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B. Ş. Kayanın Trakya yolculuğu 

Edirııede valiler toplantısına reislik 
eden ve muhtelif ziyaretler yapan İç 
Bakanı ve C. H. P. genel sekreteri 

Emııiyet anıtinı açtıktan soııra 
l(ırklareline gitti 

Edirne, 3 ( A. 
A.) - Dahiliye 
vehH ve Cumuri
Yet Halk Partisi 
Genel Sekretl!ri 
B. Şükrü Kay;ı 
beraberinde arka
daşları olduğu 
hciıde bu sabah 
ttenıe Edirne Ka
raağaç istasyonu
na inmiştir. Ken· 
diııi, Trakya U. 
Müfettişi Gene -
rat Kazım Dirik 
ile valiler, Parti 
nıensupları, me
murlar, komutan 

tarafmdan karşı· 
lanmış, piyade, 

jandarma ve po -
lis birlikleri ta
rafından selam
lanmıştır. 

--1 

B. Şükrü Kaya 

tedir. Türklerin Edirne için yaptıitları 
fedakarlıklar tarihte yazılıdır, herkes 
bilir. Türk medeni dehasının Edirne 
için yaptığı şaheserler de herkesin 
nayret ve takdiri önündedir. Asil türk· 
)erin bundan sonra yapacakları eserle· 
ri görecek ve onları idrak edecek olan 
gelecek nesillere şimdiden gıpta ediyo
rum. Cihana gıpta verecek büyük ve 
güzel, mamur, şen ve neşeli bir türk 

yurdu olacaktır. Bize bu imanı veren 
türkler için her terakki hayalini haki
kat yapan büyük Atatürk'tür, onun kur· 
duğu rejimdir. Ben, onun içindir ki A· 
tatürk'ün ·buradaki heykeline Edirne
ye dikilmiş bir emniyet anıtı diyorum. 
Ve bu emniyetten edirneli hemşerileri
mizi tebrik ediyorum: 

Edirnelileri her yönden ve her ba
kımdan tebrik ederim. Eidrnelileri teb
rik etmekle bütün türkleri tebrik etmiş 
oluyorum. Çünkü her türk aynı z~man· 
da Edirnelidir. Her türkün kalbinde E
dirnenin emniyeti. mukaddes bir vazife 
halinde yaşamaktadır ... 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

-·--Ul-Ul-IH-U•-M--M------
Atatürkün. 
tesekkürü , 

lstanbul, 3 ( A.A.) - Riyan:
ticumur Umumi Kôtipliğinden: 

Kabotaj hakkının bayrağımı
za geçmesi müncuebetiyle yur
dun bir çok yerlerinden gelen ve 
vatandaşların >Üksek duygu ve 
bağlılıklarını bildiren yazılar
dan, Atatürk, çok mütehauis ol
muşlar ve teşekkürlerinin iblôiı
na Anadolu ajansını memur et
miılerdir. 

---· .. ··---------· .... ·--···-· 
Fransız 

Jlaı·lamentosu · 

B. Kiyap'rn mebusluğunu 
tasdik etmedi 

Paris, 3 (A. A.) - Parlamento, 
gürliltülü bir celseden sonra 13 reye 
Karşı 282 rey ile B. Kiyap'in seçili
şini feshetmiştir. 

Bu celsede söylemiş olduğu bir nu
tukta B. Kiyap, halkçılar cephesine 
ve bilhassa komünistlere şiddetle hü
cum etmiştir. 

Mumaileyh, bu nutkunda şöyle 
demi~tir: 
"- Meclisten çıkıp gideceğim, fa. 

kat gitmeden önce iki enternasyona· 
lin delegeleri ve onların ortaklarına 
şu sözleri söyliyeceğim: Hakaretle-

(Sonu J. üncü sayfada) 

. 4 TEl\11\IUZ 1936 CUMARTESI\ 

•• •• 

sayf amızdadı1 
' ......... _.,____ .. _. __ _ 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Almanya 
~· 

verecegı 

İngiliz 

cevabı 

suallerine 
hazırladı 

B. Hitleı .. tasvib ederse cevall önümüzdelii 
hafta içinde Londraya trönderi le .. ek ö 

İngiliz siyasal mahfilleri cevabın hoşnudluk verici 
mahiyette olnuyacağını tahmin ediyorlar 

Londra, 3 (A.A.) - Salahiyetli bir 
kaynaktan öğrenildiğine göre alman 
dış işler bakanlığı, İngiliz sualnamesine 
verilecek cevab projesini B. Hitler'e 
vermiştir. B. Hitler, bu projeyi gözden 
geçirmektedir. Bu vesika, B. Hitlcr tara
fından tasvib edildiği takdirde, önü
müzdeki hafta içinde Londraya gönde
rilecektir. 

Aksi takdirde bu cevabın değiştiril
mesi için bir müddet daha geçecektir. 

Sıyasal mahfiller, önce Almanya'nın 
cevabın geciktirilmesi için ileri sürmü§ 
olduğu sebeblerin şimdi mevcud olma
dığını bildirmektedir. Bu mahfiller, bu 
sebeblerin şunlar olduğunu hatırlat
maktadır: 

Zecri tedbirlerin muhafaza edilme-
si 've Fransada~ vaziyetin ve fransız 
siyasasının kararsızlığı. 

Aynı mahfiller, Almanyanın şimdi 

cevab vermek mecburiyetinde bulundu
ğunu, çünkü geçenlerde avam kamara
sında yapılan bir görüşme esnasında bu 

cevabı vermege İngiltere tarafından a· 
lenen çağrılmış olouğunu ılave etmek· 
tedir. 

Bununla beraber Almanyanın vere
ceği cevabın hoşnudluga deger olmıya. 
cağı ve birçok noktalarda tavıke scb ... 
biyet verecek mahiyette olacagı tahmin 
edilmektedir. Her halde alman cevabı, 
bu ayın yirimsinde Brükscldc toplana
cak olan Lokarno devletleri arasında 
yapılacak göri.işmelerin başlıca unsuru
nu te;?kil edecektir. 

Almanyanın vereceği cevab, Berlin1e 
görüşmelerde bulunmağı mümkün kıla
cağı şekilde olduğu takdirde Almanya
nın bu konferansın ikinci toplantısına 
çağırlacağı söylenmektedir. 

lngiliz ~azetderinirı fildrlcri 
Londra, 3 (A.A.) - İngiliz gazete

leri, şimdi habeş meselesinden ziyade 
alman meselesi ile meşgul olmaktadır
lar. 

Deyli Telgraf, diyor ki: 
Vekil, umumi müfettişlik dairesini 

ve viUiyct makamını ziyaret etmiş, 

Cumuriyet Halk Partisi başkanı olan 
valilerle bir arada uzun boylu konuş· 
muşlar ve kendilerine direktifler ver
mişlerdir. 

Cenevre asamb esi çalışmala ın~ bitirdi 
''Bütün alakamız, ~imdi Almanya. 

ya çevrilmiş olmalıdır. Almanyanm in
giliz sualnamesine vereceği cevab, bU
yük bir ehemiyeti haiz olacaktır. Al
manya, Avrupanın kaygxlarım yatıştır

mak için şimdi İsviçrede yapılmakta o

lan bütün görüşmelerden çok daha h\i
yük bir iş yapabilir.,, 

B. Şükril Kaya, umumi müfettişli
ğin bütün müşavirlerinin bir arada zi
yaretini kabul ederek Traky anın kal
kınma faaliyet ve programları ilierinde 

konuşmuş ve genel müfettiş ve mesai 
arkadaşlarına teşekkür etmiştir. Jan
darma okulunu gezerek erleri koğuşla

rında derste iken görmüş ve bazı sor
gularda bulunmuştur. Yeni ceza evini 
ve asayiş çalışma tarzını beğenmişler
dir. 

Hazırla ıan karar su~eti Jlroje inde, devle ler ı· f orın ha]{ ııı
daltl fikirler· i llildirmiye ve onsek.izler Icomitesi <le lıülcünıet- Niyuz Kronikl, diyor ki: 

"Almanlar, ingillz ısualnamestne ve
recekleri cevabı boyuna geciktirecek o
hırlarsa büyük bir yanlış yapmış olur
lar. B. Eden, alman cevabının Brüksel .. 

de toplancak Lokarno devletleri konfe. 
ransından önce kendisine geleceği liml 
dindedir ... 

Vekil, bundan sonra C. H. Partisi
ni ve halkevini ziyaret etmiş, şehrin 
bazı mahallelerini ve Tunca nehrinin 
taşkın e:amanında bastığı yerleri tetkik 
etmişlerdir. Emniyet parkında emniyet 
anıt.nı açarak önemli bir söylev veren 
B. Şükrü Kaya, ondan sonra da subay 
Y\lrdundaki çay şöleninde bulunmuş· 
lardır. Bubün otomobille Kırkiarelir.e 
hareket edeceltlerdir. 

B. Şiikrii Kayanın nutku 
''- Edirneliler, Edirne emniyet a

nıtını açıyorum. - Edirne ve emniyet ·, 
Lugatta biribirine bu kadar yaklaşan 
ve yakışan başka kelime tanımıyorum. 
Edirne derdemez, bizim vicdanımıza 
eınniyet gelir. Edirne emniyette olduk
ça Türkiyede de emniyet var demektir. 
Türkiyede emniyet yoksa cihan da bi
lir ki büfün dünyada da emniyet yok
tur. Biz Edirnenin emniyetine ne ka -
dar ehemiyet veriyorsak cihan diplo· 
masisi de ona o kadar ehemiye verMek· 

Ctnevre, 3 (A.A.) - Sabah celsesi, 
saat 10.30 da başlamıştır. 

Portekiz delegesi B. Monterio, zecri 
tedbirlerin Portekiz için ağır bir feda
karlık teşkil etmekte olmasına rağmen 
memleketinin bu tedbirleri henüz kal
dırmamış olduğunu söylemiştir. Muma
ileyh, mütecavize karşı tesirli ve pratik 
tedbirler alınması lüzumunda ısrar et
miştir. 

İspanyol delegesi B. Barcia, on al
tıncı maddenin kuvvetlendirilmesini is
temiştir. Mumaileyh, silahların tahdidi
ni istihdaf eden sekizinci madde tatbik 
edildiği zaman zecri tedbirlerin tama
miyle tesirini göstereceğini söylemiştir. 

Tam B. Barcia'nın nutkunun okun
ması biterken Leks hadisesi olmuştur. 

Bundan sonra Küba ve Ekuatör 
delegelri zecri tedbirlerin kaldırlmasını 
istemişlerdir. 

B. Koht (Norveç), Milletler cemiye
ti mukavelenamesinin ve bilhassa and
laşmaların sulhçu bir surette daha aki
lane bir surette kullanılması lüzumun
dan bahsetmişlerdir. 

R. Dclbos'ım Jildrleri 
Bundan sonra B. Delbos, söz almış-

: ······· ················································································································: . . 
f Rudyard Kipling in şaheseri i . . . . 
~ CENGEL IOT ABT ! . . . . . . 
: Birkaç giinc kadar tefrikaya başlıyacağmıız t: ._.ı ~ 

.. Geçen •ene londra'da ölen Ru Jyard Kipling, lngilterenin ve ~ 
dunyanın en büyük yazıcılarından, romancılarından birisi idi. : 

Yazdığı eserler, Kipling'e bütün cihanı dolatan bir §Öhret ve ; 
dolgun bir servet getirmİ§tİr. : 

Kipling'in bir çok dillere çevrilmiş olan eserleri her tarafta : 
büyük bir alaka ile okunur. ~ 

Daim~ seçme eserlerin tercümesini veren ve ıimdiye kadar i 
bunun bırçok misallerini göstermiş olan U L U S, bir kaç 1ıüne : 

kadarı bu büyük muh~;~GEL KİTABI l 
nı tefrika etmeye bcqlıyacaktır. ! 

····· ..... ············-······ ······························· ... ·············································· ........ : . . 

çağırılnıaktadır 

il. HAl.1>1'11\''IN 

BiR NlJTKU 

Ze(•ri tedllirler 4 

... ıya 
sa~ı lıarlla varallili:r 

Mesh ur karikatürıst Kelen'in Cenevre kulvarlarında çizdiği birkaç kroki: Soi<J•w 
sağa - BB. lvon Delbos ve Titülesko, Negüs, B. Subotiç, 

Ras Kassa ve Ras Nasibu, Profesör Yez, 

Londra, 3 (A.A.) - Muhafazakar 
assosyasyonun yüzüncü yılı do1ayısiy
le verilen ziyafette B. Baldvin, dış si

yasaya da temas ederek ezcümle demiş· 
tir ki: 

"- Zecri tedbirler siyasası harbe 
varabilir. Memleket bunu bilmeli ve 
gerekirse paktın vecibelerini ifaya ha
zırlanmalıdır. 

tır. Mumaileyh, cemiyet mukavelena
mesini zafa dü,ürecek her türlü tedbir· 

Morıtrö mektupları: 5 

M ontröde tatil 
günl~ri 

Montrö 27 haziran 1936 

Tatil olmasına rağmen Montröde 
İngiliz • sovyet ihtilafının asxlstzlığı 
hakkında Londranın verdiği yeni ha
berler konuşulmıya başladı. Bu ha
berlere göre: 

Sovyet Rusya ile İngiltere arasmM 
da boğazlar konferansında bir nok
tai nazar ihtilafı yoktur. ihtilaf diye 
ortaya çıkarılan şey; konferanstaki 
sovyet delegasyonunun sovyet tek
liflerini bir tebliğ ile neşretmesi ve 
bu tebliğin; hükümetinden beklediği 
cevabı zamanında alamıyan İngiliz 
delegasyonunun açıkça tasvib etme
mesidir. 

Belki doğru olan budur. Belki, 
konsey ve asamble içtimalarmı takib 
icin Cenevreye giden diploml"ltlar 

(Sn"u 2. ı"nci savfada} 

lerden kaçınılması hususunda ısrar et
miştir. 

B. Dell>os, Fransanın paktı kuvvet
(Sonu J. üncü sayfada) 

En şiddetli arzumuz Fransa ile Al-
manyayı biribirine yaklaştırmaktır. 
Yoksa, Avnıpa baw::ı imkansızdır.,. 

Bı g··nkü fud 
Mat•ar Jlrofesyone] Boçlcay 

Aııkaragücü a auıı d~t 
şanı Jiyonu De ııiı·sı>orla 

" 

ı m ç 
taliınıı bugün 
E. h:işehir 
l{arsılaşacalc 

1 
• 

Bugün şehrimize t:elccck olan Boçkay takımı oyuncuları 
- Xazısı 5. inci sayf ;ıda _ • 



}'arı • Sıyascıl 

Birkaç şey 
Milletler Cemiyeti üyelerinden 1-

talya, Milletler Cemiyeti üyesi Et
yopya'yı, Cemiyet'in muhalefetine 
ve tatbik ettiği cezalara rağmen, si
lahla işgal ve ilhak etti. 

Şimdi Cenevre'de ve bütün dün
yada, bu mesele konuşulmakta ve, 
ne haklı'nın lehine ne de haksız'ın 
aleyhinde hiç bir şey yapılamamakta
dır. Bilakis cezalann vani sanksyon· 
larm kaldınlması dfüıiinüliivor Fa
kat, dava devam etmektedir. 

Netekim Ne!riis, Cenevre.ye kadar 
gelmiş ve orada oturan 52 devletin 
mt1mt>ssilinc: 

- Merrl,.ketimi sil~hla ?Idılar. 
Meı~1,.1<etimi adaletinizle geri veri
niz!" demiştir. 

