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Ba~betke 

0C0NC0 DEVRE 

Falih Rıfkı ATAY 

Geçenlerde Ankarada demir ve 
. Çelik mukavelesini imza eden İngiliz 
tnümesillerinden biri, bu münasebet
le beyanatta bulunurken, cumuriyet 
Tefüninin kudretini belirttikten son
:ra diyor ki: " ... Ve böyle bir idare 
ile lıakikatlestirilmeyecek hiç bir 
İf ve bir ecnebi için ce8aret edil
Jırıiyecek hiç bir teahhüJ yoktur.'' 

Osmanlı idaresi büyük bir kredi 
İtimadstzlığı içinde, vergilerini reh
hederek. ve memurlarının maaslan· 
nı ec:nımi sada..~ası ile <idemt"«Ye c.alı
§arak n;hJ\yet buldu. Osmanlılar ara· 

ıında yalnız kapitiilasvonları k;,Jtlrr· 

nu-1: rl·;mkun olrnadıama ct~::til, 
rniist .. kil bir maliye ve ekonomi ida-
resini L_ --r " b'1 ·~ arnıvacagımıza ecne ı ~r 

larafrndan inandırılmış olanlAr çok· 
tu. lozandan sonra, bu zavıf iman· 
lılar, Yeni Türkiye ile Avmpa devlet· 
leri arasmda her türlü kredi münase· 
betlerinin kesilmiş olduğunu ve ec· 
nebi lehnayesinin ancak imtiyazlan
dtrılarak Türkiveye gelebileceğini id
dia. edip rlurdular. Kemalizmin her 
hususta olduğu gibi, maliye ve eko· 
llOrni hu·u~11ndaki tam istiklal mu
ka•emetini kırmak istiyen bazı ec
nehi finans otoritt-leri. b•1 iddiayı 
hl\kh "ıkarmava calu~trlar. Bu ikinci 
devr,.r'~ fYedrrfü!imiz imtihan hakikat 
Ç4!!t; ~mu~tur. 
k Bir taraftan sa~lam bir büdce 
v u~: J)arayı müdafaa etmek, iç 
d:.ıık'· \~r:ti tanzim ebnt-k, bayın
• ıs ~"~' b,;sannak, ondan-tonra 
·~ ~ lcat>itülaayonlar 

devn hatırumı unutturmak .. 
f J • Uhaumı 

men aa re temas eden ve halk za-
rarına. adeta kapnıaca oynay bazı 
ecnebı teşebbü3lerini tasfi an k 
bu yüzd f ye etme , 
'd d en men aat sahihlerinin içe

n e ısarda b' t" ı·· .. 1 ın ur u ınanevralarmı 
on ':m"k, nihavet muzaffer olmak 
yanı garb medeniyet ~lemı' . . d ki' b"t" " ıcm e 

u un rnu~melelerde o alem•~ men 
s';1~ rnüs nkil devletlerden İtibar sa: 
ı...ıbı ofanlada itimad eşitliğini e)d,. 
etmek lazım geliyordu. 

Mücadele Ankara az . il 
s l k mı e, sar· 1 ma sızın gev• ks' . d v• ' ~eme !Zın, egış-

nıez hedef göz önünde tutularak de
vanı etıni · M .. . şhr. uzakerelerimizde da-una .. . . 

.. guç, htiz ve kıskanç olduk. Çün-
kü ne kendimizi, ne de başkalarını 
a!~atıntı.k istiyorduk. Tutmak üzere 
$0z: vermekte olduP,umuzdan, "evet!" 
deınek İçı'n k d" .. .. d k B' kıın. . ço uşunuyor u . ır ta· 
la kunseler bu süratsizlikle frrsat-

r kavbetme1de olduğumuzu söylü-
Yorlardı H lb k" b' b b · · · n u t ız u asıret sı· 
Yas ti ile, osm:ınlı idaresinin maatte
es3\jf türk ve Tür tiye kE>limc!eri üzeı·i 
ne Yapı,.tırdı.Yı itimadsızlrk ve c' ddi
YE' 07

';• _ J .. k..,.sini l:aldırrn k · t' 
d ._ • n ıs ıyor-
l'~ o ki' ı· k .. · n sur yı muc()d .. le nihn· 

(~: tn mfolt- ~ h yrma çalı anlar 
~ .. 1~ kazan•hYi•stır. ln~}'z mümcs-
'1 nsn 'ivle..ı·~; h~lcilmttir. 

N~zı i ve Saı·ayköye 
şı d(~tli yağln urlaı· 

'-' 

yab.-ıyor 

k'" lztnir, 1 (A.A.) - Nazilli ve .:iaray-
oy civarına iki gündenberi tufanı an· 

dıran şiddetli yağmurlar yağmaktadır. 
Na:illi ve havalisine düşen şiddetli 
yagmurlar bir aralık korkunç bir şekil 
almış ve Nazilli • Şamh arasındaki hat· 
tı.~ bir çok noktaları bozulmuştur. Bu 
}'uzden, hareket eden Denizli ve Nazilli 
postaları aktarma suretiyle yollarına 
devam ettirilebilmiştir. Bu trenlerin ac· 
ferleri muvakkaten tatil edilmistir. 

~ 'rEMl\lUZ 1936 PERŞEMBE 

Son haberler üçüncü 
sayfamızdadı1· 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Milletler Cemiyeti toplantısındaki 
NEGOSON ASAl\1BLEDEKt NUTKU 

Habeş imparatorıı, zecri tedbirlerin kaldırılma
~-andan büyiil{ bir acı c]uyduğunu söyledi. 

«Buraya harb sall.ııesiııde olan faciaları aıılatınıya geldim» 
suretiyle yarıda bırakmıya çalışan bazı 
hiıkiimetlerin bu gidişleri bende hayal 
inhsaı ını mucil. oldu Diğer taraftan 
hana her türlü mali yardımda bulun· 
mai<t<•ı d:ıimi surette imtina edildi. 

Negüs Londradaa Cenl'reye gid<'rken 

ltalyaya karşı tatbik rdilmrkte olnn 
zecri tedbirlerin kaldırılmasına kıyam 

edılınesinden dolayı derin bir acı cluy· 
clum. Çünkü bu hareket. Halıeşistanın 

l, atı bUrettc yalnız bırakılacağını göste
riyor' Zayıf milletlerin milletler ce· 
mi vetınden bekli ye bilecekleri şey ha
kikaten bundan ibaret midir?. Biz, ha
bes mill ... ti adına 52 devletten bize res
men \ chletı•ıis oldukları yardımı istiyo
ruz. Andla5malara riayet edilmesi nok
tasında ısrar ediyoruz. 

Cenevre, 1 (A.A.) - Dün Milletler 
Cemiyeti asamblesinde söylemiş oldu· 
ğu nutukta Negüs ezciimle şöyle demiş· 
tir: 

"- Milletler cemiyetine güvendim, 
çünkü cemiyetin teahhütlerini yerine 
getireceğini sanıyordum. Adaletin kuv
vete galebe çalacağı zannında bulun
dum. Bu sebebten dolayı milletime iha

net etmemek için İtalyanın yapmrş ol
duğu bütün teklifleri reddettim. Çünkü 

böyle hareket etmek suretile bütün mil
lctlAd tcca• ~z:: k ı~ı müdafaa etmekte. 
olduğuma kani bulunuyordum . ., 

Necaşi. bundan sonra harb hakkında 

kısaca izahat vermiştir. İmparator, İtal
yan tayyarelerinin tonlarca iperit saç
mak suretile habeş halkı arasında te· 
teflere sebeb olmuş ve diğer tahrib edi
ci maddelerin kendi iş ve güçleriyle 
meşgul olan binlerce kişiyi öldiirmüş ol· 
du<Yunu söylemiştir. 

N~caşi. sözüne devamla demiştir ki: 
"-Buraya bu harb faciaları hakkın

da lıizzat malumat vermek için geldim.,. 
İmparator. İtalya ile Habeşistan a

rasında son yirmi sene içindeki müna· 
sebetlerden bahsetmiş ve on üçler ko· 
mitesinin birinci teşrin 1935 tarihli ra
porunda Hnbeşistanın iyi niyetini ka· 
bul ve teslim etmiş olduğunu söylemiş

tir. 

tirmesine ve nıh:ı} et 3 birinci teşrin 

1935 tarihinde hnbes toprağına girme· 
sine imkan vermiş olan uzun münakaşa 
ve görtişmeleri hatırlatmıştır. 

Necafİ. şıı suretle devam etmiştir: 
''- Daima Milletler cemiyeti anlaş· 

masına !;aygıları olduğunu teyid eden 
ve fakat aynr zamanda bu. anlıafmanrn 
derpis etmekte olclugu tedbirleri ve bu 
tedbirlerin geri bırakrlmasım istemek 

Hahes imparatoru. habeş hükümeti 
ve hahes milleti taleblerinde ısrar ey
lemeğc ve Milletler cemiyeti anlaşma
sına riayet ettirmek icin her çareye baş 
vurmağa azmetmişlerdir. 

Nccasinin nutku. 15 dakika sürmüş
tür. Saat 19.10 da dinleyenlerin alkışla· 
rı araarnda sakin ve v~kur yavaş yavaş 
kürsüden inmiş ve tekrar yerine otur 
muştur. 

İtalyaıı . g,ı:zeiet.ileri niıı çıkardığı hadise 

Sel{İZ İtalyan gazetecisi tevkif 
edildi. B. Van Zeeland cenıiyet 
adına teessürleriı1i bildirdi. 
Milletlerarası 

iştirak etti. 
basın cemiyeti de bu teessüre 

B. Titülesko İtalyan gazetecilere 
«Bu vahşiliğe nihayet 

Cenevre, 1 ( A.A.) - Milletler ce
miyetindeki resmi İtalyan delegesi B. 
Bovascopa, bir konuşma sırasında şöy
le demiştir: 

veriniz» diye bağırdı 

mediler. Bütün İtalya, kendilerini tas
vib ediyor. Bitarafca bir hükiim ver

(Sonu 3. üncü sayfada) 

zı:: s & 

Deyli Telgrafa •• 
~ore 

Boğazlar konferaı.sı 

. cumartesi umumi bir 
toplantr yapacak - Lord 
Stanhop anlaşmayı imza 

için tam sa 1 ahi yet 
alacak 

Londra, 1 (A.A.) - Deyli Tr1egr:ü 
gazetesi, boğazlar konferansının cuırı::ır-

1 

tesi günü yeni Lir umumi toplantı }''l· 

pacağını bildirmektedir. 
Bu gazeteye göre, Lord Sta11hop bu 

1 

arada I..ondraya gelecektir. Zira iş ba
kanlığında huzuruna lünım vardır. Bu 
münasebetle Lord Stanhop yeni boğaz
lar anlaşmasının imzası için lüzumlu fc· 
dakarlıklarda bulunabilmek üzere tam 
salahiyet de cı.lacaktır. 

Lol{arııo devletl<~ri
nin l{onf eransı 

to11lanı~1oı· 
Paris, 1 (A.A.) - Havas ajansı mu· 

habirinin Cenevreden bildirdiğine göre 
dün fransız. İngiliz ve Belçika bakanla
rını bir araya toplayan ziyafet sırasın
da bilhassa Lokarno devletlerinin ya • 
kında hangi ıartlar iı;inde toplanacak· 
ları noktası görüşülmüştür. Tahmin e • 
dildiğine göre, ilk önce Fransa, İngilte· 
re, Belçika ve İtalya arasında bir top • 
Jantı olacak ve bundan sonra Almanya
nın da iştirakiyle ikinci bir toplantı ya· 
pılacaktır. Bu toplantılar temmuzun 
sonlarına doğru Brükselde olacaktır. 

B. Şül{rÜ Kaya 
Ediı~neye gitti 

Trakya valileri bugür. 
toplanıyor 

İstanbul, 1 (Telefonla) - İç İşler 
bakanı ve Parti Genel Sekreteri B. Şük
rü Kayanın reisliği altında Parti mer
kezinde Vali B. Muhittinin de iştiraki 
ile ilyönkurul toplantısı yapıldı. Parti 
İşleri etrafında görüşüldü. B. Şükrü Ka· 
ya bazı izahlar verdi. Ak~am Edime~ 
hareket etti. Trakya toplantısı yarınki 
(bugünkü) perşembe günü yapılacaktır. Buna karşr Roma hükümeti, hiç bir 

zrunan Habeşistanr fethetmek için ha· 
ıı:ırlıkla.rda bulunmaktan vazgeçmemiş• 

tir. 

"- Dünkü hadiseler, sakınılması ka· 
bil olmayan şeylerdi. Bundan üç giin e· 
vel Milletler cemiyeti makamlarına ve 
delegasyonlar reislerine Necayişe söz 
vermenin havsalaya sığmaz bir şey ol· 
duğunu ihtar ettim. Bizim düşünceleri· 
mize gör-e Necaşinin nutku bir tahrik 
olmuştur. Aralarında şark Afrikasmın 

bir çok sabık muharibleri de bulunan 
vatandaşlarım, N ecaşinin milletlerarası 
ahl'kının şampiyonu kesilmiş olduğunu 
gördükleri zaman infiallerini zabtede-

İstanbuldal{i dünkü maclar 
ltalva. dostluk andlaşmasmr ve Pa· 

ris paktrnr imzalarken, im?.asınr tam· 
mama~r c1fü;iinıııekten baska bir şey ' 
vanmıvordu. Hıılbuki H:ı.be,.istan bu 
(!in1o"'~tiV. •ec;ikaları sulhun dayançla· 
rt c.,vrvord•ı. 

fmn"r~t,.,,. Thl.tJ 1 h'1rl\c;ı>"i'1i ve hu 
lı .. rli "İ t .. ı ih ı>rlf'"' v,. İt'>1v:mm v'.lldt 

•:,,~.,"m" ın~. ıı '·rri ha7.·rlrklarını bi-

REFORMA İŞİ BAHSE KONURKEN 

A ·jantin f!Örüşü nec iı~? ..__ 

Cenevre, 1 (A.A.) - Milletler cemi· 
yeti asamblesinin dünkü toplantısında 

B. Van Zeeland'm celseyi açan hitabe· 
sinden sonra Arjantin delegesi B. Can· 
tilo, söz almıştır. 

Mumaileyh, memleketinin her devle
tin kendi görüşünü izah ve teşrih ve me
suliyetlcrini üzerine alabilmesi için a
samlıleyi toplanmağa ~ağırmak hususun
da önayak olmuş olduğunu söylemiştir. 

B. Cantilo, bütün milletlerin toprak 

tamlıklarına riayet edilmesinin bütün A· 
merikan kongreleri tarafından kabul ve 
teslim edilmiş olduğunu hatırlatmış ve 

bu prensipi Arjantin adına bir kerre da
ha teyid etmiştir. Hatib milletler cemi
yetinin de hal ve şartları katiyen göz Ö· 

nüne almaksızrn toprak tamlığı prensi. 
pinin yüriirlüğünü teyid etmesi lazım 
Ôlduğuna kani bulunduğunu söylemiş
tir. 

Eğer amerikan telakkilerinin millet· 
ler cemiyeti anlaşmasının yürürlük mev
kiine konulması keyfiyeti ile bir ahenk 

kılınması ihtimali yok ise Arjantin, is· 
tikbalde cemiyet ile iş birliğinde bulun· 
mak meselesini tetkik etmelt zorunda 
kalacaktır. 

. .. 

Mulıtelit takıın, çok güzel bir oyundU" 
soııı"a Boçkayı 5 -1 yendi 

~ 
,.. -># ilılıi 

Boçhy - rnuhtelı't takım maçından bir görünttı 
· Yazısı S. inci say/ad, • 



SAYFA2 

ANKARA 
Yazan: Norbert Von Biscboff 

Türkçeye çerviren: Burhan BclGe Şevket S. Aydemir 

Yabancı münevver, bugün Türkiye 
ile diıne nazaran daha çok ve daha ya
kından meşguldür. Bunun delilleri pek 
çok sayılabilir. Fakat bu yakınlaşmanın 
ve ilginin son zamanlardaki en değerli 
delillerinden biri. Norbert Von Bischoff 
un Buralın Belge tarafından Ankara is
mi altında dilimize ievrilen eseridir. Bu 
bir kitabtu ki onun üstunde yerın her 
memlektte bugünkanden daha çok du· 
rulacak ve türk okuyucusu onu gıttikçe 
daha ziyade severek daha geni mikyas
ta anlamaya çalışacaktir. 

Norbc-.t Von Bischoff'un kitabı iki kı
sımdan ve hakikatte bir medhal ile bir 
metin kısmından ibarettir. K 'tn ya
rısını alan bu medbal kı m uş o
lan" ve hakiki metni de "olmnl.ta o
lan" umumi ha lıkları altında toplan 
mış bulunmaktadır. Birinci kısm, ikinci 
kısmın idrakini kolayla tıran ve oku
yucuyu, inkil bımızın "İnşa'' safhasını 
içine alan bu kısmı idrake hazırlayan bir 
mukaddime gibidir ve Bischoff'un türk 
milletinin karakterini izaha yarayan ta
rihi teH'ıkki tarzı bu kısmın baş mcvzuu
dur. 

Bischoff\m kitabı üstünde istenil
digi kadar durulabıhr. ve bu durulmak 
yerindedir ve öyle sanıyoruz ki türk 
münevveri zaman zaman bu k tabın ten
kid ve tahliline dönmek lüzumunu his· 
sedecektir. Fakat biz burada müşahede 
ve tahlıllerimizi kitabın sadece her ttirk 
münevvcrinden bir az teşrih ve izah is
teyen bir kaç noktası üstünde toplaya
cagız. Şunu da itiraf edeceğiz ki, bu 
noktalar eserin kül halinde uyandırdıgı 
mestedid hayranlık içinde müşkülatla 

ve cebrinefs edici bir s y neticesinde 
seS:ilebilmiştir. 

