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tKt KANUN 
Falih RJkı ATAY 

Son günlerde Kamutay .iki k~· 
nun kabul etti: Biri, d~ tıcar-:t•· 
ınize zarar veren hiylecılere aıd
dir; biri maliyet fiatlarının kont
rolu diy; hulasa ettiğimiz, endüst: 
ri maddeleri için azami ve asg~ı 
fiat tesbiti hakkının devlete veril-
lllesidir. . 

İkisi de yalnız biziın için yenı-
dirler. Tağşişle kar etmek, yalnız 
ahlak sahibi değil, besab ve ~~
faatini bilen bir tüccarın da ışu_ıe 
gelmez. Böyle hiyleler, ~~ndelık 
'VUrgunlara yarar· Fakat ısım ve 
firma yerleşmesini, devamlı p~· 
zar elde edilmesini meneder. "!3.~r 
şahsın kendi zarar ve menfaati u· 
Zerinde hareket serbestliği ol~ 
da, bu hareket umumi menfaat u-
2erinde tesir gösterdiği vakit, ~ev· 
let kanunları müdahale eder. Dışa· 
rıda kimse, Türkiyeden yalnız.~h
nıedin katısık yağ gönderdıgm
den bahset~ez: Türk yağlarma 
emniyet olunanııyacağın8: karar 
verir. Bilhassa eski şöhretı bozuk 
olan, ve içinden ekalliyet tüc~r~a~ 
rı çıktıktan sonra, dış tica~et ışını 
başaramıyacağı fikri telkın o~u
nan bir memleket, bu hususta hıy· 
lecilere, vurguncular~ k":rşı. alına
cak en şiddetli tedbırlerı bıle ha-
fif bulur. 

Fiat kontroluna gelince, e~o-
noınide devletçilik teşeb~üs ~ahıb
lerine karşı müstesna hır hıınaye 
tenıin ediyor: Kırıcı ve yıkıcı ra
lcibliği menediyor. Eğer şu V~Y:S .oo 
istihsal icin üç müessese kafı ıse 
dördünciisüne müsaade etmiyor. 
Aynı devlet, aynı adaleti istihlak 
eden halk menfaatine karşı da 
tatbik etmek zaruretindedir. Ben
den gayrisi artık şunu veya bunu 
\mal eden yeni bir fabrika açmıya· 
cak; falmt ben kendi imal ettiğim 
malı istediğim fiata satacağım. 
Bu dirile ekonomi değil, dirije in
lıisarcılrk olur. Hiç bir millet, böy
le bir inhisarcılık menfaatlerinin 
hususi müessese ve şahıslara has
rolunmasına tahammül edemez. 

Ekonomi Bakanımız, şimdi,e
ıasen üstiinde olduğu ve anlaşma
larla bazı hususlarda tatbik ettiği 
azami asgari fiat tayini hakkım 
kanuınla almaktadır. Bu kanun, 
tatbik edegeldiğimiz ekonomi sis
teminin tabii bir neticesinden bat
ka bir şey değildir. 

Endüstrilerimizi yeni kuruyoruz: 
Bundan zarar görenler, planımız 
ve teıebbüslerimiz hakkında kötü 
telkinler yapmakta ve b~l~ ~
fırtmaktadır. Dişarınm bızım fı· 
atlanmrzı yüksek gösteren bir 
damping fiatı var. Bir de fiat
larm yükseliıini yalnız buna at· 
feden bir menfaatcilik var. Halkın 
İçinden çıkamadığı muamma bu
dur. Yani, dışarı fiat, hakikaten, 
zararı kendi devleti tarafından ve 
Ya iç fiat farkı ile görünen bir 
rekabet fiatımıdır? Yoksa, eğer 
bir takım masraflar azaltılır, işle
rinıiz rasyonelleştirilir, bir takım 
islahlar yapılırsa, iç ve dış fiatlarr 
Yaklaştırmak mümkünnıüdürA ? 
Yüksek ve adaletli bir hakem la· 
zıın. Bu hakem, ancak umumi 
menfaatin bekçisi ve tanzimcisi o· 
lan devlettir. 