Tarihin oek az ka' d<>ttiği sı'lhne
lerdPn h;ri nlan bn sahne. nasıl bir 
skancl;1) rl"C?unnuştur. Hepiniz oku
musunnzdur: 

Sanki Milletler Cemiyeti bir ope
ra binası, "Etyopya tragedyası" sah
ne için hazırlanmış bir eser ve Negüs 
seyircilerden bir kısmının beğenme
diği bir aktördür. 

Bazı piyesleri düşürmek için mu
harririn yahut miiessesenin düşman
ları para ile ıslıkçılar hıtarlar ve bun
lar muayyen bir dakikada harekete 
geçerek piyesin yaptığı iyi tesiri sa
bote etmeğe çalışırlar. Yahut bizzat 
halk, pivesi be~enmez ve ıslık çalar. 

işte Cenevredeki en büyük mah
keme önünde görülen en ehemiyetli 
dava esnasında, italvan gazetecileri, 
tıpkı bu tarzda hareket etmisler ve 
lsviçre hükümetinin iandarmaları 
tar~frndan kapıdışan edilmişlerdir. 

Öyle ki, Milletler Cemiyeti, ltal
ya • Habeş harbmı durduramamış, 

Habeşistanı hcniiz sahibine iade e
dememiştir ama, birkaç lsvİÇTe jan
darması, Milletler Cemiyeti'nin ha
vasını bozan italyan t?azetecilerini 
toplayıp götürmeğe kafi gelmiştir. 

Milletler Cemiyeti'nin büvük po

litik işlerdeki aksyon vasıtası. acaba 
ne zaman, vanm manga lsvicre jan
darması kadar kuvvPtli olacaktır~ 

~~" 

Bir de hakiki hir opera binasında 
bir vaki\ geçmiştir. 

Şimdi Fransa'da grevler moda ol
duya, geçen aksam Op~ra - komik 
artistleri, vazifelerini gördükten ya· 
ni piyeslerini oynadıktan ~onra, bi
nadan çıkmamağa ve aylıklan arttı: 
nlmcıya kRd;\r burada kalmağa ka
rar vermişlerdir. 

Hakiki ameleden, otel garsonların
dan, lokanta aşçılarından, ~zahane 
yamaklamldan ve daha birçok iş v~ 
meslek s. hibinden sonra, şimdi de 
tiyatro artistleri .. 

Bu gidişle, Fransa'da, grev yap
maınış kimse kalmıyacak. F ransanm 
zengin bir memleket olduğu düşü
nülünce, sanki bütün fransız milleti, 
kendi kisesinin ağzını açabilmek 
için, önce kendi kendisine karşı küs
mek sonra kendi kendisi ile banş-
mak ihtiyacındadır. Moliere sağ olsa 
da, Harpagon'u. kollektif ölçüde bir 
kahraman halind~. veniden varatsa. 

Arjantin diyor ki: 
- Ya her memleketin toprakları

na hürmet edersiniz, bizde Amerika
da olduğu gibi. vahut biz sizin cemi
yet'inizden çekiliriz 1 

Halbuki bir değil birkac Cenub A
merikuı devleti, sanksyonlar kalk-
sın diye ısrar edip duruyorlar. 

Acaba bunların hangisi Amerika
Ldır? 

Eğer Pirene dağlan Amerikada ol
sa idi, tabii böyle bir sual soramaz
dık. 

Burhan BELGE 

ULUS 
=· 

-------------~~ HABERLER::-
Aydın ~evresine 

yağmurlar 

çok şiddetli 
yağdı 

l apisanedelii nıalıkiınılara 
diplomalar dağıtıldı 

Aydın, (Hususı) - Aydın Halkevi 
kurslar şubesi tarafından Aydın hapis
hanesinde açılan okuma kursunun bi 
rinci devresinin bitirildiğini yazmıştım. 
Kur.ia devam eden hapislerin sınavları 
yapılmış ve başarıları göriilen 35 hapi
se dün törenle belgeleri dağıtılmıştır. 

Törene Halkevi bandosunun çaldı

ğı İstiklal marşiyle başlanmış: Halkevi 
başkanı Neşet Akkor bir söylev verdik 
ten sonra belgeler dağıtılmış: bundan 
sonra bando bir konser vermiştir. 

Yağmui 

Yağmur ve dolunun vilayetimizde 
son günlerdeki tesirlerini bildiriyorum. 
Hazirımın 28 inci pazar günü: Sultan
hisara saat 16.30 da fasıla ile 3 defa ha· 
dem büyükl5ğünde dolu yağmışttr. Do· 
lu zeytinleri 'ic60 dökmüş. portakallara 
o/o25, pamuklara %30 zarar vermiş
tir. Bağlan tamamen lıarab etmiş, darı 
tarlalarım bozmuştur. Tarlalarda d.:.n
larm yalnız saplan kalmış, bağlar kış 
ortasında olduğu gibi yapraksız kalmış
tır. Aynı günde Sultanhisar - Atça ara
sında pamuklara zarar etmiş, Yenipazar 
obasına şiddetli yağmur yağarak pa· 
mukları millemiştir. 

Yağmur ve doludan sonra gelen şid
detli seller, Çiftehakve istasyoniyle 
Sultanhisar istasyonuna bir kilometre 
uz~kta hattı bozmuştur. Bu yüzden pa
zar günü ··.;,;"den sonra tren ve otoray· 
Jar bu istasyonlara geçememişlerdir. 
Hat yapılarak dünden itibaren geliş ve 
gidiş temin olunmuştur. IJ>azartesi gece
sinde saat 23 den sonra Nazilli ve mu· 
hitine şiddetli yağmur yağmış, gece 
yarısından sonra yağmur epice şiddet

lenmiş ve bir çok yıldırım düşmüştür. 

Yıldmmlardan birisi su başı mevkiin
de bahçe damı yanında incir ağacı al
tında yatan sıvacı kayserili Mahmu· 
da çarparak belinden aşağısını felce uğ· 
ratmıştrr. Mahmudun damda yatan ka
rısına bir şey olmamıştır. 

Yıldırım Nazillide bir çok evleırin 

elektrik tesisatını bozmuş saatlerini 
yakmıştır. 

Şiddetli yağmurlardan Kuyucak ça
yına gelen sel yeniden genişlemekte o· 
lan tünelin üzerinden taşarak tünele 4 

metre kum, çamur ve taş d.:>lılunnuştur. 
Bundan dolayı dün Denizli ve İzmir 

postaları Kuyucak istasyonundan ilet"i 
geçememişlerdir. 

Bundan ba11ka Kuyucakla Horsunhı 
arasında hattın 3-5 kilometrelik bir kıs
mına da kum, çamUr ve taş yığmıştır. 

Yagmurların pamuklara zararı yok· 
tur. Fakat yeniden çapa masrafı la
zımgelecektir. 

Hayır.~cuer bir vutand~ 
Atçada Jurnal oğlu Mustafa admda 

bir ihtiyar hayırsever öldükten sonra 
evini hastane yapılmak üzre vasiyet et
miş, bütün mallarını da bu hastaneye 
terk etmiştir. Var olsun ....... . 

Kütahyada yeni bir 
ilkmekteb 

Kütahya, 3 (A.A.) - 12 dershane
lik yeni bir ilk mektebin temel atma 
töreni dün ilbay tarafından yapılmşıtır. 

Bu münasebetle ilbay ve kültür di· 
rektörü birer söylev vermişlerdir. 

Mektep §ehir planında cumuriyet a
lanına raı;tlayan bir yerde kuruluyor. 
Yapı, 66 bin liraya çıkacaktır. 

hayat hi~ki yurdu • • 
sergısı Yüksek 

Ankara Yllksek Hayat Blçki yrudu dün ders sonu sergislni açmıştır. Yurd
dan bu sene çok iyi derecede mezun olan on üç talebenin sergide altmış yetmi§ 
dikişi vardJT. Yeni Hayat Biçki yurdun un, bilhassa metod usulünden ziyade 
Mulaj sistemi ile çalıştığı için diğer yu rdlardan ayrı bir hususiyeti vardır. Ser
gide ayrıca talebenin yaptığı işlere aid albümler de teşhir edilmektedir. Dokuz 
ay gibi kısa bir zamanda çok iyl netice! erle mezun veren yurdun sergisi muvai
fakiyetin bir örneğidir. Resimlerimiz y urd direktörü Bn. Seniha ile talebelerini 
ve sergiden bir köşeyi gösteriyor. 

İstanbul da 
8 inci yerli mallar sergisı 

dün törenle açıldı 
İstanbul. 3 (A. A.) - 8 inci yer

li mallar sergisi bugün saat 18 de 
Taksim bahçesinde açıldı. Açılma 
töreninde vali muavini B. Hüdai ve 
şehrimizdeki say]avlar hazır bulunu
yorlardı. Davetlilerin ve halkın bii
yük bir takdirle gezdiği bir çok pav
yonlarda memleketimizde yapılan 
her nevi eşya teşhir olunuyordu. 

Çok muntazam ve mümkün oldu
ğu kadar zengin bir şekilde hazırla
nan 8 inci yerli mallar sergisi gece 
saat 22 ye kadar halkm ziyaretine 
bnnkıldı. 

POLiSTE 

Giiriiltü çıkardıklanndan 
yakalandılar 

Ötey geec, saat 22 den sonra, sarhoş 
olarak, caddelerde bağırıp çağıran ve 
birbirleriyle• kavga ettikleri görülen, 
Orhan, 'Galip ve Fehmi adındaki şahıs
lar yakalanarak adliyeye verilmişler • 
dir. 

.Montrö mektllbu: 5 

M ontröde tatil 
günleri 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

konferansın ikinci toplantısında ara
larında hiç bir ihtilaf olmadığını söy
liyerek döneceklerdir. 

.-. 
Bugün yine konferanstak.i sovyet 

teklifine Japonyanm zecri tedbirler 
kalktıktan ve konferansa filen iştirak 
ettikten sonra İtalyanın mukavemet 
edeceği söyleniyor. Belki bunlar da 
asılları olmıyan ve sovyet -·İngiliz 
ihtilafı haberlerinde olduğu gibi za
manı geldiği zaman salahiyettar ma
kamlar tarafından tck7.ib e<Ülecek ~a
zeteci haberleridir. 

Dün akşamdanberi Montröde biz 
de tatil yapıyoruz. Konferansta pa-
zar tatili cuma akşamı başladı. 
Pazartesi öğleden sonraya kadar de-
vam edecek. Gece geç vakta kadar 
bir kaç arkadaş, Montrö Palasta, dü-

ne kadar dinlediklerimizi düşünerek 
hcyecanlanmağa salıştık, münaka
şalı tahminler yaptık. Sonra her şey
den vazgeçtik. Küçük bir gezinti pro· 
gramı hazırladık. Bugün öğleden 
sonra trenle Lozana, yarın vapurla 
Evian'a gideceğiz. • • 

Netet Halil ATAY 

DİL KÖŞESİ 

"Milli takım namzedleri, dün 
Taksim atadyomunda üçüncü maç
larını Boçkaya kar§ı oynadılar •• ,, 

Yazı ya:zcırken hangi mürekkep 
mcutarların türk ıiuesine uygun, han
gilerinin aykırı olduğuna dikkat ct
miyoru:. Yukarda örnek olarak al
dığımı: cümleyi bu ıekilde kurabil
mek İçin "maç oynamak,, gibi mürek
kep bir mastar yapmağa imkan ol· 
malıdır. "Maç,, kelimesini yıllardan
beri dilimi:e almıı bulunyoruz. Fa
kat bunu yardımcı bir fiille söylemek 
istediğimiz zaman "maç yapmak,, de
riz; "maç oynamak,, değil. Burada 
yapılan ıivesi::diğin "piyano oyna
mak,, , "tramvay almak,, gibi örnek
lerden farkı yoktur. Kullanılmasını 

ho§ görmemekle beraber, bu son iki 
müalin gene köötü bir tercümeden 
doğduğunu söyliyebiliriz. 

••Maç oynamak,, ıekline gelince 
bu, tercüme de değildir: Ne Fransız
lar '"Gour un match,, , ne İngilizler, 
••toplay a match,, derler •• 

4 TE 1MUZ 1936 CUf.ı.ARTESl 

4 8 sene hocalık 
eden bir profesör 
Charles Lyon - Caen öldü 

Arsıulusal bir şöhrete malik olan 
büyük hukukçu profesör Charles Lyon 
Caen hayata gozlerini yummuştur. Tica• 
ret hukuku üzerindeki çalışma ve ihtı• 
sasiyle yalnız memleketinde değil dün. 
yadaki bütün hukukçular tarafından 

tanınan alim profesör 93 senelik haya-

tının 48 senesini Paris hukuk fakülte• 
sinde hocalık ederek geçirmiştir. Bu 

kadar uzun ömür ve bilhassa bu uzun 
yaşamanın 48 sene gibi çok bir zama .. 

nınm üniversite kürsüsünde geçmesi 
.zamanımızda az kula ve az hocaya na• 
sih olan bir mazhariyettir. 

Şurasını bilhassa kaydetmek gerek
tir ki alim profesörün değeri, eserleri 

çok kıymetli varlıklardır. Bu kıymetli 
varlıkları tesbit için onun hayatım 

Percerou ile beraber takib edelim: Pro• 

fesör Lyon Caen 26 birinci kanun 1843 
tarihinde Paris'tc doğmuştur. 1867 se-

nesinde a~ragasyon imtihanını verdik
ten sonra Nancy üniversitesinde Roma 

hukukunu tedrise başlamıştır. Fakat o• 
nun hayat telakkisi ve pratik vakıa· 

lardan zevk alan düşüncesi ölü bir hu· 
kukun tedrisinden ziyade meri hüküm· 

lerin tetkikini tercihe temayül etti ve 
ticaret hukuku sahasında çalışmağa 

başlıyarak 1875 senesinde Pariste 
L'ecole libre des sciences politiques'de 

mukayeseli ticaret hukuku okutmağa 

başladı. Denebilir ki ticaret hukuku· 

nun mukayesesinin metodik bir tarz• 
da tedrisi terefi ona aiddir. Ticaret hu

kukunun muayyen esaslarında arsıulu· 
sal bir anlaşmanın mübeşşiri de gene o 
olmuştur. Kısa bir müddet sonra Pariı 
hukuk fakültesinde kendisine muka .. 

yeseli ticaret hukuku ve deniz ticareti 
hukuku kürsüsü tevdi edilmiş ve mu• 

maileyh bu kürsüleri tekaüd oluncıya 
kadar yani 1919 senesine kadar muha• 
faza eylemiştir. 

O hukuku mücerred hükümler de
ğil, hayata kör düğüm olarak bağlı ka• 
ideler olarak telakki eyler, ve aksi eaa• 

sa istinad eden bir diişünce ve tedris 

usulünü yani hukuku sadece kitab za
viyesinden görmeği adalete karşl işlen• 

miş en büyük bir fenalık olarak adde• 
der. Bu telakkisinden ötürü o yalnız 

değeri çok bir nazariyatçı olmakla kal• 
mamış, tatbikatı geni§ bir pratisiyen 
olmak meziyetini de iktisab etmiştir. 

Bu müstesna şahsiyetten ötürü mil• 
teaddid cemiyetlere reis ve aza olaratC 
seçilmiş, fakülte dekanı olınu! ve öm• 
rünün sonlarına doğru Lejyon dönöı:: 

nişanını da ihraz etmiştir. 

