pilot ve ma
kinistleri Londraya göndererek üç aylık 
bir staj yaptırmak suretiyle yetiştirdik. 
Ve bu ayın 25 inden itibaren nakliyata 
başladık. İmdi programımız ıudur. Evvela 
bu üç tayyare ile yolcu, paket ve gaze. 
te nakledeceğiz. Bu tayyareler altı kişi 
taşır. İçinde telsiz telefon tesisatı var
dır. Aynı zamanda rasadat için de terti
batı haizdir. Bu tayyareyi bir pilot ve 
bir makinist sevk ve iadre eder. İki ma
kineli ve bizim tetktkirnize göre gayet 
emniyetli bir tiptir. Arkadaşlat emniyet
le binebilirler. - Gütuşmeler -

Hacım Kezer - Balıkesir • Parasu; 

mı? • Gülüşmeler -

l\lcmlekl'lin her köşe~ine sefer 
AH Çetlnkaya - devamla a, şimdilik 

para alacağıt. Bu Uç tayyare ile İstan
C>ula •der yapıyorua. Her gün bir poa· 
ta oluyor. Daha sonraları İstanbuldan 

tamire de sefer yapmıya başlıyacağız. 

tzmirden İstanbula, latanbuldan An:.ta
raya seferler yapılacaktır. Bu seneki 
büdcerniıde göreceksiniz, bu sene daha 
iki tayyare alacağız. Tipleri ıimdilik de
ğiştirmek tarafdarı değiliz. Gene aynı 
tipten alacağız. Bunlar dört motörlü ve 
12 kişiliktir. Ve daha kuvvetlidir. Tabii 
fiatları da biraz daha başka olacaktır. 
Bunların uzun mesafelere tahammül et

me\.i de nazarı itibare alınacaktır. Bun
larla da Adana ve Halebe kadar nakliyat 
yapac;aiı.z. 1936 yani bu sene bu aeferle
:i yapmakla iktifa etmek istiyoruz. Bel
ki Diyarbekire de sefer yapmaya başla· 
yaca~ız. Ondan sonra 3 7 senesi için ge
ne üç dört tayyare alarak lraka, İrana 
seferler yapmak niyetindeyiz. Yani ce. 
rnan yekCın sağlam ve kullanışlı olmak 
ü.ıerc elimizdekilerle beraber 12 tayya
relik bir programımız vardır. Bu da 
belki bir takım tesisatla beraber bir mil· 

yon küsur liraya mal olacaktır. 

Yeni istasyonlar ve tesisat 
1stanbulda BüyUkderede istasyonu 

bulunan Aero expres ismindeki şirketin 
mukavelesi bitti. Tesisatını satın aldık. 
Oradan da Odesa, Atina ve belki de Var· 

na gibi muhtelif sahillere de sefer yapaa 

bileceğiz. Programımızın esası budur. 

Burada imar planına göre tayyare yeri 

olan eski koşu yerini satın aldık. Geçen

lerde bu maksad için bir kanun geçirmiş· 
tik. Orada yeniden hangarlar yapacağız, 

yolcumuz oradan alınıp, orada indirile

cektir. Bu suretle init yerini şehre yak

laştmnl§ oluyoruz. 
Aynı zamanda tstanbulda ve diğer 

merkezlerde yeni istasyonlar yapmak is· 

tiyoruz. Velhasıl uçuı yerlerine ve icab 
eden telsiz ve sair tesisatı yapmak üze. 
reyiz. Programımızın heyeti umumiyesi

nin ifadesi budur. • Alkışlar -
Bundan sonra maliye teşkilat kanu

nunun ikinci müzakeresi yapılmıya 

be,tandı. '"Bu kanunun tatbik sureti 

hakkında bir nizamname tanzim olu. 

nur" ,eklinde olan 47 inci madde oku

nurken söz alan Mustafa Onsoy (Çan

kırı) nizamname yapılacak zamanın 

kalmadıiını, bu niaunnamenin tanzim 
ve şnrayı devletçe toetkikinin uzun za
man istediğini, bu kanun yapılacak va. 
zifeleri tayin ettiğisadıen nieamnameye 
pek de ihtiyaç olmadığını, faaliyeti 
mütkül bir vaziyete sokacak olan bıa 
maddenin kaldmlmasmı teklif ettiği· 
ni stiyledi. 
Mehnı~t Somer (Kütahya) Ttftif 

heyetinin maliye namma çalışması na" I 
zariyesinin çok eski olduğunu ve tef.. 
tiş heveti reislerinin daha vüksek dere. 

U LU S 
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DAMLACIKLAR 
Gürültülü ve hareketli modern ba

yat, inaanlara okumak ve okudukları ü
zerinde düşünmek için çok az zaman 
bırakıyor. Onun içindir ki çaiımr.zda 

okurlar, az ~e öz düsturunu kendileri· 
ne şiar edinmite benziyorlar ve kısalığı 
içinde vecizliği teksif etmesini bilen 
yazılara karşı daha büyük bir alaka gös
teriyorlar. 

Bay Turgut Akkaş'ın biıe sundutu 
''Damlacıklar" isimli eseri bu vasıfları 
kendinde toplamııtır. Bu 148 sayıfalık 
güzel basılmıs kitabta, muharririn elli 
dört parça küçük yazısını buluyoruz. 

Muharrir, kısahklarından dolayı ya
zılarına yaraşan bu ''Damlacıklar" adı 
için fazla bir tevazula diyor ki: ''Gökle
rimde bulut yok, çorak bir toprak sula. 
rımı kurutuyor, şu gördüğünüz yazı 

parçaları ancak güz günü dar bir çuku
ra dökülen damlacıklardan başka bir 
şey değildir"'. 

Zevkle okuduğumuz, çoğu ince bir 
diişünce veya duygunun ilham etmiş 

olduğu yazıları için bu kadar teva%uu 
muharriri için fazla bulduğumuzu söy
lemeliyiz. 

Bay Turgttt Akkaş'ın çok güzel ve 
temiz bir ifadesi var. Bu parçaları, se
rin bir ağaç gölgesinde bir çağlryanrn 
şırıltısını dinler gibi, lezıetle içiyoruz. 
Dimağımızda onlardan derin telkinler 
kalmasa bile • ki böyle bir iddiası da 
yoktur - dimağımızda hoş bir tat, ve i
çimizde tath bir ezinti kalıyor. 

''Hayat .. hayat .. senin karşında o ka
dar masum çocuklarıı.: ki aynı masalla
rı binlerce defa dinlesek bıkmıyoruz. 

Her anlatan, yeni bir şey bulmuş zev. 
kiyle titriyor. Kadehinden her içen ye
ni bir sarhoşluğun mahmurluğiyle mest
oluyor. Ne kadar zevklisin, acısın •• fa. 
kat ne kadar çekici ve güzelsin •. uçuru
muna bakan gözler kararıyor fakat, 
derinliklerinin karanlıtmda Umid yıl
dızları var." 

Bu satırlar, muharririn bayat telak
kisini çok güzel ifade ediyor, gerçek
ten, bütün kitabta, bu, ne tam ıstırab ve 
ne de eksiksiz saadet olmıyan, tatlı me· 
lankoliyi buluyorsunuz. 

Bay Akkaşa teşekkür etmeliyiz. Kil· 
tüphanemi.ıe, esasen bizde örnekleri az 
olan nevinde muvaffak ve güzel bir 
eaer hediye ctmi§tir. 

celi olmasının muvafık olacağını söy

ledi. 

Refik İnce (Manisa) Kanunun 

birinci görüşülmesi sırasında bu mad
de üzerindeki münakaşaları ve bUdce 
encümeni reisi B. Mustafa Şeref Özka
nın izahatını hatırlatarak kanunun ma
li ve hukuki bakımdan i§lemcsi için bu 
maddenin bırakılmasında faide olduğu -
nu söyledi. Reye koı1ulan takrir redde

dildi. 

Büdce encilmeni mazbata muharriri 

Sırrı Day (Trabzon) Yeni kanuna göre 

olan tayinlerin yapılması ve bugün ça. 

lışmakta olanların ücretlerinin veril

mesi gibi istihale devresini bitirmek i

çin maliye vekiletine üç aylık bir mi.Wı

let verilmesi hakkında projeye bir mu

vakkat maddenin ilavesini cncümer · , 

istediğini söyledi. Maliye vekili Fuad 

Ağralı (Elaziz) teski!at kanununun tat· 

bikini kolaylastıracak olan bu madde. 

nin kabulünü i&tedi ve muvakkat mad

de kabul edildi. 

Maliye teşkilat kanununun kabu

fünden sonra ta"'U ve kad;ı.s• ro umum 

müdürlüğü nıcrkez fen heyeti ile ka

dastro ye tahdid heyetleri müstahdim

leri hakkında devlet memurları aylık

larının tevhid ve teadülüne dair olan ka

nunun hükümlerinin tatbiki ve türk bay. 
rağı hakkındaki kanun projelerinin i . 
kinci görüşülmesi yapılarak kabul edil

di. 
Bundan sonra başkan Refik ince 

(Manisa) nin "Ruznamede mevcud iş· 

terden bUdceye toeall\ik edenlerle ikin• 
el miizakeresi yapılacak olanlardan maa 
adasının önümUzdeki pazartesi müuke. 
~ye bırakılmasmı,, teklif eden bir ta'i< 
ririni okudu ve reye konulan takrir ka· 

bul edildi. 

