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Fransada kabine buhranı bitti 

B. Saro kabineyi kurdu 

eni kahine yarın ilk toplantı~ını yapa,·ak. 
fJt:-r~cmbeye de sena ve parlamt nto 

huzuruna çılia<·ak 

Y ... lr••• ,., ........ •· Alhr Ufo 

..... 
Pollloak~r. 

Tuı.e Bakanı : Delboa, 
Dış Bakanı : Flanden 
Finan11 Bakanı : Marsel Renye 
Sü Bakanı : General Jorj, 

Deniz Bakanı : Pietri, 
Hava Bakanı : Marael Deat, 
Kültair Bakanı : Germı, 
Tecim Bakanı : Jorj Bonne, 
Bayındırlık Baltanı: Şotan, 

Tarım Bakanı : T elye, 
P. T. T. Bakanı : Mandel, 
Müstemleke Bakanı: Jak Stem, 
it &.kanı : Proaar, 
Satbk Ballanı : Nikol, 
o.is tecind ........ Şapdölen, 
'telsaid Balırm9' Rönellna. 

p....., 14 (A.A.) 8. Maadel ye

m bWaecle P.T.T. elen batka Alsa• 
, ...... lllCİ •7' .. , 

1936 Cl.J.MARTE l 

• ~011 lıaht·rlerimiz Ü~Ün-.... .. 
('ll sa' f an1ızdac111· . 
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Şiir Bakanlıiı ,, 
Pariste Türkiye 

lıakkında bir 
konferans 

Paris, 24 (A.A) - Anadolu A
jansının hususı muhabirinden: 

B. Hanri laport dün ak'8m" Ye
ni Türkiye" üzerine cok ehemiyetli 
bir konferans verdi. B~ konferansın
da tnkılabımızı tah1il eden hatib, de
hasını Vaşington'la ve Şarlmany'la 
ölçtügü Atatürk'ten hayranlıkla bah
setti. Türkiye Cumuriyetinin sıyasa
da, finansta ve ekonomideki başan
lanm takdirle anlattı. Hatibten son
ra aöz alan ve konferansa başkanlık 
eden büyük elçi 8. Suad Savaş ela 
bu tetkiklerin değerini anlattı ve IÖy· 
levinde türk - fnn.ız dostluğunu 
belirtti. 

Eaki bir franaız muharibi Gelibo
luda tanıdııı milletimizin asil ka 
rakt.;ni, etlİz bü~ beye • 
canla anlatb. 

Konferw .. .._umi ........... din 
le)'iciler -~ ......... .... . 
ddar. 

Eskiden bizde bir Reisuşşuara 

vardı; I ngiltere' de şiir büyükle
rinden birine İmparatorluk şairi 
dendiğini biliyoruz.. Fakat Japon
ya sarayında bir Şiir Bakanlığı ol
duğunu bilmem siz de benim gibi 
yeni mi İşitiyorsunuz? 

Kuni Matsuo'nun japon edebiya 
tı hakkındaki eserinde söylediğine 
göre en eski zamanlardan şimdi
ye kadar, İmparatorluk sarayında 
bir .Şiir Bakanlığı vardır. Şiir yaz 
mak veya şiir çağırmak melekesi, 
japonlar arasında pek yaygındır. 
Yalnız maliımatlılar değil, ıöyle 
böyle adamlar ara•ında dahi bunu 
yapamıyan kimse yoktur. 

BiMle .anat ue edebiyat terbiye 
•İnin gittikçe zayıllıyorak, gör
JiiJrlerini 11e duydulclannı •elİft 
güzel yazmanın, hatta eur qlnı
manın bile bir i la I ı • a • myd
dıja, hele f a i r dendifi valriı, İf• 
yaramalılttan hıı6otlııia """'• 
bin tiirlii laımrlanlan yofralma 
bir tip ltatıra pdifi zamularda 
6a .öm •arihiyecelıla 6alana6i
lir. Bilmem nİfİn dilimizde ha 
7 G / ı 6flllıi it : 8 sitPle 6İrİ 
1 a 1 • n' a 6iri • i n i r 6 o z a i
l a 1 ılna yalan lıelimeler ol,,.,,.. 
tar. Holbalıi üuan ..W... ~ 
ten ...,,., hqol ve hiaten •elir; lıa
ralılılrta ,.lnu. ot defi/., alııl da 
6ibna. H.,li lırıooedi olınqan, 

bii1iilı -- yolrtar. 
Bu ltlslerle, fiiplaeaiz yalnız, 

" E ti e 6 i y a t m ı ?" tli1• tlu 
dalı hiihnlere yeni 6ir P1 a61li10-

[ 1] woaau dıı JCX eme siicle 

ALY AN - HABEŞ HARBi 

b. a b b 
Ras Nasibu general Graziani'ye karşı 

taarruza geçti . 
........... 24 (A.A.) ~ •· 

ruz. Bir gun, iki dostum ve ben, 
bir /ransız kimya prof eaörü ile 
yemek yiyorduk. Adamcağız., sof
rada, uzun uzun V agner'in mu•İ
kisinin hususiyetlerinden bahsetti. 
Kendi kendime, gazetelerimizde 
musiki tenkidlerine ne kadar az 
rastgeldiğimi hatırladım. Bu bir 
mütehassıs değildi: Bildiği şey, bir 
kıiltüı adamının bilmesi qerektigi 
kadardı. Acaba, gezdiği ve gördü
ğü şeyleri, bizim hemen mu har
r i r veya h a t i b saf atlarım 
yapıftırabileceğimiz. kadar iyi ya
zamayan ve anlatamıyan bir frenle 
tasarlıyabilir mi.iniz? 

Yazabilmek ve anlatabilmek, 
bir •anat .allibi olmak değil, aa
Jece Jiifünebilnıelı Jemelıtir: im
di ciimleyi terane de o'/rayanıul 
Diifiiniipte anlatamanıalı ancü 
ltoca N..,'HJin'in z.ıJJım Ja lta
tırlaıolHlir. 

Ba o-.... Wranından tlelil. 
olauna _.,iri ,oluallaflın4an P.. 
lıqel etmeliyiz. Çiinlrii, itala -. 
ralapunman teııteliıwle eıle6q41 
terhqe.i ,.Mar. ICitall --... 
ra ltq#i Nrellüqli, liliin ,..,... 
lunmn onlla biri ile w ~ -... 
ı.rc. -- ,..,,..,, ............ 
lanlıılı. 

BiMn •u•ırıı..,._ 6 t 
...... tlilılml .,.,., ........ 
H """encililı tnelrte6UN ,_,,. 
laeı*nde, i,i )'GSmG Oe iJi .... 
rna ile a n l a 1 m 11 f ı öfr••-' 
IHıflıca wızilelerimisllen ol....ı.-
tlu. M 
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Parnukçuluğumuz 
M•mlelutlİmi.aJe pumuk elrimini11 

HJhcuını ceniıtletmelt ve aynr ::.aman

da cinslerini ıslah etmek için hazır
Janmı§ bir kanun projesi Kamu -
tayca otey gün gorÜ§Ülmüştur 

ı:ıe kabul cdılmiştir. Ziraat Veka

leti, şımdıyc kadar, ekicinin aya

ı; ına had ar goluı dügu tohumlukları, 

ornck istaıryonları, uzmanları ta alın

dan verilen ogudler va ıtasiyle, pa
mukçalugumuzun, ıstenilcn s vıycye 

rıkması içın elınden g ldıgı kadar ça
lıştı. Şımdiyc kadcır alınan nelıceler

den çıkarılan hukumler şudur: No1-

mal bır inkişafla iktifa edemeyiz. 

Memleketin yuksek ıhtiyaçları bu sa

hada çok hızlı ı e geniş bir ılerleme
ye luzum gostcrmektedır. Bu ıtıbarla

Jır ki normal inkişaf hızını birkaç 
misline çıkarmak için alınması laz.ım
gelen mecburiyet ve yasak tedbirle

rini bir kanunun çerçevesi içinde ka
ıileftİrmc) e lüzum vardır. 

Beş yıllık program geregince pa
muklu endüstrımi::cin kuruluşu butun 

hıziyle deı•am ediyor. Birkaç yıl son

ra, Türkiye, bütün pamuklu iplik ve 

dokuma ihtiyac-ını içerdcn temin ede
bilecek bir vaz.iycte gelecektir. Fakat 

endüstrileşme temposundaki bu süral 
yeni ihtiyaçlar doğurmuıtur. Elbette 

ili yerli fabrikalarımız için yabancı 

hammadclesine muhtaç kalmak gara
betine düpnek İstemeyiz. 

Devlet, planlı bir §ckilde memle
ketin en kısa bir zamanda endüstri

leşmesi İiİni eline almıfken, bu enclüs
lriyi besliyecek olan hammaddeler is

tihsalinin baiıbo~ bırakılması ekono

mi sis-temimizJe bau muvaz.enesi:z.lik
ler doğurabilirdi. Arıcak bu gibi mah

:z:urları önlemek için lôzım gelen ted-

(2) Ar: Kökteki mananın bir 
~üje veya objede tekan-üri.inü gös
terir ektir. 

( 3) Ak: Kök anlamının kendi 
üzerinde tekarrür ettiği obje .. ,e
ya siıjeyi gösterir. 

(4)0h(os): Kendi üzerinde 
kok mefhumu tekarriir eden süje
nin manasını tamamlar ve ısım
lenclirir ektir. 

O halde: .. ağarakoh, ağarakos" 
- kelimeleri, son almış oldukları 
morfolojık ve fonetik şekilleriyle 
yazalım: - "arkh, arkos" "Maitre 
ve chef", yani ''büyük olan, kuv
vetli olan, efendi olan" demektir. 

Not: 1 Kelimeyi biz bugün 
"hami, himaye, iltimas, muzahir'' 
[ 3 J anlamlarında ''arka'' şeklinde 
kullanmaktayız. Kelimenin ''ar
ha" şekli de vardır ... Himaye edil 
miş, tatmin edilmiş" mannsma o
lan ( arhayın) kelimesinde görül- • 
düğü gibi. ( Arkayın) dahi aynı 
manadadır r 4 J. 

Not: 2. - (Arka) kelimesinden 
"himaye etmek, iltimas etmek, iti
mat etmek" gibi anlamlarda (ar
kalamak) [5}; "istinat etmek'.' an
lamında (arkalanmak) [6J ve "ga
lip" anlamında (arkan) kelimele-
rı de vardır [7). 

il. ltectô11. '/ elaim 
Kelimenin ikinci unsuru olan 

"'tect '' scizu ile bunun aslı deni
len "itectôn'' (constructeur), "tek
lôn" ( ouvrier) kelimelerinin Türk
çe bakımından analizini yapalım: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
/. ~ Te,te . eg ıt ek et eğ (8) 

11. - ltekton -
Tek ton eg ıt ek et O:'I 

( 1 J Eğ: Y apnmk, inşa etmek 
("ay" gibi) anlamına köktür. 

(2) it: Kök anlamını yapan, 
yaptıran veya onun yapılmış ol
duıJunu gösteren ektir. 

[3 l Divanü Lügat-it-Türk; Ata
lar sözü: Kamusu Türki: Türk 
dili. 

141 Radloi.1 ... Cagatay ve Aze
ri lehceleri"; Büyük Türk Lugati 
1 'Ça atay ve Azeri lehçeleri". 

[51 Di\•anü Lugat-it-Türk; Rad
Tol. 1. "Karak1tgız ve Çagatay 
it hçel ri". 

[ 6 I DN!eme fişleri. 
( 7] ,ı . 

r 8] } rnm .. u.çada <ondaki .. (' .. 
.ınuet orijinde "eğ" iir. 

birl•rİn alınmat.ta ,.cilrmiyec•ğİ Jc 
tabiidir. 

Pamuk ekimini plan/aştırmayı 

mümkün kılacak olan .>·eni kanun, en

diıstrileşme faaliyetini idare eden E-

konomı Bakanlığıyla endüstrimizi bcs

li1ecek hammadde İstihsalini kontrol 
eden Zıraat Vekaleti arasında, ileriki 

çalışma yılları için, ~-imdiden sıkı bir 
elbirli<>i yapılmakta olduguna delil
dir. 

.Şunu da hemen kayd tmeliyiz. ki, 

lıammadde istihsalinin planlasma ı 

ic;:İn alınacak tedbirler, toprak emeh

-r:sınin z.ararına olmak şöyle dursun, 
taıntcrsine olarah, onun önünde ka· 

.zanç ve refah yollarını çiz.eccktir. is

tihsal seliİyesini yiık eltmek için alı

nacak butün tedbirler kendi menfaat

lerinden habersiz. köylüyü, az verim

li z.iraat nevi ve salıalarından, daha 

kaz.andı bir ekim kapasitesine çıkar

mahla ancak onun menfaatlerine hiz

met etmiş olacahtır. Esasen köylünün 

ekonomik vaziyetini ve alım kapasi

tesıni inkişaf eltiı mek keyfiyetinin 

de, endüstrimizi kıırclujjumu:r. şu sıra
da alınacak bütün tedbirlerde daima 

gö.z önünde tutıılacağr pek tubiidir. 

Bir yandan merinosçuluğun ilerle

mesiyle memleketin ve köylunıin ya
pajjıdan temin ettiği servet çoğalır-

ken, bir yandan da pamuk mahsulü
nün kalite ve kantitcsini artıracak 

tedbirler, bu dokuma hammaddcsirıin 

de memlekete en yararlı bir şekilde İs· 
tihsal edilnı~:<:İnİ imkônlaştıracaktır. 

Bundan sonra sıra uçuncu dokuma 
hammaddesi olan kendire gelecektir. 

Yaınr NABi 

(3) Ek: Kök anlammın kendi 
üzerinde yapılmış olduğunu gös
terir. 

( 4) Et: Bu anlama sahip olan 
unsuru işaret eder. 

(5) Eğ: Kelimenin manasını ta
mamlar ve isimlendirir. 

"Eğiteketeğ", son morfolojik ve 
fonetik şekliyle ''itekte''; inşa edi
ci (constructeur, ouvrier) demek
tir. 

Not: 1. - Kelimenin (1.) İne\ 
şeklinde sonda bulunan fransızca 
( e muet) orijinde (eğ) dir. 

Not: 2. Kelimenin (il) inci 
şeklinde ondaki (n), ( ğ) yerine 
kaim olmuştur. (N ), (sağır kef) 
yani okunmaz ( kef) - ki o ( ğ) dir
ile ifade edildiği zaman bu nokta 
daha iyi anlaşılır. 

4r\·itd.-ı 

"Arkh'' ve ·'arkos" sözleri "tek
te'' ile birleşerek husule gelen 
( Arkitekte) kelimesi, baştaki '•k"', 
''ş" ye tahavvül ederek, arşitekte, 
veya arşitekt olur. Arşitekt keli
mesını, ürkçe orijinden oldugu
nu biler~k, kullanabiliriz. Bu keli
meyi mimar mannsında ar§İtek te
laffuz etmek kafidr ve bu sozu 
teşkil eden unsurlar kelime) i mu
kemmelcn tamamlamaktadır. On 
dan sonraki (et) ila,·esi, ancak 
( arşiroktür) kelimesi ile yaratılır. 
Onun da başkaca izahı vardır: 

llimur 
Kelimenin etimolojik şekli şu

dur: 
(1) 
(ig 

(2) 
ım 

(J) (4) 
iğ ar) 

( 1) iğ: Hareket ve faaliyet an
lamına köktiir. 

(2 J I nı: Hareket ''e faaliyet 
kendinde tecelli eden süje veya 
objeyi gösterir. 

(3) iğ: Buraya kadar olan ke
limenin manasını tamamlar ve 
isimlendirir. 

(lğimiğ igmck emek): 
··çalışmak, say" demektir. 

( 4) Ar: Kel ime anlamının, müs
pet ve kesin bir saha veya nokta 
üzerinde veya o sahada bulunan 
süje veya obje üzerinde tekarrür 
ve taayyün ettiğini gösterir. 

Kelime iki şekilde mevcuttur: 
J. - Etimolojik şeklinde (3) -

üncü unsur olan (iğ), tıpkı başta 
bulunan (iğ) gibi, kaynaşarak 
·diişüyor ve kelime (imar) şeklini 
al ı yor. Bu ıekil , "çalışma, ya pma" 

ı i c; HABERLER 
KAMUTAYI DÜNKÜ TOPA TISI IDA 

1\ raziııin at'e le tahı·it·i ve nt'.)I >< tla rı hasta 1 1{ an koru 111a kt. 111 n 

ları kahul vt~ ı ·i 'J~ -- yunan lit·aret anla ·ına~ı tas< ik. et · I< j . ' 
Kamut y dun B. Refet Canılezin 

başkanlı •rnda toplanmıştır. Aydın 

mebu luguna seçil n Hulusi Alataş 

ve Çoruh m busluklarrna seçılen lh
un Kurtk n v llyas Sami Muş'un 

SC'Çım ma7bataları okunarak lcnbul 

edildi ve yc:-ni mebuslarımız yemın 

ettiler. 

