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Cenevre asamblesinin kararından sonra Sovyetler birliğindeki 

havacılarımız Delegeler Habesistanın istikraz talebini reddettiler, 
ilhakın tanınm~ması hakkında da fikir yürütmediler 

Pilot kurslarını muvaffakıyetle bitiı·diler 

Merkez tayyare kulUbün ün bu vesile ile verdiği 

ziyafette dostça nutuklar söylenildi 
Konsey Danzie; hadis el~ı·i h 0lrk:ıncla. n111htelit bir komisyonu~ 
yardımıyla l~h hiik ii meliuiıı tahkik.at yapmasına karar verdı 

Cenevre, 5 ( A.A.) - Asamble ka
rarını verdikten sonra, başkan B. Van· 
Zeeland, delegelere, Haheşistan tara· 
fından teklif edilen şu iki nokta hak
kındaki fikirlerini söylemelerini iste· 
miştir: 

1. - İlhakın tanınmaması. 

2. - Habeşistana on milyon liralık 
bir borç verilmesi. 

Birinci noktada, asamble susmuş ve 
böylece, esasen halledilmiş bulunan bu 
meselenin tazelenmesine lüzum olmadı
i"ınr anlatmıştır. 

Borç işine gelince; bu teklif 25 

lnÜstenkife karşı 23 rey ile reddedil· 
miştir. 

Toplantının sonunda B. Van Zee· 
land, asamble azasını, nanköı: bir vazi· 
~yi yapmak hususunda gösterdikleri 
iyi niyet ve celadetten dolayı tebrik 
etmiş.tir. 

Zecri tedbirlerden bahisle demiştir 
ki: ''- Bunların Habeşistana yardımı 
olmuştur, ancak ekonomik tedbirler hiç 
bir zaman toplarla tankların yerini tu
tamrvacağı için kati bir tesir yapama
mıştır. 

Her halde zecri tedbirlerin, bilhassa 
müstakimane tatbik edildikleri andan 
itibaren, büyük yardımı olmuştur. Son
ra bunlar, milletlerarası münasebetlere 
la&Jdm olan yeni zihniyeti göstermek 
~ ı.lleride d~anm ekon~ 
faaliyetine düzen vermek ifctfza eyle-
diği takdirde milletler cemiyetinin nü

fuz ve kudreti ne olabileceği hakkın
da bir fikir vermiştir. Milletler cemi
yetinin yerini başka hiç bir knrum tu
tamaz. Onun içindir ki onun bakasını 
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ltlontrö mektıtbları: 6 

N egüs asamblede 
Cenevre: 30 Haziran 1936 

Bugün Milletler Cemiyeti asanı· 
olesinde 40 dakika Negüs'ü dinledik. 
Negüs asamblede kendi diliyle yavaş 
fakat güç konuştu. Hiç jest yapma· 
dı. 40 dakika Milletler Cemiyetini 
itham etti. 

Negüs mü, Milletler Cemiyeti mi 
haklı} l~lya - habq harbmda mağ • 
J(ibiyetin mesulü Milletler Cemiyeti 
mi yoksa Negüs müdür} 

Eğer Negüs memleketinin müda
faası için Milletler Cemiyetinin vaid 
ve kararlarına değil de, habeş ordu· 
lannın müdafaa kudretine inansaydı 
vaziyet gene böyle mi olurdu}. 

Milletler Cemiyeti belki Negüs'ü 
hiç tekzib etmiyecektir. Fakat Cemi· 
yet, Negüs · e, ha beş milletinin Ha
beşistan için bizzat yapamadığı şeyi 
kendisinin yapacağını da belki söy
lemiyecek tir. 

Negiis
0

ün Milletler Cemiyeti 
11samblesinde söylediği nutukla ha. 
~ .davasına kazandırdığı şeyler 
ıımdiden tahmin edilemez. Fakat 
bu nutkun habeş - İtalyan ihtilafını 
beynelmilel emniyet davası halinde 
Mılletler Cemiyetine getirdiği söyle
nebilir. 

Kim bilir belki yann, devletler, 
bu beynelmilel emniyet işinde ken
efi hisselerine düşen mesuliyetleri te
ker teker söyliyecekler, ve yeni ted
birler ilnyacaklardır . 
• . Negüa asamblede sempatik mi 
ıdi, 1'unu pek bilmiyorum. 

Fakat Negüs asamblede tahkir 
edildikten sonra çok sempatik oldu. 
~tbuat tribününe yerleşmiş birkaç 
ıtalyan Negüs'ü kürsüde görür gör

(Sonu 2. inci sayf adaJ 

Moskova, 5 (A.A.) - Merkez tay • 
yare kulübü, pilot derslerini muvaffa -
kiyetle bitiren türk sporcuları şerefine 
bir ziyafet vermiş ve bu ziyafette Osso
aviakhim erkanı, Türkiye Bilyük Elçi

si, Dış Komiserlik delegesi, türk elçi • 
liği ve komiserlik ileri gelenleri, türk 

tayyarecileri ve tanınmış Sovyet pilot
ları ve paraşütçüleri hazır bulunmuş • 

tur. Tilrkiye elçisi ile Eidemann sami· 
mi nutuklar teati etmişlerdir. 

Türkiye elçisi Apaydın türk sporcu
larının gördükleri dostça kabul ve 
özenden dolayı Sovyet hUk-ümetine, Os
soviakhlm'in merleez komitesine ve 
merkez tayyare kulUbUne minnetlerini 
blldirml11tlr, 

her üçilniin de dersleri "pek iyi'' dere· 

ce ile bitirdiklerini söylemiştir. Said, 

Muammer ve Hilmi bütün dersl n 
"iyi'' derece ile bitirmişlerdir. 

İtalyanların doğ~ 
Afrikasındaki tedbirleri 

Roma, 5 (A.A.) - Bakanlar kurulu, 

doğu Afrikasının tensiki ve ezcümle 

sağlık, tecim, mekteb ve tüze sömürge 
kurumları hakkında bir takım tedbirler 
kabul etmi§.tir. 

Konsey konır<:ma'·na mevzu olan Danzingden bir glJrflnflJ 

Tilrk sporcularının yetl,tirilmesi • 

ne nezaret etmi' olan Vastrebof Tasa 

Ajansı muhabirine yaptıiı beyanatta 
All'nln 84 saathk 319 müstakil uçu,, 
Ferld'ln 83 saatlık 311 uçu9 ve Tevfik -
in de 89 saatlık 325 uçuı yaptığını ve 

Ekonomi alanında, bütün hususi te

şebbüsler devlet tarafından kontrol e. 

dilecek ve kooperatif sistem kurulacak4 
tır. 

temin uğrunda hiç l.ıir şey t!sirgememe

liyiz.,, 

Tanzim lwmiıesinirı topfonıııı 
Cenevre, 5 ( A.A.) - Tanzim komi

tesi dün toplanmıştır. 

B. Muaolini a&t1mble kararını 
tasııib etti 

Crnevre, 5 ( A.A.) - Milletler ce· 

miydi ka.aı suretinin dün sabah B. Mu-

Asambl R".~1ranr Van Zcel::ınd 

solini'ye gösterildigi ve kendisinin bu
nu itirazsız tasvib ettiği haber ahnmı11-

tır. 

Sili, dnlegesinin istifasını 

lı.·tlbıd Ptmiyecek 
Santiago, 5 (A.A.) - Şili hilkümc· 

ti, Cenevrede delegesi bulunan B. Rivas 
Vikuna'nın istifasını kabul etmemeğe 

karar vermiştir. 

BB. IJelbo~ ve fük11 rnıevrcdt•ır 
ayrılrlrfor 

p is. 5 ( r\.A.) - B. Dclbos ve E 

den bu sabah 8, 30 da trenle cenevre~en 1 
buraya gelmişlerdir. 

( Sonu J. Oncü sayfada. 

B. Grandi Romada 
Roma, 5 (A.A.) - İtalyanın Londra 

elçisi B. Grandi ve karısı bu sabah Lon
dradan buraya g.etmi,terdir. 

-·· 
DÜNKÜ SPOR HARE KETLERi 

Boçkay., Ankaragücünü ve Galatasaray- Güneş 
muhteliti Fenerbah~eyi 3-2 yen~iler 

Bisiklet koşuları -Atletizm müsabakaları. 
Boçkay • Ankara Gücü maçına saat 

ı 7 de beşiktaşh Nurinin hakemliği ile 
başlandı. Macarlar dünkü kadrolarını 

muhafaza ediyo.rlardı. Ankara Gücü ta• 
kımı ise: Osman, Ali Rıza, Enver, Or
han, Semih, Nazmi, Abdi, Bilal, Ya§Br 
Fahri ve Hamdi'den müte~ekkildi. . 

Hakemin düdüğü ile beraber güçlü -
ler hücuma geçtiler. Top, sağdan macar 
tarın kalesine kadar indi. Kaleci bunu 
güçlükle uzaklaştırdı. Ankara Gücü, 
oyunun neticesi hakkında ümid verici 
güzel akınlarla, arkası arkasına Boçkay 
kalesini sıkı,tırdr. Dördüncii dakikada 
sağdan inen Abdiye ayak koydular. Ha· 
kemin verdiği favulu Orhan çekti. Ka • 
lenin önü karıştı. Şampiyon talamın üç 
ortası mühim bir fırsat kaçırdılar. 

Bu teh.likeyi atla tan macarlar, topa 
uzun bir vuruş yaptılar. Ali Rıza ken • 
dilerine hemen mukabele etti. Top 
şimdi Hamdide .. Hamdi ilerliyor. Hafı 
ve beki atlattı. Çektiği şütü kaleci çel • 
di. Bu sefer Yaşar, hüt"tı.mda, ne yazık 
ki üstün oynayan Ankara Gücü fırsat
':ırdan istifade edemedi. 

Macarlar on chkika kadar sil
ren baskıdan sonra, kısa ve seri 
pasla la Ankara 'lacü kalesine kadar 
inmcğe başladılar. Lakin, bu şekilde gol 

atmağa imkan bulamıyorlardı. Boçkaym 
bu ilstilnlüğü de çok az sürdü. İki takım 
mütevazin bir oyun gösteriyorlardı. 

Bir defa, Yaşar yerden çok gilzel b~r 
şut çekti. Boçkay kalecisi güzel bir kur
tarış yaptı. Halk kendisini alkışladı. 

Gene bir akın esnasında Güç lehine bir 
korner oldu. Abdi topu kalenin ortnı
na dU9Urdü. Ne yazık ki macar kaleci 
topu uzaklaştırdı. 

Boçkay akmlarr, dilnkü gibi, hep 
sağdan oluyor. Markuı. topu her yaka
ladığı zaman Ankara GücU kalesine bir 
tehlike yaratıyor. Fakat, Nazmi ve Ali 
Rızanın fedaklr oynamaları gole mani 
oluyordu. Kaleci Osmanın yer tutufu 
da fena değildi. 

37 inci dakikadayız; Boçkay santr
forvedi Ankara 'GUcU kalesine bir f Uc 

(Sonu S. inci sayfada) 

Yukarıda: Bor kay oyuncuları A niara xiici! kalesi önftnde S$Riıda solda: Bisiklet yarrşlarmdaıı bı°r estantane: Boçkav 
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Günün ıneaeleleri: 

Orman kanunu layi 
hası münasebetiyle 

• 
Bundan önce orman kanunu layihası 

Jaakk.nda yudıltm bir yazıda hemen 
JÜ 1 da JÜ'"P" bu menu baklanda
ki, d' 9tincelerimi bL. çalıtmııtmı. B!' 
y~a d.. buırlımmıt olan layibo. bak
kınd1ki ıörüşlerimi ifadeye çalıpca

jım. 
Uyiha bilkümetçe esas it:barile ı"ok 

iyi h rrlanmıftır. Mecli e::ıc.imenieri 
bu •sası 

0
ÖZ önirtde bU:undl!r&rak 'a• 

yiha üzerinde uğra§•Dlf ve um .Jml he
yete unutacak biı hak ..,.etir-nirtir. 
Uyı!..ada esu ı ren f!- df'• let, halen 
mevcud ormanları, meşru aahiblerine 
bır.kmak ve fakat büt-.ı orn .ınl:::rın 
koruma. iıletme ve ağaçlama buauala
rında kontrol hakkını eline a1maktı. 

Yani, sekiz milyon be?ıtar tahmin edı
Je bütün Türkiye ormnalarının, dev. 
Jete .ııt olanlarını devlete, hiıkmt fa-
Juslara v a ;· ~·t ulL 
Ü aabiblerine bırakmaktır. Şüphe edL 
leme~ ki. menfaati bütiln memlek~t ve 
millete tamil olan orman işi için bun
dan daba iyi bir çare düfünlilemezdi. 

~cmelrimbi ber gün ufra,t•ran 
ifler ~ Hfa ıu gt lm- -fav: •~ 
dan biriı de orman davalarıdır. Şu ve. 
Ja bu ormanın. devlete, nlrafa, beledi
JCJe, huaual idareye veya phıalara ait 
olup olmacbiı kati olarak keatirlleme.. 
dilinden ve her veaika sahibinin. sa
llfblik iddi41arında kafi bir delil olma. 
dıimdan ihtilafların ardı araaı gel. 
memektedir. 

Keadilerinin de ıüpheli bulunma.. 
IMı :ptidlıdıen elindeki ormanların na. 
111 ola bir gün pdeceğinı düşünerek 
alabildılilıe mevcudunu kesib barab 
etili hergiln görülen orman faciaların. 
...._, Artılr hım bir son olarak, her
.kain laôbm. hak ahiblerlne vermek 
lbımdı. İtte onmn baunanon en bv. 
wdl ......,. madlaf buradadır. 

Ana preuiplu laıaNl eôiWikten eon
ra, bu haJclar111 nurl talulklnlk ettiri.. 
leceiJ, orman haritalarının nasıl ve 
•• zaman yapılacağı. onıauıaı m nasıl 
ltJetilip kontrol edileceti, çıplak yu
llıria onma naul puilecell. cıaDmı 
eenlaıile teflrilat ve koruma itlerinin 
,.apılacair hakkındaki hükümler geli • 

or ki, bunln içillde layimda bir çok 
aulı maJdeler vardır. 

§atılacak bis teYdil' ki, ariikümet ne 
nman m llanmıa bunla6 w mec. 
lile vmt• diye bir haber çıba memle
kette bir kernte b1.lhruıubr bCll -ıte
lfr. Nitekim bu yıl ela öyle oldu. Çıka. 
nr.ıı tlylalar kueıte fiatlarmm Aı.wt. 
•11ne ,Ubelmeaine aebeb oldu. ..... 
11111 açdcça a8ylemek ıuektir ki. lr.e· 
Mte nattarmın Jiilreel=lli isiil. ... 
a.n bnuııu ltyihaıınm kneaaeclıik 
aleyhine tek bir macl41e .,. flkıa JOL 
tar. Bu bayle oJdukıan aoara fia'*'1 
dlM!c!lifne yükseltmek, memleket ba
Jm4ırhfmm atey?ılne, hareketlere _,2g ftd'mlt olm. ....... -- ......... .. ... ..., .. ,.." ........ ...... 
·••11 lndaı 113 '" ı ı •• ... .... ..,.. .......... ... 

.... .... •••ldlr ... il 1 ,, " .............. ... 

ULU~ 

Sipahi ocağının konkur hipiğiniı. 
ikincisi de dün yapıldı 

İstanbul. 5 (A.A.) - Sipahi ocağı ta
rafmdaa tertip edilen konkur hipiklere 
bugün de devam edildi. Havanın yağ
murlu olmasına rağmen konkur saha
Sinda 1atanbulun tamnnuş ailelerinden 
mürekkep bir kalabalık toplanmı§ bulu
nuyordu. 

Müabekalara uat on dörtte başlan
dı. Birinci müsabaka Başbakan İsmet 
lnönünün koyduğu kupa içindi. Buna 
dokuz subay iştirak ediyordu. Mani at
lamak ve sürat mevzuubahs değildi. En 
iyi terbiye edilmiı hayvan derece ala
caktı. Netice, puvanlann taanifinden 
sonra hakem heyeti tarahndan ilan e
dilecektir. 

tK1Nct M.USABAKA: Marmara 
mükafatı aduu tapyordu. 936 senesine 
kadar hiç müsabakaya girmiyen aiville
re mahsustu. 12 mania vardı ve uaıni 
yl.ikaeklik ı. 10 idi. Neticede: 

Birinci: Danyal Kerven, "Efe kızı,, 
adındaki hayvanile, 

İkinci: Cavid Turca, .. Nermin,, adnı
daki bayvanile. 

Uç6ne6: Alber, "Kmnet,, admdaki 
hayvanile. 

UÇUNCU MUSABAKA: Her nni 
ata binmif millere ımlıamtu ft .. dtiftlr 
pk,, adım tapyordu. tnr mmrileri dni
ren ıuvari tasfiyeye uğrıyorda ft en 
çok mai atlayan birinci ayılıyordu. 

llanileria .....t yWaıeJdiii 125 idi. 
Neticede: 
Birinci: Teğmen Saim Pula•kan, 

.. Kısmet.. adındaki baJVam De. 
İkinci: Cevat Gür kalı. "CeylaD.. .. 

dındaki hayvanı ne. 

