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Son haberleı· üçü,;,ci·-1 
. __ s_ay_famızdadır _J 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Giindelik Avusturya -- Almanya İtalyanın 
PARLA~lENTOLAlt KONF\.. 

vaziyeti Monırö mekıublurı: <J 

Konferansta 
gün daha 

bir 
RANSININ BlR KARARI 

Avnıpa, biribirini kovalı~a 
d . A buhran akseleri içinde ıra 
aımı .... }tulb 

desini ve ınuhakemesmı ıyı 

Yeni anlaşma Avusturya iç 
politikasını değiştirmiyecek 

İtalya, 
şartl.ar 

Avrupa 
altında 

islerine ne _, 

karısacak? ., 
Montro, 7 temmuz 19J6 

Boğazlar konferansı dün (iğleden 
sonra beşt,., İngiliz delegasyonunun 
hazırladığı yeni bir teklıf üzerinde 
tekrar müzakerelerine başladı. lnr,i
liz teklifi bizim projeden mülhemdir. 
Ve konferansta şimdiye kad<u teba
rüz eden Üç muhtelif noktni nazan 
- tiirk, Sovyet, İnP.'İli7 - tdif edici bir 
tarzda yazılmıştır Fakat teklif bu üç 
noktai nazardan lıic 1 irine tam ola
mk tetabuk etmem~ktedir 

b . adam manzaras~ 
namıyan ır • 

.. . M·ılletler 5osyetesın 
oos\erıyor. 
o d ·· te türlü meseleler karşısın a gos 

diği kifayelsizlicin siya•i old~ 
kadar hukuki ve ruhi se\,eplerı 

rak ona göre bir tedbir ar· araya .
11 1 

. 

' 

Ve Avrt•pa mı et enı 
tırma arı k .. ltü 
müşterek ınah olan garP ~ 
nün inkiFaf ma çalışma.lal'\ ı~a\ 
derken her milletçe kabul dıle 
lecek rad"kal esaslar bir ta\\fa 1 
rakılarak zaten esmekte ol n e 

. t • ı·k havasını milletler aı 
nıye sı:ı 

d ·ıvadelestirecek bazı arı 
sın a P: • • I 
1 ·ıcı· 01• ni görmekteyız. 
ar verı " 

b kerre Budapeştede parltoı 
t:lar ltonf eransmm verdiği b 1 

b ··ınredendir. Parlam1 
rar uzu ·~· 
lar konferansının verdıgı k_ar 

rın tamt\miyle hususi ve asla s 

b. mahiyeti olmamakla bel 
ır d b .. 

A P
a siyasi havasın a oy vru • . .1 n yaratılmak ıstenı ıne cereya ..• 

kıınından da eheıniyetle gozc 

de tutulmağa layıktır. 
Davanın mahiyeti tudur: 

da artık tatkın bir nüfur 
rupa, h l .. 1 
afeti vardır. Şu a e ıore n 

•ok olan memleketler nüfus\ 

Viyana, 12 (A.A.) - Saiahiyetli mah
filler, yeni alman - Avusturya anlaşma
:;ınm A vusturyanın iç sıyasasmda hiç 

bir şeyi değiştiremiyeceğini bildirmek
tedir. Bu mahfiller, hukümet1n na:.yo
nal - sosyalistlerin faaliyetlerine sed 
çekmcbe şiddetle azmetmiş olduğunu 

il5ve etmektedir. 

Bugün "devletin korunması" na mü
tenllik yeni bir kanun neşredeceği ve bu 
kanunun her türlü fesadcı çalışmaların 
durdurulmasmı ve bilhas.,a Anşlus k -
hindeki her türlü propagandaların :ne· 
nini nattk olaca •ı halıer veri!mekte:1ır. 

Hal>sburglarm ı.alt<mat makamına 

B. Şuşnig B. Fon Papen • ı 
gelmeleri meselesine gelince, bu me~e
lenin tamamile dahili bir meı.ele olac.l! 
ğı -.e münakaşa mevzuu teşkil edeıı.iye
ceği söylenmektedir. 

B. Dolfus tarafından çizilmi~ olan 
yoldan yı.irıimekten başka bir ftY yap -
mamaktadır ve bu yol Almanya tara -
fmdan ta&dik cdilmi~ olan prensiplere 
dayanmaktadır. 

:ıan memleketlere bütün 
hukuk ve salahiyetlerini hai Hullcdilmiş veya hnlli kararla§an 
mak f&rliyle muhacir gönd meıeleler 
lidirler tUc b"\cııtA Çbk imari Viyana, 12 (A.A.) - Şufnig ile :Von 

bu k h r 'e... Papcn tar:afmdan eaa. bali:ımından hal-
b. ·· ·· en ararın e •• 

ı ıorun . • . • l !edilmiş ve>·a Herdeki konuşmalarda hal-

' 
b• rok Si ·~t htıral ar !n d. . evve ır -:r , le ılmesı kara.rlaştırılmış olan mesele-

dıraca~ tabiidir. Bir asırdatı ter ara<Jında ezcümle şunlar sayılmak· 
idealistlerin laboratuvarlarıoş- tadır. 

1 n (Milletler Cemiyeti) i- 1 - Önce bildirilmiş olan takyidat 
ene h ·ı· d ·· 1 f • b"l b' l e mü•kilatla fı- da ı 111 e clmak uzere gene a . 
nın ı e m ere :ı-

da gene Mier 2 - Almanyadan Avusturyaya seya-
laştığı şu sıra .11 ti ar•• ıat e<knlerden Almanya tarafından 
C · t. · ve mı e er ,.,.. 
emıye mın k . ~ tlınmakta olan 1000 marklık verginin 

\ışına bürosunun sevk~~ tel - •avaş yavaş kaldırılması. 
le bu işin nasıl ta~a .. le· 3 - (Bununla beraber Almanya hü-

• • d .. ·· ınek bıle mum e- . · A . ceğını uşun . • Jmetı vusturyaya gıdecek olan sey-
gildir. Her şc.. , ·vel .~~n \hların berabelerinde döviz çıkarma • 

tahakkuku milletler . cemltn ·mı ~olayl~. t~rm~) ·. henüz meyilli 
.11 l .. l.. de bir ıradeııa- nadıgını bıldınr·§tır). 

mı et er us un 
.. h türlü siyasi nühıan Kapalı yerlerde yapılan tezahürler-
ga ve er ~ .. t vt alman vatandaşlarının gamalı haç işa-
uzak bulunmaga. mu. e :L ır. ni taşımalarına izin verilmesi. 

M·ıı 1 c rniyetı bu ış ına-ı et er eı .. ı - Avusturyalı göçmenler mese -
zırlanmaktan henuz d~ok ~in görüşülmesi ileride yapılacak 
uzaktadır. Aynı zaınan~Ie '\kerelere bırakılmıştır. 
bir hareket dünya sulhu •ın. ~ • 

hı.k ı·d"ır Çünkıan ''1şmanm. metnı ncşrofondu 
dan da te ı e 1 • 

üınkün kılmalfıer ıyana, 12 (A.A.) - Almanya ile 
barışını ın d lh . Aturya arasrnda yapılı>n anlaşma • 
ıeyden önce yurd a su nm nıtnetni neşrolunmuştur. Bu anlaş-
etınek lazımdır. Halbukün· m<ıregince . .,•man hükümcti Avt 

kü umumi ve hususi de'hu. Y31 tam hakimiyetini tanımaktadır 
kuku esas ve prensiplerbüs- Hei hükümet. oteki tarafta mevcud 

j 

bütün başka ve yepyenl'en- (Sonu 3. üncü sayfada) 

sipin tatbikini yurd saltlet
lerin sot:·-' · ları 1 

ye kadar kabul edecek1 

Daha doğrusu bu filttle

rin h ikimiyet hakkı ileece

ye kadar telif edilebilitüp
he yoktur ki: BudapeŞlar

)amentolar konfernnsıka • 

rarımn a ıeli bir kıyın tur. 

Ve bizi de hiç bir haltlgi

lendirmez. Yalnız biz etin 

doğrudan ,, .. ın n 

tc.planm ından tesek't bu 

nevi s mımi ve hususlıns 
larda bugünl.ü hasta nın 

d rdine ç re bulacr.k ted 
birler ve red l· rarhl'l.sinı 
b ki "z. Bu .. nkii r ıgun 
olmıy n eyler ancakıler· 
de konu \malıdır. 

N. A.~ A 

BOtıLAH -
KOr.R Si 

1 Pol Bonkur 
B.J)ell•o la. 
1üle~ko liıral 

B. 

l{~I la konuşlu 
Pari' (A.A.) - B. Delbos, Mon

trö kon\ısında Fransanın delegesi 
olan B. İaonkln 'u kabul etmiş ve o
nunla b<'brdan serbestçe, geçiş me
s le inde ili:ı:lerle sovyetlerin gö
ı üşlerini iç 11 ran,;anm ifasına 
davet o u a acılık rolü hakkın
cıa ·ı · tl\r. 

B. Dell lıir z sonra Sovyet bü

( S 2. ıncı s yt..da) 

Al{deniz anlaşına~ı 

ve Y uııanistan 
Atina, 12 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Milletler cemiyeti paktının 
16 ıncı maddesinin muhtemel bir tat
biki halinde İngiltere ile Akdenizde 
sahıli olan devletler arasındaki anlaş
manın ne olaca~ına dair neşredilmi 
olan yazılara atfen, akşam gazeteleri 
aldıkları haberlere göre, bu meselenin 
Yunanistan için mevcud olmadığını 

yazmaktadırlar. Zecri tedbirlerin tat
biki esnasında İngilterenin Akdenizde 
sahilleri olan memleketlere yani Yuna
nistan, Türkiye, Yuğoslavya, Fransa, 
İspanyaya, 16 ıncı maddeyi bütün vü
sat ve şümulü ile ve sonuna kadar tat-

0bik edip etmiyeceklerini sormuş oldu
ğunu mezkur p.azeteler illi•ıe etmekte
dir. Bu memleketler o zaman müsbet 
cevab vermişlerdi. Bu"ün 15 inci mad
denin tı:ıtbiki nihayet bulmu~ ve bundan 
d"layı İnl"İltere t~rafınd~n sorulan su
alin ortaya kovdu(!u meselenin de ar
tık mevcudiyeti kalmamıtşır. 

Atina, 12 (A.A.) - Gazeteler, zec
ri tedbirlerin kaldırılması dolayıaiyle 

Akdeniz kı:ırsılıklı vardım paktının 

hükümden düşmü olduğu fikrini yü
rütmektedir. 

Atina, 12 (A.A.) - Katimerini ma· 
kalesinde hülasaten diyor ki: 

Birincitefrin Akdenı:ı anlaıınaaının 
taarruı:i mıılr11<1d1 yoktu. MUdafaa için 
yapılan bu gibi anla~maların daha ıi

yade şümullenmeai arzuya değerdi. 

Fransa gibi yunan hükümetinin de Ak
deniz anla masının lüzumsuz hale gel
diğini söylemekte acele etmesine ne 
lüzum vardı. anlıyamadık. 

Küçük Akdeniz devletleri vaziyeti 
daha iyi kavrayarak sağlam ve şümullü 
bir Akdeniz paktı yapabilirlerdi. Ne 
yazık ki bu fırsat kaçırılmıştır, 

Roma, 12 (A.A.) - Lokarno dev
letleri konferansına iştirak için vaki o· 
lan davet İtalyanın ccvab vermesinden 
önce Avusturya - alman anlaşmasının 
gerçekleşmiş olduğu burada bilhassa 
kaydedilmektedir. 

Şimdi İtalyan vaziyetinin su oldu· 
ğu anlaşılıyor: 

1 - İtalya Avrupanın tensikine an
cak mutlak bir müsavat esası içinde iş
tirak edebilecektir. 

2 - İngili:ı - fransız anlaşmasınıı. 
hükümsüz olduğu ilfin edilse bile, İn· 
gilterenin Akdeniz hakkında yapmış cıl- j 
duğu öteki anlaşmaların ibkası İtalya
nın bu ihtiraz kaydını haklı gösterecek 
mahiyettedir. 

3 - Bununla beraber bu ihtirazi ka· 
yit alman ve İtalyan sıyasalarının a
henkleştirilmesi arzusuna tekabül crlcı 
gibi görünmektedir. 

B. Hitler ile B. Şuşnig arasında tea
ti edilen mektublarda Almanyanın A
vusturya işlerine karışmıyacağının te
min edilmiş olması, İtalyayı kendi men· 
faati hilafına olarak Almanyanın o
yuncağı olmak kaygısından kurtarmış
tır. 

4 - Lokarno yerine büyük devletler 
tarafından yapılacak bir pakt ikıı.me et
mek hakkındaki şayiaları teyid eden bir 
malumat alınmamı~ ise de bu fikir, Ro

mada bugün esen havaya göre varid 
görülmemektedir. 

lıalya Briikıel kon/eraruın<t 
raiırıldı 

Roma. 12 ( A.A.) - Dün akJam çı
karılan resmi bir teblğe göre, Roma hü· 
kümctinin Van Zeelanddan Brüksel 
konferansına iştirak etmesi için bir da
vetname almış olduğunu bildirmekte· 
dir. 

Hükümet şu cevabı vermiştir: "Lo
karno devletlerinden her hangi birinin 
bulunmaması vaziyeti daha karışık bir 
hale getireceğinden bu konferansa Al
manyanın da çağırılmsaı uygun olur . ., 

Jngiliz teklifinde iiç ayrı noktni 
nazarın tam bir rnutabakati olmadı
ğına göre; konc:ey ve asaınbl<"nin de
vam ettiği miiddetce diplomatlar Ce
nevre.de boğa7Jar mesrlesini - evel
ce iimid edildiği gibi - konuşmamış
lardır. 

Onun için miizakt>rclerin varnca· 
ğr nt-tin~Ier hil1<kmd~ simdiden kati 
hic bir şey söylenrmez. 

..... 
lngilizler tekliflerinde. Sovyetlerin 

boğazlardan kayıtsız şartsı7 çıkmak 
ve girmek arzularını tatmine yanaş
mamışlar. buna mukabil Karadeniz 
devletlerinin emniyeti icin bizim pro
jt:df" rnevcud tt-dbirl •i sovvetlrr le
hine artrrmışlnrdır. T ekliftt". Türki
yenin bitaraf kaldığı tctkdirdc, mu
harib iki ayn devlet bahri kuvvetle
rinin ho~a:dardan ~erbe~tct' 2eçebi
lcceklcri hakkındaki kavıd da bi7İm 
projcmi7de rnf"vcud esaslarla tam hir 
te?Rd h1tlindedir. 

Böyle bir kayıd. herhangi bir har

bı boğazlar mıntakasına. Marmara

ya kadar ~üriikliyf"bilir. Ve iki dt"v

let arasında Marmara Yeya boğazlar 
mıntakaQmda yapılacak bir harb 
Türkiyenin emniyetinin alt>vhine o· 
labilir. ..... 

ltalvanların konf eranQa iştirak e
decekleri hakkındaki haber şimdiye 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Tilrk -- Yugoslav Milli macı 
..> 

Dün İstanbulda yapılan ve baştan sona kadar lıeyecan ve a1a
ka ile takib edilen maçta iki dost takım l)cral,c~·c kaldılar 

Milli takımımız dün lstanbuldil 
Taksim stadında, misafirimiz Yugos· 
lav takımı ile bir maç yaptı. 

Yugoslav milli takımı ile uçuncü 
temasımızt teşkil eden bu maç başla
madan önce, Spor Kurumu Başkanı 
General Ali Hikmet Ayerdem, kısa, 
fakat özlü bir nutukla, dost sporcuları 
selamladı ve neticesi ne olursa olsun 
bu maçın hususiyetinin dost ve mütte: 
fik Yugoı;lavya gençliğile temas etmek 
oldugunu söyliyerek iki tarafa muvaf
fakiyetler diledi. 

Yugoslavya milli takımının kafile 
reisi verdiği cevapda, yugoslav spor
cularının kendilerini memleketimizde 
hiç yabancı hissetmediklerini söyledi 
ve kendilerini çevreleyen temiz ve 
diırüst dostluk havasını tebarüz ettir· 
di. 

Bu .güzel hava içinde başlayan ve 
bac:ından sonıına karlar büyük bir heye· 
cart ve alfika ile seyredilen maç. 3.3 be
raberlikle netir.elendi. 

Resimlerimiz. dost milli takımın 
ovwıcularını vösterrrıt-ktedir. 
(Maçın tafsilatı 2. inci sayfamuda) 



Günii.n me!'eleleri: 

Buğday koruma 
kanununa dair 
Birkaç yıl önce, memlekette ziraati 

muhtelif sebeblerle her gün artmakta 
olan buğdaylarımızı, sayılı kişilerin a· 
hm isteklerine bırakmamak ve bu su
retle, türk varlığının en büyük temelle
rini teşkil eden köylüleri korumak ve 
kalkındırmak için buğday koruma ka
nunu adiyle pek yerinde bir kanun çı
karılmıştı. Ben daha o zaman, bu ka
nunun memlekette, türk köylüsii üze
rinde yaratacağı iyi tesirlerden bahse
den birkaç yazı yazmıştım. 

O yazılarımda hülasa olarak demiş
tim ki, bu kanun iktısadi hayatımızda 
tesirli olacak kanunların hemen başın· 
da gelir. Belki bu kanunun eksik yer
leri vardır. Olabilir de 1 yalnız bu kanu
nu bir tılısım sanmak da doğru değil
dir. Bir taraftan tatbikatta göriilecek 
eksiklikleri düzeltmekle beraber, bu 
kanunu bütünlemek için memleketin 
muhtelif yerlerinde, büyük istasyon ve 
iskelelerinde, silolar yapmak, zahire 
borsalarını, çifçileri himaye edecek şek
le sokmak, onlara esaslı krediler temin 
eylemek, şimendifer nakliye tarifeleri
mizi indirmek ve hele en başta olmak 
üzere ziraat bankasının, yurdun muh
telif yerlerinden satın alncağı buğday
ları kati bir zaruret görülmedikse mem
leket piyasalarında satmamak, hariçte 
piyasalar bulmak ve bui!daylarımızı ci
hana tanıttırmakla ancak buğday ka
nunundan beklenen kesin faydalar elde 
edilebilir. Filvaki, ziraat bankası mem
leketin muhtelif yerlerinde silolar yap
madı değil, bunu sevinçle ve şükranla 
görmekteyiz. Yapılan silolar memleket 
ve çiftci hesabına en büyük eserlerden 
sayılabilir. Gerçi vapılmış olanlar he
nüz ihtiyaca cev~b verecek halde de
ğilse de imldln nirh .. tinde, memleketin 
muhtelif yerlerinde her gün yapıldığı
nı görmekteyiz. 