Askcrı ve mlılki tckaüd kanunu

nun 23 üncü maudesinin tefsiri hak
kında büdce encümeni mazbatası o

kundu. Zabitan ve askeri memurla

rın kadroııu ile a
çık ta geçirdilde

ri müddetin fi-

1 i hi7.metlen sa

yılıp snyılmıya

cağı hakkında o

lan tefsir talebi 

hakkında biidce 

encümeni 23 Ün

cü maddenin son 

fıkrası münhası

ran miilkiyc me-

murlarını alaka

dar ettiği gerek 

metinden ve ge

r e k kanunun 

ıniilki kısımlara 

aid olan hüküm
leri meyanında 

zilcredilıni~ olma

sına mebni bu 

{ ıkrn nın sub.ty-

lar]a askeri me
murlar lıakkın.).ı 

K. Una/ 

S. Yargı 

tatbiki imkanı görülmemiştir. Şu hal -
de bunların kadro münasebetilc 

ve ma:aşlı olarak açıkta kaldığı mud

detin fili hi:z.met sayılmıyacagına da

ir kanunda hiç bir hüküm bulunma

dığına ve bunların açıkta kaldıkları 

müddetçe dahi resmi üniformalnr:ilP 
her zam. n hixmete amade bulunma

ları ve yerlerinden ayrılmamala;ı gi

bi ııebebler kendilerinin acıktaki mül

kiye memurları gibf telakkiler:ine mü-

5aid olmadığına mebni bu müddetin 

tekaüd hesabına fili hizmet sayılma

sı lazım F,eleceğine ve meselenin tefsi-

mefhumunun bir obje üzerinde 
.<=Karrürünü gösterir isimdir. 

il. - (3) üncü unsur olan (iğ), 
fonetik icabı, kendinden evvelki 
(im) şekline girer. Bu takdirde 
(iğimimar), ve son fonetik şekliy· 
le, (mimar) olur. Bu kelimede, 
mefhum manasının. siije iizerinde 
tekarrürü görülür. 

Not: l. - ''Mimar" sözü ile 
"memur" sözii arasında, morfolo
jik ve semantik bakımdan oldugu 
kadar, fonetik bakımdan da, hiç 
bir fark yoktur. Etimolojik şekil
lerini altalta yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
Mimar: eg em ig (m) ar 
Memur: eg em eg (m) ur 

Görülüyor ki ''mimar" ile "me
mur'' aynı şeydir. Yani ''cehl, 
emek, gayrd, çalışma", kendi u
zerlerinde tekarrür eden süjenin 
adıdır. 

Not: 2. - (Mimar) sözü bizim 
lfıgat kitaplarımızda arapça diye 
gösterilmiştir [9J. Fakat arap di
linin kelimelerini gösteren liigat
Jer<le bu söze tesadüf edilmi
yor [10]. 

Bundan da anlaşılıyor ki (mi
mar) sözü arap dilinin fasih deni
len sözleri arasında değildir. Mü 
vellet, yani sonradan yapma de
nilen sözler ı:rasına girer. Bu da 
kelimenin asıl kuruluşunda - arap 
diline de kök salan ve kaynak o
lan - TLirk dilinin öz malı olduğu 
nu gösterir. 

l. N. DiLMEN 

[9) KamusıL Türk1, Lugacı~ 'Naci. 
[10] Kamus Terciime~i. Ahterii 

Kebir. 

K. Ô::calp F. Ağralr 

ı·ine mahal olmadığına ittifakla karnr 

"·eriyordu 

Bu münasebetle ilk sozı..i alan 

Refik Şevket ince (Manisa) - Bır 

defa şu aklıma geliyor. l 683 5a;plı 

mÜll<i ve askeri lck.üıd kanunu 929 

scncsındc çıkmı~lır. Beşinci seneyi bı

tiınıiş, altıncı yıla girmiştir. Ac:ı.ba. 

simdiye kadar ne muamele yapılmış· 

tır.? Divanı muhasebatın itiraz tarı 

hi nedir? Bundan evel bu şcltildc le· 

lrnüd muamelesi gcçmi; midir? Ma

liye işlerinde kıyas cari olamaz \ e bu 

mevzu kanuni sarahat olınadrkçn kı · 

yas larikiyle hafleclilemcz. Bürke en

cümeni zabitanın acıkta knlmaııının, 

kanunda fili hizmet sayılrınııyacngı

na dair sarah. ı yoktur, di}or. Ben 

bu mütaleayı büdce encümeninin h, s
sasiyctiyle kabili telif hulın.ıdım. Fi

li l1izmetin ne d<."mck olclu~unu evcl

ce tayin etmiı "'e bunun vazife başın

da geçen müddet olduğuna lrnrar ver

miştik. Bu bakımdan bu mt!M!le bir 

tefsir degil, tesis mevzuu olduğundan 

tckaüd kanununun askeri kısmına bir 

M. Ünşa/ R. ince 

fıkTa veyn madde eklenme5İni teklif 

ederim. 

Sr1Tı Day Büdce encümeni rapor

törü (Trabzon) - Esasen askerlikte 

açık, diğer meslekler gibi değildir ve 

çok ender vctki olur. Bu müddetin t.\

m.ımının mı, yok:;, yarısının mı filı 

hizmet snyılncnğı Divanı muhasebat

ın ıncvzuubnhs olmuştur. 23 iıncu 

maddenin son fıkra5ı saı·ihtir ve en

cümenin noktai naxarı fili hiznwttır. 

Bu itibarla biz bunu bir tesis me"·zuu 

olnr k gonnüyoruz. 

Must<ıfa Şeref Özkan (Burdur) -

Zabitlerle askeri memurlar hakkın

da kullanılan '.açıl ta" tabiri il.~ mul

kiy.~ memurları ar.ısındnki açık tabiri 

araı1ında hukuki fark vaı·dar. Sivıl 

memur kadrodan açıkla kalırsn istc-

digi }ere girebilir. Fakat :z.abit gire

mez, emirden ve m c5lckten çıkma

mı' olur. Onun içindir ki ,·az.ii kanun 

bunlara tam maaş 'ermeyi amirdir 

ve bu itibarla bir tesis mevzuu degil
dir. 

Refik ln,-e (Mani~a) - Açıkta ta

birini tayin eıticini:ı.dcn dolayı bu 

müesscsci teşriiyeden biribirine tezad 

teşkil edecek tefsirler çıkmnsın diye 
s(iyl miştim. 

1:.l. t•rlil:tı• "<:ıh 

General Kazım Sevüktt•kin ( Di

yarbekir) - Askerlikte açık yoktur. 

Bir zabit .nçrkta, nihayet kndro cfola

yısiylc ve h. rbın ic.tbhu·r ulnrak üç 

ay knlabilir. 

Sırı·ı lço;ı: ( Yozgad) Askeri kı

ınnıda açık tabiri kullanılınam.ışsa aa· 

kerlikte açık olmadığından. ileri gel~ 

diğini söyledi ve mazbata knbul <!dil
di. 

Ordu z.nbitan heyetıne mahsus t r· 

fı kanununun ikinci maddesinin d • 
iıtirilm si hakkındaki madde oku· 

n raf kabul edildikten onra er zı· 

nın acele tahrirı h kkındaki kanun 

proJesrnın ortişulmesine b şl ndı. 

Maliye Vekıli Fuad Af.ralı (Elii

zrz) - Bu proJe ernzi ver~isindckı 

tcşcvvüşün başlıca noksanı olan tah· 

rir i'inin ikmali ıçindir. Bu proje bu 
ek&iği tamamlamak için yüksele mec
liııc sunulmuştur. 

R. Karadeniz 

M. Ş Özhan 

Acele olarak 
bir tahrir yap-

mak vergi Üze-

rindeki ısl. hat 
imkanını v re-

cektir. Kanunun 

tatbiki için lü-

zumlu teşkilatrn 

kurulma~ına im
kan vc-rmek uze-

re mustacelen 

müzakeresini :rı-

ca ederim. 

Kanunun müs· 

tacelcn miızake

resi kHbul ··dif
di. B. AbduJTah-

man Samı m. fj. 

ye, belediye, ıc

rai kıymet mc · 

zuubalıs olan ıf• 

]erdeki ölçunün 

biribirini hiç tut

madığını ve birçok 

kctrışıklıklara scbeb old<1gundnn bu sc -

ter konacak kıymetin esas tutulım15ını 

İstedi. 

Projenin ikinci maddesi J;oriışu· 

lı.irkcn Raif Karadeniz büdcc en u

mcninden komisyon azalarının uç ı

ken neden dörde çıkarıldığını sorau. 

Sım Day (Trabzon) - Erazının 

bilhassa köylerde olması <lolayıı;ıyle, 

orada belediye azası bulunmayabilir. 

Bu itibarla muht. rın dorduncü aza o
larak heyete il5.vesini muvafık gor
ınü tür. 

Raif Knrndenız (Trabzon) Bir 
Jcfo koylcrd~ dort kişilik komisyon 

t rafmdan eraziye kıymet konulması 

meselesi daima ihtilafı mucib oloı.cnk

lır. Çünkü reyler musavi olabilir. Ve 
ıcisin de bir reyi vardır. Nisab ckse

t'Jyct için boyle komisyonlar daima 

3,5,7 ki ilik olur. Reisin iki reye sa

hıb olmnSl ancak çaresizlik anlannda 
vakidir. 

Sonra koylü f<trlalarrn verdiği ha
nlatı daha iyi tayin eder ve nihayet 

4 ki inin ~İtmesi fnzln masrafı İcn h 
ettiren bir meseledir. Hükümet de 

(3) kişilik bir komisyon teklif etmiş

ti. Muvafık görülürse adliye encünıe· 

ninin maddesini muzakcre edelim. 

Sırrı Dny (Trabzon) Madde budce en 
ciimerund görüşuldüğü 4 kişinin ihtilat 

çıkması ihtimaline binaen knbul edildi"i
ni söyledi. 

7 inci madde görüşülürken, B. Ab 

durrnhman Sami, komisyonlann, al 1 -
aclc alım satım kıym ilerini esas 1 il -

tuklarmı bunda bir u.'\rahat olmadı[!ı 

icin "halih. zır,, ka) dının ihı"·esinin t srit 
l'<lilcbilccc -ini söyledi. 

Şukrü Cülcz (Botu) - Kıyınet tak 
diı edilirken nadas ı>ayı aynim sını is . 
tcdi. 

Şükrü Yaşın (Çanakkal ) Al lad 

alım 5atıınd:uı maksadın fc,·kalacle alın. 

salımların eıms tutulmaması için oldu -

ğunu haliha:zır kaydı ko11ursa bunun f " 
lrnlade bir satış cin olnbilcceğ-ini, hnlbukı 
alelade zaman ve a•eladc şartlar içinıl' 

olan alım satımın esas tutulması la:zını 

geldiğini söyledi. 

Emin Sazak (Eskişehir) "h:ılihazı · ~ 
denmesinin muvafık olac:ıfrı müta1e. sın 

dıt bulumlu ve Şükı·ü Giilc:c. (Bolu)' ko

misyonlaı· kıym l takdirinde hı l.ih:m 
. kıymeti esaı; t.ı..ıtarlar,. şeklinclc bir uu.J 

takriri vcrJi. ' 

Kemal O nal (Maliye encümeni r.ıpoı-- i 

(Sonu 4. üncü ıaylaJaJ. 
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~rurizm ve Uludağ 
Bir kac ay önce, gazetemizin 

fraıısızca haftalık sayıst "Ankara" 
ya mektup gönderen bir avrupalr 
okurumuz, Antalyadaki eski clı 
varların yıkılmakta olduğundan 
bahsederken: ··Bir kaç harabe ve 
hir otel : i şte turist denilen vak
ti bol, paıası bol, tuhaf kılıklı ada
mı kendine çeken ve tutunca da 
bırakmıvan ınılmatısler ... " clivor
<lu. 

Gecen hafta dondüğiım Bursa 
yı ve harekete g etirmek isted ig i
miz turizmı diisününce bu mıkna
tisler sayılanııya~ak kadar çoğalı
yor. 

Biı kaç harabe, bır kaç otel... 
Fakat Bursada iptidai olan otelle
ri modernleştirmek veya yenileri
ni kurmak, işin düşünülmeğe de
ğeri az olan tarafıdır. Turizmin 
f~ydasma inanmış herhangi bir şe
hırcle bütün evler bu yolda kullam
labilir. Harabe meselesine gelince: 
Bursada, yalnız birkac harabe değil, 
bir kaç tarih vardır 7 İznik başlı 
başına bir çag, Bursa, camileri, 
medreseleri, şadırvanları, kervan
sarayları, carsılariyle bütün bu 
devirdir. 

Turiım ise yalıııı otel ve hara
beden de ibaret değildir. Turist 
için dağ, turist için göl ve deniz, 
turist icin soo uk ve sicak maden 

~ b 

suları, turist icin güzel manzara ... 
Bunlarm hepsini tabiat Bursacla 
toplamıştır. Uludag hakkında sôy 
liyeceklerimi söyledim; İznik ve 
Apolyoncl, hatta Manyas gölleri ... 
Bunların güzelligini nasıl tarif et
meli? Apolyonddaki "Muradbey" 
adası bir lzola Be1la olabilir. Iz
nik kıyılarında beyaz köşkler, o
teller, gazinolar diisünnıek hulya 
mt sayllmahdır? 

Mamlara kadar güzel bir ıc 
deniz ve onun kıyıları gibi ru · 
hu hazla clolduracak sahiller, 
başka yerde tasavvur bile edile
meı. Gemlik korf ezi ve Tirilyanm, 
bir balkon gibi, mavi sular üzerin 
de yükselen incı 1i manzaras1 : 
zeytinlikler, üzüm bağlan, incir a
ğaçları ... Ufaklt büyüklü sayısız 

plajlar; Mudanya. 
Bursanm çelikli ve kükürdlU 

sıcak sularını kim bilmez? Kap
'lıcalar şirketinin yaptırd1gı yeni 
<>tel ve gazinonun, arzu edildiğı 
~ihi, bu yaz isletilmeğe baslanma-

sından sonra bütün bu çelikli ve 
kükürdlü suları ellerinde bulundu· 
ranlar kendi işlerinin gelişmesi İ· 
çin eşsi.z bir örnek edinmiş ola~ 
caklar ve bu suretle de Bursa kap · 
hcalan turist çeken kuvvetli biı 
"mıknatis" haline gelecektir. Iç
mek icin Uludag maden suyu. Çit 
li suyu .. durup dururken kurcala· 
mp yarı yarıya kaybedilen bu es 
siz su Bursa vilayeti içindedir. U
ludağ ormanlan içinde daha kac 
tane icıne suyu vardır ki işletil 
seler en şöhretli sofra sularımızı 
aratmazlar. 

Güzel manzara ... Bursacla nere 
ye baksanıı, başınızı hangi tarafa 
döndürseniz çeşitli güzelliklerle 
karşılaşırsınız. Filadar sırtların
dan Gemlik körfezini seyrediniz; 
Her hangi bir akşam güneş batar
ken Servinaı bahçesinden Bursa 
ovasını görünüz; Uludağ yamaç
larından İstanbul tarafına gözle
rinizi çeviriniz; ren1• ve ışık oyun· 
lan kci'rsısmda kalbinizin göğsü
niıze sığamıyacak kadar büyükdü-
ğünü ve bu yerlerde teneffüs et· 
menin ne temi7. bir zevk olu<lğu 
nu hissedeceksiniz. 

Bursa, Türkiyede turizm ha· 
reketinin baslıca merkezi olmak 
lazımdır. Diinyanm en güzel se
hirlcrinden biri olan İstanbulun 
yanında Bursa ve yakınları değe· 

ri ölçülmez bir hazinedir. 
Cok umarım ki, turizm işini Ü· 

zeri~e alan Türkofis. tetkiklerine 
devam ederken İstanbul kadar ve 
belki daha cok Bursaya ehemiyet 
verecek ve onun, kıs yaz. binlerce 
turıstı barındırıp a vutan eksik 
siz bir turizm ülkesi haline 
gelmesi için ne lazımsa yapacak· 
trr. 

Nasııhi BAYDAR 

** 
22 sonkamın tarihli sayımızda 

da bildirdiğimiz gibi, A.nkarada 
bulunan bur~alrlar Ekorıomi baka
nımızın himayelerinde bu gece 
halkevinde bir "Uludağ gecesi' 
yapacaklardır. Ankaradaki bursa· 
lılarla qursadan yerişenleri bira
raya getirecek olan bu toplantının 
güzel olması için büvük hazırlık· 
Tar yapılmıstn. 