Tariht telakki bakımından ele alin
dıgı zaman, Bischoff'un kitabında tarih 
malzemesinin ne de olsa noksan t<ınıl
masından ileri gelen bir muhakeme tar
zının eserin bir çok kıymet hükilmle
rinde tesir yaptığını gôrürüz. Tarih 
malzemesinin bu noksan tanılışı bilhas
sa, türklerin kültür hayatına ve tarihı
ne aiddir. Bu noksan tanıhşın özü ü, 
Bisch,off'un. tıirklerin giiçebelik tatihi
ne ve hayatına aid telakki1eri alır. Bis
cboff'a göre, göçebelik tü~klerin tari
hi hayatında öyle bir safhadır ki, bu 
safha bu milletin bütün tarihi istihale
lerıne damgasını vurmuştur. Bu teHikki 
'Bischoff'un cJinde türklerin siyasal, 

kültürel, sosyal hayat cephelerini, iti
yadlarını, ruhi haletıerini izah için ek
seriya bir anahtar vazifesini görmüştür. 
Aşikar bir şeydir ki hiç bir çoban ka
vim, çobanlık hayatını muhafaza etmek 
şartiyle b:iyük bir kült\jr yaratamaz. 
Fakat çobanlık hayatından ayrılip da 
otokton hale gelen bir kavmin, bir de 
yaratma kudreti varsa, onun yaratacağı 
medeni sistem artık bir çobanlık niza
mının kriteryonlarile izah edilemez. 
İşte türk mi11eti böyle medeniyetler ya
ratan bir milettir. 

Kaldı ki türk milleti yarattığı çcşid
li medeniyetleri, yalnız çobanlık haya
tını terkedib intibak ettiği yeni ziraat 
ve şehir münasebetlerinin icaplarına 

göre, yani tarihi bir tesadüf eseri ola

rak yaratmış değildir. Çünkü türk ta
rihi iyi tetkik olununca görülür ki, türk
lerin hayatında arizi <'!an ve tesadüfi o
lan çobanlrktır, asıl olan ise otokton 
yaşayış, yerleşmiş cemiyet tarzı ve bi
ııaenaleyh uygurluk ve medeniliktir. 

Türklerin zaman zaman steplerde 
çobanlık hayatına atılmaya mecbur kal
mış, fakat bu hayattan dalına bir vadi
ler ülkesinde, bir ziraat kültürü alanın
da, şehirlerin ve medeni münasebetle
rin inkişafına yerdım edecek bir tabii 
"Vasat" da yerleşmek için çıkmak iste
miı ve çıkmaya çalışmıştır. 

Türklerin tarihi ve bilh,assa istila 
tarihleri, katiyetle denebilir ki bu mil
letin, tarihi saiklerin zoru ile zaman 
zaman atılı:ruığa mecbur olduğu bu gö
çebe hayattan yerleşik hayata geçmek 
için yaptığı ''70" asırlık bir mücadelenin 
tarihinden bafka bir şey değildir. Bu 
tarihin kademe kademe safahatını 

adım adım takib edebilirsiniz. Orta As
yanın kaybolmu' "Atlantid'' kıtasında 

(1) ilk ehli nebatı yctişdiren, ilk hay· 
vanı ehlilettircn, ilk madeni işleyen ve 
sonra bunları bütün tarih öncesi insa
niyete hediye edenler, türk soyunun 
kaynağı olan insanlardır. 

7000 yıl evelinden başhyarak Çin 
vadilerine, Kuzey Hinde, eski Med
yaya, Mezopotamyaya, Etiler eli • 
ne göçen oymakların sadece önle • 
rinde bir sürü ve ellerinde çobanlık 

asasile bu ülkelere göçmedikleri, ilk o
larak şenlendirdikleri ve medenileştir
dikleri ana yurdlarından bu yeni vatan
larına - bu yeni medeniyetlerin hepsin
de bir dereceye kadar müşterek bulu
nan - bir çok istihsal usul ve vasıtaları
nı, bir çok kültür malzemesini beraber 
getirdikleri bugün artık tesbit olunmuş 
bilgilerdendir. 

Binaenaleyh, denebilir ki türkler 
muztar kaldıkları zaman bir medeniyet 
hayatından çıktılar, fakat diğer bir me 
deni yet ha} atına girmek için çıl.tılar. 
Çobanlık, bu medeniyetler silsilesi ara
sındaki intikal safhalarından başka bir 
şey değildir. Bugün bile Çindeki K.msu 
elinden Eğe mıntakasına, Hazer ôte
sinden, Kafkasya'dan Surye'ye kadar 
olan etnik manzara tetkik edilsin, gôrü
lecektir ki türk göçlerine ve yer -
leşmelerine en çok sahne olan bu iıll:e
lerde; vahaları, ovaları, ekilebilir yay
laları işgal edenler, .. ehirli ve otol.ton 
olanlar tiırklerdir. Yük ek yaylalarda, 
ziraat kültürü hududundan yukarı yer 
lerde beya ona yakın sahalarda yaşayan
lar da türk soyunun d • .,ında kalan kav
mi tecemmülerdir. 

Hulasa, tarihin derinliğinde 70 asır
lık bir yerleşme ve istikrar cehdi. ..... , 
70 asırlık sabit bir kültürleşme karekte
ri .. , 70 asır süren ve daima yerleşme ve 
yaratma tabiatından hiç bir şey kaybet
meyen asli bir millet karakteri elbette 
ki muhteşem bir şeydir, ve bunun mi
sali tarih içinde çok değildir. 

Bischoff'un tarihi telfikki bahsinde 
üstünde durulması icabeden en mühim 
mevzu hemen hemen yukarda do ·undu
ğumuz noktadan ibarettir denebilir. Bu 
nokta haricinde Bischoff, bizi yeni Tür
kiyeye isal eden büti.ın tarih seyirlerini 
izah ederken tıpkı bizim gibi konuşu

yor. 
Evet, Bu kitabın yazıcısı bir adam ki, 

bu adam tıpkı bizim gibi konuşuyor. Ve 
bu "biz" dediğimiz zaman buradaki ma
nevi şahsiyet, türk milletinin köküne 
bağlı olup, Anadolunun engin, bir az 
mistik, bir az içinden konuşan, fakat 
derin duyuflU ve derin görüşlü öz insa· 
nıdtr. O insan ki onda ariyet ve yap
macık olan hiç bir şey yoktur. Bischoff 
işte bu öz adam gibi konuşuyor. Sanki 
bizim karakterlerimizin bizim kadar a
şinasıdır ve bizim tarihi varlığımıza 

bizim kadar bağlıdır. Bu duygulu aşina
lığını her adımda veriyor. Mesela Ana
dolu yaylasının el gözüne basit ve yek
nesak görünen kıvrıntıları, renkleri ve 
gölgeleri bizim gibi onun için de derin
dir ve manalıdır. Çünkü bu kıv

rıntılarm, renkilerin ve gölgele -
rin dilini o da düşünen her türk 

gibi anlatmaktadır. İlgisiz bir na
zarda çıplak bir tepeden başka bir şey 
olmayan bu büyük, yahud çorak bir va
diden başka bir şey olmayan bu dağ a

rası, asırların sırrını verdiği zaman, o
da bizim k?dar heyecanlanmaktadır. O 

da bir höyüğün başında bizim gibi du
ruyor ve açılan kara çukurun içinden 
4 90 yılın resmi geçidini kademe kade
me seyrediyor .. O höyük çukuru ki he
nüz anil toprağa varmamıştır. Çünkü en 
derindeki iskelet, nakışlı küpünün için
deki asilleştirilmiş arpası ile henüz ku
cak kucağa yatıyor, O halde daha derin
de daha asil ofan vardır, bu arpayı asil
leştiren vırdır. Bu kara çukur derinliği
dir ki bize, beşeri kültür tarihinde ka
demliliğin en yüksek gururunu, ve Bis
choff'a da arzın en eski ve en asil oldu
ğu kadar en insan milletini tanıyabil

miş ve sevmişolmanın haklı heyecanım 
vermektedir. (Arkası var) 

1) - iklim değişmesiyle kaybolan 
Orta Asya iç denizinin etrafındaki su
lak ve yeği! ülkeyi kastediyorum. -Ş.S. 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: . 
Deniz bayramı 

İstaı bul, 1 (Telefonla) - Deniz bay
ramı bugün (dün) büyük törenle kut
landı. Limandaki İtalyan, ingiliz, fran
sız ve yunan gemileri de düdük çalmak 
suretiyle bayrama iştirak ettiler. Abi
deye çelenkler konuldu. Söylevler ve
rildi. Deniz müesseseleri donatıldı. 

Bir kaza 
İstanbul, 1 - Osküdarda tütün de

posu karşısında çalı.,.an amelelerin üze
rine dıvır yıkılmış ve iki amele enkaz 
altında kalarak yaralanmıslardır. Bun
lardan Sabri has nede ölmüştür. 

Artin kuyuya düştü 
İstanbul, 1 - Ortaköy şifa yurdunun 

bahçesindeki 25 metre derinlikteki ku
yuyu temizlemek üzere kuy11va inen Ar
tin dü müş ve ölmüştür. 

Bir hırsız şebekesi 
İstanbul, 1 - İstanbul zabıtası mabed

lerin kurşunlarını çalan bir hırsız şebe
kesini yakalamıştır. 

Yeni kurulan bir kazamız 
Karamanlı, 1 (A.A.) - Denizlinin 

Acıpayam kazasından ayrılara1c Yeşilo
va, adı ile kaza halinde Burdura bağla· 
nan "Erle., nahiyesinin şimdiki yeni ka
za merkezi olan Satırlara dün vali Sa
vaş'ın başkanlığında daire reisleri, parti 
ve teşekküllerden mürekkeb bir heyet 
gelerek kazayı ziyaret etmiştir. Yeni 
kaza halkı cumuriyet idaresinin kendile
rine bahşettiği bu yeni vaziyetten çok 
faydalanacağını düşünerek çok büyük 
bir sevinç. içindedir. Ulu Önder Ata
türk'ü sonsuz minnet ve tazim duygula
riyle alkışlamış ve coşkun tezahürlerde 
bulunmuşlardır. 

Kazada ida,re teşkilatı kurularak işe 
başlanmıştır. Vilayetin yeni kazaya ar
mağan getirdiği Atatürk büstünü bütün 
köylü kucaklamış ve büyük sevgi ve te
zahürlerle bükümet dairesinde hazırla
nan yerine koymuşlardır. 

Heyetin kaza merkezinden ayrılışı 
çok heyecanlı olmuş, civardan gelen hal
kın da iştirakiyle samimi tezahürlerle u
ğurlanmıştır. 

DİL KÖŞESİ. 

Akhiaarda dolu yagmış. Gautenin 
biri bu haberi, bu başlıkla veriyor: 

''PORTAKAL BOYUNDA DOLU 
YACDI!" 

Bir cins Yala portakalı vardır ki 
uzundur; ancak o nevini hatırlayınca 
aklımıza - o da en sonra - uzunluk ge
lir. Fakat, portakalın bize birdenbire 
hatırlattığı fey, yuvarlaklık, turuncu
luk, nihayet, küçük bir dolu tanesin
den bahsedildiğine göre, iriliktir. 

''Portakal iriliğinde" olur; "porta
kal büyÜklüiünde,, olur; "portakal 
ağırlığında,, olur; lakin "portakal u
zunluğunda,, olmaz. 

En bmit kaidelerdendir: Bir §ey, 
bir şeye benzetilirken ''benzeyif'' ta
rafı bulunmak lazımdır. 

lngiliz romancılarından Maykel 
Arlen'in "yefil fapka'' romanından a
dapte edildiği anl"§tlan, fakat üstün
de buna dair hiç bir ifaret bulunmı

yan ''yefil elmalar" tefrikasından bir 
cümle: 

''Vali Conun Emmanın yatında kal
mıı olduğunu duyduğu vakit küplere 
binmiıti ... " 

Bu cümleyi ilk okuduğunuz zaman 
vali'nin adı Con :uınnediyorsunuz. 

Halbuki vali baıkadır, Con baıka. Bu 
karışıklığa muharrir ve yahut müter
cimin ufacık bir virgülü esirgemesi 
sebeb olmuıtur. 

''Con'un Emma'nın" muzalıilcyhle
rinin biribiri ardınca gelmesi de. hoı 

bir ıey değil ama neyse ... 

Ankara Birası 

936 finans yılı döviz 
cedvelleri 

1935 finans yılı büdce kanunu hü
kümleri dairesinde hazırlanmış bulunan 
döviz cedvelleri Bakanlar meclisince ka· 
bul olunmuştur. Cedveller 937 takvim 
yılının başına kadar mcri olaraktır. Dö· 
viz cedvelleri lüzumlu ihtiynçlar naza
rı dikaktc alınmak suretile hazırlanmış 
bulunmaktadır. Cedvellerden sarfiyat 
devlet büdcesinden yapılan sarfiyat e
sasları dahilinde yapılacak ve bir ced
velde döviz tahsisatı kalmadığı takdir
de diğer bir cedvelden ancak bakanlar 
heyeti kararilc münakale yapılabilecek
tir. Kararname ve cedvelleri meri bu
lunduğu müddetçe serbest döviz mün
hasıran sıhi, ticari, scbcbler ve tahsil ve 
tetebbü maksadiyle seyahat edeceklere 
verilebilecektir. 

Sıhat Bakanımız seyahate 
çıkıyor 

Sıhat bakanımız Dr. Refik Saydam·ın, 
• göçmen yerleştirilen orta Anadolu vila
yetlerimizde tetkik ve teftişlerde bulun
mak üzere, bugünlerde bir seyahate çı
kacakları haber alınmıştır. 

Belediyeler imar 
heyeti 

Kadrolar tesbi t ediliyor 
İç Bakanlık müste~arı B. Sabri Çı

tak'ın reisliğinde toplanan belediyeler 
imar heyeti, imar heyetinin teşkilatını 
hazırlamakla uğraşmıştır. Heyet uhde
sine verilen belediyelerin su işleri, ha
rita ve pHin işleri kanalizasyon ve spor 
sahaları işlerinden su, harita ve plan iş
leri şubeleri teşkilatının müstacelen ya
pılmasına karar vermiş ve bu şubelerin 
mühendis, mimar, mütehassıs, fen me
muru ve diğer memur ve katib kadrola
rını tesbit etmiştir. Kanalizasyon ve 
spor sahaları şubesinin teşkili 1klnCl 
plana bırakılmı~tır. 

Hususi td~ re hüdce
leri tetl{ik ediliyor 

İç Bakanlıkta müteşekkil büdce ko
misyonu bina ve arazi vergilerinin hu
susi idarelere devri dolayısiyle tasdiki 
gecikmiş bulunan hususi idare büdcele
ri üzerinde tetkiklerine devam etmek
tedir. Bina ve arazi vergileri de hususi 
idareler büdcelerinde yer aldığından 
büdcelerin tetkiki uzun zamanlara ihti
yaç göstermektedir. Şimdiye kadar An
kara, Kütahya, Ağrı, Samsun, Afyon, 
Maraş, Burdur, Çankırı, Ayıntab, Kars 
büdceleri yüksek tasdike iktiran etmiş 
ve mahallerine gönderilmiştir. Giresun, 
Muğla, Bahkesir, Erzurum, Elaziz, Ko
caeli büdceleri yüksek tasdike arzedil
miştir. İstanbul ve İzmir büdceleri ko
misyonca tetkik edilmektedir. 

Göcmenlerin şel{eri 
Göçmenler tarafından getirilip 885 

numaralı kanunun meriyeti zamanların

da gümrükten geçirilmemiş bulunan şe
kerlerin antrepo ücreti verilmeksizin 

memlekete ithal olunması müddeti 31 

mayıs 935 tarihinden itibaren 3 ay da
ha temdid olunması bakanlar lıeyetince 
kabul olunmuştur. 

Kahve idhali işi 
Memleketimize kahve ithali işinin bir 

elden idaresi için yeni yapılacak muka
vele formülü bakanlar meclisince kabul 
olunmuştur. Formüle göre bu işi ala
caklar memleket dahilinde stok olarak 
en az 10.000 çuval kahve bulundurmağa 
mecbur olacaklardır. 

Mukavele 3 sene müddetle yapılabi
lecektir. Teminat asgari 50 bin lira ola
caktır. 

İstanbul telef on 

Yeni ücret kadro ve 
tarifesi 

lstanbul telefon idaresinin ye:
rifesi ve ücretli kadrosu Bakanlc 
yetince kabul olunmuştur. !star 
lefonunun onu maaşlı ve 407 si üc 
olmak üzere umum kadrosu 417 me 
olarak tesbit olunmuştur. 

Yeni kadro ve tarife bugün İs 
ibul telefon idaresine tebliğ edilmi 

İstanbul telefon direktör vekale 
terfian Ankara telefon direktörü ve 
tanbul telefonu muvakkat idare he 
azasından Niyazi tayin edilmiştir. 
renin zat ve yazı isleri amirliğine 
lira ücretle Hıfzı, santral şefli i ve 
letine posta telgraf fabrikası dire 
rü mühendis Mehmed Ali, muhaseb 
1i ine muvakkat idare muhasebecisi 
ki tayin olunmuşlardır. Yeni idare 
rmdan itibaren yeni kanuna ve karar 
melere göre çahşmağa başlıvacağın 
muvakkat idare heyeti reisi }{adr: 
azadan Hasanın vazifeleri bu akşam 
itibaren hitam bulmaktadır. 

Bakanlar heeytince tasdik edil 
bulunan yeni tarifeye göre: Umuma 
çık telefonlardan görilşme 7,5, f 
mükaleme 5 kuruş abonman iicreti ev 
ve ticarethaneler için asgari beş 

milkaleme olarak 25 lira, İstanbul, B 
oğlu, Kadıköy santrallarına bağlı 

hallerde tesisat bedeli 40 lira, diğer 
trallara bağlı mahallerde tesisat be 
it 30 liradır. Tevziat kutusundan ye 
abonenin evine veya ticarethanesine 
dar eski abonenin bıraktığı tesisat nte 

cud olursa tesisat bedeli yarı ol~rak 
lınacaktır. 

tetkik seyahati 
Y. Z. E. meyvecilik, bağcılık ens 

tüsü direktörü Pr. Dr. 'Gleisberg ve 

sistan Neşet Ömer ile memh~ketimiıi 
muhtelif mahallerinde açılacak me 

fidanlık, istasyo nve nümune b<'llçelet 

nin tesisi için seyahate çıkmışlardır. 