Bu müdahalenin, yalnız bir 
takım fiatları düzelteceği için 
tnaddi değil, bazı şüp~~leri ~~·~.e
deceği için manevi tesırı de buyuk 
olacaktır. Ancak milli fedakarlık
tan kuvvet alan büyük teşebbüs· 
ler devrinde manevi amilin, mad
di amil kadar rol oynayacağını 
tekrar etmeye de lüzum yoktur· 

ÇAGRI 
Dahitiye Encümeni buı;iin saat 10 

da topl;:ınaca:.tır. 
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-----------------···---
Son haberler ücüncii • 

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

dün akşam 
döndüler 

Reisicümhur Atatürk 
üstü Ankaraya 

KADIN TAYYAREC:t~JIZ 

Bayan S. Gök~~n 
Askeri tayyarc.•ciliğe ha":la
ınak üzere ta)·yart• ilt• nitti-

• • l""' 

Ulu önder Eskişehirden geçerl~en hava kıtalarını teftiş 

buyurdular ve memnuniyetlerini beyan eitiler 

ği Eskişehirde kalth. 
Eskişehir 

9 Haziran, (A. 
A.) - Hazira· 
nm 7. ci Pazar. 
tesi günü İstan
bul yeşilköy Tay
yare Meydanm • 
dan uçarak Bur
saya gelmiş olan 
kadın tayyareci. 
miz Bayan S. Gök 
çen bugün saat 
8.45 geçe Bursa
dan tayyare ile u
çarak 55 dakikada 
Eskişehire kon _ 
muştur. Spor tay
ya recil iğini ikmal 

Eskişehir, 9 Haziran (A.A.) -
Reisicümhur /\ tatürk dün saat 10 
da Eskişehri şereflendirmişler-

Halk Partisi Dairelerini ziyaret ve 
bunu müteakıp hava kıtalarmı ve 
tesisatım teftiş buyurmuşlar ve 

yurtlukları intizam ve yüksek te
kamülden dolayı kıymetli havacı
larımızı tebrik ve takdirlerini be
yan buyurmuşlar ve kumandanlık 
defterine şu çümleyi yazmışlar
dır: 

''Çok sevindim gördüklerim
den." 

Reisicümhur Atatürk saat 2 de 
İstasyona avdetle aynı heyetlerin 
ve türk uçmanlanmn tazimkar 
tezahüratı arasında Ankaraya ha
reket buyurmuşlardır. 

Reisicümlwrumıız Arıkurmla 

etmek üzere bu - Bn. S Gökcen 

lunan Bayan Gökçen Eskisehir Tayya
re Okulunda mensup olduğu bölük da
hilinde askeri tayyarecil ğe başlamak ü
zere orada kalmıştır. 

Atatürk Çiftlik istasyonunda kendisini karşrlayanlar arasında 

Reisicümhur saat 19.45 de An
karaya teşrif etmişler ve refakat
lerinde Başvekil İnönü olduğu 
halde doğruca Hariciye konağına 
giderek orada toplanan lcra Ve
killeri Heyetine riyaset buyur
muşlardır. 

B. Sevici Belımen 
' İzmir yolunda dir. Çukurhisarda bir tayyare fi

lomuz tarafından selamlanan Ulu 
Önder Eskişehir İstasyonunda 
Vilayet Erkanı, Kolordu Kuman
danı ve Karargah Erkan ve Zabi
tanı Belediye Reisi ve Heyeti, 
Cü~huriyet Halk Partisi Erkanı 
tarafından karşılanmıştır. Şehir 
baştanbaşa donanmıştı. Atatürk 
sokakları dolduran kesif bir halk 
tabakasının coşkun tezahurleri a· 
rasmdan geçerek Kumandanlık, 
Vilayet, Belediye ve Cümhuriyet 

iŞ KANUNU IÇlf!.. 

Şükran duyguları 
Her türke, mil1i bayrak altında 

müsavi !jeref ve müsavi vazife ve -
ren Atatürk devrinde, yurt hizmet
lerini iş üzerinde ödemeğe çalışan 
(Ulus) işçileri, inkıİabın yeni bir 
başansı olan fş kanunu önünde son
suz bir sevinç ve geniş bir minnet 

duymaktadırlar. 