1'.allM&ta,v pazarteaı &iinu saat ıs dt 
toplanacaktır. 

SAYFA 5 

Aydın, sıtmadan kurtuluvor 
<al 

Kurutulnnyan bataklık kalmamış gibidir - Sivri
sinek yuvalarının yerinde yeni köyler yükseliyor 

Cumuriyetin ilanından iki yıl sonra 
kurulan Aydın sıtma mücadelesi, bugün 
tefkilatını Denizli vilayeti, Muğlanın 

Köyceğiz kazası, İzmirin Torbalı kazaa 
sına kadar genişletti. Sıtma mücadele
si, yalnız sıtmayı muayene ve kinin da
ğıtmakla kalmıyor. Sıtmayı aşılayan 

sivri sineğin üreyip yayıldığı bataklı
ğın köküne kibrit döküyor. Cumuriye
tin ilk yıllarında, o zamanki nafıa ba
kanı yalnız Menderes havzasında 22,115 
hektar bataklık teıbit ettirmişti. Bu
gün bu bataklık yarıdan çok aşağı dilş
tü, o da kurutuluyor. Milcadelenin ku
ruttuğu bataklık Menderes sahası de
ğildir. Aydın sıtma mücadele bölgesi
nin projelerini yaptırdığı bataklıklar

dan bu yıl da Denizlinin Goncalı ve 
Böceli bataklıklarının kurutulması bi· 
tirilmiştir. Şimdi Denizlinin karakova 
bataklığının kurutma işine başlanmış

tır. Bundan başka Aydında Kocagür ha· 
taklığrnı yapan İmamköy deresi 10 met· 

Kanal Ü;J;eriııde çalışmalar 

re gen· şlikte 300 metrelik yatağı d\Uel
tilerek bataklık yok edilmiştir. 

Aydının içinden geçen tabakhane ça· 
yma da 900 metrelik bir kısım üzerine 

aed yapılarak Güzelhiaar mahallesini ve 
Aydın ovaamdaki ba"ııçeler su baskı· 
nından kurtarılmıttır. 

Aydın Ovasında binlerce hektarlık 
sahayı kurutacak olan Osman bükü ka· 

nalında ise Eksekllavatör makinasiyle 
• kazı sürmektedir. 

Bölge şubelerinde bahar yoklamala
rı aürüyor. Bağarası ve Köyceğiz şu
belerinin muayeneleri bitirilmiş. alınan 
netice çok iyi bulunmu,tur. Bilhassa 
iki yıllık ömrü olan Köyceğiz şubesi 

çok iyi görüJmüftür. D"ğer şubelerin 

muayeneleri bu ay sonuna kadar biti· 
rilmiı olacaktır. 

Şarımıa urayın hicmmetile elek· 
triie kavuftu. Caddeleri bol ziyalı e
lektrik lambaları nurland nyor. Resmf, 
hususi bütün müesseseler elektrik tesi· 
satı yaptırdı. Evlerin çoğunda gaz lam-

, baları kalktı. Elektrik yakılıyor. Fakat 

Aydın istasyonu ile camileri hala pet
rol lambasının sönük ışığiyle yerinde 
sayıyorlar. Alaancak, Kemer, Ödemit. 
Naı illi hatta Dinar istasyonlarında e
lektrik tesisatı var. Aydın istasyonu• 
nun da eletriğe kavuşması bekleniyor. 

Bltaklıldarda yapı lan setlerden biri 

FİLİSTİN MESELESİNİN HALLİ İÇİN 

H. Oı"msbi · Gor sömürgeler hakanı oldu 
(Başr 1. inci sayfada) 

Milli işçi partisinden Lord Delava
rın bayındırlık bakanlığına getirilmesi 
suretiyle partilerin kabinedeki muvaze
nesinin muhafaza edilebileceği sanıla 

makt~dır. B. Baldvin'in istediği de bu
dur. 

Kar(laşalıklar devam ediyor 
Kudüs, 29 ( A.A.) - Dün J enin ka

zasmda kain Kebatta kasabasında aske. 
rin müdahalesine mecburiyet basıl eden 
hadiseler olmuı ve be' arab ölmüş. dört 
kişi de yaralanmlltır. 

Nablusda ve Beisanda polis tarafın
dan yapılan araştınnalar csnasmda halk 
tecavütkarane bir tavır takınmış oldu_' 

ğundan polis, silah kullanmak zarurea 
tinde k .. lmıstır. Üç kişi yar.alanmıştır. 

Rfr poli, 1.anıkolu yandı 
.. Na~u~ p~l_is karakolu, yanmıştır. 

Dun hır ang•lız polis memurunun ··ıd··-.. 1 o u 
ru mesi, büyük bir galeyan uyandmnıt-
tır. İngiliz memurlarının aileleri Ku. 

düsten aynlmıflarchr. Akdenizdeki in
l?'iliz filosu kumandanı, "Barbam,, zırh-

lısıyle Hayfaya gelmif ve tayyare ile 
Kudüs'e gitmiştir. Şimdi orada ali ko~ 
miserle görüşmektedir. 

Arablarla yalmdiler anla§nıuya 
yantl§mıyorlar 

Yüksek arab komitesi sekreteri Av
ni Ebuhacli, milli yahudi konseyinin bir 
uzla§ma yapılması için geçenlerde vaki 

ol~ davetine şu cev&bı vermiştir: 
- Memleket, çok küçüktüc. Yahudi 

g~menlerini koynuna alacak kadar ge
nış değildir. Miln yahudi yurdu, araö 
muhtuiyeti için bir engeldir.,, 

Hükümet, memlekette hüküm sür. 
rnekte olan güvensizlik dolayısiyle Fi. 
listini ziyaretten vazgeçmelerini alman 
turistlerine bildirmiştir. 

Arab lide1·leri .~iugiine ~önderildi 
Londra, 29 (A.A.) - Kudüsten bil

dirildiğine göre kırk kadar grev lideri 
şimdiye kadar bulundukları Y.erlerden 
başka §ehirlere gönderilmi.§lerdir. Bu 
liderler, günde bir kaç kere polis dai• 
relerine görünmek mec-.buriyeti altında 
bulunmaktadırlar. 



SAYFA 6 

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ ALMAN KADINI 

Fröylayn Do tor ve yer·ne 
geçen ev kadını 

Nasy onal sosyalizmi n yetiştirdiği bir genç kız grııpu şarkı söylerken 

G özünde iri gözlükler, elinde koca- li bulunan kadınlara yerlerini ışsız 

erke kle re te rketme ler ini r ica etti. Bu 
milliyetçi kimseler tarafından kabul 
ed ildi. Genç kızlara gelince, bunları 

birer sene için kırlarda hususi suertte 
kurduğu kamplara (Arbeitsdien st ) 
gönderdi. Şehirden ayrrlmı§, sakin bir 
muhitte yaşıyan bu genç kızlar bir ta
raf tan tekrar tabiata ısınıyor, diğer 

taraftan e l ve ev i~lerine alışıyorlar. 

Bu sakin muhitte milli sosyallzmin 
kadınları tekrar yuvalarına döndür
mek hususundaki umdelerini aşıla

mak çok daha kolay olmaktadır. Bu
radan dönen kızlardan çoğu aradığı 

erkeğe rast gelirse kolayca evleniyor. 
Buna kaqı istidadı fazla olanların 

himayesi ise hükümetin b üyük gaye
lerinden biridir. 

man bir çanta , üzerinde kaba kalın 

bir İngiliz kumaşı, iri adımlarla iler
liyen bir genç kız ... İşte eski, yüksek 
tahsil görmüş bir Alman bayanı tipi ... 
Bu kızlardan ekserisinin simasında 

sun'i gibi görünen bir ciddiyet beli
rir, ve sö zlerinde sık sık süslenme a
leyhine nutuklar çınlardı. Bunların 

mazisini, tarihini karı§hralım : 

1865 senesi kı~ının soğuk bir hava
sında Rusya'd a n gelen sevimli bir 
genç kız, dar sokaklardan ge çerek 
Zürich Ünive r sitesine g irdi. Yavrucak 
Rusyanın geniş ovalarında, günlerce 
seyahat ederek "Doktor" olmağa 

koşmuştu. Mekte bin büyük kapısın

d an geçerken bu u zun yolu dönecek 
ka d a r maneviyatı kırıldı.. Rektörün 
iyi b ir saatine tesadüf ediyor . Muhte· 
rem ihtiyar , nebatat ve cemadat ü ze
r inde bile tecrübe yapılan bu h a rare t
l i çn fışma a~rında, bir genç kızın, kaç 
ayda ger iye kaçacağ ını sınamak ist i
yor ve onu, kendi ümid inin bile h ila
fına o lar ak, tıp fakül te:;in e k a yded i
yor . r'}~e kadınlık a leminde b ir dönüm 
d eversi ... Cir ilk yük sek m e ktep ta
lebesi ola n bayan ''Suslawa" yı a z za 

m a n sonra di~er bir rus kız ı takip e
d iyor . ilk kadm tale be, bütün be kle
melerin a ksine olarak üniveı·siteyi iyi 
bir deı-e:::e ile bi tiriyor, Doktor imti. 
hanına gİı iyor. P rofesörle r kı:! ı çok 
zor sorgulara tabi tutuyorlar .. fakat 
iş in icinden büyük b ir başarıyla çıkı

yor. İkincisi tah~ilini yarıda bırakı
yor. 