Bu kotu çok enteresan oldu. 26 hayvan 
iştirak ediyordu. Manii deviren tasfiye
ye uğradığı için müsabaka baştan niha
ytte kadar enteresan bir tekilde cereyan 
etti. Asteğmen Adnan, .. Altay,, adında
ki bayvanile çok güzel bir parkurdan 
ıonra en iyi dereceyi almak üzere iken 
son manü çok ehemiyetsiz olmasına 

rağmen devirerek tasfiyeye uğradı. 
DÖRDÜNCÜ MUSABAKA: "An

kara mükafat,,, adını taşıyordu. 
Azami 1, 40 yüksekliğinde ve 4, 50 ge 

nişliğinde 14 mania vardı. Her türlü at
lara binmit ıivillere mabauıtu. Netice
de teğmen Sadi Erokay, •Alan., adın
daki hayvanile birinci. tefmen Saim Pu
latkan "Hilal,, adındaki hayvanile ikin· 
ci oldular. 

BEŞiNCİ MÜSABAKA: .. Zincal 
milklfatı.. admı tapyan bu miilabaka
,. zati atlara binmit sim biniciler ifti
rak ediyordu. 1, 25 azami ytıkleklikte Ye 

3.SO geıütfikte 12 mania vardı. Neti

ce-de: Orhan Am, "Çankaya.. admda1d 
haynnile birinci, Orhan AN "'Olp.. 
admdaki baynnile ikinci, Orhan Aziz, 

.. MrJli,. admdaki Uynnile 6çtiDell ol

dmar. 
Ba müubalrada birincilip Jruanan 

"Çankaya.. 932 aenesinde Atatiirk tara
fından milletleraraaı konkurda iyi dere• 

ce alan teğmen Saiın Pulatkana arma· 

tan edı1en taydır. 
Müsabakalardan IOftl'8 mOklfat da

ğıtılmıt. davetliler l:auırlanan büfede i
su edilmitlerdi. 

Olimpiyadlara gidecek tiiTk binici 
ek ipi tes bit edildi 

l•tanbul, 5 (A.A.) - Siptıl ocap • 
1lia tertij ettiti n4•ba'mhrclu soma 
Bertin olimpiyadına gidecek türk ekipi 
tayin edilmiştir. :Su ekip Süvari Binici
lik mektebi launaııdaaı Salın Orbon'un 
başkanlığı altında ıu süvarilerden mü
rekkeptir: 

Yum.,. Ce• Kll1a. TeğmeD Ce-4 
GUrkan, Teğmen Eyüb öncü, Teğmen 
s.im P'1latbD, Tefmea Wetthl Ero
kay, Teğmnl hlıırl tı-.. 

BialcUertmM 13 ....... 1lllflıya • 
cak ._ ........... iftiıak için aym 
ee'idn41e Deteace yolu7111 MI.at e
tleceJıderdir. K..arlua girecek 16 ..,_ 

- 15 .... bar6;r ..... ince ,.... 
ıı-.., b.ıuacüllrtlsr. Billicilertlllb, 
Berllndea oıa.,q.ı k 1 ......... 

ciis ._ ,.,.ı..-111. Amrlarca iıbmal 
edilip .. ,. 7S ............ bktan ............. ,..,....,, .... .. 
.., ... ...,. ate • lı ı•ı r: 

HD•11t _,.., ık, ... •le • ....,.,.. ......... ...,., ...... ... 
Jaalsur. o .... -·-.. • ... .. 
fUt .. ..,....,. ••••••• ...... ... rlllırm ......,.,. ...., • .... ...................... ~· .... 
sxtw .... •l11dı ••,....*· 
ÇIAlllJtl9 ...................... ,.,_ ....................... ....,. .... 
fltldtA WtWtr ............... ı.. 
.. ethı .... '"' .......... 6t\ln1--l>l•lei ...... ..., ......... ... 
fil ... lleftlN ,,..,_ lllMll ftriL .............. ....., ..... ~ 
........................ 1-t....., •• .....,. ... lnittt, t lteb 
ft ...... t911Nr llM.. 1 hrmla 
INt1teliA 1111t ı ... '•let la ,. 
...... etd ..... 1 f 1 ....... ,.,. 

................ .,.. tN :-. 
.t.ıft dt nt tt1• .a t t,11 Pil 
tw. lılft • ~ lltt tlıd•ıtlft '9k••c 
............ .,ıt •il ..... 
.... 111111111 ttliwt, F&oiltttit '9 illa 
ttHt ftiiiH:f NINtNI ı t-.•1 •:tt •tr 

bıwaınu l!Jif1a .. 
. r "KA 

sulddannı bitirdikten soma 22 mille· 
Jla ...... edeceö ..n.i>akalara gire -
cel:lerdir. Bu müsabakalar için her 
memlelrıette mühim hazırlıklar yapıl

maktadır. Berlin olimpiyadına i'tirak 
edilecek milsabakalar iki kısımdır. 

ı - Military atlubüld8r. Bunlar 
Olbapiyad oyunl•ıma bir cüzü mahi
yetindedir. 

2 - lılilleder kupaaı mY.kifatı, bu 
ai\eüöa\ar her RM icn edilmeldcdU. 
:&. ..- de olimpiyadlar dolay.ai.yh 
BediDde yapdacaktu. 

DiL ıtOŞESl 
Difint&iıt 6q&ıll ,;.r.şlııi, .,..,.. .... ~-----IMİd•· 

..... .... • •• aA ... -· ,., hlt• ,_,.._un- Wr )Üta;a,ıı .,.,__ ,.... ... ...... ........ ,.., .•. 

.. ........ ır ıi ...... ,. •• ........ ,.,.....,.. ....... ...... 
.. ,....., ,.. ...,; •• ,. fal,..., .. 
..... 1 il il.,,., .. Mlfunfmlıt .... ,_.,.., ... ,,.,,.,, .. -~ ...... .,. 
mad.,_ .. "• __ .._.. f ırllfıııp 
•••1 .. ıriıuisi .....,..._ ,...ı..cııa
,....... fla lliAM ..ır .....,_-.-... 
llilıleriai N)M ı mis l:lıı "'• ı A-. .... .; .... ..,,,.,.,.,..,. ........... .,. ........... ,.,... 
~ ...... ...._rler.rn tJe1e , .. ~ 

w.. -- ....... . 
lıt• aj,.,...,. IW Ce,...,• ••hri: 

''Mia.tler o....,.li it~ .-.tinin 
...-.. *cdt 8. M..-ni'~ •"*'iWili 
.,. hnMı ... , ,,_ 6iWi1irtr2 ,..,,,, 
e,wiıff lteller .....,,lifll*.,, 

• ..,.,,.,.,,. "ar•dilfılifi., .. Hwı.titl• 
Fa2,. .............. , 6ıir,,., Wmt-.... , ....... ,,.,.,, ,,.,,,,,,,. ,,.. ... . ......... 
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JUonırö Jlektupları: 6 

N egüs asamblede 
(Başı 1. inci sayfada) 

mez ceplerinden düdüklerini çıkardı
lar öttürmeğe ve bağırmağa oaşladı
Jar. 

Eğer asamble habe - İtalyan ıh 
tilafı hakkında derhal bir karar ver· 
mek ve bu kararını derhal tatbik ede
bilmek iktıdannda olsaydı, bu karar 
habqlilerin aleyhinde olmazdı. DıAki
kalarca suren bir alkı~ ıslıklar . ya)· -
garalan susturdu. ltalyanlar tribün
den çıkarıldı. Negüs konupnağa baş
ladı. 

İtalyanlar niçin bu düdükleri öt 
türdüler, niçin bağırdılar bunu anla
mak cidden mütküldür. Fakat ıüphe 
yok ki, italyanlar Nqüa" e kartı İtal
yan davasmı Afrika' da kazanan in
sanlar değildi. 

Bunlar italyan ordularmm Afri
bda bzuıdığnu Cenevrede kÜ8tah
ça iatiamar eden oportün.istlerdi. • .-. 

Negüa birkaç ay evveline kadar 
Adi-baba'da ve bir milletin batın
da idi. Şimdi Cencv.e"cle ve MilJet
'- Cemi tinin . • _J ılir" C' %.- Mil la' ~e ıçm.w_. ~ -
ldter Cemiyeti mevcud olmuaydı, 
Negüs Cenevre'ye gelemez ve habeş 
davasını mil1etlerle açıkça konup· 
mazdı. Milletler Negüsü ve habeı 
davasını çoktan unuturlardı. 

Bu da bir tesellidir. 
Milletler Cemiyetinin zecri ted

birler hakkında vereceği kararın ne 
olaceit fimdiden keltiıilemez. Bel
ki asamblede beynelmilel emniyetin 
bu tedbirlerin c:;levamınc:la hatta kuv
vetlendirilmainde olduğunu aöyli -
yecek. devletler bulunacaktu. Belki 
ele tedbirler münaka§a edildikten 
sonra kaldmlacaktır. 

.-. 
Bugün öğle yemejini •ym T v

fik Riittii Aw" m clnedili olmak ... c.ı.a.··,.... Kaıp;ımclaki 
m-Jarda Cenevre'ye Nqü. ile be
nıber plmla ...... 

Ceanre. Ceae:tıe",_ l..cmm" dan 

.... içia. parlak Ye iJi - tehir
clir. 

ş..I, Necawllia ~·- pyı
m PIJO!m. l-lab., ,ana -ble-
de Bla.aaa. Edm'in IÜ)li1ecelleri 
.......... b&H)W. 

Netetl-WIATAY 

11 Temmuz 
KIZILA YA 0YE YAZILMA 

HAFf ASiNiN BAŞlDIR 

"•7" ............ .,.üıin - .. 
ferlilerinden olan Kqılay, ba 7ff 
üye yasdma haltaını l l-19 tem-
,_.,..... ,_,. .... ;,.. J'ar. 
dan -...-. ,..,,, ..... cemiyet 
6e7anaameainde ~lldaıl•a laal • 
tayı ılyle •mrmalıtaJa: 
Saygı deier yarc:Llat; 
Kızılay Cemiyeti; iaaanlık v.

tefkat duyplİLrmdan doğarak üJ. 
kemizcle b_._ (19 ~ince .. 
rulmut bir laaJ'll' müesaeaeıidir. 

Sava9ta ,.ralı askerlerimizin 
,.......,.. •raa. bantta ela J'U&m, 
su baı•Hi, Y• ...... a., lıwrak..
hk, açbk, ltalaflk haıtabll siW m. ............................. 
........... ,..... ..... Kml.,... . 

y ......... - ......... .... ,. ...... ... ..... 1ıı.... . 1 
.... KmlaJ' C.nfjed. •-mı,.. 
••••• ......... .. IJkt ; ... 
1111 ........ , ..... k. 
... ' 1 ........ ~ .... ,. ... ... 
1 _..,_ •t W. MI Ura ..._. ...... 

&TEMMUZ 1938PAZ 

Yarı • Sıyaaal 

Olacak olan 
İtalya - Etyopya işi ıimdiye kadaı: 

birkaç kere muammalı safhalar aö~ 
terdi. Zaman oldu ki, askerlik bakı
mından ne olabileceğini anlatmak 
için hokkalarda mürekkepler tüken· 
di. Zaman oldu, bir İtalya - lnıiltere 
harbr ihtimali ii%erinde duruldu. 

Bütün bu düğümler birer birer çö
züldükçe yeni düğümler peydahlam
yordu. En son düğüm, "sanksyon .. 
lar" ne olacak meseleei idi. "Müm
kün olduğu kadar geç kaldınlacak" 
diyenler aldanmadı. Çünkü daha ha· 
la sanksyonlar filen kalkmamıttır. Va 
her geçen gün bunların teair teairle
rini artıracaktır. 

Çünkü bugün sanksyonlann tesir
leri .Jeiil tem tesir eri heaablanmak
tadır. Ve fÜphe yok ki, •nkayonla
nn kaldırılman artık keain)qmİftir. 

Bazı memleketlerde bazı lcaJ'f1P9rtİ
ler bu mesele üzerinde daha durabi· 
lirler. Fakat bunun artık bu memle
keti •rin ic politi aları bakımından 

bir ehemiyeti olsa gerektir. Anıulu· 
aal politika bu me9deyi Wletmiftir. 

Halletmiştir ama, Etyopya mese
lesinin henüz 40 mcı düğümünde de 
iiliz. Yeni düğüm tudur: 

"Sanksyoıılar kalkacak fakat Et
yopyamn ltalyaya ilhakı tlıllmmıya• 
caktu.". 

Öyle ki bundan sonra, ftalya lçiıx 
Etyopya meselesi, tuttuğu toprakJa .. 
n bir kere herhangi bir tehlikeden 
masun bulundurmak, ikinciei de t.. 
ralan imara Wi gelecek paıayı bul• 
m•km. 

Japonya Mançuri'yi illmk edlP. 
Mançuko"yu yarattıktan..aonra, tlJlı' 

m dwalar1a ka!JJla§tr. Mesela, Man• 
çuko"yu t~vüzd n maswı tu~ 
mek için bunu Sovyet Ruıyaya 

dQiru QJt Mo~taR.'a kadar Çine 
doğru da duvarm ot enne ge-

niıtiebniye mecbur blnnttr. 
Demek oluyor ki, fimdiden eonra 

nerede italyan palitı"l:amun 2fkıl 

geçerse, burada "Etyopyanm iJI... 
lmım tasdik edilmeai yahut ediJme.. 
mesi" sözlerini işiteceğiz. Politik v• 
ekonomjk pazarhkJenn el88ml. arbli 
h bu H!IL-LU --1.:J d k • ep uıma el89I t~ eaecvtir11 

Buna he-nzu hallerde, tarla p. .. 
termitf r ki, bu pezarhllarm sonu 
belli pmarlıinı bir ucunu tutan dev· 
Jetin dit*-tlt Mttz sebetı.t.i de.o 
ı• • • • ••!&.--L•• iftiıt•ıiştir ama, -- • lcıc •illlV 
• lreyfiyetinin aleyhinde defi fehln.. 
de tecelli etı•iwtir. Bahhm, &yap. 
yanm ihkı meteleslnde de l>ö,fe mi 
olacaktır) 

Su da İpret e&ld>ilir kf, hiyü)l 
devletler llJ'UIDClald bu sil>' pezarW&. 
lar daima vzun sürmlit ve '""" ~ 
nin hirçıok JnAnevıa ve D1.11bbil ma• 
nevra y&pll'!l'lM'lnl jaıl> ettimüttir. 
Ve ~'%en. "illu.k" a en çok it\raz .. 
der "'1Ô0 ~nf!n Lüytik ~vlet.. .. il
hak" ı tanft\"1tlrl"' ., .. büviik favdalaıı 
,_;" ~'""ıdir. Fakat. lwaa. 
~d0lilc, en IDD diiiiim ... ~\" 

m,..e~rl'r. Acaba bu da ti~-'"'-! 
eri"'. mi h;., ~--~~ür yoksa \,iıao \öf .. 
~--·;,., 1"':0 -'tir) 8'.u bGe ..... 
sövliyecektir. 

Nöbetçi &z.aneler 
1 • 7 - 99& dan Sl • 8 • 936 ....... 

bd• Ec.ınekr gece nabet eetftllı 
Pazar Sebat. Yenitehir et,...lerl 
Puuteli tstaubal • • 
Salı Merkea " • 
Cal'f&mba Anlaın .. .. 
Per,embe Yeni .. .. 
Cuma Halk .. • 
Cumartes 

. E&e • • 

• eve Sıhhat verı • 
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Bin YU. Dö~V:UO 

l\ 1 oderıı gazeten in 
yüzüııcii yılı 

ULUS 

Gazeteciliğin tarihini Romalılara 
kadar geriletenler vardır. Fakat, en 
ibtidai manasiyle gazete, ancak Gut
tenbcrg' den sonra imkan sahasına 
girmiştir; matbaadan önce gazete, el 
yazması kitab nevinden bir ~eydi. 

Cenevre asamblesinin. kararından sonra 

Her kesenin harcı sayılan, sabahla
yın kalkmca yatakta, işe giderken 
tramvayda veya oh>büste başlıca ha
berlerine göz gezdirilip akşam yat
madan evvel makaleleri okunmak 
için saklanan modem gazeteyi fran
sız parlamentosu azasmdan olan E
mil dö Jirarden dtişünüp kutmuştur. 

Delegeler Habeşistanın istikraz talebini. 
i.l.luıkın. tanınmaması hakkında da fikir 

reddettiler, 
yürütmediler 

Konsey Danzig hadiseleri haklunda, muhtelit hiı· liomisyonun 
yardımıyla leh hül{ümetiniıı tahkillal yaılmasına ı~aı·ar verdi 

O tarihlerde gazetecilik bütün di.in
yada teessi.is etmişti. f ransada da, 
bugi.in dahi mecvud olan Lö Tan, 
Juı-nal de deha gibi gazeteler çoktan 
cıkıyorlardı; fakat çok pahalı olduk
ları için herkes bunları satın alamı
yordu. 

Zeki, muhayyelesi geniş, giriş
ken bir genç olan Emil dö Jirarden, 
gündelik gazeteyi kütlenin erişilebi
leceği kadar ucuzla tmağı ve bu su
retle de halkın talim ve terbiyesine 
hizmet eden bir organ haline getir
rncği düşündü. Pıensipi şu idi: "İlan 
miktarı aboneler nisbetinde olduğun. 
dnn nbone ücretini son haddine ka· 
dar indirerek ilan miktannı son had
dine yükseltmek lazımdır. Gazetenin 
masrafım ödiyecek olan ilandır." 

O sıralarda sayısı oldukça fazla o
lan Fransa gazetelerinin bir arada sa
tışı ancak 70,000 ve bu tiraj azlığı· 
nın başlıca sebebi de fiatlarm yük
sekliği idi. 

]irarden, 136 temm8uzunda tesis 
ettiği gazeteye La Pres (basın) adı 
nı Verdi ve satış fiatını ötekilerin ya
rısına indirdi. 

