
ON YED1NCl YIL. NO: 5370 

-
lfoşbctke 

!'\ON VAZI' E'I 

ld v haberle-
:Montrö'den a ıgımız k 

. b. . h. te memnun etmeme ~ 
rm, ızı ıç lüzum 
te olduğunu saklam~~a. 

.. . T'' k teklıf ının ruhu, 
gormıyoruz. ur . . v 

• f kendi emniyetını sag-
bır tara tan f ı ·kadarlar-
lamak diğer tara tan a a .. 

d h:ç birinin seyrüsefe~ ve mu· 
an ı . . k etme· 

dafaa menfaatlerını tazyı 

mekti. . d 
On sekizinci asırdanberı. ~vam 

d 1 . bogv azlar meselesını tek· 
e en es cı ı d - ı 

d. "itmek niyetinde o ma ıg . rar an .. d .. l k bile luzumsuz ur· 
mızı soy eme B 
Kapunızı açık bıra~~mayız: ~ 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Montrö konf eran~ında 
iıı~iliz nıukavele Jlrojesiniıı illi okunma 

t e t li i li i el Ü ıı }, i t i r i 1 d i ve 
Montrö, 9 (A.A.) - (Tebliğ) Kon-

f 17 ve 19 uncu maddeleri tasvip erans, 
. e tahrir komitesine havale eyle-

etmış v 
miştir. . .. 

Japon murahhas heyetinin talebı ~-
: konferans. 18 inci maddenın 

zerıne, • t'k 
müzakeresini başka bir içtımaa ta ı 

etmistir. 
Konferans, harb tehdidi sebebiyle 

Bo~azların Türkiye tarafından kapa· 
tılma mdan çıkacak vaziyeti müzakere 

. ve teknik komite, bu husus hak
etmı~ 

' hhas heyetleri tarafından 

Saat 16 da yeni bir içtima yapıla

caktır. 

Romanya. Hulga,.istcm t•c l'unu
ni.'(tmı lloğuzlar konıisymıımun 

lciıfrını istediler 
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----·-----·-------·---
Son haf!erler üçüncü 

sayf amızdadır 
~-------------------·---

HER YERDE 5 KURUŞ 

Sah günü akşamı trenle lı.tanbula ha relcet etmiş olan Ba.şbalcanımız 1:.met J. 
nönü, dün sabahki ekspresle şehrimize dönmüş ve garda bakanlarla şehrimizde
ki saylav/ar ve bakanlıklar ileri gelenleri tarafından karşrlannu~tır. Resmimiz 
Btı§b:ıkanı Sıhat ve Bayındırlık Bakanla riyle birlikte göstermektedir 

noktadan her ıey bız_ımle bırle!ı· 
yor. Biz dahi, Akdenız ve Kara
denizi birleştiren boğazların, eko
nomi, poHtika ve müdafaa bakım· 
}arından ne kadar esaslı menfa· 
atlere temas etmekte ol?uğunu h:
t dan cıkarmıyoruz. Bılhassa K -
r~denizin büyük bir kı.smn:u, sav· 
yet komıtumuzun sahıllerı kap· 

kında mura 

Montrö, 9 ( A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinin öğrendiğine göre, bugün 

Boğazlar komisyonu hakkıtıdaki müna· 

kasa esnasında Romanya, Bulgaristan 
ve Yunanistan, komiyonun lağvını İs· 
tiyen türk noktai nazarını terviç etmiş· 
ler, Fransa ve İngiltere ise bu komis-

yapılacak teklifleri tetkik etmeğe ve 
_........,,.._., .. ,...,-~---· Leh hükiimeti Danzig statüsü

nün tek taraflı tadilini istemiyor 

ı kta olduğunu unutmayız. 
ama · · kalma· B ğazların emnıyetsız 
o kadar tahammiil ede· 

sınn ne eni boğazlar reii-
m~7~ek, · Y. · "htilaf hali do· 
rııının daımı hır ı v. . T" k' 

da razı denıhz. ur ı-
ğurmasına I.'.> k") b"r 

h. andan tam mü~ta ı , ı 
ye, :J 1r yt barışçı bir devlet ola· 
yanoan am ._, ( ek 
rak boğa'?;ları mcsPlesı~es ır~ 

"'tmekterlir. R1z bol!aZ· d yasını gu k 
Ları taarru7. ve suikasdcre arşı 
banayaca iız. . 

Mesele Türkiye için pr~ns.~p ~-
larak halle<lilmi~tir. Yanı Turkı· 

'nin boğa7.ları silahl"mak hakkı 
ye 1•

1 
kabul edilmiştir. Fa-ve zarure . 

kat umumi esaslar tes~ıt . ~lu~ur-
. " b hal L r7.r T ; .. } ~ n. or. 

~~,,..~l'·akları U:rAl'incle kati -hakıaııy~•· 
'Otitika istiklali veya Karade~ız 

~evletl,,rinin emniyeti . aleyhıne 
d ·ı k hic bi .. le u bırak-7anne , ,.ce · k 

r" m:-1 ı;._71"'gel1r. Türk•~.e, .. ~~-
tt' toklifin; hu nokta1arı 3oz onun· 
J ... hıtarak h~:nrlamıctır. . 

Türkiye'nin boğazları emnıv~t 
. . d miven devlet· 

inşaatmR. ıtıraz e e . . 
lerden bazıları. kendi ~örüı.~erını 

k d . Montro kon· 
birle tirenıeıne te ır. d 

· · kalmasına a f eranınnın netıcesız . . 
yaziyet asla elverişli değıldır. ~u 
konferans ne silahs1zlanına. n~ e 
cihan ekonomi konferansına en· 

Montrö konferansmda esaı. 
zer. .. d faa em· 
müstakil bir devletin mu a . v 

. d" bütün dıger 
niyeti meselesı n: l · e o h · et erı n • 
münakaııalar. C: eı:n~y bu nıe.ele· 
oluraa obun, bizl~m ıcKın feranıtan 
d • oe ır. on . 

en sonr .f'o ··d faa emnı· 
Tür:kiyeye aıd bu m~ a zamanda 
yeti davasının en ya 11?-v. · ·· . 

d
'l . . istemek!. nımız, fUP 

halle t meıını d .. "rınez. 
hesiz kiınsevi hayret.e d u,ku ndi eın· 

c_ l Kuadent7. e e 
.;>&Vyet er, .. "hl l eden ay4 

niyet menfa~t~erın~uıl :tmeınekle 
kırı bir teklıfı ka k h k vernıe
ona biz başta olara. Ev a Türkiye, 
mek elden gelmez. fld~rk olunan 
'h f odan tas ı cı an tara ı . 1. ~· · bir an 

boaftzlar P.mniyetsız tJ?lO' • de ,.. 1 :J k a7.mın 
evel ortatlan le" obırml a cak olan 
iu onu da haklı u mıya 

yoktur. T"' k' nin ve 
E d 

v l ur ıye 
n ogru yo ' . . kendile· 

Karadeniz devletlerını~ l ri dü· 
. .. .. tesna vazıyet e 

rane gore mus .. tesna va-
tünülerek, faka~ ~u r:::naıebette 
ziyet Karadenız ~ nfaatleri 
bulunan devletkrın m~leri üze· 

Ka d . ··n az gerı 
ve ra enız 1 • l ·1 hesaba 
. dek' h .. lü teıır er 
rın ı er tu~ . bir ihmale 5ebeb 
katılmamak &ıhı ... de im-
t k·ı . k Montro . 
Cf ı etmıyere • ld dilınesı· 
zalı bir mukavele eh. ee 

0 
)asmayı 

d . Ş' h . b"" le ır a ır. üp esız oy lnız bo-
l<olaylattıraqık esasi~.~· y~oğazlar 
ğazları kapamak degı 'k batlıca 
ıneselesini de kapam•T .. kiyenin 
ınenfaatlerinden olan ur 
tek!:!l,.rinde bulunabilir. AT.Ay 

Falih Rıfkı 

Leman gölü üzerin de Salı11 yon 1 ı 

harlı tebdıdi talcdirınde furkı~enı~ lu· 
ö dil"'Ü her turJU tedbırlerı al· 

)Onun kalm sının aydalı olacagı tı t• 

ı . Tınde bulunmuşlardır. 
.ıum g r & b" f 
mak hakkını muhafa?.a eden ı: ~r· 
mül vücuda getirmege memur eclılmı"· 

tir. 1 k 
. . ddc ile alakadar o ara , 

20 ıncı ma . f 
ı mıntaknsında hava .seyrıse e· 

Bogaı ar k · 
. . . it kulvarları hakkında no taı 

n ıçın geç 'J' · rk mu· 
teatileri yapılmıştır. u 

naz .. r E • • • gerek 
hha heyeti, hava se aınının. . . 

raj • gerek arzani surette geçişlerınt 
tıı anı . ı 

.. kün kılacak bir metin tevdı ey e· 
mum ·1a· . t' . t" de olduounu hı ırmıs ır. mek nıye ın .. 
Madde, sonraya bırakılmıştır. 

ııo~ıı:dcır komisymııı . . 
lıakkmduki wle/Jımı::. 

21 inci madde, beynelmilel Boğazlar 
· nu hakkında bir münai:aş:ıya 

komısyo h e 
beb olmuştur. Türk murahhas ey • 

s~ komisyonun lağvını istemif ve ba~ı 
tı, hh s heyetleri bu teklifi tervıç 
mura a h deri . d" Barı murahhas eye 
etmı,ler ır. 

. . t"klerin tutulmasını kolayl~· de ıstatıs ı .. .. .. 
k türk hük:ümetinin yukunu a· 

tıraca ve · k 
k bulunan bu komisyonun ıp a· 

:zaltaca t. •· ttir 
f dalı olacağını teuaruz e • 

sının ay hl h . d. Nihayet diğer mura ıas c· 
mıc:lcr ır. 'l . 

. d b zı orta sureti haller ı en 
)·etlen e a 1 

.. mesela turk makam arı-
sürmuşler ve 

1 ameyi im a eden dt:vlct· 
nın mukave en . 

. k solosları ve yahut herhangı 
lerın on · · l" • · sı 

kamlarıyle ış bır ıgı yapma 
diğer ma 

"stenni~lerdir. Mesele sonra· 
esasını go 
ya bırakıl stır. 

Nevyork da . 
Sıcaktan ı 43 kişi öldü 

k 9 (A.A.) _ Sıcak dalgası, 
Nevyor . . . "lü .. ı 

. dicn 143 kişının o mune e-
daha ~un . t'r Nort _ Dakota'da 45 

b . t verrnış 1 • • • 
be ıye t derecesi kaydedılmış· 
santigrad harare 

tir. . 'd mühim hasarlara sebeb 
Vyonung e k 

'"dhi orman rangınları çı mış· 
veren mu ş 

tır. . zi inin i.ıçte birinin ku· 
Amerıka ar . d'l 

bulunduğu tahmın e ı -
raklığa maruz Dakota çiftlik sahible-

ktedir Nort • d 
me .. · d ksanının zararları a eta 
· · vuzde 0 • rının " mahvolmalarını ıntaç 
onların tamamen 

etmic;tir 

Son·etler 'birliğinin bfr talebi 
' . 

Montrö, 9 (A.A.) - (D. N. B.) 
Sovyetler birliği murahhas heyeti, 

İngiliz pro)csinin 23 Uncti maddesine bir 
{ıkra il vesini t klif etmiştir. Sovyet· 
ler birligi S, 9 ve 16 mcı maddeleri, 
mütecaviz bir devlete karşı alınacak 
tedbirleri tahdit edecek ve yahud te· 
cavüze uğrıyan devlete yardım için harb 

(Sonu 4. üncü ıaylada) 

~f ,mtrö mehıu11lcırı: 7 

'"4samble ve Liyon 
Montrö, .f temmur 19J6 

Negüs'ü, Cenubi Afrika Devlet· 
}eri İttihadı delegesini, Edeni, Blu
mu, Litvinofu dinledikten sonra 
Milletler cemiyetinin iktidarı hak
kında lüzumsuz hayaller yapmağa 
yer kalmadı. Milletler cemiyetinde 
bugünkü şartlar içinde pek az ıey· 
ler halledilebilir, yahud Milletler ce
miyeti kendi dıtıncla halledilen i~ler
den pek azr hakkında avkm ka!arlar 
verebilir. 

Negüs Cenev.reden habe~ mille
tine bır çok haberler götürebilir, fa
kat bu haberlerin içinde her biri ha
be§ milletinin kendi mukadderatı hak· 
kında ancak ke·ndisinin karar vere
bileceğl haberinden daha doğru ola
maz. Belki asamble Habeşistanın 1-
talyaya ilhakını derhal tammıyacak
tır fakat, Habeşistanda ltalyaya mu
kavemet için Negüsün istediği on 
milyonu da ona vermiyecektir. 

Cenevrenin bambatka bir man· 
tık bambaşka bir adalet telakkisi var· 
dır. 

Negüs'ün İtalyan • habeş harbın
daki bitarafane neşriyatlarından do· 
layl türk gazetecilerine teşekkür et
tiği giin, çekoslovakyalı yahudi bir 
gazeteci, asamble salonunda bir Ö· 

lüm niimayişi yaptı. Biri türk gaze
teciliği. öteki Milletler cemiyeti tari-

( Sonu 2. inci sayfada) 

B. Greiser 
nesretmek: 

' 

euatonu n istisnai k~anuıılaı· 

ııiyetinde olnıaclığını ·öyledi 
Varşova, 9 (A. A.) - Leh ajansı bil

diriyor: Lehistan genel komiseri dün 
Danzig senato b şkanı nezdinde bir de. 

marş yapmı tır. 

Genel komiser, l,.ehistan htikuınetinin 
Danzig statiısunün bir taraflı tadiline 
muvafakat edemiyeceğini bildirmiş ve 
mer'i anlaşmalar çerçevesınden dış.ın 

çıkan ve L1:histan tcciminin Danzig lL 
manı üzerinden normal bir surette ce. 

reyanma tehlike koyan her turlü \1<1. e
ke•:n :>rnri l rak Lr.h°&t<I""' ~ıt •1 • 

mellerını doguracağmı haber vermi,tır. 
Senato baıkanı Greiser, senatonun is • 

tisnaı kanunlar neşretmek niyetinde ol
madığı ve muhalefete karşı icraatın 

Danzig kanunlariyle tcsbit edilen çer· 
çevc sınırını geçmiyccegi cevabını ver. 
miştir. 

Morning post gazetesinin 
wlıminlcri 

Londra, 9 (A. A.) - Danzig mesele
sinden bahseden Morning post gazete
si, yakında mezkl'ır şehirdeki Milletler 
cemiyeti büylik komiserliğinin ilga edi
leceğini ve "Re\men muhtariyeti haiz 
bir Danzig arazisi" ihdas ve bu arazi. 
nin Almanyaya tabi imiş gibi idare olu. 
nacağını kestirmektedir. Serbest şehre 

ait olan bütün mc&clelerin doğrudan 

doğruya Almanya ile Lehistan arasın. 
da halledileceği ıöylenmektedir. Lchis· 
tanın Danzigde.ld şimdiki ekonomik 
hakları muhafaza edilecek ve almanlar~ 
la münasebetlerinde ameli hiç bir deği. 

siklik olmıyacaktır. Almanyanın Dan. 
zigi sadece alman topluluğuna sokmağı 
tercih etmekte bulundugu. ancak bu 
şeklin Lehistanca kabul edilemiyeceği, 

B. Greiser 

B. Hitlerin ise Lehistanın dostluğuna 
fevkalade bir kıymet vermekte oldu
ğundan dolayı bu noktada ı rar etmiye. 
ceği söylenmektedir. 

Deyli Meyl yazıyor: "Danzigdek 
gergin vaziyetin sebebleri artık herkes. 
çe bilinmektedir. Bu sebebleri keşfet· 
mek için oraya bir tahkik komitesi gön 
dermek ve mevsimsiz bir müdahale ile 
bu gerginliği artırmağa hiç de ihtiyaç 
yoktur." 

•'Giililnç t'e tehlikeli bir adım'ı 
Londra, 9 (A. A.) - Deyli Meyl &•· 

zetesi, başmakalesinde Danzig mesele.si 
nin halli için bir ingiliz _ fransız • }>Or 

tekiz komiıyonunun kurulmasını &Ü-
(Sonu S. inci sayf•da) 

Akdeniz anlaşmaları hak 
kında iki aykırı haber 

Londra, 9 (A.A.) - Resmi kaynak· 
lardan bildirildiğine göre, İngiltere ile 
Akdenizc sahil devletler arasındaki kar· 
şılıklı yardım tedbirleri, Akdenizde tam 
bir istikrar yeniden vücuda gelinceye 
kadar meriyette kalacaktır. Bundan çı· 
kan mana şu olsa gerektir ki, bu tedbir· 

lerden vaz geçmek için her hangi bir 
anlaşmanın bu istikrarı temin etmesi 
beklenecektir. 

Parlamento muhafaıakar parti mah

filleri ise, tersine olarak İngiliz harb ge

milerinin kısmen Akdenizdcn çekilmesi
ni, yardım anlaıtmalarmın tadili için bir 
başlangıç olarak görmektedirler. 

Paris, 9 (A.A.) - Hava:; bildiriyor: 

Fransız hükümeti, milletler cemiye· 

tinin zecri tedbirleri S temmuzdan iti
baren kaldırmak hakkında aldığı karar 
üzerine, İtalyan - habeş anlaşmazlığı es
nasında ıtalyanların Akdenizde bir teca
vüzü ihtimaline kar§ı vücuda getirilen 
yardım anlaşmalannın hükümsüz bir 

hale gelmiıt olduklan telakkisinde bu. 
lunduğunu reamen Londra ve Roma'ya 
lıildirmi§tir. 

İT AL YAN TA YY AREClLERl 

Öl.DURULl\IESl ETRAFINDA 

Haheşistanda 
İtalyanın vaziveti ., 

Paris, 9 (A.A.} - Madam Tabuis 
Habeşistanda ölmüş olan italyan tayya
recilerinin kar ılaşmış oldukları bu fe

laket dolaysıiylc Övr gazetesine şu tel
grafı çekmiştir: 

"İtalyanın 1-fabeşistandaki vaziyeti 
hakkında dun akşam Montrö'ye gelmiş 

olan fena haberler, az çok heyecan u
yandırmıc-tır. Öte taraft:ın İtalyanın sı
yasal vaziyetinin gitgide fenal -;m ta 

(Sonu 3. üncu sayfad ) 



SAYFA 2 

Giiniln meseleleri: 

Orınaıı kanunu projisinden 

Kamutay encümenlerinde incelen
mekte olan, orman kanununun en önem· 
li parçalarından birisi de devlet orman
larının yalnızca devlet tarafından işle
tilmesidir. Bu mevzu üzerinde aykırı 

düşünüşler ve söyleyişler de vardır. 

Bir defa şurasını açıkça belirtmek la
zımdır ki. orman kanunu yeni bir mev
zuu ortaya koymamıştır. İdare rejimi
mizde birçok işlerin devlet tarafından 
yapılması keyfiyeti esasen vardır. Şi

roendifercilik, madencilik. fabrika.cılık 
vapur işletmek ve benzerleri gibi. işle
rin devlet tarafından yapılması nasıl 

bir esassa, ormanların da devlet tara
fmdan i letilmesi öyle bir esastır. 

Büyük işlerden bir veya birkaçı 

muvaffakiyetıe yapılıp da orman işleri
nin yapılmaması iddia edilemez. Şu 

halde kanunun işletmeye aid olan par
çasının prensip itibariyle reddine im
kan görülemez. Ancak orman isletilme
si işi herhalde kolay işlerden de değil
dir. Hesablanmamış. kurumu ve idare
si düşünülmemiş gelişi güzel bir du
rum, yalnız kuru bir sa lal iyet almak
la. kendi<ıinden büyük ümidJer bekle
nen ormancılğm işletilmesine ve bu 
işin ileri götürülm sine imkan görüle
mez. 
E~k bir kurum, para z bir idare

ye verilerek. orman işletilme işi belki 
umumi bayındırhk hayatımız üzerin
de reaksiyonlar da ;apabilir. 