Bunu birçok kızlar takip ediyor. 

:Evvela hp fakülteleri nisaiye kısım· 

ları, sonra bütün fakülteler genç kız
larla doluyor. Feminizme cereyanları 
doğuyor, talebe arkadaşlar araların

da toplantılar yapıyor ve erkekleri 
tenkid ediyorlar. Çok zaman böyle sa
mimi çaylarda ınaaanın üzerinde bir 
insan kafası veya lambanın yanında 
bir iskelet sırıtmaktadır. Bu didinme
ler ne ticesi, b.ızı memleketler kadın
lara her hususta müsavat verdiler. 
Bazıları ise hala seçim ve saire husu
sunda çok çe tin davarnmakta devam 
ediyorlar. Fakat, son zamanlarda en 
büyük değişme, en fazla ilerlemiş bu
lunan Almanyada oldu. 

933 senesine kadar, bir tarafta 
m ilyonlarca işsiz erkek sefalet için de 
kıvranır, yuva kuramazken, beri yan· 
da birçok güzel ve kıymetli kızlar aile 
kurmamak için en küçük işleri en 
fena şartlar a1tında kabul ediyor-

. lardı. Berlin'de gazete satıcılığı yapa· 
rak tahsiline devam eden pek sevimli 
bir hayli kız sabcılar vardı. Geceleri 

• büfecilik, hokkabazlık ve saire gibi 
hizmetleri bulabilenlere de, açık göz 
nazariyle bakılıyordu. Zira, çok za
man taşradan tahsile gelen genç kız . 

lar ev sah ibi madamın ev i,lerine yar· 
dım etmek şartile bir odaya sığınıp 
kuru ekmeğe yatıyorlardı. Sonra, bin 
zorlukla tahsil bittikten sonra İ§ bula
bilecekleri ~üpheli idi. Çünkü, yüksek 
tahsil görmüş elem l\nlarm adedi ihti
yacın çok Üstünde bulunuyordu. 

Hitler i~ başına geçince, evvela ev-

i ş te Almanyada kadın yeniden k a · 
dınlığa, evine süsüne ve tabiata ('l tj. 

nüyor, ve eski sistem (Fröylan Dok
tor) far gitgide maziye ai t orij inal 
bir tip olmağa başlıyor. 

N. S. ÇAKIR 

B<ıslwt 1;<> 

1Ş KANlNU 
(Başı 1. inci sayfada) 

gasmı yasak mı edeceğiz demek
tir ? O zaman makinamn ilk ica d 
zamanındaki İptidai hale dönmüş 
olurduk. Sınıf sız cemiyet demek, 
devlet sınıf menfaatlerini tezad
lastırmamak icin öyle yüksek bir 
adalet yapacaktır ki sınıf kavaa
larına lüzum kalmıvacaktır, de
mektir. Sınıf kavgalarının asıl se
bebi, adaletsizlikte ve herhangi bir 
sınıfın di~er sınıfın haklarım tanı
mamasında ve onları, iktidarda i
se, devlet kuvvetleri vasıtası ile 
zebun bırakmasındadır. 

Başlıca mesele iş hayatını, iş
sahibleri ile İşçilerin karşılıklı va
zife ve mesuliyetleri dü.sünülerek 
tanzim etmekte idi. Bunda da va
kit lazımdı: e ver h erhangi bir fik
rin cazibesine kapılar<'k, muhit ve 
sartlara uymıyan P.saslar konacak 
olursa, hem is •:oha,inir> hem isçi
nin zar=-'""""' olarak is hayah ~Ü-' . 
t •><•~ 5İr nl .. rdu. 

Fabrikalar atölyeler çoğal
dıkça, iş kanununun yapılması za
rureti artıyordu. Hükümet, 146 

·maddelik kanun projesini Kamu
taya vermekle bu zaruretin gerek
lerini yerine getirmiştir. Bu proje, 
iş sahibi ile işçiyi tarif ettikten son
ra, ücretler, iş kazaları, tazminat-
lar, iş saatleri, say yaşı ve iş ihti
laflarmm halli gibi meselelere te
mas etmektedir. işçilere karşı ya
pıldığını duyduğumuz bir takım 
haksızlıkların önüne geçmek için 
tedbirler alınmıştır. 

Kanunun, her bakımdan, ehe
miyeti büyüktür. Kamutayın bu 
davayı, memleket ihtiyaçlarını ve 
hakik1'.tlerini göz önünde tutarak, 
münakaşa edeceğine ise şüphe 
yoktur. 

Falih Rılkı AT AY 

ULUS 

Bu akşam Avrupa İstasyonlar nia 
dinlenebilecek seçme program 

(Ankara saatı ile) 

K onserler : 
20.10 Dan:dg (Keman Piyano) 
21.15 Post Parizyen (Orkestral 
21.30 Londra (Sibelius) 
22.45 Bükreş (Gece Konse.~i) 

23.20 Droitwich (Konser) 
23.30 Viyana (Piyano) 
24. 15 Radyo Paris ( İskoçya Sen fon isi 

- Mendclson) 

T iyatro : 

20.30 Strasburg (La Fianccc vendne) 
21.23 RaJyo Paris (Karmen) 
21.45 Mi lano (Fedora) 

Haf il Mii.zik 
20- Mil ano 
21 - Var"o•a 
22.15 Roma 
23.10 Münih 
24.15 Viyana 
24.10 Budapcşte 

Dans Müz;ği : 
21.10 Berluı 

21.30 Faris P.T.T. (Kabare) 
22 - Post Parizyen 
23.10 Roma 
23.'15 Paris P.T.T. 

Ankara ra<lyo~n 

13.30 Plak yay ımr ve Ajans haberleri 
19.30 Ziraat çi konuşuyor 
19.50 Karışık plak yayımı 
20.10 Karpiç şehir lokantasından nakil 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Karpiç şehir lokantasından nakil 

htanhuJ radyo~u 

18 - Dans musikisi (plak) 

19 - Haberler 

19.15 Muhtelif plaklar ' 

19.30 Çocuk saati Hikayeler 

20 - Sololar (plak) 

20.30 Stüdyo orkestraları ve Bayan 

Olga de Sançes (Soprano) 
21.30 Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

Haf tanııı lik. macları 
~ 

Ankara fu tbol heyetinden: 

Bu hafta yapılacak lik maçları aşa

ğıda gösterilmiştir: 

30 MAYIS CUMARTESİ 

ANKARA GÜCÜ A LANINDA : 

Muhafız Gücü • Güvenç spor takım

ları. Saa t 16 da. H akem : R esai. 
Altın Ordu - Çankaya ikinci takım. 

larr. Saat ı 7 . ıs de. Hakem : Hadi. 

31 MAYIS PAZAR 

M UHAF IZ GÜCÜ ALANINDA : 

Altm Ordu - Gençler Birliği 1935 se
nesi şild finali maçı. Saat 15 de. H akem: 
Hakkı. 

Muhafız Gücü Ankara Gücü birinci 
takımları. Saat 17 de. H akem : Nuri. _ 

l\levlidi Nebevi 
Diyanet İşleri 

Reisliğinden · 
Rebiül'evvelin başlangıcı 22 Mayıs 

936 cuma gününden tesbit edildiğine 

nazaran 1 H azi ran 936 pazar tesi akşamr 

(yani salı gecesi ) Meblidi nebi olduğu 
ilan olunur. 
~· o o os .. sJUP:ııaoıeııı:sıa.....__.ow 

·Nöbetçi Eczaneler 
l mayıstan itibaı·en iki aylık 

gece eczaneler niibet cetveli şu 
dur: 

Pazar Ege Eczanesi 
Pazartesi Sebat, Yenişehir ,, 
Salı lstanbuJ ,, 
Çarşamba Merkez ,, 
Perıembe Ankara ,, 
Cuma Yeni ,, 1 
Cumartesi Halk ., 
9'JJC ... a7JUCIJlliJOS iJIA~ ......... 

1 30 MAYIS 1936 CUMAR1 E'"-ı 

Milletler Cemiyeti konseyinin toplantısında 

İ ı!İltere ve Fransanın zecı·i , _ 

ted biı·Ierin muhafazasını 

istemeleri ihtimali vardır 
(Başı 1. inci sayfada) 

lantısının Fransa hükümetinin talebi ü 
zerine geciktirileceği şeklinde şayiaları 

tckzib etmektedirler. 