Bu gazeteyi Diitnk adında bir ar
kadaşı ile birlikte çıkarmak için söz
leşmişti. Fakat son dakikada anlaşa
madıklan için bu zat da Lö Siyekl 
(asır) adiyle ve ayni fikirlere uygun 
bir başka ga7ete nt>şretmeğf' başladı. 

Jıı rden 18 ~6 t~mmuzunda tesis 
ı ufd rı , rkad ı!';mı..Li hukümet aleyh-

d r idi. Fakat iki gaze te de tutundu

lar. Cok z. nnan Prmed,.n La Pres ile 

l.cı Si) eld'ın aboneleri sayısı 20.000 i 
buldu. iki gd2'etede yazanların he
men hemen hepsi zamanın en tanm
nır. nıuharrirleri idi. 

J uardcn tefrika usulüni.i de bula
r,} ıra ile Aleksandr Düma"nm "Jo
zef Balsamo" sunu, Viktor Hügo·
ııun_ "Ren" ini, Şatobriyan'm "Me-
7" otesi hatıraları" m verdi. 

Ucuz gazete, ilam bol gazete ve 
loman tefrika ı ... yalnız bu buluşlar, 
E:~er~ g~zeteci~iğin babası olarak 

.. ıl do Jırarden i, yüz yıl sonra, bu 
gu1ılerde aramamız için kafidir. 

~------···------~ 
Buğday ~fisi kanunu 

J~ranı-.ız parluınt·nıo~nn<·a 
L:ahul ..-dildi 

p . 
arıs, 5 (A.A.) - Parlamento, buğ-

day ithalat ve ihracatı üzerine inhioar 

kuran çiftçilerin spekülasyonlara karşı 
korunmasına dair olan rejimi kaldıran 
ve çiftçilerle buğday tüccarı arasında 
k~~trolü ihdas eden milli buğday ofi
.ı.ının projesini 21 S reye karşı 357 rey
le kabul etmiştir. 

(Başı ı. inci sayfada) 

B. Eden, 9,30 da Le Bourget'dcn tay
yare ile Londraya hareket etmiştir. 

Danzig meselesi ve 
konsey 

Cenevre, S (A.A.) - Konsey, Dan
zig işlerini görüşmek üzere iki defa 
toplanmıştır. Saat 16.30 da yapılan bi
rinci toplantıda. B. Greiser, Leipzig a
dındaki alman kruvazörünün Danzig li
manmı ziyareti esnasında suvarisinin, 
fevkaHide komiser B. Lester'i ziyaret 
etmek istemesi yüzünden çıkan hadise 
hakkında serbest ~ehir senatosunun gö

rilşünü şerhetmiştir. 

B. Greiser, serbest şehre kabul et
tirilen hususi rejim meselesini bahse ko
yarak demiştir ki: "- Danzigi alman 
vatanından niçin ayırdılar? Ben bura
da. mukadderatını daima milletler ce
miy&tine bağlı görmekten usanmış bin
lerle ve binlerle alman adına söz söy
lüyorum. Danzig Avrupada bir hastalık 
vesilesi olmuştur. Eğer Danzig mesele
si halledilebilmiş ise, bu, B. Hitler i
le mareşal Pilsudski'nin, almanlarla 
polonyahların. fevkalıide komiserin 
müdahalesi olmaksızın. doğrucian doğ· 
ruya anlaşmaları sayesincledir ... 

Bundan sonra B. Greiser, Danzigin 
üç yıldanberi bir nasyonal - sosyalist 

ekseriyetine malik bulunduğum '<' lfı· 

kin demokrasi prensiblerini gözetme· 
yen B. l..ester'in, azınlığa çoğunluğu 
ürkütüp korkutmak fırs:ıtını verdiğini 
soylcmiştir. 

B. Greiser. bundnn ba§ka, B. Les
ter'in hareketleri hakkında halkın ne 
düsündii6i;nü anlamak için genel oya 
müraca ... t etme;;e hazır bulunduğunu i
lave etmiş. ''- Fakat, demiştir, en iyi· 
si, milletler cemiyetinin, Danzig üze
rincl ki kontrol hakkını, bir fevkalfide 
komiser tavsitine lüzum görmeksizin 
doğrudan doğruya kullanmasıdır ... 

Aleyhdar ile aynı sırada oturmakta 
olan B. Lester. soğuk kanlılığını tama
miyle muhafaza etmiş. asamble ise, mı
rıltılariyle. B. Greiser'in kullandığı a· 
ğır tabirleri tasvib etmediğini göster

miştir. 

B. ·Greiser. Öniindeki rahlenin kapa
ğını şiddetle vurarak: "-Artık ben bu 
işten bıktım, usandım ... diye bağırmış

tır. 

Bu wzleri dinledikten sonra, asam
blenin. İtalyan - habeş meselesini neti
celendirmesine meyda~ vermek için, 
toplantı saat yirmiyi yirmi geçeye ka
dar geciktirilmiştir. 

Konseyin lwrrırı 
Cenevre, 5 (A.A.) - Konsey, Dan

zig hadiselerini tahkik ile gelecek top
lantıda buna dair bir rapor vermek va
zifesini Polonya hükümetine yüklemiş

tir. 
B. Greiser tekrar ayağa kalkmış 

!·········································································· ············· ································: 
= Rııdyard Kiplin g in. şalıeseri ~ . 

CENGEi. KiTABl i=:. 

Bi,.il,i giinc kaclur h'frikaya ha~lıyacağımız c~t·r 

.. Gcçf'n sene .L?.ndra'da ölen Rudyard Kipling, lngilterenin ve i 
• dunyanın en bu}'uk yazıcı ve romancılarından biri idi. i::::==.·: 

. Yazdığı eserler, Kipling'e bütün cihanı dolasan bir söhret ve 
• dolgun bir servet getirmiştir. ı: ~ 

Kipling'in bir çok dillere çevril mit olan eseı·leri her tarafta 
• büyük bir aliıka ile okunur. 

: Daim;ı seçme eserleı·in tercümesini veren ve şimdiye kadar i 
: bunun bırçok misallerini göstermiş olan U L U S, . bir iki güne ~=:. 
· kadarı bu bü;·ük muharririn 

. CENGEL KİTABI : 

! ... ~~'..':.~~~'. .. ~'.'! .. ~~~~'.~'. .. ~~":'.~!..~.~!~'.!..~.~~~-~'.~: ........................ ········ - J 

ve kendisinin yalnız Danzig ahalisi 
namına değil, fakat milletler cemiye
tinden adilce bir karar bekliyen bütün 
alman milleti adına söylemekte olduğu
nu bildirmiştir. 

Muhtelit bfr komite wlıkikut 

İ§imle Polmıyuya yartlım edece/.· 
Cenevre, S (A.A.) - Konsey, gizli 

bir toplantıda, bir fransız, ingiliz ve bir 
portekizli azadan mürekeb üç kişilik 
bir komitenin Dımzig hadiselerinin in
celeme işinde Polonya hükümetine var
dım etmesini kararlaştırmıştır. 

"Millt•tlcr cn11iyPti11in 
mı hara ~iirıii !" 

Paris, 5 (A.A.) - Paris gazeteler· 
nin Cenevredeki hususi muhabirlerinin 
hemen hepsi de dünkü günün Milletler 
Cemiyeti için en kara bir gün olduğunu 
te lgra flamışlardır. 

Habeş işi daha henüz aydınlanmış i- ı 
ken, Milletler Cemiyeti Danzigin teh
likeli davası ile karşılaşmaktadır. 

Jur gazetesi: "Dün Rabeşistandı, bu 

gün Danzigdir, yarın da Avusturya ola
caktır.• Milletler cemiyeti gerçekten çok 
nasipsiz.,. diyor. 

Bununla beraber gazetelrin hemen 
hepsi de milletler cemiyetinin istikbali 
hakkında ümidli bulunduklarını teyid 
ediyorlar. 

Pöti Pariziyen diyor ki: "Artık 
şimdi, İtalya B. Van Zeeland tarafın
dan davet edilerek. Fransanın, İngil
terenin ve Belçikanın delegeleriyle 
Briiksel'de karşılaşabilirler. Yalnız bu 
netice, milletler cemiyetinin bir haf
tadanberi geçirmiş olduğu güç anları 
telafi ettirmeğe kafidir . ., 

Jurnalde Sen Bris: "Dünkü gün, 
milletler cemiyeti en ezici demlerini 
yaşadı.,, Diyor. 

Bedbin olan Pertinaks'da. Eko dö 
Pari, de habeş meselesiyle "yarının mü
tecavizi'' B. Greiser'in nutkunu karşı -
laştırarak, milletlerarası camianın her 
türlü İnsicamını kaybettiğini ve artık 

niyetlerini gizlcmeğe lüzum görmedi
ğini kaydediyor. 

Bulırar .._ hükümetinin 
beyannamesi 

Ye ikan· ıe,es ·ümeti.n dış ·i y, s s ııı 
( evam edeeek 

ilkteşrinin son yansı içinde ser be~ t 

.. ""' o·utmege 
~ 

Önümüzdeki 

te§rii seçiın yapılacak 
Sofya, 5 (A.A.) - Hükümet a.,. gı

daki beyannameyi neşrctmistir. 
·• Kıra} tarafından memleket idare· 

sı kendisine tevdi olunan hükümet, ev

velki kabin:nin dış sıyas .. sına hıç ay
rılmaksızın devam edecektir. Bu sıyasa, 
Milletler Cemiyetine bağlılık, Yııgos 
lavya ile .yakınlık, Bulgaristan ile kom
şu olan bütün memleketler!: sulh, an -
taşma ve samimi işbirliği ve nihayet 
bütün devletlerle dostça münasebetler
den ibarettir. 

Kıratın geçen sene nisanındaki 21 ta
rihli beyannamesi kabinenin iç sıyasa 
programı olacaktır. 

CENEVRE REFORMU 

VE INGİLTERE 

Bu hafta içinde 
dominyonlarla f il\:ir 

teatisi haşlıyacak 
Londra, 5 (A.A.) - İyi haber alan 

mahfillerde söylendiğine göre, Cenevre 
anla masının tadili hakkında, gelecek 
haftalar zarfında İngiltere hükümeti, 
dominyonlan ile fikir teati edecektir. 

Sunday Timesin diplomatik muhar
riri bu hususta: "İngiltere, asamblenin 
eyllıl toplantısında her türlü münakaşa 
imkanını selbeden, çok kati bir karari
le, önceden bağlı bulunmak anzusunda 
değildir.,, diyor. 

Aynı muharririn yazdığına göre, İn
giltere, Habeşistamn İtalya tarafından 
ilhakını tanımak hususunda temayül baş 
göstermektedir. 

Muharrir, misal olarak Mançuri'yi 
zikretmekte ve bu yeni devletin tanınma
mış olmasından yalnız Japonyanın isti -
tad<' eylediğini söylemektedir. 

* Kaunas, - Litvanya bankası is
konto fiyatını yUzdc 6 dan yUzde s e 
indirmiştir 

~u programın gerçekleşmesi için 
kabıne memleketi ekonomik bakımdan 
canlandırmak ve ekonomik b:ıkımddn 

zayıf olan halk yığınlarına yardım et
mek için bLit:in ga}'retini sarfedecek ve 
bütün vasıtnlara başvuracaktır. 

Hükumet, memleketi en kısa bir 

müddet içinde normal bir hale koyma • 

ya azmetmiştir ve milletin hükümete 

iştiraki şartlarını hazırlamak yolnda 

önceki kabinenin çalışmalarına devam 

ederek önümüzdeki ilkteşrinin son 15 
günü içinde serbest teşrii seçim yaptı _ 
racaktır. 

1'1 lLLETLERARASI 

VAZIYET DOLAYISlLE 

İngiliz hakanları 
tatilde l..t0ndradaıı 
1ızal<laşmıyacaklar 
. Lon.d_ra, S (A.A.) - Sunday Ekspre

sın polıtıka muharriri, millctlerarası va
ziyet dolayısiyle, kabine azalarının par
lıtmcnto tatill esnasında payitahttan 
çok uzaklaşmamaları için, her birine ta
limat verileceğini bildirmektedir. 

Aynı muharririn tahminine göre, hü
kfüm:t. daha çok hava silahlanması 
programını hız !andıracaktır . 

Parlamento tatil olmazdan önce, hU
kümet yeniden iki harp gemisi inşası i
çin bir mukavele yaptığını avam kama
rasına bildirecektir. 

Diğer taraftan, silahlanma işlerine 
hasrolunmak üzere hükümetçe bir borç; 
lanma yapılacağı zannolunuyor. 

IJir aı:usturalyalı tayym·cci i)#dii 
Melburun, 5 (A.A.) - Avusturalyah 

meşhur tayyareci Mebroz bu sabah bil' 
u~u esnasında, kazaya uğrayarak öl· 
mUstür. 

.'.JAYFA 3 

YE ·t TEIJFtEl 

l)evlet]Pı· H ,, -- usu ~n 
Hul\:uliu 

Yazan: Dı·. Kenıalcddfo Biıserı 
Neşreden: lstaııbul üniversite~i 

lstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesinin değer~ doçenti Dr. Kemaleddin 
üç senelik okutma hayatından sonra ilk 
eserini olgun ve dolgun olarak verdi. 
Kıymetli hukukçu bu suretle sayın üs
tadı profesör Muammer Raşide layık 
bir vekil olduğunu da ispat eylemiş ol
du. Genç müellif "Devletler Hususi 
Hukuku'' adlı eserinin ilk cildini ilim 
sahasına arzetmiş bulunmaktadır. Bu 
birinci cildde tabiiyet ve yabancıların 
hukuki bahisleri izah edilmektedir. Bu 
bahislerin anlatılmasına giri;;ilmeıdcn 

evel başlangıçta devletler hususi huku· 
kunun hukuk ailesi arasındaki mevkii. 
teşekkülü, kaynakları, mevzuu tahlil o
lunmakta ve devletler umumi hukuku 
ile olan münasebeti de tebarüz ettiril
mektedir. Birinci böliımde tabiiyet ta. 
rif edilmekte, tabiiyetin hukuki mahi 
yeti incelendikten sonra, genel pren· 
siplerden ve tabiiyetin kazanılma şart. 
larından bahsolunmaktadır. Bütün bu 
malCımat toplu ve etraflıdır. 

Tabiiyet mevzuu dolayısiyle türk 
vatandaşlık kanununun tetkikine ge· 
çen müellif bu mevzuu tarihc;esındcn 

itibaren takib ederek muğlak kanunun 
şerhini ve tefsirini vukufla yazmış ve 
yapmıstır. Tabiiyet meseleleri dolayı
siyle çıkan ihtilaflara ve hükmi şahsi
yetlerin tabiiyetine temas eden Dı. Ke. 
maleddin bu iki bahiste de takdire la
yıktır. 

Yabancıların hukuki mevzuundd na
zariyeler inceden inceye izah olunmak
ta, arsıulusal anlaşmaların esası anla
tılmakta ve tatbikat bakımından yaban. 
cıların vaziyeti güzelce izah edilmekte· 
dir. 
Kitabın nihayetine, mevzuu al!ikadar 

eden kanun metinleri. tadil ve tef. 
sirleriyle birlikte oldukları gibi derce
dilmek suertiyle de okuyucuların tet
kikleri kolaylaştırılmıştır. Anlatılan 
bahislerin talebe tarafından kolaycacık 
yadedilebilmesi için büyük bir emek 
mahsulü olarak vücuda getirilen şema
tik tablo ise önemle zikredilmeğe de
ger. Bilhassa kapitülas,; onlar bahsi 
türk ulus.ınun bu yemden çekti ı;i ıstı

rabları da içli bir lisanl.ı tesbit eden bir 
izahın mevzuu kılınmış, tarihçesi ve 
tiirlii tatbikatı sal5hiyetl e kal me alın
mıştır. 

Eser. tetkik ve tertib itilıariyle kıy
met arzettigi ibi ti .lub bakımından te
miz ve sadedir. Muhakkak hir kusur 
bulmamız icab ederse atıflara bazen e
hemiyct vt-rilmemic; oldu :u söylenebi
lir. Mesela 63 uncü sayfada profe ör 
Muammer Rac;id'in notlarına atıfta bu
lunulmakta ''e fakat bu notaların sayfa 
numarası zikredilmemektedir. Profesör 
Nusret ve Mu tafa Reşid'e aid atıflar 
dolayısiyle de aynı nisyanı görüyoruz. 
Halbuki tetkik e-lcnler için bu şekilde 
atıf, müşkülatı daidir. 

Kanaatimizi hulasa etmek lazımge
Hrse ~ene; hukukçu ve değerli doçent 
yalnız Kiiltür Bakanlığının taltifine 
değil, tiirk ilim aleminin de takdirine 
bihakkın hak kazanmıştır. Bir tUrk do
çentinin bu muvaffakıycti Avrupadan 
doçent getirtmek fikrini ortahyanlara 
d .. ~o" an bir cevab olsa gerektir. 

nr. Kcm21eddin Birsen'i yürekten 
tebrik ederi.,, 

Dr. Münib Hayri Ü RGÜBJ.0 

Komünistlerle aleyhtar
ları arasında bir çarpışma 

Aix-en Provence, 5 (A.A.) - Dün 
akşam komünistlerle bunların aleyh
tarları arasında bir kavga çıkmış. her 
iki taraftan bir çok silah atılmıştır. Altı 
kişi ağır surette yaralanmıştır. Beledi
ye reisi Marsilyadan yar,lımcı kuvvet 
istemiştir. Bazı kimseler tevkif edilmi~
lerdir. 