Geçen yıllarda eğer, elde, buğday 

koruma kanunu olmasaydı köylünün n
tırabı herhalde dAha cok acıklı olurdu 
ve gene o kanun münRscbetile ziraat 
bankasının elinde J!eçen kurak senede 
bir miktar toplu bu <d::ıv bulunmasay
dı, şüphe edilir mivdi ki, memleketin 
tohumluk ve yemliklerile, hele getir
diğimiz göçmenlerin her ihtiyacı dı ar
dan bui7day getirmek<:izin temin edile
bilsin! buna asla inıkiln yoktur. Hnrice 
muhtaç olm?.ksızın bu ihtiyaclar kolay
ca temin edildise bunu buczday koruma 
kanunu ile o kanıınıın kolayca sonuçlar 
vermesini temin eyliven simendifer si
yasetimize borçluyuz. Bu 1nkarr güç o
lan bir hakikattir. 

Bu yıl, yurdun her yerinde bol buğ
day mahsulü vardır. Şura veya burada, 
bir az fazla yağmur vağ'dı veya dolu 
düştü ise, bunlar mahsulün heyeti u
mumiyesine müessir del!ildir. Dünya
nın hiç bir yerinde hiitiin ve eksiksiz 
bir şey olmaz. Ru sene de varsın o ek
sik biraz fazla yağmurdan olsun! 

Bu yazımla bilhassa tebarüz ettir
mek istediğim nokta, kanunun ilk çıkı
şında yazdığımı tekrar etmek olacak· 
tır. O da, mahsulün bol olduğu yerler· 
de, ziraat bankası köylünün paraya 
muhtaç olduğu ,u hasat ve hannan za
manında fiatlar dUşmeden tezelden ku
rumunu ite başlatarak satın almağa 

bqlanmaııdır. Ancak bu yıl satın ala
ca~ı buğdayları geçen yıllarda olduğu 
gibi yurdun fU yerinden alıp bu yerine 
asla atmasın 1 Banka satın alıp toplıya
cafı bu~daylarr yurdun haricinde pi· 
yasalar bularak oralara satım ve yurda 
para getirsin 1 

Fikrime kalır ve bankanın kudreti 
de müsait olur.n hatta bu yıl hesabına 
alacağ-ı bufday! n hiç bir yere satma· 
dan bir yıllrk buğdayı her ihtimale 
karıı. yurdun muhtelif yerlerinde de
po etıin 1 gelecek yıl da llrün bol olur
sa bir yıl evclklni o zaman satsın. !ıte 
bir yıl toplayıp, difer yıl utmak, mem· 
leketl her Hman her tehlikeye kargı 

koruyacak esastı bir sigortadır. 
Gazetelerde glSrUyoruz ki, Fransa 

buğday meseleıini devlet inhisarlarına 
almııtır. Gene gu:etclerdc okuyoruz kl, 
geçen ay hatyada bu~day, devlet işi 
ol rak inhisara ballanmıftrr. Gerek l-

ULUS 13 TEMMUZ 193G 

Türk -- Yugoslav Milli maçı 
l' arı - Sıyasal 

Avusturya - A 
manya ar ınd Dün İstanhulda yapıl an maçta iki dost takım berabere }{aldılar 

İstanbul, 12 (A.A.) - Türkiye • Yu
goslavya üçüncü milletlerarası maçı bu
gün Taksim stadında, mikdarı on bin 
kadar tahmin olunabilecek büyük bir 
kalabalık önünde yapıldı. Senelerde.ı

beri milletlerarası mahiyette bir temas 
görmemiş olan halk büyük bir alaka ve 
heyecanla sonuna kadar takilı etliien ma
sı seyr için stada toplanmış bulunuyor
du. 

Kalabalık arasında vali ve beledi
ye reisi B. Muhiddin tlstü!ldağ Sovyet 
Büyük Elçiı;i B. Karahan Orgeneral 
Fahreddin, Spor Kurumu başkanı Ge • 
neral Ali Hikmet ve birçok saylavlar, 
Sovyet ve Yugoslavya elçilikleri ileri 
gelenleri göze çarpıyordu. Saat tam 
17,30 da önce yugoslav milli takımı, bir. 
az sonra ela türk milli takımı şiddetli al-

1 
kışlar arasında sahaya çıktılar. Şehir 

bandosu yugoslav ve türk milli marşla
rını çaldı. 

General A. H. Ayerdem'in nutku 
Futbolcular ortada toplanmışlardı. 

Spor kurumu başkanı general Ali Hik· 
met geldi ve kısa bir nutukla misafir
leri selamladı. General Ali Hikmet nut
kunda ezcümle dedi ki: 

"- Dost ve müttefik yugoslav mil
letinin çocuklariyle karşılaşıyoruz. Her 
iki takım da kazanmak için bütün var
lığmt sarfedecek, fakat alınacak netice 
her ne olursa olsun bu karşılaşmanın 

en büyük hususiyeti, dostumuz ve müt
tefikimiz yugoslav gençliğiyle temas et
miş olmamızdır. Hepinize muvaffakiyet
Jer temenni ederim . ., 

Yugoslav kafile reisi de bir cevab 
verdi. Ve memleketimizde hiç bir ya
bancılık hissetmiyen yugoslav sporcu
larınr çeviren temi:o: ve dürüst dostluk 
havasından bahsetti. 

!Jlilli talamımızın şeldi 
Hakemin düdüğü türk ve yugos

lav gençlerini karşılaştırdığı vakit mil
li takımın şöyle teşekkül ettiğini görü
yoruz: 

Cihad - Yaşar, Hüsnü. Reşad, Hak
kı, İbrahim • Niyazi, Said, Gündüz, Kı
lıç, Şeref, Fikret. 

l'uğoslav milli tafamımn §ekli 
Yugoslav milli takımı da c;öyle sıra

Janmıştı: 

Spasiç - Hügl, Matiçiç - Kresonoviç, 
Yazbetz, Lehner - Timaniç, Buyadino
viç, Maryanoviç, Tanasoviç, Sekoliç -

Hakem macar federasyonundan 
Klayner. 

Oyuna yugoslavlar başladılar. Sol
iç1n uzun bir pasiyle ileri fırlayan sola
açık Yaşarın kafa ile çevirdiği güzel bir 
şandel yaptı. 

Sağdan muk:ıbil bir inişimiz. Yugos
lavların son müdafii sert bir şarjla bu 
hücumu durdurdu. 

ilk goliimiiz 
Top ortalarda oynanıyor. Hakkının 

uzun bir pasını alan Niya?:i ka1e çizgi· 
sine kadar indi ve güzel bir ort'llayış 

yaptı: üçüncü dakikada Serefin sıkı bir 
kafa vuru~u ile takıma ilk golü kazan
dırdığını görüyoruz. 

Bu gol şiddetle alkıs1andı. Tfü:k mil
li talamt çok candan oynuyor. Muavin 
hattının btiyük enerji sarfederek hazır
ladığı hücumlar yugoslav kalesinin et
rafında hakiki birer tehlike otuyor. 

ta1ya ve gerek Fransa, kurumları itiba
riyle hiçte bizim kadar çiftçi değildir
ler. Onların durumlarında daha geniş 

mikyasta endUstri hakimiyeti vardır. 
Biz bir taraftan en genis adımlarla 

endüstri hayatına girmeğe çalışırken, 

diğer taraftan en büyiik kuvvet olan 
çiftçileri kalkındırmak ve bütiin haya
tımızda kalkınma yapmak icln beheme
hal köylü gelirini artırmak, malını kiy
metlendirmck zaruret ve mecburiye
tindeyiz. Birkaç yıllık tarihi olan buğ· 
day koruma kanunu ve onu tamamhyan 
idari tedbirler, sanmam ki, bu yolda 
yürüyeceğimiz en düzgün yolu bize 
gCSstermemis olsun .... 

Kastamonu Saylavı 
T.ÇOŞKAN 

Yedinci dakikada: Yugoslavların 

orta muhacimi tamamen bot bırakılma
sından istifade ederek sıkı bir eşape ile 

B. Pol Bonkur 
Delbos la, B. B. 

Titülesko kıra) 

Karol la konustu 
' 

(Başı 1. inci sayfada) 
yük elçisi B. Potemkin'i kabul ederek 
onunla da aynı mevzu hakkında görüş
müştür. 

B. Titülesko B. Pol Bonkur 

Bükreş, 12 (A.A.) - B. Titülesko 
Montröden gelmiş ve saat 18 den 22 ye 
kadar kıral tarafından kabul edilerek 
milletlerarası durum ve Cenevre ve 
Montrö çah~aları hakkında kendisine 
malfunat vermiştir. 

Montrö mektubları: 9 

Koni eransta bir 
gün daha 
(Başı 1. inci sayfada) 

kadar teeyyüd etmedi. Kuvvetli ka
naat italyanlann konferansa gelmi· 
yecekleridir. Belki gelirler, belki de 
niçin gelmiyeceklerini bir nota ile 
konferansa bildirirler. 

*** 
Boğazlar konferansında birinci 

devrede olduğu gibi bu devrede de 
Tiirkiyenin boğazlar mmtakasında 
kendi emniyeti için alacağı tedbirler 
alakndar devletler taraf rndan hüsnü 
telakki edilmehedir. Bütün - eğer 
kelime ağır değilse - ihtilaf, kendile
rini boğazlarla alvkadar telakki eden 
devletler arasındadır. 

Bir devletin istediği ötekininkine 
uymryor. Biri Karadeniz devletlt:ri 
bahri kuvvetlerini boğazlardan hiç 
bir kayıd ve şarta bağlı olmadan ge
çirebilsinler, öteki, bo~azlardan, gi
rip çıkmak Karadenizli olan olmıyan 
bütün devletler irin mü~avi olsun 
diyor. Onun için lzvestiyanın boğaz· 
lar meselesi hakkında yaMığı acele 
ya?.I burada biraz hayretle karşı· 
landı. 

Boğa7.1 r konferan~mda Tiirkiye
nin kendi emniyeti icin istediği ve 
projesinde madde halinde tesbit et· 
tiği hic bir tedbir hiç bir devletin bil
hassa Karadenizli devletlerin sulh ve 
emniyetini tehlikeye koyacak mahi
yette değildir. Tiiıkiye boğazlan açık 
bırakarak boğazlar ve Marmara mm· 
takasında kendi emniyetini tehlike
ye dü§Ürmck istemiyor. Fakat Tür
kiye: gene kendi emniyeti için, §U 

veya bu devlet ara5ındaki harbı mÜs· 
tahk,..m boğazlar veya Marmara 
mmtakasma kadar çekerek istemedi
ği ve alakadar olmadığı bir harba 
kendi icara sularında yer vermek de 
ist,..miyor. Alakadarlar bunu böyle 
anlamazlar ve türk projesindeki bu 
mütekabil emniyet tedbirlerinden 
bir taraflı hükümler çrkarmağa ça
lmrlarsa, kabahat niçin Türkiyenin 
olsun). 

••• 
Bo~az1ar konferansı, müzakerele

ri ne halledilemiyecek kadar Sliiç. ne 
de derhRl hallediJiverilecek kadar ko
lavdır. Bugün öilJ,..den sonra vaziyet 
belki daha vuzuh11\nacatt11. 

Neıet H lil AT AY 

ileri fırladı. Fakat attığı şutu Cihad gil· Harbtan sonra, Avu turya -
zel bir plonjonla kesti. manya arasmdaki miina ehetl 

normal bir §ekle konması mesel 
Yuğoslavların beraberlik &ayılı bu iki devletin her ikisinin de a 

olamsına rağmen, pek büyük g 
lüklerle karşılaşmıştır. Buna 
Seb, bir yanadn Avustur) aıun k 
~isinde bazı nüfuzlu teşekkülle 
(Katolik kilisesi, sosyalist parti 
bankalnr) Almanyaya katılmak pı 
litikasının aleyhinde olmaları, 
yandan da yabancı devletlerin bö 

On birinci dakika: 'Gene orta mu· 
hacim boş bırakıldığı bir saniyeden is
tifade ederek on beş metreden attığı 
kuvvetli bir şutle beraberliği temin et
ti. 

Oyun çok sert ve seri... Yugoslavla· 

nn vaziyete yavaş yavaş h5.kim olduk· 
larr görülüyor. Hakem yan hakemleri· >ir birleşmeyi tehlikeli bularak bu 

ıer türlü va ıtaya baş vurarak ma 
lmalarıdır. 

nin ikazına rağmen yugoslav takımı a· 

leyhinde iki ofsaydı vermedi. Yugos-
Jki alman devleti arasındaki m · 

lavların üstünlüğü elde etmeleri türk asebetlerin .. Anschluss" kanalmd 
takımının çok aleyhinde oldu. Muavin alledilmesi davası, bugüne kada 
hattı, müdafaada oynamakta israr et- te bu yüzden yürüyememiştir. Ba 
tiği için hücumlarımız kolaylıkla iade mgıçta ''Anschluss" fikrinin Avu 
ediliyor ve yugoslavlar da türk nısıf ..ıryadaki tarafdarları çoğalma ist' 
sahasında yerleşmiş oluyorlar. !adı gösterirken, Hitler Almanyad 

ktidan alır almaz, Dollfuss etrafın 
l'ugo~lavlar ikinci golü yapıyor la toplanmış olan kuvvetler, bu sc 

Yirmi altıncı dakika; Yugoslavla· fer büıbütün Anschluss düşmanı k 
rm orta muhacimi yerinde aldığı bir pa· ,ilmişl:r ve Almanya ile Avustury 
sı yan hakemlerinin ofaayd itaret ver- !l]'asın!a tehlikeli bir gerginlik hası 
melerine rağmen, sürdü ve yakın bir ,}ma..°Jldan ürkmemişlerdir. Ve ar· 
me'safeden gole çevirdi. talar:ıı, bittabi kendileri de katolik 

Oyun yeniden ailrat peyda ediyor. 
Türk takımı büyük bir gayret aarfede· 

rek oyunu yugoılav yan aahaama sok· 
mağa muvaffak oldu. Fakat Yugoalav 
ınUdafilerinin beklenmeyen lnlarda 
muvaffakiyetli müdahaleleri aayı çıkma
sına engel oluyor. 

Kırk Uçüncil dakika: Yugoslav mü-
dafaasının en bunaldığı bir dakika .. 

ilisti politikası güttüklerinden, Va· 
k8'1 yani Romaya ve dolayreiyle 
ltıı>liniye vermişlerdir. 
lınun üzerine Hitler Almanyası, 
~ka taktik kullanmıştır. Bu da, 
''rritorial Anschluss" yerine 'ideo
Mc. Anschluss" programının ikamo 
lr. Yani, artık Anschluss'dan bahı 
ılmiyecek fakat AvustJ.ırya nasyo-
1 - soayalizmi iktidar mevkiine ge

Sağdan so1dan Ust üste korneler oluyor. ilerek, neticede ayni gaye elde e-
Nihayet Fikretin attığı bir köşe vuru. lmi§ olacaktır. 
şu Niyazinin kafasiyle Yugoslavların Bu taktik ve bu program·m en 
ağlarına takıldı. Ve bir dakika ıonra '.ddetli devresini Dollfuss, un katli 
devre 2-2 beraberlikle bitti. "disesi teşkil etmiştir. Bu hadise· 

l kinci devre en sonra, gerek Avusturya hükü
netinin, gerek ise ona dışarıdan ya· 

İkinci devrede, rüzgarı arkasına alan "ılan madd"ı A d la 
.. . • . • . r ve manevı yar mı nn 

turk mıllı takımı galıbıyetı kurtaracağı L ~ _ıefı'nı· A t dak. ·ı· w • . . . . nec vua urya ı nazı ıgm 

tahmın edıl~yord~. Takımımız bu ilmi- tasfiyesi işi teşkil etmiştir. Ve bun-
de hak verdıren hır gayretle oyuna baş. da az çok m ffak l t . . uva o unmuş ur. 
ladı. Ve heme~ yugoslav kalesını sardı. Bu tasfiye i~i bittikten sonra, ha-
:ugoslavlar hır sayıya engel olmak f. tıra §Öyle bir sual geliyordu: 
çın yıpramrcasma çalı§ıyorlar. -Almanya önce "territorial Ans-

Yuğoslavlar galib vaziyette chluss" tan şimdi de "ideolojik Ans
chluss" tan vazgeçmiştir. Şu halde 
Almanya bu davadan mağlub çık· 
mıştır. 

Dokuzuncu dakika: Türk takımını 
baskılarından kurtulan yugoelavlar sı 
bir hücumla kalemize indiler ve sol 
çin güzel bir şütü onları yeniden 
galib vaziyetine çıkardı. Fakat türk t 
kınu muhakkak bir gol peşinde olduğ 
nu anlatan bir gayretle vaziyete bak 
olmakta devam ediyor. 

S - 3 berabere •••• 
Yirmi altıncı dakika: Şeref'ten 

pas alan Fikret 25 metreden çektiğl
le günün en güzel golünü atarak f. 
mma beraberlik vaziyetini temin ~ 

Oyun J>ert ve çok &eri, hakem n
reddid kararlariyle halkın protet. 
nna sebebiyet veriyor. 

Türk milli takunı bakim oyna.ta 
devam etmesine rağmen şanssız o. 
yunla gol çıkaramıyor. 

Oyunun son dakikaları yine t ta. 
kımının üstünlüğü altında ve tos
lav ceza çizgileri içinde oynanı~ 

Hakemin düdüğü maçı bitiıt za. 
man il:i takım da 3-3 beraber! sa.. 
hadan çıkıyorlardı. 

M isajiı'lcrinı iz şeref ine 'ilen 
ziy<ıfet 

İstanbul, 12 (A.A.) - Yug'l spor_ 
cuları şerefine bu gece park~e 150 
kişilik bir ziyafet verilmişti• 

Bugünkü milli maçın hal 5.100 
küsur liradır. Bu hasılat bue kadar 
yapılan maçlardaki hasılata ~ran bir 
rekor teşkil etmektedir. 

Davis kll pası nıırı 
Zagreb, 12 (A.A.) - 1is kupası 

tenis maçının Avrupa rnı~sı finali: 
Çiftler: Von Oramın ile!nkel (Al

manya), 8-6, 4-6, 4.3, 4.13 Mite ve 
Kukleviç (Yugoslavya) 1en.mişler • 
dir. 

Evet, zahiren, bu böyle görünmek· 
te idi. Fakat hadiseleri daha etraflı 
tetkik erince, mesela Von Papen Al· 
manyanm Viyana büyük elçisi tayin 
ediliyordu. Ve, katolik kilisesi ile 
Hitler rejimi arasında bizzat Alman· 
ya da büyük bir mücadele baş
lamasına rağmen, Saar meselesinde, 
bir anlaşma hasıl oluyor ve bu anlaş
ma, Sanksiyonlar tatbik edildikten 
ve ftalya her türlü mal çekme kolay
lıklarını Almanya .. Avusturya - Ma
caristan yoluyla temin ettikten son
ra genişliyerek bu dört devletin 9ış 
politikalannda dahi tesirlerini göster· 
miyc ba~lıyordu. 