İ n;tilter'' l'e İtalya 
anlaşabilerelder mi? 

Londra, 29 (A.A.) - Havas ajan
smdan: 

Salahiyetli mahfiller, 15 haziranda 
toplanacak olan milltler cemiyeti kon
seyinin şimdiki zecri' tedbirleri muhafa
za edeceği düşüncesinde bulunmaktadır. 
Ancak konseyin haziran ve eylül top
lantıları arasmad ingiliz'lerle italyan'lar 
arasında hararetli konuşmaların netice
leri şunlar olacağı söylenmektedir: 

1. - İki memleket arasında yakınlık 
husulü, 

2. - Zecri tedbirlerin kalkması. 

Ci;te mahfillerinin çoğunun - bir çok 
siyasal adamlarının ve bilhassa sol ce. 
nah mebuslarının zecri tedbirlerin ve 
bunlardan hiç olmazsa mali olanlarının 
kalmasını istemelerine rağmen - bu u 
sule tarafdar oldukları öğrenilmiştir. 

Siyasal adamlarının zecri tedbirlerin 

ve bunların mali olanlarının kalmasına 

tarafdar olmalarmın sebebi, şimdi İtal

ya 'nın Habeşistan'ı işletmek için yaban

cı sermayelerine son derece ihtiyacı ol
duğunu bilmeleridir. 

R. Grandi zecri tedbirlerin k.aldı

rılmasmı i.-rtemi~. 

Londra, 29 (A.A.) - B. Grandi'nin 
dün dış işleri bakanlığına yapmış olduğu 
ziyaret ten bahseden Deyli Ekspres, itaL 
yan elçisinin İngiltere hükümetine B. 
Musolini'nin zecri tedbirler kaldınlma
dığı takdirde İtalya'nm milletlr cemiye
tinden çekileceği suretinde şifahi bir no
tasını vermiş olduğunu yazmaktadır. 

Öte taraftan, Deyli Meyl, diyor ki: 
"B. Grandi, B. Musolini'den almış ol

duğu talimat gereğince, B. Eden'e İtal
ya'nm İngiltere ile İtalya arasındaki es
ki dostluğu ve iş birliğini yeniden can
landırmak arzusunda olduğunu söyle
mişti r. Sanrldığma göre B. Grandi, ha
beş meselesinin halli için hemen görüş· 

melere girişilmesini teklif etmiştir." 

lıalyan malı/ille,.; B. Grandi'11ij 
teşebbiisün ii tek zib ediyorlar. 

Londra, 29 (A.A.) - İtalyan mahfil
leri, B. Grandi'nin B. Eden'e "şayet mil
letler cemiyeti konseyi 15 hazirandan 
sonra zecri tedbirlerin ibkasını karar al 
tına alacak olur ise İtalya milletler ce
miyetinden çekilecektir" yolunda bir şeJ 
söylemiş olduğuna dair olan haberleri 
tekzib etmektedir. 

Bu mahfiller B. Grandi'nin yapmış ol· 
duğu ziyaretin hedefi, İngiltere ile İtaJ.. 
ya arasmda bir yakınlaşma teminine ça· 
hşmak olduğunu beyan etmektedir. 

1 

ltalycı Habeşi.~tandaki lıii.liiim • 
ranlığındmı Vflz geçm ek niyctİ!ı· 

de ~iirünmiiyor. 

Londra, 29 (A.A.) - Deyli Teleg
rafın Roma muhabiri, §U kanaattedir: 
İtalya'nm Habeşistan üzerinde itiraz gö
türmez hükümranlık haklarını ondan gc. 
ri almak için yapılacak her teşebbüs, bü
tün İtalyan milletinin mukavemeti ile 
karşıla nacaktır. 

Muhabir, ilave ediyor: 
•·ftalyan siyasası, tamamiyle pratik 

olan bir takım hatlara dayanmakta olup 

hedefi şunlardır : 

ltalycm sıyascısmın hede{Jt>ri 

1 - Habeşistan'da emniyet, 

2 - ı\.vrupa'da sulh, 

3 - İtalya ile doğu Afrikası arasın

daki münakalatın emniyeti, 

4 - İtalya'nın manevi itibarının ia
desi, 

Aynı muhabir, yazısının biraz ileri· 
sinde italyan ekonomi eksperlerinin zec· 
ri tedbirlerin 18 ay ve yahud iki sene· 
den önce tesiri hissedilmiyeceği fikrin
de bulunduklarını kayde ttikten sonra ne. 
tice olarak şöyl e diyor: 

"Eğer zecri tedbirler geri almmış 
olsaydı İtalya, daha iyi bir emniyet sis· 
temi hazırlamağa matuf olarak yapılan 
gayret ve faaliyetlere iştirak edecek idi. 

B. Musoliııi'nin Avrupa'nın büyiik dev
letlerinin anlaşmaları tarafdarı olduğu 

aşikardır. Önümüzdeki haftalara fevka
Iiide hayati bir ehemiyeti haiz gözüyle 

bakılmaktadır .. , 

..-. ~ ·.;:..:===========-=============-..... ~=============-~==-

Evl~af Umum 1'Iiidürlüğünden : 
T ahmin edilen 

Akar yıllık kirası Mevkii Akann nevi 
No. L ira K r 
40/ 12 37 1 - Hocapaşa zencirlı camı D ükkan 
37 / 6 300 - Hocapaşa zencirli camii .. 
30 69 602 - Hocapaşa Anafartalar ,, 

413 / 69 350 - Koy un pazarı caddesi .. 
77 / 3 780 - Samanpazarı İsti klal Apartıman ikin ci ka1 

425/ 16 210 - Koyun pazarı saraçlar Dü kkan 
426 118 160 - " " " 
51 11 135 - K oyun pazarı Furun aralığ ı ,, 

119 275 - Koy un pazarı ,, 
146 100 - Deilal ka raca ,, 

Yukarda yazı lı akarların 1 H aziran 1936 gününden 31 Mayıs 
937 gününe kadar bir senelik kiralarına artırma ve uzat ma müddet~ 
leri içinde t alip çıkmadığından 27 May ıs 936 gününden itibaren pa

·zarlı ğa bırakılmıştır. İ steklilerden % 7,5 muvakkat t eminat alına· 
caktrr. Tutmak ve şartlarını öğrenmek ist iyenlerin her gün mezk u r 
Müdürlüğe müracaatları. (1189 ) 1-2197 

KUrU.f 



30 MAYIS 1936 CUMARTESl 

1 MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOIVIİSYONU 1LANLARI 

lLAN 
1 - Ankarada askeri baytar mektebine 1;>u sen: sivil lise ~ezu

nu olmak şartile (14) talebe kabul edilccektır. Tahplcrden aşagıda-
ki vasıflar aranılır: 

a; Türkiye Cumuriyeti tebaasından olmak 

b; Yaşları 18-21 olmak 
c; Türkiye maarif liselerini bitirmiş ve olgunluk imtihanını 

veı miş olmak . _ . . _ 
d; Bünyelerinin tam sıhhatli ve askerlıge elve~~şl~ oldug.u as

keri sıhhiye heyetlerince tesbit edilmek (tbm teşekkullu asken has-
tanelerce) 

e; Kendilerinin ve ailelerinin hüsnü halleri zabıtaca tevsik e-

dilmek 
2 _ Bu vasıfları haiz talipler müracaat istidalarına şu kağıt ve 

vesikaları bağlarlar: . 
a; Nüfus cüzdanı veya resmen musaddak suretı 
b; Musaddak sıhhat ve aşı vesikaları . 

M ld - ıı·sen"ın ş"badetnamesi veya musaddak suretı c; ez un o ugu . - fl 
d: kendisinin ve ailesinin hüsnii halı hakkında fotogra ı za-

bıta vesikası 
e: Mektebe kabul edildikten sonra askeri kanun, nizamları ka-

bul ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer ~eahhüt s.e~.edi 
f; Selisülbevl. gasi nevbatı ihtilaciye. sar a ve saı~ulmenam 

has ahklarile malül olmadıklarına dair velilerini.n. noterlıkten t~s
dikli teahhütnameleri (bu gibi hastalıklardı:on bırıle mektebe gır
mezden evci malfıl olduğu sonradan anlaşılan talebe mektebten çı-
kartılır ve 0 zamana kadar mektep masrafı velisine ödettirilir). 

3 _ Kayıt için müracaat verleri Ankarada Yüksek Ziraat Ens· 
titülerinde (askeri baytar talebe amirliği), İstanbulda Haydarpa
şada (Askeri baytar tatbikat mekte?i !11~dürlüğü) dür. T~şralardan 
talip olacaklar ı.. 2 maddelerde bıldırılen evrak ~e vesıkl.'l~rı ta
mam olmak cartile bulundukları yerlerdeki. as~erl~k .!~beler~ v~sı
tasile dileklerini M. M. V. baytar işleri daıresı reıslıgıne ~ıldıre-
bilirler. 