Belçika senatosu 
l~çfü·ı· lıakkmdaki projt·leri 

ta •lik •·tti 
Brüksel, S (A.A.) - Senato, sendi· 

kal serbestlik, 40 saatlik iş haftası vo 
ücretler kesilmeden izin hususlarını 
ihtiva eden ve önce parlamento tara• 
fından kabul edilmlş olan kanun pro
jesini kabul etmiştir. 

• 



SAYFA4 ULUS 

DUNYA YENiDEN OLCULECEK 
Bugün Hamburg'dan 1290 Km. uzak

ta olan La Plata boğazına hareket eden 

bir yolcu gemisi bu yolu ancak birkaç 
kilometre hat! ile katedebiliyor. Deniz 

haritalarının yirminci asırdaki doğru· 
luğu bu derecededir. Amerika topra· 

gına ilk defa olarak ayak basan Kolum· 
bus, Hindistana geldiğini zannediyor· 

du. Kolumbus'un yaptığı yol besapla
Tına göre düflllü' olduğu bu bati 20000 

Km. yani dünya çevresinin yansını bu· 
luyordu. Büyük generalin dilnyanm 

bUytlklOğU hakkındaki malOmatı bu ka
dar noksandı. Halbuki diğer taraftan, 

l1&nm doğumur:dan 300 sene evel, ts
kendeırlye'dcld Univeraitede profesör 

Eratosthanes'in dilnyanm bilyüklüğü 

etrafındaki o zaman yapmıı olduğu 

ölçmeler hakikate çok yakın bulunuyor
du. Bundan sonra ba§ka kaşifler de bu

na benzer ölçmeler yaptılar. Kolumbuı
un yaptığı bu hataya nazaran denilebi-

lir ki ya Kolumbusun bu hususta ma
lUınatı vardı ve yahut da yoktu, çünkü 

onun bulunduğu asırda Geodisie'nln 
eski usulleri kaJdmlnuş, yeni usuller 

tatbik edilmekte idi. Avrupa kavimle
ri J6 ıncı asırda dünyayı ve bulunduk

ları memleketleri ölçmeye ve bu ölçU-
1erle harita yapmaya başlamışlardı. 17-

inci .asırda da riyaziye ve tabii ilimler 
başlamıg, 19 uncu asır başlangıcında ise 

en yüksek noktaya vasıl olmu§lardı. 

Bugün harita ilmi o kadar terakki et• 

mit ve yükselmittir ki, mesleği harita 
olmıyan kimseler bu ilimle alakadar ol-
mazlar. Buna rağmen riyaziye ilminin 
bir ıubesi olup dal budak salan bartacı-

bk ilminin halledilmiyen birçok vaz:f. 
feleri mevcut bulundufundan inkişafa 

muhtaç bir vaziyettedir. 191! senesinde 
Fransız • Alman harbı dolayısiyle bir

den bire husule gelen harb hartacılığı 
ise pek yeni ve pek mühim usullerin 

keşfedilmesine yardım etti, tayyare 
hartacılrğı ve seda fenni bu senelerde 

başladı. Büyük harb sonunda alman 

ölçmecilerinin yekunu 10.000 ni bulu
yordu. 

DÜNYA HENÜZ DOGRU ÖLÇÜL
MEMİŞTIR: 

Türkiye ile Almanya arasındaki me
safeyi hemen herkes bilir. fakat Ameri
ka ile Avrupanın arasındaki mesafeyi 

hiç kimse bilmez. Amerika kıatsınm 

yavaş yava, Avrupa kıtasından uzak

laftığıru şimdiki ilim adamları farzedi
yorlar. Hatti 'Cirönland kıtasının Av-

rupa'dan tedricen uzaklaştığı ispat e

dilmiştir. Bizden sonra gelecek nesil 

ancak bu gibi büyük vazifelerle uğra

facaklardrr. Uzerinde yaşadığımız bu 

dünyanın içerisinde büyük kuvv~tler 
ve kıymetli maddelerin olduğu herkes

çe malumdur, biz sırf bunlar sayesinde 
yaşıyabiliyoruz. Amerika ile Avrupa 

kıtalarının arasındaki me&afenin ne su
retle ölçüldüğünü söylemek isterim. 

Bu ölçme iki suretle kabildir. Birincisi 
Avrupa ile Amerika ve diğeri de Afri-

ka ile Amerika arasında yapılacak mü
seJleı agı irtibatıdır. Okyanosa gönde-

rilecek tayyareler ve gemiler bu husus
ta miıselles zenciri noktalarını teşkil e-

debilirler. Fakat bu suretle yapılacak 

olan Triangutation pek sahih neticeler 

vermiyecektir. Çünkü kurulacak olan 
bu Triangulation noktaları, müteharrik 

noktalardır. 

Böyle bir Triangulation, Photogram

metrie ve Doppclbildentfernungsmea
ıung usulleriyle son ıenele~de yapıl-

mııtır. A. Piccard'ın nezareti altında 

balonlar vasıtasiyle havadan resimler 

çekilmif, ve bu sayede iyi neticeler el· 
de edilmiştir. §eldller, böyle bir yaprl-

mlf Triıngulation itlerini göstermek
tedirler. 

Dünyaya ııkı bir irtibatı olan har

tacılık fenninden hafka hiç bir teknik 

yoktur. Bir kavim köylü olursa, tatla-

smı, çayırını ayırmak ve sahip olduğu 
topraklanndan istifade için onları inti
zama koymak ihtiyacını hisseder, bu 
ise yalnız Geodisie ile kabildir. Milat
tan 3000 sene evet Nil vadisinde kavim
ler arasında birçok toprak kavgaları ol
du. Bu tarla benimdir, şu tarla senin
dir diyerek çatışmalar yapttlar. Tarla 
sahipleri tarlalarını ayırmak istediler. 
Bu ise ancak tarla hudutlarını bir k~
ğıt Uzerinde göster,..ekle kabildi. Geo
metrie ilmi de bu suretle batladı. • 

Hannover'de son zamanlarda modern 
bir harta cmtitüsU açıldı. Hemen deni
lebilir ki bu enstitü Almanyadakilerin 
en yenisi ve en mükemmelidir. Talebe
ler enstitünün çok zengin olan Biblio
tekinde çalı§maktadırlar. 

Geodasie'nln ""'~ vazifesi memleketi 
ölçmek ve bu ölçUler sayesinde memle-

ket hartları yapmaktır. Ölçme mikyası 
metre olduğundan, metrenin asri tfilü

nü ölçme aletlerine nakletmek lazım

dır. S metre uzunluğunda olan ölçme 
sırıklarına metrenin esa tulü Kompa
rator aletiyle nakledilir. Bu intikal çok 
dakik olup 1/100 mm. kıymeti~dedir. 

HER HARTA NOT ASININ DÜN
YA ÜZERİNDE MUAYYEN BİR 
MEVKtt VARDIR: 

Bu mevki, sabit yıldızlar vasıtasiy
le, komıografik ölçmelerle, tesbit edi
lir. Enstitü binası üzerinde bunun için 

bir Observatorfum vücuda getirilmi~ 

tir. Yıldızların dünyaya nazaran mev
kiJ .... i rleğişmekte olduğu icin z:ama!lr 
evelce 1/100 saniye kıymetinde tayin 
etmek lbımdır. 

Bu zaman tayini modem radyo alet
leri vastıasiyle, Avrupa rasathane saat
leriyle mukayese edilerek ölçUIUr. 

ALMAN TARİHİNDE HARTA A
LETLERİNİN BİR ŞÖHRET SAY
FASI: 

Harta aleminde büyük bir yer kaza· 
nan Photogrammetrie, ölçme hususun-

....:. 
da büyük bir rol oyruyor. 1stikşafr 
mü!lcül olan topraklarda bu yeni usul 
büyük kolaylıklar bahşediyor. Photog
rammetrie iki kısımdır: 

1. - Arzi Photogrammetrie. 
2. - Havai Photogrammetrie. 

Havai Photogrammctric henüz te• 
kamül devrelerini geçirmektedir. Buna 
mukabil arz! Photogrammetrie aon se
neler zarfında çok terakki etmiştir. lk
tıaat noktai nazarından bir mukayese 
yapılırsa birinci usul diğerine nazaran 
yapılacak masrafların yanır nispetinde 
ucuzdur, ve hem de daha dakiktir. 

Havai Photogrammetrie Aletlerinin 
fiatları ise diğerine nazaran iki misli 
nisbetinde pahalıdır. 

Ar:r:i Photogrammetrie'de esas olan 
Stereoautograph aletiyle, yüksek dağ

larda yapılan fotoğrnflarla, hartalar o
tomatik olarak yapılıyor. Tayyareden 
yapılan hartalarm büyük faydaları var
dır, o da hartalarm şimdiye kadar müs
tamel metodlara karşı, pek kısa bir za
man zarfında yapılmalandır. Havat 
Photogrammetrie'de göze çarpan zor· 
luklardan biri de tayyare ile fotoğraf 
çekm zden evel arz üzerinde birçok 
y rdımcr noktaların evvelce kurulması 
mecburiyetidir. Bu cihetten bu usulle 
zaman kaybediliyor. Çekilen fotoğraf
larla da harta yapmak büyük zorluklar
la kabil otuyor. 

Enstitünün şefi olan Profesör Dr. 
Gast bu müşkülatt nazarı dikkate ata
rak 8 sene evet im;aya başladığı Op

tische Pyramide isimli aletiyle vatanı· 
na büyük bir hizmet yapmış oluyor. 
Aletin ikmaline daha Uç dört sene li-

zımdır. Tayyare vasıtasiyle yapılan 

fotoğraflar üzerinde bu alet ile nirengi 

noktaları doğrudan doğruya intihap e
diliyor. Bu suretle arzi istikşafa hiç 
hacet kalmıyor. Bu aletin faydalarm· 
dan en miüıimmi ise, bir harb vukuun
da düşman cephelerinin hartalarrnrn 
süratli bir zaman zarf rnda alınabilme
sidir. 

HANNOVER: Osman Fahri 

tNGtLtzLERtN YOLLARI 
Folkişer Beobahtcr gazetesine Lon

dra'daıı :;•azılıror: 

Burada, Milletler Cemiyeti mefkfı
resinc kendilerini vermiş milyonlarca 

ingiliz için, bahsin mevzuunu, hakika
ten, istila arkasında koşan büyük bir 

devletin saldıntına kaqı zayıf bir 
memleketin korunması teıkil ediyordu. 

Buna, bir de bu memleketin barba kar· 
şı duyduğu nefret katılıyordu. 

Ancak, yığın ~uurunun derinlikle
rinde resmi ve profesyonel diplomatla

rın ise mülahazalarında, asıl rol oyna
yan şey, yeni doğan bir Roma iınpara

torhığunun, Britanya imparatorluğunu 
tehdid edişi idi. 

Geçen yıl sona ermeden önce, Ro
maya meydan okunduğu zaman, İtalya. 

nın, Nil'de ve Ön-asya'da ve dolayısiy
le Hindistan yolu için tehlikeli olabi

leceğinden korkulmıyordu. Asıl kor
kunç görünen fey, Laval ile Musolini 

arasında 8 sonkanun 1935 de Romada 
yapılan anlaşma ile iki latin ardeı 

milletin bir Akdeniz ittifakında gizle. 
nen tehlikesi idi. 

Fransayı Cenevre cephesi içine ala

rak Rorna'ya karşı kuıtanmak, anlaf• 

mazlığın ilk merhalesinde Britanya po
litikasının bellibaşlr gayelerinden biri 

olduğuna şüphe yoktu. Hor ve Laval'in 

ilkkAnunda yaptıkları teklifler bu ba· 

kımdan g6z 3nünde tutulacak olursa, 
ingilislerin çevrilişi de neden ileri gel-

diği anlaşılmıt olur. 

Fransadaki vaziyetin değipcii, ik

tidar mevkiine fqist aleyhtarlarmm 
geçmeleri, hükümet çoiunluğunu iç 

politika balmnmdan Moskova'ya ya

kınlığı olanların teflril etmeleri, fran

w - italyan ittifak tehlikesini de daha 
uzaklara attı. Fakat bunun yerine, doğ
rudan doğruya bir Roma tehlikesi KCÇti. 

İtalya, doğu Afrikasmdaki seferin
de gerek askeri gerekse milli ekonomi 

baknn•ndan bütUn eski umud ve hesab
ları altiist etti. İngilizlerin görüşleriy

le de, İtalya, o kadar kuvvetli çıktı ki, 
her tarafta yayılmış olan Britanyarun 

dünyadaki irtibat yollarını müttefik· 
siz olarak da en can alacak noktaların

dan tehdid edebileceğini gösterdi. ln
gilterenin, anlaşmazlığın bitmeli üzeri-

ne, ileriii için de donanmanın siklet 
merkezini Akdenizde bırakmasının ve 

bu denizin doğu havzasındaki kUçllk 
devletlerle korunma andlaşma!arı yap
masının sebebi, işte budur. 

Doğu Afrikasındaki mücadelenin 
dünya politikasında devamlı bir tesir 

yapacağı neticesi, Britanydnm Akde
nizde, donaruna ve hava hareket üıleri 

kurmak programından da çıkarılabilir. 
Eğer Kıbrıs Adası Britanyanm Ak· 

denizdeki stratejisinin yeni siklet mer· 
kezi halini alacak oluna, ki bunun 

böyle olacağı büyük bir ihtimal içinde
dir, bu takdirde yeni ingiljz • tUrk 

dostluğunun da, sağlam bir müenese 
olmau lbımgelecektir. Bu bidise, Bri

tanyanın Moıkova ite olan münasebet
lerinde de akıbetlerini doğurmadan ka
lamudı. 

Netekim, tUrk boğutarmm Ruıya 

aleyhinde olmak tlzere tahkim edilmesi 

yasağının kaldırılmasına, Londra'nm 
derhal amade bir tavur takınması bu gi
dişin bir ifadesidir. 

Eaki Britanya göriiflerinin bu de
ğifmesi üzerinde, araçlı olarak, doiu 

Aıyaaındaki yeni vuiyetin de teliri ol· 
muttur. Ealddenberi mevcud olan in
silia • japon dostluğu, bu yılm IOllkl
nununda bozuldu. Buı Jdmtelerin ka
naatine göre, bu&iln Moıkova, Japonla
rın dolu Aayumdakl acrgilzeıtlerinl 

durdurmak vazlfelinl üzerine almlftır. 

MERAKLI 
Karısını satan adam 

Eaki Rusya'dan kaçıp Parise gelmiı 
olan bir nıı bundan birkaç yıl önce, 
Vera adında bir kadınla tanışıyor. Çok 
geçmeden, eski yurdlarının hasret ve 
acısı her ikisini birlettiriyor ve arka
sından evleniyorlar. Birknç yıl saadet 
içinde yaşadıktan sonra, erkek Verası
nın kendisini artık eskisi gibi sevme
diğini, eski anayurdlarına karşı müşte
reken besledikleri hasret de kuvvetini 
kaybediyor; Vera, ezeldenberi konuşu
lan bu "Eski Rusya'' laflarından artık 
bıkıyor. 

Kocanın içine bir şüphe giriyor ve 
karısını müşahede altına alıyor. Bir de 
görüyor ki, Veracığı, eski rus ordusu 
subaylarından bir yüzbaşıya tutkun
dur. Yüzbaşı, aile dostudur. Gilniln bi
rinde, dilşilnüp taşındıktan sonra aklı
na bir hal çaresi geliyor. 

Yiizbaşıyı çağırıyor ve kendisine, 
karısının tutkunlufunu açtıktan sonra, 
onu, 2000 franga ciro etmeğe hazır ol
duğunu söyliyor. Kadına karp sempati 
besliyen yüzbaşı bu teklifin, üçü bir 
araya gelerek görüşülmesini münasib 
görilyor. 

Karı, koca ve yüzbaşı bir toplantı 
yapıyorlar. Koca gayet pratik bir adam 
olduğu için, karısı he subayın ''iki ar
kadaş" gibi, bir hafta müddete ''birlik
te yaşıyarak'' bir tecrübe devresi geçir· 
melerini ileri sürüyor. Bu pratik tekli
fi karısı ile subay muvafık görerek he
men tatbik ediyorlar. 

Kocanın içinde bir itimadsızlık fır
tınası kopuyor ve nihayet anlıyor ki, 
eski aite dostu ile Vera, andlaşmaya 

tamamı tamamına riayet etmiyorlar. 
Çileden çıkan kocanın etekleri tu

tuşuyor ve nefesi poliste alıyor. Fakat, 
polise başvurması kendisi için pek ha
yırlı olmıyor. 

Polis iti eline alınca, 2000 franklık 
pazarlık ve satış muamelesini öğreni· 

yor. Mesele, hakimin önüne geliyor. 
Hakim karı madrabazmı on Uç aya 

hapse mahkClln ediyor. Vera ite ıubay 
ise, hiç bir cezaya çarpılmadan yakala
rmı sıyırıyorlar. 

400 mil) on çinli kazaya uğram.ıf 
Altmıt yıl içinde 4 O milyon çinli-

nin kazaya kurban gittiğini insan iş'tin. 
ce, şaş~Jayıp kalıyor. 400 milyon dile ko. 
lay. Bu iddia ilmt araştırmalarla tesbit 
edilmi• olduğu halde, rakamın bUylik
lüğünil havsala bir türlü almıyor. 

Geçenlerde Nankin üniversitesi pro
fesörlerinden Çaoçiıning Ş::ıngha~·da 

verdiği bir konferansta bu hususta u
zun uzadıya izahlarda bulunmuştur. 