Filvaki hükümetçe hazırlanın~ olan 
kanun projesinde ormanların işletilme
ıi için bir teşkilat ve bir de tahsisat 
kısmı yok değil, yalnız parn bulma key
fiyeti henüz tamamen haıtedilmiş bir 
halck de değildir. Esasen para işi hal
ledilmiş olsaydı, kanunun bu yıl çıkma
sı belki geri de kalmazdı. 

Fikrimce: projenin en önemli kı

snnlanndan olan ormanların korunma
sı, idaresi ve işletilmesi g bi üç mühim 
parça. henüz muhtelit encümenlerde 
görüşülmemiştir. Kanunun meclisin ö
nümüzdeki toplantı devresine kalma
sında isabet de vardır. Zira bu mühim 
noktalar hükümetçe bir daha .gözden 
geçirilmeli, bunun üzerinde sallhiyet
tar olanlar iyice düsünmclidirlcr. 

Kanun projesinde. orman idaresi 

için hükmi salahiyeti olan bir idare sis
temi ve P.ene mll3yyen yıllar ic.in halen 
orman idaresince tahsil edilen orman 
gelirlerinin kendisine terki ve projeye 
ilisik plfinm tam tahak rukuna kadar 
da devletten her yıl para verilmesi is
tenmektedir. 

Morıtrü nıe1;ıuplurı: 7 

Asamble 
(Başı 1. inci sayfada) 

hine mal olan iki hadi e hnkkında 
en doğrt,ı hükmü gelecek nesiller 
verecektir. 

Tatil günlerinden i isini ben Li
yonda geçirdim. Şehir bayram gün
lerinde olduğu gibi mitti haymklarla 
süslenmişti. So ·akl::mhı kmnIZI bay
raklarile grevciler dolasıyordu. 

Fran°Adcı sogy;-t'st hü'·ümetin iş 
başma geldiği <"ilnd T'hrri fransız a
melesi icin yaptıöı ŞF." l •rle fran<-ız a
melesinin sosyalı<ıt h'iki metten iste
diğ seylf'T F mn"'•'cln "OSV li'lt hükii
metin taliine ne tPs'rler yapabilir? 
Liyonda bana: 

Uzun U7Adıyn Fr::msnda sosya
lizmin taliini kırmızı bavraktan a
ymnadıkça ver1 c:errıiye,.eiYini söyle
diler. Bir sivil harh ..)" olabilir diyor
lardı. 

ş:mdiye k,., ar ı:ılırum tedbirler 
kısmen muvaffak ol!""lu<: k·~en de 
maliyete tesirler raparak, fintlarm 
artmasına, birknç fr:ıl r·k-mm kapnn
masma, işsizlerin çoğalmasına sebeb 
olmuştur. 

Hakikatte F ransada ışçınm va
sati kazana tatmin edecek kadar de
ğildir. İçlerinden pek Rzı muhtaç ol
duğunu kazanabilir. Bir çoklarının 

D 

III. 

Bu plfina göre istenilen teşkilat ve 
para ehemiyetli değildir denemez. Bu
nunla beraber büyük işleri görmeğe a
lışmı~ olan 1smet İnönü hükümeti fÜp
he edilemez ki, bu iş için de ihtiyaca 
yetecek kadar para tedarik etmesin. 

Ben bu hususta paranın bulunup 
bulunmaması keyfiyetini asla düşün
miyorum. İstediğim, memleketin en bü
yük gelir kaynaklarından biri olması 
Iazmı gelen bütün ormanlarımu.:ın duy
gu ve düşüncelerimizin istediği kadar 
işletilmek, memleketi ormanla çevrele
mek. ormancılığı milli ve büyük bir 
gelir haline getirebilmek için bu işi de 
en iyi bir sistemle bağlamaktır. 

Netekim, endüstrimizi kurmak için 
bir Sümer. madenlerimizi işletmek için 
de nasıl Eti Bank•ı yaptıksa ormanla
rımızı da işletmek için bir orman ban
kasına, diğerlerinrien eksik olmamak 
şartile ihtiyaç vardır. Böyle bir banka
ya para bulmak hiç de güç de~ildir. Zi
ra gerek devlet gerek evkaf, hususi 
idare ve belediyelerin ormanları diğer 

kurulmuş herhangi bir bankanın ~rn 
lığından hiç de kuvvetsiz ve eY.sik de
ğildir. 

Bankanın nasıl kurulup isletilece~i 
keyfiyeti ayrı ve teknik bir iştir. El
bette bu i'i çok iyi bilenler vardır. Bu 
vesile ile şurasını hatırlatmak isterim 
ki, bugün cihan ormancılığında büyük 
bir mevki sahibi olan Romanyanın her 
memlekete rekabet eden ormancrlığmm 
bu derece yükselmesine amil olan se
beblerin başlıcası, orman iş_letme san
dıklarının kuruluşu olmuştur. Binaen
aleyh, ben hükümet ve milletin yıllar
danberi candan istediği orman işini, ta 
temelinden halledebilmek için, mecli
sin tatil devresinde alakadar makamla
rın bu iş üzerinde esaslı surette tetki
kat yaparak, Orman Bankası temelleri 
üzerinde yeni orman idaresini kurma!: 
ve her bakımdan işletilmelerini emni
yet altına almak üzere hazırlıklar ya
pılm:ısını dilemekteyim. 

Böyle tetkiklerden elde edile -
cek' sonuçlar, meclisin mu?ıteli~'"eh't.ü~ 

meninde bulunupta henüz görüşülme· 

mis olan orman kanunu proicsinden or
manların, idare. koruma ve isletilmele
ri ic;ini d:ıha J·eskin ve uyr,un olarak 
halletmis olacaktır. Bı•mı alakalı ma
k~mfarm himmet ve gayretlerinden 
beklemekteyiz. 

ve Li11on 

Kııc;t-.monıı Savıavr 

T. C!JÇ (,f,N 

• 

kazancı asgari maişet vasatisinin 
(ki 600 frank) altındadır (300-400 
frank). Fakat sosyalist hükümet bı,ı 
amele kazancını nasıl artırabilir? 

Gündeliklere zam, maliyeti daha 
fazla artırarak ve bu yüksek fiat bir 
taraftan Fransa içinde büyük kütle
nin esasen düşük olan satın alma ka
biliyeti ile, diğer taraftan da mem

leket dışında başka devletlerin reka
beti ~rile karşılaşacaktır. 

F ransada sosyalizmin zaferi, 
fransız endüstrisin:n patronu ile ,iş
C'isi il .. millilesmesine bağlıdır. Milli 

olmayan aykırı cereyanlar, bilhassa 
kırmızı bayrak p.:ıtron amele menfa
atlerini old••rru qibi, fransız sosyaliz
mini de tehlikelere siirükliyebilir. 

Livonda apartmanların pencere
lerine a"ıhn milll bayraHarla, ame
lenin s,,knl· hırda dolaştırdığı kırmızı 
bayraldar icin icin birhirlerile tam 
bir mür cJ .. le halinde idi ve fransız 
m ·n i bu hayraklann altında ırittik
Cf> c1-.ha sıklaşan iki ayn safa böliinü
yor<l ı. 

F rans<ıclR sosv~ lizmin 71'\ferinden 
hn; kırm,?ı ren1< d"ı::manlığı yapan 
bir fr"' <>rz iiniversiteHsi bc"Ula; 

- Fransız sosyaliz.mini ancak 

ULUS 

İstanbul ve izmir 
limanları 

İstanbul ve İzmir limanlarının ida
re şekli hakkındaki kanuna göre bu di
rcktörlüklerc aid muamelelerin sureti 
idaresi ve direktörlüklerin teşkilatiyle 
memurların sureti tayini, vazife ve sa
Hihiyetleri için yapılan nizamname Ba
kanlar heyetince kabul olunmuştur. 

Mazbut vakiflann idaresi 
Vakıflar genel direktörlüğü mazbut 

vakıfların hayrattan sayılmıyan arsa 

vakıflarının parasız istimlakinden is

tisnası hakkında bir kanun projesi ha

zırlanmıştır. Projeye göre: 

"Ankara imar direktörlüğü teşkilat 

ve vazifeleri hakkındaki kanunun do

kuzuncu ve belediye yapı yollar kanu· 

nıınun sekizinci maddesinde müstakbel 

şehir planlarına göre yeşillik ve saire 

gibi yerlerin ihdas veya tevsiki için i

mar müdürlüğüne veya belediyelere 

parasız bırakılacak yerlerden mazbut 
vakıfların hayrattan sayılmıyan ana 
veya müsakkaflan istisna edilmiştir. Bu 
kabil vakıf gayri menkuller istimla.k 
kanununda yazılı hükümler dairesinde 
belediyeye verilmek suretile istimlake 

tabidir.,, 

Samsunda m buslarla 
valinin tetkik gezisi 

Samsun, 9 (A.A.) - Vali ve mebus

lanmız, Çarşanba, Terme kazalarında 

bir tetkik gezisi yapmışlar ve kasabada 

ve köylerde halk ile haşhaşa vererek 

muhtelif konular üzerinde konuşmuş ve 

köylünün dileklerini tesbit etmişlerdir. 

Termede 18 bin lira keşifli tam devreli 

...okLY.uru temel atma töre\ti de bu arada 

yapılmıştır. Termeliler milli çalgılariyle 

ve içli gösterilerle bir bayram yaşamış

lardır. Termenin bazı yerleri yağmur ve 

sellerden müteessir olmakla beraber ge

rek Termede ve gerek Çarşanbada ta

rım vaziyeti köylüyü güldürecek dere

cede iyidir. İlbay ve mebuslar Çar§an• 

bada yeniden yapılmakta olan halkevi 

ve okul inşaatım da tetkik etmişlerdir. 

bir Atatürk anlayışı realize edebilir, 

dedi. 

Liyon F ransanm ayııı zamanda 
ileri kültür şehirlerinden biridir. Fa
kat şehirde, hakim bir kilise ki.iltürü 
de vardır. Fransada yalnız fransız 

vatandaşı değil, fransız kilisesi de 
hürdür. 

.-. 
Liyonda Rhöne, Saone ıx;yların

da ellerinde sepetleri, gözlerini ka
mış oltalarının ucuna dikmiş yüzler

ce fransız vatandaşı gördüm. Bunlar 
sefil giyinmişlerdi, tok bile görünmU
yorJadı. Şüphe yok ki apartmanla
rına fransız milli bayrağını asan, 
küçük fransız burjuvasına karşı, 

bunlar bir fikrin, bir hareketin ihti
yatlarıdır. Fakat bu ihtiyat bir kuv~ 
vet midir? Bdki de değili 

Konferans Montröde çalışmaları
na belki pazartesi başlıyacak. İngiliz 
gazetelerinin verdikleri haberlere gö
re; konferanstaki ingiüz delegesi, 

değişmiştir. Yeni delege, İngiliz bah
riye nezareti parlmanter sekreteri, 
Lord Stanleydir. Bu değişiklik belki 
konferansın bundan sonraki mesai
sini kolaylaştıracaktır. 

Neşet Halil ATAY 

Ergene köprüsünün temel 
atma töreni yapılıyor 
Tekirdağ, 9 (A.A.) - Muratlı • Ka

rıştıran yolunda 28.500 lira bedelle mü· 
teahJıide verilen 73 metre uı:rnnluğunda
ki betonarme Ergene köprüsünün temel 
atma töreni yapılmıştır. Törende ilba
yunız özlü bir söylev vernıil ve temel a
tılmıştır. Törende bulunan heyetler ak
şam üzeri Tekirdağına ve Çorluya dön
müşlerdir. İlimi:dn bütün yollarında in
§aat faaliyeti devamdadır. Bayındırlık 

eserleriyle günden güne güzelle§en, kal
kınan Trakyamızda pek yakında Ergene 
köprüsünün ve asfalt inşaati sıkı bir tu
tumda ilerleyen İstanbul - Edirne yolu
nun açılış törenini de sevinçle yapaca
ğız. 

Tetkik seyahatine 
gidecek muallimler 

Sovyet Rusya dahilinde bir tetkik 
seyahati yapacakları haber verilen 40 
kişilik muallim kafilesinin hareketi ta
rihi Rusyada mekteplerin açılma zama
nı olan c;ylüle bıralalmı!l.tır. Kafileye, 
teknik tedrisat umum müdürü B. R~tü 
reislik edecektir. 

Menemen' e yıldırım 

düştü 

İzmir, 9 (A.A.) - Yağan şiddetli 
yağmurlar esnasında Menemene düşen 
bir yıldırım bir kişiyi öldürmüş üç kişi
yi de ağır surette yaralamıştır. 

Bağlarda hastalık 

İzmit, 9 (A.A.) - Havalann yağ
murlu gitmesinden il bağlarında mil
diyo hastalığı baş göstermiştir. Çift~ 
göztaşı ile ilaçlamalar yapmaktadır. 

Sök eye yer !eşecek 
göçmenler 

Aydın, 9 (A.A.) - Sökeye ~elecek 
göçmenlerin yerleşecekleri yerlerle ye· 
niden kurulacak köy yerleri tesbti edil
miştir. Tesbit edilen yerler gelecek göç
menlere iklim hava ve ziraat bakımın
dan çok elverişlidir. 

Dairelerde çalışma 
saatleri 

Vilayet ve belediye dairelerinde me· 
murların çalışma saatleri, 9-12 ve 15-17. 
30 olarak tesbit edilmiş ve pazartesi
den itibaren tatbikine başlanmıştır. 

r~~~~~=:ı 
i H~~~::.::~~e.~~~:RJ .. I 
1 !erlilerinden olan Kızılay, bu yıl D 
ı; uye yazılma hal tasını 11 -19 tem- ı 
~ muz olarak tesbit etmiştir. Yur- tl 
i dun karagün dostu olan cemiyet I! 
~ beyannamesinde yurtldaşlara hal-1 1 tayı şöyle sunmaktadır: ~ 
ğ Saygı değer yurddaş; 1§ 

1 Kızılay Cemiyeti; insanlık ve 1 
§ tcfkat duygularından doğarak ül-
1 kemizde bundan ( 59) yıl önce ku
~ rulmuş bir hayır müessesesidir. 
~ Savaşta yarah askerlerimizin 1 1 yaralarını saran. barışta da yangın,~ 
- b E ; su asmau. yer sarsıntısı. kurak- § 

ji lık. açlık. bulaşık hastalık gibi in- 1 
ii1 sanların başlarına gelmekte olan E. 
~ felaketlerde yardıma koşan Kızıl-~ e e 
§ aydlt'. ~ 

1 
Yurddaşlarımızın ve bütün dün- ~ 

ya uluslarının sevgisini kazanmış ~ 
olan Kızılay Cemiyeti. cumuriye- fJ 
timizin kurulduğu 29 ilkt~rin ~ 

§ 1923 den 30 nisan 1936 gününe
i dek yukarda sayılı işler yolunda ;: 
§ 3 milyon 851 bin 641 Iira harca- g 

E 1 = mıştır. 

~ı ıımmmıııııııını:ınmnnnınnnıııııımnnmmnımnııımmıımnnnımıınnnıınnı~ 
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Trakya köylerinin 
kalkınmasına doğru 

Edirne, 9 (A.A.) - Trakyada köy 

kalkınma pliinları hemen ber yerde ve 

bütün kazalarda dikkatle ve köylüye ko

lay bir tarzda tatbika başlanmıştır. Üç 

haftaya yakın bir teftişten sonca umu

mi müfetti§ K. Dirik köy işlerinden ve 

köylerin ileri gidişinden ehemiyetle hah· 
setmektedir. Bin kadar köy, köylerinin 

manevi phsiyetleri adına çeşidJi ekim 

yapmışlardır. Bunların parası yalnız 

kendi köylerinin kalkınması içindir. 

Göçmenlerin her yerde sürdüğü tarla

larda iyi ve temiz mahsül alınmaktadır. 

Yeniden gelen binlerce pulluk ve satın 

alınan binlerce öküz ve araba dağıtıl

maktadır. Göçmenlerin sıhhat ve neşe

leri mükemmeldir. Hükümetin çizdiği 

mikdarda evler küçük rnüteahhi<llere ve• 

kil.etin verdiği tipler gibi yapılmaktadır. 

Köylülerin satış piyasalarında aldanma

maları için umumi müfettişliğin eko· 
nami dairesi 65 yere fiat bültenleri gön
dermektedir. Bu yıl bütün pazarlar, 
panayırlar ve sergiler daha düzgün bir 
planla çalışıyorlar. Panayır günleri ci· 
var vilayetlere bildirilmiıtir. Trakyada 
90 köy, omek köyü olarak ayrılmıttır. 

İzmit fidanlıklarında 
tetkikler 

İzmıt, 9 (A.A.) - Tarım bakanlığı 
ziraat enstitüleri nebatat hastalıkları 

profesörü Dr. Gasner ve arkadaşı Dr. A· 
laeddin 9ehrimize gelerek tanm fidan• 
lığında, Derbend, Maşukiye ve Sapanca 
havalisinde incelemelerde bulunmuşl•r
dır. Profesör gördüklerinden çok hoı• 
nud ka.lmı§tır. 

Aslı olmıyan bir haber 
Türkofis erkanı arasında bazı değl· 

şildikler olacağı ve reis Dr. Mecdet Al
kin'in başka vazifeye nekledileceği hak· 
kında bir İstanbul gazetesinin Ankara 

muhabirinin telefonla verdiği haber, sa. 
la.Jıiyetli makamlar tarafından tekzfb 
edilmektedir. 

Edirnede sıtma savaşr 
Edirne, 9 (A.A.) - Edirne ve çev

resi sağlık bakanlığınca sıtma savaşr 

bölgesi olarak kabul edilmiş ve kadrosu 
İstanbuldan verilmiştir. Yakın.da işe 
başlanacaktır. Bu büyük hareket bir kaç 
nehrin birleşip zaman zaman taşdığı E· 
dirne ve yöresinde minnetle karşılan• 

mıştır. 

DİL KÖŞESi 

''Gazetelerde hergün bir yavrucu
ğun kuyuya dii§tüğünü okudUkça 
doğrusu hem o yavrular namına. hem 
de memleketimizde hala böyle ipti
dai kazaların hala tekrar etmesine 
cidden acımyor.0 

Yuharıki cümleyi açık kuyuların 
kapatılmasını istiyen iyi niyetli bir 
gazete fıkrasından aldık. Fakat iyt 
niyet başka şey, bir cümlenin doğru 
veyahud yanlış kuruluşu başka .şey. 

Birinci yarı • cümlede "okudukça,, 
malum bir Fiildir; Faili belli olmak 
gerektir. Bunu okumağa başlayan 

insan, sonunda ''acıyoruz,, nevinden 
bir Fiil gelecekı bu Fiilin Faili meyda
na çıkacak diye bekliyor. Halbuki 
cümle sonunda "acınıyor,, meçhul fi. 
ili vardır. 

Gene tekrar edr.lim: Yukardaki 
yirmi dört kelimelik cümleyi yazan 
muharrir. biri Fail İstiyen "malıim,, , 
öteki Fail istemiyen "meçhul., iki Fi
ilin ve onların )•arı • cümlelerinin, 
biribirine ehlcnı;miyeceğini bilmez 
değil, bilir. Fakat ulak bir itina ve 
dikkat kendisine zor gelmiştir. 