ÇFKO'.-iJ_,O, At\ fL\~H \K \NJ~ 1 N (,, '\ZJ:.TECJ.LJ:.RE BE' \NA'I i 

Bütün i:lvrupa devletleri aıılaşabilir 
Prag, ~4 (A.A.ı - B::ışbakan B. Hod· 

za, gazetecilere Çekoslovakyanın iç ve 
dı! sıyasasının anahatlarını anlatmıs ve 

B. Şuşnig'in son yolculuğu ile al~·kalı 
olarak demiştir ki: 

·• - Yeni orta Avrupayı teşkil eden 
bütün devletlerin yani Tuna havzası dev· 
letleri ile Almanya ve Sovyet Rusya ara· 
ıındaki bütün devletlerin ekonomik men· 
faatlerinin, bu işbirliğindeki menfaatleri 
nisbetinde, birbrine yaklaşması mutlak 
bir nıccbuiryettir. Bu ekonomik yaklaş • 
n-ıa, sryasal yaklaşma ile muvazi olarak 
gitmelidir. Bütün Avrupa devletleri ara· 

aında karşılıklı bir antant yapmak müm
kündür. Bugün vaziyet şudur: Baltık 
" ·~..,tı, Balkan antantı, küçük antant ve 

}{oma paktını imza eden devletler. B ı 

genel karşılıklı antanta varabilmek için 
ilk merhale, Roma paktını imza eden 
devletler ile küçuk antant arasında bir 

ekonomik ve ticari yaklaşmayı hazırla -
mak olmalıdır. Orta Avrupada yapıcı 

biı sıyasa güdmek mechuriyetindediı 

Bu hareket, Berlin'de hiç bir boşnudsuz· 
luk doğuramaz. Ne Çekoslovakya, ne 

küçük antant, ne de orta Avrupada her· 
hangi bir kimse, Berlin aleyhine müte . 

veccih bir hareket arzu etmemektediı-. 

Esaslı prensİP.leı-imizden biri, Berlin ile 
bir anla~ma tarzı bulmaktır. fakat şunu 
da söylemek lazımdır ki Berlin'e varau 
yol, teşkilatlandırılmış bir orta Avrupa 
dan geçer.,. 

~~---.... -

Dq Bolıonımuın Belgrarl cm 6•çİfİ - Soldan aaia: 
B.T.R. Araa, B. Stoyadi noviç ve Belpod elcimi. 
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KARİNEYi Kl11C\1 \ Yl~C\ 

l\lı~ırda sı va!-ial 

vazi vet çok kal"ı~tı 
Kahire, 24 (A.A.) - Partiler 

arasında yapılan konu~malarla 
halledilemiyen buhran bir çıkma
za sapmıstır. 

Nasyo"nalist parti, nasyonalisl 
bir kabine yapılmasını ve İngilte
re ile müzakerata girişmek üzere 
ekal11yet partileri liderlerini de 
ihtiva edecek olan bir hususi ko· 
misyon kurulmasmı, eğer bu ol
maz.sa İngiltere ile müzakerelerin 
ana kanuna tevfikan bir nizami 
hükümet iktidar mevkiine gelince
ye kadar geçiktirilmesi ve bu ara
da bitaraf bir hükümetin de seçi
nıi yapmasını istemektedir. 

Bu teklifle?', müttehit cephe 
liderleri tarafından red edilmi~tir. 
Bunların istekleri, Nahas paşanın 
başkanlığında bir temerküz kabi
nesi te!kili, bu kabinenin lngiltere 
ile hemen müzakerelerde bulun
ması ve neticenin secicilere bildi-
rilmesidir. . 

Londra, 24 (A.A.) - Vafd 
partisi lideri Nahas paşanın yeni 
bir kabine kurmağa çalışmaktan 
kaçınması üzerine Mısırda cok ka
rışık bir sıyasal vaziyet bükum sür
mektedir. 

El-ehram gazetesi, bütün Mı-
.. sır ordusunda fevkalade bir vazi

yet olduğunu btldiriyor. Röyter 
Ajansının Kahireden aldığı bir 
habere göre. halen Kahirede sÜ· 
kun vardır. Fakat valilere vazife
leri başından ayrılmamaları bildi
rilmh~tir. 

l\.ar~aşolı ldm- tlt1nmı ediyo,. 
Kahire, 24 (A.A.) - Talebe, 

tahriklerine devam etmektedir. Ta
lebe, derslere yirmemekte ve Mısı
rın istiklaline aid şarkılar söyle· 
mek ve bağırıp çağırmak suretiyle 
şehrin sokaklarında dolaşmakta

dır. 
Abidin muhallesinde bir çarpış

ma olmuş, b;r polis zabiti yaralan· 
mı,tır. 

ikiıu·i h~k~ )'ıllık 1>lan 
(Başı J. inci ııiayfada) 

• Ekonomi Bakanımız B. Celal !Sayar 
ve refikalan Bayan Re~ide Baya.r dün 
saat 16.30 da, nkara Palas'ta, heyet şe 
refine bir çay ziyafeti vermişlerdir. Bu 
çayda endüstricilerimizle beraber, Tüze, 
Finans, Sü, Gümrük ve İnhisarlar, Kül
tür Bakanlarımız BB. Şükrü Saraçoğlu 
Fuad Ağralı, Kazım Özalp, Ali Rana 
Tarhan, Saffet Arıkan ve Ekonomi Ba. 
kanlığı büyük memurlariyle daha birçok 
zatlar bulunmu:ılardır. Bayan Re~ide ve 
B. Celal Bayar misafirler.ini izaz ve ik 
ram etmişlerdiı·. Geç vakte kadar devam 
eden şölen çok samimi olmu§tur. Bilhas
sa çay sofrası E şeklinde hazırlanmış ıe 
Üzerine çiçeklerle 5 rakamı yazılmıştı. 
Bef yıllık endüstri planını işaret eden bu 
sembol gelenleri çok alakalandrnnı~tır. 
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D~tnzig· meselesi halledildi 
Sovyet - Uruguay münasebetleri ilk fırsatta 

yeniden k urulacak 
Cene\•re, 2·cl (A.A.) - Danzİg mese 

Je11i hakkında raportör B. Eden ile ser 
best ehir delegeleri arasında bir anlaş 
ma yi\prlmışbr. Danzig delegeleri zorlu 
ğa ıebt:b olan ııon iki kanun projeıini 

değiştiı-meği kabul etmiş\erdir. 
Çetin müzakerelerden sonr• Danziı 

meselesinde nihayet tam bir itilaf e1d( 
edilmiştir. 

Sovyet - U rugıwy 'm~mftzlığı. 

Cenevrt:, 24 ( A.A.) - Milletler Ce . 
miyeti konıeyi, B. Lltvinof ile B. Guani 
oin Sovyet Rusya'nın Uruguay aleyhin· 
deki şikayetlerine dair yeni izahlarını 

dinledikten sonra B. Titülesko'yu bu 
susta bir zemin tanzimi için raportör ta 
yin etmiştir. Kendisne B. Munı (Dani 
marka) ve B. De Madariaga (ispanya) 
refakat edeceklerdir. 

Arjantin delegesi, Uruguay tezine 
yardıın etmiştir. 

Ceuevre, 24 ( A.A.) - Milletler Ce -

miyeti, konseyi, Sovyet Rusya tarafın 

dan Uruguay hıtkkmda verilen tikayet 

üzerinde kaı·arını vermiş ve iki ınemi 

ket arasındaki diplomatik münaıebat ile 

silmesinin geçici olması ümidini izhar ey· 

lemiştır. Her iki memleket, ellerine 

çecek ilk fırsatta kesilmiş olan mün· 

betleri yeniden kuracaklardır. Konsc} 

her iki taraftan, sulh menfaatlerine za 

raı· verecek ve iıtikbaJde münasebetle 
rin yeniden kurulmaınna engel olııcak 

hareketlerden kaçınmalarım istemi,r .· 
Bu aon toplantı ile, Milletler Cemi 

yeti konseyinin 90 ıncı toplantı devre,ıı 

bitmiştir. -

Korı.-;c) 13 leri11 ı·uıwı·ı11uı 

tasuilı etti. 
Cenevre, 24 (A.A.) - MiUctlc.r Ce -

ıniyeti kon:>eyi, dün öğleden sonra Oll 

üçler komitesinin İtalyan· babeş anlaıı • 
mazlığı hakkındaki raporunu tasvib el • 

miştir: 

" Şimdi anlaşmazhğ1 dostça biı· ş • 

rette halle yarayabilecek herhangi ye11İ 
bir unsur yoktur.,. 

B. Aloisi, müstenkif kalmıştır. 
Konsey, bundan sonra ruznarned ki 

tali bagka bir takım meselelerle meş :..ıl 
olmuştur. 

Konı;ey, bu sabah saat 10.30 da Y~·Lİ·· 
den toplanacaktır. 

Af ~mı Harki.n' tuJ::.ırı 
.~tJrefin~ zi) cı/eı 

Cenevre, 24 ( A.A.j - Anadolu AJan• 
sının hususi aytarı bildiriyor: 

Bugün Cenevrede bulunan Afgan •· 
riciye nazırı şerefine milletleıı· ceıniye -
tindckı daimi delegemiz B. Cemal H" ı
nü tarafındlln 60 kişilik büyük bir ziya
fet verilmiştir. 

BB. Rüştü Aras, Litvinof, Titulesko, 
milletler cemiyeti umumi katibi Avenol. 
arsıulusal iş bürosu müdürü Sovyct 
Rusya, Romanya, Yugoslavya yunan. 
lran ve Irak delegeleri ile umumi katıp
lik ve arsıulusal iş bürosu erkanı ve ga· 

2eteciler ziyafette hazıı- bulunmuştur. 

luılywıın bir uota...;;ı 
Cenevre, 24 (A.A.) - ltalya hükü . 

meti, zecri tedbirler komitesine aza olan 
devletlere, Akclenizde karşılıklı yardım 

hakkındaki son ingilu muhtn-aıı h\lsa· 
sunda düşüncesini bildiren bir nota Yer• 

miştir. .. 
İki kilometre uzunluğunda 

bir halk dizisi 
Kırat Corc'un tabutunun önünden geçmek i~in bek
liyor - Romen ve Bul~ar krralları Londraya gittiler 

Londr <ı (A.A.) - Halk Veatmi· 
nisterde Kıra! Beşinci Corç'un cese· 

di önünden geçmeğe başlamııtır. 
Saat 16 ya kadar Vestministerde 

karalın tabutu önünden geçenJerin sa· 
yısı 60 bin kişi tahmin olunmaktadır. 
Ticaret evlerinin kapanmasmdan s0n· 

ra her saat 15 bin kişinin geçeceği sa· 
nılmaktadır. Hal sa.at 22 ye kadar 
açık kalacaktır. Tabutun önünden 
geçmek Üzere dı§arda beklemekte o
lan insanların dizisi iki kilometre ka· 
dar uzundur. 

Londra, 24 lA.A.) - Sah gunu 

sükUt edilecek olan iki dakika, !ngil· 
tere saati ile saat 13.30 da baflıya

cak ve bu, atılacak toplarla bildiri· 
lecektir. 

K"ı> mebuslarımlwı l 2 si 2"Cd(f

kat yemini etmedi 
Kap, 2-l ( A.A.) - Yeni kırat ae

kizinci Edvard'a bir tebrik ve sada· 
kat telgrafı göndermeği karar altına 
almak üzere toplanan parlamentoda 
başbakan bu husustaki takriri teklif 
edince Dr. Malan ile nasyonalist par· 
ti azasından 12 kişi salondan çıkmıı· 
tardır. Bilindiğ üzere nasyonalist par· 
ti cumuriyetçi temayÜllerini itiraf et· 
miş bulunm:ıtktadır. 

Ro11ttmya t'e Bul~ari~ımı kırnll.a

rı Londraya hareket ettiler. 
Bükreı, 24 (A.A.) - Kıral Karol 

f ngiltere kıralı beşinci Corc'un cena· 
ze töreninde hazrr bulunmak üzere 
bugün husuıi bir trenle hareket et 

mi~tir. Kıralla beraber mezahib ba· 
kanı Lafedotu ve harbiye bakanı B. 
Angelesko da hareket etmitlerdir. 
Veliaht ile B. Titülesko lavip-eden 
doğru Londraya geçeceklerdir. 

Krral Karol Macaristan. A vustur
ya, Çekoslovakya ve Almanya yolu-

nu iakib edecek ve Kalede kendiaini 

beklemekte olan bır İngiliz kruvaze>

rune binecektir. Bu seyahatten ıstifa· 
de ederek Fransada kısa bir müddet 
kalması ihtimali de vardD'. 

!:iotya, 24 {A.A. J - :K.ıral, ıngıhz 

kırah Jorcun cenaze meraaiminde ha· 
zır bulunmak üzere bugün şaat 14.JO 
da Londraya hareket etmiıtir. Kıra&ın 
yanında yaverleri yarbay Vaı·.ikleç

kot ile sekreteri Hançef bulunmakta· 
dıı. Bulgaristanın Londra orta elçıai 

B. Radef ile ata§emiJite• miralay ~••O· 
çulef heyete orada iltihak ederek h11· 

kümeli ve cırduyu temsiJ edecekJeı·dır. 
Kırat, ıı;tasyonda kıraliçe ıle Prenı 

Kiril, başbakan ~ose lvanot, ıngılız 

orta elçisi Bentink, hükümet a.r.a ı ve 

diğer phsiyetler tarafından uğur

lanmıştır. 

l\orı·<•<: lt:ımlı 1"'' larulk~·, i 
l rıµillf•ı N[f> 

Londra. 24 t A.A.) - Norveç kıra! 
ve kıraliçe:;ı, Nevkastt'e gelmitler "• 
Londraya hareket etmişlerdir. 

Mancukuo hükümeti 
Uouµoli:-ıwım ~mırdaki askerle

rini :f.!t•ri t,.'Ph·mesirı.i üredi 
Hsinking, 24 (A.A.) _ Royter .. 

jansından: Sınrra tecavüz edilmif ol
duğu iddıat11 ileri sürülerek De~ Mo. 
golistan hükümctinden smll'daks Mon
gol krtalal·mın hemen çekilmeleri la, 
leb ediJmısfo·. 

Bu taleb, Mançıllkuo dq iflwl ... 
kanı tarafmdan telsrafla ,....._... 



SAYIFA 4 

Kamutayın dünkü toplantısı 

Arazinin acele tahriri ve nebatları hasta · 
lıktan koruma kanunları k.ahııl edildi 
(Batı 2. inci ıa.yfo.da) 

törü lıpartlı) - Arazi tahriri en 2iyadc 
köylerde olacalıbr. Büyük köylerde aile 
meıeleleri veya herhangi aebeblerle fev
kalade sattı olabilir. Maksadımız böyle 
satııların tahrire esas olmamasıdır. Hü
kümetin ve encümenlerin istediği norma: 
satış kıymetidir. "alelade,, tabiri kalkar· 
sa fevkalade satışların mahzurlarıyle 

karşı karşıya kalırız.,, Bundan sonra re· 
ye konan madde bu şekilde kabul edildi. 

Kwlwıtru mcttt!l(',.,; 

Kanunun diğer maddeleri gÖrÜ§Ül

dükten sonra Keınal Ünal (Isparta) Sö~ 
aldı. Ba vergi muvacehesinde kadastro
nun ehemiyetinden bahsederek dedi ki: 
"- Arazi vergisinin kadastroya mÜs· 

tenid olması bütün medeni memldcetleı·

de esastır. Bu iıin bizde de tatbiki uzun 
yıllar, para ve teknik iıi ol doğundan bu· 
ıün bu kanunu kabul elmeğe mecbur 
IMrakmrthr. Bu kanunu kabul etmekle 
kadastro faaliyetinin durmamasım te -

menni edeceğim. 

Maliye V ekileti liıe, ve orhı tahıili 

bitirmit olan ııençlere hem bir it hazır
lamak hem de onları bu ..hada yetiıtir· 
melt için kurslu açarak tedbir alına ka· 
daıtroyu ıüratlendirmit olur. Bunu bir 
temenni halinde arzederim. 

Maliye Vekili Fuad Airalı - Kada~ 

tro hakkında izhar olunMI. temenninin 
ehemiyetİ ve mevzuu için IÖz aöylemeğı · 
aa.id addederim. Vekalet bu. it için ted . 
IMrler a1mııtır. Kadastro mektebi açtık 

ve bunu Ankaraya naklediyoruz. Her 
devrede yirmi bet talebe yetiıtirmeği 

tahmin ederken otuz, kırk hatta gelecek 
yıllarda 50 • 60 me:ııun almak imkanı o 
lacaktır. Diğer taraftan da havadan tay

yare vasıtaıiyle daha çabuk kadastro 
yapmak için tetkikler yapıyoruz. Bu iş
ler üzerinde çalışmakta olduğumuza iti· 
mad edilmesini rica ederim . ., 

Nebatları hastalıktan koruma ka
nununun encümenden gelen on dör· 
düncü maddesine ve Türkiye ile Yu
nanistan arasında münakid 30 ilkteş· 
rin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve 
aeyrisefain muahedesine ek olarak 26 
eylul 1935 tarihinde İmza olunan mÜ· 
zeyyel anla§manın tasdikine dair pro· 
jc görüşülerek kabul edilmiştir. 