MaH\mdur ki, Çin, birçok ağır fel~
ketlerle karşılaşan bir memleket diye 
tanınmıştır; aclık, bula?ık hastalıklar, 

kuraklık, ka~atlık, su batkınları ilah 
gibi felaketler Çin halkına çok bUyilk 
yaralar açmıştır. 

Bütün bu felaketlerin altmış y1l için
deki kı,ırbanları 400 milyon insanı bul
mu,tur, ki bunu profesör istatistik ra
kamlara istinad ettirmektedir. 

Maksim Gorki tenör olacaktı 
Geçenlerde ölen büyük edib Maksim 

Gorki'nin vaktiyle bir opera tenörü ol
maıına remak kalmış güzel bir sesi ol
duğunu birçok kimse bilmez. 

Gorki gençliğinde kendi gibi yok· 
sut olan §alyapin'inle birlikte gezer, 
birlikte vakit geçirirdi. O yoksul gün
lerinde, daha iyi bir yaşayışa kavuş· 

mak için başlarına birçok çareler arı

yorlardı. 

Günün birinde, bir koro'da çalış

mak akıllarına geliyor. Fakat her ikisi
ni de bir imtihana çekmek lazım geli
yor. 

Jilri, Gorki'nin seıini işitince, mest 
oluyor ve onun mükemmel bir tenör ol
duğunu tesbit ederek kendisine hayran 
kalıyor. Buna mukabil Şalyapin'in se
sini beğenmiyor. Bunun neticesirde 
Şalyapin de reddediliyor. 

Zavalh 1vorki ekmek parası kazan
mak için yalnız bir meslekte veya bir 
itle uğraşmıyor. Geceleri demiryolu 
idaresinde de bekçilik ediyor. Bu vazi
fesini yaptığı bir &ece, istasyon civa
rında un çuvallarını bekliyor. Mevsim, 
kıt; hava zehir gibi soğuk ve rüzgblr. 
Bir mUddet sonra, gece yarısına doğru 
rllzglr kar fırtınasına çevriliyor ve 
°'uvaltarı örten örtilyil koparıyor. Gor
ki, vazifesi icabı, örtilytl yerlettinrıek 

üzere çuval yığını üzerine tmnandılı 

bir anda, kasırga. kendisini yere yuftll-
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ŞEYLER 
lıyor. Bütün bir rece kasırga ve mfit. 
hiş soğukta sabaha kadar baygın bir 
halde yatan istikbalin büyük edibi, bu · 
kazanın neticesinde sesini kaybediyor. 
Hatta bir an oluyor ki, uzun müddet 
boğuk bir sesle konusmak ..-unda ka
lıyor. Boğazındaki bu boğut.luk geçi
yor, fakat o güzelim tenör yerine kötü 
bir bas oluyor. 

JUalta'daki ca."uslaı 

Maltadan Noye Zürher Saytung ga
zetesine bildirildiğine göre, Malta nas· 
yonalisti Deliya ile tütün taciri Florcs 
yabancı bir devlet hesabına casusluk 
suçundan üç yıl kürek hapsine mah· 
kl\m edilmişlerdir. 

Japon casu.Iuğu 
Los Anjeloı'tan Noye Zürher Say· 

tung'a bildiriliyor: 
Müstantik, japon deniz ıuhayı To. 

şiyo Miyazaki ile amerikan denb: suba
yı Harris Tomas Tompson'u, Amerika 
deniz işlerine aid vesikaları japon hil
kUmctlnc teılim etmelerindea dolayı 

vatar.a ihanet suçiyle muhabme etme· 
ğe kara:- veımiş.tlr. 

Doyçe Algemayne Saytung gazete
sine Londradan bildiriliyor: 

İngiliz gazeteleri, İtalyanların Ak· 
denizde Pantellaria adasını tahkim et
mekte olduklarından bahisle pek asabi 
bir dil kullanmaktadırlar. Bu ada Mal. 
tanın 160 mil batı 9imalinde ve Sicilya 
adasiyle Tunus arasında ve boğula Tu
nus'un garbına düşmektedir. Bu vui
yeti dolayısiyle, ada, suları derin olan 
yegane yola hakim bulunmaktadır. 

Bu ada, Afrikadan 50 mil, Sicilya 
adasından da 80 mil uzaktadır. Büytik· 
lüğü, Malta adasının ancak üçte ikisi 
kadardır. Pantellaria'nın jeolojik duru
mu vulkanik olmakla beraber küçük bir 
limanı vardır. 

Morning Post gazetesinin bahriye 
miitehaşsısı, Akdenizln batı tarafı ile 
doğu tarafı arasını kesmek istiyen bir 
devlet için bu adanın çok bUyük ehemi
yeti olduğuna ifaret ile, denizaltı ge· 
mllerl için mükemmel bir hareket U11ü 
olacafını kaydetmektedir. 

Ford, otonıobillerin'dcıı 
ne kazandı? 

Ford 33 yıllık faaliyetinde 24,5 mil· 

yon otomobil ve kamyon imal etmiş ve 
buna mukabil 12,951,338,028 dolar al
mıştır. Bu paranın 12,109,321,884 dola
rını, gündelik ve malzemeye vermi!ıtir4 
Geriye kalan 842.016,144 dolardan 60 
milyon dolar vergiye verdikten sonra 
safi kazanç 782 016.144 dolar kalmakta
dır. Bu pcı~a da, emlake, fabrit<aıa~a, 

yüksek fırı ·l:ırn, makina tesisatına ka. 
patılmıştır. 

Ford fab. ilt?.ları, her otomobil veya 
kamyon vasati olarak 20 dolar safi ka· 
sanç temin ettiği zaman, bunu fevkala• 
de bir mazhariyet diye telakki ediyor·. 
lar. 

İlk defa olarak, ekonomik, az kazanç 
çok sürüm prensipirti muvaffıı.kıvetle 

tatbik eden Ford olmuş ve bütiln iddi• 
alarmda haklı çıkmıştır ... 

Komşu larıınızd .1 

IRAK 
Petrol ihracı 

Bu yılın ilk üç ayında Irak petro: 
sosyetesinin memleket dışına çıkardı 

ğı petrol mikdarı, geçen yılın aynı ay~ 
larına nisbctle çok yüksektir. J 

Bu yılın ilk üç ayında 1,191,178 torı 
petrol çıkarıldığı halde, geçen yıl aynı 
müddet içinde 763,196 ton ihraç edile• 
bilmi9tir. 

Bu petrolların çoğu borularla Şan\ 
ve Hayfa'ya getirilerek vapura bo~ltıl• 
maktadır. Yukarda kaydedilen ınüd•let 
içinde Şam üzerinden 506.830 toıı Hay• 
fa'dan da 381,223 ton petrol sevkedil· 
miştir. 

BULGARiSTAN 
Dövis tahdidif.ri 

Bulpristandan dı!.arı çıkacak olan 
bir kimsenin yanına azamf 300 leva al• 
masına izin verilmektedir. Dö iz, ne 
mikdarda olursa olsun, ancak lıulgaı 

devlet bankasının müsaadesiyle çıkarı• 
labillr. 
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Acıl{lı 
Yüzbaşı 

bir ölüm 
Ahmed öldü 

Ankaralıların pek iyi tanıdıkları 
· fÜzbaşr Ahmed dün ölmüştiir. 

İstiklal savaşında 1stanbulda kala· 
rak oradaki depolardan aldığı harb mal
zemesi, bin tehlikeye rağmen, Anado
luya kaçırmak suretiyle türk ordusuna 

• 

• 

Yüzbaşı Ahmea 

büyük hizmetJcr etmiş olan yüzbaşı 
Ahmedi silah arkada~ları ve herkes 
çok sayarlardı. Kamutay da bu değerli 
subayın hizmetlerini takdir ederek ken· 
disini taltif için hususi kararlar almış· 

tı. 

ULUS 
&SL--

DUNKU SPOR HARE KETLERi 

Boçkay, Ankaragücünü ve Galatasaray- Güneş 
muhteliti Fenerbahçeyi 3-2 yendiler. 

koşuları -Atletizm müsabakaları. Bisiklet 
(Başı ı. inci sayfada) 

çekti. Osman topu yakaladı ve iade et· 
ti. Top, ayaktan ayağa Hamdiye kadar 
geldi. Hamdi, üzerine çrkış yapan ka· 
lecinin boş bıraktığr kaleye topu, bir 
burun vunışu ile attı. "Gol! ..... Sesleri 
ve alkıs etrafı sardı. Bu sırada Hamdi 
de kal~cinin hata1.ı bir vuruşu ile yere 
yuvarlandı. Bir dakikalık bir gecikme
den sonra, top ortaya geldi. 

Maç, çok heyecanlı bir safhaya gir· 
mişti. Güçlüler durmadan ko~uyorlar, 
atılıyorlar, canlı bir oyun çıkarıyorlar· 
dr. Boçkay takımı ise. buna mukabil, 
sakin, gene eskisi gibi. kısa paslı oyun

larına devam ediyordu. 
41 inci dakikada idi. Markuş saRdan 

korner çizgisi hizasrna kadar indi. A
yağındaki top, sağ içten orta akıncıya 
kadar geldi, o da temiz bir vuru~la be· 
raber1ik sayısını yaptı. 

Biraz sonra. gene sağdan gelen bir 
pasla macarlar. ikinci gollerini de kay
dettiler. İki takım da çok güzel oyna
mağa ba~ladı. İyi bir maç seyrediyoruz. 

A:ıkara güdüler. iki gol yemelerine 
rağmen iimidsiz görünmüvorlardt .. Nite
kim son dakikada macarlar aleyhıne o
lan bir korneri. Abdi çekti. Yaşar gü
zel bir kafa vurusu ile toou ağlara taktı. 

gene Markuş sağdan ilerledi, aynı tak
tik ile, ortaya pasını verdi. Orta akıncı 
da üçüncü golü sıkıntısızca yaptı. 

Ankara Giicü son bir gayret göster· 
di. Bir iki iyi akın daha gördük. Fakat 
netice değişmedi Maç. 2-3 Boçkaym ga
libiyeti ile bitti. 

Dünkil maçta, iki tarafa olan, ofsayd, 
korner, ve saireyi not etti.k. Mukctyese
ye yaıamak için aşağıya koyuyoruz. 
Ankara gücü takımına Boc.lcay takımına 

Ofsayd 3 .'i 

Korner 8 4 
Avut 10 14 
Favul l.'i 2L 
Taç 16 14 

Hendbo! 2 5 

Boçkay takımı dün akşauı 19.45 tre· 
niyle 1stanbu1a hareket etmiştir. İstan· 
buldan Bükreş yoluyla Macaristana ~i
decektir. 

Galatasaray - Fener maçı 
İstanbul, 5 (A.A.) - Fenerbahxe 

kulübünün kuruluşunun 28 inci yıl dö
nümü bugün Fenerbahçe stadında pa; . 
lak törenle kutlandı. Havanın yağışlı 
olmasına rağmen 3000 kişiye varan bir 
kalabalık stadda hazır bulunuyordu. 

şad, Niyazi, Şaban, Esad, Naci, Angeli· 
dis. 

Galatasaray - Güneş muhteliti de şu 
şe-kilde teşekkül etmişt;: 

Avni, Faruk, Lütfi, Kadri, Rıza, İb
rahim. Nt.cdet, Büle:ıd. Gündüz, Ha
şim, Danyal. 

Hakem Ahmed Adem. Oyun muhte· 
litin bir hücumiyle başladı. Sarı kır· 

mızı takım büyük bir enerji ile oynu· 
yor. FcnerbahçeliJer bu gayreti berta
raf etmekte gecikmediler ve Niyazinin 

SAYFAS 

Necdet - Yaşar, Fazıl • Cevad An· 
gelidis, Reşad - Niyazi, Namık, Ali Rı· 
.za, Esad, Naci. Muhtelit takımda da 
değişiklikler olmuş, Bülendin yerine 
Necdet, Kadrinin yerine Salim ve Avni
nin yerine de Safa girmişti. 

Bu devre, hemen ekseriyetle Fener• 
bahçenin hakimiyeti altında geçti Sarı 
lacivertliler talisiz bir oyun oynadılar ve 
kale direğine çarparak giden iki gol ka· 
çırdılar. Maamafih, 14 üncü dakikada E· 

sadın firikikten, 31 inci dakikada Naci
nin kafa ile attıkları golle vaziyetlerini 
düzelttiler. Bundan sonra bir çok fır
satlar elde ettiler ise de gol yapmaya 
muvaffak olamıyarak 3-2 yenildiler. 

Bisikletçilerimiz Roman
yaya gidiyorlar 

Berlin olimpiyadlarına hazırlanmak 
üzere kurulan kampta eyepce zaman-

danberi çalışmakta bulunan bisikletçi· 
]erimizin önümüzdeki hafta BUkre,te 
romanyah bisikletçilerle bir maç yapa· 

Cenazesi bugün saat 11 de Cebeci· 
deki askeri hastaneden kaldırılarak öğ
le umanı Hacıbayram camiinde na 
mazı kılındıktan sonra Cebeci mezar

lığına gömülecektir. 

Top ortaya geldi ve hakem de dev
renin bittiğini ilan eden düdiiğünü çal· 

dr. 

Törene saat 16 da başlandı. Fener
bahçenin bütün spor- ~ubelerinin iş.tirak 
ettiği geçid resmi çok parlak oldu ve 
ıiddetJe alkışlandı. Bunu İstiklal marşı 
ve bayrak töreni takib etti. Atatürk 
büstüne kulübün renklerinden yapıl

mış güzel bir çelenk konuldu. Ve kulü
bün ikinci başkanı Hayri Celal gü..:el 
bir söylevle Fenerbahçenin ve Fener· 
bahçdilerin hedeflerini anlattı. 

Olimpiyada hazırlık bisiklet yarışlarından başka bir i~rünaş. 

Yüzbaşı Ahmedin bütün yakınları
nm acılarını paylaşırız. 

rözlü kule hafriyatı 

sürüklediği ilk hücum, Galatasaray 
kalesi önünde kornerle neticelendi. 

Muvazeneli bir oyun oynanıyor. Sa
rı-kırmızı takımın hücum hattı, rabıta
sız oynayan Fenerbahçeye nisbctle da
ha düzgün bir oyun çıkarıyor. 

caJdarınr, ilk olarak geçen hafta biz ha
ber vermiştik. Dün sabah muvaffaki· 
yetti ve mun bir koıu daha yapan bi· 
sikletçilerimiz bu akşam İstanbula gt .. 
decekler ve oradan da Romanyayı ha .. 
reket edeceklerdir. 

arsusun Gözlü kule mevkiinde a· 
merikalı bir heyet tarafından iki yıldan 
beri yapılan bu yıla ait faaliyet devresi 
bitmiştir. 

Heyet azası hafriyatta meydana çı· 
karılan eaerleri yap111tırıp temialedilı:ten 
~onra Amerikaya dönecekler ve şubatta 
tekrar gelerek hafriyatı tamamlayacak

lardır. 

Ankara gücü ikinci devreye daha i
yi başladı. Macarlar, gayet soğuk kanlı 
oynuyorlardı. Hemen her~ yerde k~r§I· 
]arına çıkan gilçlillerle ugraşmak ıste
miyormut gibi, topu derhal arkadaşları· 
na veriyorlardı. OUç forved hattı dur· 
madan akınlar yapıyordu. 12 inci daki
kada Bilalin çok nefis bir şütünü gör
dük. Ölçüsüz atılmasaydı galibiyet go· 
1ü olacaktı. Fakat, bu gelişi güzel atış
lardan kartı taraf istifade ediyor. ka· 
leterlnf daha iyi koruyorlardı. 

En küçük takımlar arasında yapılan 

bir gösteriş maçından sonra Fenerbah
çe takımı ile Galatasaray • Güneş mı.ıh
teliti kar9ılattdar. 

5 inci dakika: Sağdan bir 'Gala tasa· 
ray hücumu. Necdet topu ortaladı. Be

dii topu bloke edemedi yumrukladı. 

Top Danyalda yerden bir pas ve Bü
lendin plase bir ~utu ve ilk sayı Fener
bahçenin ağlarına takıldı. Bu goJ iki 
tarafı da hızfandırdı. 

Adana'da Türkkuşu 
;alışmaları 

Adanadakl Türkkufu kurslan hara' 
retle devam etmektedir. Talebeler her 
gün sabah saat 5,30 dan 7 ,30 a kadar öğ
leden sonraları da 16,30 dan 18, 30 aka· 

dar asfalt cadde üzerindeki sahada çalışı 
rak güzel uçuşlar yaptyorlar. 11.k gUnleı 
de alel de bir spor zannedilen bu işin aı' 
tık çok mühim manası herkes tarafındaj 
anlaşılmıştır. Her glin bilhassa akşam
ları talim sahası yüzlerce seyirci ll 
dolmakta ve halk talebelerin uçu,lannı 
merak ve zevkle seyretmektedirler. 

Artık herkese bu maçm berabeliklt. 
• Fenerbah~e değerli oyuncu•u Fik

rettcn mahrumdu; şu kadro ile saha-

biteceği kanaati gelmişti. Fakat 43 ün· 
cü dakikada, bir ceza vuruşundan sonra, 

ya çıktı: 
Bedii • Yaı::.ar, Fazıl, Ali Rıra, Re-

Süratli ve canlı bir oyun oynanıyor. 
Fenerbahçclilerin üst üste yaptıkları 

hilcum ya miidafaaya takılıyor yahut da 
Avninin elinde kalryor. 14 üncü daki

kada muhtelitin soldan bir hücumu, 
Danyal Cevad ve Yaşan geçerek sıkı 
bir burun şutu ile takımına ikinci golü 
ka.zandırdı. İki dakika sonra İbrahimin 

kırk metreden attığı bir şandel Gündü
zün kafası ile üçüncü defa olarak Fe· 
nerbahçenin kalesine girdi. 