Eserleri pek çoktur. Müteaddid ma• 
kaleleri, tetkikleri vardır. Bunlardan 
ayn ayrı bahsetmeğe tahliller yapma• 
ğa bir gazetenin sütunları hiç 1Uphe· 
siz ki müsaadekŞr ve mUsamahakir O• 

1amaz. Talebece maruf olan "Manuel 
de droit commercial'' inden başka 8 
cildli bir ticaret hukuku terbi de var• 
dır. Bu şerh deniz ticareti hukukunu 
da şerh eylemektedir. Ünlü profesör 
ilim hayatında arsıulusal bir otorite 
teşkil eden bu muazzam eserini kadim 
ve sevgili arkadaşı Louis Renault ilo 
birlikte vücuda getirmiştir. 

Sayın profesörün eserlerinde tah• 
li1 ve terkib kudreti barizdir. Kelime 
oyunlarından muarra hakiki nazariye• 
lere ve vakıalara dayanan izahları muh• 
telif memleketlerin mevzuatının muka
yesesi suretiyle de zengin bir mahiyet 
arzetmektedir. Kuvvetli kalemine kür .. 
ı:;üdeki açık ve selis ifadesinin değerini 

de katmak ve dolayısiyle bu vasfını da 
tebarüz ettirmek gerektir. Bu itibarla 
dinleyicileri tarafından daima saygı ve 
sevgi ile karşılanmış ve her yerde, heıı 
zaıpan dolgun ade<lli hürmetkar sSml
lere hitab eylemek bahtiyarlığı ile mu• 
hatab olmustur. 

Bu kıratta bir hukukçunun ölümtf 
yalnız Fransa için değil bütün bir dün
ya ve ilim alemi için de büyük bir zi
yadır. Böyle söylemenin hakikati ko• 
nusturmak olduğuna inanıyorum. 

Sıhhat • 
verır. 
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SON DAKiKA: 

mb • 
Si ,V as A 

ca s mala ını bitirdi 
~ .., 

CENEVRE ASA1\1BLESINDEK1 

HADİSEDEN SONRA Negüs asaınhleııiıı ilhal<ı tauımaınasını ve 
lcendisine ı>ara yardı mı yaıJılmasıııı istec i (Başı 1. inci sayfada) 

lendirme teklifini anlatmış ve delegele
ri, eylat asamblesinin bu hususta karar 
suretleri kabul edebilmesi için bu teklifi 
hakkındaki fikir ve telkinlerini 15 a
ğustostan önce vermeye çağırmıştır. 

Fr-.msız teklüi, paktın tatbikini şiın
Öi tecavüz halinde göz önünde bulundu
rulmuş olan ekonomik ve finansal zecri 
tedbirlerle, gene şimdi mevcud ve fa. 
kat Milletler cemiyeti kadrosu içinde 
tnünakit bölge anlaşmalarında göz ö -
nünde bulundurulmuş olan sile! zecri 
tedbirler arasında sıkı bir münasebet 
kurmak suretile kuvvetlendirmeye ma
tuftur. 

B. Delbosun delili ~udur: 

Frarısız dı§ balı.·anının delili 
Habeş işindeki muvaffakiyetsizlik 

hiç bir suretle paktın tesirsizliğini de

gil, fakat paktın tatbikindeki tesirsiz

liği isbat etmiştir. Bunun için tatbiki 

tnükemmelleştirmek gerektir. Pakt pren

ııiplcrinden hiç birini tehlikeye koyma

tnak için, hiç bir tadil teklifinde bulun

ınu yoruz. Ekonomik ve finansal şekilde 

genel tesanüdü ve konseyin siiel tavsi
yelerde bulunmak hakkını olduğu gibi 
bırakıyoruz. Keza karşılıklı yardım 
Prensiplerini de... Tecrübe gösterdi ki, 
topluluğun, bütün mesuliyetlerini de
ruhte etmesi gerekmektedir. Yalnız ka
rarlarda çabukluk, reylerde açıklık, mil
letler cemiyetine hayatiyet göstermek 

ve çekmekte olduğu itimad buhranını 
yenmek imkanını verebilecektir. 

ispanya. emrivaki tanımıyor 
Cenevre, 3 (A.A.) - Asamble, ko

nuşmalarını bitirmiştir. 

B. Barcia, İspanya adına, Milletler 
cemiyetinin istikbaline güvendiğini söy
liyerek demiştir ki: 

"- İspanya, zecri tedbirlerin kaldı
rılmasını kabul edecektir. Fakat kati 
karan verecek olan devletlere bu hu-
susta teklifte bulunmak, zecri tedbirler 
komitesine düşer. İspanyanın prensip 
durumu değişmemiştir. İspanya emri 
vakii tanımıyacaktır.,, 

Karar sureti projesi 
Cenevre, 3 (A.A.) - Asamble bil

rosu bir karar sureti projesi hazırlamış· 
tır. Projede, paktın tam bir surette tat
bikine engel olan sıyasal hal ve şartlara 
rağmen, gerek paktın ve gerek toprak 
meselelerinin kuvvetle hallini tanımayan 
1932 tarihli Amerika devletleri beyan
namesinin tamamen meri olduğu tesbit 
ve müşahede edilerek: 

"On altı senelik tecrübe, Milletler 
cemiyetinin otoritesini kuvvetlendirmek 
fçin bu cemiyetin işlemesiniı:t genel bir 
tetkika tabi tutulmasını zaruri kılmak-
tadır.,, 

Denilmekte ve devletleri, fikirlerini, 
sekreterliğe bildirmeye ve zecri tedbir
ler komitesini de hükümetlere zecri 
tedbirler hakkında bir hattı hareket tek
lif etmeye çağırmaktadır. 

İtalyan gazetecileri 
memlelcetler • ıe 

dönüyorla · 
t.enevre, 3 (A.A.) - Federal Adli

ye dairesi, Milletler cemiyeti sekreterli
ğine Negüse karşı yapılan nümayiş es
nasında tevkif edilmiş olan Stefani a
jansı muhabiri B. Markini ile Gazett., 
del Popolo muhabiri B. Faşetti aleyhin
de ithama yarayacak hiç bir şey mevcud 
olmadığını bildirmiştir. Buna binaen bu 
iki zatın gazeteci vesikaları kendileri. 
ne gcriverilecek ve kendileri asamble
nin görüşmelerini takib edebilecekler· 
dir. 

lıalycm gazetecileri 
nıernlek,etlerine d7j11iiy01·iar 

Cenevre, 3 (A.A.) - Evelki gün Ce· 
nevre kantonluğundan dışarı çıkarıldık. 
tan sonra Koppe'ye gitmiş olan İtalyan 
gazetecilerinden beşi, şimdiden İtalya -
ya gitmişlerdir. Öteki üç gazeteci, hala 
Koppc'de bulunmakta olup bugün veya 
yarın İtalyaya hareket edeceklerdir. 

ltal)·<m gazeteleri lıiicumlura 
<lcvam ediyorlar 

Roma, 3 (A.A.) - Bütün gazeteler, 
Negüse karşı büyük bir kabul göster· 
miş olan Cenevreye karşı şidedtli hü
cumlarda bulunmaktadırlar. 

Giornale d'ltalia diyor ki: 

.. Bunları te ıin ederse Habesistana dö 
ne ek Yeniden müdaf auya • gececek -Cenevre, 3 ( A.A.) - Habeş dele-
gasyonu, B. Avenol'a iki karar sureti 
projesi vermiştir. Habe~ler, bunları a
sambleye vermek fikrindedirler. 

Bu iki projenin metni şudur: 

1. - Asamble, milletler cemiyeti mu
kavelenamcsinin 10 uncu ve 16 ıncı 
maddelerine olan bağlılığını bildirir ve 
kuvvetle elde edilmiş fütuhatı tanımı· 
yacağını itan eder. 

2. - 16 ıncı madde gereğince top
raklarının tamamlı~ınr ve siyasal istik· 
lalini müdafaa etmek için Habeşistan'a 
yardım etmek arzusunda bulunan a
samble, cemiyet azasından olan devlet· 
lere Habeşistan'a on milyon İngiliz li
rası mikdannda yapılacak bir ikrazı te
min etmelerini tavsiye edecektir. Ha
beşistan, bu parayı milletler cemiyeti 
konseyi tarafından tesbit edilecek snrt-
lar altında ödiinç alacaktır. . 

Bu projelere B. Avenol'e hitabeden 
bir not ilistirilmiştir. R •.ı notta şöyle 
deniliyor: 

muzda karar verilecektir. Habeşistanın 
İtalya tarafından işgal meselesinden 
bu sefer~i toplantıda bahsedilmiyecek: 
fakat buışin cyliıl toplantısında sona er 
mesi için lüzumlu tertibat alınacaktır. 

Korıxey re Dcnızig mesı•/esi 
Cenevre, 3 (A.A.) - Milletler ce· 

miyeti konseyi, Danzig senatosu reisi 
B. G:ayser'den Danzig meselesine tah
sis edilecek olan konsey celsesin • 
de hazır bulunmak üzere cumartesi a 
bahı Cenevreye gelmesini istemiştir. 

. ·~ransız 
p~ rlanıcııtosı 

B. Kiyap'ın mebusluğunu 
tasdik etınedi 

.. 

Cenevre Asamblesinin dünkü toplantısında 
"Negüs, faşist aleyhtarlarının elle

rinde oynattıkları bir kukladan başka 
bir şey değildir. Asayişi temin etmek ve 
avrupahlan kurtarmak için İtalyan as
kerlerinin Adisababa üzerine yürüyüş
lerini hızlandırmış olmalarına esefleni· 
yoruz . ., 

"Habeş imparatoru, Cenevre'de top
lanmıs oliln milletlere bir takım sual
ler sormuştur. Bu suallere ancak bir 
kaç devlet cevab vermiştir. Şimdiki a
cıklı hal ve şartlar altında her devletin 
kendi hareket tarzını bildirmesi ve me
suliyetlerini açıkça ve hulUsla üzerine 

Bir gazete f ot ograf çısı kendini 
öldürmek istedi 

Aldı tmmımcrı )·erimle olm ıyan bu adam, böylelikle diin
ywım dikliatini Almanyada ki ylllmdilerin vaziyeti iizerine 

<:el.·mek istemiş 
Cenevre, 3 ( A.A.) - Fotograf mu

habirlerinden Stcfan Leks, bu sabah 
saat l 1.35 de İspanyol delegesi B. Bar· 

cicı 'nın nutkunun tercümesi okunur
ken kendi sini öldürmcğe teşebbüs et
miştir. 

Reis B. Van Zeeland, celseyi çey
rek saat tatil etmiştir. 

Celse tekrar açıldığı zaman B. Van 

Zeeland, teessüre değer olan bu hadi

senin asamblenin müzakereleri ile ne 

doğrudan doğruya ve ne de. dolayısiyle 

bir glina alfikası olmadığını söylemi • 
tir. 

Basın mahfillerinde Stefan Leks'in 

akli melekatınm hepsine malik olma· 
dığr söylenmektedir. 

Cüzdanında İngiltere kıratına, Ti

mes ve Mançester 'Guardien gazeteleri

ne hitaben yazılmış mektublar bulun
muştur. 

Milletler cemiyeti genel sekreteri 
B. Avenol'a hitaben yazmış olduğu bir 
mektubta Stefan Leks, çıkaracağı kar
ğaşahktan dolayı özür dilemekte ve bu 
hareketinin hedefi, dünyanın dikkatini 
Almanya'daki yahudilerin vaziyei üze
rine çekmek olduğunu bildirmektedir. 

Stefan Leks'in kendisi de yahudi
dir. Viyana'da doğmuş olup Çekoslo· 
vakya tabiiyetine girmi~tir. 

hirliği konferansı P:ırlanıeııtolar 

Budaı>eştede 
Rudapeştc, 3 (A.A.) - Milletlera

. ası parlamentolar birliğinin 32 inci 
konferansı mebuslar meclisinin müza• 
kere salonunda dı~ bakanı B. Kanya 
tarafından açılmı:;;tır. Celsecle naib de 
hazır bulunmuştur. Konferansa 450 de
lege iştirak etmiştir. 

B. Kanya nutkunda. macar kamoyu· 
nun birlik konuşmalarına karşı büyiik 
bir alaka gösterdiğini, çünkü muhtelif 

açıldı 
milletler arasındaki temaslardan kar
şıklıkh dah iyi anlaşmayı temin ve u
lusların yakınlaşmasına hi1:met ettiğini 
söylyerek demiştir ki: 

,._ Parlamentolar birliği kurulu
sundanberi milletlerarası sulh ve işbir
liği eserinin en iyi hadimlerinden biri 
olmuştur. Macar hültümeti, birlik ça· 
hsmıılarının muvaffakiyeti için en iyi 
te~ennilerini bildirir. 

Dün, B~nk::ılar crıddl'sinden yukarrya doğru çıkmakta olrw 595 ııumnralr k::ım. 
yon, Zinwt banl:asımn öıılcrirıde iken ye /un sol taraf111a sapmak istemiş, fakat o 
sırada önünden geçmek istiycn 468 nunıa ralı taksi otomobiline çarpmıştır. Res
. ıııimizde görüldüğü üzere, sadmenin şiddetinden yaya kaldmmınrn üzerine çı
karalt bir ağacı deviren taksinin sağ tarafı zedelenmiştir. Nüfusça zayiat yoktur. 

Bir sovyet tekzibi 
Moskova, 3 ( A.A.) - Japon gaze· 

teleri, 27 haziranda, 20 so·ryet askeri
nin, Kanka gölü civarında Şaoşan mev
kiinden sınırı geçerek Mançu muhafız· 
ları ile hir saat süren bir çarpu;madan 
sonra sovyet topraklarına iki Mançu 
köylüsü ve bir inek ile döndüklerini 
yazmaktadır. 

Tas ajansı, bu haberin tamamen a· 
sılsız olduğunu bildirrneğe mezundur. 

Elen kabinesinde 
değişiklik 

Ati na, 3 ( A.A.) - İstifa eden Trak
ya genel ilbayı bakan Suliotis Nikola
ides'in istifası kabul ve yerine müte· 
kaid albay Kavdas tayin edilmiştir. 

Yeni ilbay yemin ederek memuriyeti 
yerine hareket etmiştir. 

İki aydnnberi izinli bulunan deniz 
bakanı Paparigopulosun da istifası ka
ti olarak kabul edildiğinden, deniı ba· 
kanlığı vazifesi, bu vazifeyi şimdiye 
kadar vekil sıfatiyle ifa etmekte olan 
başbakan Metaksas tarafından deruhte 
edilmiştir. 

Bir tekzib 
Atina, 3 (A.A.) - Atina ajansı bil· 

diriyor: 

Salahiyetli makamlar Sofyada çı
kan Kampana gazetesinin, İ tal yaya kar
şı başka bir devlet tarafından tecavüz 
vukuunda İtalyanın yunan lirr,~nların· 
dan ıstifade icin mürac,ıtta bulundu
ğuna dair verdiği haberi kati surette 

yalanl..,mııl<t:ı~-· ----

l{ıs~ 
* Londra, - Londra sitesi muhafa. 

zakarlar cemiyetinin yüzüncü yıldönü
mü dolayisiyle verilen ziyafette bir nu
tuk söyliyen B. Baldvin, yakında istifa 
edeceğine dair şayiaları tekzib etmiştir. 

:;: Tokyo, - Harb bakanlığının bir 
tebliği yarbay Aizava'nın idam edildiği
ni bildirmektedir. 