Dün, Avusturya silahlanırken, 
"Ne yapsın} Almanya'ya karşı" di· 
yenler, acaba bugün ne diyecekler· 
dir} 

Bu anlaşmanın İtalyanın maluma· 
tı dahilinde yapıldığı kuvvetle muh· 
temeldir. Çünkü Schuschnigg hükü· 
meti böyle bir karan tek başına ve· 
recek kadar kuvvetli değildir. Hatta 
denebilir ki, Prens Starhemberg'in j~ 
başından çekilmesi bile belki o za
man bugünkü anlaşma ile alakadar· 
dı. Çünkü Prens'in başlıca vasıfları, 
İtalyan dostu olduğu nisbette Hitlerı 
rejimin düşmanı olması idi. Hatta nu 
tuklarından birinde Hitlerciliği ··at· 
man olmıyan bir zihniyet" diye tarif 
etmişti. 

Halbuki Pre.nsin çekilmesini, o sı
ralarda italyan politikasının zafa uğ
radığı yolunda tefsir edenler çıkmış
tı. Ve sanılmıştı ki, o Coup·yu hazır
layan, o sıralarda Viyana'd bulunan 
Chamberlain'dir. 

Belki bu ihtiyar İngiliz d vlet ncL-ı
mı bu işle alakadar olmuştur. Ve bel-

Ankara Birası Neşe ve Shhat 
o ve14 
• o 
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Kit,ıblur 

Anne, yurd ve toprak kokusu 
- NEBİ KARUEŞLER1N KİTABl -ı 

Türkiyenin müstakbel i~i :··~agor'' u: 

O N b" ve Ziya Nebt, ıkı kardeş. 
sman e ı . k" b 

türk okurlarına küçük. güzel bır ıtae 
verdiler Şiirin sadece manzum söz d • 
mek ol~dığını bir tarif soğukluğiyle 

kl w · t b"ıze tekrar 
değil. bir inan sıca 1~:Y .. e .. .. e-
hatırlatan bu kitabın kuçuk ve ozlu_ n 

·ı · · azızle· sirlerinde insan sevgı erının en ak 
ri, en ince ve olgun imaların. ~n ~ı.vr 
ve: donuk teşbihlerin işlemesı ıçınde, 
hafızaya nakşolunmaya değe~. b~rer na: 
kış orneği gibi zarif ve sevımh du~~ 

l Anne yurd ve toprak sevgısı 
y?r ar. . .''mezamir" ini damla dam 
nın bu yenı w 

la içerken ruhumuzun ferahladıgın~ v 

h l ·m'ızin zindeleştiğini farkedıyc . aya ı ... 
ruz Türk gençliğinin güzel ve ıyı 11 

teklerini. türk çocu~una yapılacak ~\ 
zel ve iyi telkinleri. sanatın hııddesıı 
den geçirerek hulvaların ve düşü~ce~ı 
rin j?öğüslerine birer keman . tclı gı 

k b kitab kadar kaç kıtabımı germe . u 
nasib olmu tur, bilmem: 

''Anne. ben dağların üstünde başt 
güneşe, göğslinü rüzgara çevirmiş t 
kahraman gibi hür bir adam olmak 
tiyorum. Kollarıma kimse zencir vuı 
mı~·acak. boynuma kimse halka tal! 
mıyacak .. ve omuzlarımı umudsuzhı~ 
yere indirmivece?im Ruhumu kap 
mak istiven kııranlıkJ.ula çok gilzel l 

k"v"a vanac:ıl7ım. heni sarmak istiv 
' ... ıt 

iptilal;ırla çok güçlü uğr~şacagım ... 
"Toprak bana diyor kı: Nasıl ~st 

sen öyle olacağım yavrum. Tatlı hır 
ne kalbi gibi senin boş tasını doldu 
agwım. Beni göz yaşlarmla ç3mur y 

c w• ~ a 
kar istediğin ~ekle gireC"e~ım .• an 
ve ~lacağım. Senin canlı abidelerin 

laeağım.''. .. 
.. Kafanı, en renkli ışıklar ve 

r.enkli ülkülerle doldurarak yurd 

d.. Odan ve kitablann. karan\ 
on. ~l 

Jntz kalmıs bir sevgili gibi ar, ı 
ya "-l • d do Onlan unutup hulyalar es emın e 
mak boşı•n:\dtr çocuğum .. yabancı 
yarların biiviik sehirleri ve büyill 

ravları. burarlaki toprak kulübemi 
dıır senin kalbini dolduramaz. Yuı 
da çan vabani bir çiçeğin güzel 
bile oranın en muhteşem ve en zı 
b:ılı .. r1erinc'!e bulam•yacnksın .. H• 
b ı, deniz kenarında. yurdunun • 
tivlp van:ırıık ağ\amıyorsan. An· 
nı•rı t:ı"ııvl::ın topraiTından artıq. 

n" nnn~err1i{ri ekmek haram olsuı. 
giHnin göz yaşları haram olsun'., 

ki bugi.inki.i anlaşmayı, lngilu. 
temiştir. F nkat Almanya kudre 
bir devletin işlerini kolaylaşth 
onun hatta lngiltereye karş~ bt
tenıadiyen ayni mütavaatı . -
miyeceğini kestirmek güç bıJ. 
masa gerektir. lngi\tere, ~u b. 
daha bir çok fırsatlarda bır 'if
mctli miişahedeler ynpncnktı~ö 
recektir ki. tuttuğunu zann~i. 
başkalC\rı orta~ı~daı~. kes~işln:
selenin idaresını muı>tnkılle1dı 
ellerine almışlardır. 

Burhan~ 

= 

Bütün kelimeler, yerli yerinde .. dil, 
oz ve güzel.. Sentaks, yeni ve olgun 
muvazenesini bulmuş .• bütün buluşlar, 
manalı ve orijinal.. seven bir kalbin, 
inanan bir kalbin, ıstırabı sevinç ka'.lar 
ağırlamış bir gönliln, duyan ve duyur· 
masını bilen bir gönlün, okumuş ve an· 
lamış bir kafanın, sezmiı ve manalaıı
dırmış bir kafanın mahsulJeri olan bu 
nesirlerin hepsini ruhtan gelen tıir gü
lümseme ile, içten gelen bir göğüs ge
çirişiyle okuyoruz. 

"Su - kong'lu'' çocuğun rüyası adlı 
küçük parçada bütün bir Çin kurtuluşu
nun rüyası ve sıtması, ''Benerci kendi· 

ni niçin öldürdü" adındaki uzun kita
bındaki Hind kurtuluşunun rüya ve 
sıtmasından daha şuurlu. daha tafsilat
lı ve manalı.. ''Bir abidenin karşısında 
ı;cvinç ve göz yaşı'' ve "Barbaros" gibi 
parçalar gelecek yılın kıraat kitabları
na mutlaka konulmayı hak etmiş yazı
lardır. 

Mazgirt meyoan 
mv hare besi 

- FJ:RİDUN DİRİMTEKtN'lN 
KİTABI -

"Cihanda sulh, yurdcla sulh" uğrun
da açtığımız hava seferberliği işlerinin 
ba~ınrıa - türk hava kurumunda • çalı
~:ın Feridun Dirimtekin. toprağı ve 

yer sava larını hiç bir zaman unutmı

yan bir bilgi ve ilgi ile, bize "Maz
girt meydan muharebesi'' eserini verdi. 
Malazgird meydan muharebesinin bir 
türk tarafından bir asker ve bir 
milliyetperver görüşüyle tahlili, şim
diye kadar bütün tarih h8 
<liselerini nalıncı keseri gibi hep ken· 
di taraflarına yontan, ya ırk ya din 
gayretiyle türk hamasetlerini hiçe in
dirmeye çabalıyan garb müverrihleri
nin zulmUnden türkUn en büyük hama
set eserlerinden birini kurtarmak gibi 
büyilk bir hizmet ve muvaffakıyet ol
muştur. Türk tarihinin en şerefli ve en 
ihtişamlı hadisesinin başladığı 26 ağus

tosun bir başka türk kahramanlığına ve 
zaferine de tarih olduğunu, türklüğün 
bütün r:amnn içinde har.ilcalıır yıuat:ı~e
len bir millet olduğunu türk çocukları
na öğretmek bakımından da bu kitabın 
temiz üsllıbu ve öz türk~e cümleleriyle 
çok faydalı olaca~ı muhakkaktır. Alp
aslan ve Romen Diyojen harbının bü
tün safha ve taktiklerini hakiki ve esas
lı maHlmatla izah eden bu kitab, son 

zamanlarda gazetelerde tarih bahisleri
ni allak bullak eden tefrikaların. "karie 
okutmak için biraz böyle lazım'' şek

lindeki uydurma mazeretlerini knhul 
etmemekte bizi haklı göstermektedir. 
"Yazılmaya. müstakil olarak ele alın
maya de/Ter tarih hadiselerinin kendi
lerine mahsus öyle bir akışları. olusla
rı var ki: buna hacı.ka bir amille hız 

vermek. onlan baı;ka hir mecraya aktar
maya calışmak. zavallı ve çarpılc bir 
emek olmaya M"hkfımrhtr". K,.n:ıatimi
zi k11vvetlendirmeye işte giizrl bir ör· 
nek daha. B. K. 

J 

lzmit 1,§ğıt fsbrik3S.am bi nalarımn inşaati bitmiştir. Resimle
'- bu binalarm mul1efer.le .rı a/11111ırş manzaralarını gösteriyor. 

ULUS 

HABERLE 
Avusturya -- Almanya 

Yeni anlasma ., Avusturya iç politikasını değişti,.miyecek 
(Başı 1. inci sayfada) 

iç sıyasa statüsünü o lıükümetin .dahili 
bir işi olarak saymaktadır ve bu ıç sı • 
yasalara ne doğrudan do~ruya, ne de 
dolayısiyle hiç bir müdahale ve tesirde 
bulunmıyacaklardır. Avusturya hükü • 
meti, Avusturyanın bir alman devleti 
olduğunu ilan eden prensipe uygun o
larak mevcud genel sıyasasının bilhas
sa Almanya karşısındaki istikametini 
muhafaza edecektir. Bu vaziyet Roma 
protokollarını ve Avusturyamn İtalya 
ve Macaristan kar§ısındaki durumunu 
değiştirmiyecektir. 

Alman • Aııust11rytı mıltı~ma.~ın
dnrı doğan miisbct tedbiri •r 

nelerdir? 
Bertin, 12 ( A.A.) _ Dış işler bakan

lığı namına söz söylemeğe salahiyetli 
bir zat, Almanya • Avusturya anla~ma
sından doğacak müsbet tedbirlerin ne 
olacağı hakkında Jün akş.a:n kendisine 
sorulan bir suale cevap vererek Alman· 
yanın gazetelerdeki kalem münakaşa -
larına nih,ayet vermek ve gerekirse bu 
gibi münakaşalarda bulunan gazeteleri 
tatil veya ilga etmek düşüncesinde ol • 
duğunu söylemiştir. Mumaileyhin söy
lediğine göre, şimdiye kadar Avustur
yaya gitmekte olan her almandan alman 
bin mark resim pek yakında kaldırıla • 
cak ve turizm hakkında bir anlaşma ya
pılması için konuşmalara girişilecektir. 

Almanya ve Avusturya hükümetlc • 
ri, mümkün olduğu kadar yakın bir za
manda affı umtımi ilan edeceklerdir. 

Almanya içinde Avusturya aleyhta • 
rı her türlü propagandaya nihayet veri· 
lecektir. 

Avusturya göçmen kurumları, bu 
kurumların azalarına memleketlerine 
dönmeleri imk!ını v~rileceğinden, nor -
mat bir 5uıcrıe feshedflmi' olacaklardır. 

il. Suşnig'irı bey<lnatı 
Viyana, 12 (A.A.) - B. Şuşnig rad

yo ile neşredilmiş olan beyanatında 

" Alman - Avusturya anlaşır.asının • •• 
rupa sulhunun sağlamlaşması için kıy • 
metli bir işbirliği olduğunu, kaydetmi' 

l(ısa Dış Haberler 
Zecri tedbirleri kaldırtm 

ıleulctler 

Sofya, 12 (A.A.) - Bakanlar kuru
lu, İtalyaya karşı tatbik edilen zecri 
tedbirlerin 15 temmuzdan itibaren kal
dırılmasına karar vermiştir. 

Buneos-Aires, 12 (A.A.) - Hükü
""et zecri tedbirlerin 15 temmuzdan i
tibaren kaldırılmasına karar vermiştir. 

• Paris - Komünist partisinin yıl
lık konferansı, radikal sosyalist partisi
le, S.F.t.O. sosyalist birliği ve C.G.T. ye 
sempati mektubları kabul etmiştir. 

Parti sekreteri Jiton, parti aıı:ası a
dedinin 187.000 ve gençlik kurmlan a
zası sayısının da 65.000 i geçtiğini söy· 
lcmişlerdir. 

• Atina - Yunan emniyet kurum
ları Selaniktc Doktor Ludvik Pesler is
minde bir sırbr, vaziyetini şüpheli göre
rek yakalamıştır. 

* Paris - B. Kiyap, Paris'te vefat 
dolayısiyle müohal olan mebusluğa 

nemze liğini karmayı kabul etmiştir. 

* Roma - B. Musolini. dün akşam 
alman büyük elçisi B. Fon Hasse) 'i ka
bul etmiştir. Bu mülakat hakkında hiç 
bir tebliğ neşredilmediği gibi ne ko
nuşulduğu da anlaşılamamıştır. 

* Moskova - Dış işleri komiser ve
kili B. Krestinski ile amerikan birleşik 
devletleri işgüderi B. Henderson 13 
temmuz 1935 de Sovyetler birliği ile A
merika birleşik devletleri arasında im
zalanmış olan ticaret anlaşmasını bir 
yıl daha uzatan notalar teati etmişler
dir. 

* Londra - Ottava'dan gelen ha
berlere göre, Ontario eyaletinde ııcak· 
tan ölenlerin sayısı elliyi geçmiştir. 

ve "inkar edilemiyecek görüş aykırılık · 

larına rağmen bu anlaşmanın başarrlabil 
mesinden dolayı" fevkalade h,..~nud ol
duğunu söylemiştir. 

B. Şuşnig Dolfus'un Avusturyanın bir 
alman devleti olduğuna dair olan bir çik 
beyanatını zikretmiştir. 

Avusturya yurdseverliJinin gaye !e
ri değişmemiş olduğunu kayded"n B. 
Şuşnig, bütün Avusturyalıları kuvvetle· 
rini vatnasever cephesinin emrine ha -
zır kılmaya çağırmıştır. 

88 $11ı:rıig ve IUıısolirıi urwmula 
telgraflar 

Viyana, 12 (A.A.) - Avusturya baş· 
vekili B. Şuşnig Avusturya - Almanya 
anla§masının imzalanması dolayısiyle 

Duçeye aşağıd~ki telgrafnameyi gön -
dermiştir. • 

" Bu fırsattan bilistifade pek sami
mi olan şahsi dostluk duygularımı bir 
~re daha tekrar eder v,e zatı devle"tleri
le tamamiyle mutabık kalarak Roma 
anlaşmaları esasına dayanan işbirliğine 
devam edeceğimi temin ederim." 

B. Musolini vermi' olduğu cevapta, 
Roma anla§masına telmih ettikten son
ra ~u sözleri ilave ediyor: 

"Yapmıg olduğunuz anlqma Avru • 
panın ve Tuna havzasındaki devletlerin 
ihya ve imarı bakımından fevkalade 
mühimdir.'' 

"Devleti koruma,, kanımunun 
ana hatları 

Viyana, 12 (A.A.) - "Devletin mil
dafaası'' hakkında bugUn netrcdilen ye· 
ni kanun, Çekoslovakya ve laviçrenin 
en son kanunlarından mülhem bulun· 
maktadır. 

Bundan sonra a§ağıdaki hareketler 
ceıza tehdidi altındadır: 

1 - Nizamsız kurumlara veyahut 
hükümet aleyhtarı birliklere girmek. 

2 - Katil, silah kullanarak hırsızlık, 
yangın ve amme emniyetine karşı sui
kast.ler, 

3 - Telgraf hatlarının tahribi ve 

Sovyet sularında nizam
sız olarak avlananların 

davası 

Moskova, 12 (A.A.) - T dS ajansı bil· 
diryor: Kamçatkadaki petropavloskdan 
bildirildiğine göre, Kamçatkanın şark 
ve garb kıyılarında Sovyetler Birliği 

kara sularında nizamsız balık avlarken 
Sovy.et sınır makamları tarafından 27 
haziranda yakalanmıı olan üç japon 
vapurunun kaptanlarına aid dava 7 tem
muz tarihinde görüşülmü11tür. 

Mahkeme maznunları 150 den 300 
rubleye kadar para cezasına mahkum 
etmiştir. 

Mogol cumuriyetinin 
on beşinci yrlr 

Moskova, 12 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Bütün gazeteLer, Mogol 
halk cumuriyetinin on beşinci yıldönü
mü dolayısile makaleler neşeretmekte • 
dirler. Pravda gazetesi diyor ki: 

" Mogolistan halk inkılfıb partisi ve 
yeni hükümet, memleketin yabancı il -
hakçılardan ve derebeylerinden kurta· 
rılmasını ilk vazife saymışlardır. Yeni 
Mogolistan hükümeti ve halk partisi 
bütün çalışkan halkının yardımını te
min ederek, derebeylerin ınukabil ihti
lallerini bastırmışlar ve bu suretle inkı-
15.b esaslarına dayanan yeni bir devlet 
kurmuşlardır . ., · 

" Mogol ordusunun doğu sınırında
ki taarruz teşebbüslerine karşı göster
rliği kahramanca mukavemet. yeni Mo. 
golistan mogol ulusunun eski harb kah
ramanlığını andırmaya muvaffak olmuş 
ve mogol ordusu bugün memleket istik· 
lalinin müdafaasını temin edecek du
rumda bulunmuştur. '' 

münakale ve muhabere yol ve va~ıtala 
rını baltalama, 

4 - Telsizle kaçak neşriyat yapma 
5 - Milli müdafaaya matuf olmıya 

rak gaz silahları depoları kurmak. 
6 - Genel tezahürleri bozmak için 

gaz kullanılması. 

7 - Avusturya durumu hakkındaki 

yabancı kamoyu üzerinde, elverişli ol

mıyan tesir yapmaya matuf olarak ku

laktan kulağa propaganda, 

8 - Avusturya zararına olarak gizlı 
haberalma hizmeti işletilmesi. 

Anlu:}ma 11lt'tni ıllucnl"İstmıcı 

bil diril ti i 

Viyana, 12 (A.A.) - Başvekil h 
Şuşnig, B. Gömböşe Avusturya - Al 
manya anlaşmasının metnini gönder. 
miştir. 

Popiiler gazct,•siniıı f il.-ri 
Paris, 12 (A.A.) - Avuı;turya Al

manya anlaşmasından bahseden Popii· 
ler gazetesi, diyor ki: 

''Anlaşma, aslında gayet dürüst bir 

akiddir. Fakat bu anlaşma, Milletler ce

miyeti ve kollektif emniyet aleyhine 

çevrilmi§ bir taarruzun ilk merhalesi

dir ve İtalya. bu taarruıa bütün lrnvve

tile yardım etmek emelindedir.,, 

Kabineye yerıi,Jen l(irerılı•r 

bulunmuş ve 1928 denheri cumur reis

vise fon Hortsanan devlet bakanı ve B. 