Haf riyattan bilhasssa bu sene çak 

mül im neticeler alınmıştır .Bu meyan· 
da T<ırsusun tun~ devrini yaşayan bir 
şehir olduğn ve muhtelif zamanlaı da 
medeniyetlere merkezlik yaptığı anlaşıl 
mıştır. 

Burada bulunan Hitit hükümdarı 
Tahsu - 1spue ait mühürle Kilikyanm 
merkezi olan Tarsusun eski adının Kız· 
vatna oldugu da ö s.>-renilmiştir. Mühilrün 
tırta kısmı Hitit biyeroğlifi, kenarı di> H 
~t çivi yazısiyle yazılmıştır. Hafriyatın 
as:ığı kısımlarında da Hitit yapısı kcr· 
p:ç ev t>nkazlarına ve Hititlerin Mil5il
dan \:ç bin sene eveline ait eserlerine 
rastlanmıştır 

Orıümü1 deki yı1 devam edilecek { 
hafriyatla tarihin bir çok karanlık saf· 
' 1 Anadolu, na arı aydınlanacak ve cenup 

· sarı· da muhtelif zamanlarda vaşayan ın 
1arın kimler olduğu öğrenilecektir 

T Arika: No: ıoı 

E:vODOôk v~ OtesD 
Yuan. ]AK ŞARDON 

h BAYDAR 
Türkçeye çe.vıren: Nasu ı - -. f bakınca acayip 

- İnsan bıraz etra ına d"k 
· . D"k ke'lere 1 -~eyler görüyor, ded~: ~u u r~ ımartıyor; 

kat ediniz: anası kuçuk Abel 1 ~ ş . . her 
hah ·· · · ıt·· el n hoşlanmadıgı ıçın, 

ası, gunı u e b"'f" na:tla-
dakika azarlıyor; büyü~ anası . u un u ol· 
rını rekiyor Sonra Matıld: yenı okb~mk şk 1 

~ · · ı · · tat ı a a -
duğu Spenser'in nazarıye erını . ğ 
k · ıar kı çocu a 
ışıyor İşte bir takım ınsan . b" · 

k · .. d Fakat hıç ırı arşı hepsi ayn mutalea a... . 1 . d amelenın ne o • ona yapılması ıcab e en mu 1 d w • • K 1 ocuk kalıyor ar ... ugunu bılmıyor. ız ar ç 
ailelerinin manasız istibdadlarınd~n. dkudrt

1
u

. d ıs .. ıb a a
lur kurtulmaz kocalannm ırıa cıd. ". d" .. 
. H k ken ını uşu-

rıyle karşılaşıyorlar. er es . d 
.. D"k k 'yi zengın e en nuyor. Şu sersem u ro c d 

C • ,. ·• s·ııı· olan arka aşım 
etnıyet zekanın mumes . . . ... 

ı • ld w 1rın surun
etiş'i, parasız bir genç o ugu -c • _ 

dürüyor. Fakat, hele biraz daha zam~ g:~ 
•itt: göreceksiniz ki bunlar hiç de ta 11 

• 

l'dmryacak ..• 

3-0 mağlup bir vaziyette olmasına 

rağmen fenerliler canla başla ve üstün 
bir oyun oynuyorlar. Şaban ve Naci bir 
çok gol fırsatları elde ettiler ve kaçır
dılar. Avni 3 metreye kadar sokulan Rı
zanın ayağından nefis bir plonjonla mu
hakkak bir golü kurtardı. Bu suretle 
birinci devre 3-0 Galatasaray • Güneşin 
lehine bitti. 

Birkaç gl n sonr:ı İnöniine gidecek 
talebelerin seçimi bitmiştir. 

Talebeler ayın 8 inci günil Adana • 
dan doğruca İnönüne hareket edecek
lerdir. 

Adana'da ziraat işçısı 
gündelik fiatları 

Geçen hafta sok yüksek ve hararet· 
li giden amele ic:Jeri bu hafta bir dere
ceye kadar mutedile doğru inmiştir. 

Boçkav • Ankanıgiicii nı:u;rnda tribiinlere bir bakı~ 
İkinci devrede Fenerbahçc şu deği

şik kadro ile sahaya çıkmıştı: 
Bu hafta ot için amele haftalığı 6.5 

• 7.5 lira arasında kararlaştırılmıştır. 

Arabayı Bert'in evi önünde durdurmak 
için atın dizginlerini çekerken sordu: 

- Söyleyin: hakkım yok mu? 
_ Bilmem. Bildiğim şu ki siz anarşist ol-

muşsunuz. . . . w .. 
- Cumartesi gelıp sızı alacagız. Dukro-

ke'lerin akşam yemeğinde bulunup bulunmı-
yacağmızı Esner de soruyord~. . w . 

Bert, herkesin ters ve kendını begenmış 
bildiği Esner'in k~ndisine karş~ -~~~ il~if.at 
,,-östermekte oldugunu ve sankı butun fıkır
İerini yalnız kendisine saklayıp ondan başka. 
kimse ile konuşmadığını görüyordu. Fond
bo'da buluştukları zamanlar, etrafındakilere 
ehemiyet bile vermeden uzun uzun görüşü
yorlardı. Bert Esner'i ~ibar ve sevimli bulu
yordu. Bundan bahsettıkçe Andre: 

- Dikkat ediniz; aşıklık onun ruhunda-
dır ... diyordu. 

Bert, şezlongu ay ışığı içinde yıkanan 
çayırlığa götürttü. Arkasısıra annesi de gel
di. Biraz sonra, bir kanapcyi sürükliyerek, 
Emma göründü. 

Bah~e, karanlıkta daha incelmiş şe-
kit:erini kaybetmiş görünen ağaçlar arasm
da daha geniş görünüyordu. Fakat Bert•m 

içi içine sığmıyordu; yüreğinin üzerine ağır 
bır yük gibi basan sonsuz bir kederi vardı. 
Yanağını avcuna dayamış, düşünüyor ve za
man zaman bir yaşı silmek için öteki elini 
gözlerine götürüyordu. 

Kendinden memnun değildi: bir akşam 
önce Dükroke'lerdeki ziyafeti ve crada-Es
ner'e göstermiş olduğu muameleyi düşünü
yordu: "Hafifmeşreblik ettim ... insanı sor
guya çeker gibi, bekler gibi bakan gözleriy
le bu adam benden ne istiyordu? lstiye is ti
ye, bile bile onu kendime cezbettim ... bunlar 
ne ~wolay ve ne boş şeyler ... fakat nihayet, ne 
de ıgrenç şeyleri ben bura'a dinlenmeğe 
geldim ... bu insanlara ihtiyacım mı var? ... " 

Madam Dögui, birdenbire bağırdı: 
- A, Andre geldi! 
Sonra, delikanlının elini sıkarken ilave 

etti: 
- Siz hayalet gibi ortaya çıkıverirsiniz. 
Andre bağdaş kurarak çayırlığa oturdu, 

şapkasını da yanma bıraktı. 
O sabah Esner'in gönderdiği münasebet

sizce yazılmış, bir takım manasız imalarla 
dolu mektubunda gelmeğe söz vermiş oldu
ğunu hatırlattığı için gitmediği bir gezinti 
hakkında haber almak istiven Bert. o e:ezin-

~ 

tide kimlerin bulunduğunu, eğlenip eıYlen 
~ediklerini Andre'den sordu. Andre d:vet· 
lı.lerdcn bazılarının karikatürlerini çizerce· 
sıne onlarla alay etti, konuşulanlan anlattı 

Bert sesini çıkarmadan, yanağı avucun 
da, mahzun, dinliyordu. 

Hizmetçi kız, bir tepsi ile soıYuk su bar
~akl~ ve bir şişe şurup getirip \ir iskemle 
uzerıne bıraktı. 

,Andre'nin Bert'e gösterdiği alaka Em. 
rrta nın canım sıkıyordu. Onun kadınlara 

k~~~ı _olan muamelesini kocasının he~enme. 
dıgını hatırlıyordu. 

Sıra Bert'e gelin e, Andre: 
- Sizin tabiatinizi bilirim. Şurup az, su 

çok olacak ... böyle değil mi? Fakat önce şez
l~ngunuzun arkalığını biraz kaldırayım. Ş~ 
dı daha rahat içersiniz. 

Andre'nin Bert'e gösterdiği alaka canını 
sıkıyordu .. Kadınlara karşı onun gösterdiği 
muameleyı kocasının beğenmediğini hatırlı
yordu. 

Kalktı, evde işi olduğunu söyliyerek 
gitti. 

(Sonu v ) 



SAYFA 6 

·Hava Okulları Komutalığından 
Hava okulları ~çin 126 lira ücretle bir mimar alınacaktır. Şerait 

aşağıda yazılıdır. Uc~etlerine gösterecekleri iktidar ve liyakate gö-
re ve talimat veçhile iki senede bir zam yapılacaktır. İsteklilerin is· 
tida ve diğer evrakı ile beraber Eskişehir Hava Okulları Komutan· 
lığına müracaat etmeleri lazımdır. 

1 - Türk olmak 
2 - Diploması bulunmak .. 
3 - Askerliğini bitirmiş olmak 
4 - Hüsnühal varakası ve sıhhat raporu almaıc 
5 - İki sene hizmeti teahhüd edeceğine dair Noterlikçe musad· 

'dak senet vermek. (3577) 1-2719 

Ankara Valiliğiııden : 
'1 - Hazine namına müsadereli Ankara orman müdüriyeti depo· 

larında mevcut bulunan 18,975 metre mikap çam kerestesinin be· 
her metre mikabı 18 liradan, 333 adet çam sırığının beher adedi 10 
kuruştan 29595 kilo mahto.t odunun beher kiolsu bir kuruştan 14022 
kilo meşe kömürünün beher kilosu 2.5 kuruştan 152 kilo çam kömü· 
rilnün kilosu 3 kuruştan 320 kilo çıranın beher kilosu 2 kuruştan 
155 adet çam sepetinin beher adedi 5 kuruştan 303 çift çam düğe· 
ninin beher çifti 3 liradan 15 gün müddetle açık artırmaya konul· 
muştur. 

2 - Artırma 20-7-936 pazartesi günü saat 15 "de Ankara orman 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Artırmaya iştirak edeceklerin % 7,5 teminat akçelerile An· 
kara Orman müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları 
ilan olunur. ( 1603) 2-2833 

Emniyet İşleri Umum 
l\1üdürlüğünden : 

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

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

MAL SAHİBİ VE KİRACILARIN 
NAZARI DİKKATİNE 

Ankara Belediye Reisliğinden · 
Kiraya verilen ve verilmek istenilen 

gayri menkuller için yapılan mukaveleler·· 
den müddeti hitam bulanlar ile mukavele. 
yı yapmamış olanlar 20 temmuz 936 ta-
rihine kadar Noterlikçe tasdik edilmiş mu
kaveleyi yapmış olmaları lazımdır. Bu 
müddetten sonra umumi surette yaptırı-

lacak kontrolda mukavele göstermiyen 
cezalandırılacak-

1-2699 
mal sahibi ile 
lardır. ( 1510) 

kiracılar 

.t\skeri l1'ah ·ik.alar Sigorta 
• . """• S ndıt!ı e~s mı (' rı : 

'- ' 
Askerı f"bt ıkalar teavlin ve sigoı ta s ndığı tarafından Kırıkkalede 

bır sinema binası ile bir fırın ı..-c bilahare tekarrür edecek müteaddid 
evler yapurılacaktır. 

Bu islerle ugra'"mı• ve asgari olarak seksen bin liralık bir teahhil· 
diı ifa ettigine dair ehliyeti fenniyesini ibraz edecek müteahhidlerin 
bu husustaki resim ve tafsilfıtı almak üzere her gün istasyon civarın· 
daki askeri fabrikalar umum müdürlüğü binasında bulunan teavün 
ve sigorta sandığına saat 13 den sonra müracaatları. (1561) 1-2771 

~- ~ 

1 KIZILAY 
HAST ABAKICI HE~IŞIRELER 

Okulu Direktörüğünden: 

Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli . ve para· 
sızdır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşi
re yetiştirerek, hastanelerde ve umumi sıhhatle aJakadar olan 
müesseselerde çalışmalarına mahsustıır. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hu· 
susi doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıhatli ve en az orta tahsili bi· 
tirmiş olmaları sarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 
yazı ile veya biızat İstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde 
Okul Direktörliiğüne müracaat edilmesi. 15 EylCıl 1936 dan 
sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 2-2817 

-Antalya Valiliğinden: 

1 

1 - Vilayet emlakinden Antalya iskelesinde gtinde otuz ton 
buğday üğüten un fabrikasının mülkiyeti yüz yirmi bin lira mu
hammen bedelle 19-8-936 çarşamba günü saat 12 ye kadar kapalı zarf 
usıılile arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat yedi bin iki yüz elli liradır. 
3 - İhale lıedeli peşin olduğu gibi senelik yüzde altı faize tabi 

olmak üzere sekiz senede ve sekiz müsavi taksitte de ödenebilir. 

ULUS 

Devlet Hava Yolları İşletme İclaresi 
Alım ve satım komisyonundan : 

Ankarada istasyon civarında, e ki koşu meydanında yaptırılacak 
betonarme tayyare hangarı için (46.500) lira bedel tahmin edilmiş 
ve inşaat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13. 7. 936 tarihinde pazartesi günU saat 15 de Taşhanda 
Hava Yolları Devlet İşletme İdaresine ait dairede yapılacaktır. 
Proje ve şartnameler 233 kuruş bedel mukabilinde Bayındırlık Ba
kanlığı Yapılar Umum MüdilrlüğUnden alınabilir. Talip olanların 
3487,5 liralık muvakkat teminat makbuzu veya Banka mektubu ve 
şartnamede gösterilen vesikaları ihtiva etmek üzere 2490 No. lu ka
nunun 32, 33 üncfi ve rnüteakib maddelerindeki tarifat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını yukarda yazılı eksiltme saatin • 
den bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ilan olu-
nur. (1455) 1-2634 

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

14,125,000 adet matbua, 29,000 adet Koçan, 8,150 atlet defterin bas
tırılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22-
7-936 tarihine müsadif çarşamba giıniı saat 15 de Ankarada Adliye 
Vekaleti levazım müdüriyeti odasında toplanacak eksiltme komis
yonu tarafından yapılacaktır. 

Muhammen bedel i,800 liradır. 

Umumi ve hususi şartnameler vekalet levazım müdüriyetinde 
ve htanbulda adliye levazım memurluğundadır. 

Eksiltmeye i~tirak edecek istekliler fazla malftmat nlmak için 
her gün bu dairelere gelerek şartnameleri imza mukabilinde para· 
sız alabilirler. 

Eksiltmeye girecek isteklilerin eksiltme giimi saat 14 de kadar 
şartnamedeki sarahat dairesinde, İstenilen vesikaları teklif mek· 
tuplarile bedeli muhammenin % 7,5 ğu nisbetinde 585 liralık temi
natlarını komisyon riyasetine vermeleri ve 2490 sayılı kanunun 
16 ncı maddesinin ( E) fıkrası mucıbince nakit veya nakit maka
mında olan tahvillerin aynen teminat olarak verilmesi istenilirse 
daha evel maliyeye yazılarak makbuzun teklif mektubite birlikte ' 
tevdii ilan olunur. (1596) l-2829 

Ankara V aliliğinclen : 
Muhammen Dipozito 

Mevkii veya Kapı Metruke 
Mahallesi Sokağı No. No: Cinsi 

bedeli Miktarı 
Müştemilatı Lr. Kr. Lr. Kr. 

3 oda, 1 mut· 15 00 13 50 
bah, hala banyo 

,, Aşağı 360 ., 

.. dere 
'Aşağı 
Ayrancı 

360 ,. 3 oda, mut· 15 00 13 50 
bah, ı hali, 

odunluk, kömürlük 
Yukarda evsafı yazılı evlere talip zuhur etmediğinden 15-7-936 

çarşamba günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 16-6-936 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa kalmıştır. 

İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen di· 
pozito makbuzlariyle beraber Defterdarlıkta kurulan Komisyona 
müracaatları. (1386) 1-2602 

Ankara şehri İmaı· 
Direktörlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara mezarlık duvarı kapak taş· 
ları olup keşif bedeli - 21075 lira 31 kurustur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 
a. Eksiltme şartnamesi 
b. Mukavele projesi 
c. Nafia isleri şeraiti umumıye"ı 
d. Hususi şartname 
e. Keşif cedveli 
f. Proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 1 lira mu tabilincle Ankara 

imar müdürlügünden alacaklardır. 
3 - Eksiltme 10 temmuz. 1936 cuma giınu saat on altıda Anka· 

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

teminat vermesi, bundan başka ~şağıdaki vesikaları haiz olup ek
siltme komisyonuna göstermesi lazımdır. 

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

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Ankara imar müdürlUğUne getirilerek ek· 
siltme kom;syonu reisliğine makbuz · mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka· 
patılmış olması lazımdır. Postadan olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(1433) 1-2597 " ' 

Hava Okulu Komutanlığından : 
Hava okulları talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı sartları haiz 

istekliler: · ~ 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile temmuzun başlangıcından ağustos 

sonuna kadar okula bafvuranlar okulun bulunduğu yerin dışında 
bulunanlar dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile okula gönderir· 
ler ve alacakları karşılığa göre hareket ederler. 