Bu sene Malatya, Kastamonu, Ante 

Kocaeli, Niğde Erzincan ve muhtel 

vilayetlerde istasyonlar açılacaktı 

Meyve çeşitlerinin standardizasyon 

yapılacak ve Malatyada kayısılarımızı 

nefaseti muhafaza edecek şekild 

kurutulması için geçen sene yapılan k 

rutma tecrübeleri11in yapılmasına çal 

şılasaktır .• 

Finans teşkila tr 
• • 

nızamnamesı 

Finans bakanlığı teşkilat kanunu ni 
zamnemesi Bakanlar meclisince kabil 
edilerek yüksek tasdike arzedilmiştit• 

Sıtma mücade e reisle 
arasında 

Aydın mmtakası sıtma mücadele re 
isi Dr. Rüştii umum sıtma mücadele ın 

fettişliğine, Aydın mmtakası sıtırı 

mücadelesi laboratuvar şefi Dr. Abdiil 

rahim Aydın mıntakası sıtma mücadel 

si reisliğine, Manisa mıntakası ııtm 

mücadele reisi Dr. Enver Adana ııt~ 
on ya 

mıntakası sıtma mücadele reisi Dr. İzzet 

Niyazi yeni teıkil edilen Trakya mınta• 

kası sıtma mücadelesi reisliğine, Eski• 

şehir mıntakası sıtma mücadele i labo• 
ratuvar şefi Dr. Şevket Manisa m·ntaka• 
ıı sıtma mücadeleu reisliğine, Ankara 
mıntakası sıtma mücadelesi laboratuva 
şefi Dr. Mitat Konya mıntakası sıtml 
mUcadelesi reisliğine nakil ve tayin edil• 
mişlerdir. 

Sıhhat • 
verır. 
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Diıft Coope rin beyanatı 
lngiliz ı-frırbiye Bakanı, Paris'te 

iken bir beyanatta bulundu. Bu be
yanat da, tıpkı geçen sefer Maliye 
Bakam Nevi!Je Chamberlain'in başı· 
na geldiği gibi, birçok dedikodulara 
ve İngiliz muhalefet partilerinin şid
detli istizahlarına yol açtı. 

Bu gürültülerin kopacağım bilen 
Başvekil M. Baldvin, cevab verme
mek içın, hafta tatilini uzatmasını 
tercih etmistir. Onun yerine Sir John 
Simon ile Churchill cevab vermişler-
~· uır. 

Sir John Simon·a gore, lngiltere 
[),ı; lct!,.r Bakanı, fngilt,.re Harbiye 
Bakanı bnafından hazırlanan nutkun 
mii!ved~ .. ..sini JlÖrmüş, fakat llesl\ba 
gelmez }ın7_.ı se1'ebler vüzünrlıım hu
nun ~nn tt::ıkikacla al..lrf;ı ~ekiJct ... n l·ia
berftRl' olt\m~mıştrr. Nntka atf,.cl:len 
IC'Rh,.l.-.t,.. rr ... ]ince, bu, ~lml'lnva ;.f .. v-
hh,de bir &ansız - inCYiliz '1n~tlnğu 
eclactt tMmıası ve bir de ko11 .. 1<t;f ba-
rıs fn,.mi;liinden bahsetmemP,cıidir. 

Riitiin hn izahlara muh?l .. fetce ve
rilen rPvPl...l::ırı isd meh11cı Mn,.,.-ison'
un sı• «>;.:.,.1 .. ri JlulA·~a etmekte.dir: 

"Bizim şimdiki hiikiimetimiz mil

tecanis bir ekip değil, blribirine zıd 
Utıo;nrhrrlan mürekkeb bir h:ılitadır. 

Bu ise hem memleket hem de dünya 

barışı için bir tehlike demektir." 

Geuekten, bugünkü İngiliz kabi-
nesindf! bulunan başlıca şahsiyetleri 
ve bunlara yorulan politik temavül
leri eSRs alırsak. bu kabinenin biribi
rine zrd temayüller taşıyan kimseler
den mürekkeb olduğu fikri hasıl o~ 
lur. 

Mesela, Sir John Simon, daha eski 
dış bakanlık mevkiinde iken Alman
ya ile anlaşmayı temsil ediyordu. E
den, ise, Sovyet Rusya ile. ke,...a ve 
gine eski dış bakam Sir Samuel 
Hoare, Laval ile birlikte hazırladığı 
olan yüzi.inden Milletler Cemiyeti po
litikflsma doğrudan doğruya politika· 

yı yani diplomatik anlaşmaları tercin 
eden bir adam diye tanınmıştır. Şim
di ise, Harbiye Bakanı Duff Cooper'i, 
kütüğe fransız dostu diye geçirmeğe 
mecburuz. Maliye Bakam Chamber
lain ise Başvekil Baldvin'fo bir "şek~ 
li diğer" i diye tanınmıştır. 

Acaba bu ~lli başlı şahsiyetlerin 
ayrı ayrı politika "nuance .. lan güt-

meleri. kendilPrinden ötürü müdür 
yok~a RaşvekiJ Raldvin'in malumatı 
dahil;nde olan bir hu~usivet midir} 

MRlumdur ki, lngiltere' de bugün 
hakinı olan muhRfı>zak~Tlar partisi
dir. Bn partinin Churchill ve ihtiyar 
Cham~rlain ~ibi Üyeleri, fran1't7. ta
rP1ftarl Harı ve a1mf'ln alevhtarhkları 
ilP. ml"shıtr irlil .. r. F.~er narnJP. btıcY\in 
dı>hi b~ınl"r•n hRkim "ldnğu kahul e
dili,.!!e, inııili7: rtıs nnlit:lca~mm tema· 
"iill .... ~ni Önceden kestirmek az ç:ok 
'kal:.:1r1ir. 

Hı>lb11ki. hlcih ... tti;;; ..lrs politikavı 
miimkiin o1!'1"j;" l<ı:ırl~r l--ir v11711lıct1J7.· 
f,.ı. "'"'"""'"İ ;1 .. örtnı ... l· 'RAsv,.l·\1 'Ral-
ct•rin •;,.. ;11. cviinj;, .. .ı ... ,..l)eri ,.l),..mivet 
VP'"rl:m hir nrıl·t::ıdn·. 

f ~te bunun icin. bi7'e öyle Q'eliyor· 
ki hurriinki\ inrr;l;? kl'l1"inesindP Q:Ö
ti;l,.,, tPrnnii~ctii7l;;1. rl,.,ha zİvl\c1" 7a· 

biridir ve dış politikanın taktikleri 
icabıdır. BasvP.kil, yerine ve zamanı· 
na göre, na~ırlarr Arasında kah fran· 
sız dostu olana, kah Almanya dostu 
olana. kah İtalya dostu olana ve kah 
Mi1letler Cemiyeti yahut gizli diplo
masi taraftarı olana sözü bırakıyor. 

Geçen seferki Nevine Chamberla
in beyanatı ile bu seferki Duff Coo· 
per beyanatı bu kabilden, bu tertib
ten ve bu çeşni den beyanat olabilir. 
Ve bunların hepsinin arkasında, Baş
vekil Bnldvin "in "siikuti" ve esrarlı 
şahsiyetini bulmak, bize öyle geliyor 
ki kabildir. 

Burhan BELGE 
-===========================================-~ 
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ikinci tetkikine basladı. 
Montrö l (A.A.) - Anadolu Ajan

sının hususi surette gönderdiği muha
birinden : 

Teknik komite anlaşma projesinin 
ikinci okunmasına başlamış ve mukad
dimenin tahririni tahrir komitesine ha· 
vale etmiştir. Mukaddimenin metni, p
rojenin umumi heyeti temamen hazır· 
!andıktan sonra tesbit edilecektir. 

İngiliz delegesi, Lozan anlaşması· 
nın birinci maddesinde yazıh olan ser· 
bt>st geçme prensipinin, boğazların tek
rar tahkiminden doğması tabii olan ta
dillerle, yeni anlaşmanın biı:inci madde· 
sinde teyidini istemiş ve diğer delege
ler de bu isteğe iştirak etmi~lerdir. 

1 alyan gazetecileri 
Bern, 1 (A.A.) - Başmüddeiumumi 

1
>u akşam İtalyan gazetecilerinin serbest 

bıra'krlmasını emretmiştir. Gazeteciler

den milletler cemiyeti görüsmelerine iş
tirak miis'laclec;i ~eri alınmaktadır. Fe
ieral mrclis, bu mesele hakkında lüzum 

• 
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Türk delege heyeti, esasen mukave

lede derpiş edilen hiikümlerden çık -

makta olan bu prensipi asla reddetmek 

düşüncesinde olmadığını bildirmiş, yal
nız bu prensipin mukavelenin baş tara-

fında teyidindeki fayda meselesinin 
konferans tarafından umumi celsede ve 

diğer maddeler görüşüldükten sonra 

münakaşasınr istemi~tir. Komite bu vec
hile karar vermiştir. 

İkinci maddedeki sağlık hizmetleri 
ve diğer takslar meselesi yeniden gö

rüş teatisine sebeb olmuş ve komite me
selenin konferansa havalesine karar 
vermiştir. 

l1ırakı1dı 
göreceği tedbirleri almak h:ıkkmı muha
faza etmektedir. 

Matbuat bakanı, Cenevrede tevkif e

dilen İtalyan gazetecilerine şahsi selam 
ve muhabbet ve tesanüdünü bildirmiş
tiı. 

i\ illetle · C:en1i v~t ine 
.. 

et tı 
Cenevre, 1 ( A.A.) - Milletler cemiyetinin bu sabahki celsesinde ilk SÖ7. a

lan Kolumbiya delegesi olmuş ve milletler cemiyeti aleyhinde çok heyecanlı bir 
nutuk söy!Pmic;tir. 

ı 
• 

yenı 1ıııtkıı 
Cenevre, 1 (A.A.) - Sovyetler birliği halk komiseri, asambledeki 

Ccne-.re puktmın tak' iyesini istemi eş ve zecri tedbirlerin esas:ıız bir 
gelmiş olduvu fihird •bulunmuştur. 

nutkunda 
§ey haline 

Delbns - Sıt'; . ,. 
Viy~na, 1 (A.A ) - İyi haber alan 

mah ller, başbakanın B. Delbos ile mil
lal t t lkinini iyi telakki ettiğini izah ve 

• 
ıg korıusması , 

bu görüşmenin asamblenin cyluldeki mu

tad toplantısında vukubulacağıru ümid 
etmektedirler. 

ULUS 

Yunanistan da 
İdhalatı tahdid ediyor 

Atina, ı (A.A.) - Başbakan Metak
sas, kambiyo ihtiyatlarının durmadan a· 
zalması yüzünden hükümetin ithalatı 

tahdid zorunda kaldığını söylemiş ve 
demiştir ki: 

"- Şurasını unutmamalıyız ki her
kesçe bilinir sebebler dolayısiyle fakir 
düştük. Bundan dolayı sıkı bir yaşayış 
usulü takib etmemiz ve paramızın da
yandığr kambiyo ihtiyatlarınuzı her va
sıtaya ba~ vurarak korumamız lazım
dır.,, 

I tlwlrıt rıe lw<lar azaltılıyor? 
Atina, ı (A.A.) - Matbuatın haber 

ithalat tahdidini koyan B. Metaksas 
aldrğma göre, yeni listelerle azaltılan it
ha15tın kıymeti senevi 700 milyon drah
mi raddesindedir. 

• itler 
B. Musolini ile 
konuşn1ayacak 

oma, l (A.A.) - Sal hiyetli mah

filler, B. Hitler'in Akdenizde yapmak 
diı dnc, sinde blunduğu yolculuk sıra

sında B. Musolini ile görüşeccgine dair 
olan haberleri yalanlamaktadır. 

· talyan askerleri 
Cenub Habeşistanda 
bazı yerler aldılar 

Ad:;ababa, 1 (A.A.) - Birkaç gün 

evel Habeşistanm cenup bölgesinde ba

zı kanşıklrklar oldueu bildirilmişti. Bu

nun üzerine bu karışıklıkları bastırmak 
maksadiyle italyan Somalisinden bir o

tomobil kolu hareket etmiş ve bunu 
yerli asker kıtaları takib eylemiştir. Mo
yale, Kenya ve Noea mevkileri işgal o
lunmuştur. 

Adisababa, 1 (A.A.) - Adisababa

dan haber verildiğine göre İtalyan kuv

vetleri, Kenya hududu üzerinde Maya

Je'yi dün akşam işgal etmişlerdir. 

Parlanıentolar birliği 

toplantr~ı 
lsudaı.ıeşte, 1 (A.A.) - ParlctmcntO· 

Iar birliğinin 32 inci konferansı 3 tem

muzda burada toplanaca~ır. Konferan

sa, Danimarka 26, Fransa 6~. Yunanis

tan 14, İtalya 27 Yuğoslavya 37, Avus

turya 43, Romanya 14, İsveç 11, İspan

ya 11 ve Çekoslovakya 19 delege gön

dermiştir. 

Japonya 6, Amerika 8 ve Mısır 6 de-
lege göndereceklerdir. . 

Milletler cemiyeti ve milletlerarası ış 
ofisi de konferansta temsil edilecekler· 
dir. 

Yahudilerin protestosu 
Varşova, 1 (A.A.) - Varşova yahu· 

di te"kilatlnrı antisemitizim dalgasını ve 

yalıudilere karşı yapılan tedhiş !'far ~et
lerini protesto için bugün yahudi mües· 
sese ve mağazalarmın dört saat kapatıl .. 
masma karar vemiştir. . 

.5AYFA 3 

..... 

·ıalyan gazetecilerinin çılcardığı 
~----------------------------------~----~ 

Se .iz italy n gazetec · s · ev { · 
edildi. B. Van Zeeland cem ·yet 

cı. 

adına teessürlerini bildirdi. 
Milletlerarası basın cemiyeti de bu teessüre 
iştirak etti. B. Titülesko İtalyan gazetecilere 
«Bu vahşiliğe nihayet veriniz» diye bağırdı 

(Başı ı inci sayfada) 

mesi ve mubalagalara, ifratlara meydan 
vermemesi icin cihan kamoyuna hitabe
diyorum. 

Cenevre, 1 (A.A.) - Milletler cemi
yeti nezdindeki milletlerarası basın ce
rnıyeti azaları, dün, fevkalade bir top
lantr yapmıştır, Azalar, bir takrir kabul 
ctmi:,I l.:dlt. 'Bu takrirde "italynn gaze
tecilerinden bir grupun ~mıc.ucr cemi
ti tarihinde misli geçmi · olmayan bir 
hadh;cyc scbeb olmuş olan hareketleri
ne eseflenmiş ve bu hareketleri taklıih 
olunmakta ve matbuat adına Majeste 
habes imparatoru ile 16 ıncı asamble re
isinden ö:r.ür dilenmektedir. 

Bu takririn sonunda ''bu hareketi 
yapmış olan gazetecilerden hiç birinin 
millctlerarası matbuat cemiyeti men
sublarından bulunmamasının memnuni
yete !layan olduğu. ,kaydedilmektedir. 

,S,•kiz ;.:llzeteci meı·kllf 

Cc"evre, 1 ( A.A.) - Stefani ajan· 
sın<lan: B. Marko Marşini ile Gazetta 

del Popolo'nun muhabiri B. Vittorio 
Taecct-ti isminde iki İtalyan gazetecisi, 
polis müdiıril tarafından sorguya çekil-

dikten sonra serbest bırakılmışlardır. 

B. Titülesko 

Diğer sekiz gozeteci, halen mevkuf 
bulunmakta olup şunlardır: 

Korriere Della Saranın muhabiri B. 
Carlo Ciucci, aynı gazete muhabirlerin
den B. Guilio Caprini, Gaıetta Del Po
polo muhabiri Bay Paolomoneli 
Stampa gazetesi direktörü Bay Al
frede Signoretti, Popolo d'İtalia 

muhabiri B. Eugenio Morreale, Pic
colo gazetesi muhabiri B. Aldo Cassu
to, Lavoro Fascista muhabiri B. Giova
nni Angeli ve Popolo d'İtalia muhabi
ri B. Guido Caiani. 

Federal miiddei umumi. B. Cornu 
ile Bern şehri müddei u~umisi arasın
da yapılan telefon gôrüşmelerinden 

sonra bu sekiz gazete-:inin mevkuf tu
tulmasına karar verilmi~tir. 

Bunlar, bilhassa Necaşi'ye aşağıda
ki hakareti mutazammm sözleri söyle
miş olduklarından dolayı Muahaze 
edilmektedirler: 

cKatib «harb meydanına 
•kahrolsun fellah,-. 

dön,> 

Bundan başka İtalyan gazetecileri 
kendrlerini tevkif etme1< isteyen zabıta 
memurları ile hakiki boks mücadelele
ri yapmışlar \ e matbuc!.t locasmd ı uıuu· 
1111 bır kargaşalık çıkarmışlard r. 

lliidi~e nnsıl oldu~ 

Cenevre. ı (A.A.) - Hadi~cyc bi..~
zat şahid olan bazı kimseler, Necaşının 
aleyhinde yapılan tezahürlerin fevri ola
.mıyacağı hususunda müttefiktirler Ha
diseyi çıkaran italyan gazetecileri ikı 

Negüse teessürlerini bildiren 
B. Van Zecland 

saf teşkil etmekte idiler ve her biri· 

nin de elinde birer düdük bulunuyordu. 
Aralarında iki tane de gazete sahJbi 
vardı. Bunlardan bazıları Cenevrede 

yerleşik bazıları da h~~yadan gelmişti. 

İtalya general konsolosu ve aynı za· 
manda mahalli faşist teşkilatı başk .. nı 
bulunan albay Speichl'in, B. Van Zee· 
land tarafından "Sa mejeste Haile Sel5.
siye" }'e söz verilir verilme?., diplomat
lara mahsus locadaki yerinden a}' a~-ı 
kalktığı ve dışarıya çıktıgı goriılmiış 

ve hadise de tam bu sırada olmustur. 

İsviçre umumi meclısi ve yahud ki 

bizzat Necaşi tarafından bir şikayet ba 

ki olduğu takdirde mütecasirler hak
kında kanuni takibat yapılacaktır. 

Yabancı bir devlet reisine ve yahud 

ki yabancı bir diplomata karşı irtikab o 

dilen hakaret curmün:.ın çok şiddetli ce· 
zayı istihzam ettiği hatırlatılı} or. 

Bu son hadbe yüzünden Milletler 

Cemiyeti ile İtalya arasındaki münase

'batın yeniden zorluğa ugramasrndan 
korkulmaktadır. 