Gurido Şmid de dış işleri müsteşarı ta

yin edilmiştir. 

Dr. Von Hortsanan, Münih üni· 
vcrsitesinde paye sahibidir. Dr. şimdi

ye kadar devlet arşivlerini idare ediyor
du. 

Kendisi 54 yaşnıdadır. 

B. Şmid'e gelince, 37 yaşında o!up 

vaktiyle Paris elçiliği müsteşarlıgında 

bulunmuş ve 1928 den beri cumur rci 
liği umumi katipliğini yapmıştır. 

Sovyet sınırını geçer. 
japon askerleri geri 

gönderildi 
Moskova, 12 (A.A.} - lJış i"1rıi 

halk komiserliği, japon büyük elçisi B. 
Ohta'nın 1 temmuzdaki iltimas talebi
ne cevaben, Mandurlu istasyonu civa
.rıncla 28 haziranda sovyet arazisinde 
tevkif edilen 4 japon süvari neferinin 
geri verilmesi için mahalli makamlara 
emirler verilmiş olduğunu bilrlirm;c:tir. 
Bu hususta yapılan tahld'·ıt. bu d""rt 
askerin bilmiyerek sınırı geçtikleı ini 
tesbit etmiştir. 

Baymdrrlık bakanmırz B. Ali Çetin Ka 
ya, yanrnda Di\·an mulıascbat reisi B. 
Seyfi Oran ve vekalet mıistcşarı oldu
ğu halele e~·eli giirı Bendderesinde ya
pılmakta olan .su bendini &ezmi~ ve ·,,_ 

.şaat ctrafrn:l."ı ba:-ı dirc''ti!."cr ''" • · "· 
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Hayat yetmişte haşlar 
Amerikada bir altın kitab çıktı. Bun

da hakiki hayatın yetmiş yaşında baş
ladığı iddia ediliyor ve buna bir takım 
misaller de veriliyor. Bu misallere gö
re: Komodor Vanderbilt, 70 ile 83 yaş

lan arasında kendi servetine aşağı yu
karı 100 milyon katmıştır. 

Kant, 74 yaşında antropoloji, Etık 
metafiziği, melekelerin çekişmesi isim
li eserlerini yazmı~tır. 

Tintoretto, 74 yaşında 74 ayak bo
yunda ve 30 ayak enindeki meşhur 

"Cennet" tablosunu vücuda getirmiştir. 
Lamark, 78 yaşında ''amudu fıkari

siz hayvanların tabii tarihi" isimli bü
yük eserini tamamlamıştır. 

Verdi, 74 yaşında Otello isimli şa
heserini, 80 yaşında Falstaff'ı, 85 d~ 

meşhur Ave Maria, Sabat MatAr ve Te 
Deum'u vücuda getirmiştir. Oliver 
Vendel Holmes, 79 yaşında iken "Çay 
fincanları üzerinde'' adlı eserini yaz
mıştır. Kato, 80 yasında yunanca öğ

renmeğe başlamıştır. 

Göte, 80 yaşında Faust'u tamamla
mıştır •• Tenison, 83 yaşında ''Parmak
lıkları geçiş" §iİrini yazmıştır. 

Titian, 98 yaşında Lcpanto harbını 
tasvir eden meşhur tarihi tablosunu 
yapmıştır. 

Bütün bunları okuduktan sonra in
sanın hatırına acı acı gelen nedir, bi
lir misiniz? Bizde otuz beşini aşan mu
harrirlerden çoğu artık yazı yazma 
devrini geçirmiş sayılır. 

Konuşan kitalı 
Bundan yüz sene evel Braille tara

fından yapılan icaddan beri körleri o
kutmak için yapılan en büyük ihtira 
son zamanlarda başarılmıştır. Bu da fo
noğraf ve radyo vasıtasiyle vücuda ge
tirilen "konuşan kitab" tardır. 70,000 

ile 90,000 kelime arasındaki vasati b!r 
roman bu usul ile 10 ve 12 iki yüzlü 
plak üzerine alınmıştır. 

Bu plaklar 18 dakikada çalınabil

mekte ve dinlenilebilmektedir. Dakika
da takriben 17 5-200 kelime dinletmek
tedir. 
"Konuşan kitab'' kütüphaneleri yap

mak için Amerikada 24 yerde tertibat 
alınmıştır. 

Kalpazanın ,]c..,.j esi 
Nevyork avukatlarından Leo Heli 

müdafaasını üzerine almış oldui{u bir 
kalpazanın tuıaftma düşmüştür. 

Avukat Heli uzun müddet hakimlik 
etmiş bir adamdır. Bundan iki yıl ön
ce, avukatlık etmek maksadiyle istifa 
etmis ve bir yazıhane açarak çalışmağa 
başlamış. Hakimliği esnasınd~ birçok 
hırsızlarla, kalpazanlarla karşılaşmış 

olan Misfer Heli kendisini, insanların 
mahiyetini artık öğrenmiş bir kimse sa
nıyormuş. Fakat müdafaa ettiği kalpa
zan, ona, bilmediği daha birçok şeyle
rin mevcud olduğunu öğretmiş. 

Avukat, müekkilinin masum olduğu
na kanaat getirerek kendisini müdafaa 
etmiş ve bunun neticesinde kalpazanın 
beraet etmesini temin etmiş. 

Hükümle birlikte serbest bırakılan 
müekkili kendisine ücret olarak 150 do
lar vermiş. Ancak. zavallı avukat, bir
kaç saat sonra, kurtardığı adamın ver
diği paraların kalp para olduğuna şa

hid olmuş. Bu tecrübeden sonra, Heli 
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Lö TAN VE DANZIG MESELESİ 
J'UıVANl.ST AlWN ASlfERI 

IJEl'ETI 
Noyes Viııer f umal gazetesine Ati• 

nadan bildiriliyor: "Lö Tan" gazetesinin 6 temmuz ta
rihli başyazısından: 

Cenevre görüşmeleri, habeş mesele
sini tasfiye eden malfun kararın kabu
lü ile bitti. Fakat Milletler Cemiyeti 
cumartesi günü yeni bir hadise ile kar
şılaştı. Son günlerin teessüfe değer ha
diselerinden sonra ortaya çıkan bu ye
ni mesele hiçte büyük milletlerarası 

müessesesinin prestijini ve manevi oto
ritesini kuracak ve koruyacak şekilde 

değildir. Öyle gösteriler vardır ki ma

hiyetleri hakkında yanılmak güçtür. 
Danzig senatosu başkanı B. Greiser'in 
Milletler Cemiyeti karşısında hiçte uy
gun olmadığını söyliyebileceğimiz bir 
tavur aldı. Senato baskanının gazeteci
lere karşı aldığı vaziyeti terbiye . nok
sanı diyerek göz yumsak bile serbest 
bir şehrin resmi mümes .. ilinin konsey 
karşısında kullandığı lisanı hümıet&iz

likle tavsif etmek lazımgelir. B. Grei
ser, Danzig'de nasyonal - sosyalist ma
kamlarile Milletler Cemiyetinin yüksek 
komiserliği arasında mevcud anlaı;maz
hk hakkında konseye izahat vemıeğe 

davet edilmişti. 
Hadise, Cenevre Milletler Cemiyeti 

tarihinde eşsizdir. Yüksek komiser B. 
Stin Lester, serbest şehir ana yasasının 
nasyonal • sosyalist idaresi tarafından 
daimi surette ihlal edilmekte olduğunu 
söylemekle üzerine dü".en vazifeyi vic
dani bir surette ifadan ba~a bir şey 
yapmamıştır. Danzig senatosu başkanı 
ise açıktan açığa muahedelerle kurul
muş bir nizama karşı istihfafınr gizle
memiştir. 

O kendisini "kan ve ırk ile Alman
yaya bağlı. talilerini Milletler Cemiye-

artık ne hırsızların ve ne de kalpazan
ların vekaletini almamağa karar ver
miştir. 

Çocuk kaçırmanın <'f':r .. ası: },bm 
Birçok memleketlerde çocuk kaçrr

mak suretiyle, para koparmak yolunu 
tutmuş hırsızlar olduğunu hemen her
kes bilir, Amerikada bu hırsızlık almış 
yürümüş. Hatta geçen yıllar içinde 
Lindberg'in çocuğunu da calmışlar ve 
bu hadise biitün dünyayı uzun müddet 
meşgul etmişti. 

Ancak, çocuk ç~lmanın cezasr a ~ rr 
olmakla beraber idama kadar varma
mıştı. 

Birle ik Am ril·ada. }'eni bir kanun, 
çocuk çalımları. çocuklı>rı öldürmcmie 
olc;alar bile. idam:ı m:ıhkfım e·tmekte
dir. Bu veni kanunun adı Lindberg 
kan11n11dur. 

Avrupaya da bulaşan bu hırsızlık, 
Almanyada da şidrletli tedbirler alın

masına yol açmıştır. Almanyada da C"O· 

cuk çalanfarm cezası ic'l.,ma kad'\r var
mamıştı. Son zamanlarda çıkarılmış o
lan yeni bir kanun, cocuk hrrsızh< mm 
cez-:.smı idam olarcık tesbit etmistir. 

Geçenlerde, Ren'de Bono sehrinde 
birinin c:;ocuğıınu calmıcı olan bir hırsız 
ilk defa olarak, mahlreme tarıofın<'lan 

id.,ma m"'hkfım Nlilmicı ve hüküm he
men verine getirilmiştir. 

ti talii ile bağlı gömıiyen 400.000 al
manın mümessili göstermiştir. 

B. Grei'ser'in sözlerine bakılırsa 

Danzigdeki karışıklıklara büyük komi
serin demokratik prensipleri ihmal e
derek bölümlü bir azınlığı büyük bir 
çoğunluk üzerine musallat kılıcı mü
samahası ve Milletler Cemiyetinin mü
dahalesi sebeb olmaktadır. Eğer mil
letler Cemiyeti karışmıyacak olursa, 
Almanya ile Polonya arasında vastıa

sız münasebeti temin etmiş olan Şan
sölye Hitler ve Mare~al Pilsudski'nin 
himmeti ile bir hal yolu daha kolay bu
lunacaktır. 

Hitlcrvari selamlar arasında söylen

miş olan bu sözler Danzig senatosunun 

revizyonu meselesini ortava koymakta, 

alman kruvazörü ''Laipzig'' in Danzig 

limanını ziyareti münasebetiyle B. 

Fröster'in hedefi ma!Qm bir manevra 

başlangıcı mahiyetindeki nümayişini 

tekid evlemektedir. 

B. Greiser'in Cenevre'dc kullandığı 

istihfafkar lisan. artık Milletler Cemi

yetine ehemiyet verilmediği hissini 

uyandırmaktadır. O, bütün alman mil

letinin Milletler Cemyetinden Danzig 

senato başkanrnın bir daha Cenevrede 

göziikmemesini temin edecek bir karar 

beklediğini söylemekten çekinmemiş

tir. Bütün bu öğünmelerin hiç değilse 

bir ihbar değeri var. Esasen birkaç za

mandanberi milletlerarası bazı mahfil

lerde Almanyanrn Avrupa istikrar po

litikasına indireceği ilk darbenin 

( Danzig) den geleceği kanaati vardı. 

Merkez ve şark Avrupası işleri üze

rindeki bilgisi maltım olan B. Vikham 

Stid bu sabah çıkan Sunday Taymis ga

zetesinde diyor ki: Eğer Şansölye Hit· 

ler. Almanyanın şeref ve hürriyetinin 

Danzig'in Almanyaya iadesinde oldu

ğuna karar verdiği takdirde Avrupa 

kıtasının vahim lmhr,..nlar icinde kal

ması belki ele uzak olmıyacaktır. 

B. Vikham Stid'e göre geçen sene

ki intihabtanberi Danzicrde nazi nüfu

zunun ricati, belH de Almanyanın bir 

el çab•ıkluE'u ile bu serbest şehri kendi 

idareleri altına alma teşebbüsü sebrb

lerinden biri olacaktır. 

B. Vikham Stid. Führer'in Vaymar

daki nutkunda şeref ve hürriyeti sulh 

~rtları arasında gösteren sözleri ile al

man kumandanlarına Danzig'e sevkedi

lecek askeri kuvvet kadrolarının na:ı:i 

teşk ilatı ile gösterilerek hazırlanması 

hakkındaki emrini birıbirine bağlı gör-

mektedir. Bu ordunun yaz içinde Dan
zig'e yerleşeceği ümid ediliyor. 

İnkar edilemez ki bütün bunlar cid

di endişe verici mahiyettedirler. 
Polonya dış i§leri bakanı B. Bek, 

Polonya - Almanya anlaşmasına ve Var
şova • Berlin münasebetlerine tam bır 

itimad göstermektedir. Fakat Danzig 
senatosunun bozulması Polonyanm em· 
niyet ve hayati menfaatleri üzerine 
tehlikeli surette müessir olacaktır. 

Vikham Stid'in dediği gibi Polonya 
Almanyanın pençesi altına düşmekten 
uzak değildir ve eğer deniz mahreci 
olan Danzig kapatılacak olursa Hitler

ci Almanya ile Sovyet Rusya arasında 
ve çok nazik bir mevkide kalacaktır. 

Bugünkü şartlar içinde de Milletler 

Cemiyeti kendisine hiç bir yardımda 
bul unamıyacaktır. 

Acaba Almanyanın Londra sualle
rine vereceği cevabın teahhüründe, 

Danzig'i istihdaf eden muhtemel bir 
hareket amil olmıyor mu? Bu da vazi

yeti büsbütün ağırlaştıran sebeblerden 
biridir. 

Londra'da alman cevabının gecikme· 
si hoşnudsuzluk tezahiirleri yaratıyor. 

İngil zler, Almanyanın sulh meselesi 
ha1·kındaki saınimiliklerine, umumi 

sulhu kuvvetlendirecek bir milletlera
rası i-;birliğine Almanyanın gösterece

ği yardımın pratik kıymetine pek gü
venmiyorlar. Diğer taraftan alınanlar 

da Paris ve Londra arasındaki münase
bet bağlarının Cenevre planı dahilin

de sıklaşmasından memnun görünmi
yorlar. 

Vaziyet şimdiki halde karanlıktır. 

Bu sabahki Sunday Ekspres gazetesin

de çıkan bir haber vaziyetin bu karanlık 
vahametini teyid etmektedir. Bu habe-

re göre İngiltere hükümeti milletlera
rası vaziyet karşısında icab ederse par-

lamentoyu yaz tatil devresinde acele 
toplantıya çağıracak tedbirler almış ve 

kabine azalarına da memleketten uzak
laşmamalarını rica etmiştir. 

Vakıa bütün bunlar gerilmiş asabın 

tevlid ettiği endişe gösterileridir. Fa

k~t asla ihmııl edilmeğc gelmezler ... 

Nöbetçi Eczan~ler 
1 - 7 - 936 dan 31 - 8 - 936 a1

-" m•n 

kadar Eczaneler gece nöbet cetveli: 

Pazar Sebat - YePİ§~hir eczaneleri 

Pazartesi İstanbul " .. 
Salı Merkez .. 

" 
Çarşamba Ankara " ,, 
Perşembe Yeni " " 
Cuma Halk .. 

" 
Cumartesi Ege .. 

" 

Bir istikraz akdi etrafında görüşmek 
üzere, finans bakaniyle yunan milli 

bankasının direktör vekili Londraya 
areket ettiler. 

Başbakan Metaksas gazetecilere ver" 

fiği beyanatında, Yunanistanın Alman· 

raya ısmarlamak istediği büyük tutar

la askeri malzeme işlerini tetkik et• 

~ek üzere önümüzdeki günler iıı;inde 
ır askeri heyetin Berlinc ~ . deceğini 
aydetmiştir. 

Al'RVl'A'J)A KA<; S/Nft;MA 
VAR? 

Bundan yirmi beş yıl önce, 1936 yı· 
nda Avrupadaki sinemaların sayısı 
),000 i gecektir, denmiş olsaydı, buna 

iç kimse inanmazdı. Hakikaten, son 

1tulan istatistiklere göre, Avrupa kı

ısında 33,188 sinema vardır. 

Milletler Cemiyeti film enstitüsü, 

·asıra çok enteresan istatistikler neş• 

tmektedir. Geçenlerde bu tertib ista· 

stiklerinden birinde tekmil krtalarda-

sinemaların sayısı tesbit edilmişti. 
Bu istatistiğe göre, Avrupa kıtasın-

13 milyon (tamamı tamamına 

,804,280) kişinin oturabileceği 33.188 

ema vardır. 

Dikkate değer olan bir ~ey varsa, 0 

• en çok sinema binasının Almanya. 

oluşudur. Almanyada 5243, İngilte
e 5058, Fransada 4100 sinema var-

inema binalarının çokluğu bakımm

Almanya başta bulunduğu halde, 

racak yer bakımından İngiltereden 
ra gelmektedir. 

5243 alman sinemasında 1,499,528 

ilik yer olduğu halde, 5058 ingiliz 

:masında 3,000,000 dan fazla yer var-

undan baş.ka sinemaların biiyüklük'· 

ile sayıları arasında da büyük fark· 

görülmektedir. Mesela, Felemenk'· 

)0 sineması olduğu halde, 1,400,000 

acak yer var ki, hemen hemen Al· 

ıaya yakındır. Fakat Avrupada öy· 

·vletler var ki, on tane sinema bi

ı bile ycktur. Ezcümle Arnavud-

8, M ,~ko'da 7 ve Andora'da ı 
la vardır. 

R. PEKEi 

inlolab lsleri 
R. Peker'in Ankara ve latanbul Ü\elerinde verdiği inkilib 

derslerinde tutulan talebe notlan, gÖzçirHdikten aonra, ULUS 
Basrmevince kitap halinde ba111lmııtrr. 

124 sayfa tutan eser, yalnız baakı •nın karşılığı olarak he. ~ 
yerde ON KURUŞA ıatılmaktadır. ~ 
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havasının her nefesi, başının ucundan uçan 
baykuşların her sesi, yarasaların kondukları 
ağaçları tırmalayışları, göldeki küçük balık
ların her sıçrayışı, ona bir komisyoncunun 
kendi alışverişi imiş gibi, bir takım manalar 
anlatır olmuştu. 

bakmağı kendisine adet edinmişti. Başka 
zamanlarda ( a kurtların pençesine batan di
kenleri çıkarırdı. Çünkü kurtlar bu dikenler
le sıcağın sırtlarını yakmasından çok eziyet 
cekerlerdi. 
- Geceleri tepeden aşağı iner, ekilmiş top
rakların yanıbaşmdaki köylü kulübelerine 
kendini sezdirmeksizin bakardı. İnsanlara 
güveni yoktu. Çünkü bir gün Baghira ona, 
az kala yakalanacağı, ağzı açık, dört köşe ve 
otların arasında ktımazca gizlenmiş bir ku
tu göstermiş, bunun "tuzak" olduğunu ö~
retmişti. 

hira, güciiıttiği her şeyi öldürebilir
sin; fakat t boğa, hayatiyle satın aldı
ğı için ge~ hiç bir davan öldürüp ye
miyeceksı~rel'in yasası böyledir." 