Askeri ve mülki tekaiid kanunu· 
nun ruhu tczvirin önüne geçmek İ· 
lenmesine dair kanun projesi görüşü· 
lürken söz alan Refik ince bu kanu
nun ruhu tezvirin önüne geçmek j. 
çin hazırlandığından çok mühim bu· 
lunduğu, ölen bir askerin veya zabi

tin ölümünün şchidlik olup olmadığı 
meselesini milli müdafaa vekaleti ile 
milli müdafaa ve maliye encümenleri 
arasındn üç şekilde tefsir edildiğini, 

şehidliğin milli müdafaaca tesbit e· 
dilmckle bernbcr fazla maaş vermek 
nok a n l zine ile de alak h ol-
du - n hak hiplerinin 

m k ed n 

nı 

et 
YC' m. 
ğunu hı 

avukatının bulunmasının çok tabii ol
duğunu ve bunu ahzı asker ıube reis· 
lerinin daha iyi müdafaa edebilece· 
ğini söyledi. 

Salah Yaı-gı (Kocaeli) Şehidlik 

meselesinin mahkemede halli kendi· 
leı·ine fazla menfaat istiyen alakah
ların talebile olacağından hazine avu· 
katının bulunmasının geçen sene ma· 
)iyeyi alakadar eden meselelerde ha· 
zine avukatının bulunmasının şart ol· 
duğu hakkında kabul edilen bir ka
nun hükmüne göre de :ıo:aruri olduğu
nu izah etti. 

Şehidlik vaziyetlerini izah eden 
Mükerrem Unsal (Isparta) dedi ki: 

- Şehid vaziyetinin tesbitinde ba

zı açık gözlerin köy köy dolaşarak ol· 
mıyacak adamları şehid göstermek 
suretiyle suiistimal edilmek istenilen 
bir hadiseyi önlemek bakımından 

Milli müdafaa vekaletine verilmekte 
fayda vardır. Ne ahzı asker ıube re
isi ne de hazine avukatı alakalılar 

mahkemeye gittiği :zaman sahih bir 
karar almak yolunda faydalı ola.mı· 

yacaklardır. Çünkü ahzı asker şubesi 
reisi mesele hakkmda bi.r fey bilmiş, 

olsa zaten bilgisini haber verir. A"u· 
kat da hldise etrafında hiç bir ıey bi
lemiyeceiinden mahkemede ne sÖy· 

liyecektir? 

Milli Mudafaa vekili Kazım Öz· 
alp (Balıkesir) - Arkadaşlar bu me· 
selenin yüksek meclise arzedilmesine 
aaik olan mesele senelerdenberi de· 
vam eden muharebeler dolayıııiyle şe
hid olanların aylelerine verilmekte o· 
lan maa~ın kabili istinad kayıdlar al
tına alınmasıdır. Mal\ımdur ki bir mu· 
harebe zayiatımn teııbit edilip kimle· 
rin şehid olduğunu kıtalar yazar. Ya· 
zılmadığı zamanlarda tahkik edilip 
meydana çıkarılır. Bugün milli müda· 
faa vekaletine sekiz yüz kadar müra· 
caat vardır. Bunların içinde şehidlik 
iddia edilen tarihlerde harb bile ol
madığı ve hatta bunların içinde ha· 
yatta olanlar bulunduğu tesbit edil· 
miştir. Kötü bir maksada atfedilmese 
bile kaybolanlara şehid muamelesi 
yapılmasının imkansız olduğunu an· 

!atabilmek için şehadet hadisesi millı 

müdafaanın tesbitiyle mümkündür. Mil
li müdafaa şehadet tarihini tesbit et
medikçe maaş tahakkuk ettirmemek
tedir. Zaten vesaika müstenid olma· 
dan muamele yapılsa bu işin içinden 
çıkmak imkanı yoktur ve birçok fu. 

zuli maa§lar tahsisine sebebiyet verir. 
Hazine avukatı ancak Milli Müdafaa 

dosyalarından istifade ederek bu ve· 
sikalnrla mahkeme huzuruna çıkar

sa faydalı olabilir. Yoksa muharebe 
tarihini nasıl tesbit eder ve nasıl mu. 
dataasını yapabilir?,, 

Adliye enci.ımcni raportörü Salah 
Y nrgı (Koc i) nin tal bi üzcnn 
madd adliye ene' !:1enine verildi. 

Kamutay p zartes · niı to 

ULUS 25 SONKANUN 1 ~rr t. 

, -- - ' 

L Yabancı gazetelerde okuduklarımız~ 
-· ---- - ~ 

YENll-'EŞEN DOST .MEMI1E·KE11 

• 

Sahinsah Pehlevinin kuvvetli idaresi altında 
' ' 

İranın göster
neler )1HZJ)10r ? diği terakkiler lıakk ında bir iııgiliz gaze t~si 

18 ~onkanun 936 tarihli Deyli T e· 
legraf gaz.etesinde Vasudeo B. Metta 
i'?1;z;asiyle yazılan bir yazıda denili
yor ki: 

Eskiden Persiya admı verdiğiıniı: 

ve şimdi lran dediğimiz ülkede on 
&ene süren kudretli ve kifayetli bir 
idare; bütün bir bünyeyi yenileştir

miş bulunuyor. 
1925 yılı ilkkanununda Ahmed 

Şah sürülmüş, onun yerini Rıza Şah 

almıştı. 

Hakikatte inkılab, 1921 yılında Rı· 
za Şahın yapbğı hükümet darb'!sin· 
den sonra baflamııtı. 

O günlerde iranlılu, bol cübbeler 
büyük 5arıklar giyiyor, öyle geziyor· 

lardı. 

Tahran'da. yahut lsfahan'daki yer· 
tiler arasında bir yahudiyi, yahut bir 
zerdüşti'yi kolayca ayı.rd edebilirdi· 
niz; çünkü hunlar bafka türlü giyini
yorlardı. 

Bütün müılüman kadınları, bütün 
yüzlerini ve vücudlarını örten çarşaf 
taşırlardı. Büyük şehirlerde rastgele· 
ceğiniz insanlardan en aşağı, onda bi· 
ı ine gayet büyük elkab ile bitab et· 
mek mecburiyeti vardı. 

Sözün kısası, orada bir derebeylik 
hüküm sürüyordu. 

On dört sene evel lranda pek az 
düzgün yol, 300 tane otomobil 25 mil 
uzunluğunda demiryolu vardı. Yol
suzluk dolayısiyle memlekette seya· 
hat kolay almıyordu. 

Yalnız erkek çocuklarına mahsus 
birkaç mekteb ile pek eski biçimde 
bir üniversite, İran'm iftihar edebile· 
ceği biricik modern terbiye müessese· 

leri idi. 

Memleketin her tarafını haydud· 
lar kasıp kavurduğu için mal ve can 
selameti yoktu. Kabileler ve şeyhler, 
merkezi hükümeti tanımaz, müstakil 
yaşarlardı. 

Tahran'ın dar soka~ları o kadar 
kirli ve tozlu idi ki halk, bundan ko· 
runabilmek için sırtlarına aba giymel 
mecburiyetinde idiler. 

Şehrin büyük sokaklarında birkaç 
atlı tramvay işler, geceleri buraları 

sönük fenerlerle aydınlatılırdı. 

Bir hükümetin bundan daha fazla 
aciz ve iktidarsrz olmasına imkan 

yoktu. 

Şah, Fransada yaşamayı tercih e
der, memurlar kendi vazifelerini ih
mal ederek güzel sanatlarla u"raşır· 

)ardı. 

N onlar, ne kendilerine bol bol 
araLi verilmış olan ari tokratl r, ne 
d yhl r hüku e e v verm 71Cr· 

di. 

AVRUPA KILICI 
Bugün herkes Avrupa kılığı gıyı

yor. Hükümet ıslah edilmiştir. Hükü
metin maliye teşkilah şeyhler Ye itaat 
altına alınmış olan kabileler de dahil 
olduğu halde herkesten vergi toplar. 

Rüşvet alan, vazifesini iyi görmi
yen memurlaı· azledilmiştir. 

Ordu ve jandarma ı~lah edilel·ek 
haydudruk ortadan kaldırılmıştır. 

lran sosyetesi demokratlaşmakta 

clır. Çünkü ~ah, bütün lakabları ve 

upuzun unvanlarl kaldırmıştır. 
4000 kilometre uzunluğunda birin

•:İ sınrf, 6000 kilometre uzunluğunda 
da ikinci sınıf yol yapılmıştır. 

Otomobiller, kamyonlar, ve Trans· 
·han demiryolu, eski atlarla katlt'la· 
rın yerine nakil vasıta&ı vazifesinı 

görmektedir. lran'm, her tarafın.fa 
bugünün ihtiyacına uygun mekteMer 
açılmı~tır ve Tahran'da tam manasi.1· 
le bir üniversite vardır. 

lran kadınları Türkiyedeki kız k··r
de~lerinin izinden yÜrümektedirler; 
b;rcok yerlerde çarşaf kaldırılmıştu. 

Erkeklerle beraber arabaya binflı· 
ve tiyatrolara, eğlence yerlerine gİ· 
rfP.rler. Kadınların tahsil ve terbiyel'İ 
ele ilerlemektedir. 

On iki yıl önce Tahranda iki tane 
kı:.~ ınektebi varken bugün bunlarır 
Myısı el1ive çıkmıştır. Kadınlar için 
ku,übler açrlmağa başlamıştır. 

lran'ın türlü delegeleri şarkta ya· 
p lan birçok kongrelere gitmektedir· 
1-ır. 

Tahran, modern bir şehir olmuş· 
tur. Sokaklar genişletilmi!), düzeltil
miş, güzel tarhlar ve ağaçlarla süs· 
lenmiştir. Şehrin en §ık ve model'n 
bulvarı olan Lalezar'da şık mağaza 

vitrinleri göze çarpmaktadır. 
Güzel otobüsler ve elektrik fener

leri eski atlı tramvaylarla petrol lam· 
bal~ının yerini almıştır. 

lfüyük bir mikdarda oteller ve lo
kantalar acılmıştır. 

GEÇMiŞLE lFTlHAR 
lslnm dini, artık, İran'ın kafa ufuk· 

tarını tahdid etmemektedir. Bugiın· 

kü lran'da İslamlıktan evel Asyanın 
büyük bir kısmını elinde bulunduran 
islamlıktan evelki Dara devirleriyle 
iftihar edilmektedir. 

lslamlıktan evelki devirle iftihaı· 

duygularını uyandırabilmek için şah, 
tahta çıkınca o zamanki Iran dilinin 
ildı olan Pehlevi kelimesini kendisine 
oy adı almıştır. 

Buır,ünkü lranlıl~r, çocuklarına a
abça adlar-dan ziyade eski lran isim 

i terc'h ediyorlaı·. 
ir"nlıl r l ndil 

ti · · 1i sovl d ' 

mişleriyJe bütün ilişiklt>rini kes.nek
tedirJer. 

Artık İran'da garblılara, eskiden 
c.Jduğu gibi, "sahib'' lakabı verilmi· 
vor; onlar evetine bir mösyö getirilan 
ayle adlariyle çağrılıyorlar. 

Şah, bu sosyal inkılabları, halkın 
.;oğunluğunun karariyle yapmış de
~ildir, bunları zorla yapmıştır. 

Bu kararlara. itiraz hakkı veriJme· 
ıni11tir. Halk, kendilerine verilen em
ri yerine gteirmek mecburiyetindedir· 
ler. Dinlemiyenler hemen cezaya çar
pılır. 

IRAN'IN 1ST1KBAL1 
Bu vaziyet, belki de . bir garblıya 

ilk bakı§ta tuhaf görünür. Fakat lran· 
da Türkiye gibi liberal bir duruma 
gelebilmek için fiddetli ve sıkı bir 
idareden geçmek mecburiyetindedir. 
Demokratlaşbnlmıt bir sıyasadan de
mokratla§brılmıı bir sıyasaya geçe· 
bilmek için almacak epice yol vardır. 

Çağri 
Gümrük ve inhisarlar Encümenı 

( 27.1.1936 ) pazarteai "'ünü saat 
( 10 ) da toplanacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu
nun kutlama telgrafları 

Çocuk Esirgeme kurumu genel 

merkezi taratından hazırlanan ve 
sureti hususiyede Viyanada bashrı• 

lan bu çok zarif ve süslü "Lüks" kut· 
lama telgraf kağıdları her telgraf 
merkezinde bulunmaktadır. Kutlama 
telgrafmızm bu süslü l<ağıdla muha· 
tabmıza verilmesini isterseniz, telgraf 
müsveddesinin bir köşesine "Lüks" 
keli.mesini yazmanız ve telgraf para• 
sından ayrıca 15 kuruş fazla verme
niz kafidir. Bu kağıdların geliri ta· 
mamen yurdumuzun yoksul yavrula-

rının bakımına ayrılmıştır. Kutlama 

telgı·afınızı bu süslü kağıdla alan mu· 

hatabınızın fazla sevinç duyacağına 

ve zarafetinize hükmedeceğine ııüphe 

yoktur. 

Konforlu Kaloriferli 

l(iralık <laİJ"e 
Yenisehır, Yugoslavya Sefare 

ti yanında, 3 odalı KONFORLU 
KALORİFFRLİ. MAN7 RALt 
1airc. kirahktır. 

T kfon 2 O 

~et rnic.h 
tamamı le ayrı ... 
ya'da h errton a .~k ıst 

turya ile harb et 11e < lazımdı 
Almanya ile cenub" AlmG'r:v n 1 

şey, mtmk eti i.tcıe, harbm onune geçilmez 
oldu u di.' si.ıncesinın gim gectıkce büyümek
te olması ve ... 

lene hakaret ediyordu. Fakat, hiç nüfuzu 
yoktu. 

bir fikirde oluc;uına, yahut da, memleketiniz 
de olan biten şeyleri tesbit edisimize şaştı
nız mı? 

için, Fransa ile harb et'l1ek aere' t . 
bugünkü günde "önüne gec-ilme;1 bir · nl 
mazlık" mevcud değildir. 

Metternich - Matbuatmızın yaptığı tel
kinler de, bundan başka bir şey değildir. 

Chamberlain - Bu telkinler ve Alman
yada yayılan düşüncelerin efkarı umumiye
rniz üzerinde yapt1ğı tesirler! her iki millet
ten, hiç birinin harb peşinde olmadığı bes
bellidir; bu böyle olduğu gibi, alman gencli
ğine, harb olacak ve önüne geçilmez bir hal
de olan anlaşmazlık için kendilerini hazırla
maları lazımgeldiği tarzında, öğütlerin ve
riimekte olduğu da 2paçrk bir hakikattir. 

Metternich - Fakat, Almanyada böyle 
öğütler verilrliğinden benim hiç haberim 
yok. Böyle b·r şey hiç işitmedim. 

Chamberlain - Treitschke günlerinden
beri. .. 

Metternich - Hayır, hayır Mister 
Chamberlain! ben İng-iltereye gelmeden, 
Trcitsclıke hakkıl'rla hiç bir şey iı:ıitmemiş
tim. Trcitsclıke, Alm:rn'-·a'da h;ç bir ~ey ifa
de ct.,1cz. O. r.11-·ın hir adamdı ve önüne ge· 

Chamberlairı - Bu dedikleriniz benim 
görgülerime uymıyor. Hiç şüphe yok ki, o, 
çılgın bir adamdı. Onun ders takrirlerini din
liyordum. Ve dediğiniz gibi, herkesi tahkir 
ecliyorclu: fakat en çok Koburglılarlc:ı ingi
lizleri aşağılıyordu. Lakin o, aşırı derecede 
sevilen bir çılgmdr. Onda, halka hitab eden 
bir kimsenin, her türlü kusurları bulunduğu 
halde, Berlin üniversitesinin en çok sevilen 
profesörü idi~ kendisinin salclınşlan, salonu 
dolduran dinleyicileri tarafından alkrş tufa
nı ile karşılanıyordu. 

Bununla da bitmiyor. Aynı kışkırtmalar 
mekteblerde de devam ediyordu. Ben bun
ları, ev sahibimin on dört yaşındaki çocuğu
nun, mektebten eve taşıdığı meselelerden 
biliyorum. Tabii, benim tecrübem yirmi yrl 
eskidir. Lakin bugünkü Almany:ıyı tanıyan 
dostlarım, bana, Almanyanm tcr~:ıiye siste
minden dolayı, baştan asağı herkesin aynı 
temayülde olduğ'unu temin ediyorlar. 