Sıhhat • 
verır. 
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SON DJ.4l(iK.1: 
filosu Akdeııizdeki iııoi)iz 

~-----~~::.,_ ____________ __ 

İngiliz· İtalyan dostluğu 
canlanacak mı ? 

Londra, 9 (A.A.) - Havas ajansın
dan: 

İyi haber almakta olan mahfiller'. 
Akdcnizdeki anavatan filoaunun gerı 
çağırdmaaı haberinin İngiliz - italyan 
gerginliğinin sonu gclmş olduğunu, a
navatan ingiliz • İtalyan dostluğunun 
tekrar canlanacağını ve ihtimal İtalya
nın Brüksel ve Montrö konferansları-

-· · nmag"a elve-na iştirak eyliyecegını sa . 
ri~i bulundugu fikrini yürütmektedır-
lcr. 

Aynı mahfiller ,İngiliz • italyan ger-

ginliğinin ortadan kalkmasından ve iki 
·· bet memleket arasında dostça munase -

lerin yeni baştan kurulmasından dola
yı duymakta olduklar~ h~~nudlu 'll iz· 
har etmekte ve fakat rngılız filosunun 
Akdenizde bulunm nın B. "usolini-

Bir • 
nzıg ~37{-' 

on1 • serlijiiniıı 
BerJin, q (A.A.) _ Alman basını 

Danziger Vorporst n g zctesinin aş

.nuharrirı B. Villıelm Zarske tarafın· 

dan imza dilmiş olan bir makaleyi ıkti 

bas etmekt dır. 
Muharrir, yalnız B. Lester'in vazi 

fesinden uzaklaştırılmasını istemekle 

kalmayıp Iılletl r Cemiyeti yiıksek 

• 

nin Habcşistanı fetlıemesine engel ola-

olmasından dolayı duymakta ol
mamış 

d • utan,.. hissini gizlememektedirler. u;u s 

Bundan başka. l>u mahfiller. son ha
diselerin fevkalade miihim atartejik ve 
sıyasal akisleri olabi1ece~ini ~itmek
tedirler. Filvaki bu hadıseler, ıtalyan 
deniz tayyareleri ile denizaltı gemile· 

rinin yalnız düşmanın italyan kıyıları

na yaklaşmasına engel olmakla kalmı

yarak, Akdenizin şarkı ile garbı arasın
daki miınakaHitı kesmek ve torpil tar
laları vücuda getirmek ve Sicilya ile 
Pontelleria adası arasında denizaltı ge
mileriyle adeta bır sed yapmak sure

tıyle Maltayı istifa.de edil miyecek bir 
va iyete s krr:lc gibi e}leı pp bile· 

ce Tini i bat etm · tir. 

,.. illeti • 

i o· sını i~ıi, o .. 
~ ol 

komiserli inin t m m n ilga edılmesı

ni de ıstcmektedır. 
Muharrir diyor ki : 
Çunl.u Dan igde lıundan ba ka yapı-

lacak bir iş bulunnııyacaktır. 

D . ,. Ce~br deki enerjik bare
anzıg m . . . ni 

keti acıkra sınırları tayın edılmış ye . 
' " · h"ki.ımetı bir yol açmıştır. Ve Danzı~ u. 

bu yola girmek mecburiyetındedır. 

Konf eraıı .. u öole<le ı e 
sonraki toplantı ı 

Montro. 9 (A.A.) - Tcblı : 
Konf r n ' ingılız projesinın tetkı 

va-

R0n1en liberal partisinin . 
umumi kongresı 

lllilli liberal 
Bı.i'lcrcş. 9 (A.A.~ - _ ' k "-

- al Uli .,.un hu u 
rıartisinın .YlDUt4ı lcoagre • 

:ıe· etin her tara-
nıct azalarının. ve nacm .. . 

1 fın<lıın u. len dcl~~a&)·onlann huıurıy e 

açrhnışt. -. . . di ;i a -
. , J' Hnı.lıauu, 'li ec ı; 

l'aı u uaı;. ·anı " . . . dem 
Ç•lı• nutkunda Ji\tcı<ıil partmın mo -

unda oynadıi• ınu-Romanyaıı ın taaauv .... 
. ı:ı. 50nca bukume-lıun rolü j1,;1.tırlat.ıı • 11 • h 
. . · .hatları ı:ı:a 

tın •iyaiôaa.ndakt uıuumı k n 
<:ttniı; -;e Lasıbaan B. Tataı·es ·on~ . 

· 1. - • seç.ilmeı>ın· Parti genel sekreter ı~uıe 

teklif cyJenlislir. ko 
. alan B Tat.ares Bundan 1oonra sot · •. 

1 t •• _ • • • ,_ dar ba .. ardı~ı ıs er 
rıukumetı•. ş•mdıyt· ,.a - .. 

1 
· 

• . .. yıJôanlJerı ı <tı-
telhıııen arzetmıı: ve uç . . . dil 
da. k . d l> 'unan kabınesııun, 
r~v nn e uı . 

kanın katlmden sonra bası>atan guç ~-
. 0· ·rmek ı 

rait altında bdşl.ıulı:;;ı ess.1• ~tı 
• kal~ca-çin daha da ıktıdar mev.;ıınoe 

ibnı bildirmi,tir. k <l şu 
B. Tataresko chs siyaı;a hak ın a 

so~lcri söylemi\>tir: 
" dl smalara W! sınır - Romanya an a. 

laıa saygıdan dorran sulh siyasasını 
t> • t• N"r9e· 

gütınckte 'lie, Milletler Ccmıyc ı r 
. . . . • d tluklarını dur "eaı ıçınde, ıttıfnk ve os 

'•ladaı! ~u.,,·,et!endıı ecclct1• ·• -
Filistin de 

A • .1. l .. ı.,-i"·ı·fori ı·oblm la ıruo ız ' .-. " . 
ura:mula <,·arJJl~~ıtı H ıa 

Lo Daıly era 
ndra. 9 ( A.A.} - , ~· öre 

gazetesinin Kudüsten öğrendıgıne g 
0

• 
beş inailiz askerinden mürekkLp ır 
d ~· ıştnı~-

e\ riye kolu, dün araplarr .. iarp 
tı •. 

25 inci madde hakkında bir tadil tek~i· 
fınde bulunm 1: niyetinde oldugunu bıl

dirmi tir. 
Mukavd~namenin meriyete giri i, 

t sdiki ve muddeti ha •kında fıkir :teati

leri yap lmış ve muhtelif formüll~r ileri 
sun.ilmüştiır. Konferans. muhtel f mu-

rahhas heyeti ri ile y rı resmi mü.t le

mekrden türk murahh s heyetinin ve-

dde ProJ ni hukukçularla re ımn • .• 
birJkte. tctl ık etme.,c tahrir heyetııı ı 

memur etmiştir. 

Konferans. l 1 ve 15 inci mad~~lc-
. tadili usulü hakkında fikir teatısın-

rın • 
de bulunmuş ve 26 ıncı maddeyi tahrır 

komitesine havale etmiştir. . . 
Önümüzdeki içtima. başkanla ıstışa

reden sonra ıenel sekreterin yapacağı 
davetle tesbit olunacaktır 

Habeşistan da 
• • italyamn vazıyeti 

( BllJı ı. inci say/11d•) 

oldu~u söylenmektedir. ltalya, .. ~va, 
, .. , ınünferid bir vuiyete dUfUyor. 

yav-s . d 400 
Franııada İtalyanın Habefıstan a • 
h' askeri bulunduğundan ve 100 ban 

k~niden mürekkep takviye kıtaları da 
-·~dermek üccre oldufundan onun 
ıo .. k 1 Aa~ırılmasında ısrar etmekte 
Bru K e :ır ıo ~ 1 

• .. * -nuız olup olmadııı sua e 
01r fay\MI ··~ !tal 

.. ··lmektedir. Şu halde ya-
ctefcr ıtoru . b' 

J• d bulunabilecek kuvvetın ı-ntn c ın c . 
1 . • . 'metilik hiç bir kıymetı o•· 7.tm ıçın . ı 

maı:... . Q ( A A ) _ Pöti Parixycn ga-
Parıs · · . 

. . R 3 muhabiri, Habeşıstan-
zetesıntn om · · h k 
da öldürülen italyan tayyarecılen a -

kını'!" şöyle yazıyor : 
''Telef olanların mi!ctarınm r.esme~ 

. ·ı·dardan fazla olal>ıleceğı 
b'ldirıkn mı 

ı d ·ı k dir. Zira çıkarılmış O· 

kabul ~i~ m~akinistlerden ve telsizci

land teb b:~sctmektedir ki bunların üç 
ter en . .. ettebatı arasında bulun
tavyarcnın mur 

1 ihtimali vardır ... muc: oJm:;ı. arı . . . 
T'oniiler gazctes ı . dıyor :kı . 

. akası Habes.ıstanın bır 
''Lekemtı v • 

1 kontrolunun henüz da ita 'aı1 
kısmın 'ddi olmadığını isbat et-
pek o kadar cı 

mektedir ... 

Kır al Boris İ talyaya ~itti 
AA ) _ Kıral Borıs bu

Sofya, 9 ( · • 1 a a hareket etıniş-
"n semplonla İta y y b' .. ddet 

gu k rah orada kısa ır mu 
tir. Bulgaı 1 danının misafiri ola-
• 1 an kıral hane . 
ıta Y k 1ı mütenekkıı en se· 
caktır. Bulgar ıra 

vahat etmektedir. 

inoiltereniu kara. deniz. vt~ hava liuvvt~tleri ınıııızanı hüdt·esi o 

Resmi 
Londra, 9 (A. A.) - Kara, deniz ve 

hava ordularına ayrılan munzam büdce 
bugün neşredilmiştir. Hava kuvvetleri. 

ne on milyon liralık fazla tahsisat ay. 

rılmış ve böylelikle bu kuvvetler büd
cesi, geçen senenin 25 milyonuna karşı, 

50 milyonu bulmuştur. İngiliz hüküme. 
tinin bu sene silahlanma için harcadığı 
para, geçen senenin 130 milyonuna kar. 
şı 190 milyonu bulmaktadır. 

Londra, 9 ( A. A.) - İstenilen fazla 

tahsi at mikdarı ilan edilmiştir. Bun. 

lar: deniz kuvvetleri için 1.059.000, ka
ra ordusu için 6.600.000 ve hava kuvvet
leri icin de 1 l. i00.00 isterlin lirasıdır. 

193Ci deniz in aat programına: 2 kra. 
, ü or, 1 fılot1la kılavuzu, 8 destroyer, 
ı uçak m" ,.i ve 4 d nizaltı gemı i i15 
ve e 1i1 c ;tir . 

va liamarasında 
Açlık ve sefalet meselesi 
hakkında bir gôrüşme 

l.ondra, 9 (AA.) - Dün avam ka
m rasında dikkate değer bir gcini me 
} apılmıştır. 1 çi muhalefeti, verdi i bir 
takrirde, büktimctm, açlık ve sefalet 
problemıni halletmek için hiç bir müs
bet tedbir almadıgmı söylemiştir. 

İstatistiklerin neticelerine dayanan 
takrir s hibleri ,bir kaç milyon in.gili
zin .doktorlar federasyonunun normal 
sandı" seviyenin çok dununda olarak 
y sadığ n n muhakkak olduğunu, ve u
mumi sa 1ı ,ın, fena beslenme netıce i 
olarak i · bir v iyette olmadı mı sciy

lemişlerdiı 

Tnrrm b • nr B. ElJiot, İngilterenin 
um, i ~ " }ık 'V • ·,.,, y'rmi ne
den r' lir h li ı ile mis bulıınduğu-
11u soyltvert? { demı tir ki: 

"- Hiıkümet. fakrın önünü almak i
çin bir çok tedbirler almıs.tır ... 

İşçilerin takriri, 139 a karşı 359 rey
le reddedilmiştir. 

B. Eden Kalbinden 
rahatsız 

B. Ed~n 

Londra, 9 ( A.A.) 
- Deyli Mey] ga
zetesinin istihba
ratına göre, B. E
den, 1935 de Var
-fOVa, Moıkova ve 
BerJin ~yahatın

dcn aonra milbtela 
olduiu kalb zafi· 
yetinden hasta bu
lunmaktadır. 

Bakan, seki& 
ıWıUik bir irin al· 
mıftrr. ----·----

Sovyetler l)irli~i 
5 yıllık ağır endüstri pla

nını 4 yılda başardı 

Moskova, 9 (.t\.A.) - B. Orconikid
zc. ağır endüstri komiserliği nezdinde
ki konııeyin toplantısında ,ağır endüs
tri yılhk programının ilk altı ay içinde 

yüzde 50.3 niıbetinde başarıldığını, bir 
itçinin aylık istihsalinin yüzde 30.3 art

tığını. ~ yıllık plana göre ağır endü:ı· 
trinin 1937 yılı içinde 32 milyar 605 mil· 
yon ruble kıymetinde istihsalde bulun
ması laum geldiğini, 1936 yılının ilk 
altı ayı içindeki istihsal lı..ıymetinin 15 
m lyar 690 milyon ruble olduğunu -öy· 

lemiş ve: 

"-Bu suretle beş yıllık ağır endüs
tri planını yalnız dört yılda başarmak· 
la kalmadık ,ileri de geçtik,, demiştir. 

* Tahran, - Horasan eyaletınde 
bir zelzele olmuştur. 12 ölü ve 50 yara
lı vardır. 

diiR 
Hava kuvvetleri mürettebatı 50.000 

den 55.000 e çıkarılacaktır. 
Deniz aşm hava filotilalarının mik

darı da 1939 yılına kadar 25 den 37 ye 
kadar arttırılacaktır. 

Londra, 9 (A. A.) - Ana vatandaki 
birinci sınıf tayyarelerin mikdarı do. 
nanma tayyareleri hariç olmak üzere 
1750 ye çıkarılmıştır. 

Sil<lh fabı ikalarına yapılacak sipa
rişler için kabul edilen munzam tahsisat, 
293.700 İngiliz lirasını bulmaktadır. 

Dort munzam tahsisat yekunu ise 
652.700 liraya çıkmaktadır. 

Deniz büdccsine ilave ed'len tahsi
ı.at yekunu, 1l.O15.000 liradır. 

Pro.,,ram, ordunun boşluklarını dol
duracak ve tatbıkı için 5 614.000 lira 
adar harC"an e t r. 

H beş - ıt 1) n ant şmazlıgı dolayı-

İııoilter 1 li euizde
~ 

ki filosunu norn1al 
ıni {d~ ra 

in dire ·e ını ? 
Londra, 9 (A.A.) - Royter ajansın

dan: Bu sabah salahiyettar mahfiller
de Akdenizdeki ingiliz filosunun nor
mal miktnrn indirilmesine hemen baş-

• 

Ingiliz donanması Akdenizde 

lanılacağı söylenilmekte idi. Normal 

mikdara indirmek demek, timdi Ccbe

lüttarıkta bulunan ana vatan filosunun 

lngiltereye ve gene mezkür denizde 

bulun~kta olan uzak prk filoıunun 

da uzak tarlra dön demeğe batlamaaı de· 
mektir. 

Bununla beraber fu ciheti hatrrlı

rnalr rerelrtir ki B. Eden, avam kamara

sında vaki beyanatta Akdenirdeki inıi· 
liı: müdafaa kuvvetlerinin daimf mahi· 

yette olmak üzere arttırılacaiını söyle
mi tir. 

I ~kenderiyt> t1çıklnrında hava t•e 

dP.nİs manevraları 

Kahire. 9 (A.A.) - Donanma ile 
tayyare kuvvetlen, ,eçen haftadanbcri 
İlikenderiye açıklarında müıterek ma
nevra yapmaktadırlar. 

Sıyasal mahfiller, bu müinasebetle 
gecen sene İ&kenderiyede bir hava iıı
sü ihdası için bir plan hazırlanmıt ol
duğunu hatırlatmaktadırlar. 

neşro]undu 
siyle alınını olan hususi tedbirler 
için yapılan sarfiyat 1.252.000 lira tab. 
ının olunmaktadır. 

·-----. ------
::: Moskova, - Yeni istikrazın ilk 

be gunü içinde 3470 milyon rublelik 
tahvilat satın alınmıştır. Bunların 37S 

mıl} onu Moskova, 207 milyonu Lenin· 
grad, 773 milyonu da Ukranyaya aittir. 
Kı:r.ıl oı du aakerlerı 113 milyonluk tah
vilat almışlardır. 

::: Moskova. - Kızıl ordu askeri ha
va kuvvetleri şefi ordu kumandanların
dan AH snis, 1935 de sovyetler birliğini 
zi~aret etmiş o ın Cekoslovakya askeri 
hava kuvveti ri scfinın daveti uz.erme 
15 temmu a do ru İckoslovakyaya gi
dcce! tır. 

İzmir panayırında teşhir 
edilecek eşyayı gönderdi 

Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet Rusya 
tecim od sı 7 ha iranda İzmir panayı· 
rındaki Sovyet pavyonunda te hir cdi· 
lecek olan eşya) ı yollamıştır. Bu pav
yonun ilk seksiyonu Sovyet R ı 'anın 

endüstri, tarım, münakalat, kiıltur sa
hasındaki muvaffakiyetlerini göster
mektedir. Türkiye ile Rusya ar ında

ki ekonomik ve kultürel müna e tler
de diger bir seksi} onda gösterilcc ' tir. 
Üçiincü bir eksiyonda ,tarım ma ine· 

]eri, traktörler, madeni ve tahtayı i lc
me· e varayan makineler, elektromotör
ler, ve birçok maden eşantiyonları te -
hir edilecektir. 

P~ 1·lu dokuma. kim} evi dde-
lcr. c r. tıp aletleri. muhtelif miı
be.,.eler de bu pavyonda te hir edile
cektir. 

Teknik ve edebiyat eserleri icin de 
ayrıca bir seksiyon ayrılmıştır. 

Kıra) Edvard Fransaya 
gidecek 

Paris, CJ (A.A.) - İngiltere büyük 
elçisi, kırat sekizinci Edvar<l'ın Fransa
nın cenub saltilinde 15 &ün kadar ika· 
met etmek arzusunda bulundufunu iç 
bakanına bildirmitteir. 

Dr. Şaht'ın bir nutku 
Dortınund, 9 

(A.A.) - Tecim 
ve endiıatri oda
sında bir söylev 
veren ekonomi 
bakanı B. Şaht, 
ezcümle 'unları 

söylemi11tir.: 

" - Endüst
riyel ekonominin 
müstakil olarak Ur. Ş:.ht 

organire edilrr.esi bir ihtiyaçtır. Ekono
mi icablarını layikiy le tatbik etmemiz 

ve endüstrinin hükümetten istediklerini 
tesbit etmemiz için ancak börlC' müs
takil bir teşkilatla mümkün olabilecek
tir . ., 

Mısıı· finansal kapitülasyonları kaldırdı 
İrad ve veraset üzeri ne vergi konulacak 

Kahire, 9 (A.A.) - Finans bakanı, 

dün büdceyi pa.rlamentoya sunarken ka

pitülasyonların ilga edilmiş olduğunu 
bildirmiş ve şöyle demiştir.: 

''-Yabancıların istifade etmekte ol

dukları finansal imtiyazların hepsinin 

ilgası maddesinin hiikümet programının 
başında yer alacağıııı resmen llıeyan e· 
der . ., 

Finans bakanı, hükümetin kapitülas· 

')'onların ilr,asından -sonra irad ve vera-

set vergileri ihdas edeceğini söylemiş 
tir. 