. Movglııdü dinlemiş, ona canla baş· 
la ıtaat etn Rudyard KİPLtt-.G Nurettin ARTAM 

Baba kurta: 
- Al onu götür, dedi, ve serbest kimsele

re yakışır bir şekilde yetiştir. 
İşte Movgli, Sioni kurt sürüsüne bir boğa 

mukabilinde ve Balu'nun güzel sözleriyle 
böylece girdi. 

Şimdi siz, bütün bir on bir yılı atlayıp 
geçmeğe ve Movgli'nin bu müddet içinde 
kurtlar arasında yaşadığı hayret verici ha
yatı kendinizden tahmin etmeğe razı olma
lısınız; çünkü bunların hepsini yazmak ister
sek, birçok kitablar doldurmak Iazımgelir. 

Movgli, kurt yavrulariyle beraber büyü
dü, fakat o, henüz, bir çocukken ötekiler bü
yümüş birer kurt haline geldiler. Baba kurt, 
kendisine işinin ne olduğunu, ormanda olup 
biten şeylerin manasını öğretti. Böylece ar
tık cavırlıktaki her kımıldanıs. sıcak e:ece 

Ders almadığı zamanlar, dışarda güneşe 
çıkar, orada uyur; uyanıp yiyeceğini yer, 
tekrar uykuya dalardı. Üstü başı kirlendiği 
ve sıcaktan bunaldığı vakit, ormanın gölle
rinde yüzerdi. 

Cam bal istediği zaman (çünkü Balu ona 
balın ve fındığın çiğ et kadar hoş şeyler oi
duğunu öğretmişti.) ağaçlara tırmanırdı. Bu 
işin nasıl yapılacağım da ona Baghira gös
termişti. Baghira bir ağacın dalma boylu bo
yuna uzanır ve ona seslenirdi: 

- Gel bakalım buraya küçük kardeş! 
İlk önceleri Movgli, tenbel tenbel ağaca 

cıkmağa savaşırdı; fakat sonralan öoz bir 
maymun kadar çevik, dallara tırmanmasını 
öğrenmişti. 

Kayalıktaki sürü meclislerine de devam 
ediyordu. Orada gö?.üne kuvvetlice baktığı 
bir kurtun gözlerini kapatıp indirdiğini fark
etmis. alay olsun diye kurtların ~özlerine 

En fazla hoşlandığı şeyler, Baghira ile 
ormanın en karanlık köşelerine gitmek, gün
düzün bunaltıcı sıcaklarda güzel bir uyku 
çekmek ve geceleri Baghira'nın yakaladığı 
hayvanları nasıl öldürdüğünü seyretmekti. 

Baghira, karnı açıkmca sağda, solda, ne 
bulursa öldürürdü. Movgli de, bir tek istisna 
ile, öyle yapardı. Hanya ile Konyayı anlıya
cak bir ya§a geldiği zaman Baghira ona da
varlara dokunmamasını tenbih etmiş, kendi
nin bir boğanın hayatı pahasına sürü tara
fından satın alındığını öğretmişti. 