4 _ Aranılan vasıf ve şartları hniz talihler imtihana tabi değil-
dir. Kabul müracaat tarih ve sırasına göre yapılacaktır. Nüracaat 
müddeti Eylfıl 1936 iptidasma kadardır. Fakat (14) talih tamam 
olunca kayıt mu melesi do.ıha evel kapa?acaktır. Taliblcrden lise 
şehadetnamesi iyi derecede olanlar tercıh olunur. . . 

5 _ K t amelesinin kapanmasından sonra kabul edılenlerın 
ayı mu 1 -1900 

isimleri vine ("auteı ,. rıe lan olunacaktır. (1024) 

fi"6'1xlfı&,:ı:xl!] İŞ BÜROSU (Lx1x1x1x1ıif~~ 

~ Y ~niı~~.::~~ .. ~:.':!.k ;~~~~.~~da : 
2 _ Doğru ve çabuk tercüme ve daktılo ışlerını yaptırmak 

1 
istiyenler . . 

3 _ 1nsnnt yaptıracaklardan taş, kum ve çakıla ıhtıyacı o-
lup da uygun fiat ve ça1:mk vesai~le t~d~riki?i a~zu edenler ve 
her türlü nakliyat işlen olanlar ı lerını emın b•r surette yal- • 

IHJ nı" hi"romw•a v;ı...,tırırlar, Tel: 2038 KF.R1M ERT AÇ ~ 
tT§:.Jt:rI,:Jmtı:tıji:rlf :ı: - :y T T T :ı:tx1x1x1r1ı:~ 

Elektrik tesisatı eksiltmesi: 

Bartın Belediye Riyasetinden : 
Bartın elektrik tesisatı 8-5-936 tarihinde ihale edilmek üzere 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşsa d~ bu işe top.tan istekli çıkm~
ması dolayısiyle 1700 lira keşif bedellı mevcut bınanı? santr.al bı
nası haline ifragı işi Belediyece yapt:rılmak ve 1875 ı:ra keşıf be
rielli ağaç direkleri ayrıca eksiltmeye .konulmak :uretıyl~ bu ek
siltmeden çıkarılarak santral, lokomobıı, Alternator •. tevzı tablosu, 
kablo muhavvile merkezi ve bunların temel ve montaıları ve şebeke 
tesisa'tı ve sair bilcümle teferruatı kapalı zarfla yeniden eksiltmeye 
konulmustur. • 

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

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: A - Eksiltme şartn~mesi, B: Mu
kavelename projesi, C - Fenni şartname, D - Pro3e ve planlar, 
E - Keşi fnal!leler ve teferruatı. 

3 ~ İstekliler bu evrakı Bartın belediyesinde görebilecekleri 
gibi bedeli mukabilinde lstanbulda taksimde İstikıal Apartımanın
da Elektrik mühendisi Hasan Halet'den alabilirler. Proje ve ptan
lardan baı::ka evrakı İstanbul ve Ankara Belediyelerinde görebilirler. 

4 - Eksiltme 26 Haziran 936 cuma günü saat 15 de Bartın Be
lediye enrümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 26-6-936 cuma günü saat 14 e 
kaclar 2490 savıh kanun ile muayyen vesaiki Bartın Belediye Riya-
.setine vermek şarttır. (2740) 1-2066 

ııkara Birinci l\'lıntaka Tapu 
Sicil Mu haf ızlığındaıı : 

Ankaranm Kızılyoku§ mevkiinde 14 No. lu yeni tahrirde Hatip 
Ahmet ve biraderi Mehmet adına vergiye yazılmış bulunan tarla. 
yı, senetsiz tasarruf edildiğinden Abdiilhalim veresesi Mehmet. He
diye, Emire, Asiye, Ragıp, ve Memiş tarafından namlarına tapuya 
sicilli istenmiştir. 

Bu yerin mülkiyetinin tahkiki için 23-6-936 salı giinü saat 15 de 
yerine memur gönderilecektir. Sözü geçen taşıtsız malda beni~ ~ak: 
kım var diyenlerin ellerindeki belgelerile birlikte Ankara bırıncı 
Mıntaka tapu sicil muhafızlığına veyahut da yerine varacak memura 
ba vurmaları haber verilir. (1177) 1-2193 

Ziraat Mektepleri Mezunları 
Cemiyetinden : 

Cemiyetimizin yıllık umumi toplantısı mayısın 31 inci pazar 
günü öğleden evvel saat dokuzda Ankara Halkevinde yapılacaktır. 
Bütün ziraat mektepleri mezunlarının toplantıya gelmelerini dile-
riz. Ziraat Mektepleri Mezunları Cemiyeti 

1-2212 Merkez Heyeti 

Vakıflar Umum l\f üdürlüğünclen: 
Saraçlarda dellal karacada 113 vakıf 75 pafta 397 ada 37 parsel 

numaralı dükkanın mülkiyeti satılmak üzere açık artırmaya çıkarıl. 
mış ise de istekli çıkmadığından artırma on gün daha uzatılmıştır. 
İhale 8 Haziran 936 pazartesi günü saat on beşte evkaf apartımanın
da Varidat Müdürlüğünde yapılacaktır. lsteklilerden 68 lira mu· 
vakkat teminat alınacaktır. Almak ve şartlarını öğrenmek istiyen
lerin her ~ün varidat ve tahsilat Müdiirlüğüne müracaatları. 

(1183) 1-2196 

ULUS 

Ankara B~lediye Reisliğiııden: 
Hafta tatili kanunundan istifade eden ticarethanelere verilen 

ruhsatiye müddeti 31-5-936 akşamı bitiyor. Bugünden itibaren bu 
ruhsatiyelerin yenıleştirilmesine başlanılmıştır. Alakadarların şim
diden eski ruhsatiyelerini bir :stidaya iliştirerek müracaat etmele
ri Hizımdır. Yeni sene için ruhsa.iye almamış olanların ticaretha
neleri haziranın birinci gününden itibaren pazar günleri kapatıla-
caktır. (1118) 1-2061 
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Kapalı zarf usulile eksilt me ilanı : 

SÜMER BANK 
Uınumi l\'.lüdürlüğünden = 

1. - İstanbul Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası si
lindir dairesi revir inşaatile demir ambarı tami
ratı vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
İnşaatın muhammen bedeli 37.091 lira 80 kuruş
tur. 

2. - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni şartname ve zeyli. 
D) Ölçü usulleri 
E) Vahidi fiat ve keşif huiasas? 
F) Projeler, termin pHinı _ 
Talip olanlar bu evrakı 800 kuruş bedel mukabi
linde Sümer Bank Ankara ve İstanbul şubeleri 
veznelerinden satın alabilirler. 

3. - Eksiltme 11 Haziran 1936 perşembe günü saat 
15 de İstanbulda Galata'da Bankalar caddesinde 
Sümer Bank şubesinde icra edilecektir. 

4. - Eksiltme kapalı azrf usulile olacaktır. Taliplerin 
2782 liralık muvakkat teminat vermeleri lazım
dır. Eksiltmeye girecekler 30.000 liralık bir tek 
bina yaptıklarına dair vesaiki eksiltme günün-
den beş gün evveline kadar Ankarada Sümer 
Bank Umumi Müdürlüğüne ibraz veya posta ile 
gönderecekler ve alacakları ehliyet vesikasını 

teklif mektuplarına raptedeceklerdir. 
6. - Teklif mektunlan yukarda yazılı gün ve saatten 

bir saat evveline kadar Sümer Bank t'stanbul 
subesi rnüdiirlüğüne makbuz mukabilinde tevdi 
edilmiş bulunmalıdır. Posta ile gönderilecek 
mektupların ihale saatından bir saat evveline 
kadar gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapa-
tılmış bulunması sarttır. 1-2119 

1 ANKARA LEVAZIM AMİRLİGİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Cinsi Mikdarr Muhammen B. İlk teminatı 
Ekrnak 35000 kilo 4200 lira 315 lira 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 35000 kilo ekme
ğin 8 haziran 936 pazartesi günü saat 14:17 ye kadar açık eksiltme 
suretile satın alınacaktır. Taliplerin yukarda cins ve mikdan hiza
sında yazılı muhammen bedeline mukabil 315 lira ilk teminatlarını 
Kırıkkale askeri fabrikalar m:ıhasebeciliğine yatırarak belli gün ve 
saatte mektep satın alma komısyonuna gelmeleri. (1097) 1-2031 

İLAN 

Maltepe piyade atış okulu için 29 Ton koyun eti ve 31 ton sı
ğır eti 8 haziran 936 pazartesi günü !aat onbeş buçukta Tophanede 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli koyun etinin be~e~ k_ilosu "38'' kuruş sığır etinin 
beher kilosu 25 kuruştur. Hep~e~~ın .ıl.k teminatı 1407 lira 75 kuruş
tur. Sartnamesi komisyonda J?Orulebılır. İsteklilerin kanuni vesika
ları ile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evel 
komisyona vermeleri. (1104) 1-2039 