Kahire 9 (A.A.) - Finans bakanı, 
parlamentodaki büdcc nutkunda. yaban-

cılardan vergi alınması için 1931 de ya
pılan semeresiz gayretlerden de bahset· 

tikten sonra, Mısırın Büyük Britanya 

ile mil) onlarca masrafı gerektiren bir 

ittifak yapmak üzere bulı ııduğunu ve 

bu yükiı yalnız mrstdılara } ü~le .m-. ;: 
haksız olacagını söylemiştir 
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ULUS .O TEMMUZ 

Ce e re e y·ks le Mil tler a 
unaıı Sinik leri.ııden günümüze kadar 

y<L5ı.yan büyük insanlık lıulyasıııı Mil
letler Cemiyeti gerçekleştirebilecek mi? 

Klarens K. Streit Cenevre'den Nev
york Taymıs gazetesinin haftalık .sayı
sına yazıp gönderdiği bir makale, o ga
zetede "Cenevre salonlarında dolaşan 

hortlaklar" başlığı altında çıkmıştır. 

Bu makalede deniliyor ki: 

Son yedi yıl içerisinde milliyetper
verlikten, silahlanmaktan. vergilerden, 
dünya nizamsızlığmdan, harb yüzün
den ortaya çıkan yoksulluklardan ba;;
ka bir şey de eski mikyasları geride bı
rakırcasına yürümekte, ilerlemektedir 
lı:i bu da makinadır. Havada, denizde, 
muhabere ve muvasalada beşeriyet ma
kina rekabeti yapıyor. Ve buhran, bir
$Ok şeyleri geri bırakabildiği halde bü
tün bu seneler içinde makina eskisin
'den çok ilerlemiştir. 

Burada gelişmekte olan bir şey da. 
ha vardır ki o da bütün dünya sulhu
nun, cihan huzurunun ihtiyacını duy
duğu enternasyonal politika mekaniz-
111ası, yani Milletler Cemiyetidir. 

• 

\ **" 
Bu cemiyetin milletlerin bu yoldaki 

hakiki ihtiyaçlarını karşılayıp kar.ı:ıla

yamadığı, bu cemiyetin gerçekten geli
şip gelişmediği hakkında herkes ne dü
şünürse düşünsün ve hakikat ne olursa 
olsun, muhakkak olan bir şey varsa ce
miyetin sarayı genişlemiş ve büyümüş
tür. Bu binanın köşe ta~ 7 eylUl 1929 
tarihinde konulurken Japonya ile Al
manya buradan çıkıyor, milletler ara
sında askeri. ekonomik ve para bakı

mından silahsızlanma ümidleri alçalı
yordu. 

O zaman Cenevre'de bu büyük du
varlar ve bomboş odalarla eğlenmek bir 
moda haline gelmişti. Birçokları bu bi
nanın tamamlanamıyacağını ve onun 
kalacak harabesinin fazla idealist dav
ranmamn bir sembolü olarak tarihe in
tikal edec.:ğini söyliyorlar, bir takım
ları da tamcımlansa bile bu binanın has
tahane haline getirilerek Milletler Ce
miyeti yiiziinden çıkacak bir harbta ya
ralananlara burada bakılacağını kestiri
yorlardı. 

Bunlara rağmen bina tamamlanmış 
ve burası Luhran yılları içinde yapıl
mış yapıların en büyük halinde bir a
bide gibi yükselmiştir. 

Her ne kadar bugün yalnız binanın 
sekreterlik kısmı, ki mimari bakımın
dan hiç de enteresan değildir, tamam
lanmış ve işgal olunmuş ise de öteki 
kısımlar da seyyahları celbetmek husu
sunda pek faydalıdır. 

Bu binanın temelinin atıldığınr, on
dan sonra Cenevre'de olup bitenleri, 
mermer :iirelderi. salonlarda telaşlı te
laşlı gelip gidenleri görer. bir kimse, 
orada bir takım hortlakların dolaştığı 
vehim ve hayalinden de kendini alamı
yor. 

7 eyl 1929: sevimli bir gün, fev-
kalade gölü ... e dağlardan yapılmış süs

leriyle Cenevre göz alıyor. Bütün dün

yanın mümessilleri bir parkın orta ye

rinde bulunan mikab şeklinde büyük 

bir taşın etrafına toplanmışlar. Bütün 

dünya; yalnız Vudrov Vilson'un resmi 
mümessilleri yok. Yalnız Vilson'dan 
80nra Milletler Cemiyetine mevcudiyet 

vermek ve paktmı bir varlık haline getirmek 
iç en ~ok çalışmış olan Lord Robert SPsil 
oradadır. 

... Bir çekiç iniyor, söylenmesi lazım ge
len sözler söyleniyor. Herkesteki ümid, o 
parlak gün kadaı parlıyor. 

Birleşik Amerikada New Era·dan 
bahsolunuyor ve liderler: ''Bizim 
mukadderatımız kendi ellerimiz
dedir, öteki milletlere bağlı 
değildir" diyorlar. 

Cenevre'den Briyan, 
Henderson, Stresman dik
kati kendilerine çeken 
merkezlerdir. Halk ara
sında bir Avrupa fede
rasyonu lakırdısı geçt
yor. Ta ın konul
masınlan bir -
kaç gün "On
ra Briyan 
vcrdiğl 

bir zi-

yafette "armudla 
peynir arasında'' konuşuyor. 

••* 
Acaba bu büyük binanın temelini 

atanlar, ve atılırken orada bulunanlar 
bir ay sonra New era'nın Wall street 
paramparça olalağını ve dünyanın en 
müthiş buhranının başgöstereceğini 

kestirebilirler miydi? Fakat insanlar 
nasıl bilebilirlerdi ki Stresman birkaç 
hafta sonra ölecek, Briyan birle~ik Av
rupa hulyalarını içinde bir iki sene 
sakladıktan sonra mezara götürecek, 
Henderson silahsızlanma mücadelesin
de harab olacaktı? 

Gene hiç kimse tahmin edemezdi ki 
Japonya Mançuriyi pervasFca ele ge
çirecek. Hitler Almanyanın en kuvvet· 
li adamı olup memleketiııi Cenevreden 
çekecek, bütün kuvvetini askerleşmeğe 
ve silahlanmağa verecek, altın ve d''ar 
kıymeti yarıyarıya düşecek, tarifeler 
ve gümrük sedleri cihan ticaretini üç
te iki nisbetinde azaltacak, i~sizler mil
yonlarla çoğalacak, büdce aı(ıklarr ge
lecek nesillerin üzerine mifyarlarca 
borç yükliyecekti. 

Bir insan bilebilir miydi . Amed~a. 
bir kurbanla saldırgan arasın la bitaraf 
tavur aalcak ve Musolini Kelkıg paktı
nı yırttığı zaman ellerini oğ.ış lıracak
tır Milletler Cemiyeti de de.kuz ay 
önce saldırganı sayarak kendisine zec
ri tedbirler koyduğu bir saldırganla 

dokuz ay sonra müzakerelere girişip 

koyduğu bütün tedbirleri kaldıracak· 

tır? 

Bu kadar kısa bir zamanda Milletler 
Cemiyetinin prestiji en yüksek nokta
dan en aşağı noktaya inecektir. 

1929 yılında en bedbin bir adam, 
dünyanın bu kadar fırtınalar ile allak 
bullak olacağını tahmin edemezdi. 

Milletler sarayı, ümidleri tamam a
damlar t<:ırafından başlatıldı, fırtınayı 

yenmeği uman adamlar tarafından de
vam ettirildi; bugün fırtına devam et
mekte ve bina ,inadcı bir ümid abide
si gihi ortada rlurmaktadır. 

... Bu yeni binada ilk enternasyo
nal toplantı, Almanyanm Lokarno'yu 
ihlal etmesi üzerine İngiltere, Fransa, 
Belcika, İtalya arasında yapılmıştı. 

Bundan pek az sonra Lokarno dev
letlerindP.n birisi olan İtalyanın Mil-

Milletler ce
miyetini na

aıl görmü~tü ?. 

yaşıyor. İlk Sinik'in alay ettiği şey milliyetti. 
şöyle demişti: ''Ne için böcekler ve 
birlikte Attika topraklarına bağlıyım 
yim?,, 

Antisten, Diyojen gibi siniklerle yahudi 
kah'ın ruhu da buradadır. 

Bunların idealleri asır üzerinde yaşamış. ve 
man gelmiştir ki riyakar dudaklara girip bii 
müştür. 

Bugün Musolini bile kendi askerlerinin h 
halkına kendi sapanlarından hisse vermeğe git 
ni söyliyerek yaptığı hareketin meşruiyetini rn 
faa lüzumunu duymaktadır. 

Bu hulya, be~erde o kadar derinlere kadar 
salmıştır ki, her insan az çok ondan dem vurma 

edemez Bütün ihtilalleri bu rüya körüklemişti 
gerçekten, bundan büyük bir rüya ve hulya ta 

vuru da mümküıı 
ğildir. 

Bu hulya sii 

gidecek. Asıl rn 
le Milletler 

yetinin sürüp 

miyeceğidir. Mili 

ter Cemiyeti bu 

yayı gerçekle 
mek kudret ve 

rini gösterme 

Reis Vilson -
İşte sana bi: zey

tin dalı. Bununla uğ
raş. 

uzaktır. İhtimal 

bu rüyayı yıkac 

onunla birlikte tı; 

de devirecektir. 
kat bunun mut 

Sulh güvercini - Her
kesi eğlendirmek isterim 

ama dal fazla kalın değil mi? 

Ortad~: ~ünyayı ~:eşgu/ e~en mesele: Yeni bir dünya harbı Milletler Cemı'ye tinı' 

ka böyle olması 
lazım gelmez. 

Bu netice bİ 
bağfıclır. ız, da 
tesirli bir vasıta iC 
edebiliriz. Bu ilı 

sondurecek mı.· - Sagda: Briyan Milletler Cemiyetinde nutuk söylerken 

Jetler Cemiyeti azasından birisi üzerine 
saldırması dolayısiyle Fransa, lngilte
renin dahil olduğu on üçler komitesi 
burada bir toplantı yaptı. 

Bu toplantı yapılırken merdiven di

binde, halılarla döşenmiş salonda dip

lomatlar ve gazeteciler sömiirgelcr re

vizyonu, harb, Avrupa revizyonu, harb, 

Milletler Cemiyeti paktı revizyonu, 

harb mevzuları üzerinde münaka~alar 

yapıyor ve ~akalaşıyorlardı. Milletler 

Cemiyeti ile sulhun iki direği Fransa 

ile İngiltere biribirlerinden ayrılacak
lar mıydı? Bunlardan ikisi de cemiyet

ten çekilmek tehdidinde bulunacaklar 

mıydı? Milletler Cemiyeti yeni sarayı

na yapacağı i~leri büsbütün berbad et

mek için mi girmişti? Harb, harb, harb. 

Saray eskisinden daha ağır bir surette 

ilerliyor, fakat dünya politikasının 
yaptığı helezonlar gittikçe hızını artı
rıyordu. 

Yalnız orta yerde Briyan'ın, Hen
derson'un hortlakları kalıyor. Onların 
1914 den önceki kemale erişmiş olan 
nesilleri her gün biraz daha ortadan 
silinmektedir. Harbta delikanlı olan 
nesil, bugün iktidarı eline alıyor ve bu 
yeni iktidar nesli Milletler Cemiyeti 
sarayı ile birlikte yükseliyor .... " 

Muharrir burada lngiltere'nin ve 
Fransa'nın daha genç diplomatlariyle 
Milletler Cemiyetinin yeni efomanlarr· 
nı tasvir ettikten sonra yazısını şöyle 
tamamlıyor: 

Heybetli yeni saray Milletler Cemi
yetini kurtaramıyacaktır. Bu saray, za
ten korkular içinde açılmıştı. Onu ne
bekliyor? Dünyanın durumu sadece 
değişmiyor; kötüden betere doğru gi
diyor. Dünyanın manzarasının bugün
kü kadar kötü bir çehre almamış oldu
ğunu saklamağa lüzum yoktur. 

Konsey salonu eyllılden evet hazır 

olmıyacak. O zamana kadar ne gibi ha
diseler çıkacağını tahmin etmek ister
seniz, geçen dört beş ayın hadiselerini 

dikkatle gözden geçiriniz. Asamble sa
lonunda önümüzdeki yıldan önce top
lantı kabil değildir. O zamana kadar 
neler olacak? 

Saray, Milletler Cemiyetini kurtar
mıyacak, fakat cemiyetin müdafaa etti
ği maksadı kurtarmağa yardım edecek
tir. 

Orası yıllardanberi büyük bir hul
yayı kurmuş olanların hortlaklarına 
yeryüzünde biricik toplantı yeri ola
caktır. 

Orada .'ne şehir, ne memleket, ne 
vatan" diyen bir "cihan devleti" tasar
lıyan ve insanlara "cihan vatanda~ları'' 
adını veren ilk yunan Siniğ'inin ruhu 

tiyacı ne kadar şiddetli duyarsak o ııi 

bette bu icadı yapmamız kolay ve 
kınlaşır. Fakat bu hususta aciz göst 
recek olursak tehlikeye de o derece 
yaklaşırız. 

Bugün insanlar, Sinik'lerin dünY 
sından çok daha geniş lıir saha üzeri' 
de kanunlarını kurmuşlardır. İnsanlı 
bu seyyarenin fırdolayı etrafında 6 
bu kanunu kurabilirler. Onu bir gv 
içinde kurabilirler. 

Yalnız mesele, bunun bizim nesl 
mizin yapıp yapamıyacağıdır: nesliı:fl 
bu işi ileriye doğru mu götürecek, yot 
sa geçmiş devirlerin karanlık bağrıll 

doğru geri mi itecektir? 

Montrö l\onf eransı d 
(Başı ı. inci sayfada) 

gemilerinin boğazlardan geçişini men 
eyliyecek bir tarzda tefsir edilmesini 
istemektedir. İngiliz murahhas hepcti, 
kanferansın akşam toplantısında, sovyct 
teklif ine muhalefet etmiştir. B. Titü
lesko ise, İngiltereyi, Cenev:rede mınta
kavi paktlara, Montröde ise savaşlara 
müzahar.et ettiğinden dolayı tahtie eyle
miştir. 

lngiliz proje."inin ili~ okunma 
ve tethiki bitti 

Montrö, 9 (A.A.) - Konferans ak
~.am toplantısında İngiliz projes!nin ilk 
kıraatini ve tetkikini bitirmiştir. 

Aşağıdaki görüş farkları kalmıştır: 

Karadenizde alman cep kruvazörle
rı sisteminde gemiler görmemek için 
sovyetlerin Karadanize yalnız hafif ge
miler girmesine müsaade edilmesi hak
kmdaki endişesi, • 

Sovyet filosunun tonaj ve adedi tat 
didi olmaksızın Karadenizden çıkına5' 

Karşılıklı yardım halleri ve mın ' 
kavi anlaşmaların tatbiki ihtimalle 
hariç olmak üzere, harb zamanında 
radenizin yabancı gemilere radikal s 
rette kapatılması. 

Boğazlar kon/ eransın<lcı1:i arıltı' 
mazlıh ve Ati na basını 

Atina, 9 (A. A.) - Montröden \ 
Türkiyeden gelen telgraflar bütiin /ı 
tina matbuatında derin alaka ile karŞ1 

landı. 

Gazetelerin çoğu başgosteren anlıı" 
mazlığın bir uzlaşma ile neticelenec' 
ği ümidini göstererek Türkiye hakk•ç 
da dostça ifadeler kullanmaktadırlar· 

Londra, 9 (A. A.) - Gazeteler, Moıı 
trö konferansında ingiliz ve sovyet de' 
legasyonları arasında baş gösteren fil' 
anlaşmazlıklarından bahsetmektedirte! 

Nafia Fen Mektebi Mezunları 

Birliği Başkanlığından· 
Esas nizamnamemizin 28 inci maddesi mucibince yıllı!< kurul

tayımız 12 Temmuz 936 pazar günü saat 15 te Ankara Şarbayhğı 
salonunda yapılacağından üyelerimizin bizzat veya mümessil tayin 
ederek iştirak etmeleri ilan olunur. 
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Bir sılıat kaynağı: Çelik Palas Leh hükümeti Danzig statüsü
nün tek taraflı tadilini istemiyoı Bu müesseseyi kuranlar, mem 

lekete mocİern kaplıca ve iyi 
Bu akşam Avrupa istasyonlal'ın· 
dan dinlenebilecek seçme program 

(Ankara saati ile) 
Konserler: 

(Başı 1. inci sayfada) 

liinç ve tehlikeli bir adını olarak gör~ 

mektedir. Bµ gazete diyor ki: 

anlaşmazlığın inkişafı üzerinde tehli 
keli bir tesir uyandıracaktır." 

B. Delbo.lff Polonya • • • 
otelciliğin güzel hır eserını 

20.40 Paris P.T.T. (Pule konseri) 
22- Lüksenburg (Senfonik konser) 

Oda Müziği: . 

"Böyle bir tedbirin tek sebebi, Mil

letler Cemiyetinin herhangi bir anlaş

mazlığı hal ve herhangi bir tedbiri al_ 

mak hususundaki iktidarsızlığıdır. An.. 

faşrnazhğın sebebleri hakkında Dan

zige gidip tahkikat yapmıya lüzum bile 

olmıyacaktır. Komisyonun çalışmaları, 

elrisile görüştü 
Paris, 9 (A. A.) - Dış işleri bakan 

B. De1bos, Polonya büyük elçisi ile u 
zun uzadıya bir mülakatta bulunmuş 
tur. İyi haber alan mahfillerde kuvvet· 
le söylendiğine göre bu konuşma esna
&mda Dan.zig meselesi mevzuu bahsedil 
miştir. 

vermişlerdir 21- Radyo Paris (Melodı) 
21.50 Droitwich (Piyano, Şan} 

Tiyatro, Opera, Varyete: 
20.30 Viyana (Si j'etais roı • Adam) 
Zl.lO Leipzig ( Cosi fan tutt~ · M ozart) 
21.30 Liyon (Operadan nakıl) 
21.25 İsviçre (Kabare) 
21.30 Paris P.T.T. (Komedi Fransez~ 

den nakil) 
21.40 Roma (La divor ece • Fotı) 
22 - Strazburg (Galathee) 
22.05 Post Parizyen (Amatörler saati) 

Dana Müziği: 
23- Varşova 

23.30 Leipzig, Londra 
24 - Kopenhag 
24.15 Droitwich 

KISA DALGALAR 

B. Saleııgro nun senatodaki sözleri 
Sosyalist ve komünist partilerince tasvib edildi 
Pariıs, 9 (A.A.) - Sosyalist partisi 

genel sekreteri B. Pot For, fabrikala
rın iş_.çi tarafından işgal edilmesini 
mevzuubahs ederek ezcümle şunları 
söylemiştir: 

lş~i, hükümetin bu arzusunu takdir et
melidir.,. 

Bursada Çelik palas'rn bahçesi 

Radyo Kolonyal (2Sm. 24 
17.15 Haberler 
18- Konser 

"İşçilerin IBtırabıru anlamak gerek
tir. Bütün anlafma.ılıklar, iki taraflı 
kısa görüşmelerle halledilmeli ve böy· 
le bir irnkin mevcud olmadığı takdir· 
de, iş bakanının hakemliğine tevdi o~ 
lunmalıdır. Fabrikaların işgali kanuni 
olmamakla beraber ,hükümet, silahlı 
kuvveti işe karıştırarak, işçilerin kanı 
ile ellerini boyamak istememektedir. 

Komünistler bu husustaki görüşle
rini bildirmişlerdir. Komünist partisi 
genel sekreteri B. Thorez, çok mute
dil bir lisan kullarımı§, ve B. Salengro
nun senatodaki sözlerini tasvib etmiş· 
tir. B. Tborez ancak, bazı müstesna hi.
diselerde hükümetin kuvvet kullanmak 
mecburiyetinde Ôlduğunu IÖyliyen iç 
bakanının sözlerini tenkid etmis ve ko
münistlerin böyle korkunç bir ihtim<i
li kabul edemiyeceklerini ilbe etmiş · 
tir. 