Va..7iyetin ciddi olduğu hakkında sizinle 

Tehlike, anlasmazlığın önüne geçilemez 
olduğu hakkında, alman gencliğine bile bile 
telkin edilerek büyüyen inandadır. Ve böyle 
bir inan da alınanların kafalarına yerleşecek 
olursa, o zaman, tekmil Bismarck politika· 
sının bize işaret ettiği seyler vuku bula
caktır. Ben, Bismarck'ın Avusturya'ya ko.rşı 
66 tarihinde, Fransa'ya karşı da 70 deki ha
reket tarzını itham etmiyorum. Bunu, yalnız 
göz önünde bulundumyorum. Bir devlet, ki 
bu suretle. "önüne geçilmez anlaşmazlık" 
doktrinini iki defa telkin eder ve buna, bii· 
yük l:ıir sabır ve metanetle hazırlanır, hatta 
tehlikeleri de üzerine almaktan çekinmez 
ve ondan sonra da, kendfoine en elverisli ge
len bir anda, anla:ımazhğı fevkalade b:r mc
haretlc kullanır, muarızma da mütecaviz su
çunu yiikkrsc, böyle bir devlet, iiçüncü bir 
"öı::.üne geçilmez anlaşmaıhk" ı telkin et· 
meğe ve bunu ha.1:ırlamağa ba~laymc.1, ha· 
kikaten korkunç bir muarız olu:-. 

Chamberlain - Güzel ama, ben, Alın ı 
yadaki yahut diyebilirim ki. her iki men.le 
ketteki cfkarmmumiyenin takındığı tavur· 
dan korl,uyorum. İste asrl tehli!~c lıurn('1d11« 

Şimdi, bir bucul;: sal'\te ya1nn '1ir miın?· 
kasa da bulunduk: ben de gitmek i~~ıı ve· 
rimdeıı kalktım. Lakin M ettemiclı. bira.ı d:t· 
ha oturmamı rica etti, ve tel:ror unıtıml ve:· 
ziyeti ileri sürdü. Önce ko:msul?-~~l::ı:a yeı1İ 
bir şey katın adan. hu rıütncı kas, rl::> b~~ <., 
dakika sürdü Konu~mavı ~t1 <:;(),,Jr-.. ır hiti• 1i: 

Metternich - Bir aralr!: oµt;nıi...:t icfüı1. 

lakin bugün artık değilim. 
Chamberlain - Ben de değilim. Bekle: 

mcktcn başka bir şey yapamayız. Tcnıenrı1 

edelim ki, her iki hi.ikiiınet de di:dı.:atli da"~ 
ransrnlar. Biribirimiz h:ıl:kmc1a, LaLil oldJ· 
ğu k&dar az seyler ü;ite1il11,,.. Hiç olııı:ıi'~~ı 
bugiinkü hal ve şartlar içind~ ! cc"abını v~ı 
dim. 



2 .. ...ıONKANUN Hl36 CUMARTE51 

Fransada kabine buhranı bitti 

c , aro i t'yi kur 

Yeni k_ahint• varın ilk toplantı~ıııı ~1apa(·ak. 
pt .. rŞt"n1he~1;.~ (le ~t .. na Vt-' parlaınt•nlo 

Jıu:t.u ruııa çıka(•ak 
(Başı J. inci sayfada) 

l..orcn işlerine de memur bulunmakta· 

dır. 
yeni kabinede 9 radikal, 4 sosya· 

liat birliğinden ve yahut müstakil '°' -
yalist, 9 hiziblerden ve bir de P rla
mcnto dışı aza vardır. Parlnmento dı· 

1 M 'd" 11 aza genera oren ır. _ 
Pıı.ris 24 (A.A.) _Sani 17 ye dog 

ru B. S~ro Elizeye gitmiş ve yeni k . 
bine Arkadaşlllrını cumur bnşknnınıı. 

takdim etmiştir. 

Öğrenildiğine göre, devlet bakanı 
13. Pol Bonkur aynı zamanda millet· 
ler cemiyeti işleriyle meşı:ul olacak. 

tır. 

Yeni kabine gelecek pazar güniı 
kabine konseyi halinde ilk toplantısı· 
nı yapncakt.r. Perşembe günü kabine 
iki meclisin huzuruna çıkıp itimat is. 

tiyecektir. Kabine beyannamesi per· 

~eı"b günü sabahı yapılacak bir bn 
kknlar konseyinde kati surette karar. 

hı .tırılacaktıı-. 

lloş/Jı•t l.·ı• 

FH \ rsız Bl HRANI. 

( 8Q§ı 1. incl sayf acla) 

larak, iç barııı /iğler filen silah6ız.
fondırarak iJome ve buhranla ela 
~y hakin paranın temin et.~iği nü· 
lu2lara ü.tün tutularak mucaJele 
l.olrımından - zıJ olduğunu gÖr· 
lftÖftür. 

Rennen ve bugüncl en itibaren 
loaliyette birlilr ve parlomento 
•rupunda Ja rey di•iplini i.ter. 

Cumuriyetin ve mlhun mü•mir 
aırette miidalatuı için partinin 
Joktrini tam "e ıamimi •urette tat
bik edilmek üzere müntehapları~a 
ve ileri gelenlerin~ güvenliğını 
bildirir .. ,, 

Heryo ve ötekiler, ~~i ka
rarını kabul ettiler. Laval ıçın, ar
tık, hükümeti bırakmaktan başka 
çare yoktu. . . 

Aynı celsede Heryo dıyor ~ı: 
.P'Sağ cenah muarızlarımız seçım
cle çoğunluğu elde ettikleri zaman 
bize iktidarın en ulak bir parçası-

. l ''B l k " nı bile arzetmıyor ar. o ese 
•iyaseti yapıyorlar 11e biz, olc~
lar iktidar mevkiine gelince bu sı
ya;et bizi, büclçenin deliklerini ka
pamak için, eski saoa~çılarclan, 
memurlardan, emeklilerden feda
karlık istemek zorunda bırakıyor. 

Bunun tam tersi, solcular ikti
dara geçince, ilk önce, bir §a§kın
lrk deoresi oluyor. Sonra karşr ta
rafın faaliyeti başlryor. iyi yi.irekli 
insanları heyecanlandrrmak için 
bir hadiseyi - mali, acili, ahlaki 
veya bir sokak hadisesini ele alrp 
onu teşkilatlandrrıyor, ona ahenk 
veriyorlar. Ve o vakit: ''Bir milli 
birlik hükümeti laz.ım, ve çoğunlu
gıın şefleri azınlık karşrsında bo
yun egmek gerek," deniliyor. 

Ve her z.aman taan edilen bu 
ÇO"unluk şefleri Fransa)ı ihtiras-
la ; ; c.ri için, b iki de bir fe-
ci lı saymaları fo ım g len 

l di orlar. 

di reak•ıyoner olmanın zamanı 
gelmi1tir; bunun ~ö~ü ,, bir ı.e~ ol· 
madığını göreceksınız. Jenılıyor •. 

Ben ancak bir radikalim. Fran· 
ıaya bir ledakiırlıkta bulunuyo
rum· cumuriyetin aleyhine feda· 
karl:lıta bulunmalı i•temiyorum. 
/ıte bundan Jolayıdır ki bana kü
für ediliyor. 

... Vatandaılar, dürü•tlüğümü, 
namu•karlığımı istihdaf eden it
hamlar altında artık kalamıyaca
iımı bQfvekile bilJirmeğe benı 
•evketmi§ olan sebebler i te bun· 
lardır.,, 

Kabine buhranını, Lavalin müs· 
tesna vazifesine lüzum kalmamıt 
olması ile izah etmek eksik olur. 
Buhrana yalnız, politika ihtirasla.. 
rı değil, bilhassa dış politika· 
daki fikir ayrılıkları ıebeb olmuş 
tur. Seçimi de unutmayınız. 

Son telgraflar Saro'nun kurdu
ğu kabine azasının isimlerini ver· 
mektedirler ve ilk gelen gazete 
tefsirleri, bu kabinenin sola daya· 
narak muvaffak olacağı fikrini Ö

ne sürmektedirler. Şimdiden hiç 
bir şey söylenemez. Hatta kabine 
kuruluşunu da sadece bir havadis 
olarak telakki etmek gerektir. 

İngiliz gazetelerinden biri, La 
valin çekilmesi ile zecri tedbirleri 
genişlemekten alıkoyan tek enge· 
lin ortadan kalktığını söylemekte 
"e onun yerine kim geçerse geçsin, 
milletler sosyetesıne daha yakın 
ve ltalyaya karşı daha az doitça 
bir politika güdeceğini, bir başka 
İngiliz gazetesi de, bilakis, yeni 
fransız kabinesinin de milletler 
sosyetesini alt etmeg devam ede 

_trol ambar o ı 

aktadır. 

1 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLAR/ 

İstanbulda yenen balık 
lstanbul, 24 - Belediyenin 

hazırladığı bir istatistikte İslanbul
da adam başına bir yılda dokuz 
kilo balık ve deniz hayvanları 25 
kilo da et istihlak t-:dildiği teshil 
edilmiştir. 

Soförlerin bir isteği 
İstanbul 24 - İstanbul şöför 

ler cemiyeı{ oda esnaf şubesine 
müracaat ederek taksilerin on ku
ruşa yolcu taşımalarına müsaade i
çin la. vassul istemi lerdir. Fakat 
bu taleb taksiler otomobil gibi iş
liyecek sartlım haiz olmadığı için 
terviç edilmiyecek gibirlir. 

Mütehassıs geldi 
lsta.nbul 24 - Ziraat vekale-, . . . 

tinin karaca bey harası ıçın angaJe-
ettiği macar mütehaı1ıııs Şankoviç 
geldi. 

Ölen elçilik memuru 
lstanbul 24 - Lehistan Anka

ra elçiliği ~atbuat memuru iken 
vefat eden Gaskok'un cenaze me
rasimi bugün yapıldı. 

Sovyet jeneralinin verdiği 
toplantı 

İstanbul, 24 - İstanbul gaze
tecileri Sovyet jcneral Konıolosu· 
nun davetlisi olarak hu"usi daire
sinde toplandılar. 

BALK.Ai\ PAh.TJ Lh.0.:\0ı\11 

KON~EYl IS1~1 HITIRDI -- --~ 

Bir tebliğ çıkarıldı 
( BCJ§ı ı. inci ıayla_d~) . 

1. - Ticari münasebetlerın ınkııa· 

h komisyonu, 
2. - Münakalat itleri komısyonu, 
3. - Turizm itleri komisyonu . 

Ticaret sahasında, Ankarada ileri 
sürülen fikirlerin tatbikine baılanmı§· 
tır. Milli he,>etler, evelce alakalı tica· 
ret mahfillerinde dört memlekette 
meri tahdid edici rejimler hakkında 
tikayetJerını sormuştu. Ehemiyetli 
muhtıralarda tesbit olunan bu §İka· 
yeller, geniş müzakerelere yol açmış· 
tır. Bazı kararlar alınını§ \'C delege· 
ler, işaret edilen mahzurların kaldırıl· 
ınası için kendi milli daireleri nezdin· 
de gayretler yapmağı knbul etmişler 

dir. 
ihraç kurumları ile Öteki ckono· 

ınik kurumların mevkut bültenlerin 
de dört memleket ticaretini aliıkaıfm· 
eden istatistikler ve başl.a malUmat 
neşrolunacaktır. 

ihracat enstitiıleri, mÜ§terek Bal 

kan ihraç maddelerinin satışı h ldun· 
da bir plan hazırlamağa memur dil 
nışlerdir. 

t.I.1936 dan ıtibaren dort nı mi 
k f arasında posta ve t 1 raf muk 

· mış oldu u kay 

l -
ITALYAN - HABEŞ HARBI 

e aı1lı bi harb ha~~ a a • 
1 

Cenubta Ras Nasibu general Graziani'ye kar~ı 
taarruza geçti. 

(Başı 1. inci sayfada) 
mektedir. Habeşler İtalyan hatlnrını 

yararak olduk~a ilerlemişlerdir. Ha 
betlerin ne kadar zayiat verdiklcrı 
bildirilmiyorsa da ağır olduğu söyle
niyor. 

Re6ll1İ olmıyan h, beı kaynakla· 
rından öğrenildiğine göre, şimal c P· 

hesi muharebelerine Ra& Seyyum, Ras 

lsnru ve kısmen de D caz Maç'ın 
kuvvetleri İştirak etmektedir. Demeli 
oluyor ki, geceli gündüzlü devam eden 

çok şiddetli muharebeler 110 kilomel· 
relik bir cephede, yani Makalle'nin 

cenubu garbisinden Aksum'un cenU· 
bu garbisine kadar uzanan bir sahR· 
da cereyan etmektedr. 

Teeyyüd etmiyen ba:r.ı haberlere 
göre yetmişlik harb bakanı Ru Mu

lugeta'nın kuvvetleri Mak11.lle'nin ce· 

nubundaki muharebelere ittirak et· 
mİ§tir. Ras Mulugeta muharebe sıra 
ıunda eceliyle ölmüttür. 

Habeşlerin muzaffer olduktan ha · 
beri ilk önce Makallenin cenubu car
biıinde bulunan Raa Kaaaa'dan gel
mittir. 

Cenup cepheıi mağlubiyetinin kay· 

iılaadırmıt olduiu resmi mahfillerin 
bu kayfrlannı §İmal cephesi zaferi 
!fİderbnittir. 

Sanrldıiına göre saray mahfilleri 

imparator'dan Dessie'den ayrılarak 
cenub cepheıini de ziyaret keyfiyeti· 
ni derpif etme&ini rica etmiılerdir. 

ltalyan kaynaklarından gelen ha· 
berlerde ise §İmdiye kadar timal cep· 
hesinde yapılmıı olan muharebelerin 
en tiddetliıi olmaktadır. Tembiende 
habeılerden binlerce kiti ölmüı ve bir· 
çok esir almmı§lır .1 tal yan tayyarele 
ri harekata iştirak ederek sayıaız bom 

balar atmıılar ve sonra da alçaktan 
uçarak habet kuvvetlerini mitralyöz 

ateti altına almı§lardır. Çok tesirli 

neticeler elde edilmiıtir. 
Adisababadan gelen bir telgrafta 

Ras Naşibunun hızla ilerlemeye bat· 
ladığı ve hedefinin de İtalyan merkf!?. 
ve sağ cenahını tchdid etmek olduğu 
bildirilmektedr. 

Bu mıntakada general Craziani bi 
ı:ibirinden çok uzak kollarla yedi yüz 

kilometrelik bir cephe tutmaktadır 

Rns Nnsibu. f"en<'ral Crazianiyi Raır 

tanzim edilmıtılir 
Demiryolu sahasında, Belgrad de 

Biıkreş arasında bir doğru İrtibat ku· 
rulduğu kaydolunmuştur. 

farife nizamnamelerinin biı leşh 

rilmesi ıçin ayrıca tcknık ctüdler ya 
pılmıştır. 

Eksp rler teknik konferansı, 6 şu 

b tta Bel radda, de iz nakliyat itle 
ri konf nsı 22 n · nda lst nbuld 

De.stn ordusunu takibi n alıko!'1111tk 
istenwktedir. 

U11.'i Ht>slayu .nınl11t1('1 1.-u rrf'llı•r 
1tiirıd.f> ril' li 

Adisababa, 24 (A.A) - Az kuv
vetine rağmen İtalyan taarruzunu 
durduran Ras Desta Ol"dulan, şimdi 
yeni cephesini a1mıştır. Bu ordu De
cas Makonnen idaresinde 75 bin ki
~ilik bir kuvvetle takviy dilmiştir. 
Decas Makonnen valnız cesur bir as
ker d~I. fakat aynı zamanda mo • 
dem harb tekniğ'ini bilen bir kuman
dandır. Tahsilini Sen-Petersburg hıtrb 
akademisinde yanmış ve uzun müd
det Pariste habc~ elciııi olarak kal -
mıstrr. 

. Habe, mahfillerinde dütüııüklü -
ğüne göre, general Graziani, Gora -
hai ve Ual - Ual yoluyla doğrudan 
doğruya Ciciga ve Harrara hücum 
planından vazgeçmittir. Daha ziya· 
de sandan feY, italyanlann Delo 
mmtakasmda yeniden hir hücU!9da 
bulunacaldandır. 

Habeşler şimalde 

ilerliyorlar 
Adiaababa, 24 (A.A) - Almu 

baberalma bürosu bildiriyor: Şimal 
cephesinde Geralta Te Temhiyen'de 
bqlıyan büyük. harb, devam etmek· 
tec:lir. Şimdiye kadar alman haberle. 
de habetlerin bu bölbede ileri• 
mekte devam ettiklerini bildiriyor. 

Cenub cephesinde, harekat umu
miyet itibariyle daha sakin bir mahi
yet almııtır. Yalnız münferid müfre
ze müAdemeleri kaydedilmektedir. 

Bir habeı kr.r:dhaç tayyaresi clnn 
Borava bölgesindeki Negeili'ye git • 
miş ve hutane levazımı götürmiif • 
tür. 

Tayyare, bu sabah bir kaç yarala 
ile Adi.sababaya dönmüttür. P"ılot, 
alman haberalma büro.unun muha • 
birine, Negelli'nin, İtalyan ifgali al • 
hnda olmadığını ve bu mahalle doğ. 
ru ilerliyen İtalyan kıtaah da görme
diğini söylemi,tir. 