* Sofya, - Bulgar ajansı bildiri
yor: Kıratın Almanya ya giderek olimpi· 
yat oyunları dolayisiyle oraya gelecek 
yasal şahsiyetlere mülaki olmak tasav
yasal şahsiyetlerle mülaki olmak tasav
vurunda olduğu hakkında bazı yabancı 
gazetelerde çıkan haber temamen asılsız. 
dır. 

almı:ısı son derecede mühimdir ... 

Faris, 3 (A.A.) - Jurnal gazetesi, 
Negüs ile bir mülakat neşretmektedlr. 
N egiis ezcümle demiştir ki: 

''- Eğer milletler cemiyeti hareke
te gelir ise ve kendim memleketin mü-

dafaası için lüzumlu parayı bulabilir
sem Habeşistana döneceğim . ., 

'/\'egiis tayyare ile [011dm.ru 
git/ecel.· ... 

B. fan Kiyap 

( Ba~ı 1. inci sayfada) Londra, 3 ( A.A.) - Tayyareci MoJ
Jison, gazetecilere beyanatta bulunarak 
Negfü:'ü tayyaresine alarak İngiltere'
ye getirmek Ü7.ere yakında Cenevre'ye 
gideceğini bildirmiştir. 

Mollison, şu sözleri ilave etmiştir: 1 
"- Seyahatın teferrüatını habeş de· 

legasyonu ile görüşeceğiz. Negüs'ün 
hava yolu ile dönmesi ihtimalinden 
bahsetmemeği tercih ederim. Fakat bu 
mesele, mevzuubahs olmuştur.,, 

rını.Ge, tehditlerinizc rağmen bütün 
k~v~etin.1le sizinle savaşacağım. Çun· 
ku sızlen F ransanm ve.f ransızlarm 
en büyük düşmanları sayıyorum." 

Eski polis miidiiri.inün dostJarı 
mumaileyhi. B. Lasteyri'nin ölüm~ 
y~izi.inden boşalan on altmcı Arron· 
dısman mebusluğuna ııamzed gös 
termek tasavvurundadırlar. 

Habsburgların dönüşü 
günün meselesi değil 

... f'ulmt hcıbeş dele{luıymmnun 
burulma lıaberi ~rol.· 

Cenevre, 3 (A.A.) - Habe§ dele· 
gasyonu, Royter ajansı muhabirine be
yanatta bulunarak Negüs'ün Habefi&· 
tan'a tayyare ile dönmesinin hatıra bl· 
le getirilmemiş olduğunu söylemiştir. 
Negüı asamhlc toplantrlarının sonuna 
kadar Cencı.rrc'de kalacak ve sonra 
Londra'ya dönecektir. Ne&üa'ün proje· 
leri bilinmemektedir. 

Ra1t lmru cısl.·eri lmvvetled 

tentcik edecekmi<ı: 
Cenevre, 3 (A.A.) - Habeş dele. 

gasyonu, Negüsün Gore de Bituoded 
Uole Sadikin başkanlığında yeni habeş 

ükümeti kurulduğunu resmen millet
ler cemiyetine bildirmiştir. 

Ras İmru. memleketin süel kuvvet
lerini tensik için emir almı}>tır. 

I rrm delege ... ; ııin f il.:irleri 
Cenevre, 3 (A.A.) - Asamblenin 

diin öğleden sonra yeıpmış olduğu top
lantının sonıında İran delegesi Han 
Sabahbodi, milletler cemiyeti misakın· 
da reform yapılmasmdan bu cemiyet 
zafa düşeceği kaygısını izhar Ct· 
miştir. 

Mumaile\ h, milletler cemi ve ti km·· 
vetinin küçiık devletlerip birl;ğ i 11-'le- 1"11 · 

duğunu sövlemi~tir. 

U. tt>orı Blum 
CNıevn>tlcıı düııdil 

Paris, 3 (A.A.) - B. Leon Illum, 
Cenevreden dönmüştür. 

Fransız yazetelerinin fikrine göre, 
zecri tedbirlerin kaldırılmasına 10 tem-

Viyana, 3 (A.A.) - Federal basın 
bilrosu efi B. Ludvig, gazetecilere be
yanatta bulunarilk Hab burglann 1• 

tanat makamına gelmeleri günün 
~eseleııi olmadığını söylemlıtir. Murna
ıleyh demiıtir ki: 

• '_'- B. _§uınig, Avusturya aıyasa ınm 
·~~ıkam.etı ne oldufunu bir çok defalar 
aoylemı! ve Avrupa hükümetlerine de 
bu istikamette hiç bir değişiklik yapıl 
mryacağını bildirmiştir .. , 

Filistine giden 

yahudilerin sayısı 
Londra, 3 (A.A.) _ M. Ormsbi 

-Gor ' avam kamarasında beyanatta bu
l~na~ak. Filistine 61.854 yahudi göçme· 
nı gıtmış olduğunu, bunlardan 8 .G30 u 
Almanyadan ve 27.843 ünun de Lehi • 
tandan geldiklerini söylemiştır. 

Fran~ada otelciler lokavrı 
bitti 

11is, 3 (A.A.) - Koe J"A .,. iı r'de ot l· 
cilik ~ndi.ı strisı anl "ı -n:ızlı ı .... '>na er· 
mı .tir. Lün, bi.ıtiın otdler açıln t ı r. 
Bununla beraber otel s h bleri i]e . "' İ · 
ler arasındaki konuşmalar, devam t• 
mektedir. Çünkü ücretler meselesi he. 
nü:? halledilmemiştir . 

Yakında bir uzlaşm:ı. yapılacağı Ü· 
mid edilmektedir. 



SAY YA 4 uLUS 

l\IUHAREBE 
Zehir, zayıfın, kincinin, alçağın si

lahıdır. 

GENE ÇANAKKALE MESEI"'ESl 

Mitoloji ve tarihte zehirin geniş ye
ri vardır. O, intikamın kör silahıdır. 

Zehir, edebiyata da girmiştir. (Rasin), 
piyeslerinin birçoğunda zehiri kullan
mıştır. (Fedr) zehirlenerek ölmüştür. 

Katerin dö Meviçi tarihte zehirin es
rarengiz dostu olarak nam almıştır. 

28 haziran 9J6 tarihli Sunday T ay
mis gazetesinde Skurator imzasiyle ya
zılan bir yazıda deniliyor ki: 

İhtimal ki Avrupa kztasında ne Re
nin batısında, ne de Çanakkale'nin do
ğusunda İngilterenin uğrunda harb e
deceği veya harb etmek istediği bir 
şey yoktur. İhtimal ki çok geçmeden 
Milletler Cemiyeti reforması ve daha 
kifayetli bir kollektif emniyet sistemi 
projesinin gerçekleşmiş olduğunu gö
receğiz. Fakat Lokarno paktının kuv
'Vetlendirilmesi belki de günün birinde 
muayyen şartlar içinde • Bay Duff Ko
per'in dedikleri gibi değil - bizi Ren 
boyunda harba sokacaktır ve hiç kimse 
bir gün gelip İstanbul için bir barba 
girişmiyeceğimizi söyliyemez. 

Biz, elan en büyük deniz kuvveti
yiz. Bu itibarla gerek Afrika ile Av· 
rupa arasında Septe boğazı. gerek 
Afrika ile Asya arasındaki Süveyş ka
nalı, gerek Asya ile Avrupa arasında
ki Çanakkale ve Karadeniz- boğazları 

bugün bizim müdafaa sistemimiz bakı
mından ehemiyet verdiğimiz ve yahut 
gUnil gelince vereceğimiz gcçidlerdir. 

Ondan dolayı geçen hafta Montrö'· 
ae toplanan konferansın az bir alaka 
uyandırmıı olması hayret verecek şey
lerdendir. 

Konferansın mevzuu, Çanakkale bo
ğazının tahkimi üzerine konulmuf olan 
yasağın kaldırıp kaldırdamıyacağı, 

kaldırılırsa ne 9artlar içinde kaldırıla· 
bileceği idi. 

Türkiye, harb sonunda yapmıf ol
'duğu ıulh muahedesinin kendi lehine 
gözden geçirilmesini istiyor. 

O zaman, İstanbul yolu ilzerinde bu
lunan boğazlarm ehemiyeti, bunlarm 
tekrar Türkiyenin arzu ettiği zaman 
kapatabileceği şekilde bırakılmasına 

imkan vermemiş, tahkimattan baıJa su
retle de burasını kapatmak mümkün ol· 
masına rağmen, hiç olmazsa böyle bir 
ihtiyat tedbir almak faydalı göriflmUş
tü. 

Bunun üzerine boğazların bir takım 
askerlik dışı bölgeler tesis edilmiş, bu
raların kontrolu vazifesi enternasyonal 
bir komisyona verilmiş, harb gemileri
nin gelip geçme'Sine mUsaade olurımuş
tu. 

Tiirkiycnin hakkı 

Türkiye, bu davasını, aşağı yukarı, 
buna benziyen Ren meselesinde alman
ların yaptığı gibi değil, pek dürüst bir 
fekilde ortaya atmıştır. Türkler, müsa
adeyi doğrudan doğruya almamış, ve
rilmesini rica etmişlerdir. Ondan dola· 
yı, türk davası, gereği gibi, umumi bir 
sempati ile karşılanmıştır. 

Şartlar değişince muahedelerin de
ğiştirilmesi bahse mevzu olabilir. Hele 
bir hal'.bın sonunda bir mağlfıbiyetin 

cezası şeklinde yapılmııJ olan muahede
ler için bu, büsbütün böyledir . 

Bu bakımdan Türkiyenin de Alman
ya ve yahut herhangi başka bir devlet 
gibi bunu istemeğe hakkı vardır. Ça
nakkale boğazındaki şartların değişti

rilmesini istiyen Türkiyenin delilleri 
şöylece hulfisa edilebilir: 

Her milletin kendi emniyetini sağ
lamağa hakkı vardır. Eğer o, herhangi 

bir t:ebcble kendisini müdafaa edel'ıİ· 

yecek bir vaziyette ise ötekiler onun 
yerine bu işi görmelidirler. Fakat Mil
letler Cemiyeti azalarından herhangi 
birisini bir saldırganlık karşısında mü
dafaa kabiliyetinde olmadığınr göster
miştir. 

Onun için Türkiye, başkalarının 

kendisi için yapamıyacakları şeyi bİJ::· 

.zat yapabilmeli ve dünyanın en meş
hur bir şehrine giden yol üzerindeki 
tahkimat yasağı kaldırılmalıdır. 

Türkiye, bu maksadla bir pro je de 
hazırlamıştır. Buna göre boğazları 

kontrol vazifesiyle kurulmuş olan ko
misyon kaldırılacak, Türkiye şimdi tah
kimi ve asker bulundurulması yasak o
lan bölgelerde tahkimat yapacak, as
ker bulunduracaktır. 

Teferrilatta bir takıfn karışıklıklar 
varsa da sulh zamanında ticaret ve 
transit gemilerinin ıerbestçe geçmesi 
hususundaki . hükümler yolundadır. 

Yalnız bugün o bölgeden geçmes ine 
müsaade olunan askeri ve sivil hava 
kuvvetleri, bundan sonra oradan geçe
miyeceklerdir. 

Sulh zamanında harb gemileri bir ay 
önce h aber vermek şartiyle geçebile
ceklerdir • 

Tüıkiyenin bitaraf kaldığı bir harb 
takdir inde harb gemileri gene bu şart
lar dairesinde geçebilecekler. yalnız 

bu sularda harb edemiyeceklerdir. Fa
kat Türkiye, harb eden devlclerden bi
risi olur ve - daha mühimmi - kendisini 
bir harb tehlikesi tehdidi altında gö
rürse o zaman harlı gemilerinin geç
mesi veya geçmemesi ancak Türkiye
nin müsaadesiyle olacaktır. 

Rusların itl<liası 

... Montrö'de çıkan müşlriilat, türk· 
lerin projesinden değil, daha ziyade 
rusların ileri sürdükleri taleblerden 
ileri gelmiştir. 

Rusya, Karadenizden Akdenize çı

kacak gemiler - daha ziyade kendi ge

mileri - için, Akdenizden Karadenize 
girecek gemilerden fazla serbesti iste

mektedir. Rusya, hiç bir tarnfa açıl

mıyan Karadenizin bir göl, kapalı bir 

deniz olduğu fikrindedir. Bu sebeble 
Rusya, kendisinin açık denizlere yolu 

-olabilmesi için serbestçe girip çıkabil
mesini istemektedir. 

Ne Fransa, ne İngiltere bu talebe 
muvafakat etmemişlerdir. Fransa, bu 

takdirde kendilerinin hiç bir menfaat
leri olmaksızın, Rusya için çalışmış o

lacaklarını bildinni}tir. Fransanın Ka
radenizde Romanya ve Rusya gibi müt

tefikleri vardır ve ihtiyaç zamanında 

bazı harb gemilerini bunların yardımı
na göndermek istiyecektir. 

Biiyiik lıarbta 

Çanakkale'nin diplomatik tarıhini 

okumak bu memleket halkına melan-

koli verir. On dokuzuncu asrın büyük 
bir kısmında Büyük Britanya, yabancı 

devlet gemilerinin buradan geçmemesi 
için Osmanlı İmparatorluğunun bo-

ğazlar üzerindeki hakimiyetini teyid 
etmiştir. 

Bu müzaharetin başlıca amili, rus 
gemilerini Akdenizden uzak bulundur
mak, böylece Hindista n yolu üzerinde 
bir rus hücumu ihtimalini ortadan kal
dırmaktı. 

Bugün donanmamız, iki hatta üç 
devlet deniz kuvvetine muadil bir vazi
yette bulunduğu için Rusyanın Akde

nizdc bir tehlike teşkil etmesi bir hayal 
sayılabilir, bu bakımdan Fransanın da

ha tabii düşmanımız sayılması icab e
derdi. 

Bizim Mısırı işgalimizden sonra, en 
büyük tehlike Türkiyenin bizim aley

himize dönmesi idi, netekim böyle de 
oldu. 

Büyük harbm en ağlanacak tarafı, 

kuvvetli İngiliz donanması boğazlar 

dışında kaldığı halde boğazlardan ge
çebilen bir Göben zırhlısının Türkiye-

yi aleyhimize çevirebilmesi olmuştur. 

Bu yüzden harb, birkaç sene daha 

uzamış ve bize yüz binlerce cana. mil
yonlarca liraya malolmuştur. 

Muharrir, bundan sonra önümüzde 
bir harb olup olmadığı, boğazların türk

lerin eline bırakılmasında mahzurlar 
bulunup bulunmadığını münakaşa et
tikten sonra bahsi bu meselede İngiliz

lerin doğrudan doğruya ne gibi men
faatleri olduğuna getirerek diyor ki: 

Bay Baldvin, henüz Milletler' Ce
miyeti reforması hakkında neler dü
şündüğünü bize açıktan açığa söyleme
mişse de Bay Nevil Çemberleyn bölge 
paktları yapmak ternayillünde bulun· 
duğuna göre, İstanbul ve boğazlar me
selesi de bunlara katılacaktır. 

Büyük bir Akdeniz devleti olmak 
haysiyetiyle, bu meselenin sulh ve man
tık havası içinde halledilmesinde bizim 
büyiik bir menfaatimiz vardır. Fransa
nın, İtalyanın, Rusyanın ve Milletler 
Cemiyetine tekrar girdiği takdirde Al-

manyanın da böyledir. TürKıyenfn ken
disi ve deniz kuvvetleri en sonuncu 
gelmekle beraber, büsbütün de hiç ol
mıyan Yunanistan için de böyledir. 