Bursa (Hususi muhabirimizden) -
Bursanın yıllardanberi açılması hasret
le beklediği Çelik Palas (eski adı asri 

kaplıca idi) bir aydanber~ bursalıl~rın 
ve Bursaya gelip gidenlerın çok ragbet 
ettikleri ve fırsat bulunca ilk uğradık
ları yer olmuş bulunuyor. Nasıl olma
sın ki: Bir orman denizini andıran Bur
sa ovasını ayaklarınızın altına seren 
terasasmda ve bahçesinde temiz, bol :e 
lnanılmıyacak kadar ucuz olan . ote~ı~ 

v • • • • el bir müzikle yıyebılı-yemegını guz 

yorsun uz. 
Hele Bursa'dan Palas'a kadar yarım 

b . " şlı'yen ve gece yarısına ka-saatte ır ı . . d 
d den otobüs servısı başla ı-dar evam e 
.. d beri Bursa halkının akın et-ğı gun en . . 

• v. Ç l"k Palas bahçesı, renk renk çı-
b~ eı k 

kı asında oturan gene renk ren çe er ar 
t 1 tli elbiseli insanlarla dolup taşı-
uva e , d" l .. 

1 P Jas'ın havuzlarından o cu en yor. a l 
suların şırıltısı, akşamdan sonra U u-

d v'dan inen serin rüzgarlara karışıp, 
ag k. b' 

müzik sustuğu zaman, san ı ır sere-

nat çalıyor. Şimdi bursalılar ve Bursa-

1 1 tam konforlu bir otele, ya ge en er, . 
çok eğlenceli bir bahçeye kavuştuk dı-

yorlar. . 11' k 
Tabiatin Bursa'ya verdiği gi.ıze ı .-

. ı · f" h usu demek la-lere · onun bır ut u ma s 

d. Ç"nkü. bu tarihi ~ehrin nere• 
zım ır. u · et 
. .. e el atarsanız atrnız; cenn 

sıne goz v 
1 

il 
denecek kadar zengin ve göz a rcı g. ~ 

e çare kı · zelliklerle karşılaşırsınız ... n 
. .. .. d imdiye kadar bu güzelliklerın ustun e ş . 

insan eli ve büyük bir sermaye .~şlel~~
mi.,tir Bunun icin Bursa'mn guze ı . 

.., . r d bıra-
leri sade, metruk ve tabii ha ın e 

kılmıstrr. 
1 

• n a 
· "k p ası -'Görülüyor ki: bir Çelı a 

. h . üzü derhal 
Çılmasivle koca hır şe rın Y d" 

. b u ken ı-
değişmiştir. Su halde bız. u~ 'z 

. .. k almak mecburıyetındeyı . 
ınıze ornc 

.. . b t sını Palas-
D .. akşam gııneş.ın a ı , .. 

un . ada gu-
ın bahçesinden seyrettım. Bur 

CE 

neş; küllenmeye başhyan bir kor par
çaıu gibi solgun yüziyle Bandırma ve 

Mudanya dağlarının üstünde. . batı.~~~· 
Önümüze; uçsuz bucaksız gıbı ~or~
nen Bursa ovasının nefti rengi serılmış 
bulunuyor. Karşı dağlar her saniye de
w · bı'r renk alıyor Sağımızda: kayagışen · . . . 
lan, ihtiyar ninelerin kırık dışlerını 
andıran bir çarpıklıkla Uludağ yarnaç
Jarınm siluetleri yükseliyor, daha son
ra; bu yamaçların altında koyu bir ye
şilliğe boğulmuş gibi duran Bursa şeh

ri var ... 
Buraya bir cennet demeyip de ne 

demeli? Sarmaşıkların örüp kaplamıya 
basladığı duvarlariyle, yerden fışkıran 
sıdak, soğuk, ılık türlü türlü sulariyle, 

gezinti yolları, dans yerleri, yüzme ha· 

vuzlarr, duşları, banyoları, müziği, bü

fesi, gazinosu ve dalları arasından ta
şan elektrik huzmeleriyle Çelik Palas 
sahiden bir cennete benzemiştir. 

İşte: bir su şehrinin en büytik ihti-

yaçlarından birini karşılıya~w ~u güzel 
. tabiatin verdiği güzellıge ınsan e-yer , . . 

linin ve insan zekasının karrşmasıyle 
neler yapılabilecei! ini gösteren model 
bir abidedir. Bittabi bu ve bu~a benzer 
• 1 r Bursa için bir para ve hır serma-
ış e k" .. t 

e meselesidir. Gönül ister ı: mu e-y .. 
s.ebbislerimiz. sermayedarlarımız goz-
;erini biraz da yurdun bu cazib köşesi-
ne çeviı:sinler. 

Musa ATAÇ 

Peru ve Ekuatör arasın
daki arazi anlaşmazlığı 

Vaşington, 9 (A.A.) - Peru büyük 

1 .. ile Ekuatör orta elçisi, bükümetle-
e çısı d" .. h 
rinin arazi anlaşmazlığında ken ısını a-
kem seçmeyi kabul etmiş olduklarım B. 
Ruzvelt'e bildirmişlerdir. . 

p ru ve Ekuatör heyetlerı, anlaşma 
. el · · B Ruzvelte sunmak üzere pro]e erını · . 

30 eylülde Vaşingtona geleceklerdır. 

19.50 Fransız masalları 

21.30 Tiyatro 

Daventri (19 m. 66) 
18.32 

20-
22.20 
23.05 

5 numaralı senfoni ( Schubert) 
Konser ve İskoçya dans havaları 
(La lierrc bleu ~ gibbs) 
Dansing 

Roma l~dm. 40) 
15.15 Şan resitali 
16.01 Mandolin - Şan 

18.30 Varyete 

ANKARA RADYOSU 
12.30 
19.30 
19.50 

20.30 
20.40 

Plak yayımı ve ajans haberleri 
Edebiyat saati 
Oda musikisi (plak} 
Ajans haberleri 

Hafif müzik 

1STANBUL RADYOSU 
• 18 - Muhtelif plaklar 

19 - Haberler 

c 

19.15 Hafif musiki parçaları (pJak) 
20 - Halk musikisi 
20.30 
21.30 

Stüdyo orkestraları 
Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu ajan
&mm gazetelere mahsus havadis 
servisi verilecektir, 

Bando Konserleri 
Riyaseti Cumur bandosu tarafından 

Kamutay bahçesinde verilmekte olan 
konserin programıdır.: 

I Kısım . 
ı _Fon Blon Marş Alterayt Brayt 
2 - Valtoyfel Vals Espana 
3 - Masne Uvertür Pedr 

II Kısım 
4 - Grik I.Si.iit Perkent 
5 - Berliyo Marş Ongı uvaz 

Not: Morsoların ve müelliflerin ı'
simleri Tıirk alfabesine göre yazılmış
tIT. 

t talya ve olimpiyaci 
oyunları 

Roma, 9 (A.A.) - İtalyan olimpiyad 

komitesi, İtalyanın 1940 senesi olimpi
yacllarmm tertibi için evvelce koymuş 
olduğu namzedliğini geri alacağını bil
dirmektedir. İtalya, o seneki olimpiyad
lar için Japonyanın namzedliğine yardım 
edecek ve 1944 senesi olimpiyadlarınm 
Romada yapılmasını temine çalışacaktır. 

Aynı komite, İtalyanın 1940 senesi 
olimpiyadlarmı tertibten vaz geçmesi
nin sebebi Habeşistan futuhatr dolayı
siyle halledeceği bir takım meseleler bu 
Junması olduğunu ve bu meselelerin İ
talyanın bütün enerjisini sarfetmesini i
cabedecek derecede mühim olduğunu i
lave eylemektedir. 

Vulviç tezgahlarında 
patlanın 

Londra, 9 (A.A.) - Vulviç deniz 
tezgahlarında bir infilak olmuş ve bu 
sebebten beş kişi ölmüştür. Bu lıusuı::
ta fazla tafsilat alınamamıştır. 

Londra, 9 (A.A.) - Beş kişinin ö
lümü ile neticelenen ve Vulviç tezgah

larında vukubulan infilfilc kamoy üze
rinde büyük bir tesir uyandırmıştır. Ga
zetelere göre, 15 pusluk bir obüs patla

mrş, ve tecrübelere tahsis edilen sığınak 
berhava olmuştur. İnfilak sığınağın da
mını 30 metrelik bir mesafeye fırlatmış
tır. 

Bir japon gemisinin sov 
yet sularına girişinden 
çıkan yanlış haberler 
Moskova, 9 (A.A.) - Japon gaze

telerinin önce neşrettikleri haberlerde 
Japonya bilyük elçisi Ohta ile dış işleri 
komiser muavini Stomonçakov arasında 
3 haziranda yapılan görüşme esnasın· 
da, elçinin japon balıkçı gemilerinin zab· 
tı hal.kında hükümetinin tiddetli pro
testosunu bildirmiş olduğu yazılmakta 
idi. 

Tas ajansmın salahiyetli mahfiller
den öğrendiğine göre, gerek Domei a· 
jansının, gerek japon gazetelerinin öğ 
rendikleri hakikata uymamaktadır. 

Bu mahfillerin tasrih ettiğine göre. 
bilyük elçinin, küçük japon gemilerine 
el 1coyan sovyet hudud otoriteleri hak
kın,laki mevzu protestosu. şu küçük ha· 
<liseden doğmuştur. 

Bu ayın 4 ünde, fırtınaya tııtulan bir 
japon balıkçı gemisi sovyet sularına gir 
miştir. Bu girişin sebebini tahkik eden 
sovyet otoriteleri japon gemisini hemer 
serbest bırakmışlard ı~. 

«Graf Zep:in;ı Cenubi 
Amerika ya gitti 

Fridrihshafen, 9 (A.A.) - Graf 
Zeplin balonu bu sabah. saat 5.10 da Ce 
nubi Amerikaya 6 ıncı seyahatını yap 
mak üzere havalanmıştır. Bütün yerle~ 
tutulmuştur. Balon Bal ve Ron vadisin 
den geçecektir. 

~78J:Cl1!:.~~ 

BUGtJN 
''Evlilil~ ve i>ıesi •• ıe/rilwnw:, 

6. ıncı sayf lld.<ıdır 

insan yavrusu bulunduğunu öğ,ünerek söyli
yecek başka bir k~rt _var mıdır· 

biliyordu. Hatta şimdi, bile, Şir Han'm ön yicisi, balık katili, bu kUçük çıplak avcı se 

Baba kurt dedı kı: .. . . 
- Ben, bundan önce de boyıe bır şey 

d muştum fakat ne benim zamanımda, ne 

duyb. ·m kabiylede. Üzerinde hiç kıl yok .. e ızı .. 
1 

k 
Kendisine ayağımla bir _dokunsam o ece . 
Fakat görüyor musun, hıç de ko.rkmıyor. • 

ayakları fıçı içine sokulmuş 
sıkışmrş, kalmıştr. 

Baba kurt: 

bir adam gibi ni avlıyacaktır. Şimdi, buradan çekil, yoksa 
öldürdüğüm hind geyiğinin başı için söyli. 
yorum (ben, aç kalmış davarları yemem) 
ananın yanma kadar gidersin, Cengel'in ta· 
bam yanık, dünyaya geldiği zamandan daha 
topal hayvanı! git diyorum sana! 

Ana kurt: b ? eledi şimdiye 
- İnsan yavrusu mu u ". bak'ahtn şunu 

· t " · getır kadar hiç görmemış ım ' 

Birdenbire inin kapısından. g.ıren ~Y ~şı~ı 
ölgelendi. Çünkü Şir Han'm ~rı v_e <lort ko

g başı ile omuzları delikten ıçerıye uzan
şe t Tabaki arkasında mırıldanıyordu: 

- Kurtlar hür bir millettir, dedi, onlar 
kabiyJelerinin Başından emir alırlar, sırtı çi.z
gili bir davar katilinden değil. İnsan yavru
su bizimdir; canımız isterse, onu biz öldürü
rüz. 

- Canınız isterse, canınız istemezse! bu 
nasıl lakırdı böyle? Şimdi öldürdüğüm bo
ğanın başı için, bu köpek ininizi size zından 
ederim, sonra karışmam! karşınızda konu
şan Şir Han'dır ! 

Baba kurt hayretler içinde bakıyordu. 
Ana kurtu, beş kurtla çarpışarak elde ettiği 
günü hatırlamıyor gibiydi. 

Şir Han erkek kurtla karşılaşabilirdi. Fa 
kat Ana kurta karşı duramazdı. Çünkü er. 
keğinin yanında onun ölünceye kadar döğü 
şeceğini ve eşine her suretle yar<lım edece 
ğini biliyordu. Homurdanarak inin kapısın. 
dan çekildi ve kendini tamamiyle sıyırdı' -. 
tan sonra bağırdı: 

içeriye. . 1 mı bir yumurta-
Bir kurt, kendı yavru _ar ' O'ötürür gi-

. den bır yere o . . B yı kırmadan bır yer tır Onun ıçın a-
bi, ağzında taşımaya alı~~ır~ından yak~lad~ 
ha kurt, insa~ y~v_r~s:·~e geçinneksizin ıçerı 
ve derisine bır dışını 1 rasına bıraktı. 
aldı kendi yavrularının a 

Ana kurt yavaşça: _ 1 k dedi, hiç de 
f k ne çırılçıp a , - Ne u acı , 

bizi yadırgamıyor. rularınm arasına 
Yavrucağız, kurt yav sıtmag-a uğraşı

.. dunu ı doğru sokularak vucu 
Yordu. . 1 beraber yemek 

- Allah allah ! ötekıler e böyle olu-
. yavrusu b' de yiyor. Demek ınsan arasında ır 
· ularının yor. Acaba, keneli vavr 

mış ı. , . . . b . 
_ Efendimiz, efendıımz, ışte uraya gır-

a· ı 1 
• Gözlerini öfke bürüyen Baba kurt: . 
_ Sir Han bize büyük bir şeref verıyor

lar, dedi, Şir Han ne istiyorlar? 
Şir Han: . 
_ Şikarımı istiyorum, dedı, a~as~ babası 

kaçan bir insan yavrusu buraya gırdı. Onu 
bana verin bakayım. 

Demin Baba kurtun dediği gibi Şir Han, 
b" .... duncunun ateşine basmıştı ve şimdi fe. 11 

halde sancıyan ayağından ötürü, çok öf-
na . k b' keli idi. Lakin Baba kurt, ın apısınm ır 
kaplam geçirmiyecek kadar dar olduğunu 

Kaplanın kükremesi inin içini, bir gök 
güri.iltüsü gibi, doldurmuştu. 

Ana 'kurt, yavrularının yanından, silkine
rek, ilerledi. Karanlıkta iki yeşil ay gibi pa
rıldayan gözleri, Şir Han'm kıvılcımlanmış 
gözleriyle karşılaştı: 

- Karşınızda cevab veren de Rakşa' dır, 
dedi, insan yavrusu benimdir, topal herif, 
bende olan bende kalır. O, öldürülmiyecek
tir. O, bizim sürülerimizle beraber yaşıya
cak, bizim sürülerimizle birlikte avlanacak
tır. Ve sonunda, anlıyormusun kurbağa ye. 

~ Her köpek kendi avlusunda havlar! 
_ . Kabiylenin bu insan yavrusu kaçakçılıO.ı 
ıçın n.e diyeceğini görürüz. Yavru benimdir 
ve enınde sonunda dişlerimin arasında can 
verecektir. Sizi çalı kuyruklu hırsızlar sizi .• 

. ~na kurt, yavrularının yanrbaşmda ken. 
dını yere attı. Baba kurt düşünceli bir sesle 
ona dedi ki, 

(Sonu var) 



S'\ YFA 6 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

ıı]{ara erkez Hıfzıssılıha 
:\'lüessesesinden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Hıfzıssıhha mektebi için yaptırıla-
cak muhtelif cins mobilya imalatı. 

Tahmini keşif bedeli 6951 liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır· 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele pıuiesi. 
D - Keşif cetveli. 
E - 18 adet plan. 
1stiyenler bu şartname ve evrakı meccanen muessese muduri-

yetinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21.7.936 tarihinde sah günü saat 11 de yapılacak-

tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
s _ Ek.ıiltmeye girebilmek için isteklinin 521 lira 33 kuruş 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göcıtermesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada 6000 liralık mobilya imalatı 
yapmış olduğuna ve işi vaktinne teslim ettiklerine dair mal sahip
lerinden ::ı.ldıkları ehlivet vrsikası ihraz edenler girebilirler. 

7 - Teklif mektupları yukarda ücüncü maddede vazıh saatten 
bir saat evetine kadar Mliessese mildiirivetine ıretirilerek eksiltme 
komisyonu reisli i"ine makbnz muk;ıhilinde veril ecek::ir. Posta ile 
gönderil"c~k makblll'•l flrın nihavet iiciincü maddede vazıh saate ka
dar gelmiş olma~ı ve dış zarfın milhür mumu ile ivice kapatılmış 
olması Hizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilme~. ( 1580) 

o va Cu 
• 

e.ı 

• 
~ıvet 

' 
T 
n 

1-2796 

• • 

t - Konya Ce 7a evinin bir yıllık ekmek ihtiyacı 1.7.936 günün
den ı ı 7.936 günitne k dar 10 gün müddetle kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmu tur. 

2 - 1hale ı:ritnii 11. i.936 cun :ı.rte i günü saat 12 de Konya C. 
müddei umumili i dairesinde icra kılınıcaktır. 

3 - Talipler t 'Jıfn"mekrini o güne kadar komisyon riyıısetine 
vermi" bnlm1"'ca\cll'ırdır. 

4 - El·...,ek verli un"n!'l::ın has obr-ılc vt" t'l'inln hedeli muham
menin ,.ü.,.tfe VC''ti b ırtı1< kunı u ol"n 2'\Q9 lira 52 kuruş terııinatı 
mı1,,-.t ı . .,.,.1 ~·.,i te'·lifn-.rrrı rile h0

rı;ı t" komi!;ı·o":ı •erere~tir. 
S _ r.., .. ı~ ;.,~ı...-.t "'m 1• ve sartrı:ı,..,,,.vi P.:Örmck ic;tivcnler Konva 

cl"~-ı ı;-,,; n· .. ,.ı.txrı; "ilnr ll"'Hr:ı(" .. .,thr• ı 1 :Sn oh·nı•r. (ln"'I)) 2-2039 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

1 - 1notek olup satılmasına karar verilen tapunun 28 knnu.~u
sani 928 T. V. 45 164 numar. mda kayıtlı ve Anlmranın Kethuda 
ınah llc inde 1 •klar caddesi Atpazarı sokağında k: in hııne aşagı
:la' ı şartlar daire inde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Ev~af ve mü t milat: Ev iki Jqsrm ibarettir. Birinci !:ısım 
uç bt~ r. Birinci k tta bir oJ:ı. bir odunluk ve kömürlü!:, ikinci 
katt, h 0 r hol, 1 ·,. c ,., mııtfak ve hela, üçüncü katta bir hol, dört o
da. h 0 r l .,,,.o "e h,.1 • vnrdır. 

t iııri cı ım bir kat olup üc odl, mutfak ve banyodan ibarettir. 
.He'" .. tı ı•m••mivesinc '<m b

0 n lira kıymet takdir eti ilmiştir: 
3 - S'ltış ı e ·n ra He olma!: üzere 17.8 036 tarihine müsadif 

pa ırtec;i saat 1'1·16 va kadar icra d:ıiresi gayri menkul satı m • 

m ır1 u ıında v pılar:ı 1 tır. 

4 - T li»'er ta'·Jir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
yün1e .,,S ,u ni betin e pey a'<çesi \"eya milli bir banka teminat 
mel·tuln ite k, !"lunen teminat olarak k<:bul edilen hazine tahvilleri 
getirecr-'·I r Hr. 