Gazeteciler sorguya ' •• :et.ildi 
Cenevre, l (A.A.) - Cuımıri.} et miid· 

dei umumisi B. Kornü ile polis diıek
törü "H. Kortez kendi aralarında gönış
tilkten sonra, mevkuf İtalyan gazeteci
lerini sorguya çekmişlerdir. 

il. Van lelımd teessiirlerini 
bilclireick 

Cenevre, 1 (A.A.) -- Milletler Ce

miyeti asamblesi reisi B. Van Zccland, 

dün öglcden sonra vukua gelen hadi· 

seler hakkmda cemiyet adrna Neca iyf 

bir mel:tup vererek öziir dilemi .tır. 

B. Van Zeeland, bu sabahki cc-lsedt 
eseflerini açıkça ve resmig olarak bil· 
dirccektir. 

il. 'J'itiileslwrıun itulyun 
gazetecilt•r'• ilıwr1 

Cenevre. 1 (A.A.) - 1Vlillet1er Ct:· 

miyeti asamblesinin dünku toplantısın

daki hidise <:.ırasında. Romanya dış iş
leri bakanı B. Titiiles o, aya"a kalka· 
rak giıı ultu vapan it<llyan gazetec'l ri

ne hı ben • bu vahşi h re etlere artık 
bir nıh::ı:ı. et v iniz,. dı ~ 'ıa ırmı tır. 

Bay Blum'un Milletler 
yetinde ehemiyetli bir n 
~İnci savlamızclad . 

Cemi· 
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·sAYFA 4 ULUS 

Montrö konferansı etrafında düşünceler· 
Montrö Boğazlar konferansı hakkında dünya gazetelerinin yazdıklarını sütunlanmıza al· 

makta devam ediyoruz: Bug ü.n okurlarımıza Lö Tan, Meıaje Da ten, La Parol Bulgar ve Jur· 
nal dö Montrö~nün bu mevzu etrafındaki yazılarını sunmaktayız: 

Montrö lionf eransı 
Montrö'de çrkan (jurnal dö Mon

trö) gazetesinin başyazısından: 

Bugünkü Türkiye'yi canlandrran te
şebbüs fikri hakkında şüpheye düşebi
lecek olanlar, Türkiye cumuriyeti dele
gelerinin, Montrö konferansına iştirak 
edecekler, tetkika sundukları vesikala
ra baksınlar. Orada bunu tam olarak öğ
reneceklerdir. 

'Genç türk cumuriyeti, •!ndini bize 
sözle değil, resimlerle, istatistiklerle, 
ı:naddi delillerle - bir kelime ile söyli
yelim - iş ile vakıalarla tanıtıyor. 

Faş.ist İtalya'nın kerametli kalkın
ması ile mukayese edildiği zaman bir
çok noktalarda ondan üstün cihetleri 
görülen Kamalist Türkiyenin çabuk 
kalkınması, harbsonrası tarihi içinde 
hayret verici bir hadise olarak kalacak
tır. 

Unutmamalı ki Mustafa Kamal'in 
Türkiyesi her şeyi yeni baştan ya
ratmak mecburiyetinde idi. Kanlı 

mücadeleler neticesi harbtan çok bitkin 
bir halde çıkmrştı. Mütemadi budan
malardan sonra elinde yalnız bir Ana
dolu kalmıştr. 

Anadolu ise çok eski devirlerin sos
yal formu içinde, sıyasal birlikten mah
rum, derebeylerin nüfuz ve keyiflerine 
terkedilmiş bambaşka bir devir hayatr 
yaşıyordu. 

Sayısı pek az olan yollarda emniyet 
yoktu. Demiryollarr, hemen hiç dene
cek derecede idi. KiiJtür bakımından 

vaziyet aynr fakirlikte bulunuyordu. 
MMrif yeniden kurulacaktı. Orta ve 
yükc;ek tahsil esaslı surette ıslaha muh
taçtı. 

Biitün bıınJan bir irade ve deha a
damı başardı. Türklerin (Gazi) adını 

verdikleri adam Türkiyeye yalnız siya
si istikJ:::ılini vermekte kalmadı, o tam 
manasiyle ve her !}eyi tamam yepyeni 
bir dev]et. tiirk cumuriyeti devletini 
yarattT. 'Rn devleti teşkifatlanchrdr. mo
dern bir form verdi, sa~lam bir politi
k;ı. tem,.1i kurdu ve uzağr gören azimli 
bir ":ı;1<' h:ılıası" ı:rihi kendi yarattığr 

devleti id;:ıre Ptti. "R110-i.inkU canh Tür
kive. Cıımur 'P .. isi A tııtiirk'iin ve etra
f mr sıır,:ın sııılrk, zeld ad.:ınılıırmrn ese
rirHr. Rir nevlet adamının ilk v;1~fr ca· 
Jr.,,,..,. :ırlr:ı..J::ı.,l:>rrnı Sf'"""l'"'ni hilme<:İ

dir. Tiirt.ı.ive Cnmur ~f'ic:.i hu vasft 
miiJ.rP-...... 1 surette l?'i'<>tennistir. 

Türk delege heyeti Montrö'ye ge
lirken türk cumuriyetini tanıtmak ga
yesiyle beraberinde bol bir "edebiyat" 
:la getirdi. Bunlar, vakıalar, rakamlar, 
ciddi vesikalarla dolu ve kolayca tet
kik ecHlehilecek eserlerdir ve Basın 
Genel Direktörlüğü tarafından neşre

dilmi~lerdir. 

Bu eserlerden biri olan (La Turauie 
Contemporanie - Mıı::ısır Türkiye) Ka
malist eserini A smdan Z sine kadar 
tahlil eden 300 savfalrk büyük bir cild
dir. Bu cildin içinde Türkiye Cumuri
yetinin kalkmmasrna aid çok ehemiyet
li mali'imat vardır. Bu meyanda Cumur 
Reisi Kam~l Atatürk'ün, cumuriyetin 
onuncu vrldöni.imü dolayısiyle 1933 ilk 
tesrininrle sövledii'ti şu nutuk da var: 

Az zamanda, çok ve hüvük i!iler yap
tık. Bıt isTerin en büvü(iü. temeli. türk 
kahnm;ınlrih ve vüksok türk kültürü 
olan. Tiirl ive C11m11rivetidir. 

Bıındaki nnvaffakrveti türk mille
tinin ve onun delf.erli ordusunun bir ve 
ber.ıber olarak, azı'mklirane yüriimesine 
me(ivunuz. 

Fakat yaptrklarrmızı asla kafi göre
meyiz. Çünkü, daha çok ve daha büyük 

işler y<'pmak mecburiyetindeyiz. 

Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve 
en medeni memleketleri seviyesine çr
ka racağız. Milletimizi en geniş refah 
vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. 
Mi111 kültürümüzü, muasrr medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkaracağrz. 

Bun1ar için mağrurane sözler diye
cekler. Fakat hayır .. bu sözler kendisi-

ve bugünkü Türkiye 
ne bir hedef çizen, istediğini bilen ve 
bütün milletin güveni ve heyecanr ile 
işe sarılan bir "Şef" in sözleridir. Ha
kikaten Türkiye bugün durmadan iler
liyor. Garb medeniyetinin bugünkü de
receyi buluncıya kadar geçtiği yol üze
rinde durarak oyalanmıyor. Vazifesini 
anlamrş, mazisinlen mağrur ve istikba
linden emin olan bu zeki millet, şefi

nin rehberliği ile modem icabların en 
iyilerini seçiyor. İşin asıl hayrete de
ğer tarafr şu ki başka tarafta gördük
lerini kopye devil. kendi şartlarma uy· 
durarak tatbik ediyor. 

:Sugün Anadolu, sayısrz gelir kay
nakları ve hududsuz imkanlar içinde 
Atatürk'ün gösterdiği istikbale dev a
dımlariyle yürüyor. 

Yeni Türkiyede her şeyin yeniden 
yaratılması lazımgeldiğini söylemi~.tim. 

Evet, her şey yeniden yaratılmrştır. 

Türkiye'nin payrtahtı yoktu. Yabancı
ların kötü tesirleri altrnda kozmopolit 
bir !stanbulu payıtaht olarak kabul et
mek istemiyordu. Yeni baştan ve tam 
manasiyle bir payrtaht yarattr. On sene 
evel Ankara 15 bin nufuslu bir kasaba 
idi. Bugün geniş caddeleri, rahat evle
ri, otelleri, bahçeleri, parktan ve tesi
satı son zamanda biten bol içme suyu 
ile 150 bin nufuslu modern bir şehirdir. 

Tarihte Ankaranın yaratılışına ben
zer hayret verici bir örnek hemen yok 
gibidir. Bu harikayı meydana getiren
den her fevkaladelik beklenebilir. 

Türkiye, hem zengin, hem fakirdi. 
Zengindi, çünkü mümbit ve feyizli olan 
toprağı bo! mikdarda her çeşid mahsul 
yetiştirmeğe müsaiddi. Fakirdi, çünkü 
Kamfilizm inkılabına kadar bu feyizli 
topraklar Nuh zamanından kalma usul
lerle ekiliyordu. Vergiler milleti barab 
etmişti. Ağaç kalmamıştı. Nakil vasıta
larından mahrumdu. 

İleriyi gören Mustafa Ka.trtal yol 
yaptırmak ve ağaç diktirmekle işe baş
ladı. Yarım asır sonra Türkiye bütün 
dünyanın en zengin memleketlerinden 
biri olacaktır. 

İnsan, (Muasrr Türkiye) kitabını 
karıştırırken tek bir kişinin - çalı~ma 

arkadaşlarının bilgi ve fedakarlıkları
nın yardrmı ile - 12 senede başardrğı e
ser karşısında hayrete düşmekten ken
dini alamıyor. 

Bugün Türkiyenin sınai ve ekono
mik teçhizatı tam bir kalkınma halin· 
dedir. Başarmak iradesine sahih böyle 
bir milletten her şey beklenebilir. 

l\iontröde Ball~an 
antanhmn birliği 
Mesaje d' Aten gazetesinden: 
Konferansın karakteristik cephde

rinden biri hiç şüphesiz Balkan antantı 
devletlerinin Montrö'de sıkı bir temas 
halinde temsil edilmeleridir. Bu vaziyet 
aynı zamanda müzakerelerin cereyan 
tarzı üzerine müessir olacak bir kuv
vettir de ... 

Bir yunanlr, B. Politis, konferansın 
ikinci reisliğine seçildi. Bir başka yu
nanlr, B. Agnidis de katiblik vazifesine 
getirildi. B. Politis otoritesi ve hukuk 
bilgisi ile milletleraras.r toplantılarda 

kendini tanıtmış bir şahsiyettir. Fakat 
bu defa Montrö konferansınm başrna 

geçirilmesinde Yunanistanrn şarki Ak
denizdeki hususi vaziyetinin ve boğaz
ları elinde tutan develtle çok sıkı dost· 
luğunun müessir olduğu söylenebilir. 
Konferans, B. Politis'i reislik makamı
na getirirken vereceği kararr evelden 
ihsas etmiş olmaktadır. Elen hükümeti, 
daha ilk andan itibaren türk talebini 
sempati ile karşıladığını ilan etmi-şti. B. 
Titülesko da tUrk talebinin kabulünlln 
hiç bir suretle Balkan antantı vaziyeti 
üzerine tesir etmiyeceğini ve bu key
fiyetin revizyonizm ile alak~ olmadı
ğını söyledı. 

Montrö ve <::enevre 
Paris'te çıkan Tan gazetesinin bil§

yazrsından: 

1923 muahedesinin boğazlar rejimi
nin tadili için toplanan Montrö konfe
ransı dün çahşmalarınr tehir etti. Buna 
mukabil Milletler Cemiyeti bugün top
lanarak İtalya'ya karşı zecri tedbirlerin 
kaldırılması hakkmda kararrnr verecek. 
Diplomatik faaliyetler bu sırada Mon
trö ve Cenevre'de toplanmış bulunuyor. 
Diplomasinin işi ne Montrö'de, ne de 
Cenevre'de kolaya benzemiyor. Her iki 
sahada da memnun edici neticelere va· 
rıcı yolu hazırlamak ic;;in çok ba
rıssel bir fikirle hareket lazrm. Birkaç 
gün evel Montrö konfercınsmın ne gibi 
ı;\;utlar aTtmda ve ne maksadla toplantı
ya çağrıldığını yazmıştık. B. Tevfik 
Rü<ıtü Aras hil1.-:iimetinin boğazlar hak
kındaki tezini konferansa izah etti. 

Türk talebi, prensip bakımından hak
lı ve meşru göründü. Montrö'ye iştirak 
eden devletlerin bütün delegeleri türk 
talebini, ileri sürülen emniyet bakımın· 
dan tetkik edeceklerini ve meselenin bu 
bakrmdan Türkiye lehine halli için bü
yük bir hüsnüniyet ve samimiyet gös
tereceklerini müştereken bildirdiler. 
Bununla beraber fransız delegesi B. 
Pol Bonkur, türk talebi ile ortaya çı
kan meselelerin karı$ıklığına işaret et
mekten geri kalmadı. Filhakika harb 
gemilerinin boğazlardan geçme hakkı 

prensipi münakasası başladığı zaman 
Sovyet Rusya deleı;esi, ileri süriilen 
tahdid keyfiyetinin Karadenizde sahili 

bulunan devletlerden başkaları için tatbi
kini istedi. Bu istek derhal İngiltere 

delegesinin itirazı ile karşılaştı. Diğer 
taraftan japon delegesi de Karadenize 
geçecek harb gemileri için konmak iste
nen tahdidin Karadenizden çrkacak 
harb gemilerine de şamil olmasını iste
di. Türkiye tarafından teklif edilen 
projenin, bir harb tehlikesi halinde mil
letler cemiyetini haberdar etmek ~ar
tiyle harb gemilerinin boğazlardan geç
mesini hususi müsaadeye tabi krlan kıs
mı bu husustaki noktai nazar ihtilafla
rını büsbütün artırdı. Japon delegesi, 
memleketinin Milletler Cemiyeti azasr 
olmadığını ileri sürdü. Diğer taraftan 
B. Pol Bonkur, bazr memleketlerin Mil
letler Cemiyetinden ayn olarak kendi 
aralarında bir takım karşılıklı muahe
deler imzaladıklarını ve bu muahedele
rin herhangi bir vaziyet halinde tatbik 
terinin temini icab ettiğini söyledi. B. 
Litvinof, hükümetinin görüşünü mat
buata verdiği bir tebliğ ile anlattı. Bu 
tebliğde Sovyet Rusya, Milletler Cemi
yeti paktma dahil bir memleketin uğrı
yacağı herhangi bir taarruz karşısrnda, 
bu memlekete yardıma gidecek devlet
lerin bütün harb gemilerine karşı bo· 
ğazlarm acık tutulması prensipini ile
ri sürüyordu. 

Bugüne kadar İngiltere Sovyetlerin 
teklifine yanaşmrş görünmiyor, daha 
ziyade japon teklifine meylediyor. 
Montrö'de bulunmıyan fakat vaziyeti 
Cenevre'de aydmlandrktan sonra kon
feransa iştirak edecek olan İtalyanrn 

ise Sovyet teklifine karşı itirazlarda 
bulunacağı söyleniyor. 

Montrö'de verilecek kararın Cenev
re'de alınacak kararla çok alakası var. 
Bunun içindir ki konferans çalışmasını 
tehir zarut1etinde kaldr. Şimdi Montrö
de komisyonlar tekrar başlıyacak mü
zakerenin teknik noktalarınr hazırla· 

malda meşguldürler. 
Şu anda Milletler Cemiyeti görüş

melerinden ne gibi bir mantıki netice 
alınabileceğini kestirmek güçtür. Fran
sa ve İngilterenin evelce vermiş olduk
ları karara uygun olarak zecri tedbir
lerin kaldırılması karan verileceği mu
hakkak gibidir. Bütün düşünceler, zec
ri tedbirler kalktıktan sonra İtalyanın 
tekrar Avrupadaki rolüne yeni müşkül
lerle karşılaşmadan nastl döneceği key
fiyeti Uzerlnde toplanmaktadır. Habeş 
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Bnrs.a «Necati Kız Enstitüsü» •• nun 
• • senelik sergısı açıldı 

Bursa, (Hususi) - Buradaki mer· 
hum Necati kız enstitüsünün senelik 
ser.gisi valimiz Şefik Soyer"Ie askeri 
komutan general Salim Cevad ve bir
çok da'Vetli önünde açılmıştır. Önce 
enstitü öğretmenlerinden Fahri Dalsar 
mektebin tarihçesini anlatmış, müesse
senin ev kadınlığında yaptığı değişik
likten bahsetmiştir. Sonra valimiz Şe
fik Soyer (bir millet varlığının temeli
ni teşkil eden aile hayatmrn sağlamlrğr 
kadınlığın bu vadide iyi yetiştirilmekle 
mümkün olabileceğini) anlatmştır. Va
limiz sözlerini bitirirken enstitünün bu 
prensip üzerinde çok çalrştğmı ve mu-

9'aıtak olduguııu zikretmiş, aynca mü
essesenin ismini taşıdığı merhum Ne
catiyi saygı ile anarak kordelayı kes
miştir. Davetliler enstitü ve akşam ta
lebesinin bir sene içinde hazırladıkları 
muhtelif işlerin teşhir edildiği serginin 

bütün dairelerini büyük bir zevkle gez
mişlerdir. Buralarda tül üzerine yaprl

mış aplikasyon, dantel anglez, fili tre, 
fi1e, reşölye, anteb, hesab, venüs, büz

gü, çin iğne, organtin üzerine sap işleri 
gibi çeşid çeşid işlerle yapılmış çama
~ırlar, tuvaletler, ro'blar çok ince bir 

zevkle istif edilmişti. Duvarlarda mes
lek~ ve tezyint resimler vardı. Kapiton-

ya yastıkları, renkli ve yün örme, kü
bik yastıklar, muhtelif kumaşlarla ve
ya kuş tüyleriyle yapılmış rengarenk 
ve çok zarif çiçekler, en son moda mev~ 

anlaşmazlığı umumi vaziyeti öyle bir 
şekilde altüst etti ki, zecri tedbirl ~rin 
kaldmlmasr, 1935 ilkteşrininden önce 
Avrupa'da mevcud beynelmilel işbirli
ği havasının tekrar yaratılmasına kafi 
gelmiyecektir. Mali ve ekonomik sank
siyonların devam ettiği aylar zarfında 
ve İngiltere - İtalya münasebetlerinin 
gerginlik devreleri<nde Alplar'm öbür 
tarafındaki fikirler adamakıllı işlendi. 