Türkiye eski hükümet merkezinin 
müdafaasını bugünkü kudretsiz Millet
ler Cemiyetinin kefaletine bırakmamak 
istemekte haklı olabilir. Ve biz, boğaz. 
ları garanti altına alacak kifayetli bir 
çare bulamazsak T ürkiyenin kendi mü
defaası için lüzumlu gördüğü tedbirle
ri reddedemeyiz. 

Fakat Akdeniz ve Karadeniz devlet

leri arasında bir bölge paktı yapıpta 

bu suretl e hem bo~azların emniyetini 
garanti altına almak, hem de Avrupa 
il e Ar.va arasrndald boğazlarda enter
nasyonal ;ıtl aleti temin etmek de tsav
vur edilebilir. 

Gelibolu ve Can:ıkkale hoftv.ında 

bövle enternasvon:ıl bir kontrol tesisi. 
T iirkivenin h'•!':!daki hakimivetine mil
nafi olm1vae=1ktır. 

Biz, hem Filistin, hem Mısır için 
politika haklarını tanıdığımız halde im-

zaladığımız muahedeler mucibince Sü
veyş kanalından harb g~mileri geçe

bilmektedir. Kanalın her iki kıyısına 
da yakla~lamaz: fakat burada gemile

rin geçip gitmesini alıkoyacak tahki
mat yapılmamaktadır. 

Aynı prensip, Çanakkale boğazı 

için de tatbik edilebilir. 

MÜTERCiMiN NOTU: Bir İngiliz 
ııazete.sinde takma bir imza ile )lazt 

ya~n bir muharririn boğazlar hak

lundaki huausi düıünü~lerini, bu sü
tunlar yabancı Pa:r.etelerin mütalea
larrna tahsis ecru;;;i için, tercüme et-

tik. F nkat, manda altındaki Filistin 
ile /n,.,:ıt,.reye bir takım askeri kayul
larla baj!lı olan Mısırın Türkiyeden 
larhfı memleketler ordnuunu kendi
.ine hn'ırlatmnh ltizrmtlır. 

T nbii. resmi /nniftere, ı,,. hnımsu 

mu1uırr:r;., f ..... ı.,nda olmadığı haki

k,,ti pekalô bilir. 

H arb sanatı, insanların çarpıştığı za
ınandan yani en uzak devirlerden beri 
düşman ordusuna karşı zehir kullan
mıştır. Hücumlarda zehirli mermiler 
atılırdı. Fakat bütün bunlar hep harb 
meydanlannda olurdu. Siviller, cephe
den uzak şehirler tehlikeye maruz de
ğillerdi. Harb etmiyenler : çocuklar, ka
dınlar, ihtiyarlar emniyet içinde idiler. 

1914 harbı insanlık filemi için bir 
sürpriz oldu. Harb kanunlarına saygı 

gösterilmedi. Tayyareler, açık şehirle
re gök y üzünden bombalar savurdular. 

Şimdi de yeni harbın, gaz harbından 
daha korkunç. daha feci ve daha ö1dü
rücü olacağı haber veriliyor. 

Zehir artık zayıfın silahı değil harb 
etsin etmesin ne kadar kabilse o kadar 
çok adam öldürmek için kuvvetlinin 
vasıtası olmuştur. 

Yarının harbı toprak üstünde düş
manla karşıkarşıya ve güpegündüz de· 
ğil, havada ve lf,ece karanlığmm yardı
mı ile olacaktır. Böyle bir harb, ma.. 
ıumların katliamı demektir. Her gün 
bizi tehlikesi ile tehdid eden harb, bir 
kimya harbı, hava kimyası harbıdır. 

Şu halde havadan gelecek zehirle
re karşı muhafaza tedbirleri almak için 
bu zehirlerin mahiyetini bilmek elzem
dir. Vakıa hükümetler, halkın korun· 
ması bakımından lazım.gelen tedbirleri 
almaktadırlar. Fakat herkes de kendi 
hayatına kasteden bu görünmez düşma
nı bilmeli, tanımalı, adamakıllı korun· 
mak için silahlanmış bulunmalıdır. 

"GAZ" HARBi 
Modern harbta üç türlü bombardı

man vardır. Birincisi alelade mermiler
le bombardımandır ki gayesi tahrib et
mektir, yıkmaktır. 

İkincisi yangın bombalariyle bom
bardnnan ki yakıp yıkmak suretiyle 
meydana P.:etirdi~i eser daha korku~

tur. Ve nihayet üçüncüsü zehirli obüs 

• bombardımanıdır. 

ı.=~======~===============================================-==== 

Karısılilıklar _,. 

26 haziran 936 tarihli Taymis gaze
tesinden: 

Filistindeki karışıklıklar devam edip 
gidiyor. Pazar günü Tulkcrem'de arab 

çeteleriyle ingiliz askerleri arasında bir 

çarpışma olmuş ve bunda orada vazife
si olmıyan bir ingiliz ı.ubayı ile bir in-

giliz neferi ölmüştür. P.tZartcsi günü 
ise Kudüs - Yafa demiryolunun deniz 

sathına gireceği kayalık dönemeç ye
rinde trene arablar tarafından bir hü

cum yapılmıştır. 

Bu iki hücum da şimdi Filistin tren
leriyle her tarafta dolaşmakta olan mu
hafız askerler tarafından püskürtülmüş-

tür. Ondan sonra bir ingiliz askeri da

ha ölmüştür. Fakat suçlu köylere kol

lektif bir surette para eczası konuldu 
konulalı bu türlü sarkıntılrklar azalmış
tır. 

Arabların grevi, ü_çüncü ayına girmi~. 

buna birçok belediyeler de katılmakla 
beraber şehirlerin umumi hizmetleri 

durmamıştır. 

Bay Ormsbi Gor tarafından Avam 
kamarasında irad edilen nutuk bu grev 

hareketlerini ve bütün arab halkı ara
sında bu harekete karşı gösterilen ge

niş sempatiyi azaltamamıştır. 

Bu nutukta, bakan, arab politika li

derlerinin artık halk üzerindeki otori

telerini kaybettiklerini anlatmağa muk

tedir olmuştur. Şimdi bu otorite, mu
kavemet ve hücum halinde bulunan 

gruplara geçmiştir ki bu suretle grev

lerin ve kargaşalıkların daha ziyade u

zayacağı anlaşılmaktadır. 

Yeni tecavüzlere karşı verilen ceza

ların, misalleri çoğaldıkça, tesiri arta
cağı umuluyor. 

Bir taraftan Filistin karga9alıkları 
devam ededururken bir taraftan da yük
sek arab komitesi kendi vatandaşları· 

içinde Filist. ~.t 
run derdlerini anlatmak üzere lngil tere
ye gelmiş bulunuyorlar: 

Yıllarca, ırk münaferetlerini körük

ledikten sonra bunlar, kendi vatandaş
larının başına gelecek derdlerden onları 
kurtaramıyacaklardır. 

Filistin arablarının, bilhassa işçi ve 
fellah sınıfının bir davası olabilir, fa

kat İngiliz askerlerine, Filistin polisle
rine ve hususi yahudi ev ve müessesele

rine saldırmakla bu dava hiç bir şey ka
zanamaz. İngiliz hükümeti, §iddcte pa· 

buç bırakmaz. Bu politikanın sonu ya
kında daha iyi belli olacaktır. 

Filistin propagandacıları, ingiliz ko
münist partisini kendilerine müttefik 

bulmuşlardır ve onlar, siyah gömlekli 
siyonizm düşmanı rakibleriyle bu hu
susta elele vermiş bulunuyorlar. 

.... Bay Ormsbi Gor'un ingiliz Filis
tin politikası hakkında söylediği sözler, 

parlamento içinde ve dışında büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Yahudiler aleyhinde yapılan neşri
yat, İngilterede iyi akisler uyandırmı

yor. Arab propagandası ise büyük mü

baleğalarla yapılmaktadır. Yahudilerin 

arablara iş vermemeleri ve yahudi mu

hacirlerin rekabeti hakkında pek fazla 
lakırdı edilmiştir. 

Bu şikayetlere belki yer vardır. Fa
kat arab hatibleri, Filistin hududuna 

girmiş olan Suriyelilerle Havranlılar

dan asla bahsetmiyorlar. Bunlar da Fi

listin arablariyle rekabet halindedir. 
Bu türlü mübaleğalarla, bu tiirlü ha

kikatlerin ağıza alınmaması, lngiltere
de arab ayaklanmasının taassub ve kıs
kançlıktan ileri geldiği kanatini uyan
dırmaktadır. Filistinde yahudi çoğun
luğunun artarak burasının bir yahudi 
cumuriyeti haline gelmesi korkusu arab 
ayaklanmasını körükliyor. Bu korku 
ise tamamiyle yersizdir. 
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GAZLARI 
Esrarengiz laborat uvarlarda hazır· 

lanmış olan zehirli obüslerin tnhlilini 
kimyacılar yapmışlar, bu suretle ko· 
runma ve müdafaa için vasıtalar bul
muşlardır. 

Zehirleyici obüslerin zehirleri her 
vakit "gaz" değ ildir. Mesela (Adamsit) 
katı bir cisimdir. Bomba patlayınca bu 
katı cisim ancak mikroskopla görülebi
lecek pek küçük cisimlere ayrılır. 

Gene mesela (Yperite) mayidir. 
(Phosgene) gibi olan birçokları da 

hakiki gazdırlar. 

Katı olsun, sulu olsun, gaz halinde 
olsun, bütün bu cisimler havadan ağır
dırlar ve toprak üstünde her deliğe gi· 
recek hatta toprak altına bile nüfuz 
edecek kabiliyettedirler. 

Şu halde herhangi bir zeh · .li bom
bardıman halinde gaz harbına uygun o
larak hazırlanmamış bir mağaraya sı· 

ğınmak, bir mahzene inmek tehlikeli
dir. 

Muharebe zehirleri üç çeşiddir : 

1 - Tahriş edici zehirler • bunlar, 
şiddetli aksırık, ardı arkası kesilmez 
burun akması, ve devamlı göz yaşı tev
lid ederler. Adamsit, Sternita, Dibro
mure d'Ethylarsine gibi zehir1er bu çe· 
şiddendir. 

il. Hücrevi zehirler - Bu zehirler 
ciğerlere tesir ederler, teneffüs cihazı· 
nı bozarlar, kan kustururlar ve öldü· 
rürler. 

( Chlore) ve yahut ( Bcrthotite) bo· 
ğucu gaz tipindcndir. (Aguinite) adı da 
verilen (Chloropierite) daha kuvvetli 
bir zehirdir. Hem göz yaşı tevlid eder 
hem boğar. 

(Surpalite), (Phosgene), (Callongi
te) boğucu soyundan gazlardır. 

Hücrevi zehirler arasında (Yperi
te) de ehemiyetle yer alır. 

(Yperite) zehiri yavaş fakat kati te• 
sir yapar. bilhassa göz kapaklarının, 
gözün, cildin üzerinde tehlikesi büyük· 
ili~ ı 

III. Alel:ıde zehirler - Bunlar da 
bombalarla atıldığı zaman tiddetli ve 
süratli surette cümlei asabiye üzerine 
tesir eder ve ekseriya on on beş dakika 
içinde ölümii intaç ederler. 

KORUNMA ÇARELERi 
Korunma çareleri ikidir. Biri kol· 

lektif korunma, diğeri de şahsi korun
ma. 

Kolkktif korunmalar hükümetlerin 
ve askeri makamların ihtisasları işidir. 

H avadan ge1ecek zehir tehlikesine 
karşı kendimizi nasıl koruyacağız? 

Maske ile ve elbisemizi korumalC 
suretiyle. Maskelerin çeşidleri pek çok· 
tur ve her gün yeni çeşidleri yapıl

maktadır. 

Maskelr r \'<' ter rid edici ya sü ·ii
cüdürler. S. ~Ucü maskeler daha iyid ir. 

İyi bir rn~ 1:cnin şu şartları haiz ol
ması gerektiı : 

Yüze mükemmel bir surette ve kalıp 
gibi uymalı, teneffüsü güçleştirmeme
li, göz kısmı etrafını kolay görebielcelC 
fekilde ve sık ıcı olmamalı, camlar kı

nlmaz soyundan (Tripleks) olmalı "e 
buğulanmamalı. İyi bir maskenin süz
me kabiliyeti hatta sigara dumanını 

bile tut;ıc::ık kudrette olmalıdır. 
Zehirli gazlardan korunmak için ivi 

bir maskeye sahih olmak kafi değildir, 
Metodlu surette bu maskenin kullan
masını ö renmelidir. Çünkü bidayette, 
hatta en mükemmel bir maske ile bile 
insan sıkıntı çeker. Fakat devamlı id
manlar neticesi maske hiç bir sıkıntı 
çekilmeden taşınabilir. 

Herhalde maske seçilirken üzerinde 
devlet damgası olanların tercih edilme
si lazımdır. 

Koruyucu elbiseler bilhassa tıb a
damları için lazımdır. Bu da kauçuk 
eldiven, keten yağı ile şamala.,tırılmış 
bir şoför kombinezonu ve muşammalı bir 
bereden ibarettir. 

Gaz harbına karşı korunmanın en iyi 
vasıtası hududsuz ihtiraslara alet edil· 
mek istenen milletlerin yüzlerinden 
bütün maskelerin çıkarılmasıdır. O za
mandır ki medeni milletler dünya si
lahsızlanmasr işi üzerinde uvuşabilir

ler ve ancak o zamandır ki yalnız sulh
tan bahsedilen yepyeni bir dünva ku
rulabilir. Bugün insanları topyekun öl
dürme işinde c;ah~n binlerce kimya
ker o z2m~n topra~ı daha bereketli, ha· 
yatı dnha 11.rnn ve daha iyi yapma çare• 
Jerini ararlar. 

Ki~a.. mabvetınemeli.. var~tmah• 
dır. 
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Boğazlar meselesi hakkında • • 
Izvestıa 

gazetesinin bir yazısı 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: İzvestiya gazetesi başmaka
lesinde diyor ki: 

''İlkteşrin ihtilali zaferinin akabinde 
Sovyet hükümcti Türkiyenin paylaş

ması husuunda, Çarlık Rusyasının bes
ledigi emelleri gömdü. Kmlordu iç 

harbda, Kafkasyadaki Danikin ve öteki 

pislikleri temizledikten ve Sovyet Rus
ya Türkiyenin komşusu olduktan sonra 

Sovyet hiikümeti türk milleti ve Kema
list Türkiye ile en dostça münasebetler 

kurdu. Ve Türkiyenin kurtuluş sava
§cna yardım gösterdi. T ,ozan da Sovyet 

hükümeti Türkiyeye karşı hasmane e
meller güden devletlerin filolarına karşı 

türk milletinin boğazları mutlak olarak 
tnüdafaada hür olması için ısrarla sa· 

vaştı. Türk - sovyet dostluğu, Türkiye
nin kuvvetlerini tensik edib yakın şark
ta ciddi bir sulh kalesi olmasında kuv· 
vetli bir amil oldu. Türkiyenin bu kuv

\1et buluşu şimdi kendisine Akdenizin 
Yuva olduğu harb tehlikeleri karşısında 

Lozan andlaşmasınrn tadilini ileri sür
ıneye imkan vereli. Sovyet Rusya da bu 
teşebbüse hoşnudlukla yardım etti. Ma-

deser, Türkiyenin boğazlar hakkında 
İcklif ettiği projenin Sovyet Rusyaya 

karşı dostça olduğu söylenemez. Çünkü 
memleketimizin en meşru menfaatlerini 
~özetmiyor. 