5 - Sıtıs ~ünü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini bu'dulctan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 rncı salt 0 nde en çok artıran talibine ihale ,,ıunacaktır. 

6 - t rhu t:orihte':i artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin vih'le 75 şini lllllmadığı takdirde 1.9.936 tarihine müsadif sa
li günii s2at 14-16 va kadar yapılacak ikinci artırmada en çok ar
tır<>na ih'l.le olum~caktrr. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda i~ale bedeli ihaleyi müteakip 
verilrreuiği takdirde üzerine ihale edilenin talebile ihale tarihinden 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylmesi için yedi 
gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılm11dığı t~kdirde ihale bozulacak ve bu talepten evvel en yük· 
sek teklifte bulı•nan talibe teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı 
sorulduktan <:ônra teklifi veırhile ılmağa razı ise ihale farkı hirinci 
talipten tııhc;il edilmek i.i .. en bu talibe ihale edilecektir. Teklifi veç
hi1e almaiia ra~ı olmazsa gavri menkul yeniden on be' günlük ikin
ci nrtırmava rıkarılacak en çok artıran talibint ihale edilecektir. 

8 - Her iki artmnacla f!avri menkul talibine ihale edildikte tapu 
harcı ile dellııliyc- re mi milsteriye ve ihale tarihine kadar olan mti
terıı'dm verC?i ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla di~er allkadarların bu gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaları
nı cvr~kı miıımiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri Jiı:rm· 
dır. Aksi halde haklan tapu sicilTile sabit olmadıkça satış bedelini 
payla.ştıntmasından hariç tutulacaklardır, 

10 - Artırmay.ı i~tirak edecekler 1.8.936 tarihinde 935/ 127 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurı•l:ın şartname-
mi:d okuyabilirler. 2-2925 

ULUS 

ik.t~sat VekaletindPu ~ 
Vekaletimiz için kenarlı veya kenarsız ve (90) ı;antım gcnışli

ğinde ve (1210) lira muhammen bedel ile (550) metre koko yol ha
lısı artırma ve eksiltme usulile satın ahnacaktır. 

28-7-936 salı günü saat ( 10) da Levazım Müdürlüğttnde toplana
cak komisyonda ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
teminat paralarını yatırmak üzere Levazım Müdürlüğüne müraca-
atları ilan olunur. ( 1665) 2-2924 

Taptı ve l\.adastr(J 
Umum l\lüdürJ~Oündt~n : 

lstanbulun Fatih kazasında da kadastro işlerine başlanılacağın
dan keyfiyet 2613 sayılı kadastro ve tapu tahriri kanununun (8) 
inci maddesine göre alakalılarca bilinmek üzere ilan olunur. 

(1625) 2--2917 

Adliye Vek~aletinden: 
Bütün mehakim ve devairi Adliye ihtiyacı için 84 kalemde 

14,125,000 adet matbua, 29.000 adet Koçan, 8,150 adet defterin bas
tırılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22-
7-936 tar:hine müsadif çarşamba günü saat 15 de Ankarada Adliye 
Vekfileti levazım müdüriyeti odasında toplanacak eksiltme komis
yonu tarafından yapılacaktır. 

Muhammen bedel 7,800 liradır. 

Umumi ve hususi şartnameler vckiilet levazım müdüriyetinde 
ve fstanbulda adliye levazım memurluğundadır. 

El:siltmeve is.tirak edecek istel·liler fada maJUmat almak için 
her gün bu dairelere celcrek şartnameleri imza mukabilinde para
sız alabilirler. 

Eksiltmeye girecek istel.lilerin eksiltme günii saat 14 de kadar 
şartnam deki sarahat d.,ire.,inde. İstenilen vedka1rırı teklif mek
tuplarilc bedeli mt hamm nin u.o 7,5 ğu ni betinde 585 liralık temi
natlarını komisyon riyasetine vermeleri ve 2490 sayılı kanunun 
16 ncı madcer.inin ( E) fıl r"sı ml cibince nakit veya nakit maka
mında ol"n t"'1villerın aynen teminat olarak verilmesi istenilirse 
dahs evel m liyeve yazıl"rak mal;buzun teklif mektubile birlikte 
tevdii ilan olunur. (1596) 1-2829 

Gü 
nıutanln { 
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1- Gümrük Muhafıza d niz vaı;ıtnları icm Z JO ton birinci ben· 
zinin 14 7 936 salı gUnü aat 11 <le kapa!ı ı:arfla c

0

ksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - Tasınlanan tutar lC" 100 lirad•r. 
3 - Şartnnme ve evsaf 522 kuruş mukabilinde komisyondan 

alınır. 

4 - İstc\rlilcr ilk teminat olarak 6470 liralık vezne makbuzu 
veya banka mektuplarını ve kanuni ve ika'ariylc birlikte te elif 
mektuplarını mu yycn v;:ıkitten bir saa• evvel omisyona vermeleri. 

{3467) 1-2615 

c ·a Da· ·e inden : 
Tokat vilayeti idare heyetinin 3.1.936 tarih ve 1472 numaralı ka

rarile Türkiye Şeker Fabrikaları A; Ş; namına istimlakine karar 
verilen ve Ekonomi Bakanlığınca tasdik edilen haritası dahilinde 
Turhalde vaki sahibleri tarafından birriza teslim ve tescil işi ya
pılmıyan gayri menkulatın tahmin edilen kıymetleri yüzde yirmi 
fazlasile Turhal şeker fabrikası tarafından 1.1.936 gününde 34549 
numaralı makbuz karşLlığ"ında Tokat Ziraat bankasına yatırılmıştır. 

İlan tarihinden itibaren bir •y içinde Tapu kaydındaltı adres ve 
adları halen meçhul olan ve gerekse ölüm ve sair suretle teıbit e
dilemiyen bütün ilişikli varis ve alikadarlarm usulü üzere müra
caatla yerlerine biçilen kıymeti alarak fabrika namına teslim ve 
tapu dairesince teıı.cil itlerini yapm3dddarı takdirde 1295 tarihli 
istimlak kararnamesine zeyil edilen 298 tuihli Fıkrai mahsusa ile 
30.1.934 tarih ve 563 numaralı Şurayı Devlet mazbatasr ahkamı da
iresinde icraca teslim ve tescil işl ya!)tınlacaiı bütün alakadarlara 
tebliğ makamına kaim olmak ilzerc ilan olunur. 2-2876 

Meteoroloii Enstitüsü 
Direktörlüğiinclen : 

Enstitümüz hizmet kamyoneti için ekailtıne ve artırma kam.ı· 
nunun 46 met maddeainin (A) fıkrasına ıörc paurlık uı;ulile 
(3700) litre benzin satın alınacaktır. Pazarlık 10 temmuz 936 cu· 
ma günü &aat onda Keçiören caddesi üzerinde bulunan Ziraat Ve· 
kaleti Tohum Islah istasyonu binasında toplanan komisyonda ya
pılacaktır. lateklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte komisyona gel-
meleri. (1631) 2-2881 

1.E.Mi.i~J.:: ı --~ 1 ClliJ.\ 

Ankaı·a· Valiliğinden : 
1 - 16 - 7 • 936 per:;.embe günü saat 15 de An' .,ra 11lavetı bina 

sinda toplanan vilayet daimi encümeninde bedeli muhı:ımmencsi 
(4500) lira olan Nafıa silin'dirlerine ait (150) ton Zongu·dak blok 
kömürii açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (337.5) liradan ibaret olup buna ait ban
ka mektubu veya idarei hususiye veznesine mahsus :nakhu:rn ve ti
caret odasının vesikası ile birlikte 16.7.1936 giinii encümene gel
meleri. 

3 - İstekliler şartnamesini vilayet nafıa direktörlüğünde gö re-
bilirler. ( 1518) 1-2724 

Emnivet i:sleri lTınum 
~füdürlüğüııdt•n: 

Motosiklet, Bisiklet ve yazı makinalarının tamiri ve bunların 
kullanılması işlerinde çalışmak üzere ayda (80) lira ücretli vazife
ye müsabaka ile bir makinist alınacaktır. 

İsteklilerin vesikalarile birlikte 16-7-936 tarihine kadar İstida 
ile Umum Müdürlüğe müracaatları. (1574) 2-2824 

Devlet Hava Yolları işletme idaresi 
Alım ve satım komisyonundan: 

Ankarada istasyon civarında. eski koşu meydanında yaptırılacak 
betonarme .ayyare hangarı için (46.500) lira bedel tahmin edilmiş 
ve insaat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13. 7. 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Taşhanda 
Hava Yolları Devlet İşletme İdaresine ait dairede yapılacaktır. 
Proje ve şartnameler 233 kuruş bedel mukabilinde Bayındırlık Ba
kanlığı Yapılar Umum Müdürlü-ünden alınabilir. Talip olanlarm 
3487,5 liralık muvakkat teminat makbuzu veya Banka mektubu ve 
şartnamede P,öı;tcrilen vesikaları ıhtiva etmek üzere 2490 No. lu ka
nunun 32, 33 üncü ve müteakib maddelerindek. tarifat dairesinde 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını yukarda yazılı eksiltme "aatin • 

, den bir saat evveline •ada:- komisyon reisliğine vermeleri itan olu-
nur. (1455) 1-2634 

Kuruluş J S 
1891 , verine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga. 
AKBA 

• 
ınnıvet İş ~ı~i U nuııı 

Müdürlüğüııden : 
Adet 

5600 ilii 6000 
Basılanın cinsi Tahmin rdilen bedel 

Polis mecmuası "'500 lira 

Eksiltme günü 
24.7.936 cuma günü saat 15 

Teminat 
188 lira 

Yukarda cins ve mikdan yazılı Polis mecmuası: Karşısında gös
terilen giınde açık eksiltme ile bastırılacaktır. 

Şartnamesi Emniyet İşleri Umum Müdilrliigü Üçüncü Şubesin
dedir. İsteklilerin yukarıda yazılı mikdarda muvakkat teminatr, 
makbuz veya Banka mektuplan ve kanuni belgelerle birlikte o gün 
ve saatte Umum Müdürlükte mlite<>.ekkiJ komisyona gelmeleri. 

(1618) 2-2873 -----
• y a • 

' 1 - 25229 lira 68 kuru41 bedeli keşifli Sıvas merkezine aid yapı· 
lacak fenni mezbaha kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - İstekliler mezbahaya aid şartname ve planlarını Ankara. 
İstanbul, Sıvqs şarbaylıklarından 2 lira bedeli mukabilinde alacak· 
lardır. 

3 - Eksiltme 936 temrr.uzunun 13 üncü çar!'amba günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 2374 lira 63 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklcr 2490 sayrlr artırma eksiltme kanunu

nun 2-3 üncü maddelerinde gösterilen vsikaları vermele mecbur
dur. 

6 - Teklif mektupları ihale zamanından bir saat evci Belediye 
dairesine teslim olunacak hariçten gönderilecekler iadell teahhüt
lü olarak posta ile gönderilecektir. Gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanunun tarifatrna n hil
kilmlerine uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. (3785) 1--290« 

Nafıa Vekaletinden : 
20. 7. 9.;ı6 pazartesi güııü saat ıs de Ankarada Nafıa VckiJeti Ya

pı 1ıleri Eksiltme Komisyonu od11ında 3t546 lira H kuruf kefİf 
bede11i Polatlı jandaı-ma Techizat Anbarı in.ıaatı kapalı Y-arf uıu
liyle eksiltmeye konulmu,tur. 

Şartname, mukanle projesi, Nafıa 1,leri ,eraiti umumiyni, fen
ni .. rtname. kepf cetveli, pro]e ve tafıilat resimleri 155 kuru' mu
kabilinde Vekilet Yapı İtleri Dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 2366 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublanna Nafıa Vekaletince verilmi! mü

teahhitlik vesikasını iliştirmeJeri laznndır. 
Ekailtmeye gireceklerin teklif mektubları:ıı 20.7.936 pu:arte,i 

günü la.at on dörde kadar Yapı İşleri Arttırma, Eksiltme ve ihale 
KomJayonu Reisliğine vermeJeri l~zımdır. ( 1519) 2-27 59 

....,_.,==================::=========.:=============================================================================================================~ 
Tefrika: No: 105 

EvlDDôk ve Otesn 
Yaıım . /AK ŞARDON 

Türkı.;~y~ ı;evıren: Nasuhı BAYDAR -·- --
Biraz sonra çocuklar Bert'in etrafını sar-

0drlar. 
Küçük Anni'nin miitemadiyen öpmekte 

olduğu elini kurtaran Bert onu Andre'ye u
zatırken daha ilk sözünden aralarında şim
diden takarrür etmiş, ehemiyetli, itiraf olun
muş bir anlaşma hissetti. 

Andre fısıldayordu: 
- Sizi bir bahtsız gibi beklıyorum ! ... Bo

ğuluyorum ... sizinle burada, imkanı yok, ko
rıuşamıyacağım ... siz ne fena yüreklisiniz ! 

Mari - Luiz'le Elen Ber'e doğru gelirler
Mari • Luiz'le Elen Bert'e doğru gelirler

ğırdı: 
- Oo, erkekler arasında bir parti ha! bu 

c· · ı: is! 

Biraz sonra, kahvaltı masası karşısında 
yiyip konuşurlarken, Bert, Andrcnin, orada 
kendinden başka kimse yokmuş gibi, tabak
tan, dalgın dalgın bir pasta alıp yediğine 
dikkat etti. 

Bu sırada Raul soruyordu: 
- Madam Pakari, tenis oynamıyor rııu

sunnz? 
- Oıı senedenberi oynamadım. 
- Eskiden çok iyi oynardınız. Haydi, gi-

dip bir parti yapalım. Siz Andre ile beraber 
olursunuz. 

- Emin olunuz ki raketi tutmağı bile u
nuttum. 

Mari • Luiz'in raketini almağa ko~an An
dre bağırdı: 

- Şimdi göreceksiniz, onları nasıl yene
ceğiz. 

Bert, çaresiz, pembe giillü şapkasını çı
kardı, beline bir kemer ve ayaklarına da san
dallar geçirerek tenis kortuna girdi. 

- Servisi ben yapacağım, dedi. 
Bert eski meharetini yavaş yavaş hatırlı-

yarak oynıy~du. Çocuk gibi koşuyor, hafif 
bağırtılarla topa gelişigüzel vuruyor, fakat 
hiç bir top da kaçırmıyordu. Oyunun heye
canına kapılarak Andrenin tarafına geçiyor, 
ümidsiz toplan yakalıyor ve bu çeviklik duy- -
gusu, bu çcoukluk ateşi ona başka bir yaşın 
bas döndürücü hırslarını veriyordu. Bert' e 
top vermek ü~ere yaklaştıkça Andre, aşkını 
anlatan kelimeleri, bir kahkaha veya bir ni
da arasında kayboluveren bir sesle telaff u:t. 
ediyor ve sonra, oyunun icabına göre hemen 
bir başka tarafa koşup topu iade ediyordu. 
Bert topları Andre'den çabucak alıyor, cc
vab vermiyor ve ondan kacıp kurtulmak is
tiyormuşçasına servislerini bir an cvel yapı
yor ve oyunu bitinneğe çalışıyordu. 

Andre'nin zıplayıp hoplamasına bakarak 
clüsünüyordu: ''Söylediklerinin ciddiyetini 
sezebilmek için henüz pek genç. Beni de ken
di gibi genç görüyor. Benim suçlu olduğumu 
aklına getirmiyor. Fakat ben suçlu muyum ? 
Ciddi olan nedir? Hakikat nedir? Ben, ma
nası olmıyan kudst sözlere inandım. Kendi 

kendimi kaybcdinciye kadar kendimi bir tek 
kişiye verdirn ... halbuki insanlar sonuna ka
dar ayrı dü&üniiyor, ayn hissediyorlar .. Ka
dın veya erkek, nasıl yaratıl.,,ışsa hep öyle 
kahvor.. ben ne isem oyum .. '' 

Bert h~hçe kanısından çıkar çıkmaz An· 
dre'yi karşısmrla tmldu. 

- Grav'a doğnı gidelim, dedi. 
Andre hemen söze başladı: 
- Bert, benim kusuruma bakmamak ıa. 

zım ... beni bir sarhoşa döndürdünüz. Fakat 
hiç bir şeye esef etmeyiniz. 

Bert'i sürükleyici, baş döndürücü, vu.ıuh
suz bir münakaşaya sevketmek için çabuk 
çabuk konuşuyordu. Fakat sakince konuş· 

mak, bu maksadsız gezintiden keyfince is
tifade etmek, onun bütün zevkini tatmak is 
terdi. 

t..Sonu var) 
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1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ ı ı ı 
SATIN ALMA KOM!SYONU ILANLARl 

B 1 L 1 T mum Müdürlüğüne müracaa. et-

ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gl 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 1 

1 - Muhtelif yerlerde yer al- meleri. (1460) 1-
2

6
35 

tı benzin tankı yaptırılacaktır. .l:11L1T 
. 2 - Bu işlerle meşgul olan 24 çeşit hzık ted~vi lab_orat~· 

fırmalar M. M. V. Hava müste - var aleueri açık eksıltme su:etı· 
§a 1 ~ le satın alınacaktır. Tahmin.' be

r ıgı inşaat şubesine müraca- delı' (4500) liradır. tık te;ııına~ 
at ederek fenni malOmat aldıktan Ih 1 (337) lira 50 kuruştur. a esı 
ıonra hiç bir teahhüdü l 1Zam • 

10
.
8
_936 pazartesi günü saat 10 

mun etmemek şartiyle proje ve 
tekliflerini temmuz 936 sonuna dadır. · · 1 k 
k 

Evsaf ve şartnamesını. a ma. 
adar mezkur şubeye vermeleri. ve görmeıc istiyen bedelsız ola-

(1407) 1-2633 rak M. M. v, Sa, Al, Ko. ~una 
B 1 L 1 T müracaat ve münakasay.. gı.r~ .• 

Ordu ihtiyacı için eğer sabu· ceklerin ,., .90 sayılı kan.unda go • 
nu satın alınacaktır. Evsafını terilen vesaikle ve t~mı_ı:ıat mek
tesbit etmek üzere talipkrin. tek- tubu ile birlikte bellı gun ve sa
lif, nümune ve mütehassıslar~yl.e . d satın alma komisyonuna 
birlikte 20 - temmuz • 936 tanhı· a~.n e atları (1462) 1-2618 

k dar M M V Fen Sanat U - muraca . 
ne a . . . BİLİT . . 