- Bütün orman senindir, demişti Bag-

~~~~li e, dünyada hiç b •. şey öğ
rendıgı~ınt varmıyan ve yemekten 
başka hıç ldüşünmiyen bir çocuk ha· 
linde büyü 

Ana kufan'm güvenilecek bir hay· 
van_ ~lmad.inün birinde bir punduna 
~etı~~p on~esini bir iki defa çocu
~~ .~oyl~mıı ufak bir kurt bile böyle 
ogudlerı hn hatırladıc7ı halde bir in-

- b 
sa!1 :ocugt!ovgli bunu unutmuş, git· 
mıştı. 

Şir Batıda hep onun yol1armda 
dolaşıyordı Akela ihtyarla'ntc; ve to
pal kaplan . genç kurtlariyle dost ol
muş~u. Ger:en onun ardından. parça
ladıgı haY'n pay almağa gidi~1ordU· 

Akela, ( kudreti ve otoritesi elin· 
de olsaydı,eylere asla müsaade et
mezdi. / 

.(Son \ .. ır) 



13 TEMMUZ 1936 PAZARTESl 

Avdın vilayetinde Türkivenin .. ~ .. 
en güzel balı yetiştirilecek 
Aydın, (Hususi) - Toprak şartla

rmın denl:, ikliminin uybun olması iti
bariyle her tiırlu yer urünü yetıştirnıe
ğe kabiliyeti olan ilimizde kargan, ha
yıt, tirtil çiçeklerinin çok bol yetişme
&i arıcılığın yayılmasına yaramıştır. 935 
yılı sonuma vıli\yetimi ue mevcud arı 
kovanıgm sayısı 16425 di. Fakat bunlar 
umumiyetle eski usul agaç ve sepet ko· 
vanlardı. Bu yüzden bunlardan layikile 
Jstifade edilemiyordu. Yıllık bal istih
aalatı 50-60 bin kilo arasında idi. 

Bilgisizlik ve mum güvesi denilen 
kurtlar da arıcılığın yürümesine, ilerle
mesine çok engel oluyordu. Halbuki f!V· 

velce bu bölgede bal panayırları kurulur, 
bal Ege bölgesinin ihraç mallarınm ba
tında gelirdi. Vilayetimize geldiği gün
denberi bu işi ele alan valimiz, fen • 
ni örnek arı kovanları yaptırdı. Bunla
rın 17 sini köylülere dağıttı, altısında 
tarım örnek bahçesinde iyi bir arı müte
hassısı olan tarım fen memuru B. Rifa
tın elinde arı yetiştirildi. Evvelki gün 
başta vali ve kumandan olmak üzere 
memleketin bir çok aydınları ve çiftçi
leri tarım bahçesinde toplandı. Bu ko
vanlarda yetiştirilen cins ve beyaz bal
lar misafirlere gösterildi ve ikram edil
di. 

Bu iyi netice karışıs.nda fikirlerini 
sordugum tarım direktörü ve fen memu
ru B. 'Rifattan öğrendiğime göre:, 

V filinin ve tarım clayresinin fikirle
ri arıcılığı, tavukçuluk gibi köylü şehir
li her eve tamim ve teşmil etmek yolun
da yürünUlüyor. 

Şekerin ucuzlaması, balmumunun 
düfmesi, bal ticaretini durdurmuşsa da 
bugünün ekonomik kaiöesi, istihsali ço
galtmak, istihsal masrafını a1.altmak bu 
suretle çok sürüm elde etmektir. Fenni 
arıcılıkla bunun temini mümkündür. 

Eski kovanlar müsait senelerde 20 • 
25 bin kilo bal verirdi. Fakat hiç bir yıl 
bir kovandan 10 kilodan fazla alrnma
mıştır. Halbuki fenni kovanJarlardan 40-
50 kilo almak mümkündür. 

B. Rifat, evindeki iki kovandan 
ve tarım bahçesi kovanlardan bu mik
dardan çok fazla bal almı tır. 

Yeni kovanların fayda::.ı isti'•sı:ıl ka
biliyeti hakkında pro• a.,anda uösteriş
lerine de\am olunacak, meraklı şchitli
lerl koylülere arıcılık kursları çıla

cak, arıcılık cemiyeti kurulacuk, vil.'.iye
tin çiçek durumu ve kesafeti Ü erinde 
incelemeler 'apılacak · Mesela: 

Bolg mizde simdivc kadar ani r ):al
nız kargan ve haytı çiçeği olan mınta
kalarda bulundurulurdu. Halbuki tirfil 
en iyi bal veren bir çicektir. Hülasa, 
vilayetimiz yakında yurdun en temiz ve 
en çok balını yetiştirecektir. 

Gciçmc•n •. , 1c·ri 

lcştirilccckleri yerleri incelemişler ve 
yeniden kurulacak köy yerlerini tesbit 
etmişlerdir. rcsbit edilen, ı;elecck mu
hacirlere iklim, ekonomik, tarımsıl ve 
sih.hi bakımdan çok mi.ısait olan yerler
dir. İlbaylık ve ilgili dayreler, göçmen 
işleriyle yakından ve çok sıkı bir su
rette ilgilenmekte ve şimdiden gereken 
tedbirleri almaktadırlar. 

Kuyucak tiineli 

Geçen hafta yağan yağmurlaıdan Ku
yucak istasyonunun ilerisindeki Kuyu
cak tünelini doldurduğunu bildirmiştim. 
Tünelin açılma ameliyesine devam olun· 
maktadır. Halen trenler buradan aktar
ma suretiyle geçmektedirler. Doğru 

münakalat ancak sah veya çarşamba gü
temin olunabilecektir. Dün yerinde yap
tığım tetkikatta öğrendiklerim: 

Tünelin üzerinde on metre eninde ve 
ikı metr~ derinliğinde bir kanal vardır. 
Gelen seller bu kanalı tamamen doldur
muş ve iki tarafındiln taşarak istasyon 

•tarafında tünelin dı' tarafında yüz met
relik bir kısmı 3,5 metre doldurmuştur. 
İstasyon içinde platformlara kadar ta
mamen dolmuş hatta platformu da kap
lamıştır. İstasyon içindeki bütün hatlar 
ve maka~lar kum ve taşlar altında kal
mıştır. Sel ve kumların tazyikiyle hat
tın bir çok yerleri yerinden oynamı~ v::! 
kalkmu;tır. 

Sekizinci işletme müfettiş muavini 
B. Hilmi ameliyat başında kalmakta gün
de üç posta amele çalıftırılmaktadır. 
Her postada çalı~ amele sayısı 100 den 
fazladır. 

İstasyonun ve tünelin ve tünel üze
rindeki kanalın temi.,.lenmesi için 24-25 
bin lira kadar sarf olunacaktır. 

Kuyucak tüneli kücük olduğundan 

devlet demir yollarınca genişletilmesi 

müteahhide verilmiıti. Müteahhit bu 
hadiseden evvel tiınelin yanlarını açma 
ve aşağı indirme ameliyesini bitirmiş 

yalnız sıvası kalmıştı. Seller müteahhi-· 
din yaptıgı jşlerin bir kısmını da boz
muştur. 

Karacasu kaz"smda yağmurlar de-

ULUS 

Ankara ra,)yosu 

12.30 Plak yayımı ve Ajans haberleri 
19.30 Çocuklara öğüdler 
19.50 Uda musikisi (Plak) 
20.10 Sıhi konuşma 

20.30 Ajans haberleri 
20.40 Karışık müzik 

htan imi rad' oı<tJ 
18.- Oda musikisi (pl~k) 
19.- Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar 
20.- Halk musikisi 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21 30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan
sının gazetelere mahsus havadis 
servisi veriJecektir. 

llir radyo istasyoııu 
Zorla işgal altına alındı 

Valansiya, 12 (A.A.) - Rövelverle 
mücehhez ve hüviyetleri bilinmeyen bir 
takım kimseler, dün gece saat 23 de Va
lansiy=t. radyosu neşriyat salonuna gire
rek mezkur salonu adeta askerce işgal 
etmişler ve bu yüzden ciddi hadiseler 
olmuştur. Muhafızlar, müteamzları püs
kürtmeğ.e muvaffak olmuşlardır. Radyo 
lar dinliyenleri tatmin için bir çok de
falar milli marşı çalmışlardır. 

Gece sokaklarda bir takım nümayiş
ler olmuştur. 

Yaralanan kmise yoktur, fakat şe
hirde büyük bir sinirlilik hüküm sür
mektedir. 

vam etmektedir. Bu yüzden barınanlar 
savrulmamaktadır. Bazı harmanlar, yağ
murlardan bozulmuf harmanlarda filiz
lenme ~öriilmeğe başlamıştır: 

Soyadı 

Aydın merkez kazasında iki temmuz 
tarihine kadar 79 bin kiısür yurtdaş soy 
adı almışlardır. BundQ. ilimize bağlı 

diğer ilçeler dahil değildir. merkez il
ç~sinde soy adı almıyanların sayısı 5-
hin kadar varsa aa bunlar kayıtları bu
rada olup kendileri başka yere gidenler
dir. İl v~ ilçe merkezlerinde olupta soy 
adı almıyan yok gibidir. İlin 500 kiisür 
köyiınde soy adı almıyan kimse kalma
mıştır. 

~·alimiz Özdemir Giınday, yanında 
sıtnıa mücadele bölgesi başkanile sıhhat, 
bayındırlık ve tarım direktörleri oldu
ğu halde evvelki gün Söke kazasına gi
derek Sökeye gelecek göçmenlerin yer- Kuyucak tümıdi yar-1rr <en 
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BIBLIYOGRAFY A 
M. T. A. 

Mndcıı tetkik Ye :ırama 

t·ustitiiısii }ayını 

Memleektimi1.de çıkan teknik mec
muaların en iyilerinden birisi olan M. 
T. A. (Maden arama ve tetkik enstitü
sü yayını)nın üçüncü nüshası, daha zen
gin ve daha yerli maliimatla, daha düz
gun ve tasnifli bir tertiblc, daha güzel 
ve manalı grafiklerle neşrolunmustur. 

Bu nüshada Seyid Ömer lınyit hcı.vzası
na ve Murefte petrol araştırmalarına 

dair en titünün bu işlerle uğraşan tek
nik gruplarının ncşrcttigi etiidler ve 
bunların başka dillere terciimeleri baş
ta gelmektedir. ''Krom ve Tilrkiye,, i
simli makale, bu madenin bütün dünya 
istihHlkinin % 43 ünü veren memleketi
mizle yakından alakasını etraflı bir su
rette ktkik etmekte, kromun tarih ve 
coğrafyasını bütün güzel noktalariyle 
hülasa ettikten sonra; Cumuriyet hükü
metinin almış olduğu iktisadi tedbirle
rin bu madenimizin satış ve çıkanlış ü
zerindeki müsbet tesirlerini açık muka
yeselerle ortaya koymaktadır. Bu maka· 
leleri okumakla Türkiye madenci''ğinin 
üç mühim safhasında esaslı ve ümidli 
malUmat edinmiş oluyoruz. Türkiyenin 
umumi maaen durumunu anlatan başya
zı, arkadan dünya vaziyetini de göz ö
nüne koyarak almakta olduğumuz ted
birlerin isabetini gösterir ve madencili
ğimizin istikbali hakkında bize rakam
lara dayanan iyi ümidler vermiye yara
maktadır. 

"Fas petrol araştınnalarındanki müş
küller vesafhaları'', "İngiliz kömür o
caklarındaki kazalann sebeblerl.,, "Ha
bC§iatanın maden serveti,, gibi makale
ler, geçen aylann madencilik brakımm
dan en ilgili hAdiselerine ve muhtelif 
ecnebi kaynaklardan bir türk te-kniaye
ni g8rtifiyle elenen değerli tercümeler
dir. Bütün Memleketlerin geçen iki ay 
içindeki maden araştırma ve ifletme ha
berlerini ihtiva eden kısım, mecmuaya 
beklenen olgunluğu vermektedir. "Kö
mür işletmemizin dört yılı,, başlığ ıaltın-

daki yazı ve dört garafik, Zonğuldak 

havzamıza cumuriyet hükümctimizin e
liyle gelen inkişafı işçi adedinin, direk, 
elektrik ve patlayıcı maddeler mikdarı
nın artmasiyle iabat etmektedir. Krom 
satışımızı gösteren grafik de alakamızı 

çekmetkedir. Muhtelif madenlerin dün
ya piyasasındaki fiat temevvüclerini tes

bit eden diğer grafikler de çok faydalı 
ve güzeldir. 

ÇIGIR 
Üçüncü cildini tamamladı 

Yeni harfler devrinde çıkıp yaşayan 
mecmuaların en eskisi olmak şerefini 

kazanan Çığır mecmuası temmuz sayısı 
ile üçüncü cildini de tamamladı. Beş 

seneye yakın bir zamandır büyük bir 
ciddiyetle hakiki bir fikir mecmuası o
larak çıkan ve münevver gençlik ara
sında günden güne daha genif bir ilgi 
kazanan Çığır, ilk sayısında çizdiği 
pıogramdan bir parmak ayrılmamıştır. 

Son çıkan 30 uyıh temmuz niish:ı.
tı, Hıfzı Oğuz :Bebhnın: (Bu dewin 
gençliğine dair) b:tşmakalesile ba<;l ı
yor: Bu makalede son hadiseler tahlil 

edilmis ve türk gençliğinin vazıfesi 
gösterilmiştir. Bundan sonra, Dr. A. Re· 
fik Bekmanm: (Yeni zamanda filozo. 
fi), C .Sena Ongun'un: (Ahlakta hoş• 
görmeye dair), Miraç Katm:ıoğlununı 
(Fizikten felsefeye), Dr. Şeref Nuri· 
nin: (Ekonomi ve teknik), Picrre Ede
den Fikri Çiçekoğlu tarafından cevri· 
len (Çocukta müzik zevkinin ilk terbi· 
yesi), Mustafa Şeref'in (Maksim Gor
ki), M. Ragıp Köscmihal'in: (ilmi neı· 
riyata dair), Dr. Ziyaettin Fahri'nin 
(Bir cevaba cevab), Hiiseyin Namılt 
Orkun'un: (Bir tenkid miınasebetile) 
başlıklı yazılan ile, Munis Faik Ozan
saz'ın: (Gözlerinde akşam). K. Bo kır
ın: (Yeni sanatın marşı), M. Müeyyet 
Bckman'ın: (Yayla) başlıklı şiirleri 
vardır. 

Bu değerli fikir ve kültür dergisini 
kutlar ve bütün okurlarımıza hararetle 
tavsiye ederiz. -

POI.JS1'E• 

Bir işçiye molosiklc·t çarplı 

Sıhat Bakanlığı önünden geçmekte 

olan 60 sayılı motosikleti idare eden ve 

.,.üviyeti anlaşılamıyan birisi çorumlu 

amele Mehmede çarparak sağ ayağının 
k rılmasına sebebiyet verdi~inden poliı 
tahkikata başlamıştır. 

Kendini ecreyana kaphrdı 

Bendderesinde Mecdinin aşçı dükkl• 

nmcla bulatıkçılılr eden gc:ıcedell AhmeC 

oğlu Sadık düıkkinda bulunan clektrili 

lambasını bir yerden diğer bir yere kal .. 

dmrken elini cereyana kaptırmıf ve ba

yılmııtır. Polis Sadığı hastaneye kaJ 

dırmış ve tahkikata başlamıştır. 

Gece yarısı gürültü yaph 

Yilkaek Ziraat Enatitilaüncle odacı 

Mustafa oğlu Ahmet, çok aarhot oldu,. 

lu halde, saat 24 eularmda AttıfbcY. 

mahallesinde Ali kızı Fatma ve Altın • 

dağ mahallesinde Mustafa kızı Refia

mn evlerine taanu.z ettiği anlqıldıgıne 
dan yakalanarak adliyeye verilmittir. 

iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher ~~ 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimı[ 

2 
4 
6 
I! 

300 3 
150 5 
80 7 
30 kuruştur. 

~ 
200 ,.~ 
100 ,. 

40 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzitıit yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu yilz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev· 
lenme, vefat ve katı allka 
il~nlarından maktuan be~ lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 » 16 • 
1 Aylığı 5 " 9 ., 

Posta ücreti gönderilmiyen 
me\rtublara cevab verilmez. 
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Yazan. }AK ŞARDON 
Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

Bir araba sesi duyarak kalktı ve karşıc;ın
da kocası duruyormuş gibi, resmine hitab e
derek: "Bu kadar aşk ve bu kadar ıstırab se
ni bir parçacık tamm"lk için miy<li ?'' dedi. 

-'ı%°·.Y. 

Bert, Madam Grasen'in evine gitmek ü
zere giyinirken: ''Onunla kon us· ,m ... kal
bini yaralamaksızın yavaş yavaş kendimi 
ondan kurtannm. Yolda ber~ber vüriiriıl. Yii
rürken de konuşunı.z." diyordu Ne söyleye
ceğini pek düşünmiyor 1 U, faknt 15.zımgelen 
kelimeleri bulacağını hissediyordu. 

ti~ra~ yek... heveslerine bağlı ve insanı ü
rnıd~ızl.iğe düşürecek kadar kalbsiz şeyler ... 
vak~~~ı ?.osuna sarfettim.'' Bir taraftan böy
le duşunuyor ve diğer taraftan da kendini 
artık çahşmağa vermeği zihninden geçiri
yordu. 

- Paris·e dönünce gelip beni görürsünü.I. 
değil mi? 

- Evet ... 
Demir kapının önünde durdular. 
Bert. gözleri hulyalı, ıülümsiyerek An .. 

dre'nin elini sıktı: ' - -·-
Bir lamba getirdiler. Etraf aydınlanınca 

gözüne duvardaki aile resimleri ilişti. Bun
lar arasında Alber'iıı, evlendikleri su ada çı
karılmış bir resmi vardı. 

Bert ona bakarak: ''Bu fotoğrafa hiç ben
zedi mi o?" diye, vaktiyle kendisini hep te
siri altında tutan, şimdi tahayyülü bile güç 
olan bu resmı seyretti. "Bu resim hiç hoşu
ma gitmiyor. Yüz güzel, fakat boş, ruhsuz ... 
cansız. Bu onun gençlik siması idi. İkimiz 
de o ~amanlar genç~ik. Beraberce yaşama
~ıştık. Birlikte yaşamak ne büyük tecrübe
dır! İnsan biribirine açılmadan, biribirini öğ'
r~~meden önce ne mC.cadelelere girişir, ne 
goz yaşları döker, biribirini nasıl istihfaf 
eder! beni .s~vmediğini, benden kaçtığını 
sandım ... ~ılıy~rum ki şimdi elinden geldiği 
kadar benı sevıyor. Zavallı adamcağız din-
lendiği yok ki!., ' 

Birkaç saat sonra Madam Gras~n'den c1-
kıp Madam Şoran'a kısa bir ziyarette bult1n
du ve Andre'den eve kadar kendisine refa
kat etmesini rica etti. 

KJo.,i'l erin bahçesir: i geçer gecmez: 
- Andre, dedi, bu son günleri unutmak 

lazım. Eskisi gibi sadece iki dost olmamız 
lazım. 

Bert daha ağzını acmadan Andre onun, 
bugün büsbütün değiş~is olduğunu c>nla
mıstı; istihza ve kinle cfüc;ünü10rdu: ''Aca
yıp, soğuk, aşkın ne olduğunu anlamcıktan 
t1ciz bir kactm ! Maz'm hakkı var: hic:;ı:;İz ka
dınlann her hallerinde, zekilannda bile is-

Bert, A~d~e'nin kendi hakkında hayran
lık ve hatta bıraz a~ıkca bazı hisler muhafa" 
~a et~esini arzn ederdi. Fakat hal•ndeki ~o
guklugu görerek, veda için gidip onu bul
n~uş olduğunu unuttu ve mütee~sirmiş ~ihi 
bır ta vur takınarak, yeisli bir sesle: 

- Size bunl"n "Öylerııem için nasıl zah
met cektiğimi bilemezs'niz, dt:<li, fakat vazi
fem bu ... 

. Andre M:-ız'm: "l(?rhn mı? Ne hcı','al in
k~sandır o!. .. " decli'Yini diisünüyoı du. Fakat 
hır cevab vermek la .ımgeldi~i için: 

- Vaziyetinizi kavrıyorum. dedl 
- Reni unutunuz 
- Hayır. 

Bir-ibirine hitab etmeden, sessi.z, yürii
düler. 

Bert sorduf. 

- A Haha ısmarladık. 

Bert odasına doğru hızlı hızlı yürürken 
kendi kend.ine: "Ne alçaklık,'' diyordu, ·•kaı.. 
b~.ce, ~ sef ıl kendinibcğenınişliğe uyarak, 
go~.ıe~ımle, susuşumla, sesimle bu yalancı 
r~l~~u oynad~, ~u bayağılığa kalbimi ve 
butun mevcudıyetımi karıştırdım." 

Aynanın önünde durdu ve gözlerinin içi· 
ne bakar~k: "Evet, bunları yapan hep sen
sin!'' dedi. 

Başından şap,kasıru koparırcasına çıkar
d~, düğm~l~rini çözerek elbisesini, kirlenmiı 
hır sey gıbı, ayaklanmn dibine düşürdü ve 
oturup ayakkaolarım çıkardı ve sonra, bu 
karm~k~rısıkl'k arasında, yan emlak, yor• 
gun, ışsız, maksadsız dolaşmaP-a h-:ıc:ladı. 
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V cıner llegeman, Nevyork'ta "şehir 
plancılığı - evcilik" isimli ve 25 7 

sayfalık bir kitab neşretti. Şehir plan-
Şehir plancılığında dün, bugün ve yarın 

canlı bir surette ifade olunmaktadır. 
.Mesela, bu kitaba göre bir plana ı::v .. ,.. 

re yapılmamış olan Ne'/york "ehrını 
cılığı ve evcilik bahsi hakkında çıkan 

bu birinci cild, mevzuu tarih ve sosyo
_. loji bakımından incelemektedir. 

- Ameril.-cufo çılwn bir kitap tlolcıyısifo - evlerinde, nu fus ne kadar artarsa art· 

sın, 420,000,000 kişiden fazlasını barın· 

dırmağa imkan yoktur. Buradan. ser'let 

dediğimiz kaygı ile yapılmış olan bii· 

yük bir !i.ehrin nufusu çoğalması tak· 

dirinde bir faydası olamıyacak bir bal· 

de bulunduğu, istismar zihniyeti ile 

plancılık arasında büyük bir mesafe ol· 

duğu anlaşılmaktadır. 

Şehir plancılığı ve evcilik hakkın

da yazılmış olan eserler, son zamanlar
da başlıbaşına ve çok cazip bir kütüp
hane vücuda getirdi. Bu edebiyat, bir 
taraftan meselenin teknik tarafım ele 
almakla beraber, bir taraftan da önemli 
bir davayı ortaya atıyor. 

muş bir İngiliz bayanının söylediklerini 
hatırlıyalım: Bayan Somcrvil, türk şe· 
birlerinin muayyen bir plana göre ku· 
rulduğunu söyliyerek buna Amerika ve 
Avrupanm birçok şehirlerinde rastge
linemediğini anlatıyordu. 

bir şehir plancılığı enıotitüsü bulunsaydı, 
muhakkak bu büyük adamlar, onlaıın 

başına geçeceklerdi. Hiç olmazsa, l ,u 
kurumlar bu yolda yapmış olduldan 
hizmetlerden dolayı kendilerine fahri 
birer azalık ve yahut reislik verecekler· 

di. 

bilmek için kitabında bu aclamlarııı ha

yatını ve muhitlerinde olan • biteni ue 

anlatmaktadır. 

Bu kitablan okuyanlar, bir takım 
meselelerin ne suretle halledildiyıni 

göre göre neticede bu işlerde nasıl ra· 
reekt edilmsi gerektiği hakkında da bir 
edebiyat toplamış oluyor. 

Bugün Avrupa ve Amerikada bir ta

kım plan taraftarları, bir takım plan 

aleyhtarları bulunduğuna göre kitab 

çok zamanında intişar etmiştir, diyebi

liriz. 

Dr. Hegeman, pliincılığa olan taraf· 
tarlık ve hizmetlerini daha iyi anlat.ı-

Muharrir, şehir, bölge ve evcilik 

plancılığından bahsederken davası.11 

kuvvetlendirecek belagatli rakamları da 

ortaya atmaktadır; fakat bunlar kuı u 

bir istatistik havaı>ı yara tınıyor; ı;:ııe t 
Amerikanın büyük ürbanizm nıer· 

kezlerinin bugün tadil edilmesi ıazııfr 

geldiği noktasını inceliyen Dr. J:lege· 

man, bu tadillerin bugün ne müşkül i~Jeı 
olduğunu tebarüz ettirmektedir. Dr. Hegeman'ın son zamanlarda ba

sdan eseri, şimdiye kadar çıkanlardan 

daha geniş bir salahiyetle ve daha ge

niş bir çerçeve içinde mevzuu münaka

şa etmektedir. 

Muharrir, bugünkü şehir plancılığı 

nı biltiln teferrüatiylc anlatmak için 

evvela ekonomik ve sosyal amillerin 

bugüne kadar şehirlere ne türlü şekil

ler verdiğini, evelec de düşünülmüş o

lan şehir plancıhğının bu amiller yü

zünden ne suretle bugünlere kadar tat

bik sahasına giremediğini mütaleaya 

lüzum görUyor. 

Kitabın büyük bir kısmı Corc Va

şington'dan başhyarak Ceferson, Ha· 

milton ve Linkoln zamanmda Amerika

yı idare etmiş olan kimselerin planlı 

mr. plansız mı hareket ettiklerinin tet

kikine h3s•edilmiş ve tarihi kayıdlara 

göre bunların planlı surette hareket 

etmeyi düşündükleri neticesine varıl

mıştır. 

Kitabın ''ingiliz, Marks ve rus plan· 

cılığına ka sı duran amerikalı" rasıın· 

da muharrir, plcincılık mevzuunu dah• 

geniş bir ufka kadar götürüyor. 

"İyi evcilikte refah esastır." rastın· 

da Amerikanın son federal hareketleri 

tetkik olunuyor. Burada Hegeman so• 

ruyor: 
"Yeni imparatorluğun ve garb Met· 

ropolis'inin plancısı" srfatiyle Corc 
Vaşington'u tetkik eden kısım. bilhas