Filhakika, Sovyet Rusyanm srmrları 
talnız Karadenizde bulunmuyor. Balbk 

denizinde, şimal denizinde ve Pasifik 
denizinde de sınırları vardrr. Sovyet 

R-usyanın filolarını bir denizden öteki· 
ile, vaziyetin icablanna göre nakJetmek 

lnıkanını elde bulundurmasını lüzum
lu kılan müdafaa zaruretleri işte bun
dan doğmaktadır. 

Bu keyfiyet Türkiyenin emniyet 
llıenfaatlerine aykm değildir. Çünkü 
l'ürkiye pekala biliyor ki, Sovyct Rus
~anın dış sıyasa esas1anndan birisi de 

yalnız her türlü ilhak hususlarından vaz 
geçmek değil, ayru zamanda ve bilhas
&a şimdiye kadar emperyalist sryasala· 

nn mevzuunu teşkil etmiş ve ileride de 
teşkil edebilecek olan milletlerle dost

luktur. Bundan başka Sovyet Rusya 
Türkiyenin Boğazlan şartsız kayıt-sız 

tahkim etmek hakkını tanımaktadır. Bu 
hak Türkiyenin emniyet menfaatleri i
Cablarındandır. Fakat Sovyet Rusya 
harb gemilerinin bir denizden ötekine 
geçmesi hususunda bir tasnif vücuda 
getirilmesinin Türkiyenin emniyeti ve 
tnüdafaası keyfiyetlerile hiç bir aliikası 
:Yoktur. Eğer bunda bir takım mahzur
lar varsa o da Sovyet Rusyaya muha
sım olan emperyaJist devletlerin men

faatleri bakımındandır. Bu. Montrö kon
feransında, Karadeniz ve Akdenizde 

hususi hiç bir menfaati olmayan japon 
delegesinin işe karışmasiyle sabit ol
ınuştur. Japon delegesi Sovyet Rusya
nın bir denizden ötekine filosunu uak· 
!etmek gibi meşru hakkına karşı itiraz· 
da hulunmu_ştur. Keza bu, Sovyet Rus· 
Yanın Karadenizde, imtiyazlar aradığı 
yolundaki alman emperyalist gazetele
rinin neşriyatiyle sabittir. 

Bizzat Türkiyenin aldığı vaziyeti de 
'rürkiyenin müdafaası bakımından an
lanıaya imkan yoktur ve bu vaziyet an
cak Sovyet Rusyaya muhasım kuvvetler 
tarafından yapılan baskının bir makesi 
suretinde izah olunabilir. Bu hususta 

1 
şunu kaydetmek muvafık olur ki, - al
dığımız habederden biliyoruz - bir em

peryalist devlet boğazlarda tahkimat si
parişini daha şimdiden Türkiyeden al-

mıştır. Bu devletin Türkiye üzerindeki 
nüfuzu kuvvet bulduğu bundan da an-

laşılır. Karade.-üzde hususi menfaatleri 
olan Sovyet Rusya ile bu denizde sa-

hilleri bulunmayan devletleri aynı sevi
yede tutmak teşebbüsü ancak böyle bir 

tesir ile izah olunabilir. Karadenizde 
sahildar olmayan devletlerin Karadeni-

ze girecek harb gemileri ve Karadeniz
den çıkacak Sovyet gemileri arasında 

aynı tonilato nisbetlerini göz önünde 
bulunduran projesile Türkiye, Karade· 

nizde sahildar olmayan devletlerin han
gi menffaatlerini gözetiyor?. Sovyet 

Rusya için smnlarının emniyeti mev
zuubahistir. Sahildar olmıyan devletler 

için türk projesi ••nezaket ziyaret
lerini., kastediyor. Biz, milletlerarası 

münasebetlerde nezaketin çok tarcltan· 

yız. Fakat nezaket ve emniyet gibi bi· 

ribirinden bu kadar farklı iki şey nasıl 
beraber tutulur? Nezaket amatörleri bu 

ziyaretleri hangi limanlara yapacaktır. 

Bu desisekar meseleyi ortaya atacağız. 
Bu "beraberle§tirilıne,, keyfiyetini kay

detmek, bir nezaket değil, fakat bam • 

başka bir şeyin mevzuubahs olduğunu 

anlamaya yeter. 
Sovyetler Birliği, türk teklifinin 

hiç bir suretle kendi menfaatlerini tat· 

min etmediği telakkisindedir. Boğazlar 

meselesi ya Karadenizin açık deniz ila
nı, ve yahud da kapalı deniz ilanı sure· 

tiyle halledilebilir. Birinci şıkda, Kara

denizde sahili olmıyan hiç bir devlet 
gemilerini bu denize sokmak hakkını 

haiz olamaz. İkinci şıkda ise Karadeniz

de sahili olmıyan devletlere, filolarınr 
bu denize sokmak hakkı verilmek ge

rektir. O zaman, Karadenizde sahili o

lan devletlere, filolarını Karadenizden 
çıkarmak ve bu denize sokmak serbest-

liği reddedilemez. Bu husus, Türkiye 
emniyet menfaatleri ile birlikte, Mil

letler Cemiyeti statüsünün tecavüz ha
linde bütün cemiyet azasının karşılıklı 

yardımiyle alakadar hükümetlerin tat

biki gözönünde tutularak yapılmalıdır.,. 

İzvestiya, Morning Post gazetesinin 

neş.Tettiği ve sovyetler birliğinin de· 

niz kuvvetlerini Akdenize çıkarmak 

hakkını niçin arzu ettiğini anlamak ko

lay olduğuna dair olan fikre işaret e

derek diyor ki: 

"İngiliz muhafazakar gazetesinin bu 

fikri, sovyetler birliğinin, kendi menfa

atleri için savaşırken, genel barışın 

müdafaası için de savaştığının anlaşıl

mış olmasına dayanmaktadır. Bu hal, 

siyasaları boğazlar meselesinin halli te

sebbüsünün neticesini tayin edecek olan 
bütün amiller tarafından anlaşıldığı tak-

dirde, 0 zaman Karademzde sahili bulu
nan bütün devletlerin menfaatlerini 
garanti altına alan ve genel barış menfa
atlerine uygun bulunan bir anlaşmanın 

elde edilmesi kolay olacaktır. Böyle bir 
neticenin elde edilmesi, bizce, genel 
barışın sağlamlaşması keyfiyetine SJkı 

bir surette bağlı bulunan bizzat Türkiye 
menfaatlerine en uygun şekil olacaktı.r . ., 

UL us· 

Bu aktam Avrupa iatasyonlarmda 
dinlenebilecek seçme program 

( Ankara saatı ile ) 

Konserler : 
23.30 Droitwich (Piyano konseri) 

Oda Müziği: 

20 - Droitwich (Çitte pıyano) 
21- Londra (Piyano) 
23.10 Viyana (Schubert) 

Tiyatro : 

20.15 Viyana (Operet) 
21.15 R. Faris (Opera) 
22.45 Hilversum (Mm. Buterfley) 
21.30 Paris P.T.T. (L'ecole des Moris 

-Moliere) 

Dans Müziği : 

18.15 Droitwich 

20.15 •• 
23.30 Londra 
24- Kopengha& 
23.45 Roma 
1- Bedin 

KISA DALGALAR 

Radyo Kolonyal (23m. 24) 

17.15 Haberler 

19.30 Radyo journal 

19.50 Edebiyat konuşması 

20- Konser 
21.30 Tiyatro 
23.40 Haberler 

Doventri (19m. &6) 

18.15 Çocuk saati 

19- Haber ve orkestn 

20- Plak 
21.30 Piyano resital; 

22- Duetolar 

22.30 Varyete 
23.30 Seren ad 

Ankara radyosu 

13.30 Plak yayımı ve ajans haberleri 

19.30 Müzik hakkında konfet'ans 
19.50 Hafif müzik (plılk) 
26.30 Ajans haberleri 
20.40 Karışık müzik 

İstanbul radyosu 
,, 

18- Dans musikisi (plak) 

19- Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar 
19.30 Çocuk saati: Hikayeıer 
20- Muhtelif sololar (plak) 

20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

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

:··········· R. Peker'in ···········. 

i inkılab Dersleri i 
•~:. Ankara ve lıtanbul Univerlİ• i 

telerinde R. Peker'iıı verdiği inkı· 1 
·.·.: lab derslerinde tutulan talebe ı 

notları, gözden geçirildikten son- f 
i ra, ULUS Basnnevince kitap ha· ! 
i tinde basılmıştır. 124 sayfa tuta.o i 
j=:, eser, yalnız basma masrafı kar· f 

şıhğı olarak her yerde ON KURU· ! 
: ŞA satılmaktadır. j ................................................ ·-········ . 
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SAYFA S 
z &Et -

Bugünkü fudbol ma~ı 

Macar profesyonel Buçl~ay takımı hu!!Ün 
Aiıkaragücü alanında Eskişehir 

0 

şampiyonıı Demirsııorla ı~arşılaşacal( 

Buçkay dünkü öğle treni ile istanbuldan 
Ankaraya hareket etmiştir; bu sabah 

8.40 da şehrimizde bulunacaktır. 

• 

ı 
1 

Boçkay takımrnrn lstanhulda yaptığı maçlardan bir enstantane 

Birkaç gündenberi haber verdiğimiz 
gibi, Boçkay admdaki profesyonel ma
car takımı bugün şehrimize gelmiş bu· 
lunacak ve öğleden sonra saat ı 7 de 
Ankara Gücü alanında, Eskişehir şam
piyonu Demirspor takımı ile ilk müsa
bakasını yapacaktır. 

Yarınki müsabaka Ankara şampiyo
nu Ankara Gücü iledir. Boçkay takımı· 
nın lstanbulda olimpiyad kampında ha· 
zırlanmakta olan milli takım namzedle

rinden mürckep muhtelit takmıla yaptı
ğı üç maçın neticelerini biliyoruz. İlk 
önce berabere kalan, sonra 3-0 lrk bir 
galibiyet kazanan Boçkay nihayet ge
çen çarşamba günü çok üstün bir oyun 
oynayan muhtelitiıniz karşısında ebemi· 
yetli bir mağlubiyete uğramıştır. Bu 

neticeler göz önüne alınınca varılmak 

lazım gelen hükUm şu olmak icab eder: 
Boçkay kuvvetli bir futbol takımrdır; 

ancak sıra ile üç oyun oynadıktan son
ra biraz yorulmuştur ve İstanbuldaki 
son mağlfıbiyetini kısmen buna ve kıs· 
men de iyi teşkil olunan muhtelit takı
mımızın birbirile anlaşabilen yüksek 
değerli oyuncularının büyük gayretle· 
rine, ve belki de, o günkü talilerine at
fetmek gerektir. 

Bugün Demirspor ve yarm Ankara 
Gücü macar profesyonelleri karşısında 
ne yapacaklar? Bu sualin cevabını bize 
sahada futbolcularımız vereceklerdir. 

Atletizm teşvik 
müsabaRaları 

Atletizm ajanbğınm bölge birincilik
lerine hazırlık olmak üzere tertib etti
ği teşvik müsabakalarına bu hafta da 
devam edilecektir. Ajanlığın müeaba. 
kalar için gönderdiği programı aynen 
koyuyoruz: 

Bölge atletizm ajanlığından: 
5. 7. 1936 pazar gün Ankara Gü -

cü alanında saat tam 14.30 da atletizm 
teşvik müsabakalarına başlanacaktır. 

Atletler için Ankara Gücü kulübünde 
hususi soyunma yeri temin edilmiştir. 

Hakemler: Şekib, Şinasi Raif, Cez-

mi, Turhan, Nebil, Newad, Ahme<ı Ce 
mal, Basri, Saffet, Salın, Yolyoı Rot .. 
kay. 

Müsabakalara apğıda gösterilen sa~ 
atlerde başlanacaktır: 

KOŞULAR 
Metre Saat 

110 Manialıkoııl 14.30 
400 seçme 14.40 
100 seçme acemile'i-' 14.50 
100 seçme bilyüklC\ 15 

2000 acemiler 15.10 
1500 bil yükler ' 15.30 
100 final acemiler 15.45 
100 final büyükler \s.so 
400 final l6 

5000 büyükler \6.1 () 
4Xl00 bayrak \6,30 

ATLAMALAR 
Tek adım atlama t4.30 
Yüksek atlama 15. 

ATMALAR 
Cirid atma 14.10 
Gülle atma ıs. 
Disk atma \S.30 

1940 olimpiyadı 
Hangi memlekette 

yapılacak? 
Berlin, 3 ( A.A.) - Milletlercı.rası cı .. 

limpjyad komitesi, 1940 olimpiyadları• 
nın hangi şehirde yapılacağım tayin et• 
mek üzere bu ayın 29 unda toplanacak .. 
tır. Şimdi dört namzed memleket var• 
dır. Japonya. İtalya, İngiltere ve Fin• 
landiya. Alman olimpiyad komitesi re• 
isi Dr. Levald, gazetecilere şu beyanat• 
ta bulunmuştur: : 

''lngilterenin namzedliği, biraz hay
ret uyandrrmıştxr. Çünkil 1908 olimpi·' 
yadları Londrada yapılmıştır. 

İtalyanın namzedliği de böyledir.. 
Çünkü İtalyan • habeş anlaşmazlığı çık· 
tığı zaman namzedliğini koymaktan vaj 
geçmiş olduğunu bildirmiş idi. 

29 temmuzda alınacak olan karar, ka· 

1 
ti olacaktır. Reyler gizli verileeektir. 
Komitenin 63 azasından 5 5 i reye işti· 
rak edecektir. 

(Sonu var) 

VOD1ôlk v~ Ot~sô 
Yazan. ]AK ŞARDON 

1 urA"'""~ ~evıren: Nasuhı BAYDAR 

lünç bir yaşayışın işte ilk neticeleri. 
Abajuru birdenbire kaldırıp Bert'in çeh

resini tetkik ettikten sonra yazı odasına 
kapanıyor, durmadan çalışarak avunmak is
tiyordu. 

Bir gün, karar verip getirdiği doktor Al
ber' e karısının dinlenmeğe ihtiyacı olduğu
nu ve bu ihtiyacın kabil olduğu kadar çabuk 
tatmin edilmesi lazımgeldiğini söyledi. 

olmuş oldı1ğunu biUJ;riyordu. Bert cevabın
da an <ısından aldığı (vakıa daha fazla bir 
dikkatle yazılmış ve daha kısa) mektublar
dan onun ne zekasını ve ne de canlılığını es
kisinden aı. bulmamakta olduğunu anlatıyor 
ve bir hafta sonra, küçük kıziyle beraber Nu
vazik'te bulunacağını haber veriyordu. 

rar bulmamız ne iyi Qldu, değil mi?" diyor
du. 

B~~t, günlerce evden çıkmadıktan baskı. 
kendısıne sevdalı mazisini hatırlatan ci~ar 
~ırlan seyretmekten bile çekindi. Bahçeye 
merek çocukken oynadığı köşeleri arıyor. 
ve oral~~~ ilk neşe~eri aklına getirip onda~ 
~oI?ra butun olup bıtmiş olanları unutmalC 
ıstıyordu. F~kat her tarafta istikbaldeıt 
emın! .kuvvetlı ve kalbi hayatın ümidi ve b" 
erkcgın hayali ile dolu, bu yerlerde dola; 
ı::ış _ol~ g~nc kızı görüyor ve ''ne kadar de. 
gıştım. dıyordu. Kederini Emma'dan sak• 
h_vordu. Istırabları ona çocukça görünebilir· 
dı~ Her ~eyde~ mahrum olan ablasının SÜ· 
kununa ımrenıyordu. Düşünüyordu: "Şimdi 
ablam tek başma, fakat gönlü kocasiylA 

Çocuk ilk önce Bert'e ve biraz Alber'e 
oenzetilmişti. Sonra Mösyö Dögui'yi, Em
nıa'yı ve Kristin halayı andrrdrğı söylendi; 
nihayet meçhul, büsbütün başka, kimseye 
benzeme.z bir siması oldu. 