Romanın resmi tebliği 
Roma, 24 (A.A) - 105 numa. 

ralı resmi tebliğ: 
Ras Kassanın kumandasında ehe

miyetli habeş kuvvetlerinin son gün. 
lerde cenub T embiende kuvvetli bir 
taarruz yapmak üzere ilerledikleri 
hakkında emin hsı.berleı alan kuman 
danlık düşmanı durdumıağa karar 
vermiş ve· şiddet' taarruza geçmiş -
tir. Bunun üı r ne 21, 22 ve 23 ta -
rihlerinde devam eden :tJdetli mu -
harebe d · n ece geç v kıt manevra
mızm tam m v ff ki• ıvle bi 
br. Muh r ben n tafc' t h 
ir teı..ı·,y k nl tır. 

Gn N 

o lemi e ·mi vad orum. 
Teret titr eli ve yiıru rJe öyle tabiı bir 

sasınna ve tee sür a]Ameti göründü ki Rober 
devam edemedi. 

Dınlevini edi Sizsiz ya marn, 
s'zi seviyorum. Sizi şimdi seviyorum. E ki· 
den bilmiyordum. 

e i in"n k rı ile o G d\. n v 
fiteatr'da da Bert d'İzinvi ile bir gun 

y n An tol FRANS 
Turkce} c ıren N -;uhı BAYDAR 

Çekmen, sabrı tükenen, sınirlene~ Te~e.z, 
Rober'in söyliyeceklerinden korktugu ıçın 

sözü kesmek ve kaçmak istedı. 
- Allaha ısmarladık! önünüzde bütün 

hayat var. Bahtiyarsınız. Bunu iyice bi!i~i: 
ve değeri olmıyan için boş yere kendımzı 

üzmeyiniz. _ 
F-kat Rober onu bir bakışla bulundugu 

yere 7uıhladı. Yüzü, Terez'in bildiği şiddetli 
ve kararlı ifadeyi aldı. 

_ Sizinle konuşacaklarım olduğunu söy-
lemiştim. Bir dakika beni dinleyiniz. , 

Terez, kendisini beklemekte olan Jak ı 
diisünüyordu. 

Nadir yolcular onlara bakıyor ve yollan· 
na gidiyorlardı. Terez bir ağacın kara dalla
n altında durarak, ruhu merh_,amet ve korku 
dolu, bekledi. 

Rober: 

Sonra, bir an düşünerek: 
- Size teklif ettiğim tabii değildir. Bu

nun böyle olduğunu biliyorum. Fakat düşün
düm. Her şeyi zihnimde tarttım. İmkanlı o
lan tek şey budur. Siz de bunu düşününüz ve 
bana hemen cevab vermeyiniz. 

- Sizi aldatmak kötülük olur. Söylediği
nizi yapamam, yapmak istemem; ~e. bunun 
neden böyle olduğunu da siz bilirsınız. 

Yanlarından yavaş yavaş bir araba geçi
yordu. Terez işaret ederek arabayı durdur
du. Rober Terez'i bir dakika daha alıkoydu. 

- Sizin bana bunu söyliyeceğinizi tah
min etmiştim. İşte bunun içindir ki size: 
"Bana hemen cevab vermeyiniz." diyorum. 

Eli araba kaprsırun tokmağında olan Te
rez, Rober'e, mavi gözlerini çevirdi. 

Bu, Rober için en ıstırablı dakika oldu. 
Bu sihirli mavi gözlerin, yan kapalı gö.z ka-

Ve, Terez arabacıya, gelisi güzel bir ter
zinin adresini verirken Rober de, bu sefer 
sarsaklasan, sert ve canlı adımlariyle uzak
laştı. 

Terez de bu rastlayıştan bir rahatsızlık, 
bir kaygı kaldı. Madem ki onunla böyle kar
şılaşması lazımgeliyordu, Floransadaki gibi 
şiddetli ve kaba olmasını isterdi. 

Caddenin kösesine gelince hemen araba 
aya bağırdı: 

- Tern'de Dümur sokağına. 

XXXII 

Operada, bir cuma günü idi. Perde. Faut' 
un laboratuvan üzerine inmişti. Sonsuz boş 
luk içinde kaybolan ışıklar altında, orkestra 
sıralarından dürbünler ve bakışlar, kızıllara 
ve altın yaldızlara bürünmüs salonun her 
yanını araştırıyorlardı. Locaların knvt1 renk 
perdeleri, kadmtarm pırrM., .. ~" ' · • . ..,, vP 
çıplak omuzlarım ~a'·l···...,··., 

bir asılanın kendini öldürmesi dol e 
l)Öhret bulan Jan Tül farkediliyordu. Loca
larda ise göz1eri ön··nae. uzun k'rpikleri mi· 
rüzsüz yanaklarım gölgeliyen Madam Berar 
dö La Mal: kendini beğenen ve velpazesi al-
tında pars esneyişlerini sakhyan prenses 
Seniavin: nükteciliğe alııştırdığı iki gene 
karlrn arasında Madam Morlen; güzelliğinın 
ot117 vrlhk hiikümranhğınrlan emin olan Ma-

dam Mey yan; elmaslarla dolu demirkın 
sacJan altında dimdik duran Madam Berti
ye d'Eyzel vardı. O sabah öğ-renilmişti ki 
Garen kombinezonunun muvaffakıyetsizJi. 
ğinden sonra Mösyö Bertiye d'Eyzel yem 
kabineyi kurmak vazifesini kabul etmişti. 
Teşebbüsler netice vermek üzere idi. Gaze
teler, maliye nazın olarak Marten BeIJem'in 
adını taşıavn listeler neşrediyorlardı. Ve 
dürhünler. Madam Marten'in henüz boş du· 
ran locasına, boş yere, bakıyorlardı. 

(Sonn var) 



SAYJFAI 

Açık eksiltme ilanı: 

~laliyt~ Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş (Ankaradaki temyiz mahkemesi il

tisak yolu, mahkemenin şimal ve cenup kapılarını caddeye bağlı. 
yatak olup (119,70) M. boyunda bulunan yol inaşatı) 

İnşaatın keşif bedeli (3000) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi 
C) Hususi şartname 
O) Keşif cetveli 
E) PHin 

İstiyenler bu .ırtnameyı ve evrakı (30) kuru bedd mukahılinde 
Maliye Vekaleti Milli emlak müdıirlugünrlen alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 subat 936 pazartesi O'iinü saat 15 te Maliye Ve
kaleti Milli Emlak Müdürlügü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilecek isteklinin 225 lira muvakkat temı 

nat vermesi ve Nafıa Vekaleti Yapı İsleri Umum Müdür'"i iin • 
den vcrilmis fenni ehliyet vecıikasını gö~tumis olma r lazımdır. 

(163) 1-281 

~Ankara şehri 
İçnıc .. u kon1İS)10n nıı elan: 

1 - Ankara ehri dahilinde bir kısım su borusu döşemesi isi ve 
döıenecek su borularile air malzemenin tedariki kapalı urf usulilc 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin keşif bedeli 97206 lira 72 kuru~tur. 
3 - İstekliler bu işe aid fenni ve münakasa şartnamelcrinı. pro

jelerini, mukavele projesini. boru tedarikine aid listeleri ve saiı ev. 
rakı 5 lira mukabilinde Ankaradan içme su komisyonu muhasebe 
ıinden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 9.3.1936 tarihine ras !ayan pazartesı 
günU saat on beşte Ankarada Anafartalar caddesindeki Vehbi Koç 
apartımanmın 3 üncü katında İçme su komisyonu dairesinde vapı 
lacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 9.3.1936 pazarte i ,.,iınu 
saat on dörde kadar Ankarada İçme su komiqyonuna makbuz mu
kabilinde verilmiş bulunacaktır. 

6 - İsteklilerin ısbu eksiltmeye iştirak edehılm si ırin (6111 
lira muvakkat teminatla eksiltme şartname~indc v.Pılrlı :r v hılc 
bu gibi işleri yaptıklarını gösterir tasdikli fenni eh'"v t n 
terini tekli r mektuplarile birlil-te verecekler<lir. (,, l 

Binalar Yf" 1Jt:.va:1ı111 

'iOO !ira muhammen kıymetli üç nevide 60000 metre tek ve çift 
MlUili lastikli bakır tel ile telefon devreleri duhu tertibatı icın 
N.G.A. tipi 3 m m lik 5000 metre keza la tikli bakır tel 6.3.9.36 tarı
lıir.dı; ve s<.at 15 de Ankarada Posta T.T. U. MüdürHıgünde topla· 
nacak kc.misyonda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

f steklileıin mezkur tarihe rastlıyan cuma günü muayv n Sdata 
kadar 188 liradan ibaret muvakkat teminatlarını id.ı e veznesine ycı
tr ıp alacakları makbuz veya banka teminat mektubu ıle ve şartna. 
mede yazılı kanuni vesaik yanlarında bu1undt u halde me.ı: ur 
komisyona müracat etmeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlügiındcn, 1stanb !da 
Le ı Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilir. (13ü) 

1-240 

I 
f, 

Saçları 

diikül• nJ~r 

l\01VrOTEN KANZUK 

Saç Ek iri 
SaçJarın dökülmesine ve ke

prkJenınesine mani olur. Komo
jen saclarm köklerini kuvvetlen. 
dirir ve bt'sler. Komofen sacla
rın ~ıdasıdır. Tabii renklerini 
bozma?. Hltif ı-ı: r ıwibasr variiır. 
Komoien kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtriyat mabza1a· 
rmda bulunur. 

T.fNfM ANTOI K NZUK 
ROM.ı\TfZMANIN' Kı\TJ 

nF'VASIDlR. 

\ .. k,·ı·ı f.1thn"ulaı ' 111111 

\füdürlü~ii utmnlma 
Komiıa,·or'ı 1ti1nhırı 

100\İ TON ELEKTROLİT 
BAKIR 

1000 TON ELEKTROLİT 
TUTYA 

500 TON PLATİNEN SAÇ 
50 ., BOHÇALIK SAÇ 
10 ., FOSFORLU BAKII~ 
10 ,, MANGANEZLİ BA-

KIR 
5ZO ., SAF KURŞUN 
50 ., KAi.AY 

Tahmin edilen bedeli (821400) 
lira olan yukarda miktarı ve cin
si vazıh malzeme Askeri Fabri. 
kalar Umum Müdlirlilğü satınal
ma komisyonunca 5 mart 936 ta
rihinde perşembe günil saat ıs te 
kapalı nrf ile ihale edilecektir. 
Şartname (41) lira (7) kuruş 

mukabilinde komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (36606) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur gtinde saat 
14 e kadar ir.omlayona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve S. maddelerindeki 
veaai.kle mezfıc(lc gUn ve saatte 
'komisvqna aüiracaatlan. (94) 

1-221 ' 

ULUS 

Ankara şehri 
İ~nıe Su l\.omisyoııuıulıı: 

l - Ankarada Sarıkışla civarında\ıi filitre binası ile Etlik ara
mda 'boru döşemesi işi ve bu hatta muktazi su borusu tedariki ve 

Etlikde bir su deposu insası kapalı zarf ıısuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Bu işin keşif bcdelı (terfi boruları font olduguna nazarcın) 
46864 lira 65 kuruş. (Çelık olduguna naz ıran) 39609 lira 7i kuruş
tur. 

3 - İst .. kliler bu işe ait fennı ve munak,ı-;a sannamelerinı pro
jeleri ve mukavele projesini ve boru t darikıne ait listelerle sair 
evrakı 3 lira 35 kurus mukabilınde Ant.arada içme <>u komisyonu 
muhasebesinden alabılırler. 

4 - Eksiltme kapalı zurfla 12.3 936 t.ıı ıhine ra:.tlıyan per en be 
günü saat 15 de Ank.ırada An .. fartalar c dd<.sindekı Veh' i Koç 
Apartımaııının 3 üncü katında ıcme suyu ko i;;yonu dairesinde va
pılacaktır 

5 - Teklif m •ktupları ihale tarihi olan 12-3.Q'6 pcış mbc gü
nü s.ıat 14 de kadar Ankarada icme su komisvonuna makbuz mu. 
kalJilınde vcrılmis hulunrcr'{tır. 

6 - 1 teklilerın isbu ek,,iltmcv iştıra'' cdcb~ılmesi ıçın 3515 
liralık muvakkat terrinatl miı.ı,, 1:' J s·ırtn-ınıcsincle yazıldıgı veç 
hile bu gibi işl1:ri yaptıl:!arını go,.tnir fcnnı elıliyctnamclcrinı 

teklif mcl't"t'hr",.le h"rı:ı •• ,. v r•" 1 ri c--.-,.+ttr. ( 1 'iO) 1-208 

• 1 • ...., • 
. -. "l ~ ' ti "I 'f./ 1 ?, 1 r, 1 t")' 1 
.. .• 1 . Jl l'l 

~ . 

Vc'dllik Tc t·s "lı nı lı dört mulct. 
tış n tad\ ı 11 TT'U 1 1 a ılt' 

1 lıu mu , ıy.ı 

a Memurlar k ınuıı ııı.n ı iincu marldesıııde ya.ı:ılı v<ısıfl.ırı 
hdız uu om, k. 

b • Y d-.ı otu dcın yukao o nı n k: 
c A .. ·erli': va ı .,ini lııtırrnış om t: 

d - M ıi , H ık •·. Yı 1{,,ck • raret .. lktısat "' l·· ~nclcııv'--'Y•ı •
1 

rne un 1.ıu. lmnlar.ı m"i..,..a<:il 8\ nı der. <'ki an hı bir mc·~ ' 
lunn k: 

e .., . A rıın 
1 '~ ve e ı c i · ·· 

sıJnı k gert• tir. 
2 - f t kli olan.cı . 

Vekıl i;ı: ti~ Hevetı f~ 
lan "erı ecek t c· r.<-ih 1 

rinde: anlatıld ı gi'ı•. e'· ·• 
15 ıncı p:iın<nc k l ı V 
bu un c \dardır. 

rılarından ırinı b.lnı k. 
n guv nılır old ıı;u , nla 

'o n rt n sonu daı 

e ı e rn r c ıat edıp. ora. 
11 ek crıJe bııJiJ;t• V lİZC-

l ı cl•ıı ulup e ı gc:c N"sanın 
H v ti Reis i ,in ula tıı mı~ 

3 r t \li c den e ı u ın b" "1nlaı. 1\1 ısın ılk vaı 151 

irinılc . arıul. ııı:ı ıe A .. '. vcva f tınhulia - M<ılı, 1 ... tıs .. di ve 
Hukta n rı vzular el ı,·ı;" e t hriri b r mtih.,na cckilcc-ekler ve 
ayı ıca, bi' 'iki ri 1i '1d rı jp•• t"n cdıı ı: derlir. 

4 - T ı irı ımt h nda c. •n ınlar, An ar,,dcı ayı ccı lıır de -.ıfa
hı ımtih n v tt' eklcrdir. 

5 - H r il· irr iha ın 1 ' ı ~ijn ve f>aatlerd yapılaca •ı Tef. 
tıs heyetı Rl'i ligine e V' ı n ve "e<sikaları t marn bulunan 
i teklilerın dit l<cel rinctc- ~:ic:ter<l ':1 ri arlreslerine. vazı ilt> ı-ildi. 
rilcrt> 1 tir (139) 1- 2CJ'i 

• :e 1rı 
) 

İ<- 11.,_ ..... u ı-onıis' oıı .. ın(Jn. 
ı - Ankara ı Scırıkısla cı tarıııdaki fıııtrc binası ile Keçıörc:ı 

arasında boru dv:ie'llesi ı .i ve bu hcıtta muktazi su boru"u. tulumt.a 
ve motorlerin terlankı, ve K c•orende bıı su depoc; ı in ası kapalı 
zarf usulıyle eks.ıtıı eye kon mıstur. 

2 - Eu isin kt if bedelı {tt.rfi boıuları font oJ<luguna nu;:.ıran) 
66808 !ıra 57 kurus. (Celik olduguna nazaran) 58933 lira 4i kuruş
tur. 

3 - ht \liler bu İşe cıit tc:nnı ve munakasa ş.ırtnamelerinı pro. 
jcleri ve mukavele projesini ve boru tedarikine ait listelerle sair 
evrakı 3 lira 35 kurus mukabilındc Ank. rada icme su komisyonu 
muhasebe inden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla ll.3-936 tarıhine rastlıyan perşembe 
gıinü saat 15 de Ankarada Anafartalar caddesindeki Vehbi Koç 
Apartımanının 3 üncü katında içme suyu komisyonu dairesinde ya
pılacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 12-3-936 perşembe gü
nü saat 14 de kadar Ankarada içme su komisyonuna makbuz mu. 
kabilinde verilmiş bulunacaktır. 