İLAN 
Tümen birlikleri için 29750 kilo sade yağı 15·6-936 saat onbeşte 

kaaplr zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 19339 lira ilk teminatı 
1451 liradır. Teklif mektupları saat ondörde kadar kabul edilir İs
teklilerin şartnameyi görmek iizere her gün ve eksiltmeye iş;irak 
icin belli gün ve saatte kanunun 2 ve üçüncü maddelerindeki vesa
ikle birJ;l<te Lüleburgaz tümen satın alma komisyonunda bulunma-
ları. (1108) 1-2113 

İLAN 
Hastahane ve mektep ihti~.ac.~ için 2200 kilo yoğurt ı haziran 936 

tarihine müsarlif paz'lrtesi gunu saat onbeşte pazarlıkla satın alına. 
caktır. İsteklilerin Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1194) 1-2211 

İT ... AN 

Hastane ve mektep ihtivacı için 2800 kilo süt 1 haziran 936 ta
rihine müsadif pazartesi giinii saat onbirde pazarlıkla satın alına
caktır. İsteklilerin Ankara levazıın amirliği satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (1193) 1-2210 

Aııkara Defterdarlığından : 
İsmi Sanatı No sı: Senesi: Vergi mikdarı: 

Semih Behcet Müteahhit 60/12 932 652,44 
265 

Riza Azmi Müteahhit 62/12 932 680,34 
267 

Yukarda gösterilen iki mükellef namlarına 755 No. h kanun hiik
müne tevfikan tarh olunan kaza?ç. vergileri, kendilerine tebliğ için 
araştırmalarına rağmen adres!C'rının bulunamaması dolayısiyle hu • 
kuk usul muhakemeleri kanunu mucibince tebliğ yerine geçrnek ve 
30 gün itiraz müddeti mahfuz kalmak üzere ilan olunur. 

(1192) 1-2209 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUÔUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Samanpazarı semtinde İstiklal mahallesin
de oturan ve T. C. tebaasından olup Ankarada istasyon çarşısında 
19 numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz ederek komisyoncu
l~k ve tealıhüt ticaretiyle İ§tigal eden ve Ticaret Odasrmn 1200 si
cıl n~mara~ın~a muk~yyet buluna_n Muhiddin Saminin unvanı ti-
caretı Muhıddın Samı olarak tescıl edildiöi aibi bu unvan · 

ki . d T" • . ,., ,, tn ımza 
şc ı e ıcaret kanununun 42 mcı maddesi mucibince d · 
20-5-936 tarihinde tescil edild; ği ilan olunur. 1_ 2205 aırece 

SAYFA: 7 

~ilJ JD ELER--· 
DüNY ANIN GUZEL BiRAIAARI 
Kı\DAR GVZEI-' Ol.AN ORl\IAN 

Çil~_l'LIGINiN SAF \TE 
HiLEStZ 

YAZLIK ANKARA 
·BtRASI 

l\1\1I(ARA GAZOZU 
ANKARA SODASI 

1-TER YERDEN ARA YJNIZ 1 
t;IKl\llŞTIR 

--------·-· Anl{ara Valiliğincl en: 
(20751) lira bedelli Ankara Merkez kazası 1936 mali yılı taş, 

Kum, Tuğla ve saire resminin bir seneliği kapalı zarf usulü ile 
artırmaya çıkarılmıştır. 

İhale 1 Haziran 936 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

Talipler ( 1556) lira (33) kuruşluk muvakkat teminatlariyle iti
bari mali vesikalarını ve tekliflerini ve kanunun tayin ettigi vesi
kaları artırma eksiltme ve ihale kanunu hükümleri dairesinde saat 
14 de kadar daimi encümen reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara hususi muhasebe direktörlü-
ğünde da~ıtrlacaktır. (1079) 1-1984 

Yapı yaptıracakların 
nazarı dililcati ne 

Ev, Apartıman ve bilumum Betonarme, Demir, Kargir, Ahşap 
inşaat ve su işleri Proje, mukavemet hesabatı keşif ve fenni meı:.u
liyetlerini (Teknik Yapı Bürosu) en müsaid şeraitle deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Bürosu 
Telefon 3629 1-1746 

Afyoıı illlaylığı.ııdaıı : 
1 - Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetmiş bin kilo Moto· 

rin 5 Haziran 936 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulile Vilfiyeı 
Encümeni salonunda kati ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye kon 
muştur. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenler "525'' lira muvakkat teminat 
verecekler ve teklif mektuplarını yukarda yazılı gün ve saate ka
dar Vilayet Encümen reisliğine vermiş olacaklardır. 

3 - Bu işe aid şartname Vilayet Elektrik Müessesesi Direktör· 
lüğünden bedelsiz olarak verilir. ( 1082) 1-2000 

Ankara Bahçeli Evler Yapı 
l{ooı>eratifinden: 

Ankara Bahçeli E .. ·ler Yapı Kooperatifinin beş tip üzerine yap· 
tıracağı 150 evin münakasası bu günlerde ilan edilecektir. Aşağıda
ki şartlara göre bu inşaatla alakadar olabilecek müteahhitler timdi· 
den Emlak Bankasındaki hususi komisyona müracaat edebilirler: 

1 - inşaatın muhammen bedeli 800 bin lira olup muvakkat te· 
minat ( 40) bin liradır. 

2 - Evvelce en az (300) bin liralık bina inşaatı yapmış olduğu
nu, ve bu inşaatı yapacak fenni ve mali iktidarı bulunduğunu mü-
beyyin vesika ibrazı lazımdır. 1-2173 

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

Muhammen bedeli (6227) lira olan sekiz takım komple tiruvar 
14-7-1936 sah günü saat 15,30 da kapalı ~arf usulile Ankarada İda
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek · stiyenlerin ( 467,05) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifJerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Rdsliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme Müdür üğünde, Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde istiyenlere parasız verilmektedir. 

(1164) 1-2167 
İLAN 

Bedel muhammeni 3600 lira olan demiryP.lları dergisinin bir sene 
müddetle basım i inin kapalı zarf usulü ile 15 Haziran 936 pazarte
si günü saat 15 de Ankarada idare binasın~a yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 270 liralık muvakkat teminat ile ka. 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e ka
dar Komisyon _Rei~liği~e yermeleri lazımdır. Şartnameler Ankara
da Malzeme daıresınde ıstıyenlere parasız verilir. ( 1185) l-2200 

İLAN 1 

tsı:ıi, -~~ha~men bedel~.eri ~şağıda yazılı malzeme 29-6-936 a
zartesı gunu hı:ı:alarında gosterılen saatlerde Anka d 'd b'p 

d ra a ı are ına-
sın a ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile sat 1 k • 

• k · t" ı · h. m a ınaca tır Bu ışlere 
gırme ıs ıyen erın ızalarında gösterilen muvakkat te : tl ·1 
kan n t . .•. . mına arı ı e 

u un ayın ettıgı vesıkaJarı ve tekl"f k J .. 
Amyan ve Klingrit malzeme i . ı me tup arın.ı aynı gun 
lan için (saat 14,30 _ a)· M çın (saat 14e);1:ran~ı.syon kayış· 
15 _ c) kadar komi ' . ~~~mba ve Pegamoıtler ıçın de (saat 
sartname H syon Reıslıgıne vermeleri lazımdır. Bu i§lere ait 

aydarpaşada Tesellüm ve Se"fk .. d .. r·· .. d A k 
da Malzeme daires· d mu ur ugun e, n ara-

ın e parasız olarak dağıtılmaktadır. (1166) 
İsmi Muhammen Muvakkat Eksiltme 

C • 6 . be~el teminat saati 
em an 660 kılo muhtelif ) 

eb'atta amyant ve klingrit ) 
levhalarla kord amyantlar ) 
Cem'an 1355 metre muhtelif ) 
eb'atta tek ve çift katlı ) 
tranı:misvon kayışr ) 

6187 ·L1ra 

1.ı 

2692 
ı l' 

Cem'an 2030 metre beyaz ve ) 
k~~ve rengi muşamba, muhtelif) 7431 ,, 
eJ Mta linoleom ve beyaz ) 
kahve rengi pegarnoitler ) 

464 Lira 15 

ZOl,90 ,, 15,30 

557,32 .. 16 
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Foto Amatöı· İsleri Temız, Ucuz, ve çabuk oıarak 
Kendi atölyemizde yapılmaktadır . 

Halil Naci Ivhhcıoğ ,,u ticaretevi 
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Valcıflar Umum l\Iüdürlüğün<len : 
Tahmin edilen 

Akar 
No. 
64/ 63 
80/ 60 
85 

yıllık kirası Mevkii Akarın nevi 

?,7 / 8 
99/ 33 

101/ 13 
!13/ 118 
\14/ 49 
117 ' 11 
~06 

l21/ 20 
125/ 54 
lı.28 '68 
1~6 ,, 24 
174 1 2 

1 

Lira Kr 
775 -
180 -
60-

190 -
600 
90 

125 
ısı 

110 -
12 -

425 -
100 -
6() -

70 -
240-

•206 79 
207 20 
209 3.'i 

Kurt mahallesi belediye caddesi 
Koyun pazarı hacı ayvaz 
Nazım bey mahallesi ulu-
kapı caddesi 
Aslanhane koyun pazar caddesi 
Koyun pazar koyun pazar caddes 
Kovun pazar pideciler 
Aslanhane atpazar caddesi 

., 
Aslanhane zahire pazarı 

Eti ıres'ut 
Koyun pazar saraçlar ca<ldesi 

" 
Kt•rtnltıs mahallesi mcydcın 

öni.i. 
Eti mes'ut 

fııo 15 .. .. 