l 

Çiftçi, esnaf, tüccar gibi sosyal 

ileri hayatın ayırdığı ihtisas kolla· 
rından biri olan işçiler; iş kanunu i
le, milli birliğin sarsılmaz bütünlü
ğü içinde, işlerine daba sıkı ve da
ha samimi olarak bağlanmış bulu· 
nuyorlar. Uzun yıllar emek verile
rek hazrrlanan kanun; işe karşı 

borçlu olduğumuz vazifeleri tama. 
mile aydınlattığı gibi yarından e
min olarak bütün özverilikle işin i. 
yi ve tam randımanlı olmasına gay
retimizi sağlamıştır. Böyle bir ça
lışmanın yalnız iş muhiti için de
ğil, ulusal varlrk için de verimli o
lacağına şüphe edilemez. Biz eminiz 
ki buraya karlar arzettiklerimi?.le .. 
Türikyedeki bütün iş unsurlarrnrn 
duygu ve düşüncelerini ifade etmiş 

oluvoruz. 
Bu günün sevinci içinde, birçok 

başarrlarr kendisine borçlu oldu~u
muz ve çerçevesi içinde daha bir
çok şeyler başaracağımız Büyük 
Partimize, onun hükümetine ve 
hepsinin başrnda Ulu Öndere son
suz saygılarımızı ve şükranlarımı. 
zı sunarız. (Ulus'ta çalışanlar) 

Is kanunu ve Partimize 
lıi 

gelen telgraflar 
İş kanununun çıkması dola~ısiy

le iş yerleri ve işçilerden Partı ?e· 
nel Sekreterliğine duygulu sevınç 
telgrafları gelmektedir. 

--

Tayyare Meydanında uçu§a hazır 
bulunan tayyare filolarının yanına 
giderek orada filolarnnızın toplu 
ve münferit uçuşlannı gı&müşler
dir. 

Atatürk burada müşahede bu-

Kamutay Başkanı Renda ile 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

Çakmak da bu içtimada hazır bu
lunmuşlardır. ( A.A.) 

KAMUTAYIN DÜNKÜ TOPLANTISINDA 

Sıhat Bakanlığı teşkilatı ve 
ticarette tağşişin meni kanun 

projeleri görüşüldü 
Celal Bayar, dış ticaretimiz için bu kanunla 

devletin alacağı t edbirleri izah etti 
kardığı kanun projeleri şunlardır: 

Satılan kinin bedellerinin sıhat ve 
içtimai muavenet vekaleti büdcesinde a. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

KULAKLARIMIZ RADYODA 

Afyon. 9 (A.A.) - Yugoslav bakanı 
Behmen İzmire geçerken trenn şehri· 
mizde yarım saat kalmasından istifade 
ederek otomobilJe bir gezinti yapmıştır. 
Bakan çarşıyı, hali, nümune fidanlığını, 
yeni me::ı;arlığı gezmiş, şehirde gördü~tl 
bayındırlık eserlerinden takdirle hah· 
setmiştir. İlbay ve şehir mümessilimiz 
bakanı istasyonda karşılamışlar ve ge, 
zintisine refakat etmişlerdir. Bakam 
şehir namına bir sandık maden suyu ar. 
mağan edilmiştir. 

__, ~ aıaro --Ol!JltlT .. ~ 

Bugün 
Üçiincii sayfada: 

Fransız grevcileri patronlarla anlat· 
tdar. - Fransız elçileri Pariıe 

çağrıldı. 

Dördüncü sayfada: 
- Bükreşle yıkılan tribün had· ""Sİ 
hakkında tafsilat. - E v1ilik ve öteaa 
tefrikamız.. 

Beşinci sayfada: 
Çinde vaziyet karışık. 

"1?MJ.t'7AJL1l&J?a~~~, 
~ 

Kamutay dün B. Refet Canıtezin re
isliğinde toplanmış ve hizmetlerinin 
tevsik ve tesbit muamelesinin noksan 
bırakılması yüzünden 400 saydı kanun
dan faydalanarak fevkalade terfi etmi
yen doktor yarbay Haydar ve subay he· 
yetine mahsus v ~er.fi kanununun bazı 
maddelerini degıştıren 2735 sayılı ka
nunun z inci maddesinin değiştirilme
sine dair olan 2900 numaralı kanunun 
muvakkat maddesinin tefsiri hakkında. 
ki hüküınet tezkerelerinin milli müda
faa encümeninin mazbataları okunarak 
kabul edilmiştir. 

Dünkü maçları Taksim 
stadyomundan dinlerken 

Dün kabul edilen 
kanunlar 

Kamutayın dünkü toplantısında çı-

Polonyanrn Ankara büyük elçiliğine 

tayin olımw doktor Mişel Sokolnicki 
dün sabahki ekspresle şehrimize 

gelrııiştiı. Resmimiz elçiyi garda ken. 
disini k:1rsrlıvanfarla eösteriyor 

İzmir İstanbul oyunu yarıda 
kaldı. Vienna -Ankara 4 - 1 bitti 

Bütün arkadaşlar radyonun ba
şındayız. Uğultu, uğultu, uğultu .... 
Kahkahalar, neşeli konuşmalar, he
yecanlı bağrışmalar ve alkış ... Burası 
Taksim stadyomu ... 