Bazı deliller gösteriyor ki Roma ile 

Berlin arasında bir anlaşma olmamakla 
beraber hadiselerin tesiri altında İtal
ya - Almanya münasebetleri çok değiş
miştir ve faşist hükümeti, beynelmilel 
büyük meselelerden bazrlarınrn evelce 
Fransa ve İngiltere ile baraber Stresa 
cephesinde düşündüğü ~ekilden büsbü
tün başka şekilde tetkikine taraftar o
lacaktır. 

Yarın. müşterek emniyet organizas
yonunda, merkezi Avrupa politikasının 
istikrarr işinde, Lokarno garantisinde 
İtalyanın vaziyeti ne olacak İşte bü
tün bu seırgu!ann ağırlrğr zecri tedbir
lerin kaldırılmasından sonra Cenevre 
müzakerelerinin üzerine basacak mahi
yettedir. 

Bulga~istfJnı.n hususi 
• • 

vazıyet& 
{La Paroli Bulgar) gazetesind~'iı: 

"Montrö'de celseler konferansın ilk 
başladığı günün havası içinde devam et
miyor. Vakra Türkiyenin boğazlan tah
kim isteği hiç bir tarafta ciddi bir mu
halefote rastlamıyor, fakat harb ve sulh 
zamanlarında boğazlardan geçecek harb 
gemilerinin tahdidi i şi bir takım ihti
laflara mevzu teşki l ediyor. Bu ihtilaf
ların altından Büyük Britanya ile Rus
ya arasında asırlardanberi devam eden 
rekabeti sezmek güç değil. Sovyet Rus
ya ile olan münasebeti baknnmdan Ja
ponya da ihtirazi kayıdlar ileri sürüyor. 
İtalyanın vaziyeti heniiz belli değil. Fa-

simlik ve yazlık şapkalar, deriden ya~ 
pılmış el çantaları ve eldivenler gib~ 

eşya, kadın 9'e erkek bütün dantlileı 
j 

tarafından pok beğenilmiştir. Diyebi• 
lirim ki: enstitünün sergisinde bulun• 
mıyan hemen hiç bir ev ve kadın eşya• 
sı yoktu. Akşam talebesinin sergisi de 
asıl mekt•b talebesinin sergisinden he· 
men hiç farksızdı. Aynı eşya burada da 
göz alıcr bir intizamla teşhir edilmişti. 
Ev idaresi salonuna gelince: Burası bir 
aile kadınının öğrenmesi lazımgelen 

bütün işlerin nasıl yapıldrğını göste· 
ren canh bir daireydi. Ameli olarak le
ke temizleme, halı temizleme, gümüş 

..... ~ "·-' 

takunlariyle porselen, cam eşyası, çatal 
brçak temizleme işleri, örgü, yama ve 
çorap tamiri, eskilerden bozulup yeni• 
leştir.me işleri, ütü, kola, yünlü ve ipek
li kumaşların yrkanması, hatta bir ça• 
tnaşrr dolabınrn hazrrlanmasr gibi bir 

evin her türlü işlerinin burada nasıl ya
pıldığı gösteriliyordu. 

Tabahat dairesinde pasta, konserve, 
reçel, kurabiye, turşu gibi muhtelif ye· 

necek şeylerin hazrlanma tarzı ve bi:r 
çay veya yemek sofrasınm kurulması 

gibi işler teşhir edilmi~ti. Enstitünün 
sergisinde gördüklerimizden yarınki 

ev .kaclınnn:ızın nasıl yetİiitİri1di.2ini..ç.o11 
iyi anlıyorduk. Bunlarr yetiştirenleri 
ve ev kadınhğınıızda bu inkılabı yapan• 
Iarr içten bir saygı ile anıyorduk. 

Musa ATAÇ 

kat ne olursa olsun, şimdiden anlaşılı• 
yor ki boğazlarda yeni rejim, Ankara 
hiikümetinin isteği veçhile Türkiyenirı 
emniyeti noktasına istinad edecek. Bul· 
garistan, daha bidaydte türk talebini 
tasvib ettiği icin prensip itibariyle tek· 
nik ihtilcıfa1 ar;:ı iı-•irak etmiyecek. Mon· 
trö'deki bulg~r delegelerinin vazifesi 
boğazlarm yeni rejiminin bugünkü ti· 
cari vaziyet ve şartları üzerinde daha 
fena müessir olmamasını teminden iba• 

ret kalacaktır. Esasen montröye iştirak 
eden Karadeniz devletlerinin menfaat· 
leri bulgar menfaati ile birdir. Bu ba· 

kımdan neticeden bizim için endi~e et· 
mek yersiz olur. Bulgaristanın asıl 

menfaati boğazlarrn seyrisefere açık 

bulundurulması noktasındadır. 

Başka mahreci olmadığr için Kara .. 
denize sıkışmrş kalmış olan Bul ı;:-aris
tan, türk projesinin ikinci kısmı ile çok 
alakalıdır. Bu itibarladır ki bulgar de· 

legasyonu reisi B. Dr. Nikolaef, yeni 
boğaılar muahedesinin bütün Karade• 

niz sahil devletloerinin emniyetlerini 
karşılıyacağı bir şekilde tanzimi icab 

ettiğini söyliyen fransız delegesi B. Pol 
Bonkur'a teşekkür etmiştir. 

Montrö'ye iştirak eden devletler a~ 
rasmda Bulgaristanın, 26 haziranda bil.' 
delegemizin söylediği gibi büsbütün 
ayrı ve hususi bir vaziyeti vardır. 

Bulgaristan, son zamandaki şartla· 
nn değişmesini ileri sürerek sulh yo
liyle boğazlar muahedenamesinin t adi
lini istiyen Türkiyenin devletlere yap~ 
tığı müracaatın müsaid kar~ılandığrnt 

görmekle memnundur. 
Zamanla tatbik kabiliyetini kaybet· 

miş ahkamın alakadar devletl erin mu· 
vafakati ile değişebileceğine Montrô. 
konferansı bir delildir. Muaherleleriı1 

bir taraflı bozulmasına asla taraftar ol" 
mryan Bulgaristan, emniyetini koruya" 
cak müsaadenin verilmesi i s;in büyü~ 
devletlerden ümidini bir an bile kesme~ - -
mi§tir. 
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İstanbuldaki dünkü maclar 
.~ 

Muh.telit takım çok güzel bir oyundan 
sonra Boçkayı 5-1 yendi 

Hala, İstanbuda yapılan son Boçkay • 
türk muhteliti takımı arasındaki maçın 
3-0 aleyhimizdeki neticesinin tesiri al
tındayız. Olimpiyadlara kaç gün kaldı? 
Sonra, bu alınan netice? 

Arkadaşlarla, radyo başında İstan-
.... bulu ı...nyoruz. Nihayet beşi çeyrek ge

çe, İstanbulun saat sesi derinden derine 
gelmeğe başlıyor. Biraz sonra şpiker 
Taksim stadyumundan, galiba alman 
sporu hakkında bazı şeyler anlatıyor. 

Parazitle karışık uğultu .. Bu uğul
tunun arasında şpikerin konferansı. 

Belki enteresan bir mevzudur. Fakat a
sıl alaka maçın üzerinde toplandığı i
çin, konferansı, maç gibi parazitin için 
den kurtarmak akla gelmiyor. 

Şpiker birdenbire susuyor. Taksim 
stadyumundaki halkın uğultu halinde 
gelen sesleri gittikçe yükseliyor. 

1 
Şpiker, hayret, diye şaşıyor. Çar

famba olmasına rağmen pazar günkün
.Jen fazla kalabalık 1 

Etrafına bakınıyor. Acaba balkom:3 
kimler var?. 

Sıra ile, eski kaleci Ulvi, yanında 
spor meraklısı bir aile .. 

Bu arada Boçkay takımı yavaş ya· 
vaş çıkıyor. Hip, hip, hip ... sesleri. 

Tam takımla çıkan macarlar halkı 
selamlıyor. 

Balkonda bulunanlara gelelim. Kü
tahya mebusu B. Naşid Uluğ. Muhafı! 
Alayı Kumandam Yarbay İsmail Hakkı 
Tekçe, T. S. K. Genel Sekreteri B. Ni
zamettin ... 

Elciliklerden de gelenler var. Nite· 
kim Sovyet elçiliği erkanı elçileri Ka
rahanla birlikte gelmiş balkonun orta
•ında yer almışlar. Balkonun ucunda 
oturmuş olan gazeteciler B. Abidin Da
verle birlikte takımımızı merakla bek· 

liyorlar. Dehşetli bir alkış başladı. 

Kırmızı beyaz formalarile türk muh· 
telit takımı çıkıyor. Saat beş buçuğu bir 

geçiyor. Maç başlamak üzere, her iki 

tarafın oyunculan sahaya girdiler. Pa
ra atıldı. Acaba bizimkiler hangi tarafı 
alacaklar?. Belli değil. Çünkü Tabfrn 

meydanı tarafındaki kale önünde kendi 

kalecilerine şüt çekerek ayaklarım a
hftırıyorlar. Nihayet bizimkilerin Tak
sim bahçesi tarafındaki kaleyi aldıkla
rı anlaşıldı. 

Türk muhteliti şu şekilde teşkil e
dilmişti: 

Cihad 
Yaşar Hüsnü 

Reşad Hakkı İbrahim 
Niyazi Said Gündüz Şeref Fikret 

Hakem: Şazi Tezcan 

Düdük öttü. Maça beş buçuğu üç ge
çe başlandı. Bir iki paslaşmadan sonra, 
top Reşadın ayağına geçti. Reşad hiç 
beklemeden sağ açık Niyaziye derin bir 
pas verdi. Niyazi var hızıyla topu sür
meğe başladı. Fakat macar sol muavi
ni bu inişi kesti. Gayet seri bir oyun 
oynanıyor. Macar muavininden topu 
kapan Hakkı. Şerefe, Seref de Filtrete 
pas verdi. Fikret öniindekileri atlata
rak on altı pas çizeisini geçti ve ka
lenin önii de kıırıstı ! Sniker h~lecandan 
konuşamıyor. Bir şevler sövlüyor: fa. 
kat hı.lkrn ıllkıs ve giiriiltiisünden anla-

şılmıyor ki.. Muhakkak olan bir ,ey 
varsa, o da, topun kaleye girmiş olma
sıdır. Hakikaten ofsaydden Fikretin 
kafasiyle gol... 

Ofsayd çekiliyor. Türk muhteliti 
fevkalade canlı ve aym zamanda kafa ve 
şuurla hareket ediyorlar ve böyle oyna
dıkları için karşılarındakilere hiç fır
sat vermiyorlar. 

İlk hücumlarımıı.ı hep sağdan yapı
yoruz. Gene top Niyazide. Niyazi ilerli
yor; macar müdafii topu keseyim der
ken korner yapıyor. Niyazinin çektiği 
korneri macar müdafii kafa ile çeviri· 
yor. Ancak top macar kalesinden lıir 

türlü uznklasamıyor. 

Bir an icin bu tazyik çemberinden 
kurtulur gibi olan macarların akınını 

Yaşar hserek, Niyaziye pns veriyor. On
dan sonra: 

Niyazi Gündü .. c, Gündüz Saide, hiç 
bekletmeden bir pas veriyor. Gol 1 spi
ker, kaleci çıktı, Said yakından topu 
plase ederek dokuzuncu dakikad::ı ilk 
gol oldu! diyor. 

Oyun ba\ilar başlamaz, tekrar bir kı
yamet kophı. Kim kime pas verdi; na
sı! indiler diye düı:-ünmeğe vakıt kal
madan, Gündüz, onuncu dakikada, ikin
ci goJu atıyor. 

Macarlar fena vaziyette. Tribünler
de bir kaynaşma var: bir gürültüdür 
bütün etrafı kapladı. 

Sağdan yaptığımız hücumları sola 
geçirivoruz. Oyun macarların nısıf sa
hasında oynanıyor. Arada bir bizim ka
lemize doğru akm etmeğe kalkışan ma
carlar, miidafiJerimizi aşamıyorlar. 

Oyunun on besinci dakikasındayız. 
Ton Nivazide. İlerliyor on altı pas çiz
gisinde Giindib~e paıı veriyor. Bu pas 
vermesi ile müthi• bir uğultunun baş
laması bir oluyor. Mei'er, kaşla göz a-
rasında Giindüz pası Niyaziye iade <'· 

diyor. $üt .. 
Kaleci kıpırdavamrvor. Gol! 
On heşind dakikada: 
Bockay-0 
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Hücum hattımız mükemmel değil, 

fevkalade işliyor. Müdafiler ufak bir 

falso yapmıyorlar. Akın üstüne akın 

devam ediyor. Macarlar oyunun akibe
tini pek kara gördükleri için, sinirleni

yorlar, gözleri bir şey görmüyor. Favul
lere başlıyorlar. Macarların en tehlike

li oyuncusu Markoş. Müdafilerimizin 
mtikemmel oyunu karfısında ilerlemek 

imkanını bulamayan macarlar, uzaktan 
şilt çckmeğe başlıyorlar. 

Oyun ya ortada veya macar kalesi 

önünde oynanıyor. Oyunun aleyhlerin

de bir hezimet halini alması ihtimali ol
duğunu sezen boçkaylılar, sıkı ve sert 
oynamağa ba§laddar. 

Oyunun 40 mcı dakikasında, Gündüz 

güzel bir pas alıyor. Kalenin önüne top
lanmış olan macar oyuncularının arasın
dan sıkr bir şütle dördüncü golü atıyor. 

Bu golden sonra, oyun başladığı za
man, macarlar güzel bir ini§ yapıyorlar. 
Sağ açıkları topu derinlemesine açı

yor. Kalemizin önü boştur. Cihad da 
acele ederek vakitsiz bir çıkış yapıyor. 

B. Blum silahsızlanmış Avrupanın 
taze ve kuvvetli. bir Milletler Cemiye

tinden doğcağını söyledi 
Cenevre, 1 (A.A.) - Asamblenin bu 

sabahki toplantısında, başkan Van Ze· 
eland dün İtalyan gazetecileri tarafın· 
dan vukua getirilen hadiseleri takbih et· 
miıı ve sükun ve nizama riayet edilece· 
ğini ilave eylemiştir. 

B. Leon Blum, irat ettiği nutukta 
Renin tekrar askeri işgalini hatırlatmış 
ve demiştir ki: 

''..Avrupa Fransanın da askeri mu
kabelesini bekliyordu. Bu askeri işgal 
hak bakımından bir tecavüz demek ol
makla beraber fransız topraklarına do
kunulmamıştı. Hududlarma veyahut 
kendisi tarafından teminat altında bu
lundurulan hududlara dokunulsaydı. 

Fransanın o zaman da böyle hareket e

deceğini kim farzedebilir? · 

Kanlı fransız ihtilacları hakkında

ki iddialar. iftira ve hezeyandır. Büyük 
bir değisiklik yapıldı. Fakat şiddete 
başvurulmaksızın. 

Fransa müttefik bir surette, tak
sim kabul etmez barış istiyor. Şimdiki 
Avrupa bir barış Avrupası değildir. 

Her tarafta siJahlanrlıyor. yeni bir harb
dan bahsediliyor ve savaş zarını kulla
nan uluslar. vecibelerine sadık bulunan

lara tekaddiim etmektedirler. 

1914 den evelki Avrupa·tekrar kurul
muştur. İşte milletJerarası teşkilatla ö
nüne geçmek istedi~imiz tehlike bu· 
dur. 

Milletler cemiyeti bir başarısızlığa 
uğramıştır. Fakat bunun sebebi pakt de
ğil, paktın geç ve sarih olmıyan bir şe
kilde (..ı.tbikidir. Bundan dolayı paktın 
vecib::lerini kuvvetlendirmek elzemdir. 
Biz buna hazırız, fakat Milletler cemi
yetinin vazifesini akademik bir isti§are 
rolü derecesine indiren her türlü for· 
mülü reddedeceğiz. Milletlerarası ka
nuna olan sadakatimizi icraatla isbat e
deceğiz, Ve aynı arzu ile duy~ulu olan 
devletler arasında itimadı tarsin için hiç 
bir şeyi eBirgemiyece~iz. Karşılıklı yar

dım muhakkak olmadıkça silahsızlanma 
olmıyaca~ı gibi ,fakat silahsızlanma ol-

Çekilen ıüt aleyhimize bir gol kazandı
rıyor. 

Haf tay imin sonlarına do~ru vazi-
yet, 

Boçkay- ı 
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Bir iki karşılıklı hücumdan sonra 
haftayim bitti. 

İkinci haftayim başladığı zaman, ta
kımımızda ufak bir değişiklik yapıldı. 

Anlaşılan oyuncuları deniyorlardı. 

Saidin yernie Fuad girdi. Rebii sol 
açık oynuyor. Fikret muavin mevkiine 

geçti. 
Bu haftayim de tamamile hakimiye

timiz altında geçti. 30 uncu dakikada 
muhtelitin attığı bir golle, gollerin sa
yısı 5 i buldu. 

Son dakikalarda sıkıştırmağa başla
yan macarlar hiç bir netice atamadılar. 

Şpiker, yanımdaki misafirler o ka
dar mahzun ki, vaktim olsa kendileri
ne acıyacağım. Eğer bu haftayimde Fu
ad heo ofsayd durmamış olsavdı, belki 
bir cok fırsatlar gole revrilere1< muhte
litin kazı.ndıaı gollerin sayısı d., daha 
yükselirdi.,, diyor. 

madıkça da tam bir kollektif emniyet de 

yoktur. 
Bşka bir yarın hazıdamak lazımdır, 

bunun içindir ki, Milletler cemiyeti, 
muhalif hareketlerde bulunmuş olan 
devletlere, bu istikbalin hazırlanması· 
na azmetmiş olup olmadıklarını sorma· 
lıdtr. 

B. Blum, bir iyileşme alameti olan 
İtalyan muhtırasından dolayı memnu
niyetini bildirmiş ve Almanyanın İngi
liz suallerine vereceği cevabın da Av· 
rupanın barışçı binası için bir hareket 
noktası teşkil etmesini temenni eylemiş
tir. 