Dükkan 

T<'ıırı·n 
Dli'-kan 

Yukarda yazılı vakıf akarların 1 H"zİriln '116 giiniirrlen 31 Mavıs 
f37 gününe kadar bir senelik kiral-ırı c:ıcık :ırt" ~~va korıu1 :r.u« ise 'e isteklileri cıkmamıs olduğtm•1an ih::ı.l elcri 28 M::ıvıs 'l36 sriinünrlen 
ldbaren bes p.:iin uzatrlmrstır. İhale 3 Haziran 936 rarc;amba P-iinü 
laat on beste Evkaf anartrl'T'anrıırla varidat ve tahsil?t ;,,i.idürlü<'ün
de yaoılaca1<trr. İsteklilerden o~ 7.r:. teminatı muvaL·k~t~ alın;ırak
tır. Tutmak ve sartlarrnı öğ're""'"'' istiyen!erin her Piin varidat 
Müdürlüğüne müracaatları. (1184) · 1-2195 

Gaziantep inhisarlar 
Basmiif~tirlii•--;;~ın<K 0n · 

' • ... l • 

1 - G. Antep İnhisarlar Başmüdürlüğü ile Miiskirat fa};rikasr
na ve Başmüdürlüğün mülhakatı olan Kilis, Besni, Maraş, Pazar
cık, Nizip, Birecik, Suruç. Urfa idarelerine ve Narlı ve Akc;akoyunlu 
mahallerine gelecek ve bunlardan muhtelif mahallere gidecek ma
mul ve yaprak tiitü:ı. rr.üskirat, Tuz, isrıirto ve somalarla kuru ü
züm, boş tütün ve icki sandıkları. sandık tahtaları. bos sise, bos bi
don ve boş çuvallar ~e di~er bilumum eşya ve malzeme~i·n .1 Ha~iran 
936 d:ın 31 mayıs 937 tarihine kadar icra edilecek nakliyatı 2~-5.936 
tarihinden itibaren 30 gün müddetle iki kısma ayrılarak e!{siltmeğe 
konulmustur. 

2 - Eksiltme na7.arlık usıılile yanıtac::ıl-tır. 
3 - İhale 25-6-936 tarihinde saat 16 da G. Antep tııhis::ırlar Baş

müdi.irliirriinı:ie tonlanacak komisyon hu~urıın<la yanılacaktır. 
4 - TaliTller bu ilanın yaml<lı~ı yerlerdeki inhisarlar idareleri

ne mürar,,<ıtla <:c:ırtnameleri alcıbilirler. 
5 - Ririnci krsrm nakli vatın mulı<ıT!"'Y'e11 n::ıklivesi ( 13500) li· 

ra ildrıci kıı-ım•n•n mııh<ımmen naklivesi (7"00) lir::ıcirr. İı:tekliler bi-
.. :u ... _: t ....... ,,., ı :,.• .... ,. ('fOJ • .,~ 1:.ı.u • 1 '"u'-'t ~~o3HU İ.\c}&t. (!'1:1) 11,id LUUVdkJ...~l 

tenıinat :-1~re"i "<üıra.rtıklardır. 
6 - fc:te1rliler ekc;iltme•·e P';l"'T'eden evel "artnamPrle ;ıranr1:ın 

ehlivet ve kahilivet ve-:ikalarınr ibraza. mecburdurlar. (1191) 1-2199 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 

Mikdarı Cinsi Tahmin bd. M. teminat eksiltme gün ve 
Lira kr. Lira kr. saati 

50 ton kalın benzin 17750 00 1331 25 5 Haziran 936 cuma 14 
75 .. İnce benzin 29250 00 2193 75 5 Haziran 936 cuma 14,30 
Yukarda yazıh iki ıcalem benzin yazılı gün ve saatlerde kapalı 

zarf suretiyle alınacaktır. Şartnamesin; görmek istiyenler her gün 
ve eksiltme icin müracaat edeceklerin yazılı muvakkat teminat mak
buzu veya mekttıb!arile kanuni belgeleri ve teklifi muhtevi mazruf
~an belli saatt.en hir saat evvel Kasımpaşadaki Komisyon Başkanlr
gma vennelen. İnce benzin şartnamesi 146 kunıs mukabilinde alı-
nabilir. (2662) 1-2034 

Denizli Vilayeti Daimi 
Encümeninden 

Denizlide Uçancıbaşı mahallesinde hususi idareye aid (pandu
zoplus fabrikası demekle meşhur) fabrika ve imalathane binası 
im_:ıiathanede bul,unan ve nevi_leri ve ne. işde kullanıldrğı kaimey~ 
baglı cetvelde yazrlr olan makına ve aletıyle birlikte 4158 metre mu
rabb~ı xeri muhtevi bit_ıanr? m.ülkiycti satılmak lizere kapalr zarf 
usulu ıle ve şartnamesı daıresınde 28 gün müddetle artırmaya ko
nulmuştur. 

1 - Muhammen kıymeti (15000) lira ve muvakkat teminat ak
çesi (1125) liradır. 

2 - İhale 17 Haziran 936 çarşamba günü saat 15 de Denizli vi· 
layeti Daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Sartname bedelsiz olarak Denizli encümen kaleminden te
darik edilir. 

İstekliler teklif mektuplarım ve 1125 liralık muvakkat teminat. 
larmr 2490 sayılr kanunun 32 inci maddesindeki sarahat dairesinde 
aym günde ve nınayyen saatten bir saat evele kadar makbuz muka
bilinde Denizli İlbavlrğma teslim etmiş bulunacaklardır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate ka
dar gelmis olması ve drş zarfların mühür mumu ile iyice kapatıl
mıs bul11nması Hh:ımdrr. Postada olan ~ecikmeler krıbul edilemez. 

5 - fhall' 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihaleler hakkındaki 
kanuna J!Öreclir. 

6 - Rartname örneği Denizli endimen kalenıindedir. 
7 - fhale bedeli üc taksittedir. Yıl idnde ödenec<"ktir. 
8 - İlan ücretiyle pul ve sair masraflar ~l:ın~ aittir. 

(1372) 1~2198 

Ankara Birinci Mıntalca Tapu 
Sicil I\luhaf ızlığından : 

Ankar~nm Firenközü_ mevkiinde eski 18 yeni 6 vergi kapı N o. lu 
~~.7 ta~rirın._de Helvacı oglu Mehmet yeni tahrirde Bezirci oğlu Ab
~~lhalım og~u M~hmet namına yazılr bağ senetsiz tasarruf edildi
gınden Abdii.lhalım veresesi Mehmet ve kızı Hediye ile Hafitleri 
Ragıp, Muhsın ve Ahmet kansı Emire tapuya tescilini istemistir. 

B~ };',erin mülkiyetinin tahkiki için Haziran ayının 19 uncu~ cu
ma gunu saat 11 de yerine memur gönderilecektir. Sözü gecen ta
§~ts~z malda beni~ ~a~kım var diyenlerin ellerindeki belgelerile 
bırlıkte. Anbr:t Bırınrı Mmtaka Tapu Sicil Muhafızlr{trna ve ya
hut verınde buluna.cak memura bas vur.ınalı.rı haber verilir. 

(1178) 1~2194 

Türkiye Cumuriyet 
Merlcez Baıık:fa~Jnfları : 

Bartın'da Çiftlik Mektebi Baş Muallimi Bay Rüştü adına yazılı 
D sınıfından bir hisselik 20771 numaralı Bankamız aksiyonu kay
bedildiğinden bu aksiyonun artık hükmü kalmadığı ve ba~ka nu. 
mara ile Bay Rüştü'ye yeniden aksiyon verileceği bildirilir. 1-2204 

1 As. Fb. U. Md. Satın ı 
Alma Komisyonu tlanlan 

40.000 METRE Hı\ M İPEK 
KUMAŞ 

Tahmin edilen bedeli (32000) 
lira ohn yuk:ırda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri · 
kalar Umum Müdürliiğii Satın 
Alma Komisyonunca 10 - hazi.ran 
• 1936 tarihinde çarsamha !!Ünü 
saat 16 da kapalı zarf ile ihale 
edilecektir ~artname bir lira 60 
kuruş mukabilinde komisvondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te
winat olan 2400 liray ı havi tek • 
lif mektuplarım mezkur günde 
M"t 14 e kadar k .... -: .. _ 
meleri ve kendilerinin ele 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. üncü 
maddelerindeki ve saikle mezkur 
O"Ün ve S?" ttP komisyona '""li1ra-
c:>;:ıtları. (T 112) 1- '?()94 

Satılık kiralık ev 
Yenişehir, Bozkır sokak 8 dört 

oda, ka]orifer. bahçeli ev. 1449 

telefona müracaat. 1-2158 

Frrın 
Çankırı asfalt caddesinde, po· 

lis ı. şube altındaki çifte fırın 
kiralıktır. İstiyenler her E!'Ün 
12-14 ve 20-21.30 anısında 2749 a 
telefon ile sorabilirler. 