Spiker: Şimdi İzmir - İstanbul 
maçı başlıyacak. Sahaya çıkan izmir
lilerdir. lstanbul daha çıkmadı. Öğ
rendiğime göre lzmir, lstanbulun 
sağ iç muhacim olarak koymak iste
~iğ~ ~-akkı'nın Ankara'dan geldiğini 
ılerı surerek takıma alınmasına itiraz 
ediyormuş. Bundan dolayı anlaşmaz
lık devam ediyor ve takım cıkm :. . ıyor. 

. Alkış; irili ufaklı, kısık yüksek 
mce kalın ceşid ceşı'd .. ··1t··1 , • ~ • guru u er ara-
sı~da geı:e spikerin biraz burundan 
ge en bogukça sesi: "alkışlarla kar· 
şıl~nan ~~~anbul oyuncularıdır. De
mın dedıgım gibi takım on k" . H k k • l . ışı. a -
f ıda zmır itiraz ettiği ve itirazı da 
e erasvon dog"' ru buld "' l , ugu ıçın s-

f_5a:yfoYt çeviriniz) 

ı., Pa7ar günü ya{7llan Först Vicnm: 

tanbul muhteliti maçında Yaşar, · ·ı 

enne tnuhaciminin ayağrnd:ırı topu 
alrrken. (Klişe: T qn) 
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tanbul, sağ iç yerini. protesto maka
mında, boş bırakarak on kişi ile oynı
yacak. '• 

Arkadaşlarla konuşuyoruz : 

- Tuhaf şey 1 lstanbul lzmir • c 
yenileceğini bildiğinden on kişi ile 
oynadığını bahane etmek için mi bu 
manevrayı yapıyor?. 

- İzmirin itirazını federasyon 
doğru bulduğuna göre lstanbul'un 
inadı neden?. 

- Asıl anlaşılmaz cihet şudur: 
Bu maçlaı olimpiyadlara hazırlık ol
mak maksadiylc yapılmaktadır. ls-
tanbul • İzmir - Ankara arasında ter
tib olunmuş iddialı müsabakalar de
ğildir ki şu veya bu bahane ile yen
mek veya yenilmek bahse konulabil
sin. Buna, asıl maksadı unutup böl
ge kaygrlariyle hareket etmek derler. 

- T ertib heyeti bu gibi çocuk
luklara müsaade etmemelidir. 

Biz konuşuyoruz. oyun devam 
ediyor. 

Spiker havayı anlatıyor: güneş ve 
rüzgar yok; sümbüli denilen hava; 
fU halde ne bir takımın, ne de öteki 
talwnm aleyhinde .. 

Spiker devam ediyor: "İzmir sağ 
içi aldı. ilerliyor. İstanbul sol muavi
ni kesti. sol açığa v •rdi. Sol açık şut 
çekti. lzmir kalecisi yakaladı degaj
man yapıyor. 1zmir sağ içi aldı, drib
ling yapıyor. Sol içe verdi. Şut çekti. 
fstanbul kalecisi topu güçlükle tut • 
tu ... " 

Hep bu şekilde devam ederek bi
rinci yarı oyun bitti. 

Bütün hu sözlerden oyunun sıkı 
ve mütevazin olduğunu anlıyoruz. 

İki taraf da birçok fırsatlar kay -
bettiler ve gol yapamadılar. .. 

ıl• •• 

İkinci haftaymın yirmi ikinci da
kikasına kadar değişmiş bir vaziyet 
yok: lstanbul sıfır, lzmir de sıfrr ... 

Spikeri dinleyen arkadaşlardan 
biri latifeyi kaçırmıyor: 

- Evet, iki takım da sıfır. 
Bu sırada İstanbul bir gol yaptı. 
İzmir buna cevab verrnektP ~e-

cikmedi. 

İstanbul: 1 - İzmir: 1. 
Fakat oyun durdu. Yağmur ve 

münakaşa başladı. 