B. Blum sözlerini, herkesin taze ve 
tensik edilmis bir Milletler cemiyetin
de silahsızlanmış Avrupa İC<İn müşterek 
ça1ışmaya hadim olacağı ümidi ile bi
tirmiştir. 

Muğlada zeytin mah
sulü çok iyi olacak 
Muğla, ı (A.A.) - Zeytincilik vila

yetimizde gün geçtikçe inkişaf etmekte
dir. Nisan başlangıcından haziran 15 ine 
kadar 130 bin delice zeytin aşılanmıştır. 
A§ı mevsiminden evvel geçen ağaç dik
me zamanında, bütün il içinde 15.300 
zeytin ağacı dikilmi§tir. 

Zeytin bakım tC§kilitının kuruldu
ğundanbcri vilayet zeytinci köylerinde 
zeytinciliğe karşı büyük bir heves uyan· 
mııtır. Aşı mevsimi sona ermiştir. Vila
yet zeytin bakım müteba&1ıs ve memur
ları zeytin bölgesinde yabani ağaçlan 
tesbit ve zeytin bakım devrcai için örnek 
zeytinlikler ayırma ve zeytin ağaçlarına 
musallat olan haşarat ve hastalıkları ta
yin i~leri ile uğraşmaktadırlar. Bu yılki 
zeytin Urünü zeytincilerin vüziinü ~ül
dürecek kadar iyidir. 

Ankara telef on 

direktörlüğü 

Ankara telefon direktörlüğüne ve· 
kiletinde bulunan B. Said tayin edil
miftir. 

- ·- -

POLiSTE: 

• 
Saffetin otomobili bir 

çocuğa çarptı 

423 numaralı otomobilin şoförü Saf

fet, Benddereainden Köprü istikametin· 

de ilerlemekte iken 11 yaşlarında Nedi

meye çarparak sağ ayağından yaralan

masına sebebiyet verdiğinden hakkında 
tahkikata girişilmittir. 

Bir kadın bir erkeği yaralaclı 
Umumi kadınlardan Hasan kızı Lüt

fiye, demirci Kamili ~akı ile sol bacağın
dan yaraladığrnd~n yakalanarak adliye· 
ye verilmi§tir. 

Ac~mi hiı;iklet<_:i cln•ara çarptı 

İstasyonda Abdurahman Nacinin ma
rangozanesinde çalışan Halil, bisikletle 
Divani muhasebat önünden Akköprüye 
doğru giderken divara çarparak sol ka· 
şından yaralanmış ve tedavi edilmiştir. 

Bu akşam Avrupa istasyonlarında> 
dinlenebilecek ıeçme program 

( Ankara saatı ile ) 

Konaerler: 

21 - İsviçre A. ( Senmf. orkestra) 
21.30 Strasburg (Şubert) 
21.30 Hilversum (Şan) 
22.15 Lüksenburg (Keman) 

Oda müziği: 

ıı - Hilversum Il (Oda müziği) 
22 -- Liyon (Tiyatro • mendelson) 
23.10 Viyana (Triyo - Brahma) 

Tiyatroı Opera, Operet : 

21.30 Faris P.T.T. (BouJarq et aeı 

filles) 
21.45 R. Paris (Faust) 

Dans müziği: 

18.15 Droitwich 
23.30 Londra, Berlin 
24 - Kopenhag 
24.05 Viyana 
24.15 Droitwich 

KISA DALGALAR 

Radyo Kolonyal: (25 m. 24) 
17.15 Haberler / 
18- Konser 

19.30 Radyo - J urnaJ 

20- Konıer 

21.30 Haberler 

Daveatri: (19 m. 66] 
18.15 Plik 
18.SO Orkestra 
19 - Haberler 
20 - Oda müziii 
20.30 Varyete 

21.10 Orkestra 
22- Varyte 
22.35 Dansing 
23.05 Viyolonsel 

BelgraJ: (49 m. 18) 

Bu Alqam 

21- Fransızca haber 
21.15 TUrkçe konferans (ccnub Subt .. 

tanında edebiyat) 
22.30 Konaec ve Türkçe haber 
24- Müzikli reportaj 

Yarın Sabah 
8 - İlk haberler ve sabah konseri 

·' 

Ankara RaJyosu 

Orkestra ıenfonik ptik neıri.Yatl 
Hafif musiki 
Ajanı haberleri 
KarJfık müzik 

latanbul RaJyo~ 
18 - Danı musikisi (plak) 

19 - Haberler 

19.15 Muhtelif plaklar 

20 = Sıhhi konferans: D. Salim Ah 

met Çalışkan tarafından 

20.30 Stüdyo orkestraları 

21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajan· 
sının gazetelere mahsus havadiı 
servisi verılecektir. 

Tefrika: No: 98 

Ev~oDök v~ Ct~~n 
Yazan; ]AK. ŞARDON 

Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

dını, her şey<len vaz geçme yaşı gelinciye 
kadar kendi tabiiyeti altında tutar. Bert'in 
gülüp eğlenmek için son zamanlarda duy~ 
makta olduğu cazibeye, isyan hissi, kendi is
tiklalini istemek arzusu karışıyordu. 

giyinirken birdenbire duyduğu yorgunluk 
d"layısiyle elbisesini, çorablannı yırtarcası
na çıkarıp attıktan sonra yatağa giren Bert
in bu halini gören Alber: 

- Tabii idi bu, dedi, küçüğün doğumun
<l<uı sonra hiç ihtiyatlı hareket etmedin, hiç 
dinlC61medin. 

aldığına kendi kendini inandırdı. Her taraf· 
tan dalkavukluk, yalan ve kötü yüreklilik se
ziyordu. "Münasebetlerimiz hakkındaki son· 
suz tenkidleriyle ve her şeyi bütün çıplaklı
ğiyle göz önüne seren sert düşünüşü ile beni 
böyle atemden iğrendiren Alber'dir," diyor
du. ------

· Alber her sözüni.in arkasında karısını 
kendisine hasretmek, kendi zevki~e tabi kıl
mak, herkesten sakınmak ve gizlemek isti
yen kocanın müstebidce ve dar görüşünü sez
mekte olduğunu sanıyordu. Alber, alemden 
uzak yaşamadaki saadeti övecek olursa bu 
makul düşünüşte ihtiyarlamış kadınların bi
lip ~a?ımamış old~.klan seraz~d hayattan he
vesını almış erkegın Yorgunluğunu görüyor
du. 

Aksam beraberce bir yere gittikleri za
man Alber de farkettiği bıkkınlık Bert'i si-
n.i.r!~ndiriyo:~u. Dışan cıkmadan önce kii
çugun sıhatını sormak Alber'in adeti idi. Al
~er kansına çocuğu hakkındaki kayıdsızlı
gından dolayı seuiniş ederdi. Bert de bun
dan su neticeyi çıkanrdı: Erkek kendi huzu
ru icin analık hislerini istismar eder ve ka-

Toplantılarda bulunmaktan hakikaten 
,zevk duyup duymadığını anlamağa çalışma
makla beraber davetlerden kaçınmak için de 
bir sebeb bulamıyordu. Bu mevzusuz ve se
vimli konuşmalardan, bu nezaket ve g.ülüm
semc muhitinden ho§lanıyordu. Alber'ın fark 
gözetmeksizin çekiştirdiği bu alemde türlü 
muhitler, kültürleri ve yaptıkları işler bakı
mından biribirine hiç benzemez, fakat alaka 
verici insanlar keşfediyordu; mütalealar şa
hıslara göre değişiyor, hakikat daha az cid
di, hayat daha verimli ve yükü daha hafif 
göri:niiyordu. Ve bu suretle Bert, kendisini 
tahiiveti altında bulunduran inhisarcı zihni
yetin, tazyikini üzerinde daima hissettiği ve 
tefekkürüne tamamiyle uygun bulmadığı bir 
tek düşünüş tarzının keder verici hükmün
den biraz kurtulduğunu sanıyordu. 

:(.:(.:f 

Bir akşam bir misafirliğe gitmek tlzere 

Şimdi Bert, biraz yürüyünce veya gün bi
tipte akşam olunca, gene o eski yorgunluk
larını hissediyor, sabahları geç uyanıyor, 
öğleden sonra biraz uzanıyor ve faaliyetsiz
likten dolayı kendi kendine itab ediyordu. 
Kolayca sinirleniyordu, halinden memnun 
değildi ve cesareti sanki kırılmıştı. Evinden 
dışarı çıkmak istememekle beraber kendisini 
evelce eğlendiren şeylere karşı bugün aynı 
duygusu olmadığına kızıyordu. Kendini de
ğişmiş ve ihtiyarlamış buluyordu. Bir ziya
ret kabul etmek ve bu .ziyarette kederini bel
li edivermek fikri onu bütün gün üzüyordu. 
Andre'den başka kimseyi görmez oldu. Bir 
gün salonda görüşürlerken gözlerine hücum 
eden yaşlan gizlemek için yerinden fırladı. 

İnsanlardan rahatsız olduğuna, herkesten 
nefret ettiğine ve sadece yalnızlıktan zevk 

Eski fena günlerin bazı hayalleri, Al ber
in bir sözü, bir tavrı birdenbire zihnine geli
yor ve eski ıstırablar gene beliriyordu ve 
Bert hükmü veriyordu: "Beni hiç bir vakit 
sevmedi, bütün bunların sebebi de bu sevgi
sizliğidir !'' 

Bu tahminlerden kurtulmak için kızının 
odasına giriyor, sütnineye birçok şeyler so
ruyor, çocuğu kucağına alıp yemeğini yedi
riY.or, giydiriyor ve bütün bu hareketlerle 
sanki kalbi doldurduğu söylenen ana sevgi. 
sini kendinde duymak istiyordu. Beşiğin ü
zerine iğilip bu sessiz ve hareketli küçücük 
mahluku seyrediyor ve sanki tatlı bir tefek· 
kür hassası ile dolu imiş gibi bir an gözleri
nin içine dikilip hemen başka tarafa çevrili4 
veren bu baluslardan mana çıJr~nnak isti• 
yordu. (Sonu var) 



SAYtA d 

[~AM_~LTI TUZLASI _I 
Yeni modern tesisat 

Tüı·kiyede ilk defa modern va,~ıtalarla 
kuru sofra tuzu yapmak için Çamaltı 
tuzlasında kıırıl.lmus olan fabrika _, 

dünyanın en nefis tu.zunu vermekte -
dir. Bir yan.dan ucıızlayan tuz mem
leket içinde fazla is tihltik edilirken; 
bir taraftan da ihracat artarak tuzu
muz milli satış mahsullerimiz arasın
da ehemiyetli bir yer almaktadır. 

lnhicıarlar idaresinin Çamaltı tuz
lasmda kurduğu son sistem tuz de
ğirmeni çok güzel ve azami randı
maniyle çalışmaktadır. 

Memleektimizde ilk defa olarak iş
lemeğe başlıyan değirmen, son sene-
ler icinde Çamaltı tuzlasında vücuda 
ıJetiril"n tesisatın en mühimlerinden 
birini teşkil etmektedir. Filhakika bu 
d ğirmen sayesinde, memleketimizde 
ilL d fa olarnk tnmt\miyle rutubetsiz 
ve o y t ince sofra tuzunu en ehven 
bir fi~ tla yapmak milmkiin olacaktır. 

T uzlanm ehemiyetli eksiğini ta
mamlıyan bu tesisatın, inkişaf yolu
na girmiş ve bunda epey ilerlemiş 

olan tuz sanayiimize yeni bir kıymet 
vereceği gibi iklim ve çoğrafya şart
ları itibariyle Akdenizin belli başlı 
tuz kaynaklarından biri olan Çamal
tı tuzlasının ehemiye-tini de bir kat 
daha arttıracağı muhakkaktır. 

TUZLA HAKKINDA BiR FiKiR 
lzmir körfezi civarında Çamaltı de

nilen mevkide 14 kilometre murab
baı yer kaphyan bu tuzla, uzun za .. 
man Düyunu Umumiyenin başlıca 

varidat kaynaklarından biri idi. inhi
sarlar idarelerinin birlqtirilmcsi sıra
larında inhisarlar Umum Müdürlü
ğünün idaresine geçmiı ve her gün 
yeni ve ileri bir adım ata ata bu5tÜn 
memlekt'tin sayılı endüstri ve istihsal 
merkezlerinden biri olmu~tur. 

• • • 
Düyunu Umumiye zamanında 

parça parça muhtelif şahıslann elinde 
bı•lıınan tuz tavalannm teselliimii ya
pıldıktan ve bunlcmn hendesi bir ha
le ~etirilerek teknik usullerle sömü
rülmesine başlandıktan sonra ehe
miyetli bir işçi kadrosu teşkili zaru-

• reti hasıl olmuştur. Bu kadroyu en 
verimli usuller!e çalıf tırmak meselesi 

ULUS 

ayrıca ve ehemiyetle göz önünde bu
lundurulmuş, amele evleri ve amele
nin diğer ihtiyaçlarını karşılıyacak 

tedbirler de ihmal edilmemittir. 

iSTiHSAL: 

istihsal mevsiminde bini geçen it
çinin, en aşağı 14 kilometre murab-
balık bir saha üzerinde, azami bir iı
tihsal kabiliyeti verebilmesini temin 
maksadivle inhisarlar idaresi, Avru-

• pa memleketlerindeki tuzla teıkilab
nı Örnek alarak elindeki bu büyük · 
zenginlik kaynağını onlann derecesi
ne cıkarrnak hususunda elinden ge
leni yapmaktan geri durmamıştır. 
Bu gayrette devlet gelirini arttırmak, 
az masrafla çok randıman almak ga
yesi kadar, halka temiz, nefis, leziz 
tuz yedirmek fikrinin de büyük bir 
hissesi vardır. 

YARDIMCI SERViSLER: 

inhisarlar idaresi bu büyük teşki-
1 latı ele alıp işletmeğe başladıktan 

sonra, tuzun tavalardan kaldırılması, 
yığmlanması ve muhafazası hususun
da lazım gelen laibirlerin ihmal edil-

memesi lzumuna, birkaç senelik tec
rübesi neticesinde kani olmuştur. Bu
nun için yardımcı servisler, yani tuz 
yığınlanmasında kullanılan elevatör
ler, nakil işinde kullanılan çekici kuv
vetler, dekoviller ve elektrifikasyon 
işlerinin anası diye telakki ettiği san
tral işlerine çok ehemiyet vermeğe 

başlamıştır. 

Hele şu birkaç senedenberi, de
nilebilir ki, istihsal işi kadar lüzumlu 
ve hayati olan türlü tesisat işleri tuz
lanın eski cephesini tamamen değ:s
tirmiştir. 

İHRACAT: 

Yurdumuzdan yabı:.11 .... 1 nıemıef<ec

lere tuz ihracatı şimdiye kadar görül
memiş derecede artmıştır. 

Tuz almak için gelecek ecnebi va
purlanna az zamanda çok mıkdar 
tuz yükletilmesi tuzlanın en e'1emi
yetli işlerinden biridir. idare bu ci
heti tam manasiyle temin ederek yaJ 
hancı alıcıların güvenini takviye et
miş, bu sayede lsveç ve Belçikaya 
tuz satıldığı gibi Japonyaya da geniş 
ölçüde ihracata başlanılmıştır. 

On senelik bir istihsal devre
sinde yabancı memleketlere satılan 

tuz mikdarı senede vasati ( 20.000) 
ton olduğu halde, 1935 senesinde bu 
mikdar ( 50.000) tona baliğ olmuş

tur. Gelecek senelerde daha fazla ar
tacağı yapılan temaslardan anlaşıl

aaktadır. 

Durmadan artan memleket ihti
yaçlarını karşılamak üzere ambarla
ra yapılan sevkiyatta ve tüccarlara 
satılan tuzların tesliminde yukarda 
bahsi geçen vasıtadan cok idi f ;\de 
edilmektedir. 

TUZUN EHEMIYETI: 

Tuz gayet değerli ve ehemiyetli 
bir maddedir. Soda, sud kostik ve da
ha birçok kimyevi maddelerin ham 
maddeleri olan tuz, insanın ve hay
vanın başlıca gıda maddelerinden bi
ri olmakla beraber hemen biıtün n-

düstride Ön safı işgal etmektedir. Bu 
sebeble, tabiatın büyiik bir el açık
lığile verdiği bu servet kaynağını in-

hisarlar idaresi, biiyük bir ehemiyet-

• 
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le işletmeği vazife bilmiş ve istihsa
li azami bir hadde getirmek üzere her 
senenin programına ehemiyetli ila
veler yapmıştır. Tuz değirmeni bun
lardan birisidir. 

Re11imlerimiz; Çamultı tu:slaaındu 
yeni ~·aıJrlcm tesiauıı göıternıekte
dir. }'ıkama ve kurutma daireleri 
efp,l.·trikle işlemektedir. Nakliyat 

elel•trikli vmıııalarla yapılmakta
dır. 4mele itin sılıi hangarlar ya • ı pılmıştır :._, __ ... 