Madde 8.6 - Hava Okulları Gedikli kısmına girme şartları şun
lardır: 

A • Türk olacak 
B • Orta mektep ''Lise sekizinci sınıf .. tahsilini bitirmis en az 

17, en çok 20 yaşın-la olmak. • 
C • Sıhi vaziyeti u_çuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa el· 

verişli olduğuna dair mütehassısları tamam olan bir hastanede sıh
hat heyeti raporu almak. 

Dısarda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik ubelerine müracaat muayeneye 

gönderileceklerdir. Tam teşkilatlı sıhi heyet bulunan yerlerde o ye
Jıin en büyük kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D • Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu ve mahkum 
olmadığına dair bulunduğu yerin Emniyet Müdürlüğünden veya 
Polis amirliğinden tasdikli vesika göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular: Gedikli erbaşlar hakkındaki 
2505 sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini mektebi bitir
diklerinde 12 yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş olarak vazife göre
ceklerini teahhüt etmek. 

F • Mektepçe yapılacak seçme imtihanında k.,zanmak. 
H • İstekli adedi çok veya imtihanı kazananlar alınacak mik

dardan fazla olursa bunların içinden riyaziye bilgileri daha iyi ve 
yabancı dil bilenler yenlenir. Hava mektepleri okuyucuları Askeri 4 - Taliplerin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun tarifi 

dairesinde o günü saat on bire kadar Vilayet makamına vermeleri 
lazımdır. 

5 - Taliplere kolaylık olmak üz:ere şartnamenin birer sureti 
Ankara, İstanbul. İzmir. Adana Vilayetlerine de gönderilmiştir. J 

Liseler okuyucuları gibi yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders 
için lazım olanlar parasız verilir. 1 

V • Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaffa. 
kiyetle bitirenler arasında kabiliyetlerine göre uçucu makinist tel• • 
siz fotoğrafçı atıı ve bombardımancıhğa ayrılırlar. (3576) 1-2718 (3514) 1-2693 

6 TEMMUZ 1936PAZA1<1 r~~ 

Caııalckale ' 1ilaycti J)ain1i .,, 
Encünıeııiden 

Yapılacak is Keşif bedeli Muvakkat T. 
Biga - Karabiga yolunun 6.600-21-979 20264 L. 35 K. 1519 L. 83 
Kilometre 0 t"ri arasında 9954 M. kısmının 

tamiratı csasiyesi • 
1 - İstekliler bu isin keşif, şartname ve diğer evraklarını Anka 

ra, İstanbul, İzmir, Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler 
2 - Eksiltme 31.7 .936 cuma günii saat 15 de kapalı zarf usutiyl 

Daimi Encümende yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin müracaatları 2490 sayılı kanuna uygun olmakl 

beraber şosa inş:ıatı yapmış olduklarına dair N afıa Vekaletindeı 
verilmiş ehliyeti fenniy vesikasını teklif mektuplarına koymala-
rı lazımdır. (3637) 2-2794 

l\lilli i\liieafaa 'r ekalet.i 
Denız Merkez Satın Alma 

Komisyonu Reisliğinden: 

1 - Tahmin edilen bedeli 108.000 lira ve ilk teminatı da (6650) 
lira olan ( 6000) kilo mazot 20 Ağustos 936 perşembe günü saat 14 
de kapalı zarfla satın alınmak üzere münakasaya konmuştur. 

2 - 540 kuruş mukabilinqe şartnamesini almak istiyenlerin An
kara'da Milli Müdafaa Vekaleti binasında müteşekkil komisyonu
muza müracaatları. 

3 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun hükümleri da
hilinde ve yukarda yazılı günde saat on üçe kadar kapah zarfları-
nı komisyona vermiş bulunmalım. (1579). 1-2823 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Güınüsaııc Nafıa .. 
l\liidürlüğiiııdPn : 

l - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşane Vilayetinin 
Trabzon - İran Transit yolunda yapılacak tesviyei turabi
ye, imalatı smaiye. silindiraj, sığnak binaları ve işaret lev· 
halan. 

Bu işlerin keşif bedeli: Üçyüz seksen bin altı yüz kırk 
dört lira dokuz kurustur. 

2 - Bu işe aid şa~rtnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesı 
D - Tcsviyei turabiye şose ve kargir ve betonarme in· 

saatına dair fenni sartname 
~ E - Hususi şa;·tname 

G - Tahlili fiat cetveli 
İstiyenler bunları 950 kur - mukabilinde Gümiisane 

Nafıa Müdürlüğünden alabilir ı~r. Ve İstanbul - Trabzon· 
Erzurum ve Ankara Nafıa Müdürlüklerinde mütalea ede
bilirler. 

3 - İhale: 20-i-936 pazartesi günü saat 15 de Gümüşa
ne vilayeti odasında komisyonu mahsusu tarafından y;ı. 
pılacaktır. 

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

muvakkat teminat vermesi ve Ticaret Odasına kayıtlı ol· 
duğuna dair vesikayı htıiz olup göstermesi lazımdır. Bun· 
dan başka Nafıa Bakanlığının 24-4-936 günlü taliı'liatna
mesine göre bakanlıktan bir vesikayı haiz olması şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Gümüşhane Vilayeti ek· 
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. ~osta ile gönderilecek mektupların nihayet üçün· 
cü maddede yazılı saate kadar olması ve dıs zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. ( 1604-3698) 

Ankara Valiliğinden : 
Nahiye Mevkii 

ve veya Kapu 
mahallesi sokağı No. 
Zir nahiyesi Köy 2 
Davut ma· Önü 

hatlesi 

Muhammen Dipozit~ 
Metruke Cinsi Miiştemilatı Bedeli Miktar' 
No. Lira K. Lira K. 
1838 Bahçe O 00 00 15. 

" " 50 00 03 7 l l 
Yukarda evsafı yazılı bahçeler l.'i.7.936 çar~mba günü aaat U 

de ihalesi yapılmak üzere 26.6.936 tarihinden itibaren 19 gün müd
detle açı~ a~tı~.aya vazolunmuştur. ~ 

lsteklılenn sozü geçen gün ve saatte hizalarında göst~rilen di· 
pozito makbuziyle Defterdarlıkta kurulan komisyona miiracaatıa! 
rı. (1569) 2-2785 ' 

Ayan,·ık Belediye Reisliğinden; 
l - Ayancık '·!!sabası elektrik tesisatı nafıa vekaletince musad· 

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

matör istasyon kasaba tıransformatör isatsyonu tıransformatör istas· 
yonları Tabıt hattı hava hattı kablo ve teferrüatı şehir şebekesi k 
bunların malzeme tesisi ve montajlan ve sair bilcümle teferrüatındaı 
ibarettir. Muhammen bedeli 5150 liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. A : Ek'11iltme şartnameleri. B 
Mukavele projeleri, C: Fenni şartnameler, D: Proje ve planlar, E 
Keşifnameler ve teferrüatı ve saire. 

4 - İstekliler bu evrakı Ayancık belediyesinden görebilecekler 
gibi istiyenlere de birer sureti bilabedel gönderilebilir. 

5 - Eksiltme müddeti 20 haziran 936 tarihinden itibaren 2 
gün olup ihale 10 temmuz 936 cuma günü saat 14 de Ayancık bele 
diye dairesinde encümence yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin keşif bedelinin % 7, 
ğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları veya banka me~ 
tubu ve ihtisas vesikalannı ibraz etmek şarttır. 

7 - İşbu eksiltme ve ihale 2490 sayılı kanun dairesinde yaP-ılaca 
ğmdan talih olanların muayyen &\inde müracaatları ilan oluntir, ,• 

(3592) 1-2738 
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o{lıuH 

•• 
Sıhhat ve İçtimai l\fluavenet Vekaleti 

ıl\: ra l\ erlcez ıfzıs~ı1ı a 11· 

• s ... a ıııa ma 
• 

mısvonu • 

....... d 
ın .,n : 

ı - Müessesemiz hayvanları ihtiyacı içın alınacak yeşıniğin 
23-7-936 perşembe günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni 2400 liradır. 
3 - tık teminat 180 liradır. •v• 

4 - Şartnamesini gömıek için müessese .~uhasi~~ mutemethırn~ 
ve eksiltme:> e i!'.tirak için yukarda yazılı gunde muessescde mute 
Şckkil satm alma komisyonuna milracaatlarr. .. .. .. .. 

5 - Teminat bedeli hudut ve sahiller S!hhat umum mudurluğu 
\1cznes"ne teslim olunacaktır. (1606) 2-2842 

İnlı · arlaı· Um m l\ üdürlüğün en : 
Sıvns dahilinde kain Hargun tuzlasında yapılacak 

4Q833 lirn keşif bedelli tabahhur abdam göl ve kanalm
da11 müteşekkil tuzla tesisatının 2-7-936 tarihinde kapalı 
zarfla yapılncagı ilan olunnn eksiltm sine istekli çıkma
mas ndan dolayı bermuc\bi kanun pazarlıkla yeniden ek-
siltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 13-7-936 tarihine rasthyan pazartesi gü
nii saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde
ki Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye Mimarlar da iştirak edebilirler. 
3 - Proje, keşifname, fenni şartnamelerle mukavele 

projesi ve şartnameden mürekkep evrakı 2~.° ~u:?vş .. n;u
kabilinde Istanbul'da İnhisarlar Umum Mudurlugu 1 uz 
Feı Şubesinden alınabilir. . 

4 - Muvakkat temınat mikdan 3737 lıra ~7. k~.ruştur. 
S - İsteklilerin eksiltme gününde~ en 3;Z ıkı gun. e~~cl 

İnhisarlar Tuz Fen Şubesine gelerek ıst~nılen ~esaıkı ~b
raz ile ehliyet vesikası almaları ve bu ehhyet ~esıkalan ıle 
birlikte sözü geçen komisyona müracaatları lazımdır. 

(3759) 

Sivas el~ iye eis iğinden : 
l - 31663 lira 5\ kuruş bedeli keşifli Sıvas merkezine aid yapı

lacnk fenni mezbaha kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
2 - İstekliler mezbahaya aid şartname ve planlarını Ankara İs

tanbul Sıvas Şarbaylıklarından 2 lira bedeli mukabilinde alacaklardır. 
3 - Arttırma 936 temmuzunun 13 üncü pazartesi rünil saat 15 de 

yapıl, caktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 2374 lira 76 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı arttırma eksiltme v kanu

nunun 2 ve 3 üncü m!lddelcrinde gösterilen vesikaları vermege mec
burdur. 

. 6-:- Teklif mektupları, ihale zamanrnd~n bir saat evv~I Eı;le~iy~ 
daırcsıne teslim olunacak hariçtt.n gönderılecekler ~eh teal1hutlu 
olarak posta ile gönderilecektir. Gecikmeler kabul edılmez. 

7 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı l..ııunun tarifatına ve hü
kümlerine uygun ol:ırak hazırlanmış olması şarttır. (3314) 1-2537 

l 
ULUS 

Deniz G il<l. Erhas azır anıa , 
r c l ı ··dür üğünde • • 
Kasımpaşada eski divanhane binasında bulunan Deniz gedikli 

erbaş hazırlama orta okulu her üç sınıfına talebe alınacaktır. 
1 - Birinci srnıf 14 :16 yaşlarında ilk mektep mezunları, ikinci 

sınıfa 15 :ı 7 yaşlarında bulunan orta birden tasdiknameli, üçtin ii 
sınıfa 16 :18 yaşlarında bulunan orta ikiden tasdikli her tlirk çocu
ğu, istenilen vnsrflnrı taşıyorsa, girebilir. İstekliler fazla olursa üç 
dersden mUsabaka yapılarak kazananlar alınır. 

2 - Kayıt muamelesi ile sıhht muayenenin yapılması için istek
lilerin 1 te"lmuz 936 tarihinden 15 Ağustos 936 tarihine kadar mü
racaat etmesi lazımdır. 

3 - Müracaat edilecek yerler şunlardır. 
A - İstanbul Kasımpaşada Deniz gedikli erbaş okulu Müdürü. 
B - Ankara Deniz müsteşarlığına 
C - İzmitte Üssübahri KomutanlıP;ınn 
Ç - İzmirde Deniz Komutanlığına 
D - Vilayetlerde Askerlik şubeleri ve oranın en büyük askeri 

makamına. (1583) 2-2837 

Açık eksiltme ile alınacak (35) ton Mczot 

~ ıha vei:~ti l~tl1' il ve et e a et• 

ANI{ARA MI TAKASI SITMA 
MÜCADELE RE!SLİGİNDEN: 

1 - Ank.tra Sıtma mücadele ınmtakası için muhammen bedeli 
(4550) lira olan vr evsafı sartnamede yazılı b~1unan.on beşer kilo
hık tenekeler içinde (35) Ton Mazot açık eksıltme ıle ahnacaktır. 
lhıılesi Temmuzun yedinci salı günü saat on üçte Ankara Sıtma mil
cadele Rivac:eti binasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat temın t akceei yiizde (7.5) olup taliplerin ihale 
saatından hh saat evveline kadar teminat akçelerini veya ban
ka mektuplarını uygun surette Sıtma mücadelesi Muhasipliğine ver
meleri lazımdır. 

3 - Alınacak l')'lnzotun ~rtnamcsini görmek ve anlamak için An
kara mıntııkası Sıtma mücadele reisli/tine müracat edilmrlidir. 

İzı üd • 1 • • 

(1444) 1--2599 

umil~lı d • eu • • 
İzmir ceza evinde bulurum mahkfım ve me-.·kuflann 936 yılı so

nuna kadar 22 bin Jira muhammen bedelli bir senelik 960 gramdan 
ikinci nevi ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

ı - Eksiltme 1 i-7-93( günü saat 15 te İzmir ceza evi müduriyet 
makamında yapılacnktır. 

2 - Talihlerin 1 7-7-936 G nm saat 14 de % 7 buçuk muvakkat 
teminat akçeleriyle birlikte teklif melrtuhlannı ceza evi miid~. liiğüne 
teslim etmeleri lti1ımdır. 

3 - Talihler şartancmyi istedikleri vakitlerde müddei U. lik ma-
kamından alıp okuyabilirler. ( 1552) 1-27 55 

An rü1 :sek Ziraat 
... n~ · üs·· \:tÖrl ·· il'ü d~u : 

1 - Yüksek Ziraat Enstittisiinün 936 • 937 yılı kış mevsiminde 
şartnamede yazılı kaloriferli binaların kaloriferle, kalorifersiz bi
naların da kok köm .. rü sobasiyle ve 165 gün müddetle ısıtılması 
kapalr :r.arf usüli le cksiltmiye konulmuştur. 

2 - İhale Enstitii binasında toplanan komisyon tarafından 
10/7 936 cuma giinü saat 16 da yapılacal~tır. 

3 - Muhammen bedel 27000 lira ve muvakkat teminat teklifın 
% 7,5 dur. 

4 - Par;ısız şnrtnamesini almak ve daha fazla izahat istiyenle-
rin Enstitü daire müdiirlüğüne müracaatlan. (1466) 1-2623 

Nafıa Ve raletinden : 
Z0. 7. 936 pazartesi gunü saat 15 de Anka.rada Nafıa Vekaleti Ya

pı İşleri Eksiltme Komisyonu odasında 31546 lira l4 kuruş keşif 
bedelli Polath jandarma Techizat f\nbarı inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, mukavele projesi, Nafıa İşleri şeraiti umumiyesi, fen
ni şartname, keııif cetveli, proje ve tafsilat resimleri 155 kuruş mu
kabilinde Vekalet Yapı İşleri Dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 2366 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarına Nafıa Vekaletince verilmiş mü

teahhitlik vesik.Jsını iliştirmelcri lazımaır. 
Eksiltmeye gireceklerin teklif me)ttub1arıru 20.7.935 pazartesi 

günü saat on dörde kad.ır Yapı İsteri Arttırma. Eksiltme ve ihale 
Komisyonu Rcisli~ine vC'rmcleri l<lzımclır. (1519) 2-2759 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMtSYONU !LANLARl 

B1L1T 
Yapı; Ankarada bir p:wyon yapılması kapalı urfla cmltmcye 

konmustur. Kesif tutarı: 10485 lira 97 kuruştur. Kesif, proje ve şart
name bedeline karşı inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi: 17-7-936 
cuma g{ ü saat on birdedir. !lk teminatı: 786 lira 45 kuruştur. Ek
siltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun '2, 3 cü 
maddelerinde istenilen belgelerle birlikte teminat ve teklif mektıtb
lamn h vi zarflar ihale saatinden en ge~ bir semt evyeline kadar M. 
M. V. satın alma komisvonun:ı. versinler. (153S) 

2 - Ekisltmeye gıreceklenn ~ayındnlık Bakanlığından alına
cak ehliyet vesikalarının da tekltf ve teminat mektublarım havi 
zarflara koyarak vermeleri şarttır. t-2750 

BfLİT 
1 - Muhtelif yerle de yer al

tı benzin tankı yaptırılacaktır. 
2 - Bu işlerle me gul olan 

firmalar M. M. V. Hava müste • 
şarlığı inşaat şubesine müraca-

at ederek fenni ma11unat aldıktan 
sonra hiç bir teahhüdü tazı.m -
mun etmemek şartiyle proje ve 
tekliflerini temmuz 936 sonuna 
kadar mezk.Ur şubeye vermeleri. 