6 - İsteklilerin isbu eksiltmeye istirak edebilmesi için 4600 
liralık muvakkat teminatla münakasa şartnamesinde yazıldığı veç
hilc bu gibi işleri yaptık!arını gösterir fenni ehliyctnamderini 
teklif mektuplarile birlikte v rmeleri şarttır. (149) 1-297 

Çt~rkt'sköy BeJ<-.di'e~iı1deıı: . . 
Yapılacak elektrik tesisatı 

Çe11kesköyde yapılacak Elektı ik tesisatı tediye sartlarmda ba
zı tadilat yapılarak yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli (25906) lira muvakkat teminat (1942) lira (95) 
kuruştur. İhalesi 9 subat 936 pazartesi günü saat 15 te Çerkcsköy 
belediye encümeninde yapılacaktır. Teklif mektupları ihale saatın
dan bir saat evveline kadar kabul edilir. Buna aid proje ve şartna. 
meler 325 kuruş mukabilinde posta ile gönderileceği gibi arzu e. 
denler İstanbul şarbayhğı Fen heyetinde bulunan bir nüshasını pa· 
rasız görebilirler. İsteklilerin şartname maddelerini nazarı dikka· 
te almaları ve 2490 sayılı kanunun 3 eli maldesindeki vesikalardan 
başka bu işin ehli olduklarına dair resmi bir dairenin vesika mı da 
vermeleri şarttır. Keyfiyet istekli olanlara bilinmek üzere ilan o-
lunur. (182) 1-308 

l\iöhleli 
Kiralık Ev 

Yenişehirde ErtUrk sokağın. 
da 9 No. lu yatak, yemek odala

rı, salon, v.ı. MUracaat içindeki· 
lere.. 1-?19 

Kira1ık 
Kalorifer, fevkalad~ nezaret, 

tam konforlu "3 ve S odalı iki da
ira kiralıktır. Görmek ve kira· 
lamak isteyenler (Yenişehir, Ko.. 
catepe son durağına pek yakm 
Çoruh sokağında) 3 No: apartı· 
man kapıcısından mal\imat ala.. 
bilirler. 1-270 
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1 Milli Müdafaa Vekaletı . S~tııı Airna : 
~ F. 

Komisyonu ilanları 

BİLİT 

1 - Hepsine bıcilen eder otuz 
bin lira olan yedi ıHi on bin ta. 
ne kilim kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur 

2 - 1halcsı 27 jkiııci kamın 93f 
uazartesı günii 'iaat 1 .'i dedir 

3 İlk ınanc " r ı l?50 lır<> 
ve şartnlm< i 150 kuruşa M M 
V satın,ı ma Ko dan alınır. 

4 - l:ksiltmeve gin C"ek c • 
kan mı ilk ınanc oara ı mektur 
veya rna khulları le ?'-"'!)O sayrlı ka 
nunun Z ve ~ iincü mcırlclt>lerindc
vaııl ı b lal"lcrle hirlikte teklif 
mektuolarını il- le 3aatından biı 
saat evc-1 1\11 M V satınalma ko 
na vermelPrİ f44) 1-l IS 

Btl.tT 

l - A tınacak olan 65 mahı •Jti 
ça<hr acı1- :ksiltmeve lconmııs. 

tur. 
2 - Hepsinin biçilen ed rı 

'1225 lira ilk inanç parası 317 li
radır. 

3 - Jhaksi 3-2·93tı pazartesi 
g-i.inü "aat l l dedir. 

4 - Şartnamt' ve evsafını gôı. 
mck istiyenlerin her gün. ek-;ılt 
meye gireceklerin 2l90 sayılı ka 
nunun 2. 3, üncii ınadclclerin le. 
ıu ıstenilen bilgelerile birliL;:te 
ihale giinii M. 1 V satın -:ılma 
komi<:vonuna ., ·malan. (78) 

1-163 

B 1 L1T 

YA Pl · Akköpriıde Sıh 
depolarında yapılacak Etil gara. 
jı kaııalı zarfla eksiltmeve kon 
rnustm. K sıf tutarı: 8896 hr 
1 ı; lmrusttıı K<"sif v<' şartnıırn 

si hecle 1 i nl' kat ~ı in • at subesın. 
df'n almaC"aktn. fHAT F.Sf: 27-1 
'l3fl n:ızart si ı:ri.imı saat on bir<l 
dır 

f ik tcmıncıı M7 lira 21 kum 
tur 

Ekc;ıltmcve gırccckler 

~ayııı kanunun 2.3 cü maddele 
rinde istenen belgelerle birlikte 
temınat ve teklif mektupların 
havi 7.arflaı ihale saatmdan en 
gec biı saat evveline kadar 'VI 
-:vl. V. satınalm'l komisyonunn 
versinler ve lüzum görülen fen 
n1 ehlivetnamelcrin almması k " 
ele 19-1-<ı36 tarihine kadar s~ 
vrndırhk Bakanlığıııa mürac t 

etsinler (54) l-125 

İLAN 

Hastctııeler icin 100 adet yan. 
gın bombası pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlığı 27.1.936 pa
zartesi günü aat 10 dadır. Beher 
yangın bombasına biçilen eder 
üç liradır. Evsaf ve şartnamesini 
almak istiyen'eı bedelsiz olarak 
M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınabilir pazarhga gire. 
ceklerin 2490 numaralı kanunun 
da gösterilen ve aikle ve 22 lira 
50 kuru~luk temınatlarıyle bir
liktt belli gün ve saatıncla atın.. 
i.!lnıa komisyonuna gelmeleri. 

(3621) 1~5~62 

BİLİT 

1 - Harp Okulu ıciıı heps•
nebicilen ederı kırk beş bin beş. 
yUz otuz dört lira olan bcs kalem 
mefrusat kapalı zarfla eksiltme· 
ye konulmustur. 

2 - Şartname. keşif ve resım
leri 228 kuruşa M. M. V Sa Al. 
Ko. dan alın,r. 

3 - Eksiltmeye girecekler • 
kanunun 2 ve 3 üncü maddt-le. 
riııdeki belgelerle 3415 liralık 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlarile 'Jirlikte teklif mek.
tuplarmı ihale günU olan 31 
ikinci kanun 936 cuma günü sa 
at onbirden bir saat evvel M. M. 
V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(91) l-177 

hastalıkıarı müteh.ı ısı 

l~aif Güı .. iin 
~nbık Eskı\ieh11 askeı 1 

tanesi göz hekimi 
Balıkpazarı Çıkınkcılar yr> 
kusu alt basında eski jandıu 

ma komutanlığı binasmdıı 
No. 45 

Ögleden sonra ha taJann 
kabul eder. 

Satılık Bağ 

Dıkınende kahvelerin üstünde 
on iki dönüm iki evlek Kavaklı 
Bağ satılıktır. Talihlerin Yenişe
hirde Akaretler caddesinde 10 
numaralı haneye müracaat etme-
leri. 1-283 

İ•·el ilbavlı!!.ııHlan: 

Kapalı zarf usulile ekı:-; ltme ilanı: 

ı - Eksiltmeye konulan iş (İçel vılayeti ilbay c~i in .2atı 
llbav evinin keşif bedeli (2i362) lira (65) kuru'i! ıse ~~ \':\'\ y•lr 

biıdcesinden (20) bin liralık i yapılacaktır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evraklar şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumıyesi 
0) Kargir insaata dah fenni şartname 
E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli. silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
lstiyenleı bu şartnameleri ve evrakı bedel iz olarak (çel Nafıa 

Direktörlüğünde görebilirler 
3 - Eksiltltl(' 22.1.936 ôan itibaren 7.2.936 cuma gUnü aat ıs de 

ihale edılecektiı. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile .,•apılacaktıı. . 
s - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1500) lıra muvak· 

kat temınat vermesi bundan baska aşağıdaki ~esikaları haiz olup 
getirmesi tazımdn. 

Bu işe girecekleri11 ticaret odası vesikalarım ve ih:ı1e ~nün~en 
en az 8 gün evet Nafia vekaletine müracaat ederek ehlıyetı fennıye 
vesikalarmm alınabılmesi için i teklilerin bu inşaat bedeli tutarı 
derecesinde bir yapıyı muvaffakiyetle başara bildiklerini gösteri~ 
vesikaları ibraz edenlere 1cel Nafıa müdürlüğü tarafından ehliyetı 
fenniye vesikaları verilecektir. 

6 - Teklif mektupları yukarda (3) üncü il1addede vazıh saat. 
tan biı saat eveline kadar viUiyet encihneııinde getirilerek eksilt· 
mc komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektiı Postu 
ile gönderilecek m<>ktupların nihayet (l) üncU maddede vazıh sa· 
ate kadar ~elmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa 
tılmıs olması lazımdır. Postada olacak E?ecikmeleı kabul edilmez 

(1fil;1 ı -285 

P.1"'.T. Biııa ve .. IA~vazını 
nıürlÜ ···liiği~ndc~n. 

1.: re ihtiyacı için gümrük anbarJnd? teslim ar~ile dort bin lira 
muh ıen kıymetli mikdar, tip, marka ve evsafı şartnamelerinde 
yu on dokuz kalemde iki yüz elli üç parça A kkü ve pil levazı-
mı ile l~- l kilo hamızı kibrit, otuz kilo A,nti asit boya •..-e 30 metre 
IBstik borunun 13.2.936 tarihine rastlıvan per embc güniı saat 15 
de ::ıçık eksiltme ile münakasası Ankara4~ P T T U Müdürlük 
.ıüb:ıyaa komisyonunda yapılacaktır. . 

f skklilerin 300 liralık muvakkat t~mlnatlannı idare veznesine 
vaurıp alacakları makbuz veya kanunen muteber Banka teminat 
mektubu ite 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncil'maddelerinde v• 
ııh '' ·ikaları ile tayin olunan tarih ve ı;aatta mezkQr komisyona 
mfü-acaattarr lazımdır. · · · 

Paras. verilecek şartnameler Ankarada Len%mı MildürlUğüa
d~n, tstanbulda Levazım Ayniyat Muavinliğinden almabillr. 

( 3748) 1-112 



la.tall,.., ...... 
Kapak 2arf usulile eksiltme ilim: 

lektrik tesisatı Nafıa Vekiletincc 
1 - A.ma•ra _kasabasının c . ocibin« kapalı zarf usuliyle ~k

muaaddak proJesı ve şartnamesı m 

ailtmeye konulmuştur. . . bir adet normal 60 be} ~ir 
2 - t ... bu tesisat santral bınasını ' .. fh 1 50 K V A 

... bT b" det uç sa a ı · · · 
~uvvetınde k~ndanse~;~~::ü;eıkkeı; :evzı tablo~unu ve. ha~ai ,ıJ. 
hk alt rnatoru. ü.~ s b k . 1 scıir teferruatını ıhtıva et
çak tevettur tev ıı cereyan s e esıy e 

1 ;1 ~tBuı~. r n ntral ınasının kcsıf bcdelı 3000 ~e dort yu.z dıregiı 
n bedeli 1600 ve lokomobıl ile alt rnator ve ~evzı tablJ,u 

v 
hı 21 • 

rı u tının ve bunların montaj nın keşı: b~delı J:ı. 
ıi ere tesıs~tın hey tı urnumıyesının bt:dclı 

\ n ı ettır. ke ı 

4 
A 
B Lo 

·t v k sunlardır 

C S ntral le trik tesi tı fe nı sartnam sı 

D Ş b enın f nnı şartnamesı. . ve h1:sabı. 
E - A: aç dirckler·n fennı sartn m sı 

F Esb bı mucibe raporu. 
G - Umt mı kq;ıf. 
H Eksıltme sartnam si. 
l Muc vel n mc 1' ı rofil J Şebeken·n haritası. sukutu tev<:ttiir hesabı, p an ar. p -

leı maktalar. d · d örebilec k-
5 - Arzu edenler bu evrakı Amasya bele ıyesın e g ~07 

len gıbı 128 kurus bedel muk< bilinde Ankarada po~~t~tusu ı 
adr s"nde elektrik miıhendisi Bay Hasan Hfaletten :a _ır :r~t 15 

6 _ Eksiltme ı 1.3-1936 tarihine miısadı çarşam gun 

J 

de Amasrda belediye binasında yapıl caktı~ . n 
'J Eksiltmeye girebılmek içın taliplerın keşıf ve muh~ 

1 
bedellerin <'"!. 7 5 gu nisbetinde muvakkat teminat akçası yatırm~f art 

0 ' k 'l hal kanununun tarı.c. 
veya 2400 numaralı artırma. e Si tme ve ı . . .. rmeleri 
dairesinde bir banka mektubu ve yahut saır temınat goste . 

l 

-
ve ·m iye kadar bu gibi işleı i yaptıklannı ve bu hus~st~kı fe rn 

. ·{'ne uygun vesaık ıbraz ry 
Uhıli} etlerini gostcrır ve kanunun tar~ ı dd k ekalet-
lemeleri ve bunlar bir sirketi temsil edıyorlarsa musa h: v . tien 
name ve mukayyet bulundukları !icaret oda veya ma emesm 

t 

-

IGi!1 tarihli bir vesika gösterm·•lerı şarttır. . 
Te lif mektupları altıncı maddede yazılı sa~~te; :~ ;.Jae 

evvel tediye dairesıne getirilerek ma~buz mukabıhln e e'ha~~t 
~~ l v .. rilecektır. Posta ile gönderılecek .. ~ktup ~~~~e nı k:ına 
:nw ku ~ate kad r g )mis ve dış zarfının mu ur mu 

n 

tılm ı l mdır. "f k 
9 - İsbu tesisatın hey~t! u~umiycd~i ;kçıln vheril_eçce~ı:!'~ı :ere 

t 1 ı gıbı ına ve ıre er arı 

2~~ı~r:,:a~~!ı~ ~X::ecl~g~lan lokomobil, s~~tral ve şeh< ke tesisatı ıci 
v~rıl cek teklif mektupları da kabul edılır. . 

JO Teklif mektuplarmın 2490 numaralı kanunun tanfatın a 

tamamıyle uygun olarak hazırlanmıs olması s rttır. 1-164 

~iimer Bank Umum Mü

diirliif!iinden 

Jandarma Genel komutanlığı sa 
tın alma komisyonundan: 

~· 

-
-

-
ı E rieki vasıflarına uygun (2500) kilo sade ve (500) kil o 

.w:rytin ya ı eksiltmeye konulmuştur. 
2 Bır kilosuna (120) kuruş deger .biçilen (2500) kilo sade ya. 

gının ılk teminat (225) lira ve açık eksiltmesi 5-2-936 çarşamba 
g\ı u tonda. . . . . -3 -Bir kilosuna elli kurus deger bıçılen (500) kılo zeytın yagı 
nın ılk teminatı (18) lira (75) kuruş ve pazarhgı 5 2.1936 çarş~ba 
gunu saat (15) de Ankara jandarma genel komutanlıgı kuragmd a 

lı:omi yonca yapılacaktır. . -4 _ Şartname! r parasız olarak ko~syondan a~ınabili~. Eksılt 
me v pazarlı a girmek istiyenlerin bellı vakıtta ılk temınatların 1 

komı yona v rmeleri. (129) 1-236 

METROPOLİTEN 
Virginia Bruce - Lawrence Tibett 

e111•~-~~aı• 

E~kişchir ~arhaylıITT.ndan: 
So tenviratında lrullanılmak ıizere 

Tane 
20 
300 
40C 
500 

1 satın alınacak ve 30-1.936 güniı &aat on beşte iaaksi ya -
ı İsteklilerin o vakıtta Belediye dairesinde ~Ju J 

(105) 1~197 

afıa Vekaletinden : 
Betonarme köprü inşaatr eksiltme ilanıdr r: 

ra Gazıantep vilayetinde Kilis • İslahiye yolu üzerinde (24300) l! 
keşif bedelli AFERİN köprü inşaatının kapalı nrf ueulile eksil 
ınesi 11 2.1936 salı günü saat lti da Nafıa vekileti fOle ve köpriil 

t-

~· 
ftıslığı ksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

ş Eksiltme şartnamesı ve buna mütoferri diğer evrak (121) kuru 
ıauJrabOınde şose ve kopruler reısJığlnden alınabilir. Muvakkat t e-

n 
mınat (1822) Jjra (50) kuruştur 

fatcklilerin yapmış oldukları işlere aıd vesikaları ekaıltmede 
Sil az sekiz giln evel göstererek Nafıa vekaletinden ehliyet •esika 

ı rı Jaznndır. 
klif mektuplarının 11.2.1~36 salı günü saat 15 e kadar Anka-
090 ve JcıöprüJcr reialigine verılmcaı lbnndır (80) 1-232 

E ·kişehir ~arbayhi.ı ndan: 
·'iti ı'abrtdt Be tah&il aaediutlarına }'aptırılmaıı kar.arla .. 

ı bir takım elbise 1&-1·936 dan 30.1-936 per§-Cınl>'e gilnilne 
~hittmeye ıonımııtur: 
ria " ~ •t • ~ Belediyele bulumnaları 1L. 
4 ı-ı• 

Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan, Ankarada A
nafartaJar caddesinde memurlar kooperatifi namile mruf 
bina kıı.pah zarf usulile satılığa çıkarılmıştır. 

Bina, 240 metre murabbaı arsa üzerine inşa edilmiş olup 
bodrum katı, zemin katı, birinci, ikinci. üçüncü kat olmak 
üzere hes kattan ibarettir. 