Bt>mlıeyaz ıu:: 
ıarlmundaki ıe

sisrıl in1tnna ilk 
bakı.~tfl bii)·iil• 
l>ir 1tannyi nıer
/;p:,İ lıi/ı"foi re
ri~·or. lşliwm 
de!mı•ill.er lıiç 

eksik değildir. 
Tuzlanın güzel 
bir çarı111 da 
vardır. 
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As. Fb. U. Md. Satın 
Alına Komisyonu llanları l ANKARA DÖRDÜNCÜ İCRA 1 

MEMURLUCUNDAN: 

Mehmet kızı Fı:ıtmaya 19.2.935 ! 
tarihinden itibaren avda on lira 14850 TON LAV AMARİN 

KÖMÜR O 
Tahmin edilen bede1i {193050) 

lira olan yukarıda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 23 temmuz 936 
tarihinde perşembe günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname (dokuz) lira (66) 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (10902) lira (50) ku
ruşu havi teklif mektuplarını 
mezkfır günde saat 14 e karlar 
komisvona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 mımarnlt kanıı
nun 2 ve 3 marldelerindc-ki vesa
ikle me?.kur 1.7\in ve s~"'ttr kol"\is
yona müracaatları. (1448) 

1-21i57 

1255 TON KRİPLE KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli ( 17570) 

Jira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri Fab
rikalar umum müdiirliiğü S"tm 
alma komisvonunca 21 temmuz 
936 tarihinde salı günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname parnsız olarak ko
misyondan verilir. Talinlerin 
muvakkat teminat olan (1317) 
lira {75) kurusu havi teklif mck
tunlarını mezkfır P'iinde saat 14 
de karlar komi!5vona verırelPri ve 
kenrlilerinin de 2"-QO nıım r:ılr ka
tıunıın 2 ve '..\ m:ı•M('lerin".-ld ve
saikle mezkur gün ve !;::l'\tt ko
\nisyona müracaatlıur. (1 .146) 

1-2655 

500 KİLO CAM TOZU 1000 
KİLO KLORAT DÖPOT AS 

Tahmin edilen bedeli ( 1550) 
lira olan yukarıda miktar ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 15 temmuz 936 
tarihinde çarşamba günü saat 14 
de açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak 
'komisvondan verilir. Taliolerin 
muvakkat tcminatr olan (116) 1i
ra (25) kuruş ve 2490 numıırııh 
'lcanunun 2 ve 3 ma<ldelerinc",.l<i 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
liomisyona mürar..,atları. (1470) 

1-2662 

2000 TON JENARATÖR 
KÖMÜRU 

Tahmin edilen bedeli (26000) 
li.ra olan yukarda mikdar• ve 
cınııl yazılı malzeme Askeri fab
l"ikalar umum müdi.irlüğü satın 
alma komisyonunca 22. temmuz. 
936 tarihinde çarşamba günü sa
at 15 te kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname (Bir) lira (30) 
kuruş mukabilinde komisvondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (1950) lirayı havi tek
lif mektuplarını mezkur ı::ilrıde 
saat 14 e kadar komisvona ver • 
meleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkfir gün ve 
saatte komisyona miiracaatları. 

(1449) 1-2658 

1000 KİLO KİBTIT ANTİMON 
Tahmin edilen bedeli ( 1500) li

r~ olan yukarıda miktarı ve cin
sı yazılı Askeri Fabriki re-b bm 
si Yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü satına} -
ma komisyonunca 14 temmm: 936 
tarihinde salı günü saat 14 de a
cık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

TaJiplerin muvakkat teminat 
olan (112) lira ( 50) kurus ve 2490 
numaralı kanum•n 2 ve g mad
delcrinrleki vrı:rnikle m"zki'ır f!fin 
\re saatt,. kom"'ivon:o miira,.aatla-
rı. (116Q) 1-2660 

2000 KİLO KALAY V ARAKI 
Tahmin edilen bedeli (6500) 

lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab
rikalar umum müdiirlüğü satın
alma komisyonunca 14. ağustos. 
936 tarihinde cuma giinü saat 15 
t~ kapalı zarf ile ihale edilecek
tı~. Şartname parasız oları:-k ko
mısyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan { 487) lira 
{50) kuruı;.u havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 14 
kadar komisyona vermeleri e 
k d

•1 • • ve 
en ı erının de 2 90 nuın:-ralı 

kanunun 2 ve 3 m'.\dd,.lerindeki 
vesaikle mezk\ır gün ve saatte 
komisyona müracaatlan. ( l41j9) 

1-2661 

İLAN 
Evvelce 9. temmuz. 936 t:ıri-

1ıinde kanalı zarfla satın alınaca
ğı ilan edilen 1750 ton lavam,rin 
kömiirü. 21 .temmuz. 936 tar;hin
d.. ap"lı zarfla satın alrn"<":ı~ı 
ilAn eclilc-n 1255 ton krinl<> kö -
rniirli, 22 t('mmıız. Q~6 t"rihinrle 
kanalı z:ırfla satın alrmıcalYr il:ln 
edilen 200 ton iemıratör kömü
rü ve 23. temmuz. 936 tarihinde 

nafal..-a vermeğe mahkfım Anka
ra.. gecik mahallesinde 42 ı.uma
ralı evde iken halen ikametgahı 
bilinemiyen Ilgınlı Mehmede ila
nen tebliğat icrasına karar veril
mis olmakla i§bu ilan tarihinden 
itibaren 15 gün içinde dairemi· 
zin 936-4137 numaralı "osyasına 

müracaat etmesi aksi takdirde 
tebliğat yapılmış nazariyle bakı
larak hakkında muamele yapıla-
cağı ilan olunur. 2-2757 

KAYSERİ SULH MAHKE
MESİNDEN: 

Kayseri muhasebeciliğinden 
mütekait müteveffa Nivazinin 
metrukatına ait defter tu'"ulmak
ta olduğundan bilkefale veya 
doğrudan doğruya alacaklı ve 
borçlu olanların mirasçısı varsa 
bunların da bir ay zarfında Kay
seri sulh hukuk mııhkemcsine 
müracaatları ilan olunur. 

2-2765 

ZAYİ ŞEHADETNAME 
325-326 ders yılında Gelibolu 

idadisinden aldığım şehadetna
meyi kaybettim. Y cnisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Abdullah Şevket oğlu Nihad 
2-2770 

ZAYİ 
Bor mektebi rüştiyesinden al

mış olduğum şehadetnamemi za· 
yi ettim yenisini ~ıkartacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Borun mahkeme mahallesinde 
Mehmed oğlu Abdiilaziz 

2-2768 

ZAYİ 

Sicil 976 ehliyetname 1344 No: 
şoför ehliyetnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ilgazlı şoför Ömer oğlu 
2-2767 Mehmet Ferit 

Satılıktır 
3 hane iki dükkan bir tapuda 

mukayyetti.r. Öksüzçe çeşmesi 
caddesinde 39 No, Bakkal İsmaile 
müracaat. 1-2704 
--~--------· 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvaııtin 
saç boyaları 

İngiliz kanzuk eczanesi Hi.bo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk iize. 
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te
min edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hatta denize girmek 
suretile de çıkmaz. En c:ddi ve 
emniyetli markadır. Ezcanelerde 
ve nriyat mağazalarından arayı
nız. 

' kapalı zarfla atın alınacağı ilan 
edilen 14850 ton lavamarin kö
mürleri şartnamelerinde tadilat 
doJayısiyle hiikürnsiiz bırakılmış-
tır. (1450) 1-2659 

1750 TON LAVAMARİN 
KÖMÜRÜ 

Tahmin erlilcn bedeli (22750) 
lira olan yukarıda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 23 temmuz 936 
tarihinde persembe günii saat 16 
da kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Sartname narac;ız olarak ko
misvondan verilir. Taliolerin mu
vcık cat teminat olan (1706) lira 
(21) kuruşu havi teklif mektup
larını mczkfır günrle saat 15 e ka
dar komisvof'I" vc-rmeleri ve ken
dilerinin de 249() numaralı ka
nıınıın 2 ve 3 m~t'ldeJerind,,.ld ve
sail•le me?t-fır f.Yün ve sa"tte ko
misyona müracaatları. (1447) 

1-2656 

ULUS 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 

İLAN 
1 - Merkez kıtaatının bir senelik 80700 kilo sığrr etine verilen 

fiat pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kan~nun 4?· ıncı maddesi mu
cibince pazarlıkla münakasasma devam edılecektır. 

2 - !halesi 4 temmuz 936 cumartesi günü saat onda tümen satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Şartnamesi parasız olarak tümen satın alma komısyonundan 
görülebilir. . .. . 

4 - Kilosunun eski muhammen bedelı olan 20 kuruşa gore temı-
natı mu~akkatesi 1211 liradır. 

5 - İstekliler kanunen lazım gelen vesaik ve teminatı muvakka
teleri ile birlikte belli gün ve saatte Manisa tümen satın alma ko· 
misyonunda bulunmaları. ( 1394) 1-2535 

İLAN 

ı - Beytüşşebap ve Hakkari garnizonJan için 115000 kilo Fab-
rika unu kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. .. .. 

2 - Eksiltmesi önümüzdeki temmuzun 16 mcı perşembe gunu 
saat onda Beytüşebapta yapılacaktır. . . 

3 - Fabrika ununun muvakkat temınııtı 1552 lıra 50 kuruştur. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçeleri ile teklif mektupları 
nı birlikte muayyen gün ve saatte komisyonumuzda hazır buhmm;,ı-
ları. (1497) 1-2686 

İLAN 

Askeri fırında hamur suyu ısıtmağa mahsus bakır semaver ile 
ocağı ve su deposunun tamiri 6 temmuz 936 pazartesi günü saat on· 
beşte yaptırılacaktır. Pazarlığa konulan işin keşfi 40 hra olup temi
natı muvakkatesi 3 liradır. Sartname ve keşfi her gün Ankara le
vazım amirliği satın alma k~misyonunda parasız görülür. İsteklile
rin belli gün ve saatte teminatı muvakkate makhnzlarr ile mczkfir 
komisyona gelmeleri. ( 1551) 2-2762 

İLAN 

İstanbul Komutanlığı birlikleri ihtiyacı için 57000 kilo koyun 
etine talibinin vermi§ olduğu fiat makamca pahalı görüldüğünden 
6-7-936 pazartesi RÜnü saat onbeşte pazarlıkla alınacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonumuzda gör.i1ebilir. Muhammen tutarı 25650 
liradır. İsteklilerin 1924 lira ilk teminat makbuz veya mektupları 

ı · stanhul üniversites· 
Ek:siltme ve aza ·]ılc 
nunda • • 

SAYFA 7 

·t ırma 
{o~ ·svo 

1 - Bedeli keşfi 35696.25 lira olan Hayvanat ve Neb.,•~t enstitü 
]erine yapılacak mobilyalar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. İhale 16 • 7 • 936 perşembe saat 15 te Rektörlükte } apılacak· 
tır. Bu işe aid şartname ve saire 178 kuruşa Rektörlükten pazartesi 
ve perşembe gün1eri alınır. 

2 - Eksiltmeye girebilmek için 2678 liralık ilk teminat yatırma
lan ve 5000 liralık möbilya işi yapmış ve bizzat Fabrika sahibi ol· 
duklarma dair İstanbul bayındırlık direktörlüğünden kağıt almalan 
lazımdır. İstekliler o gün saat 14 de teklinerini Rektörlüğe vermiş 
olmalıdırlar. (3504) 1-2702 

si Pri ~a ll" • mlar a 
en: ._ 

Askeri fabrikalar teavün ve sigorta sandığı tarafından Kırıkkalede 
bir sinema binası ile bir fırın ve bilahare ekarrür edecek müteaddid 
evler yaptırılacaktır. 

Bu islerle uğrasmış ve asgari olarak scıksen bin liralık bir teahhü
dü ifa C'ttiğine dair ehliyeti fenniyesini iöraz edecek miltC'"hhidlerin 
bu husustaki resim ve tafsilfıtı alm:ık üzere }ier gün istasyon civarın
daki askeri fabrikalar umum müdürlüğü binasında bulunoın teavün 
ve sigorta sandığına saat 13 den sonra miiracaatları. (1561) 1-2771 

A • ca ·a n sa ar 
asmüdüı·lüö ·i 

' o 
'eU: 

Basmüdürlük binası alt katında tütün satış ambarında yaptın 
lacak ~flar acık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (1081) lira (83) kuruştur. 
İhale günü 2217 /936 çarşamba saat 15 dedir. İsteklilerin şeraiti 

anlamak için başmüdürlük muhakemat şubesine başvurmaları. 
(1564) 1--2774 

---------------------~--·-----------------------------------------------------~~-------ile belli gün ve vakti muavyeninde Fındıklıda komııtanhk satın al- ı'i:'::~~=~t'i'Zl!CE!!:E::Z~:=iEZ!~· J ll!'l':~m~~:C::::::~~~C'l!!Dllil.'lle::!:lrl 
m::ı komisyonuna gelmeleri. (1560) 2-2763 

İLAN levazım amirliği sabn alma ko- ANKARA BELEDiYE M. M. VEKALETİ 
misyonunda bulunmalarr. (1566) RElSLlGI iLANLARI S. A. KOMİSYONU Kilo Tutarı 

1-2776 İLAN İLANLARI Cinsi Mikdarı Lira Kr. 
Patlıcan 500 50 
Kabak 4800 24 
Domates 2400 192 
Patates 1500 120 

yekı'.'ın 406 
Garnizon eratmm ihtiyacı i

çin yukarda cinsleri yazılı seb
ze 3. temmuz. 936 cuma günü 
saat on beşte pazarlıkla satın a
lınacaktrr. Teminatı muvakka
tcsi 28 lirn 95 kuruştur. İsteklile
rin belli gün ve saatte Ankara 

İLAN 
!Garni?.on eratınrn ihtiyacı için 

5000 kilo taze fasulva 3. tem
muz.936 cuma günü saat on beş
te pazıırhkla alınacaktır. Fasul
yanrn tutarı 350 lira olup temi
natı mnvakkatesi 26 lira 25 ku· 
ruştur. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelme-
leri. (1565) 1-2775 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
Cinsi Mikdarı Tahmin edilen bedeli Muvakkat teminat 

Kilo Lira kuruş Lira kuruş 
Koyun eti 45600 18240 00 

Sığır eti. 32900 9212 00 2058 90 
Cinsi, miktarı ve tahmin edilen bcdclleriy~e muvakkat teminatı 

yukarda yazılr iki kalem gıda maddesi 3 temmuz 936 tarihine rnst
lıyan cuma günü saat 15 de kapalı zarf suretiyle alınacaktır. 

Şartnamesi 137 kuruş mukabilinde komisyondan her gün veri
lir. İsteklilerin, 2490 sayıh kanunda yazılı belgelerle teklifi muhte· 
vi mazrufları belJi gün ve saatten bir saat evvel Kasunpaşadaki bu· 
lunan komisyon başkanlığına vermeleri. (3301) 1-2506 

o lf ıu u•. 

ava \.uru u 

Ü UK i AN GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zen gin etmiştir 

3 üncü keşide 11 Temmuz 936 dadır 

BÜYÜK İKRAMİYE 50.000 liradır. 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000" liralık bir mükafat vardrr .. 

ı _ Otobüs idaresi şoför ve B 1 L t T 
biletçi ve odacıları için 169 takım ı _Muhtelif yerlerde yer al-
elbise maa kastek 15 gün müd- tı benzin tankı yaptırılacaktır. 
detle açık eksiltmeye konulmuş· 2 - Bu işlerle meşgul olan 
tur. firmalar M. M. V. Hava müste • 

2 - Muhammen bedeli (3042) §arlığı inşaat şubesine müraca· 
liradır. at ederek fenni malilmat aldıktar. 

3 - Muvakkat teminatı (228, sonra hiç bir teahhüdü tazanı • 
15) liradır. mun etmemek şartiyle proje ve 

4 _ Şartname ve nümuncyi tekliflerini temmuz 936 sonuna 
görmek istiyenJerin hergün Yazı kadar mezkQr şubeye vermeleri. 
İşleri K~Jemine ve isteklilerin de (1407) 1-2633 
17. Temmuz. 936 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümeni
ne müracaatları. (1563) 1-2773 

İLAN 
1 - Otobiis idaresi için lü

zum olan defter ve cetveller on 
beş gün müddetle açık eksiltme· 
ye konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli (75) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (5,63) 
liradır. 

4 - Nümuneleri görmek isti
yenlerin hcrgün Yazı işleri ka
lemine ve isteklilerin de 17. 
temmuz. 936 cuma günü saat on 
buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (1562) 1-2772 

Aile yanında 
BİR BAYANA 

Kiralık ODA 
Havuzbaşında 

Müracat: Abdi Nuri 
Merkez Bankası Tel: 3736 

1-2747 

SablıliBağ 
Dikmen gazinosu yanında Dilt· 

menin en güzel bağı satılıktır. 
İsteklilerin mezk{lr bağ içinde 
No: 28 e ve yahut otomatik tele
fon santral şefi Bestami'ye mil· 
racaat. 1-.2766 

Kocae i Vilayetinden: 
6/7/936 tarih pazartesi günil saat altıda Kocaeli vilayetind< 

Derincede "On bir bin üç yüz kırk sekiz lira kırk kuruş,, keşif be· 
delli altmış, Tütiin çiftliğinde "On dört bin üçyüz seksen bir,, liri 
kırk kuruş keşif bedelli altmış, ,, Arslan beyde yedi bin beş yil2 
yetmiş bir lira on kuruş keşif bedelli otuz göçmen evi inşaatı ayrt 
ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Şartname, keşif evrakile buna müteferri diğer evrakı ellişer ku· 
ruş mukabilinde Kocaeli bayındırlık direkt<!!lüğünden alabilirler. 

Muvakkat ~emlnat: 

ıOerince de sekiz yüz elli bir lira · on Uç 
kuruş ., 
Ttitün çifliğinde bin yetmiş sekiz lira 
al tf12IŞ kuruş 
Arslan Beyde: 'Beşyüz altmış yedi lira 
seksen üç kuruş 

isteklilerin ticaret odasına kayıtlı bulunması ve bu gibi işleri 
yapmış bulunduğuna dair resmi vesaik ibraz etmesi ve matbu nu· 
munesine göre tanzim edilecek beyannameyi doldurarak ihale gil· 
nünden en az sekiz gün evvel ibraz ile -fenni ehliyet vesika almış 
olması lazımdır. 1-2672 

Dah· ·ye Vekaletinden: 
1 - Ankarada Yenişehirde Dahiliye Vekaleti binasının bançe

sinde yapılacak 5 adet havuz ve bordür inşaatı kapalı zar[ usulü ile 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İşin muhammen keşif bedeli 7894 lira 16 kuruştur. 
3 - İstekliler; eksiltme şartnamesini, mukavele projesini, Na· 

fıa işleri şeraiti umumiyesini, fenni şartnameyi keşif ve metraj ced· 
velini, proje ve resimleri Vekalet levazım bürosunda görebilirler. 

4 - Eksiltme 15 temmuz 936 tarihinde çarşamba günü saat 15,30 
da Vekalet binası içinde toplanan satın alma komisyonunca yapıla· 
caktır. 

5 - Muvakkat teminat 592 liradır. 

6 - İstekliler Münakasadan 8 gün evcl Nafıa Vekaletine müra· 
caatla fenni ehliyet vesikası alacaklardır. 

7 - İstekliler; teklif mektuplarını 4 üncü maddede yazılı saat· 
ten bir saat evcline kadar Vekfiletteki eksiltme komisyonu Reisliği· 
ne vererek mukabilinde makbuz alırlar. 