sa, enteresandır. Kitaba göre bütün ha
reketler muvaffakıyetler, bir plan için
de yapılmış ve bunun ic;in eski teamül
ler ve ananeler bir örs üzerinde döğül
mü tür. 

- Amerika niçin Stokholm'u misal 

olarak ele almayı ihmal ediyor? 

Bu kitabı tetkik etlen bir amerikan 

muharriri, bugün Amerikanın bir çok 

ileri gelenlerinin. her nedense, plancı· 

lık aleyhinde bulunduklarından şikayet 
etmekte ve bu mevzuun kitabın ikinci 

cildinde etraflı bir surette incelenece· 

ğini haber vermektedir. 

Bu nokta üzerinde biraz durarak. 

geçenlerde Ankaraya gelen ve gazete
mize Tilrkiye hakkındaki intibalarını 

anlatan Amerikada uzun zaman bulun-

Buradaki tarihi kayıdlara göre Va
şington. Ceferson, ve Hamilton Ameri
kanın milli ptancılarıdır. Onların zama
nında bir milli planlanma heyeti, yahut Vaşington'dan bir manzara: L inkolen h<!ykeli ve Bcyaı saray 
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SUMER BANK 
Umumi ~Iüdürlüğünden : 

Ecnebi memleketlere 
talebe gönderilecektir 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas §Ubelerinde 

yetiştirilmek üzere imtihan ile ıs lise mezunu seçilerek ecne
bi memleketlerde tahsil ettirilecktir. 

Namzetlerin. aşağıda yazılı şartları haiz olmaları lazımdır: 

Umumi Sarılar : 
' 1. - Tiirk olmak; 

2. - Tamüssrhha olmak; 
3. - 18 ya~ın<lan aşağı 25 yaşından yukarı olmamak; 
4. - Liselerin riyaziye kısmından mezun olmuş bulunmak; 

1-lusıısi Sartlar : 
' 1. - 1932 - 1936 seneleri arasında liselerin fen kısmından 

mezur. olmuş bulunmak; riyaziye, fizik, kimya dersleriyle ya
bancı dilden iyi not almış olmak; 

2. - Tahsile gitmeğe ve 
0

avdette Banka hizmetinde çahş
mağa mani resmi veya hususi 1>ir teahhüdü olmamak; 

Taliplerin nihayet 20 Temmuz 1936 tarihine 'cadar aşağı
daki vesaiki (M. E.) remziyle Ankarada Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğüne ve İstanbul'da Sumer Bank İstanbul Şubesine 
göndermeleri lazımdır: 

1. - Hal tercümesi; 
2. - Mektep şehadetnamesi ve imtihan notları cetveli; 
3. - Resmi bir hastahaneden alınmış ve yukarda yazılı 

sıhhat ve bünye şartlarını muhtevi bulunmuş bir sıhat raporu; 
4. - Fotoğraf: 
Bu vesikalar makina ile yazılmış üçer nüsha olarak gönde

rilecektir. 
İmtihan 31 Temmuz 1936 saat 9 da İstanbul ve Ankarada 

aynı zamanda yapılacaktır. (1607) 2-2843 
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YüliSek Ziraat Enstitüsü 
Rel\:törlüğünd~n · 

l - Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir senelik benzin ihtiyacı o
lan 150-200 teneke açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İhale Yüksek Enstitü Rektörliik binasında toplamın idare 
ve ihale komisyonu tarafrndıın yapılacaktır. 

3 - İh"lle günü olan 25-7-936 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
saat ( 11) de icra edilecektir. 

4 - Muhammen bedel beher teneke için ( 460) kuruştur. 
5 - Muvakkat teminat (69) lirriır. 
6 - Parasız şartnamesini almak istiyenler Enstitü d~ire Müdür· 

lüğüne müracaatları. ( 1658) 2-2911 

Boz~aada Şarl•aylığından: 
1 - 27900 lira keşifli içmesu yolları inşaatı kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Eksiltme 16 • 7 • 936 perşembe günü saat 16 da Bozcaada be· 
tediyesinde Daimi Encümende yapılacaktır. 

3 - Taliplerin, kanunen aranması icabeden vesaikle beraber bu 
gibi işlerde çalışmış ve muvaffakiyetle bitirmiş olduklarına dair res
mi evrakı haiz bulunmaları Hizımdır. 

4 - TeklH mektupları 16 - 7 • 936 perşembe günü saat 15 den ev
vel Bozcaada Şarbayhğına verilmiş bulunacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 2092 lira 50 kuruştur. 
. 6 - Şartname ve projeler 150 kuruş bedelle Bozcaada Belediye• 
sınden satılır. Taliolerin adreslerine posta ile tediyeli şartlı gönde-
rilir. (3413) l-2fi44 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Satınalma l(omisyonundan: 

Kamutanlıkta toplanmış ve bir kilosu için beş kuru~ fiat biçil
miş olan yedi yilz kilo kadar günlük gazete 22-7-936 çarşamba günü 
saat 11 de arttırma usulü ile satılacaktır. İsteklilerin arttırma gü
nünde (263)• kuruJ!uk teminat makbuzu ile komutanlrk satınalma 
komisyonuna gelmeleri. ( 1SE) 2-2780 

Samsun Şarhaylığından : 
1 - Samsun belediyesi için alınacak ve kurdurulacak elektrık 

sayıcılarmı ayarlamaya mahsus istasyon fenni ve umumi şartna
mesi dairesiade bir ay müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İşbu ayar istasyonuna ve kurdurma mesarifine yedi bin lira 
bedel tahmin edilmistir. 

3 - İhale 27.7.9j6 günlemecine rastlayan pazartesi günü saat 
onda Samsunda bele<Jiye encümeni tarafından icra edileceğinden 
talipler teklif mektuplarını ve 525 liradan iharet muvakkat temi
natlarını 2490 sayılı kanı•nnn 32 inr.i maddesindeki serahat daire
sinde aynı günde muayyen saatten bir saat eveline kadar sıra nu
maralı makbuz mukabilinde Belediye Encümeni Reisliğine teslim 
etmiş bulunacaktır. Posta ile gönderilen mektupların nihayet ilan 
edilen saate kadar gelmi<> olm:'lsı ve dış zarflarının mühür mumu i
le iyice kapanmıs olması 15:ıo:ımdır. 

Postada vukua gelecek gecikme kabul e<lilemez. 
4 - Teklifler aşağıdaki vesikaları ihtiva edecektir. 
A - Türkiyede kanuni ikametgahı olması. 
B - İstekli bir şirket olduğu takdirde: 
1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya si-

cilline kayrth bulunduğu Ticaret odasından veya sair resmi ma
kamdan şirketin sicille kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 
bu eksiltmenin ilanı tarihinden sonra alınmış vesikayı haiz olması. 

2 - Şirketin sirgülerini veya şirket adına tekliflerde buluna
cak kimselerin bu ş.irketin vekili olduğunu gösterir Noterlikten 
tasdikli vekaletname göstermesi. 

C - Yabancı tni>'asının on SPnedenberi Türkiyede mukim ve ti
caret sicillerinde kayıtlı bııh•nması. 

D - Yabancı şirketlerin B ve :: fıkralarında yazılı şartların her 
ikisini haiz olması. 

5 - Şartname bedelsiz olarak belediye yazı işleri kaleminden 

l(iralik Oda 
Piyasamızın merkezi bir yeri 

olan Anafartalar caddesinde ev· 
velce Bayındırlık Bakanlığmın 
bulunduğu büyük binada ool zi -
yalı ve kaloriferli odalar kiraya 
verilecektir. 

Doktor muayenehanesi, avu-

kat ve tüccar yazıhanesi olmağı 
çok elverişli bulunan bu odaları 
görmek ve tutmak arzu edenlerin 
görmek için mezkQr apartıman 
kahvecisine kira şartları için de 
Vehbi Koç Ticaretevine müraca· 
atlan rica olunur. Telefon: 3061 

Ankara l\'lerkez Hıfzıssıhha l\lii· 
~ssesesi Satın.alma Komisvonu Re· 
isliğinden : 

1 - Müessesemiz hayvanları ihtiyacı için alınacak yeşiWetn 

23-7-936 per~embe günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır 
2 - Bedeli muhammeni 2400 liradır. 
3 - İlk teminat 180 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek için miiessese muhasip mutemetliğine 

ve eksiltmeye iş,tirak için yukarda yazılı günde müessesede miite· 
şekkil satın alma komisyonuna müracaatları. 

5 - Teminat bedeli hudut ve sahiller sıhhat umum miidürlü17iJ 
veznesine te,,;lim olunacaktır. ( 1606) 2-2842 

Van Valiliğinden : 
l - Vanm Havasor ovasında ve ayrıca Van ile Edremit köyii a· 

rasında sahile yakın hükümetçe gösterilen mevkide ceman (250} 
göçmen evi yaptırılacaktır. 

2 - Yekun keşif bedeli 141.692 lira 50 kuruş ve beherinin kc-:if 
bedeli 566 lira 77 kuruş olan bu evlerin ihalesi kapah zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

3 - Eksiltme 30 Haziran 936 gününden 15 Temmuz 936 çarşaf11· 
ba günü saat ( 16) ya kadardlr. 

4 - Usulüne göre doldurulup kapatılacak olan bu zarfların adı 
geçen saate kacl:u vilayet eksiltme komisyonuna verilmiş buluna· 
caktır. 

tedarik edilebilir. 
6 - İhale 2490 sayılı arttımıa. eksiltme ve ihaleler hakkındaki 5 - Zarf içine k?nulması icap eden teminat makbuzu veya ban· 

kanuna göredir. ka mektubu muhtevıyatı % 7,5 hesabiyle 10.626 lira 93 kuruş oıa· 
caktır. ? -:- Şartnam_ e örnekleri İstanbul, Ankara belcdiy•elerine gön- ı 6 B · ·d ı· d ı t t el - u ışe aı ıı an ve keşif, şartnameler Van Vilayeti maka· 

en mış ır. stıyenler oradan tedarik e el..ıilirler. ( 3558) 2-2789 mından alınır. ( 1643) 2 2892 

İstanbul Sı hl1i l\1iiesseselır~J· Artırma ve Eksiltme 

Numune. İstiliiiye Çocu'c) 
hastaneleriyle Ebe yL•rdu ve) 
kuduz evi tedavi müessesesi-) 
ne ) 

İstilfüye. Çocuk, akliye has-) 
taneleriyle Sanatoryom ve ku·) 
duz tedavi müesseseleriyle e-) 
be yurduna · ) 

Ekme!c 
Franca':-ı0 

Kan.nıan 

Dağlıç 

Kuzu 
~ığır 

Azı 

135000 
3000 

Et 
12500 
40500 
lliOO 
36000 

l(onıisyoııundan: 
Çoğ·ı Tahmin Fi. Mu. Ga Şartname 

bedeli 
480 K. 161000 

3600 

20500 
53000 
17800 
47500 

11,25) 
16.50) 

441 
4G) 
44) 
38) 

rar.ti 
1402.99 

44'16.15 535 K. 

Yukarda adlan yazılı sıhhi miicsseselrrin kapah zarfla eksiltmeye konulan 1936 mali yılı ekmek, 
franceta ve et ihtivaı:I~rım1an bir kısmına teklif edilen fiyatlar fazla görülmüş ve bı"r k d h" · l · . ısmrna a ıç 
talıb çıkmamış o maslrıa bınaen pazarlıkla yemden eksiltmeye konu !muştur. 

1 - Pazarlık 27 /7 936 pazartesi günü saat 14 de sıhhat müclürlü ğii binrısınclaki komisyonda yapı
lacaktır. 

2 - Şartnameler karsılarında gösterilen bedellerle komisyondan alınabilir. 1stekliler her mües
sese ihtivacı icin ayrı ayrı pazarlığa girebilirler. 
• 3 - İstekliler cari ser eye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun ela yazılı belgeler ve bu 
ışe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektublariyle birlikte belli gü, ve saatte komisyona 
gelmeleri. (3803) 2-2931 

BEYOGl..1 J - lST AN
BUL 375 istiklal cad. 

e ANKARA KOOPERA-

BERL/ Tz 
TlF arkasında ALI 
NAZMI Apartmanı 
Tel- 2675 

mel..1:epte. 

tuzu 

En nos meyva nızııuur. 
• k". 

bazı defeder. Mitle, bağın:>k· ı· 
racif!erden miitevellit raııat5' r 

1ıkları önler. Hazmı k\)lıt'ı ı~ 111 
' 

fngili>: Kanzuk eczanesi 
• • 1 
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P. T. T~ Bina ve Levazım Direktörliiğünden : DahiJiy~ Vek:filetinden : 
Mahalli idareler umum müdürlüğünde açık olan 35, 30, 25 Hrz 

asli maaşlı memuriyetlere aşağıda gösterilen şartlan haiz olanlaı 
alınacaktır. 

Sahibi Cinsi Metresi Kapı No. su Ada Parsel 

'Matrac1 Ali Ru:a Ev ve müş- 483 41 154 2 
temilatı 

Hacı abdullah Dükkan ve 50 61/66 
oğlu Salih Ev 50 1 23 154 4 
Ahmet kızı Leman Ahşap Ev 80 1 315 1 

Sabri oğlu 5 l15 2 
Hacı Mehmet Ahşap Ev 85 

315 3 Mustafa km Lüvide Ahşap Ev 35 .• 3 . • . Ak• 
P. T. T. Umumi Müdürlük binasının tevsıı maksadı le . ı~tımla ı 

darı ve sahipleri yukarda yazılmış olmakla bu hususta ıtırazlan 
olunur. (1700) 

1 
MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 

3ATIN ALMA KOMl~YONU 1LANLARJ 
B1L1T 

1 _ Beher metresine biçilen ederi 260 kunış ola.n 3.000 metre 
matra kılıfhğı kumaş ile beher tanesine biçilen ederı 185 k~~~ş olan 
5.500 tane şaplı koyun derisi kapalı zarfla ve ayrı ayrı e sı tmeye 

konulmuştur. b .. ·· t 15 de 
2 _ Kumaşın ihalesi 30 Temmuz 936 perşem e gunu saa 

ve derinin ihalesi aynı gün saat l 1 de yapı.~acaktır.. . .. . . 
3 _ Şartnamelerini bedelsiz almak ve orneklerını gormek ıstı-

yenlerin her gün Ko. na uğramaları. • . . . . 
4 _ Kumaşın ilk teminatı S85 ve derımn ılk temınatı 763 lıra 13 

kuruştur. 
5 _ Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve .24~0 sayılı. kanu

nun ı ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte teklıf mek· 
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (1714) 2-2989 

1LAN 

ı - 30/6/936 salı günü saat 
ıs de ihale edileceği ilan 7dilen 
Kütahyadaki 49~ ~ı~ 514 ~ıra 15 
kuru§ bedeli keşıflı ınşaatın Jıa
le gününde talihler bayınd~rflık 
bakanlığından alınacak _vesıkayı 
getirmediklerinden yemden !ta· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuş-

tur.2 _ İhalesi 20/temmuz/936 
pazartesi günU sı:at 15 de?ir. 

3 _ tik teminat 23 bın 651 
liradır. 

V. SA. AL. KO. dan 2S lira kar-
şılı~ında alınır. . 

S - Eksiltmeye gireceklerın 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazıl! belgelerle 
bayındırlık bakanlığıııdan alına· 
cak fenni ehliyetnameler ve be
hemela verilmesi mecburi olan 
§artnamede yazıl vesikalar ve 
ilk teminat mektub veya mak
buzlan ile birlikte teklif mektub
lannı ihale saatinden en geç bir 
saat evveline kadar M. M. V. 
satın alma Ko. na vermeleri. 

(1558) 2--2782 4 _ Şartname keşif ve pro-
jelerle fenni şartnameler M. M. 

BlLtT 

1 - 185 kilo aleminyom sacc levha ile 105 kilo aleminyom perçin 
çivi açık eksiltmeye konmuştur. . 

2 - Tahmin edilen bedeli S67 lira ilk inanç parası 42 lıra 52 ku· 
ruı:.tur. 

3 - İhale günü 24.7 .936 cuma saat 10 dadır. . • 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 .. sayılt ka~unun 2, 3 ıncı mad: 

delerinde ıstenilen bilgelerile ihale gıın ve saatınde M. M. Vekaletı 
Satın alma komisyonuna varmalan. (1623) 2-2874 

B1LlT 

ı _ Beher metresine hiçilen ederi otuz iki kuruş olan yüz bin 
metre kılıflık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 29 temmuz 936 çarşamba günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 2400 liradır. 
4 - Şartnamesi 160 kuruşa M. M .• \_7. Sa. A_l. Ko. dan alınır. 
s _ Eksiltmeye girecekler kanunı ılk temınat ve 2~90. sayılı k~

nunun ı ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıktc teklıf 
mektuplarını ihale ı.ıaatinden bir saat evel M. M. V. Satın Alma Ko. 
na vermeleri. ( 1622) 1-2875 

Afy n ylığından: 
Kapalı zarf usutile eksiltmeye konulduğu evvelce ilan edilen 

Afyonda yapılacak "14627" lira ''7S" kuruş keşif bedelli Vali kona
ğı bakiyei inşaatına tali~. çıkmadığınd~ 24-7-93~ cum~. günü saat 
16 da Afyon Ddimi Encumen odasında ıhale edılmek uzcre kapalı 
zarf usulile tekrar eksiltmeye konuldu. Eksiltme şartnamesi ve te· 
ierruatı daimi encümen ve Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. Mu
vakkat teminat 1098 liradır. İsteklilerin Nafıa Vekaletinden ehliyet 
vesikası almaları ve teklif mektuplarının 24-7-936 cuma giinü saat 
16 ya kadar daimi encümen riyasetine vermeleri lfızımdır. 

(3786) 2-2930 

An it ara Valiliğinden : 
20 Temmuz 936 pazartesi günü saat ıs de Ankara vilayeti bina

sında toplanan vilayet daimi encümeninde keşif bedeli (2985) lira 
2 kuruş olan Yahşıhan - Keskin yolunun o +ooo ile 20 ı OQ. kil met
releri arasında yapılacak köprü ve menfez inşaatı açık ek ıltmeye 
konulmuştur. 

Proje, keşif. şartname ve diğer evrakını Ankara nafıa direktör
lüği.inden görebilirler. 

Muvakkat teminat (33) lira (13) kuruştur. 
t teklilerin teminat mektubu ve muhasebei h ısusiye veznesinin 

makbuzu ve chliveti fenniye ve ticaret odası v kalan ile birlikte 
ihale günü olan 20 temmuz 936 da viHlvet ene enine gelmeleri. 

(1559) 1-2764 

Emlalt ve Eytam Baıılcasından : 

I · ra k Apar ıman 
aireleı·i 

Işıklar caddesinde bankamıza ait Turnan Aparuınanında, Su, 
Elektrik ve Havagazı tesisatını havi beş oda, bir koridor, bir mat
bah, Banyo ve bir h"laden ibaret 4 ve 8 numaralı daiıeler nçı!ı:: ar
tırma ile kiraya verilecektir. İhaleleri lS·?-936 çarşımıba günü sa
at onbirde yapılı:.caktır. 

Bunlardan 4 numaralı daire ihaleyi müteakip ve 8 numaralı dai
re de 17-7-936 da yeni kiracısına teslim edilecektir. Açık artırmaya 
girmek istiyenlerin yüz lira depoı:ito parasiyle birlikte Bankamız 
Muamelat müdürlüğüne ve daireleri görmek istiyenlerin de Apar-
tıman kapıcısına müracaatları ilan olunur. ( 1543) 1-2803 

Takdir edilen kıymet İstimlak bedeli 
Eğe mahallesi Beher metre Binaya mecmuu 
Kütük No. su murabbama 

Lira Lira Lira Mülahazat 
Sokağı 

6762 Enkazı sahibine ait 37 Sanayi 14 o 

39 Sanayi 12 600 1200 

73 Hanarkası 6 500 980 
74 Hanarkası 6 500 1010 

75 Hanarkası 6 1200 1410 
tekarrür eden arsa ve binaların mevkii, takdir edilen kıymeti, mik
olanların sekiz gün zarfında Belediye riyasetine müracaatları ilan 

2-2964 

İstekliler: 
1 - Memurin kanununun 4 i.incü maddesinde gösterilen vasıf· 

lan haiz olmaları. 
2 - Hesab, büdçe, işleriyle mahalli idareler mevzuatına ve ma• 

Jt kanunlara vukuflarını açılacak müsabaka imtihanını kaunmall 
suretiyle isbat etmeleri Uizımdır. 

3 - Müsabaka 15 temmuz 936 tarihinde Ankara, İstanbul lr-
mir, Konya, Seyhan vilayetlerinde yapılacaktır. ' 

Talihlerin bu tarihten evvel vesikaları ve hal tercümeleri hüli 
salariyle birlikte bulundukları yerlerin valiliklerine müracaatla· 
rı. ( 1627) 2-2867 

Arsa, Ev, Aparbnıan 
Almak için Ankaranın her semtini dolaşmağa lüzum kalmadı. 

İcra daire!>i önünde Nizami Atacan'nm GENEL İŞ BUROSU ta
rafından tanzim edilen SATIT .IK EMLA~ ARAZİ albümünü 
görmek bu ihtiyacı temine kafidir. Telefon: 1475 2-2953 

in i~arlaı· Umum l\fiidürlü~inden 
Anlcara Valiliğinden : 
Maarif bakan 1gıı11n Bankalar caddesindeki medhalin iki ta

rafındaki arsaya yapılacak altı adet dükkanın inşası ve. 27. ~: 936 
pazartesi saat on beşte vilfiyet binasında topl~nan dal.mı encumen 
odasında ihale yapılmak üzere kapalı zarf usulıyle eksıltmeye kon-
muştur. . 

Keşif bedeli (9973) lira (93) kuruştan ibarettır. 
Muvakkat teminat (74,8) lira (4) kuruştur .. A • 

Bu hususa aid eksiltme evrakı ve projeler vılayet nafıa mUdUr-
lüğiinde görülebilir. . 

İsteklilerin teklif mektublariyle ticaret odas.ı vesıka~ı ve nafı_a 
müdürlüğünden bu iş~ aid alacakları fenni ehlı:r.e~. vesıkası t~mı
nat mektubu veya makbuzlariyle birlikte ihale g~nu saat on dorde 
kadar vitayet daimi encümeni reisliğine vermelerı lazımdır. 

(16\5) 2-2859 

TÜRKİYE ZiRAAT 
BANKASI 

l\'lüf ettiş Namzedliği ve Şef 
Namzedliği l\füsabalca İmtihanı 

Tiirkiye Ziraat 
Bankasından : 

1 - Bankamıza musabaka ile ve müsabakada gösterilecek mu
vaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve Şef 
namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için sıyasal bilgiler (mülkiye) ve· 
ya Yüksek Ticaret ve İktısad okulasından ve yahut Hukuk Fakül
tesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

3 - M\jsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları verile
rek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş naınzedlerine (140) ve Şef namzedlerine (130) li· 
ra aylık verilir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe ge
çirileceklerdir. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırı
lacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet im
tihanına girecek ve kazanır!arsa .terfi edecek.~erdir. 

5 - İmtihan programı ıle saır şartları gosteren matbualar An
kara İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6' _ İstekliler. aranılan belgeleri bir mektubla en son 27-7-936 
pazartesi günü akşamına kadar (Ankara Ziraat Bankası Tcftiıı He- , 
yeti Müdürlüğü) ne göndermek veya vermek suretiyle müracaat et-
miş bulunmalıdırlar. (1731) 2-2978 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Gümüşaııc ~afıa 
l\'lüdürl~Oiinden : 

ı _Eksiltmeye konulan iş: Gümüşane Vilayetinin 
Trabzon • İran Transit yolunda yapılacak tesviyei turahi· 
ye, imaHitı sınaiye, silindiraj, sığnak binaları ve işaret lev· 
haları. 

Bu isl,.rin keşif bedeli: Üçyüz seksen bin altı yüz kırk 
dört lira - ız kuruştur. 

2 _ E · · e aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A _ Eks.iltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei turabiye şose ve kargir ve betonarme ın· 

saatma dair fenni şartname 
- E - Hususi şartname 

G - Tahlili fiat cetveli 
lstiyenler bunları 950 k~ı_-uş mukabilinde Gümüşane 

Nafıa Müdürlüğündeq alabılırler. Ve İstanbul. Trabzon· 
Erzurum ve Ankara Nafıa Müdürlüklerinde mütalea c c
bilirler. 

3 - İhale: 20-7-936 pazartesi günü saat 15 de Gümüşa