Bodrum katında kalôrifer dairesi ile kömür mahzeni. 
dört büyuk anbar. 

Zemin katında bir buyü maaaza ve bir mudürhik oda 
sı, birinci katta beş oda, hır büyük salon, koridor, halalar. 

lkmci ve ticünciı katların her b"rinde sekizer oda ve hı 
rer büvtik salon. karodir, helalar vardır. 

Binanın vtiksekliö-i 19.50 metredir. Bina badanalı ve bo 
alıdır. Zemin katındaki dükkanın do emesi karo mozayık 

ve bi.ıtün katlar dosemeleri l'nolvomdur. 
Binanın her tarafında lamba1arla teçhiz ediJmis elek 

trik ve ka lörif er tesisatı vardır. 
Satış 28. 1.1936 salı giinü saat on altıda Ziraat Bankası 

Merkez müdiırhigünde yapılacaktır. . 
Satış taksitledir. Bedelin dörfte biri peşin, dörtte bm 

936 senesi sonunc1a mütehaki kalan yansı da 937, 938, 939 
yıJJarı sonunda olmak üzere üç müsavi taksitte tahsil edi
lecek ve bu müddet zarfında birta bankaya ipotek kalacak
tır. 

İsteklilerin beş bin liralık depozito akçeJeri1e birlikte 
tekliflerini havi ıarilannı bu tarihe kadar Merkez Mii
diırlüğ"üne tevdi etmeleri ve sartnameyi tedarik için de 
Merkez ve İstanhul Ziraat Bankalarına müracaat etmele 
ri ilan olunur. 1-;C;76S 

Maliye V ~kaletinden: 
l - 1.12.935 tarihinden 31 5.936 tarihine kadar altı ay zarfında 

Dolmabahçe ve Sarayburnu kırtasiye depolarında teraküm edecek 
muhtelif ebatta balya kapağı, parça tahta, ambalaj kagıdı, çember. 
kırpıntı kağıt, artırmaya Kabataş rıhtımından mezkıir depolara bal
ya ve sandıkların nakliyesi altı ay miıddetle eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

2 - Ambala ılara aid şartname Dolrrtdbahçe kırtasıve deposun
dan alınabilir. 

3 - Ambalajların muhammen kıymeti 1777 lira 50 kurustur. 
Nakliyatın muhammen kıymeti 1625 liradır. 

4 - İsteklilerden ambalajların artırmasına iştirak ed~cekleı i~ 
133 lira 32 kuruş ve nakliyat eksiltmesine ıştirak edeceklerın 121 !ı
ra 88 kuruş teminatlarile birlikte 5.2.1936 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat onda Dolmabahçe kırtasiye deposunda mütesekkil komiS-
yona müracaatları. (113) 1-234 

Balıkesir ilhaylıiı aıJaıı: 
1 - Ayvalık . Burhaniye yolunun O 000-11 150 inci kilo

... ı..ı ... «wn•W. Jaı_11t,.....ri •Mlfah nd uaulay.Je .en bet gi.ia 
müddetle cksıttmeve- konulmuştur. Ba tamiratın keşif bedeli 15146 
lira 94 kuruştur 

2 - Bu işe aid şartnam ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele örneği, 
C - Fennı şartname ve Naha işleri şeraiti umumivesi. 
E - Ke if cetveli. 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı enciımeni daimı kalemiyle 
Nafıa müdürlü.,.üne müracaatla görebilirler. 

3 _ Eksilt~e 6 şubat 1936 tarıbine rastlayan "perşembe" güni.ı 
saat on beşte vilayet makamında daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
s _ Eksiltmeye girebilmek için bedeli keşfin vuzde 7,5 olan 

1136 lira 3 kuruş muvakkat teminat verilmesi. ve bundan başka 
nafıa islerile uğraştığına da~~ .~ksiltme ~ününden laa.kal .~kiz gün 
evel Balıkesir nafıa müdürlügunden vesıka alanlar gırebıhrler. 

6 - Usulüne tevfikan kapalı zarf içinde verilecek teklif mek· 
tupları, teminat mektup veya makbuzları ve vesaik ihale günü sa. 
at on dörde kadar vilayet dahnl encümenine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Saat on dörtten sonra teklif zarfları kabul edilmiye-
cektir. (135) 1-252 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satın alma komh~vonundan 

Ev fına uygun ve bir kilosuna (31) otuz bir lira fiyat biçilmiş 
olan (150) kilo kloridrat dö kinin açık eksıltme ile 27-1.936 pa.zar
te 1 saat (15) de satın alnıacaktır. Şa:tname parasız k~misyon~an 
verilir. Eksıltmeye girecekler (348) lıra (75) kurusluk ılk temınat 
makt.uzu veya banka mektubunu eksiltme gün ve saatına kadar An. 
kara jandarma genel komutanhgı kuragındaki komisyona verme-
leri (46) 1-116 

İmar müdürlüifünrl~n: 
Kıı.,-1 n ıstimlak Muhammen bedel 

ediMiğı Mahallesı Sokagı AdaNo. Persel No. Lira 
İhsan ve Seyide Hatuniye Hamam 184 20 80 
Şükrü ve müş. . 
terek eri Musa bey Şebıt Murat 246 13 30 
Abdi Hacı Bayram Tahta konak 49 16 175 

Yukr.rda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 30..2. inci kanun. 936 
~rşemhe günü saat on beşde bilmüzayede satdacagından taliplerin 
İmar Müdtirlüğilndeld komisyona müracaattan. (99) l-190 

Steno alınacaktır 
Türki e Cumhuri et 

Merkez Ban a ından 
Ankara merkezimiz için gayet iyi stenografi ve daktilografi 

bilir bir steno daktilo alınacaktır. Taliplerin kanunusani 936 sonu
na kadar bizzat veya tahriren umum miidilrlUğe veya İstanbul şu-
l:ıemi e müracaatlan. 1-256 

Ankard Güqırük direktörl~nden 
~lze ftrltedUeıı ı:iıuhtelif cins 46 kalem C;.ua. .açık ~r

t&ima ile 21-tıill& ~esi ilntt uatl 13 de •ah1acaktrr. Tartpletin' 
ve ~t aJaiö ~~Ierfn'-~ Qdlracutlan ilaa 
Q~ (ll) 1-& 

Aıdaana helediyereİ8 • 

l - 4$aa& et.duada llt adet c..w. ıe.-ı ~- ekli-haneye "on
muşıur. Muhammen bedell lt2..90 liradır. 

2 - Eksiltme 10. 2. t36 tan"hine rutlıyan pazartesi gilniı aa .. t 
) J ,Jp yau i•lcri direktörlüğü odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 67 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve fazla malı'.imat almak için beledı 

yr vazı işleri direktörlilğilne müracaat edilecektir. (145) 1-261) 

i 
! 

y KUTU./ 

lalnxz -------------~· 

Has 
Kaimin 

HAS KALMINDİR 
Baş. diş agrıları, Romatizma, Grip. Nevralji nezleye karşı: 

HAS KALMİN kullanıoız. 
Çok taklid edilmiştir, fakat AYNİ yapılamamıştır. 

'""AAVİ ETİKETLİ KUTUDAKİ HAS KA LMINt'' istevım 

Ankara Levazım Ariıirliği Satın 

Alma Komisvonu ilanları 
İLAN 

bilir. 
A - Takriben 28900 liralık l 70 ton ~klilı U1' tc kr r ekall 
B - Şartname&! resmi bedeli mukahılitıdr komısyondan al 

meye konulmu~ur. 
C- Eksiltme 27.1.936 pazart 11i günü taıt 13 de Trabzon kal~ 

sinde utın alma komisyonunda kapalı 21uıl usuli ile yapılacaktır 
D- muvakkat teminatı 2168 liradır. 
E - İstekliler kanunda ya.zıh vesi.lıl._ıan ile eksiltme saattn• 

den bir saat evet teklif ~ktuplarını koınısyona vermel ri (57) 
1-122 

İLAN 
Alav eratının ihtıyacı olan 180 bin kıta un şartnamuınde ya. 

zıh evsaf ve şerait içinde kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştar 
2 - Tahmin cdılen bedeli 28800 ika ve ilk teı ,;na• 2160 lı • 

dır. 

3 - İhalesı 31. 2. Kanun 936 cuma gunö saat on b te Ç • 
rumda ordu evinde yapılacaktır. 

4 - lsteklilerın teminat makbuzları ıle bırlikte teklif zadl 
nnı ihaleren bir saat eveline kadar göndermeleri ve muayyen 
manda kendilerin veya vekillerinin bulunmaları. 

5 - Şartnameyi götmc:k ve aldırmak isteyenler her gun M-
detl' sont'a komisyona' ftm'Pl'em edebilirler. (52) ~-119 

Af'!KAl<A ,..,, .•. , .•. u ...... ..:. .. ,ı.:..>ı 1 ıCARET DAIRESlNDl::. 

Müddei emniyet şırketı vekilı avukat Cemal Hazım tarafından 1 
tanbulda Aksarayda Kızıl Minarede ı 5 No.da ikamet etmekte iken 
ren mahalli mezkuru terk ile nerefe gittiği meçhul bulunduğu icra k 
lınan tahkikattan anlaşılan Safranbolun11n Bulak köyunden Softa.ot 
rençbeı Osman Kalfa zimmetinde müvekkilinin baeenet matlubu olan 
418 lira 47 kuruşun tahsili hakkında mumaileyh Osman kalfa aleyh 
ne ikame edilen davanın yapılmakta olan gftb1 '1xupaamda, dav 
cı vekı1i davanın müstenidi olan senet altm :iiaza 'hakkında tad> 
ke medar olacak evrak ibru edemiyerek edilen Osman kalfa 
nın istiktabtnm yapıbmapı iateaniş •e ece iltiktap yapılma 
sma ve ittihaz olunan gıyap kaıanmn uaulfi' sınıhahmeleıi 
kanunuııutt 402 ktci ınaddeiiıle tevfikan te lfine ve müddeialeytnn 
ikamet2ahı mec;lıul olduj?undan tebli~atm Ren yapdmaatna kar r 
verilmiş ve muhakeme ıUnü 28 2 - 936 c ıtünü saat 14 d tali 
edilmiş ve istiktabın da aynı tarihte icrası ararlaştmlmış olduğun 
dan müddei alevhin kararın tebliği tarihin~ itibaren S gün zarfınd 
arzuhalla mahkemeye ~üracaat ederek itil'. etmesi ve muayyen ta • 
rihte istıktab yapılmak Üzt!re mahkemeve müracaatı iktıza edece 1 v 
müddei rdevh mezk.Ur müön t zarfında itiraz etrnedii!i takdirde mab 
kemeve kabul oJunmıvacaeı hukuk usulü muhakemeleri kanunun 
142 inci m ı'lrlA.,; tn"ril ;,.. il ., l'\111nıır 1 ~ 1 O 

Ankara beşinci icra memurluğundan: 
Hacıdogan mutbak sokak 2 No. da iken ,ljalen ikametgahı m 

Sevime: 
~~r~ın 93~ 7560 !_"o."b dosyasında t..Ş bankası v kiti 

Halım e kira bedehnden '3 L. 20 K. % 10 W:reti vekilcti ve 
ve Jcra masraflariyle birl'kte tutaıı miktanın, ~ 
emri tebliğ edilmek üzere ikametgahınız aranqut 18 d ıilt«ı~*Jlfil~ 

, dit bıılusımadığın~dau bıttltr. Mrede oturduğunwı~·~ P. 
büulo usul muhaıke•uea kanllll*nll 141 iifiı ...... ~...,, . ._ 

· 1l4nen ~ğat icraaına lca.ıa, ftfDerek ı 
jundan tcbtii tifahl .ı•kaıp ... ~'-il!!•lW 



ULU 

Bu Şömifieye Yaz Güneşinin Yarın 
Tatlı Sıcaklığını Veren 

TURK ANTRASiT idi 
Okuyacağınız 

hav d 

En kuvvetli, En idareli 
En Temiz Kömür 

En Sürekli, En Parlak 
EDÇ8 YananKömür 

535 
16-2000 metre 

her dalp 

·ıe bu 

dinliyebılı 

Ankara Şubemizi ziyaret edinaz. 
Benblar CacWeai No: 45 

PHILIPS ısmıne bemer 
ma kalard Mlkınını 

Türk PHİLİPS LİMİT~D ŞİRKETİ 
l9tall_.. Galata Fnnkyuı han. Telaraf: PHIJ..IPS.ISTANBUL 

o 

rSobada Ve Maltızda Yanan, Fire 
Vemıiyen, En Hafif Ve En Ucuz Kömür 

Doktor 

a f 

Teıdilatidtiıııü yapMD& mltelıbbid mm heul:pna 2Cl89 bn 
~na tahmin bedeli 14~ adi 4ao bus bayvan mibı açık ek. 

l04-t36 pUulilll tld ... t 13 te utm llmacaktır istek. 
-r1Maaıllıl!J ,....... Komisyondan alabillder Bniltme1e pr-

C ·:illtlJOl411'i8 draikme Ulıt\1ldl• 156 lira 7 lcunıfluk il 
eJll bml kom ona •enm oL 

TA. Ş. D Rt .FİRENGt VE BELSO 
Cuın.uou HASTALIKLARI 

M'OT HASStSJ 

Devlet Demiryollan ve limanları umum 
müdürlüğü satınalma komisyonu ilirılan 

iLAN 
Eluız _ Dıyarbekır ara ında Jemckte yolcu ter nl rnun 

ı 2 936 tarihınd n ıtibaren Elaz en Di arbekire cuım panr çar 
pmba günlen Dıyarbe~ı den Elaz C1lllWtni puarteaı pertembe 
cUnlen har ket edecelden olin ol ur. ( 102) l 294 

iLAN 
Muhammen bedelı 500 bra olan 6 tane motör ti yqm tutlum

bau 9-3.936 puartesı gbü 1Ut 15.30 ü Aabnda dare blnumdll 
pPalı arf usulti ıle utm a ~- Bu ite ainnek iltiyenlenn 
sa lirabk muvakkat temmat ile kanunun tayın etti ..Ukaları " 
tcldifJerini aynı gtın uat 14.30 a adar amtayou Jteilliiiae ver 
mele llmndır Şartnaneler panG olarak Aııbrada 1Dabeme da 
ıre inde ve Haydarp ... da Tesellim ve Sevir il d6r11 nde da-
ıtılmaktad 162) l 299 

300 
150 
500 

Ton 
Ton 

' 

Kur 
Yerli ltt>k 
Uvemarin kömürü 

Y uakrda yaadı mabeme acele puarhlda •tın atdlacaktır 
Tlliplerin ş - Şubat 936 pl1IUDba glnl •t U "-pJinelen. 
~ 1Brinelr i9ti,enler ~ p ticaret hltımncle &lrebi 

lirler 1-309 

Zayi numara 
U Mo. ..._heaua ........... by 

bettim.Tenlllnl......__. 
llİIİftİn hlkml ,,,._ 

AraNcı Huan ötlu All 

1 -

re • • 
Isparta lp k Pabnbaı Türk Anonun rketi bılledaran heyeti 

umumtyHt 23 2. 936 tarihine mtlsadff puar gllnl .. t 10 dil IipU
tada fabrika binuında fevk.ı&cle olarak .. ~ edecellHea bu ~ 
tlmaa bir biwu olan bıuedann da lftlnk edeblleeelt '" lalı•• 
ran uhıp olduldan hine 11enetlerlnı veya bunlara sahip o1clua.. 
ruu müspet veuıkı içtima gününden bir hafta evveline bc1U lir 
kete tevdi ed r k duhuli varakaaı almalan ilin olunur. 

ı - A tıda yazılı oldulu surette eau mubvelenamema buı 
maddelermin bdllı ve mubvelenamıe1e but madcleleria UhML 

2 Şirket vnaye11ne 125 000 ı n iliYHile 1ermayenlıı _.... 
lıray• lblatı ve :rıt edılen eermaye miCıtarı nbbeti"de - ya. 
adı biMe 11enedi ıbnlmau. 

3 - TabWe JDiadmda a.lenmemıt olmuındaa dolqı W.... 
darlar balrkılad. ta1IDkô olan fai rin 19Çell ---
lrannün 1Dlluup cli1mıe1ı: mt1ııtt[,t1tt 

3. 4, 5, 6, 7. 9, 10 11, 12 13 15 17, 19 20 21 22 23 25 26. 'l'I .. 
33. 34. 35. 36. 40 

ilave edilecek maddeler. 
48, 49, 50, 51 vıe nihai madde 

Haranın lametpqa mevki nd (Yü.ı Hektar) Çeltik ortltk..._ 
aı 11 fubat 931 salı ıtld IUt OD bqe ~. Temiaab -. 
va1drate olarak (tlç yls) Ura .ımacütu lsteJdUerl .....,.....lerlal 

, 
lltanbul, Bana Baytar 11148rlllder1Men llabillrler Tallplerla 
tem1natıartyle bir11rte ihale gbll Hında 1MahgMMlar tan olmmr. 

(181) 1--ı-307 