Bert, çocuğuna karşı bu muhabbet eser
erini gösterdikten sonra daha bitkin bir hal
e sedire kendini atıyordu ve Alber onu gör
eğe gelince lamba aydınlığından uzağa 
açıyor ve yüzüne bakılmaktan sanki sıkıh
ordu. Alber'in suallerine zorla ve yorgun 
ir sesle cevab veriyordu. Fakat ondan, ilk 

'nce, yavaş yavaş halini soran Alber, Bert'
sessizliklerine, manasız teessürüne canı SI· 

dar ak bağırıyordu: 
- Hastasın! hasta olduğun besbelli. Gü· 

Alber sordu: 
- Dağlara mı, deniz kıyısına mı, nereye 

götürelim? 
- Doğduğu ve büyüdüğu yere götürme~ 

en müııasib hareket olur. 
iV 

Artık Emma ile birlikte oturmakta oran 
Madam Dögui, Bert'in yazı Nuvazik'te ken
dileriyle birlikte geçirmek niyetinde oldu
ğunu öğrenince fazla sevinmiş görünmedi, 
çünkü o sırada Emma,nın küçük kızı Jülyet 
büyük anasının makasını kaybetmişti. 

Emma, Bert'e yazdığı mektubta annesi· 
nin çok deitismis. büsbiitün başka bir insan 

:t-:f.:f. 

Çocuk gürültüleri arasında merdivenler· 
den çıkarken Bert durup Eduar'ı anarak u
zun uzun ablasını öptü ve sonra, salonda 
herkes toplanır toplanmaz bir bavul açarak 
getirdiği hediyeleri dağıtmağa başladı. 

.Bert, bu eski usul odalarda geçmiş gün-
1erın havasını teneffüs ediyor ve o hava için
de bulundukça canlılığını daha ziyade his
se~e~e çalışıyordu. Çocukluk çağına daha 
eksıksız olarak dönmek istiyor ve kuvvetini 
kaybe~iş olan aile hissini sanki gönlünde 
daha şıddetle duymak istiyormuş gibi sık 
sık yanına gittiği anasına hal ve tavriyle 
ideta: ''İşte gene beraberiz! biribirimizi tek· 

dolu!" '<! 

~~~ ~ 

B_ir akşam, yemekten sonra Bert, bahç6ot 
d; bır sıraya oturmuş, hava ::ılırken birden-c 
bıre yanında birisi oevda oldu. 

(Sonu var} 



KREM 

Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi f. 
kremlerdir. Cildi besler, Çil, Leke ve sivilceleri kiimilen izale ~~ 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· ~~ 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. f.~ 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli f. 

2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli . 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renklı 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ, 
~ Beyoğlu • İstanbul 
~~~~~ ~~ .. ~~~~~~~~~~ ~ ~Y.~Y.~~~~~~~~~~ 

Maliye Vekaletinden : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş (İzmitte yapılacak kırtasiye deposu 
inşaatıdır. İnşaatın keşif bedeli 29,934 lira 91 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. (3) 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Nafıa ışleri şeraiti umumiyesi 
d) İnşaata dair fenni şartname 
e) Keşif cetveli, 
f) Proje 
İsteyenler bu şartname ve evrakı 1,5 lira mukabilınde Ankarada 

maliye vekaleti kırtasiye müdürlüğünden, !stanbulda dolmabahçe 
kırtasiye deposundan, İzmit defterdarlığından alab ilirler. 

3 - Eksiltme 15-7-936 tarihinden çarşamba günü saat 15 de 
Ankara maliye vekaleti kırtasiye müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2245. 12 lira "Duvak

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. En aşağı sekiz gün evvel müracaatla otuz bin 
liralık bir inşaatı yapabileceğine dair Nafıa vekaletinden vesika 
alması. 

6 - Teklif mektubları yukarıda (3) üncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar kırtasiye müdürlüğüne getirilerek, ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubların nihayet (3) üncü maddede ya· 
zıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. ((1500) 

1-2722 

Ankara l(adastro 
Direl\:tÖrJüğünden : 

Yenisehirde Maltepe mevkiinde bulunan sahada agustos iptida-
ından itibnren kadastro tatbikatına başlanacagından mahalline a

sılmış olan krokide umumi sınırlrı gösterilmiş olan ic:bu sahada em· 
vali gavri menkulcye sahip olanların beyanname almak üzere gene 
o mevHde çalısmakta ohn kadastro memurlarına müracaat etmele
ri ve b"r av içerisinde bu beyannameleri doldurup tapu veya diğer 
bel~eleri var a asıl veya örneklerile birlikte memurlarımıza geri 
vermeleri ilan olunur. ( 1587) 1-2810 

Ankaranın her semtinde 

I\ alar, E,; ve Apartımanlar 
Toptan, dönüm ve metre hesabiyle parsellenmiş ve parsellenecek 

rsalar ev ve apaı tımanlar ucuz fiat ve müsaid şeraitle icra dairesi 
:>nünde GENEL İŞ BÜROSU'na müracaat telefon: 1475 1-2752 

Anli: ra Biriııtı·i 1\lıııtak~a TaJlll 
Sici l\Iu afız ı~ı ıdan: 

'-
An ranın 1J li'eı te 1e i mevki inde kain olup 30.6.930 gün ve 

50 57 sayılı taı u enedı mucibince (şarkan Saraç Osman ve kasap 
brahim rı, imalen Tahsin ve Safi bagı, garben tarik, cenuben 

nukaddem Ali \ ereo;elerınin elyevm tüfenkçi Ha •kı usta bagları) 
le çevri i (7 d ·n m bir evlek 125 arsın) olar"k Aydoslu Yusuf A

g h o lu S it n mın'.l ka ıtlı hagın mumaileyhin talebi veçhile vu
kuf erb bı li • ırile yerinrle yapılan ölçü ve tetkik neticesinde 8150 
M.2 çıktı ı ve z\'hl r eclen 1412 M.2 fazla ının kendi hudut dahi
linde olr' ,..u ve bu ölçüye göre kaydınm yürütulmesi istenildiği 
görlilmu tur. Bu ilan tarihipden itibaren 10 gı.in içinde bir muarız 
çıkmadı •ı takdirde 2644 No. lu kanunun 31 inci maddesi mucibin· 
ce tapu komisvonunca evfa4ı tetkik ec1ileuk karara bal!lanacağ~ a· 
lakadar1ara bildirilir. ( 1595) 1-2814 

ULUS 4 TEMMUZ 1936 CUMAR-:·;:,:,ı 
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... ·-Sinekleri öldürmek için 

·yalnız FLiT alınız. 
Fena ve tesırsiz haşarat öldürücü maviler 
almakla paranızı beyhude yere israf etme
yiniz ve FLIT"in sahtelerinden sakınınız . Al
danmamak için yalnız bir FLiT olduğunu ve 
siyah kuşaklı asker resimli sarı tenekeler: 
içerisinde satıldığını hatırınızda tutunuz.( 
Bu tenekeler mühürlü olduğundan her turlU 
hlyleden aridlrler. Hakiki FLiT kullnnıld ı kda 
bütUn haşaratı oldürebillrslnlz. 

Dllikl1rı w yanklara FLiT tozv 
koyunuz. Haşarat, toza tema! 
eder ıl1t,.z derhal lJ/tirler. 

Anliara Valiliğinden : 
1 - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde hudutları şartnamede 

yazılı Bozalan, Eriklikaya devlet ormanlarında 87-236 gayri mamül 
metre mikaba muadil 72 adet Devrik çam ağacı 20 gün müddetle a
çık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 17 - 7 - 936 cuma gUuü saat 15 de Ankara Ormao 
Müdürlüğünde yapılacaktn. 

S - Beher gayri mamCtl metn. mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 19 lira 63 kuruştur. 
S - • Şartname ve muKavele projesini görmek istiyenlerin bu , 

müddet içinde her gün Ankara Orman Müdilrlüğüne ve Kızılcaha-
mam Orman idaresine müracaat edebilirler. (1514) 1-2709 

Anl{ara Valiliğinden: 
1 - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde hududları ~ı Cı'\amede 

yazılı Kiirt mezarı, Kapı kıran, Sazak, Tepepınar, ve Derbent, Tek
ke deresi, Kirazlı devlet ormanlarında ısı - 307 gayri mamul metre 
mikaba muadil 218 adet Devrik çam ağacı 2 Ogün müddetle açık arttır
maya ko:ıulmuştur. 

2 - Arttırma 17. 7 - 936 cuma günü saat 15 de Ankara OrJT1an 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 34 lira 27 kurı:.ştur. 
5 - Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenlerin bu 

müddet içinde her gün Ankara Orman Müdürlüğüne ve Kızılca
hamam Orman idaresine nıüracaat edebilirler. (1516) 1-2711 

Anlcara V aliliğindcn : 
1 - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde hududları şartnamt.Je 

yazılı Liman ve Akça Derbent devlet ormanında 183-702 gayri ma
mCıl metre mikaba muadil 189 adet Devrik çam ağacı 20 gün müd
detle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 17 - 7 - 9J6 cuma günü saat 15 de Ankara Orman 
'Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikabı 300 kuru tur. 
4 - Muvakkat teminat 41 lira 33 kuruştur. 
~ - Şa.-tname ve m.ıkavele projesini görmek ist ıyenl : rın bu 

mii'tdet :çinde her gün Ankara Orman Müdürlüğüne ve Kızılcaha-
mam Oıman idaresine müıacaat edebilirler. (1512) l-270' 

Anli.ara Valiliğinden : 
1 - Ankaranın Kızılcc.ıhamam ilçesinde hududları şartnamede 

ya~ılı Sam. Kar:ıhanf.agı, Burte:ı deresi, Kök kaya, Düz çam. Süley
man tepe, ve Karlık Yemişen: Kök dere devlet ormanlarında 294-442 
metre m;kaba muad !J 202 adet devrik çam ağacı 20 gün müddetle 
açık arttırmaya ko11u1muştur. 

2 - Arttırma 17 • 7 • 936 cu'Tla günü saat 15 de Ankar" Ormiln 
Mü.,t:rlüğii"lde y~pılacaktır. 

3 - Beher gayri m:ımi'ıl metre mikabı 300 kuru:stur. 
4 - Muvakkat teminat 66 lira 25 kuru§tur. 
5 - Şartname ve mukavele projesini görmek istiycı,lcı ın bu 

mUddet içinde her gün Ankara Orman Müdürlüğüne v Kızılcaha-
mam Orman idaresine müracnat edebilirler. (1511) 1-2706 

Aııkara Valiliğinden : 
1 - Ankaranın Kızılcahamam İlçesinde hududları şartnarı.edc 

yazılı Taşhtepe, Kanlıpınar, ve Karanlıkdere, Kiriş, Tefen dc:vlet 
orman kıtalarından 162·292 gayri mamQl metre mikaba muadil 237 
adet Devrik çam ağacı 20 &Un müddetle açık arttırmaya konulmu,tur. 

2 - Arttırma 17 - 7 • 936 cwn., giinU saat 15 de Ankara Or.nan 
MJ hMüğünde yaJiıl.ıcaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 36 lira 50 kuruştur. 
•, - Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenlerin bu 

müddet içinde her gün Ankara Orman Müdürlüğüne ve Kızılcaha· 
mam orman idaresine mtiracat edebilirler. (1513) \-2701l 

.t\.nkara Valiliğinden : 
1 - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde hududları şanuamede 

yazılı Eldelek ormanının Karapınar, Hasankaya ile Kavaközü köyü 
civarındaki Bektasdağı Devlet ormanlarında 75-196 metre mikaba 
muadil 81 adet Devrik çam a~acı 20 gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

~ - Arttırma 17 • 7 · 936 cuma günü saat 15 de Ank~ra Orman 
M:.idiirlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikabı 300 kıırustur. 
'+ - Muvakkat teminat 16 lira 92 kuruştur. 
5 - Şartnamede ve mukavele projesini görmek istiyenlerin bu 

miıddet içinde her gün Ankara Orman Müdürlüğüne ve Kızılcaha-
mam Orman idareı>ine müracaat edebilirler. (1515) 1-2710 

Ha .. ita Genel )iı·ektör]ü~ ıdeıı : 
'-

1 - Haritaların bezlenmesinde kullanılmak için ( 14) bin metre 
beyaz bez açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (4200) liradır. 
3 - Talipler şartnameyi gormek üzere her gün ve eksiltmeye 

gireceklerin de (315) lira teminatı muvakkate makbuzlaril..: eksilt
me günü olan 20 Temmuz 934 paı.artesi giıniı s <>t ( 10) da C .:beci· 
de Harta Genel Direktörlüğü satın alma komis} onuna gelmeleri. 

(1581) 2--2807 

1 MİLLi MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU !LANLARl 

BİLİT 
1 - Yerli Fabrikalar mamuliitından ve beher metresine biçiler 

ederi 245 kuruş olan elli bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 Temmuz 936 cuma günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 7375 liradır. 
4 - Şartnamesi 613 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu· 

nun 2 ve 3 üııcü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarmı ihale saatından bir saat eve] M.. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (1557) 2-2806 

BİLİT 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından ve bc:heı metresine Liçilen 

ederi 245 kuruş olan altmış bin metre kı .. lık elbiselik kumaş kapah 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 temmuz 936 cuma günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 8600 liradır. 
4 - Şartnamesi 735 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminatlarile 2490 ayılı kanu 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarınr ihale saatından bir saat eve! M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. ( 1556) 2-2805 

BİLİT 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher mctresıne biçilen 

ederi 260 kuruş olan altmış bin metre kaputluk kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 temmuz 936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 11550 liradır. 
4 - Şartnamesi 870 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sayılı kanu 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatınclan bir saat evel M. M . V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. ( 1554) 2-2804 

B1L1T 
Akköprü nakliye de pounda mevcud ( 1779) adet köhne gögüslük· 

lü merkeb arabası ko umu satılacaktır. Beherinin bedeli { ı S) kuruş
tur. ~atış günü 6·7-936 pn.ı:Jrtcsi günü saat 10 dadır. Mezkur araba 
göğüslı.igü görmek istiyen her gi.in Akköprü nakliye deposu müdür
lüğüne miıracaat ve satışa gireceklerin belli gün ve saatında M M. V. 
satın alma Ko. nuna gelmeleri. ( 153 i) 1-2749 

İLAN 
Eski~elıir Tayyare maydanın

da yer altından içme 3uyu rıka
rrlacaktır. Bu işlerle mesgul fir
malar hiç bir teahhüdü tazam -
mun etmemek şartiylc inceleme· 

!er yaparak lüzumu olan proje v• 
teklif Hatlarının M. M. V. Hava 
müsteşarlığı inşaat şubesine en 
geç temmuz 936 sonuna kadar 
vermeleri. (1476) 1-2638 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1012 adet bakır kap 6.7.936 pazarteıoi günü saat on birde pazarlık· 

la kalaylattırılacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak etmek lizere belli 
gün ve saatte Ankara Levazım amirliği satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1593) 2,-2813 

İLAN 
1 - Edremit garnizonundaki birliklerin ı;enelik yiyecek ıhtiya 

cı için 10.000 kilo sade yağı kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Malın tahmin be<lcli 9000 liradır. Teminat bedeli 675 lira 

dır. 