8 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarda yazılı 
saatta komisyon Reisliğine gelmiş bulunmaları şarttır. Bu takdirde 
dı~arfın mühür mumu ile iyice kaptılmış olması 15zımdır. Postıda 
Qlacak gecikm~ler kabul edilll',.&z. ( 1388) 1-1.549 
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FOTOGRAF FiLM, C~t\M, l{AGIDINI bizdenalabilirsiniz 

t"IJ.ERt ucuz ve temiz yapılır Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara T e 1• J 230 
Birinci marka 

A 'I 
ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR

C.UGUNDAN : 
İstanbulda Bebekte Rumelihisarı caddesinde 16 numaralı evde 

oturan ve T. C. tebaasından olup Ankarada Bankalar caddesinde 
&4-28 numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz ederek ecza ıtriyat, 
ile Haaan müstahzeratr ve hasan itriyatr, kauçuk mamulatı, korsalar 
we bakkaliyeye ait bazı muamelat ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret 
Odasının 1777 sicil numarasında mukayyet bulunan Hasan deposu 
abibi H~cı;ın1n unvanı ticaret; Ha!lan Deposu sahibi Hasan olarak 
tescil edilcliği F.ibi bu unvanın imza şekli de Tic::ıret kanunıın\ln 
42 ind 01<>rMesi mucibince d~irec"° 30 6 Q·:rn t;ırıı...;"de tescil edildiği 
ilan olunur. 2-2769 

Anl{ara Valiliğinden : 
1 - Merkez Dumlupınar okulunun bedeli keşfi 2305 lira olan ta

mir ioıi ;!erk eksiltm('ve konulmuştur. 
2 - ~ksiltme 16-7-936 perşembe günü vilayet binasında lısürel 

korr'. w önünde yapılacaktır. 
3 - İstekliler şartnamede yazıh muhammen bedelin % 7.5 nis

betindeki oara veya tahvilat, esham ve: banka mal:buzu ile eksiltme
ye pirece'·lerdir. 

4 - Sartnamevi pörmı-k istiyenler Ankara Kiiltür Direktörlü-
ğüne- mHrncaat ederek1erdir. ( 1536) 2-2761 

An1\.ara Valiliğinden: 
20 Temmuz 936 pazartesi günü saat 15 de Ankara vilayeti bina

sında tophmn vilayet daimi encümeninde keşif bedeli (2985) lira 
2 kurus olan Yahşıhan - Keskin yolunun O 000 ile 20 00. kilomet
releri arasmrta yapılacak köprü ve menfez inşaatı açık eksiltmeye 
.konıılmustur. • 

Proie, kec:if ~artname ve diğer evrakını Ankara nafıa dir<"ktör
lüt"nrJen !'Ör bilirler. 

Muvı!l·kat teminat (33) lira (13) kuruştur. 
'f eklil('rirt tf'!m;n.,t mektubu ve mııhasebei hıısuc;iye ve7neııinin 

ma1·b11711 ''e "hli"I" i fenniye ve ticaret odası vec;ik;ıl;ırr ile birlikte 
\hale '!iinii olan 20 temmuz 936 da viH>•, .. t encümenine l:>'f'11'T'1•1eri. 

{1559) 1-2764 

Ankara Barosu Başkanlığındaıı : 
Baromuz umumi heyetinin senelik toplantısı 4 Temmuz 936 

cumartesi günü saat 10 da baro odasında yapılacağından baromuı
da kayrth avukatların o g:.in ve saatte baro odasına gelmeleri öuyu
rulur. 

Göı·ü~ül~cek işler : 
1 - İnzibat meclisi raporu. 
2 - 935 senesi hesaplarının tetkiki, hesap miıtettışıerının ıa· 

poru ve inzibat meclisinin ibrasr. 
3 - 9.36 senesi biicfcesinin tasdiki. 
4 - Gelecek sene hesap müfettişlerinin sec;imi. 

Ankara Valiliğinden: 
1 - 13 Temmuz 936 pazartesi günü saat 15 de Ankara vilayet bi

tıaarnda toplamın vilayet encümeninde bedeli keıfi 1977 lira 15 ku
ruı olan Nafıa kamyonlarına ait 16 iç 16 dış lastiği açık eksiltmeye 
Jronulmııstur. 

2 - Muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ve ticaret odası 
vesikası ile birlikte 13-7-936 pazartesi günü encümene gelmeleri. 

3 - İstekliler şartname~ini vilayet nafıa müdürlüğünde görebi-
lirler. ( J 501) 1-2688 -------------------- - --
Ankara Yül<~P-k Ziraat 

En~titüsü Rektörlii~ndPH : 
1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün 936 - 937 yılı kış mevsiminde 

prtnamede yazılı kaloriferli binaların kaloriferle, kalorifersiz bi
naların da kok kömürü sobasiyle ve 165 gün müddetle mtrlması 
'ıtapalr zarf usuliyle eksiltmiye konulmuştur. 

2 - İhale Enstitü binasında toplanan komisyon taraf ınc1an 
10/7 935 cuma gunü saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Mrhnnımen bedel 27000 lira ve muvakkat teminat teklifin 
% 7,5 dur. 

4 - Part\sız şartnamesini almak ve daha fazla izahat istiyenle-
rin Enstitii daire mtidiirlüğüne müracaatlarr. (1466) 1-2623 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Su ·şleri idare~i için diplomalı bir makine mühendisine ihtiyaç 

vardır. Aylrk ücreti 300 lıradır. Ecnebi lisan bilenler tercih edile
cektir. htcl'liler vesı alariyle birlikte Su işleri Müdürlüğüne mü-
racaat edebilirler. {1493) 1-2684 

l\Ieınur aranıyor 

Ciinıı Ü { n af< za Genel 
mı tanld İstanbul Satınalma 
mis' onundaıı : 

olan ve 

l(o
l(o-

1- Gümrük Muhafaza deniz vasıtaları ıçin 290 ton bırınci ben
zinin 14/7 936 sair guııu saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - Tasınlanan tutar 104400 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf 522 kuruş mukabilinde komisyondan 

alınır. 

4 - İstekliler ilk teminat olarak 6470 liralık vezne makbuzu 
veya banka rnektuplarmı ve kanuni vesikalariyle birlikte teklif 
mektuplarrnr muayyen vakitten bir saat evvel omisyona vermeleri. 

(3467) 1-2615 

Ankaranın her semtinde 

~alılık Ar aler, Ev ve Apartımanlar 
Toptan, dönüm ve metre hesabiyle paraellenmi§ ve paraeUenecek 

uular ev ve aparttmanlar ucu.ı fiat ve müu.id şeraitte icra dairesi 
&aün~~ GENEL İŞ. BUltC!>SU'na miıracaat tf!1efo • 

Giin1ı·iik l\luhaf aza (;puel l(onın-

1{••· istanlnıl taıılı~ı 
misyonundan : 

Sahnalma 

. 
İşin Cinsi 

Muhafaza eratı 
idn kaput 
Muhafaza eratı 
için kışlık elbise 

Mikdar Tasarlanan 
Tutar 

912 tane 

ilk teminat tarıhi günü 
Saati 

1868 takrm 25.179 lira 40 K. 19Dl lira 17/ 7 936 

Muhafaza memur- 1160 takım 18629 lira 60 K 
cuma 15 de 

1398lira ıs 71936 
larr ic:in elbise cumartesi 11 de 
Muhafaza eratı 3106 takım 1 ~856 liıa 13 K. 119'.> lira 24 7 936 
için yazlık elbise cuma 11 de 

1 - Giimriik l\lııhafaza Komutanh~ı irin vıı',;ırda yazılı kaput 
ve elbiselerin kapalı ıı:arfla e 1·cıiltmeleri vanıl"c"!ı:tır. 

2 - Sartname ve evc;ıı flrırı komisyonr1ac1ır. 
3 - Erat kaput ve ellıi~e'erir!İn ~prtnıı~esi 127 kuruş mıık.,bilin

cle alınır. 
4 - İstekliler k"'T't•ni ve"İl'a1ıariv1 1" h;rlikte teklif mel(tunlarınr 

bir saat eve! korrıi~vo•ıa verme'eri. ( rno) 1-2fı90 

IIava YoHc rı l)eıvlı ! 
· ,!etme ld·~l·esjı ·il 0 n: 

\ 
Hava Yollan Devlet İsletme tdaresince, sh il pilot, uçuŞ maki

nisti gibi hizmetleı için 'eti tirilmek fü·ere 16 genç hizmete alına
caklardır. Bunlar bir mıiridet id lrenin münasip göreceği işleı de şa
kirt veya memur nam?edi olııral: c;alıştrktan sonra kabiliyeti gi-lrü
lenlerin tahsilleri Avrunada i mfü ettirilecektir. Bun larm şakirt o
larak çalıştıklarr m·ıddetce. 'ivccck ve giyecekleri icli'rece temin o
Junaca~ı gilJi kendilerine bir liraya kadar günc:lelik de verilecektir. 

Kabul !\artlı>rr ~· nlıırdır· 
1 - Pilot olm;ık istivenlc-rin I iı::e. ııcus maldnisti olacakların da 

ort?. vevrı sanavi meı-~ebi rrır.,unu olmaları. 
2 - Havacıh~a mu~~;t hir sıhatta olıl•ıklarmın resmi 1.ıir heyeti 

sıhhiye raporu İl!' t"v!:ild. 

3 - Yirmiden büyük ve otlndan kiiçük yasta olmı>l:m. 
4 - Devlet hizmetine girmelerine mcıni olacak hic hir halleri ol

maması. 

5 - İdare hesab•na Avrun.,,f!:ı bııl11nr111kları miidrletin en az altı 
misli idarenin miin.,~iı) ,...;;rf'rPIYi iicr, .. 1., inur. hi.,.metinde caJrc:acak-
larrnı miihe,,virı ı.; .. ı-ı;•ihi ı>dil ı;enecli vermeleri. ~ 

fl - Türk olm-ıhrı. 
Bu seraiti h::ıl., ",.,,..,.,,. • ., tıı"i1i.,ce A ı..,,.nca. v•va Frl'ns17:cıı hi-

1cn1er t .. rrih eo.:ı;ı .. r .. •~tlr. t ... , ......... rin ?C:.7 ,.,.,., t:-ırihin" 1·?rhr re~:m-
Jeri ve ıii~er •• ,. .. :• ~ • .. ,.ite JJirlikte Ankarada Hava v .. ıı., ... t,ı.,resine 
miiraraatları. (1 !\79) 2-2 7 fi9 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUCUNDAN: 

1 - İpotek olup satılmasına karar vedlen tapunun pafta 56 acla 351, 
parsel 7 nwnarasn ela kayıtlı ve Ankaranın kunuluş mahallesinde 
meydan önü sokağında kain ahşab ev ve ittisalindeki dört dükkan 
a!l.ağıdaki şartlar dairesinde arttırmaya çıkarılqıı,tır. 

2 - Evsaf ve miıiıtcmilat: Ev bir kat iızerine bina edilmistir. 
Bir avlu üzerinde bir odunluk bir mutl.ıah, hela, tahta döşemeli iki 
Olla bir sofadan ibarettir. Avluda bir kııyu vardır ve ittisalinde dört 
dükkan vardır. Heyeti umumiycsine "4500" lira kıymet konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 10-8-936 tarihine müsadif 
pazartesi saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
yüzde 7 ,5 ğu nisbctinde pek akçesi veya milli bir banka teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kı:.bul edilen hazine tahvilleri 
getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini bulduktan ve üc defa nida ettirildikten sonra mezkfır günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 25-8-936 tarihine müsadif sa
h günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (keza mu
hammen kıymetin yüzde 75 şini bulmak şartiyle en çok artıran tali
bine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde is: 2280 numa
ralı kanun ahkamına tevfikan borç bes sene miiddetle tecile tabi 
tutulacaktır.) 

G AY 8 
Vade 

.,· ' f - ... • ' ' • :- ~. - ı--:· 

Ankara şehri İmar 
DirektörlüğündPn 

1 - Bksı1tmcye konulan iş Ankara mezarhk duvarı kapak ta 
]arı .1'up keşif bedeli - 21075 lira 31 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlaı:.du 
a. Eksiltme şaı tnamesi 
b. Mukavele projesi 
c. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
d. Husust §artname 
e Keşif cedveli 
f. Proje 
1stiyenleı bu şartnamelcrı ve evrakı 1 lira mukabilinde Anka 

imar müdürlüği.inden alacaklardır. 
3 - Eksiltme 10 temm'Jz. 1936 cuma günli saat on altıda Ank 

ra imar müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1581 lira muvakk 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup e 
siltme komisyonuna göstermesi lazımdır. 

Eksiltmeye en azı bir parçada beş bin liralık temiz duvar ve t 
işi yapmıs olduğuna dair vesikası olanlar girebilirler. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatt 
bir saat evveline kadar Ankara imar müdürlüğüne getirilerek e 
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecekt 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede ya'JI 
saate kadar gelmiş olması ve dr• zarfın mühür mumu ile iyice 
patılmış olması lazımdır. Postadan olacak gecikmeler kabul edil 
(1433) 1-2597 

Uzuıı Yayla Ay Deposu 
DireKtÖr üğü"--"n~~ 

Aygır Deposu hayvanlarının yıllık yiyecekleri yulaf 25-6-936 d 
16-7-936 gününe kadar yirmi bir giln açık eksiltme usuliyle eksi 
meye konulmustur. Alınacak Yulafın aşağısı "100'' bin yukar 
"120'' bin kilodur. Kilonun muhammen değeri depoya t"lim dô 
kuruştur. Yeni sene mahsulii ve dolgun olması ve yüzde üçten ç 
toz toprak bulunmaması ve ihale gününden en çok sekiz gtin için 
yirmi bin kilOflunu teslim etmesi geri kalanı eyliıl sonuna kadar tt'ti 
marnlaması şarttır. 

Satıcıların vüzde vedi buçuk muvakkat saP,htlarile Temmuıu 
on altıncı ~ünli saat dörtte S•vas Baytar Müdürlüğiinrie toplana 
komisyonda bulunmaları. (3568) 1-2694 

Bir Su l\'.lühendisi ile il{i Naf ııı 
Fen l\lemuru alınacaktır 

ZiRAAT VEKALETİNDEN: 
Konya ovası sulama idaresinde çalrstrrılmak üzere bir su mühe 

disi ile iki nafıa fen memuru alınacaktır. Su mühendsilerinin yil 
sek mühendis mektebi mezunu olması, su ve in~aat işlerinde 
lışmış bulunması, fen m•murJarının da nafıa fen mektebi mezull 
olmasr Jazımdır. Askerliklerini yapmış olmalarr muktazi bulun~ 
isteklilerin vesikaları ile birlikte ziraat vekaletinde ziraat işleri 
mum müdürlüğiine müracaat etmeleri. (1533) 1-2744 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebile ihale tarihinden 
itibaren kendisine bedeli haleyi teslimi vezne eylemesi için yedi 
gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatrrrlmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu talepten evvel en yiik
sek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı 
sorulduktan sonra teklifi vechile almağa razı ise ihale farkı hirinci 
talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi vcç
hile almaga razı olmaz .. a gnyri menkul yeniden on beş p-iinlük ikin
ci artırrııaya cıkarrl c 1< en çok artm•n talih.ne ihale edilecel tir. 

Nafıa Vek~aletinden: 

8 - Her iki artırmada avri menkul talibine ihale edildikte tapu 
harcı ile dcllaliye re mi m" eriye ve ibı:ale tar'hine kadar olan mii
terakim vergi ve re 'm i e borcluva aittir. 

9 - Borçlu ve 1 c 'dı rl di er al"ka iaı "rın bu gayri menim! 
ii .. crindeki h klarm ve hus le f iz ve ma rafa claır olan iddıaları
nr evrakı miıspiteleriyle 20 i n i ınd~ d.,iremize bildırme leri l" zım
dır. Aksi halde haklan tapu icillile sab't olmadıkç satış bedelini 
payla tırrlma mdan htıric tut lacaklardrr. 

10 - Artırmnya iştirak edecekler 1-8-936 tarihinde 935 112 nu
mara ile dairemizdeki yerir.dc herkese açık bulunduru an ş r n me-
mizi okuyabilirler. 2-2758 

20. 7. 936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti Ya* 
pı İşleri Eksiltme Komisyonu o • nda 31546 hra 14 kuruş ke ı 
bedelli Polatlı jandarma Tc,.hi at ı\nbarı inşaatı kapah z ı f us 
Jiylc eksiltmeye l.onulmu tur. 

Şartn me, mul·avele pro ; N f a 1 leri 
ni şartname, ke if c ve ı, pro'e v t f t r 'nıleri 155 
kabil" 1de Vekale Y m 1 'eri D i ·n en eril~c ktir. 

Muv, kkat tem· t 2.> 6 l' ad r. 
İsteklilerm te lif mel tı l rm N fa V 

teahhitlik veci kasım ili tirmel i Hizımdrı. 
Eksiltm ye giıeceklerin tel·lif mel tub nnı 20.7.936 p zarte 

günu saat on derde kadar YaN t leri Artt O" • Eksiltme ve ·hal 
Komisyonu Reisliğine vermeleri laıımdır. (1519) 2-2759 

DİKKAT ' .. , • '.· · ' . ' •• ; ... ~., :J• 1 ,. • • - ,,. ... ~ • •• 

Tanınmış fransızca muallimi 
BİTİ Ankaradadır. Ders almak 
istiyenler perşembeden maada 
hergün Yenişehir Tuna caddesi 
Yiğitku§un sokak No. 15 e baş-
vurmaları. 1-2746 

imtiyaz sahibi ve aasmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırz caddcsı civarında 
Ulus BaS1mevinde basılmııtır. 

\ YENi ) SİNEMALAR 1 KULÜP) 
) -

BUGÜN BU GECE 

.SERENAD 

yahut 

BiTMEMiŞ SENFONİNİN SONU 

Son günü olmak dolayısiyle bu kaçır 

BUGÜN GÜNDÜZ 
F evkaladc heyecanlı iki büyük film birden: 

1-KAN DAVASI 
il-MEÇHUL KUVVET 

GECE 
Yeni mevsime giriş münas,..betile 

senenin en ~üzel filmi 
mamalarmı hararetle tavsiye ederiz. ı B A G D AT Y O L U 

,----Y-EN_l_M_E_V_SIM--DO-LA_Y_IS_IY_LE SiNEMALARDA TENZiLATLI TARİ 
1 