1 - Beher kilosuna biçilen ederi 170 ~urueş ~l~~n~~:;~ır.bın 
600 kilo yün çorap ipliği kapalı ~arfl~ _:ks~~°:ı~ak istiyenler her 

2 _ Şartnamesini 150 kuruş arşı. ıgın 
·· M 11.r v Sa Al Ko na gelrnelerı. . d gun . ın. • • • 3 .. ü macldelerın e 

3 _ Eksiltmeye girecekler kanunun 2 ~e .uı:c . k-
yazılı belgelerle 2244 liralık ilk teminatları le bırl~kte t.:k~!f a:\ 1 
tuplarını ihale günü olan 22 Temmuz 936 çarşa;° .a ( f:s~u) ;_2827 
d b. saat evvel M. M. v. Sa. Al. Ko. na verme erı. 

en ır BİLİT 

ı _ Beher kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16500 kilo pa-
muk çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - İhalesi 22 Temmuz 936 çarşamba günü saat 15 dedır. 
3 - Şartnamesi bedelsiz M. M. V. Sa. Al. Ko. dan almır. 
4 - İlk teminat 1866 lira 25 kuruştur. _ . 
5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2_ ve 3 ~ncil mad· 

delerinde yazılı belgelerle kanuni teminatlarını havı teklıf mektup
larını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. satın alma Ko. 0~ 
vermeleri. ( 1586) 2-2825 

BİLİT 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi bir kuruş se~sen beş santim 

olan 600 bin kilo buğday kapalı zarfla öğütülecektır. 
2 _ Şartnamesi her gün bedelsiz Ko. dan ahn!r. . 2490 
3 _ Eksiltmeye girecekler 1355 liralık kanum temınat v~ J'k 

caydı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı be~.g~~erle b;~ 1d:~ 
teklif mektuplarını ihale günü olan 21-7-936 sah gu~u saat 
en az bir saat evvel M. M. V. Sa Al. Ko. na vermelerı.2 2830 

(1598) -
BİLİT . . A 

. . 1 k 46 ıncı maddesının 
Vekalet ihtiyacı ıçın 2490 sayı ı anunun kovası 

fıkrasına tevfikan 30 tane kapaklı ve 30 t~ne k~paksız ·~~ ınakina-
( emaye) ile 14 kalem temizleme malzemesı ve hır tane cı. ki . 

l kt Pazarlığa gırece erın 
aı pazarlıkla ayrı ayrı satın a ınaca ır. lm • 

• •. .. t 10 da M 'M V Sa Al. Ko. na ge e 
11-7-936 cumartesı gunu saa · · · · 
leri. (1670) 2-2936 

BİL İT 
1 - Hepsine biçilen ederi 997 lira 20 kuruş olan 46 kalem eczayı 
kimycviye pazarlıkla satın alınacaktır. .. 1 ~ . • 

2 - Şartnamesini görmek istiyenler her gun ve. pazar. ıga .gı~c 
cekler kanuni vesaik ve 74 lira 78 kuruşluk ilk te~ı~atlarıle bırl~
te pazarlrk günü olan 16 temmuz 936 perşembe gunu saat 11 <le . 
M. V satın alma Ko. da bulunmaları. (1663) 2-2923 

BİLİT . 'k 
ı _ Hepsine biç.ilen ederi 982 lira 10 kuruş olan 37 kalem fızı 

ve atölye malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. . 
2 - Pazarlı~ı 28 Temmuz 936 salı günü saat 11 dedı~. . 
3 _ Şartnamesini almak istiyenler her gün ve paza:tıga g_ıre~~k

lcr pazarlık günü ve saatinde 73 lira 65 k~ruşluk temınatla;~~92ı;-
likte M. M. V. satın alma Ko. na gelmelerı. (1662) 

BİLİT k. 
1 - Hepsine biçilen ederi 992 lira 50 kuruş olan 26 kalem ımya 

alatı pazarlıkla satın alınacaktır. .. e pazarlığa gire-
2 - Şartnamesi.ni almak .isti yenler ber :~:mi:atlariyle birlikte 

cekler kanuni vesaık ve 74 lıra 44 kuruşlu b "nü saat 15 de M. 
pazarlık günü olan 29 Temmuz 936 çarşam)a gu 2-2921 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. (1661 

. B11:İT 1 33 kalem Barut labura-
1 - Hepsine biçilen eden 994 Iıra 0 an 

tuvarı alatı pazarlıkla satın al_m~caktlır. ı. gün ve pazarlığa gire-
2 Ş . . '"rmek ıstıyen er uer - artnamesını go 1 k ilk teminatlarile birlik· 

cekler kanuni vesaik ve 74 lira 55 kuruş ~ı ünü saat 15 de M. M. 
te pazarlık günü olan 28 Temmuz 936 sa g 2-2920 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. (1660) 

BİLİT 

Kalorifer kazanları tamiri: 2922 lira 25 kuruş ke~f be
l - Müteahhit nam ye hesabma ve . tı işi yeniden açık 

delli Genel kurmay kalorifer kazanları tamıra 
eksil~cye konulmuştuı·. . "'nü saat 10 da l\·I. M. 

2 - Eksiltmesi 27 Temmuz 936 pazartesı gu 
V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 219 lira 17 ~urustur. .. eksiltmeye gire-
. • ·· k · t. •enler her gun ve 1 4 - Şartnamesını gorme ıs l} .. •. ddelerinde , ızıh be P-e· 

Cekler 2490 11ayıh kanunun 2 ve 3 uncu. ma .. ve sa tında M. l\i. 
lerJe kanuni teminatları ile birlikte eksıltme gun 2-~919 
V. satın alına Ko. da bulunmaları. (1659) ------ MEMURLUôUNDAN: 

ANKARA tCRA DAİRESi İFLAS h nesinde Kayserili Sü-
Ankarada Bentderesinde tabakhane ma a 't kundura ma 'Tazası 

leYman ap'lrtmunında mukim 1001 bin bir çeşı~azası eşyası erkek 
sahibi müflis Hüseyin Avniy~ ait kundur~k~:;lik ve 5.,· e kundu· 
kadın iskarpini ve fotin, !astık şoson .. pat tesi gi' saat 9,5 
ra malzemesi 11 7.936 tarihine müsadıf cu~ar. tarafınd n ikinci 
tan 12 ye kadar ~ezkfır mağazada iflas dlaıre~ı n..ı"n taliplerin ma-. ı satı acagı uı 
açık arttırma veya pazarlık suretıy e 1 ·ıan olunur. 2-2927 
hallinde bulunacak iflas dairesine müracaat arı 1 

-------· 
Anlcara VaJiliITTııden : . . 

~ M hammen Dıpozıto 
M: h ,.. k u 0 kta a allesi Mevkii Kapı ınetru e Müstemilatı bedeli m.ı rı 

veya No. No. Cinsi Lira K. Lıra K. 

ı sokağı 9 00 7 10 
stasyon D l 8/1 49 Anbar O 00 18 00 epo ar • · mag~ aza 2 

Arka 22/441 41 Kargır 20 00 18 00 
.. 20 440 40 .. 30 00 27 00 

Depolar 3-A yeni '' 
bila 

" 
" .. 

162 a~azaJara talip zuhur etı_ı:ıedi· 
•. Yukarda evsafı yazılı anbar ve roıff de ihalesi yapılmak u7ere 
~~nden 22-7-936 çarşamba gü11;ü saat .. ddetle pazarlık suretiyle ıha· 
1 •6·936 tarihinden itibaren bır ay m';1 • tir . 
e edilmek üzere temdidine karar verılmıı. ~larında gösterilen .. dı· 

p ~steklilerin sözü geçen gün ve saa~e ~rulan komisyona mura
c oııto makbuziyle birlikte defterdarlı ~~2915 
aatıarı. (1601) 

1 - Levazım Amirliğine bağlı kıtaat ve müessesatın bakır kap
larının kalaylanması 13. temmuz. 936 tarihine müsadif pazartesi ~ünü 
nü saat onbeşte açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi eksiltme
nin yapılacağı Ankara Levazım Amirliği satın alma komisyonunda 
her gün parasız görülür. 

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

BİL İT 
1 - Beytüşşebap ve Hakkari garnizonlarının et ihtiyaçları olan 

21000 kilo sığır etinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Eksiltmesi temmuzun 17 inci cuma glinü saat onda Beytüş

şebapta yapılacaktır. 
3 - Sığır etinin muvakkat teminatı 450 liradır. 
4 - Taliplerin muayyen gün ve saatte teklif mektupl:.rı ve mu

vakkate teminatları ile birlikte Beytüşşebap'ta bulunmahırı. (1487) 
1-2647 

tLAN 
İstanbul komutanlığına bağ

lı kıtaatm senelik ihtiyacı olan 
235,'WOkilo sığır eti kapalı zarfı· 
le 11-7-936 cümartesi giınü saat 
11,30 da alınacaktır. muhammen 
tutarı 82495 liradır ılk teminatı 
6183 liradır. Şartnıımeı;i ku
rus mukabilinde verilebilir. ve 
ko~isyonumuzda her rrün öğle
den evvel görülebilir. İsteklile
rin ilk teminat rruıkbuz veya 
mektupları ile 2490 sayılı 
kanunun 2 - 3 üncü madde-

ILAN 
1 - Kars garnizon ihtiyacı 

için 30000 kilo sade yağ 1<apah 
zarf usuli ile 29 6.936 dan itiba
ren eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 21.7.1936 salı günü s:ıat onda 
Karsta askeri satın alma binasın
da yapılacaktır. · 

2 - Tahmin be<leli 19500 lira 
muvakkat teminatı 1462 lira 50 
kuruştur. 

3 - Evsaf ve Şt'raitini gör -
mek istiyenlerin hergiin ve iha
leye i~tirak edeceklerin belli za
mandan bir saat eveline k;-dar 

lerinde yazılı .. ·esaikle bernbcr 
ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını Fın. 
clrklıdaki komutanlık satınalma teklif mektuplarını vermek şar-
komisyonuna vermeleri. (1494) tile Karsta komisyona müracaat-

ı- ~--1 ları .(1535) 1-2745 
İLAN 

ı _ Elaziz kıtaat hayv::ınatının ihtiyacı için 500.000 kilo arpa 
30-7-936 per!".embe günü saat 9 da kapalı z°'rf usuli ile ihalesi Elaziz 
tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 _ Arpanın muvakkat teminatı 1406 lira 25 kuruştur. 
3 _ Eksiltmeye girecekler zarflarını ihaleden bir saat eve] ko-

misyona vermiş olacaklardır. ( 1594) 2-2828 
İLAN 

ı _ Trabzondaki kıtaat için 256 ton un alınacakt r. Tahmin be
deli 39680 liradır. Şartnamesi her gün kammun beşinci maddesi mu
cibince aldırılabilir. Eksiltme 27-7-936 pazartesi saat on altıda 
Trabzon kalesinde garnizon binasındaki askeri satrn alma komis· 
yom.ında ol:ıcaktır. 

2 - E'{siltme kapalı zarf usulü ile olacaktır. Muva'·kat teminat 
2976 lirttdır. Teklif mektup!arı 27-7-936 pazartesi günu saat onbeşe 
kadar satm alma komisyon reisliğine verilmiş olacaktır. Bu saatten 
sonra mektuplar kabul edilemez şartnamesinde istenilen vesikalar 
muvakkat teminatın konulduğu zarf içerisine konulmuş olacaktır. 

(1658) 2-2934 
İLAN 

Taburun bir senelik ihtiyacı olan 124 bin kilo un kapalı zarfla 
ikinci defa olarak eksiltmeye konulmuşt~r. Eksiltmesi 24 temmuz 

936 sa:ıt onda Cizre tabur satın atma komısyonunda yapılacaktır. 
Unun t~in t r-e i 1209 liradır. 1stc~liler temina~ ak eteri ve tek
lif mektııı: lıırını ~- iltnıe saatmdan bır saat evvehne kadar komis-
yona vermiş olac:ıM rd r. ( 1669) 2-2935 

D. O. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MUDÜRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

Muhammen bedeli 29700 lirn olan 1350 ton smı't Portland çimen
tosu 22·7-936 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 2227,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunu~ tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün 3297 
No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tek}if~erini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Re
islioine vermelerı lazımdır. 

Şartnameler 145 er kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (1588) 2-2838 

İLAN 
Muhammen bedeli ıo.soo lira olan 300 ton hurda dökme demir 

3-8-1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 787,50 1irakhk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları. resmi gazetenin '1-~·1936 G. 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliP,ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An~rada malzeme dairesinde; Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflıgınden dağıtılmaktadır. 

(1597) 2-2845 
İLAN 

İlk eksiltmesi feshedilen ismi, .~~ha?1men bedelleri a~ğıda yazı
lr malzeme 231l.t<J36 perşembe gunu hızalarında gösterilen saatler
de Ankarada idare bina rnda ayrı ayn ve kapalı znrf usulü ile sa· 
tın alınacaktır. Bu işlere girmek istiycnlerin hizalarında gösterilen 
muvakkat t minıtlar ile kanunun. tayin ettiği vesikaları resmi ga· 
z tenin 7.5. 36 g. 3297 numaralı nushasmda intişar etmiş olan tali
matname dııre incle alınmış vesika ve _teklif mektuplarını aynı gün 
lastik malzem~ i i (saat 14,45 e); Dınamo kayı~ları için (saat 
15 e) ; kapaklı ebonit t lar için de (Saat 15,15 e) kadar komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işlere ait şartname Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğin
de, Ankarada malzeme dairesinde parasız olarak dagıtılm:ıktadır. 
1SMİ Muhammen Muval:kat Eksiltme 

Muhtelifülcins 1 tik ) 
malzeme ) 
Muhtelif eb'atta 4310 ) 
metre bezli kauçuktan) 
mamul vagon din mosu) 
kayışı_. ) 
800 adet kapaklı t>bo- ) 
nit akkümülatöı kutusu) 

bedel teminat saati 
22765 Lira l 707,38 Lira 15,45 

13116 .., 

( 1639' 
İLAN 

983,70 ,. lb 

2-2889 

Mu~:unınen bedeli .<~4~4) lira olan Demiryolları Dergisinin bir 
sene mudd:~ı; basım ışının 23-7-1?36 salı gunü saat 15,30 da kapa
lı zarf usulu ıle Ankarada İdare bınasmda eksiltmesi yapılacaktır 
. Bu işe girme~ istir:~ıeri? ( 406.80) liralık muvakkat temin~t 
ıle kanunun tayın ~ttıgı vesı~al?rı, res~i gazetenin 7-5-1936 gün 
ve 3297 numaralı nushasında ıntışar etmış olan talimatname daıre
sinde alınmış vesika ve tekliflerini qynı gün saat 14 e kadar Ko
misvon Reisli~ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, da-
ğıtılmaktadır. ( 1640) 2-2890 

SAYt-A 1 

AS~ERI ;ABRIKALAR UMUM ~"to~;LOCO 1 
SATIN ALMA KOMlSYONU iLANLARI 

KIRIKKALE GURUP MÜDÜRLÜGU BİNASININ 
İKMALİ İNŞASI 

Ke~if be~eli (9077) lira (75) kuru~ olan yukarıda yazılı inşaat 
Askerı Fabnkalar l:J~um Miidürlüğü Satın Alma Komisyonunca 
~4 Tem~uz 93~ tarıhınde Cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ıha~e. edılec~ktır_. Şartname (23) kunış mukabilinde komisyondan 
verılır. Talıplerın muvakkat teminat olan (680) lira (84) kum~ 
2490 n~maralr kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muay-
yen giın ve saatte Komisyona müracaatları. ( 1617) 1-2872 

20 TON PETROL 
Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
1Wmisyonunca 27 temmuz 1936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
kapalı z~f ile i~ale :dilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan .verılır. Talıplerın muvakkat teminat olan (375) lirayı havi 
teklıf. mektupla_rın~ ~ezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver
melerı ve kendılerının de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1616) 2-2871 

40000 METRE HAM İPEK 
28 TON KE.~DIR İPİ 
MUHTELİF VİDA VE ÇİVİLER· 

2000 TON JENERATÖR KÖMÜRÜ 
1255 .. KRİPLE KÖMÜRÜ 

14850 ,. LAV AM ARİN KÖMÜRÜ 
455 ,. DÖKÜM KOKU 

92 ., MESE KÖMÜRÜ 
960 ,. ADf KOK KÖMÜRÜ 

MUHTELİF KOLAN, İPLİK VE SİCİMLER 
7500 KİLO MUKAVVA 
WOO KİLO KALAY VARAK! 
soo KİLO CAM TOZU 1000 KİLO KLORAT DÖPOTAS 

1000 KİLO KİBRİT ANTİMON 
E,•el~c ilan edilen ve halen ilanda bulunan yukarda yazılı mal

zemelerın şartnameleri değişmiştir. Bu ilanların hükmü olmadığı 
ve bu malzemelerden alınacak olanların ayrıca ilan edileceği alaka· 
darlara te~liğ olunur. ( 1591) 2-2839 

Ankara ' 7 aliliğinden : 
Mahallesi Mevkii Kapı Metruke 

veya No. No. 
sokağı 

İçhisar Mektep 22 
27 

Boyacı 
Ali 

sokağı 

Boyacı 
Ali 

4 
5458 

İç kale Kale 3 
dibi 65 
genç kapu 

311 

247 

365 

Muhammen Diporito 
Cinsi Mü~temilatı bedeli Miktarı 

Lira K. Lira K. 
Ev İki oda bir 15 00 13 SC 

mutbah bir 
hela bir sofa 

.. İki oda bir 20 00 
mutbah bir 
sofa bir hela 

,. Bir oda bir 05 00 
hela 

18 00 

Yukard~. ~afı yazılı evlere talip zuhur etmediğinden 22-7-936 
~~rcıamba ~nu ~~t 15 de ihalesi yapılmak üzere 22-6-936 tarihinden 
ıt.ıb;ıren bır ay muddetle pazarlık suretiyle ilıale edilmek üzere tem
dıdıne kara~ ver.ilmişt~r. İ~tcklilerin sözü geçen gün ve saatte hi· 
zalarında gosterılen dıpozıto makbuzlariyle birlikte defterdarlıkta 
kurulan komisyona müracaatlarL ( 1602) 2-2916 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR· 
LUGUNDAN: 
. Anka!a vilayetinde Ulucanlar semtinde Uğuz mahallesinde Mes· 

cıt sokagıncla 11 numaralı evde oturan ve T. c. tebaasından olup 
~nk~r~d~ Koyunpazarı çarşısında 48 numaralı mahalli ikametgahı 
tı~an ıttıhaz ederek Akasya Manifatura ticaretiyle iştigal ed 
1:ıc_aret Odas~ın 2016 sicil numarasında mukayyet bulunan ~~y:~ 
zmın unvanı ticareti Niyazi Yüney olarak tescil edildiği gib' b 
un~anın imza şekl~ ~e Ticaret kanununun 42 ne maddesi mucib~nc~ 
daırece 9.7.936 tanhınde tescil edildiği ilan olunur. 2-2929 

Anl\:ara Yüksek Ziraat 

.. En~titüsü Rektörlüğünden : 
1 - .Yuk~ek Zıraat Enstitüsünün ihtiyacı olan ve aşağıda g U• 

rupta gostenlen eşya açık eksiltme ile ve 3 gurup halinde satı gal 
nacaktır. n t· 

2 - İhale Yüksek Ziraat Enstitüsü RektörUik binasında '° la.. 
nan İdare ve İhale komisyonu tarafından cedvclde gösterilen P .. 
ve saatlarda yapılacaktır. gun 

3 - .Muvakkat teminat hizalarında gösterilen muhammen bedel
ler yekununun % 7,5 dır. 

4 -:- Paras~z .. şart?ame~~n~. al.~.k ve nümunelerini görmek isti• 
~enlerın ı:nstıtu Daıre Mudurlugune müracaatları. (1645) 

Ihalesı 27-7-936 pazartesi günü saat 
14 de yaprlacaktır. 

CINSt 
Su surahisı 
Culmr tabak 
Düz tabak 
Su bardağı 
Cay bardağı maa tab~ 
Çay kaşığı 
Bakır ekmek tabağı 
Bakır tev.7.i kepçesi 
Kaşık 
Çatal 
Bıçak 
Bakır çaydanlık 

Adet 
100 
100 
100 
a>o 

50 
sc 
50 

100 
50 
50 
50 
30 

Beher'ipin Yekun tutarr 
Fiatı kuruş kuruş 

85 8500 
45 4500 
45 4500 
12 2400 
25 1250 
25 1250 
85 4250 
25 2500 
45 2250 
45 2250 
75 3750 

soo 9000 

İhalesi 27-7-936 tarihine ra~tlryan 
pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Spor donu 150 
Spor fanilası 

150 
110 16500 

Lastik ayakkabı 150 1~ 9000 
Beyaz tenis pantalonu 25 2750 27000 

6875 

İhalesi 27 -7-936 tarihine rastlryan 
pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

Pamuk yatak 12.5 kilo 
90X200 ebadında 

Pamuk yorğan. 3 kilo
l 40Xl90 ebadında. 