3 - 20.7.936 pazartesi günü saat onda Edremit satın alma komİı· 
yonu dairesinde yapılacaktır. 

4 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektupları· 
nı veyahut tahvilatlarını 4. inci tümen muhasipliğine 20 temmuz 930 
pazarte~i günü saat 9.5 dtl yatrrmıs bulunacaklardır. Evsaf ve fC· 
raitini bilmek istiyenler için her gi.in komisyon acıktır. ( 1 SQ'>) 

1-281?. 

1 LAN 
Cinsi Mikt:-rı Muhammen B. İlk temıncu 

kilo lira lira ku 
Ekmek 24000 2640 198 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 24000 kilo ekmd 

aç.ık eksiltme suretile 17 temmuz 1936 cuma günii saat 14 :17 kadaı 
satın alınacaktır. İsteklilerin yukarda yazılı muhammen bedeline 
mukabil 198 liradan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabri· 
kalar muhasebeciliğine yatırarak belli gi.in ve saatte mektep ı:ıııtrn 
alma komisyonuna gelmeleri. (1523) 1-2713 

İLAN 
Askeri fırında hamur suvu r!lıtn ı~a IT'"'hsı•s b:ıkır semav r ılt 

ocağı ve su deposunun tamiri 6 temmuz 936 pazartesi günü saat on· 
beşte yaptırılacaktır. Pazarlığa konulan isin kesri 40 lira olup temi· 
natı muvakkatesi 3 liradır. Şartname ve keı:ı fi her gi.in Ankara le
vazım amirligi satın alma komisyonun~a narastz g "rüliir. t t klile· 
rin belli giin ve sa!l tte teminatı tnll\akk.,te m ht•rl"rı ile ıne k~r 
kom is ona gelmeleri. (1551) 2-""62 

1 D. D. YOLLARI VE LIMANLARI UMUM 
MÜDÜRLOCO S. A. KOMİSYONU iLANLARI: 

İLAN 
Görülen lüzum üzerine 8.7.936 da yapılacak olan üstüpü elCsilt• 

mesi 20.7.936 ya ve 6.7.936 da yapılacak olan elektrik malzemesi vı 
gloplar ile il ç eksiltmeleri 24.7.936 tarihine tehir edilmiştir. 

Eksiltme saatlerinde değişiklik yoktur. ( 1589) ., ""' 1 



Ankara Valiliğinden: 
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SAYFA8 ULUS 4 TEMMUZ ıv:;G CUMARTE..,J 

Birinci marka FOTOGRAF FiLM, C~t\M. KAGIDINI bizden alabilirsiniz. 

Tel. 1230 Al\IATöR tSI..ER1 , ucuz ve temiz yapılır 

Maliye Müfettiş Mua-
vinliği imtihanı 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
35 hra maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 18 Temmuz 

1936 tarihinde imtihan yapılacaktır. 
Aranılan ,artlar ,unJardır: A) Memurin kanununun 4 üncü 

maddeljnde yaıb evsafı haiz olmak, B) 1 Kanunnsani tarihin
de 30 yaıından fazla olmamak, C) Mülkiye mektebinden (Si. 
yasal Bilgiler okulu), Hukuk Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve 
İktisat mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi 
mekteblerinden mezun olmak. D) Yapılacak tahkikat netice
sinde ahlik ve seciyesi müsait bulunmak. 

imtihana talih olanlar 14/Temmuz/1936 tarihine kadar An· 
karada Maliye Vekileti Teftiş Heyeti Reisliğine a.rzuhalla 
müracaat edeceklerdir. Arzuhala şu evrakın raptı lazımdır: 
A) Nüfuı cüzdanı ve adresi, B) Kendi el yazılariyle terciimei
bll hulbası (memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hiz
metlerine dair resmi yesika raptedeceklcrdir.) C) Askerliğini 
yaptığını dair resmi veıika, (askerlikle alakası kesilmemiş 
olanlardan orta ehliyetnameyi haiz veya ehliyetnamesi olmı
vanlar imtihana girebilirler, kazandıkları takdirde ancak nam
nd olarak kabul olunabilir1er.) D) Mekteb şehadetnamesi veya 
tasdiknamesi, E) Sağlam ve yolculuğa mütehammil oldukla
rına dair hükümet <ıoktorunun raporu. 

'Talipler yazılı Ye sözljl olmak üzere iki imtihana tabi tutu
lacaklardır. Yazılı imtihan Ankarada ve İstanbulda ve mu· 
vaffak olanlerm ıözlü imtihanı Ankarada yapılacaktır. 

imtihan Programı : 
1 - Maliye: A) Büdce (ihzarı, tatbikı, tasdik ve kontrolü) 

Muhasebei umumiye kanunu, hükümleri, B) Vergi nazariyeleri 
ve uıulteri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler, (sedüllü vergiler, 
veraset ve intikal vergileri, istihlik üzerinden alınan vergi
ler, gümrük, inhisarlar, harclar) Türkiyedeki vasıtasız ve va
ııtab vergiler, C) Maliye Vekaletinin merkez ve Vilayetler 
te,kilitı, D) İstikraz nazariyeleri, tahvil, amortisman, Tür. 
kiye düyunu umumlyeai, 

2 - fktrsat: istihsal, tedavül, nakid ve itibar, inkisam ve 
iatihtik bahisleri) 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve mürekkep faiz, iskonto, 
faizli hesabr cariler, 

4 - Hendese: (satıh ve hacim mesahaları) 
S - Ticart usul defteri (esaslı ve pratk marn.matı. 
6 - Hukuk idare, memurin muhakemat kanunu, ceza mu

hakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine müteallik hü
kümleri, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, kanunu 
medeni ve borçlar kanunu ile ticaret kanunlarının maliyeyi 
allkadar eden ahklmı, 

'I - Türkiyenin tabit ve iktısadt cografyası ve tarihi hak
kmda matnmat, 

1 - Ecnebi lisan: (Fransızca, Almanca veya lngilzceden 
birt). 

İmtihan neticesinde Müfettiı Muavinliğine alınanlar 3 sene 
sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Mali
ye Müfettişliğine tayin edilecekler ve bir sene staj için Av. 
rupaya e-önderilec,.klerdir. 1-2378 (1277) 

M. M. Vekaleti Deniz Satınalma 
Komisyonu. Reisliğinden : 

Yozuat 
~ 

tlbaylığından : 
28667 lira 18 kuruş kesif tu

tarlı Boğazliyan - Fakılı şosesi 
eksiltmesi, talip çıkmadı€rndan 
10 temmuz 1936 günü saat 14 de 
Daimi encümence kapalı zar usu
liyle yapılacaktır. Taliplerin na
fıa bakanlığınrlan ehliyet vesikası 
alması Ticaret odasında kayıtlı 
bulunması ve 2150 lira 3 kurwı 
muvakkat teminat vermesi sart
tır. 

Teklif mektupları ihale saa
tinden bir saat eveline kadar ka
bul olunur. Keııif ve ilisikleri 
Yozgat Nafıa müdiirliiö-iinde be
delsiz olarak göri\1 .. '1ilir. 

(3334) 1-2553 

ZAYİ 

Serez idadisinden aldığım se
hadetnameyi zayi ettim. Venisi
ni alacağımdan esı.;r.inin hük-
mü yoktur. Hii.,evin 

2-2802 Abdülfettah 

ZAYİ 
AsJc;eri terhis tezkeremi kay

bettim. Yenisini alaca~ımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Erzincan Küşiinkeribekir kar
yesinden Sefer oöull~rıf"\r1~n 
Etem oğlu İhr~lıim n 315 

2-2801 

ZAYİ 
Uşak Türk Arıonim "irketi

nin 5010 numaralı 100 hic;selik 
senedini kaybettim hükmü yok
tur. 

Ankan• ?'.~feri milli ot .. 1inde 
Mustafa Kamil 

2-2808 

ZAYİ 
K. Kaleden ald.ğım 100838 

No. lu ikamet tezkeremi kavbet
tim. Yenisini alaca~ımdan hük
mü yoktur. 

Ankarada: Fevzioac: .. mahal
lesi Don şo. No. l 1 ele M;1car te
basından F,lisabeth Vegh 

2-2800 

ANKARA AST 1YE BfRtN-
Cİ HUKTJK MAHKEMT<:Sİ 
REİSLtôtNDEN: 

Ankararla Anafartalar cad
desinde (91) sayılı diikkanıfa 
Hırdavatçı Yomtof Vekili Ali 
Rrza Dinç tarafından mnhkeme
mize açılan veraset davasının 
yaprlmakta olan duruc:ması sıra
sında: davacı Yomtofun babası 
olup Ankaranın Yc~en bey ma
hallesinde Yeni (24) eski (56) 
sayılı evde oturan ve (331) vı
lında askere ıevkedilen ve ken
disinden haber alınamayan Yom-

1 - Tanmın edilen bedeli en çok 134.000 lira ve ilk teminatı da tof oğlu (300) doğumlu Refail 
7940 lira olan 10 bin ton maden kömürünün kapalı zarfla münaka- hakkında malumatı olanların ka-
sası 10-7-936 cuma günü saat 14 te Ankarada M. M. Vekaleti bina- nunu medeninin (32) inci mad-
ıında yapılacaktır. desi mucibince mahkemeye bil-

2 - Şartnamesi (670) kuruş mukabilinde, İıtanbul'da Deniz le- dirmeleri ikinci defa olarak ilan 
vuım Satınalma komisyonundan, Ankarada M. M. Vekaleti Deniz olunur. 2-2809 
Merkez Satınalma komisyonundan verilmektedir. 1 

3 - Münalranya gireceklerin, 2490 sayılı kanunun hükümleri 
dahilinde ve .tayin olunan ginde saat on üçe kadar zarflarını komiş-
yona vermeleri lbrmdrr. (1405) 1)2566 

AA. Fb. U. Md. Satm 
Alma Komisyonu llinlan 

Bözcaada Şdaylığından: 
1 - 27900 lira keıifli içmesu yolları inşaatı kapılı zarf uıuliyle 

eksiltmeye konulmuştur • 
2 - Ekaıltme 16 • 7 • 936 pef§embe günü saat 16 da Bozcaada be

lediyesinde Daimi Encümeade yapılacaktır. 
3 - Taliplerin, kanunen aranması icabeden vesaikle beraber bu 

gibi iflerde çalıpııf ve m11Taffakiyetle bitirmiı olduklarına dair res
mi evrakı haiz bulunmatan.Jiznndır. 

4 - Teklif mektuplui 16 - 7 - 936 perşembe günü saat 15 den ev
vel Bozcaada Şarbaylrğma Yerilmiş bulunacaktır. 

S - Muvakkat teminat akçesi 2092 lira 50 kuruştur. 
6 - Şartname ve projeler 150 kuruı bedelle Bozcaada Belediye• 

ıinden satılır. Taliplerin adt'eslerine posta ile tediyeli !farth gönde· 
rilir. (3413) 1-2644 

Ankara Balediye Reisliğinden : 
Su itleri idareı.i için diplomalı bir makine mühendisine ihtiyaç 

vardır. Aylık ücreti 300 liradır. Ecnebi lisan bilenler tercih edile
cektir. İstekliler vesikalariyle birlikte Su i•leri Müdürlüğüne mü-
racaat edebilirler. (1493) 1-2684 

Şehir Bahçesi YAZLIK SINFMASI 

4.7.936 Cumartesi saat 21,30 da Marte Egertim 

VtY ANA BOLBULV 
SESLi VE SÖZLÜ 

Programa lliveten: Dünya haberleri Miki Mavs 

FlAT: 25 Kurut 

İLAN 
Evvelce 9. temmuz. 936 tari

hinde kapalı zarfla satın alınaca
ğı ilan edilen 1750 ton lavamarin 
kömürü, 21 .temmuz. 936 tarihin
de kapalı zarfla satın alınacağı 
ilin edilen 1255 ton kriple kö -
mürü, 22. temmuz. 936 tarihinde 
kapalı zarfla satın alınacağı ilan 
edilen 200 ton jenaratör kömü
rü ve 23. temmuz. 936 tarihinde 
kapalı zarfla satın alınacağı ilan 
edilen 14850 ton lavamarin kö
mürleri şartnamelerinde tadilat 
dolavısivle hükümsüz bırakılmış-

1 
tır. (1450) 1-2659 

ANKARA BELEDiYE 
REISLIGI iLANLARI 

tLAN 

1 
1 - Belediyenin bir senelik 

ihtiyacı olan 500-800 ton benzın 
kapalı zarfla onbet ~ün maddct
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
(263,200) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
(19740) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün yazı i,teri ka
lemine gelebilirler. 

Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara 

Günlük kasa mevcudunuz kıymmetli efya ve evrakınız için 

IMNITIT 
Her boyda kiralık kaıalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler. 

BEYOCLU - lST AN
BUL 375 istiklal cad. 

Müptedi ve müterakki 
talebe için yeni kurslar 

B. ERLi• TZ ~~FK~~ı!.~n~P~İ NAZMI Apartmanı 
Tel- 2675 

Huıuıi denler ban~ 
açılıyor. rı ••• nımaasasam ... ••••amı• .. •••11 nizde veya wmekteptwo 

HER LlSANI öCRETlR - Tecrübe •rsi MECCANENDIR. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

Kiralık Apartıman 

Daireleri 
. 

Işıkıar caddesinde bankamıza ait Turhan Apartımcın.nd11, Su, 
Elektrik ve Havagazı tesisatını havi be' oda, bir koridor, bir mat
bah, Banyo ve bir ht-liden ibaret 4 ve 8 numaralı daiıeler açık ar
tırma ile kiraya verilecektir. lhalelerı 15-7-936 çarcıarnl>a g:inü sa
.at onbirde yapılacaktır. 

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

Daktilo aranıyo 
Fransızca; İngilizce ve türk

çe bilen bir daktiloya ihtiyaç var· 
dır. 

lstiyenler K. L. rumzu ile 
Ulua basimevine mektubla bil-

i dirmeleri.. 2-2797 

imtiyaz sahibi ve Basmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne,riyatı ldare 
eden Yazı itleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddt!SJ civarında 
Ulus Basımt!vind~ basılmıştır. 

1 SİNEMALAR (KULÜP) YENi • ı 
BUGÜN BU GECE 

MOSKOVA GECELER! 

ANNA BELLA • HARRY BAUR 

• PIERRE RİCHARD WlLLİM 

. Zengin müziği, kuvvetli mevzuu ile 
yeni mevsimin taheaeri 

BUGÜN BU GECE 

P. R. WILLM - KATE DE NAüY 

~arafından çevrilen 935 - 936 mevıiminin 

en muvaffak eseri 

BAÖDAT YOLU 

5 - İsteklilerin usulü daire
sinde tanziın edecekleri kati 
teklif ve teminat mektuplarını 
13/temmuz/936 pazartesi g_ünU 1-
laale saati olan on betten bir saat 
eneline kadar yani saat on dCSrt· 
te Belediye encümenine verme-
leri ilin olunur. (1499) 1-2675 YENi MEVSİM DOLA YISİYLE SİNEMALARDA TENZİLATLI T ARlr i". T ATBIKINE BAŞLADJ 