ne vilayeti odasında komisyonu mahsusu tarafından ya· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 19000 lira 

muvcıKkat teminat vermesi ve Ticaret Odasına kayıtlı ol
duğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi lazımdır. Bun
dan başka Nafıa Bakanlığının 24-4-936 günlü talimatna
mesine göre bakanlıktan bir vesikayı haiz olması şarttır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Gümüşhane Viiayeti ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçün
cü maddede yazılı saate kadar olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola
cak e:ecikmeler kabul edilmez. ( 1604-3698) 

Sivas dahilinde kain Çakrı tuzlasında yapılacak 17278 lira ke· 
şif bedelli abdan ve göl inşaatının 3-7-936 tarihinde k~palı zarfla 
yapılacağı ilan olunan ektiltmesine istekli çıkmadığrndan dolayı 
bermucibi kanun pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 14-7-936 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 dı 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım, satım komisyo
nunda yapıfacaktır. 

2 - Eksiltmeye mimarlar da iştirak edebilirler. 
3 - Proje, keşifname. şartn:ımelerle mukavele projesi ve ,artna· 

melerden mürekkep evrakı 2SO kunış mukabilinde İstanbulda İn
hisarlar Umum Müdürliiğü Tuz Fen Şubesinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 3737 lira 47 kuruştur. 
5 - İsteklilerin eksiltme giinünden en az iki gün evvel İnhisar

lar Tuz Fen Şubesine gelerek ist nilen vesaiki ibraz ile ~h!iyet ve
sikası almaları ve bu ehliyet ve kanuni vesikaları ile sözU geçen 
komisyona müracaatları lazımdır. ( 3758) 2-2861 ------

Trük Hava l(ıırumu 
Genel Merkezinden : 

1) Ankarada bir paraşüt kulesi yaptırılacaktır. 
2) Kulenin tahmini keşif bedeli (44.947) lira (50) ku· 

ruştur. 

3) Plan ve şartnameler (25) lira mukabilinde Ankara'
da Hava Kurumu Merkezinden, İstanbul'da T. H. K. İs
tanbul şubesinden alınacaktır. 

4) Eksiltme 31 temmuz 1936 günü saat 15 de kapalı 
zarf usulile Ankarada Kurum Genel Merkezinde yapıla
caktır. 

5) Münakasaya girebilecekler: 
İsteklilerin diplomalı mimar veya mühendi~ o1malart 

ve inşaat müteahhidi olduklarına dair mukayyet bulun -
dukları ticaret odasından vesika ibraz eylemeleri ve ikti
darı malilerini gösterir bir b::ın\{a referansı ver,...., leri ve 
simdiye kadar bu şekilde mülıim bir betonarm" inşaatı 
yapmış olduklarını vesı:ıikle isbat eylemel,.ri ve bu 
vesaiki münakasa tarihinden itibaren asgari yerl; "'··n evel 
T. H. Kurumuna ibraz ederek münakasaya gireb;lı-rekleri
ne dair vesika almaları şarttır. 

6) Talipler (3371) lira (6) kuruşluk muvakk" teminat 
mektubu ve ehliyet vesikalariyle birlikte teklif tl"rl·tupla· 
nm 31temmuz1936 saat 14 e kadar Genel Merkez B:ışkan-
hğına teslim etmelidirler. 1-2952 

ls 
~ 
Banl{asına mem1ır 

alınacak 
rf ürl~ye t~ Bankasından ı 
Bankamızın Merkez ve Şubelerinde çalıştırılmak üze

re Lise veya Ticaret Liseleri mezunlarından müsabaka im
tihanı ile memur alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar a· 
rasmda ayrıca Yüksek tahsil görmüş olanlar ve yabancı li
sanları iyi bilenler tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvafafkiyet ve tah
sil derecelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verile-
cektir. L 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 cumartesi giinü saat 
ONDA Ankara, İstanbul ve 1.zmir şubelerimizde yapıla
caktır. En son yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 

İstekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahna
meyi Bankamızın Ankara, İstanbul ve tzmirdcl·i subele
rinden alabilirler. Baska yerlerde bulunanlar bu i.,.,,l-ıname
yi Bankamızdan tahriren de talep edebilirler. Anc"'k bütün 
taliplerin çok vazıh adres vermeleri lazımdır. 2-2958 

İnhisarlar Umum l\'.lüdürlüğü jldeıı 
Sıvas dahilinde kain Hargun tuzlasında y4'.'pılacak 

49833 lira keşif bedelli tabahhur abdanı göl ve ~::malın
dan müteşekkil tuzla tesisatının 2.7.936 tarihinde kapalı 
.zarfla yapılacağı ilan olunan eksiltmes1ıie istekli çıkmadı
ğından dolayı bermucibi kanun pazarlıkla yeniden eksilt
meye konmuştur. 

1 - Eksiltme 13-7-936 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin~ 
deki Ahın Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - El:siltmeye Mimarlar da iştirak edebilir! r. 
3 - Proje, keşifname, fenni şartnamelerle mukavele 

projesi ve şartnameden mürekkep evrakı 250 ı- ruş mu
kabilinde İstanbul'da İnhisarlar Umum Müdürl 'ğü Tuz 
Fen Şubesinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 3737 lira 47 ıruştur. 
5 - İsteklilerin eksiltme günündeı{~n az iki ün evel 

İnhisarlar Tuz Fen Şubesine gelerek istenilen ve ıiki ib
raz il ehliyet vesikası almahrı ve bu ehliyet vesika arı ile 
birlikt sözü geçen komisyona müracaatları lazımdır. 

(3759) ?-28~2 



SAYFA s ı .. u . 
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1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
ı - Gazete ilanında tarih hatasından dolayı münakasa yapılmı

yarak 2100 sayılı kanunun 14. üncü maddesi _mucibince _ilanına kar~r 
verilen Manisadaki tümen kıtaatının senelık 24000 kılo sade yagı 
ile merkezdeki kıtaatrn üç aylık 118000 kilo ununun kapalı zarfla 
münakasasmın devamına karar verildi. 

2 - Sade yağı ve unun şartnamele~i ayrı ayrıdır .. V.e bedelsiz o
larak Manisada tümen satın alma komısyonundan verılır. 

3 - ıs temmuz 936 ç3rşamba günü saat on altıda sade yağının ve 
aynı günde saat on yedide unun tümen satın alma komisyonunda ka
palr zarfla iha 1 esi vaoılacaktır. 

4 - Muhammen bedelleri sade ya~mın beher kilosu 83 kuruş ve 
unun beher kilosu 13 kuruş SO sant;mdir. 

S - Teminatı muvakkateleri sade yağının 1494 ı:ra ve unun 1195 

liradır. 
6 _ İstekliler kanundaki sarahat dahilinde vesika ibraz edecek-

lerdir. . 
7 - K:ı.nuni c;ekilde yazdıkları mektupları ihale saatinden bır sa-

at evet Manisadaki tümen s~tın ;:ı1ma komisyonuna verilece1~tir. 
(lS24) 1-2714 

1LAN 
ı - Garnizon dahilindeki kıta ve müesseselerin ihtiyacı i~in 8000 

kilo zeytin yağı 20-7-936 tarihine müsadif pazartesi giinü saat onbeşte 
kapalı zarfla alınacaktır. . 

2 - Münakasa: Ankara levazım amirliği satın alnı.a komısyonun
da yapılacaktır. Şartnamesi mezkur komisyonda her gün parasız 
görülür . 

3 - 8000 kilo zeytin yağının tutarı S800 lira olup temınatı mu-
vakkate"i 435 liradır. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 2 .3 
üncü rnı>cldelerindeki vesikalar}(! teminatı muvakkate makbuz ve tek
lif mektuplarını ihalenin yapılacağı belli giin ve saatten bir saat ev-
vel komisyonumuza vermekri. (1572) 2-2792 

İLAN 
ı - Garnizon kıt'a ve müesseselerin ihtiyacı için 10000 kilo sade 

yağı 18 temmuz 936 tarihine müsadif cumartesi günü saat onbirde 
kapalı zarfla alrnacaktır. 

2 - Münakasa Ankara levazım amirliği satın al.na '·omisyonunda 
yapılacaktır. Şartname her gün mezkür komisyonda parasız görülür. 

3 - 10000 kilo sade- yağının tutarı 8SOO lira olup teminatı mu
vakkatoai 637 lira 50 kuruştur. 

lstek1ile.rin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerindeki ve
sikalarla teminatı ıouvakkate makbuz ve teklif mektuplarını ihale
nin yapılacağı belli gün ve saatten bir saat vevvel komisyona vcr-
mele.d. ( 1573) 2-2793 

İLAN 
1 - Kars garnizon ihtiyacı için üç milyon kilo çam odunu kapalı 

zarf usuliyle 4-7-936 dan itibaren eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
28-7-936 salı günü saat onda karsta askeri satın alma binasında ya
pılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli kırkbeş bin lira muvakkat teminatı 3375 li
radır. 

3 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün ve ihaleye i'tirak 
edeceklerin belli zamandan bir saat evveline kadar teklif mektup
larını vermek şartiyle karsta komisyona müracaatları. 

(1S78) 2-2790 

Kuru/ 

Konya BeJediye Reisliğinden: 
Konya şehri dahili su tevziatında kullanılmak üzere fenni şart

namesine tevfikan mübayaa edilecek 3450 lira muhammen bedelli 
200 adet su saati 2-7-936 tarihinden 17-7-936 tarihine kadar ıs gün 
miiddetle münakasaya çıkarılmıştır. 

1 - Bedeli keşfin 7,5 nisbetindeki teminatı muvakkate akçesini 
veya aynı mikdarda banka mektubunu Belediye Riyasetine verme
leri. 

2 - İhale 936 senesi Temmuzunun 17 inci cuma günü saat ıs de 
Belediye Encümeni odasında yapılacaktır. 

3 - Mübayaa edilecek saatler hakkında fazla mali'ımat almak 
istiyenlttin Belediye miihendisliğine müracaat eylemeleri ve ihale 
gününde Belediye Enrümen salonunda hazır bulunmaları ilan olu-
nur. (3897) 2-2980 

l(oııya B~lediye Reisliğinden: 
Merkezden 11750 metre mesafede vaki dutlu nam menba suyunun 

Konyaya isalesi için mevcut plan ve profil mucibince fenni şartna
mesine tevfikan yapılacak hafriyat 591403 kuruş bedeli keşif ile ve 
kapalı zarf usuliyle olbaptaki kanunu mahsusuna tevfikan 1-7-936 
tarihinden 16-7-936 tarihine kadar 15 giın müddetle münakasaya ko
nulmu tur. Talip olanlar: 

1 - Bedeli keşfin % 7,5 nisbetindeki teminatı muvakkate akçe
sini veya aynı mikdarda banka mektubunu ve bu gibi işler hakkın
daki iktidar ve liyakatini gösteren vesikalarını Belediye Riyasetine 
vermeleri,, 

2 - Kapalı zarfların 936 Temmuzunun 16 ıncı perşembe günü 
saat tam 15 şe kadar Belediye riyasetince kabul olunacağı, 

3 - Yapılncak ameliyat ve hafriyat hakkında fazla malOmat al
mak ist" enlerin Belediye Mühendisliğine müracaat eylemeleri ve 
ihale gününde teklifnameleri Belediye Riyasetine tevdii Jiizumu 
ilac> 'llunur (38Q3) 2-2979 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜOÜRLUCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARl 

150 TON 114 LÜK OLEOM 
lSO TON 105 LİK Ol EOM 

1 ahmin edilen bedeli ( 17625) lira olan yukarda mikdarı ... e cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri!<alar Umum Müdürfüğü Satınalma 
komisyonunca 27 Ağıı5tos 19~6 tarihinde per.,embe günii saat 16 da 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Talipl~rin muvakkat teminat olan ( 1321) lira 88 kuru
şu havi teklif mektuplarını me ·,kı'.'ır giinde saat 1 S e kadar komis· 
yona vermeleri ve kerıdi1erinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkiır gün ve saatta komisyona müra-
caatları. (1550) 2-2844 

1 O. O. YOLLARI VE LlMANLARI UMUM 
MUDURLOCU S. A. KOMiSYONU fi ANLARl: 1 

Metre mikabı muhammen bedeli 39 lira olan aşagaıda cins ve 
mikdarı yazılı çam ve kereste 24 temmuz 1935 cuma günü saat ıs 
den itibaren sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankarada i
dare binasında pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti~enler.i:'. her cinsin hizasında yazılı muvakkat 
teminat, kanunun tayın ettıgı vesikalar ve resmi gazetenin 7.5.936 
g. 3297 No. h niishasın<lcı intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış bir vesika ile muayyen vakitte komisyonda bulunmaları lil
zımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde. Haydarpaşada tesel
lüm ve sevk şefliğinde, Eskişehir ve tzmirde idare mağazalarında 
görülebilir. ( 1641) 

Cinsi 
l) Vagon tahtcı!:ı 

2) Çam muhtelif 

Takribi M3 ı 
l059,()74 

342,750 

İLAN 

1\1 ııvakkat teminat 
3097.79 lira 
1002.54 lira 

2-2903 

İlk eksiltmesi feshedilen ismi. muhammen bedelleri a~ağıcla yazı· 
1ı malzeme 23.7.1936 perşembe günü hizalarında gösterilen saatler
de Ankarada idare binasında ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile sa
tın alınacaktır. Bu işlere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen 
muvakkat teminatlar ile kanunun tayin ettiği vesikaları resmi ga
zetenin 7.S.936 g. 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan tali
matname dairesinde alınmış vesika ve teklif mektuplarım aynı gün 
lastik malzeme için (saat 14,4S e): Dinamo kayısları için (saat 
ıs e) ; kapaklı ebonit kutular için de (Saat ıs.ıs e) kadar komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır 

Bu işlere ait şartname Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğin
de, Ankarada mıılzeme ciairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İSMİ 

M uhteli fülcins lastik ~ 
malzeme ) 
Muhtelif eb'atta 4310 ) 
metre bezli kauçuktan) 
mamul vagon dinamosu 
kayıft... ) 
800 adet kapaklı ebo- ) 
nit akkümillitör kutusu) 

Muhammen 
bedel 

22765 Lira 

13116 .• 

Muvakkat 
teminat 

1707,38 Lira 

9!\3.70 ., 

Eksiltme 
saati 
IS,45 

16 

(1639! 2-288Ç 

Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton :,un'i Portland çimen· 
tosu 22-7-936 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binasm<la satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2227,SO liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5-1936 gün 3297 
No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 14S er kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. ( 1S88) 2-2838 

İLAN 

Muhammen bedeli 10.SOO lira olan 300 ton hurda dökme demır 
3-8-1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 787,SO liraklık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-S-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
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada malzeme dairesinde; Hay
darpaşacla Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

( 1S97) 2-2845 

İLAN 
Muhammen bedeli (S424) lira olan Demiryolları Vergisinin bir 

sene müddetle basım işinin 23-7-1936 salı günü saat 15,30 da kapa
lı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin ( 406.80) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları. resmi gazetenin 7-5-1936 gün 
ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire· 
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Ko
misyon Reisli~ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, da-
ğıt11maktadır. ( 1640) 2-2890 

İLAN 
Muhammen bedeli (4127,97) lira olan sürat kontroi saati yedek

leri ı3-8-936 perşembe günü saat lS.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binasmcla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (309,60) liralık muvakkat teminat i!e 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün. ve 
3291 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisy:>n 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme dairesinden, Ha}. 

darpaşada tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
( 1683) 2-2945 

iri --Adliye Vekaletinden : 
Adliye sarayının yalnız üst katında bulunan vekalet dairele~f· 

nin 165 kamyon tahmin edilen eşyasının heyeti umumiyesi ~ç ~ 
zarfında Yenişehirdeki temyiz mahkemesi binasına naklettirıle<:e 
tir. 

Tahmin edilen bedel 990 liradır. 
Muvakkat teminat mikdarı 74 lira 25 kuruştuı e-
Talip olanlar vekalet levazım müdüriyetinde bulunan şartnaıfl 

yi her zaman görebilirler . . 
1 Pazarlık 13.7.936 pazartesi günü sa.at 14 de Adliye vekıiletı ~ 

va7.ım müdüriyeti odasında toplanacak komisyon tarafından yaP" 
lacaktır. 

2-2985 

Anl{ara İmar Müdürlüğünden: 
Dairemiz kadrosunda 300 lira ücre~li aplikasyon mühendisli~ 

münhaldir. Resmi dairelerle ve askerlikle alakası bulunmıyan se 
best miihcndislerden talip olanların müracaatları ilan olunur. 

(1706) 2-2988 

E,ethiyc Beledi vesi clnen: 
24·6-936 t;rihinde kapalı zarf •usulile eksltme·;i ilan olunan f~t· 

hiye Kasalıası elektrik tesisatının inşasına talip zuhur etmediğır: 
den bir ay içinde pazarlıkla yapılmasına karar verilmiştir. 1stek9~ lerin Fethiye Belediyesine müracaatları ilan olunur. (3806) z:=::..--

A ıt liara Valiliiiiıulen: 
Stadyum ve Hipodrom alanında kullanılmak ÜT.ere bir tra~.tö~ 

ile altı adet çim makinası 30-7-936 tarihine rasthyan perşembe gurı 
saat 16 da villiyet binasında toplanan daimi encümende ihalesi f': 
pılmak üzere k?.palı zarf usulile eksiltmeğe konmuştur. Keşif bede 
li 5 bin liradan ibarettir. Muvakkat teminat 375 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını, teminat mektup veya makbuı; 
lan ve ticaret odası veı-ıikalarilc birlikte ihale günü saat ıs şe kada 
vilfivet daimi encümeni Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Eksiltme evrakı vilayet Nafıa müdürlüğünde görülebilir. ( 1123) 
2-2990 ~ 

Anl\:ara Birin(•İ l\fı11taka Taptı 
Sicil l\luhafızlığınclaıı: 

Apkaranın Bcı.lkehriz mevkiinde kain vergice eski kaydına ra ... 
lanmıyan ve yeni tahrirde muhallebici Ömer oğlu Mehmet Adrfl 
yazılan 81 veni No: lu bu tarlanın tapuda kaydı bulunmadığınd_, 
mumaileyhin veresesi Gülsüm, Haydar ve Saadet namlarına inti~ 
len tescilini stemişlerrlir. 

Sözü gecen yerin mülkiyetinin tahkiki için 3-8-936 pazartesi / 
nü sıı.at onda yerine memur gönderilecektir. 

Bu tarlada benim hakkım var diyenlerin ellerindeki belgeleri' 
birlikte Ankara Birinci mıntaka Tapu Sicil Muhafızlığına ve yab~ 
mahalline varacak memura baş vurmaları bildirilir. (1724) 2-299 

Adliye Vekaletinden: . 
1 - Ceza mahkemeleri usulü kanunu ve tadilatı ile cürıoU 

meıı.hut kanununun bir nüsha halinde ve en az beş, en çok on forıı1'; 
ve türk ceza kanunu ile bu kanunun meriyet mevkiine vazına ıııüte"' 
allik kanunun hirlestirilerek ayrıca bir nüsha halinde ve en az d'; 
kuz, en çok on iki forma (ikişer bin) nüsha olarak şartnamesi dal• 
resinde pazarlıkla tabettirilecektir. 

2 - Beher formasının tahmin bedeli on beş lira. 
3 - Muvakakt teminat mikdarı 23 lira 7S kuruştur. 
4 - Pazarlık 30-7-936 perşembe günü öğleden sonra saat 15 .d• 

Adliye Vekaleti Levazım Müdürlüğü odasında toplanacak korn•'" 
yon tarafından yapılacaktır. I 

S - Pazarlığa istirak edeceklerin bu hususa dair şartnaıııeY 
Ankarada Adliye Vekaleti Levazım Müdüriyetinden ve İstanbut 
da Adliye Levazım memurluğundan imza mukabilinde parasız • 1' 
malan ve pazarlık günü muvakkat teminat mikdarıru havi sandı 
makbuzu veya banka mektubu ile komisyona müracaat etmeleri il•" 
olunur. (ı684) 2-2987 ~ 

Anl{ara P .. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Ankara Otomatik telefon santralı binasının dış badanası ve 1'4'.ıw' 
cere çerçevelerinin boyanma işi pazarlığa konulmuştur. Ke~if bedf' 
li 572 lira 44 kuruş, muvakkat teminat 42 lira 93 kuruştur. 

tsteklilerin 27 temmuz 936 pazartesi günü saat ıs de; Bu paıat' 
lığa iştirak edeceklerine dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları eb" 
liyetname ve teminat makbuzu ile komisyonumuza müracaatları. 

( 1725) 2-2983 

Emnivet İşleri Umum 

Adet 
5600 ila 6000 

l\'Iüdürl~Oiindctl: 
·rı•t 

Basılanm cinsi Tahmin edilen bedel Teı:nı. • 
Polis mecmuası 2500 lira 188 ıır 

gksiltme günü 
.:o'f.7.936 cuma giinü saat 15 5• 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı Polis mecmuası: Karşısında gö 
terilen günde açık eksiltme ile bastırılacaktır. .

11
• 

Şartnamesi Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü Üçüncü Şu~es\ı. 
dedir. İsteklilerin yukarıda yazılı mikdarda muvakkat ternırılluıı 
makbuz veya Banka mektupları ve kanuni belgelerle birlikte o g 
ve saatte Umum Müdürlükte müte~ekkil komisyona gelmeleri. 

(1618) 2-2873 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 

1 YENi ) SİNEM AL 1 KULÜ!J 

Umunü Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 

Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarındıı 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

' 

BU GECE 

Çok tesirn nağmelerile filmin başınd n 
sonuna kadar kalpleri heyecana sürük
eyen bir kemanın tarihine karışan şa· 

şaalı bir aşkın ebedi davası 

XEMANLAR ÇALARKEN 
Sibille Schmitz • Güsta.v Fröhlich 

BUGÜN BU GECE 

Esrar - Macera - Heyecan ve aşk filınl 

1 - ŞAN DUNUN A VDETt 

2 - ŞANDU S1H1RLl AD'\n \ 

Canlandıran: EELA U 'GCSJ 