50 1200 

Pamuk yastık 1.5 kilo-
50 722 

40X90 ebadında. 100 168 
Pamuk Adana malıdır ve birincidir. 

60000 

36100 

16800 
2-2918 



SAYFA& 

Birinci marka OTOGRAF FiLM, CAM, bizden ala bilirsiniz . 

. "Ll~Ri ., ucuz ve temiz yapılır Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara 

ısooAdet Gö<;men EviYaıJtırılac .k tuzu Adliye Vel{aletinden: 

~liidürlüğiintltııı : 

KAZANIN ADI 
Tekirdağ Merl~ez Kasabası 
Tekirdağ merkez kazası köylerinde 

,, .. .. 
YEKÜN 

Şarköy merke7. kasabası ve köylerinde 
.. 

YEK ÜN 
Çorlu Merkez kasabasında 

" " " 
Çorlu Mcrkc;r. köylerinde .. ... 
Muratlı nahh·e merkezi nele 
Muratlı köyl.erinde 

" YEK ON 
Saray merkez kasabası ve köylerinde 

.. .. .. 
YEKÜN 

Yapılacak 
Evin Tipi 
Şehir Evi 

Tek Ev 
Çift Ev 

Tek Ev 
Çift Ev 

Tek Ev 
Cift Ev 
Tek Ev 
Cift Ev 
Cift Ev 
Tek Ev 
Çift Ev 

Tek Ev 
Çift Ev 

Hayrabolu merkez kasabası ve köyle. de Tek Ev 
,, ,, ,. ,, Çift Ev 

YEK ÜN 
Malkara merkez kazası ve köylerinde 

" 
,, ,, 

" YEK ÜN 

Tek Ev 
Çift Ev 

Yapılacak 
Ev ad,.cii 
106 

61 
5<- ( .;: ) 

275 Ev 
40 
55 ( ~ ) 

L'iO Ev 
1 

8i ( * ) 
68 
77 ("') 
91 ( "} 
81 
70 (~) 
~00 Ev 
40 
5S (*) 

l50 Ev 
50 
7 5 ("') 

200 Ev 
61 
82 (*) 

225 

Hyatı 
Lira kuruş 
209 14 
161 24 
277 90 

132 14 
222 70 

153 96 
264 10 
190 34 
333 10 
222 iO 
116 6C) 
2.'iO 30 

16! 21 
27i 90 

209 2S 
368 98 

161 24 
277 90 

ı'utarr 

Lira kuruş 
22,168 84 

9,835 64 
15,006 60 

47,011 08 
5.285 60 

12,248 50 
1753.ı 10 

153 Q6 

22,976 iO 
12.9~.3 12 
25,648 70 
20,265 70 
11,881 89 
17.521 00 

111,391 07 
6.·H9 60 

15.284 50 
21.73t 11) 

10.462 ~o 
27.673 50 
3!U36 00 
9,~35 64 

22.787 80 
32.623 44 

% 7.5 t;'!uvak
kat teminat 
Lira kuruş 

3,525 83 

l,315 06 

1,630 06 

2,860 :?O 

2,'146 76 
( ili ) işaretli evler çift oldııkarından yeküna iki misli olarak d:ıhil edilmişlerdir. 
1 - 29-6-936 tarihinde münakasası yapılacağı ilan edilmis ise de talip zuhur etmediğinden. Tekirda~ 

tnerkez kazası ve mülhak kazalarında yaptırılacak yııkar<la gösterildiği iizere merke-ı: ka~:\sı ile kö,· 
lerinde 275, Çorlu kazası merkezi ile köylerinde 800. Hayrabolu kazası Merkezi ile köylerinde 200. ~ar:ıv 
kazası merkezi ve köylerinde 150, Şarköy kazası merKC7. ve köylerinde J 'iO, ve Mal kam kazası merke?: ,.e 
köylerinde 225 göçmen evlerinin (kireç, kerpic;. taş. kiremit. tuğla, ve i 'iİli<!i mütenhhirle ait 0Jm.,.k ve 
sair malzemesi hükümetten verilmek üzere) inşası kapalı zarf usuliyle ve her kaza ayrı ayrı olmak 
üzere yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her kazada yapılacak evlerin muhammen bede!leri ile % 7.5 muvakkat teminatları yul:arda gös
terilmiştir, 

3 - İhale 13 temmuz 936 pazartesi günü Tekirdağında Vali kon~ğı caddesinde k1.in 1~t:5n dairesin
de >'apılacağrndan o gün saat on dörde kadıır 2490 ııumaralı aı ttrrma. eksil me ve ihale kan.,nunl'n ta
·ifı dairesinde hazırlanacak teklif mektupları mezk iır dairedeki komisyon B:ışkanlığına mal:Pı,ız m:.ıka
'>ilinde teslim edilmelidir. 

4 - falipler cari seneye ait Ticaret Oda~ vesika siyle saHi.hiyettar makam1anfan mu~;ı.dd~ıt ehliyeti 
fennire vesikalarını teklif mektuplariy1e lıirlikte Kılmisyon Rask?nlr.ıT ına tevdi edcre1·1erdir. 

5 _;_ Talipler bu i~e ait ke~ifname, şehir evi, tek ve ~ift ev projekri, inşaat umumi sartn.,ımesi ker 
piç ve keremit şartnamelerini ve hususi şartname ile vapılacak evlerin kövlere talcsimini gr«teren 
cetvelleri ve mukaevle projelerini TekirdaJ f 1k5n Müdürlüğünde görüp tetkik ec1elıilirler. 

izınir BeleCliyesinden : 
ı. - İzmir ve civaı ında Beıediye tarafından i lctilecek otobU~

ıer için ilk parti olarak. 4 veya 6 silindirli tam dize 1 m~törlü 20 i~a 
24 ki"ş;lik ve şehir yollarında ~ahşan tiplerden olmak uzere sekız 
adet komple otobüs kapalı zarflı münakasaya konm ştur. 

2. - Behe•inin bedeli muhammeni yalnız gümrük resmi Bele -
diyeye ait olmak ş:ırtiyle İzmir Belediyesi İtfaiye binası önünde 
teslimi şartiyle yı-di bin beş yüz ve hepsinin altmış bin liradır. . 

3. - Mali ve fenni şartnameleri üç lira bedel mukabilinde hmır 
Belediyesi makina ve elektrik miihendisliğinden tedarik edilir. 
Taşradan istiyenler şartname ve posta ücretini peşin göndermelir'lir
ler. 

İhaıe, 31 • temmuz - 936 cuma günü saat 16 da şehir meclisıniıı 
tasdiki şartına bağ:ı olarak İzmir Belediyesi Daimi Encümenince 
yapılacaktır. 

5. - Muvakkat teminat dört bin iki yüi: elli liradır. 
6. - Nakden verilecek .teminat akçesi ihale tarihinden asgari hir 

gün evvel Belediyeden alınacak fiş mukabilinde İş Bankasına yatı -
rıla-:a1<tır. 

7. - Teklif yapacak firmanın otobüsler hakkındaki bilumum 
kataloğ ve teknik resimlerle broşür. plan ve izahnamelerini ve ye -
dek parça kataloğunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

8. - İştirak için 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde ihzar edil
miş teklif mektuplarını ihale tarihi olan 31 • temmuz - 936 cuma gü
nü a:tami saat 15 cıe kadar lzmir Belediye Reisliğine vermelidir. 

(1628) 1-2492 

A }Tancık Belediye Reisliğinden : 
ı - Ayancık kasabası elektrik tesisatı nafıa vekaletince musad

dak proje •artname mucibince açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tesisat Zingal santralı tevzi tablosuna ilave ilk tıransfor

matör. istasyon kasaba tıransformatör isatsyonu tıransformatör istas
yonlan rabıt hattı hava hattı kablo ve teferrüatı şehir şebekesi ki 
bunların malzeme tesisi ve montajları ve sair bilcümle tcferrüatından 
ibarettir. Muhammen bedeli 5150 liradır. 

3 - Bu ise aid evrak şunlardır. A: Eksiltme şartnameleri, B: 
Mukavele projeleri. C: Fenni şartnameler, D: Proje ve planlar, E: 
Keşifnameler ve teferrüatı v,e saire. 

4 - lı;tekliler bu evrakı Ayancık belediyesinden görebilecekleri 
gibi istiyenlere de birer sureti bilabcdel gönderilebilir. 

5 - Eksiltme müddeti 20 haziran 936 tarihinden itibaren 20 
gün olup ihale 10 temmuz 936 cuma günü saat 14 de Ayancık bele
diye dairesinde encümence yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin keşif bedelinin %7,S 
~u nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları veya banka mek
tubu ve ihtisa~ vesikalarını ibraz etmek şarttır. 

7 - ~bu eksiltme ve ihale 2490 sayılı kanun dairesinde yapılaca
ğından talih olanların muayyen günde miiracaatları ilan olunur. 

(3592) 1-2738 

Ankara Cumuriyet 
1\lüdclei Umumiliğind~n : 

1 - Ankara Cumuriyet Müddei Umumiliği emrindeki Buik mar
kalı hizmet otomobili için 3500 litre benzin açık eksiltme usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 945 liradır. 
3 - Fenni ve umumi sartnamesi ücretsiz olarak Ankara C. Müd

dei Umumiliğinden verilir. 
4- Eksiltme 27-7-936 pazartesi günü saat 15 de Ankara C. Müd

dei Umumiliğinde toplanacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat mikdarı 70 lira 87,5 kuruştur. 

(1678) 2-2938 

1 

(3782) 2-2905 

ZAYİ 
Yeni halde No. 42 Mustafa 

12176 No. ve 28 15/932 tarih ve 
numaralı makbuzu zayi etti n. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Mustafa 
ZAYi 

Ankar;ı belediyesinden aldı
ğım 232 bis;klet numarasmı kav
hettim. Yenisini ;ıl~rağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Alp 

ANKARA BELEDiYE .. ,..1 
REJSLICJ ILANLAnI 

İLAN 

1 - Otobüs idaresi ~oför ve 
biletçi ve odacıları için 169 takım 
elbise maa kastek 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (3042) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (228, 
15) liradır. 

4 - Şartname ve nümuneyi 
görmek istiyenlerin hergün Yazı 
İşleri Kalemine ve isteklilerin de 
17. Temmuz. 936 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümeni
ne müracaatfarı. ( 1563) 1-2773 

İLAN 
1 - Otobüs idaresi için lü

zum olan defter ve cetveller on 
be' gün müddetle açık eksiltı.1e
ye konulmu!}tur. 

2 - Muhammen bedeli (75) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (5,63) 
liradır. 

4 - Nümuneleri gormek isti
yenlerin hergün Yazı işleri ka
lemine ve isteklilerin de 17. 
temmuz. Q36 cuma günü saat on 
buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (1562) 1-2772 

Acele sa ttlık sandık 
ve fıçılar 

Erzurum mahallesi kahve va· 
nında No: 9 bakkal Ahmet İn:\
na müracaat 2-2879 

imtiyaz sahibi ve Baamu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ldare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civdrrnda. 
Ulus Basrmevinde basrlmıştır. l 

Resmi daire olarak kullanılmak üzere vasati 20-25 odalı kar,,.iı 
bir b.ina .kira ile tutulacaktır. Böyle bir binası olupta derhal teslirr 
edebılecek vaziyette olanların üç ğün zarfında vekalet levazım mü· 
düdüğüne bildirmeleri. ( 1676) 2-2937 

:Afyon ·ıhay ğından: 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulduğu evvelce ilan edilen 

Afyonrla yapılacak '' 14627" lira ''75" kuru., keşif bedelli Vali kona
ğı bakiyei inşaatına talip çıkmadığından 24-7-936 cuma günı.i saat 
16 da A~ron Ddimi E~cümen odasında ihale edilmek üzere kapalı 
zarf ustıııle tekrar ·eksıltmeye konuldu. Eksiltme şartnamesi ve te· 
ferruatı daimi encümen ve Nafıa Müdiirliiğünde n-örülebilir. Mu
vak.k.:\t teminat 1098 liradır. İsteklilerin Nafıa Vek~letinden ehliyet 
vcsıkası almal~rı. ve t~klif n:ektup~arının 24-7-936 cuma günü 8aat 
16 ya kadar daımı encumen rıyasetıne vermeleri lUzımdır. 

(3786) 2-2930 

Ağrı Halkevi Başkanlığından : 
En hoş ıneyva tuzudur. 

ba.zı defeder. Mide. bağır~ak. k'l· 
ı acığerden mütevellit rahatsı~· 
'ıkları önler. Ha7.mı kola\. la<1tırır. 

İngili? Kan'7uk eczanesi 
RPvnı"Tln *c:t-. ... h 111 

1 - Kecif bedeli 18556 lira 33 kuruş olan Ağrı Halkcvi inşaatı 
kap~lı zarf usulü ile 6-7-936 tarih~nden itibaren 25 gün müddetle: 
eksıltmeye konmuştur. tn,aat komısyonun elinde bulunan taş, kireç 
kum ve on üç metre mikap ağaç keşif bedelinden tenzil edilecek
tir. Bu !şe aid e.ksilt'?e şartnaı;nesi mukavele projesi hususi şartna-

' me, keşıf c~tvelı pro1e Halkevı Başkanlığından parasız verilir. Mu
va!tkat temı.natı. 1377 lira olan bu işi 31-7-936 cuma günü saat 4 de 
Agrı Beledıyesınde Halkevi inşaat komisyonu tarafından ihale Satılık ucuz eşya 

Sahibinin sesi (25) plJn i t 

bir ır,ramofon 9 parça misafir o
d:ı t~ '·ıını; bir somya: şık lıir a
vize; halı; kilim v.s. Sey.ıh-:. dc-

edilecektil'. ( 3804) 2-2932 

l\'Ialiye Vek.aletinden : 
ltıyisile acele satılıktır. Saat 12.2 
nasır.ela ve akşam sekizden snnra 
İstiklal caddesi doğume•ıi yanm
da Turhan bey anartman 2.ci ht 

Ayda (250) lira ücrtli biri fransızca, diğeri almancaya vakıf iki 
mütercim alınacaktır. Bu mütercimlerin fransızca ve almancaya j. 
15.veten İngilizce ve İtalyanca da bilmeleri medarı tercih olacaktır. 

No: 4.c müracaat. 2-2877 
Taliplerin nihayet cutna günü akşamına kadar Vekalet memurin 

müdürlüğüne müracaatları. ( 1649) 2-2895 
--- ------------------ -----------------------------------------------------~ 

İs.I! aıı}}u ~ ii€sses~Ier Aı·tır ma ve El'° iltnıe 
Komisyonundan 

Numune, İstil:ıiye • Çocu';) Azı Çoğu Tahmin Fi. Mu. Ga· Şartname 
ha&tanelcriyle Ebe ·yur.lu ve) ranti bedel: 
ktıduı: evi tedavi m:lessesesi-) Ekmek l35000 161000 11,25) 1402.99 480 K. 
ne ) Francala 3000 3600 16,50) 

Et 
!stilfüyc, Çocuk, akliye has-) Karaman 12500 20500 44) 

taneleriyle SanJ.toryom ve kıı-) Dağlıç 40500 53000 46) 
du:ı: tedavi müesseseleriyle E-) Kuzu 11700 17800 44) 4446,15 535 }( 
be yurduna ) ::,ıilır 36000 47500 38) 

Yukarda adları yazılı sıhhi mü esseselerin kııpalı zarfla eksiltmeye konulan ı 9.H> mal! yııı ekrnek, 
fra ·ırel'1 ve et ihtiyaçlarından bir kısmına teklif edilen fiyatlar fazla görülmüş ve bir kısmına da hiç 
talih ı:ıknıamıs olmasına binaen pazarlıkla yeniden eksiltmeye konu !muştur. 

1 -· Pazarlık 27 / 7 /936 pa~art esi günü saat 14 de sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapı
lac?ktır. 

2 - ~artnameler karşıkırınd:ı. gösterilen bectellerle komisyondan alınabilir. İstekliler her mües
sese ihtivacı ir:in ayrı ayr: pazarlı ~a girebilirler. 

3 - !steklil,.r cari se"eye a'd Ticaret odası vesikasiyle 2490 say. h kanunda yazılı belgeler ve bu 
işe yeter mııv" 'tk"'lt garanti m:ıkbu z veya banka mektublariyle birlikte belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (3803) 2-2931 

Jcınoarnıa Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonunde;1n 

l - Aşada Çesit, mikdar, tahmin bedeli yazılı eşya hizalarında yazılı gün ve saatta satın 
caktır. 

alına· 

2 - Şartnameler her çeşidin hizasında yazılı para karşılığında; yazısız olanlar parasız 
yondan alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vaktinde 
par.arlık için de ilk teminat ve istenilen belgeleri komisyona vermiş 
CİNS! Mikdarı Alış Tahmini İlk 

teklif mektubunu, açık eksiltme, 
olmaları. ( 1473) 
teminat. Şartname İhale 

usulü L. Kr. L. Kr. Bedeli tarihi. Gün. S. 

Mobilya 345 Tane 
Kaput kum .. 91 46279 metre 
Kışlık El. kumc.~ 23000 ,, 
Yazlık El. kumaş 163000 ., 
Yatak bezi kılıfhk 47000 ,, 
Camaşırlı_!< bez 170100 .. 
Tıbbi Ecza. 40 çe~it 
Komprime kinin 300 Kg. 
Etüv 5 Tane 
Velense 184 ,. 
Battaniye. 4000 ., 
Matra l 1000 ,, 
Zencirli yular 1785 ,. 
Naftalin 1000 liralrk 
Gebre 3073 Tane 

Kapalı z .. .. 
" 
.. " Açık eksiltme 

Kapalı Zarf .. ,, 
Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

,. " 
Açık eksiltme 
pazar iri( 

12677 o 
2 60 
2 42 
o 47 
o 36 
o 24 

2400 o 
31 50 

.5250 o 
10 o 
7 50 
1 25 
2 50 
o 35 
o 17,5 

950 
7266 
4033 
5080 
1269 
3061 
180 
708 
393 
138 

2250 
1031 
334 

75 
40 

L. Kr. 
78 63. 11·7-36. cumartesi 1 
27 6 2. 13-7-36 P. ertesi 11 

50 
o 

80 
o 

75 
75 
o 
o 

25 
69 
o 

2 78 13-7-36 .. 14 
3 84. 14-7-36 Sah. 11 
o o. 14-7-36. .. 14 
2 5. 15-7-36 Çarş. 11 
o o. 15-7-36 ,, 14 
O O J 6-7-36 Perş. 11 
o o 16-7-36 .. 14 
O O 17-7-36 Cuma. 11 · 
l. 50. 17-7"36 " 14 
O O. 18-7-36 cumartesi 10 
O O 20-7-36 pazartesi 10 
o o 20-7-36 ,, 13 

34 o o 20·7-36 .. ıs 

1 Y~NI ) SİNEMALAR [KULÜP) - . 
BUGÜN GÜNDÜZ 

Atki hissi emsalsiz bir film olan ve 
JOHN BOLES - ANN HARDİNG 

taraf mdan temsil edilen 

SEVEN KADIN 
GECE 

SON VALS 
Camilla Horn 

1 BUGÜN BU GECE 

Mevsimin iki büyük aergü-ze, 

ve macera filmi birlikte 

gösterilmektedir 

l - ŞEYTAN GÜLÜYOR 

11 - MEKSİKA HAYDUTLARI 

10 TEMMUZ CUMA GÜNÜ SAAT 11 DE YENl SiNE
MADA KÜÇÜK y A VRULARA H ususı BiR MA TiNE 

YAPILACAKTIR. 

• c 