1- 3176 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami mus 

luz1ı 

En hoş meyva tuzuuur. 
bazı defeder. Mide, bağrn:ak, k<ı· 

raci ~erden mi.itevcllit rahatsız-
1ıklan önler. Hazmı kola) la'>tmr. 

İngilio: Kan:ı:uk eczanesi 
BevoP.lu İ<:t;ırıhnl 

Satılık arsa 

1 

Satılık ev 
Yenişehirde 600 metre mu

rabbaı arsa üzerinde 7 oJcılr müs-
takil bir ev satılıktır. 

2077 numaraya telefon edil-
mesi. 1-2203 

ZAYt 
Tokat idadisinden cılclrğım 

şalrndetnamemi kaybett im. Yeni-
sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Tokatlı Ahmet oğlu Süleyman 
Sami 1-2201 

Zl\Yl 
Kiği Riistiye mektebinden 

aldr~•m sahadetMrr.emi kaybet
tim. Yenisini al::ıcağrmdan eski
sinin hükmü yn'·tur. 

Ali oğlıı !f-ımrH 
1-2206 

Di.,isi vumurtl::omakta hulu
nan ı-.;r cift tavuı:; kııc;u ~:ıtr1ık. 

tır. t .. t,.•rf"nlerin (Tiirk Dll ku
rıım11) odacısı Mustcı f;ıv::ı ""rma-
ları. 1-2214 

Otomobil alınacak 
Hususi olarak kullanxlmak ü

'cı c k.ıpolı vc::ya açık olacak. 
Telefon: 3655 1-3139 

Zo\Yİ NUMARA 
Ankara belediyesinden 935 

yılında aldığım 492,493,494, ~95 
ve 496 araba numaralarım kay· 
bettim hiç birisinin hükmü yok
tur. 

Ve.,il ağa çifte fırın mi.idi irü 
M. Salih . 1-2202 

Ankara icra tlaire!ô\İ iflas 
memurluğundan: 

Hali iflasta bulunan Tahta
kalede bin bir çeşit Hüseyin Av. 
niye ait erkek, kadrn lastiği ço
cuk ayakkabısı, iskarpin, fotin, 
terlik, çivi, kalıp ve sair malze
me toptan ve grup grup açık ar· 
tırma ile 5-6-936 tarihin~ müsa
dif cuma günü sac:ıt 14 den 17 ye 
kadar mezkur mağazada satıla
caktır: alıcıların mahallinde bu
lunacak iflas idaresine müraca-
atları ilan olunur. 1-2215 

ANKA. R A BELEDİYE 1 
RElsUGI iLANLARI 

ilan 
1 - Yenişehirde Cankaya cad. 

desinde 1084 üncü adanın 7 par
selinde Ankara Saylavı kınacr 
oğlu Şakirin arsasiyle şuyulu 76 
metre murabbaı arsa on beş gün 
müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (1140) 
liradır. 

3 - 1foval:kat teminatı 
(85,~0) lir:ıdır. 

4 - Taliplerin 12 • haziran -
936 cuma günü sa:ıt on buçukta 
belediye encümenine miirGcaaat-
ları. (1200) 1-2213 

( YENİ si 

TOKAT İCRA DAİRESİNDEN: 
GAYRİ MEN.KUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu: 

4596 mZ 1. 2757 m2 1. 11031 m2 ı. üç tarla 
Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı numarası: 

Geksi mevkii 167 N. harman 168 N. orta tepe rum manastırı 169 ?f, 
Takdir olunan kıymet: Harman tarla 30 lira orta tepe 25 lira r~ 

manastırı 25 lira. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 26. 6. 936 cuma günü saat 

15 te Tokat icra dairesinde. 
1 - İ~bu gayri menkulün artırma şartnamesi 26-5-936 tarihindeıf 

itibaren 630 No. ile Tokat icra dairesinin muayyen numarasındil 
herkesin görebilmesi için açrktrr. İlanda yazılı ol cı nlard:ın fazla ma• 
IDmat almak istiyenler. i'.;bu şartnameye ve 935/ 630 dosya numara
sile memuriyetimize mü··acaat etmelidir. 

2 - Artırmaya İ<;tirak ir;in yukarda yazrlr kıymetin % 7,5 niJ• 
betinde ney veya milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edik· 
cektir. (124) 

3 - İpotek sahihi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkr sahiplerinin gayri menkul ü-ı:erindeki haklarını hususiyle fait 
ve masrJfa dair olan idciialarmı i~bu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evr:ıkr müsbitelerile birlil:te memuriyetimize bildirme
leri icap eder. Aksi halrle haklan tanu sicilliyle sabit olmadıkça sa
tış bedelinin paylaşmasmclan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartna• 
ınesini okt.mU§ ve liizıımlu maıum:ı.tı almış ve bunları tamamen ka• 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmis beşini bulmaz veya satış istiyenin alacağı~ 
ruchanr olan diğer alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayrı 
menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmaz· 
sa, en çok artıranın l:<.'ahhüdü ba~i kalmak üzere artırma on beş gün 
rıc.t,a temdit ve on 'yr,ind günü aym saatte ynpıhıcak artırmda, be• 
deli satış isteyenin alcıcaihna riiçhanı olan diğer alacaklrlarm o gay· 
ri menkulle temin edilmiş alacaklan mecmuundan fazlaya çıkmak 
ş.artile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz. Ve satıs talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine :hale olunan kimse derhal veya ve· 
rilen mi.ihlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ken· 
disinden eve] en yiiksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be
delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle artırmaya çıkarılrp en çok artırana ihale edilir. 
İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 ten hesap oluna• 
cak faiz ve diğer zar:ırlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri• 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

3. tarla yukarda gösterilen 25. 6. 936 tarihincte Tokat icra me· 
murluğu odasmda işbu ilan ve gösterilen artırma ı-ıartnamesi ilaire-
sinde satılacağr ilan olunur. 1-2208 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ MlY 
MURLUGUNDAN: 

1 - İpotek olup, satılmasına karar verilen tapunun 245 ada, 6 
parsel numarasında kayıth ve Ankarada musabey mahallesinde kain 
ahşap ev aşağrdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Üç kısımdan ibarettir. Heyeti umu· 
miyesinde üç avlu, bir çesme, bir ahır. iki hala, bir balkon, dört oda. 
bir sofa, bir odunluk ve kömürlük, iki kiler, iki mutfak, bir taraça. 
bir mikdar arsa ile tekrar iki avlu, iki oda, bir haladan ibarettir. 
Elektrik tesisatı da vardır. 6500 lira kıymet takdir edilmitşir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 3-7-936 tarihine müsadif ctı• 
ma günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul satış memur• 
luğunda yapılacaktır. 

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

5 - Satxs günü artırma bede1i takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini buldukt~n ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncx saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kı:Y• 
metin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 18-7-936 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 10 - 12 ye kadar yapılacak ikinci artırmada eıı 
çok artırana ihale ol unacaktxr. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
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 bozulacak ve bu tarihten evvel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale fat" 
kı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on bet 
günlük ikinci artrrmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

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

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri mcıı• 

kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id• 
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirme!erl 
lazrmdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça s:ıtıt 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 20.6-936 tarihinde 934/ 93 nu• 
ma··a ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamt' 
mizi okuyabilirler. 1-2190 ~ 

l(ira1ık. Otel 
Anafartalar caddesinde 43 nu. 

maralı Kayseri oteli mol.ıilyesiy

le beraber icar ohınacak . Talip 
olanlar otel altında yemi~çi Mus
tafaya müracaat. 

Sablık: arsalar 
Y enişehirde Atatürk bulva

rında eski Sıhhat yurdu bitişİ" 1 
ğinde ve Selanik caddesinde l'f{a-, 
liye şubesi karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. ' 

ALAR (KULÜP) 
_) 

Yenişehir Selanik caddesi ni
hayetinde nazareti kesilmez ar
kası yesil saha köşe başı bakan
lıklara iki dakika havadar bir ar
sa satılık. 

T. 2697 müracaat 1-2207 

fmtiya~ sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

BUGÜN BUGECE 

Cürünı ve Cezn 
BUGÜN BUGECE 

Donanmada Cinayet· 
Umumi Neşriyatı ld:lr .. 

eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhı BAYDAR 

Çankırı caddesı civarıncl"' 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Han-y Baur - Pierre Bbr..charcl 

Emsalsiz bir h;s ve fac~a 

f i 1 m \ 

Robert Taylor - Jean Parker 

Büyük bir muvaf fakiyetle devam 

ediyor 
Profesör Bay Z5.ti Sur"'ur J :?~ :-:l'an " •.. .._.....,• .. a ,,.·in~i ~!~"'""mm..=.:.n ilib~:cn Yeni 

,, -~~~a~a lems:ı!.;r:nc :;:- _ ac:ı:,:: ·1·. 