(1407) 1-2633 

B1L1T 

1 - Beher metresine biçilen ederi 260 kuruş olan 75 bin metre 
k~putluk kurıa§ ile b:her m1ttresine biçilen ederi 220 kuruş olan 25 
hın metre a" :ı yelekhk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~ 
tur. 

2 - Kaputluk kumaşın ihalesi 27 Temmuz 936 pazartesi günü 
saat IS de ve avcı yeleklik ~maşın ihalesi aynı gün saat ıı dedir. 

.3 - Kaputluk kumasın ılk teminatı 11000 ve diğerinin 4000 
liradır. 

4 - Kaputluk şartnamesi 975 ve yeleklik şartnamesi 275 kuruşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanunt ilk teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarım ihale saatından bir saat evel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (1599) 2-2840 

ANKARA LEVAZIM AMiHLlCI 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatının 126450 hilo un ihtiyncı 

kapalı zarf us~li ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhal~.sı 14 temmuz 9_36 salı günü saat on beş buçı.ıkta f zmir

de kışlada must~hkem ."!evkı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Beher kılo un ıçın 12 ~uruş 25 santim fa it tahmin edilmiştir. 
4 ~ Mecmu tutarı 15491 lıradır. Teminatı muvakkate akçesi 

1162 lıradır. Şartnamesi her giin komisyonda görülebilir 
5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına ·daı·r 'k 

·· t k b · · d d" vesı a gos erme mec urıyetın e ırler. 

•. 8 -::- Eksiltme.ye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 uncu .maddelerındc ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat 
ve. teklıf mektuplarını ihale saatındi>n bir saat cvel komisyona vl"r• 
mış bulunacaklardır .. (1502) 1-2696 

iLAN 
. . l - Kar~ garnizon ihtiyacı 
ıçın 30000 kılo sade yağ 1<apnlı 
zarf usuli ile 29.6.936 dan itiba
ren eksiltmeye konmuştur. 1ha
Jcsi 21.7.1936 salı günii saat onda 
Karsta askeri satın alma binasın
da yapılacaktır. 

muvakkat teminatı 1462 lira SC 
kuruştur. 

2 - Tahmin bedeli 19500 Jirn 

3 -- Evsaf ve şeraitini gör • 
mek istiyeı:ılcrin hergün ve il.a
leye iştirak edeceklerin elli za
mandan bir saat eveline k~dar 
teklif m'!ktuplarını vermek sar
tile Karsta komisyona müracaat-
ları .(1535) 1-2745 

ınu 

• 
ı 

• e ı e e 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas şubeler"nde 

yetiştirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecne
bi memleketlerde tahsil ettirilccktir. 

Namzetlerin, aşağıda yazılı şartları haia: olmalnrı lii.ımndır: 

" mu mı 
l. - Türk olmak; 
2. - Tamüssıhha olmak ; 
3. - 18 yaşından a~ğı 25 yaşından yukarı olmamak; 
4. - Liselerin riyaziye kısmından mexun olmuş bulunmak; 

A 

ususı arlar: 
' 1. - 1932 - 1936 seneleri arasında liselerin fen kısmınd o 

mezun olmu~ bulunmak; riyaziye, fizik. kimya dersleriyle ya
bancı dilden iyi not almış olmıık; 

2. - Tahsile gitmeğe ve avdette Banka hizmetinde ~alış
mağa mani resmi veya hususi bir teahhüdü olmamak; 

Taliplerin nihayet 20 Temmuz 1936 tarihine kad:ır aşağı
daki vesailü (M. E.) remziyle Ankarada Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğüne ve İctanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesine 
göndermeleri lazımdır: 

ı. - Hal tercümesi; 
2. - Mektep şchndetnam<'si ve imtihan notları cetveli· 
3. - R~;ınıi bir hastahaneden . alınınıs ve yukard y;zılı 

sıhhat ve bun ye artlarını muhtevı bulunmuş bir sıhnt raporu· 
4. - Fotoğraf; ' 

. Bu ":esikalar makina ile yazılmış üçer nüsha olarak gönde
ralecektir. 

İmtihan 31 'fiemmuz 1936 saat 9 da İstanbul ve Anka~da 
avnr 'P"m"nrlı!. vıı.nılnr:,..ktır. (1607) 2-28~3 

t:r1ı:1rfıilı:ı; :ı:: :l! :E .... 

ı 

. Beheri bir litrelik şişeler içinde sekiz bin litre yazddıkttn ~nra 
sıyah olan YC:zr mürekkebi açık eksiltme suretiyle mübayaa oluna • 
caktı.r. Tahmın olunan bedel 3232 lira ve muvakkat teminat akçesi 
242 lıra 40 kuruştur. Şartnamesi İstanbuldn Dolmabahçe Kıı mi e 
d~R_osun~an parasız ahmr. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tayin :ı_ 
tıgı vesaık ve teminat akçesiyle ıs - 7 - 1936 tarihine mu··saa·r 

b ···· ıçar• şam a gunu saat 15 de Ankara'da Maliye Vekaleti binasında topla-
na,cak satın alma komisyonuna müracnatlarL (1467) 1-2636 

ASKERi FABRiKALAR UMUM ODORLOGO 

SATIN ALMA KOMiSYONU jtANLARl 

40000 METRE HAM İPEK 
28 TON KE.~D1R İPİ 
MUHTELİF VİDA VE ÇİVİLıt~ 

2000 TON JENERATÖR KÖMORO 
12~5 ,, KR1PLE KÖMÜRÜ 

l4850 ,, LAVA'MAR!N KÖMURU 
455 ,, DÖKÜM KOKU 
92 ,, MEŞE KÖMÜRÜ 

960 ,, ADİ J{OK KÖMtlRU 
MUHTELİF KOLAN, İPLİK VE StCiMJJER 

7500 KİLO MUKAVVA 
2000 KİLO KALAY VARAK! 

500 KİLO CAM TOZU 1000 KIIJO KLORAT DÖPOT.AS 
1000 KİLO KlBRtT ANTiMON 

Evel~e ilan edilen ve halen ilfinda bulunan yukarda yaz 1 1 
zcmelerın şartnameleri değişmiştir. Bu ilanların hülonü 0i~ıı~~w 
ve bu malze~eJerden alınacak olanların ayrıca ilan edileceğ" lak g 
darlara teblıg olunur. (1591) 2_

2839 
1 a a 

D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MÜDURLOCO S. A. KOMiSYONU lLANL ili: 

İLAN 

Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i Portland imen· 
osu 22-7-936 çarşamba güniı saat 15,30 da kapalı zarf usulü Je An· 

karada İdare binasında satın alınacaktır . 
• Bu işe gi;mek .is~iyen.lerin 2227,50 liralık muvakkat teminat Pc 
kanwıun tayın ettığı vesıkaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün 3297 

No. lı ~üshasında. inti~a~ etmiş olan talimatname dairesinde alın· 
~n~~!esıka ve tek~ıflerını aynı giin saat 14,30 a kadar komisyon Re· 
ıslıgıne vermelen lazımdır. 

Şartnameler 145 er kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznele;inde 
satılmaktadır. (1588) 2-2838 



• 
SAYFA 8 uı;us 

Birinci marka 

Al\IATöR iŞl.ERi ucuz ve temiz yapılır 

_ 11111111111H1111il111111 il11111111111111111111111111111111111111111111111111111 lll lll il lll lll il" 
~· SUMER BANK ~ = §§ 

~ Umumi l\~üdürlüğünden : • !ı 
~ Lise ve tıcaret mektebı ~ 
= = ! mezunları dan memur~ --- -i al nacakt r ~ 
E Bankanın Teskilfıtına ve Fabrikalarına Liselerden, L'icaret 
= mekteblerinden bu sene mezun olacak talebeler arasından me-
- mur almacaktn. 

-
- Seçilecek namzetler Bankanın, Teşkilatının ve Fabrikala- _ = rının idare, muhasebe, ticaret kısımlarında bir sene müddetle -= çalı tmlarak yetistirildikten sonra ehliyet ve liyakatleri an- = 

!aşılmak üzere bir imtihana tabi tutulacak ve bu imtihanda = 
_ muvaffak olanlar, tecrübe ve bilgileri tekemmi.ıl ettirilmek Ü· = 

zere B'ln'ta hesabına ecnebi memleketlere staja göndrılecek-
- lerdir. -

~ Un mi - ~ rt a ·: .., -..... ..... 1. - Türk olmak; -..... 2. - Tamüssıhha olmak; --..... 3. - 18 yaşından aşagı 25 yaşından vukarı olm m;ık; = 
= 4. - Liselerin riyaziye kısmından ve lise ayarı ticaret = 

mekteplerinden pek iyi. iyi ve orta derece ile mezun olmuş 
- hnlıınmak. 

--- us " 
~· art ar: -2 ı - Liselerin riyaziye krsımlarile lise derecesindeki tica- -

_ ret mekteplerinden pel: iyi derece ile mezun olanlar bila im- = 
= tihan kabul olunur ve kendilerine 70-80 lira arasında bir maaş = 
- verilir. S: 
: 2 - Liselerin riyaziye kısımlarite lise derecesindeki tica- _ 
- ret mekteplerinden iyi ve orta derecede mezun olanların riya- = 
E zive ve lisan gruplarından kuvvetli olanları seçilerek bir im- = 
- ti hana tfibi tutulur, ve kendilerine muvaffakıyet derecelerine -
§ göre 50-60-70 lira arasında bir maaş verilir. = 
= 3 - Bunlardan Ankarada istihdam edilenler maaslarındı:ın = 
§maada ayrıca 20 lira pahalılık zammı alırlar. Talible~in niha- = 
=: yet 20 temmuz 936 tarihine kadar aşağıdaki vesaiki (M. N.) = 
2 remzile Ankarada Sümer Bank Umum Müdürltiğüne ve İs- = 
C: tanbulda Sümer Bank İstan'>ul Şubesi Müdürliiğüne gönder- = e meleri lazımclrr. -
= 1 - Nııfus tezkeresi -
E 2 - Mektep .şehadetnamesi ve yahut mektep 
~ verilmiş muvakkat tasdikname, 
E 3 - Resmi bir hastahaneden alınmış srhat raporu, 
~ 4 - 3 adet vesika fotoğrafı, 
ı:: İmtihana tfıbi olacakların imtihanı 31 Temmuz 936 saat = 

9 da İstanbul ve Ankarada avnı zamanda yapılaca ttır. 
(1605) 2-2841 
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ANKARA BELEDiYE RE.ISL1Cl iLANLARI 

1 - Yeni~ehirde 1079 numaralı adada İsmet İnönü caddesinde 
Ordu Saylavı Dr. Ziya Nakiye ait 12 numaralı parselde 16 metre 
murabbaı Belediye malı ada fazlasına istekli çıkm::tdığından açık 
artırması on gün uzatılmıştr. • 

2 - Muhammen bedeli (96) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (7) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiy.enlerin her gün Yazı işleri Ka

lemine ve isteklilerin de 10 Temmuz 936 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (1539) 1-2735 

İLAN 
1 - Yenişchirde 1076 mcı adada SeHinik caddesinde Manisa 

Saylavı Osman'a ait 5 numaralı parselde 14 metre murabbaı ada 
faılasına istekli çıkmadığından açık artırması on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (70) liradr. 
3 - Muvakkat teminatı (5,25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Yazı işleri kalemi

ne, isteklilerin de 10 Temmuz 936 cuma gıinü naat on buçukta Bele-
diye encümenine müracaatları. (1540) 1-2736 

İLAN İLAN 
1 - Otobüs idaresi şoför ve 

biletçi ve odacıları için 169 takım 
elbise maa kastek 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmtı'?· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (3042) 
liradır 

3 - Muvakkat teminatı (228, 
15) liradır. 

4 - &artname ve nümune} i 
görmek ıstivenlerin hern-ün Ya ı 
İşleri K11emine ve i<ıtel lile in de 
17. Temmu ... 936 cuma rrünii "<ı t 
on bucu\t R tediye encü~en·
nr rn r:ı<'.' a 1 rı (ıı;r.3) 1-277J 

1 - Otobüs idaresi için Jü. 
zum olan defter ve cetveller on 
beş gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (75) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (5,63) 
liradır. 

4 - Nümuneleri gorm~k isti
ye,..lerin herr,ün Yazı i leri ka-
lemine ve isteklilerin de 17. 
t 'nm'ız. 936 cuma günü saat on 

ucul.ta Belediye 
m r r tl"rr. (1562) 

n ava [( ·un ı 

Ü AN G 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zen gin etmiştir 

3 üncirkeşide 11 Temmuz 936 dadır 

BÜYÜK İKRAMİYE 50.000 liradır. 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000" liralık bir mükafat vardır .. 

l\ley\1a tuzu . 

Cn hoş ıncyva tuzudur. 
bazı defeder. Nlide, ba ~rrsak, ka
raciğerden m"tevellit r:ıhatsıı· 

1 ıkları önler. Hazmı kola~ lastırır . 
1ngi1İ7. Kanzuk eczanesi 

Beyoğlu İstanbul 
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200 .. ., 
100 ~ 
40 ı'l 

~ 
!! 30 kuruştur. ~ 

1 - Bayır işlerine ve yeni .• 
çrkan kitaplara aid ilanlardan .~ 
% 15 tenzilat ~",.pılır. . ~ı 

2 - Zavi ılan bedellerı !I 
maktu yüz otuz kuruştur. ~~ 

3 - Tebrik. teşekkür, ev· ~.~ 
lenme, vefat ve katı alaka ., 
ilanlarından maktuan beş lira l 
alınır. .~ 

~ 

ABONE ŞARTLARI ~~ 
~ 

Müddet Dahilde Hariçte ~oı 
< 

Seneliği 17 Lira 30 Ura ı·~ 
6 Aylığı 9 .. 16 ,, F.< 
3 A vlığ1 5 ., 9 ., • 

~ Posta ücrwti gönderilmiyen ~~ 
~~ melctublara cevab verilmez ~ 
~~~~~~ .... ~,~ 

(: .. , y n.· 
Fransızca; ingilizce ve türk

çe bilen bir daktiloya ihtiyaç var
dır. 

İstiyenler K. L. rumzu ile 
Ulus basimcvine mektubla bil-
dirmeleri. 2-2797 

Kiralık modern 
Daire 

Yenişehir, Kocatepe'de Sait 
Aydoslu'nun evinde 4 oda 2 hol 
geniş balkon, mutbah, banyo, ki
ler, kapusu bahçesi müstakil, 
her türlü konforu havi modern, 
havadar bir daire kiralıktır. Her 
gün saat l : 3 görülebilir. Te
lef. 1995. 1-2832 

KiUALIK 
MOBlL YALI AP ARTMAN 

Ycnişehirde Atatürk bulva
rında dört odalı mobilyalı bir a
partıman temmuz, ağustos ve ey· 
lUl ayları için kiralıktır. Tele· 
fonu vardır. Sabahları dokuza 
kadar ,öğle 1-2 arası. 

Tel: 3648 1-2451 

Satılık ar~a 
Yeniıo:ehir Me~rutiyet cadde

sinde bi~isi 423 diğeri 495 met
relik iki ar a ace-le satılıktır. İs
teklilerin 1888 No. telefon etme• 
leri. 1- 2649 

Kiralık müstakil bir 
Oda 

Elektrik ve suyu vardır. Mü
kemmel manzarası 

Adres: Çocuk sarayı caddesi 
N: 33 Abidinbey apartımanı 7 
numaralı daireye müracaat. Tel. 
9E8z-z 'SlEZ 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

o TEMMUZ 1536 PAZARTES 

bizden ala bilirsini:::. 

Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara Te. 1230 

Günlük kasa. mevcudunuz kıymmetli eşya ve evrakmız için 

Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem d,\İreler. 

a Genel Komııtanl ğı .:ı\n a a 
Satın.alma l(o isyonundıln : 

ı - Aşada Çeo;;it, mıkdar, tahmin bedeli yazılı esya hizalarında yazılı gün ve saatta satın alına· 
caktır. 

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

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vaktinde teklif mektubunu, açık eksiltme, 
pazarlık 'için de ilk teminat ve istenilen belgeleri komisyona vermiş olmaları. (1473) 
CİNSİ Mikdarı Alış Tahmini İlk teminat. Şartname İhale 1 

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

Mobilya 345 Tane 
Kaput kumaşı 46279 metre 
Kışlık El. kumaş 23000 ,. 
Yazlık El. kumaş 163000 ,, 
Yatak bezi kılıflık 47000 .. 
Camaşırlık bez 170100 ,. 
Tıbbi Ecza. 40 çesit 
Komprime kinin 300 Kg. 
Etüv 5 Tane 
Velense 184 ,, 
Battaniye . 4000 ,. 
Matra 11000 ,. 
Zencirli yul:ı.r 1785 .. 
Naftalin 1000 liralık 
Gebre 3073 Tane 

Kapalı ZA 

,, 
,, 
" .. 
... " 

Açık eksiltme 
Kapalı Zarf 

" .. 
Açık ek iltme 
Kapalı zarf 

,, " 
Açık el ~iltme 
pazarlık .. 

BUGÜN GÜNDÜZ 
MOSKOVA GECELERt 
ANNA BELLA - HARRY BAUR • 

PfE'R.RE RİCIIARD WİLLM 

GECE 

SEVEN KADIN 
J OHN BOLES - ANN HARDİNG 
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BUGÜN BU GECE 

Yeni mevsim dolayısiyle fevkalade 

heyecanlı iki büyük filim birden. 

1 - Çöl savaşlac 
II - Kara Kedi 

SiNEMALAR TENZİLATLI TARiFE TATBİKiNE BASLAMISTIR 