Yağın ur altında spiker ıslandığın
dan şikayet ederek - bizim de bir 
parçasını işittiğimiz - münakaşa se
bebini naklediyor: "İzmir bir ovun -
cusunu değiştirmek istiyor. H~kem 
müsaade etmiyor. lzmirliler oyuncu
nun sakatlandığını iddia ediyorlar. 
Hakem bu iddianın yanlış olduğunu 
ileri sürüyor. İzmirliler hakemi lstan
bula taraftarlıkla itham ediyorlar. 
Hakem - Ben ne lstanbul, ne An
kara bilirim, ben talimatname bili
rim, bu şekilde oyuncu değişmez -
diyor. İzmirliler ısrar ediyor. Hakem 
oyuna devam emrini veriyor. İzmirli
ler emri dinlemeyip sahayı bırakarak 
drşarr çıkıvorlar. .... .. 

Arkadaşlar biribirimizin yüzleri
mize bakıyoruz. Bu ne demek? 

- Bu, şu demek ki lzmir de İs -
tanbul'un yanlısını tekrarladı; mak
sadı unuttu, böfge kaygısına düştü. 

Türk Spor Kurumu, bu kötü zih
niyeti unutturmak, futbolculara te
miz spor zihniyetini, memleket spo
ru zihniyetini telkin etmek için çok 
uğraşacaktır. 

- Muvaffak olacak mı? 
- Elbet~ .. 

••• 
Ankara - Viyana maçı ..• 
Şimdiye kadar beş müsabaka ya

pılmıştı. 

Birinci gün: ls~nbul Ankarayı, 
İzmir Viyanayı yendi. 

İkinci gün: Ankara Jzmiri yen
di, Jstanbul Viyana ile berabere kal
dı. 

Şu vaziyet göz onune alınınca 
Ankaranın da Viyana ile, hiç olmaz
sa, berabere kalınası lazım. 

Spiker izah ediyor: viyamıhlar 
bugün daha iyi oynuyorlar. Belliki vi
yanalılarda profesyonelliğin emniye
ti ve ankara1ılarda amatörlüğün te
reddüdü var. 

Spiker bir fikrini daha şöyle anla
tıyor: an karalılar bugün derin pas • 
larla oynuyorlar ve muvaffak <ılamı
yorlar. Dün daha kısa paslarla ilerli
yor ve iyi netice alıyorlardı. Oyun 
tarzını değiştirmek doğru değildir. 

Otuz bir dakika devamlı bir mü
cadele halinde geÇiyor. lnisiyüif da
ha çok viyanalılarda. Bir ceza vuru· 
şu, top Viyana sol içinde, şut ve gol.. 

Haftaym böyle bitiyor. 
Fakat. Ankara takımının nasıl 

teşkil edildiğini spiker bildirmemiş 
olduğu için ~.,Jdmm telgrafla soru
yoruz. 

İkinci haf tayın başlarken spiker 
bu merakımızı gideriyor: Oyunun bi 
rinci yarısında iyice kurulmuş olan 
takım ikinci yarı:ımda oldukça bozul
muştur. Sağ aç1~ Selim'in yerine Re· 
sai ve sağ i~ Crnerin yerine Bekir 
getirilmiş, müdafi Mehmed de Saf
fetle değiştirilmiştir. 

Viyana sol içi çok tehlikeli: Önü 
hemen daima boş bırakılıyor. O da 
bundan istifade ederek sağ içe pas 
"'eriyor ve kalecinin boş bıraktrğı kö~ 
şeden ikinci golü yapıyor. 

Üçüncü gol: sol açık ilerliyor, sol 
içe veriyor. Sol iç sağ açığa geçiriyor 
ve önü boş olan sağ açık da, topu ra
hat rahat kontrol ederek, kaleye so
kuyor. 

Ankara takımı bezmiş değildir; 
hücum ediyor, şut çekiyor, fakat gol 
yapamıyor. 

Viyana takımının sol içi topu sü
rüyor, şut çekme vaziyeti alırken kar
şısına kaleci çıkınca sağ içe pas veri
yor, fakat ondan önce hafbek yetişe
rek dördüncü golü de yapıyor. .. ,,. .. 

Bu altı müsabaka da, Türkiye 
futbol federasyonu Ankara, İo:;tan -
bul ve İzmirin elli kadar tutbolcusu-
nu - biribirleriyle ve Viycına profes
yonel birinci kümesinin ikincisi olan 
Först Vienna ile karşılaştırmak su -
retiyle - yakından tammak fırsatım 
bulmuş ve futbol meraklıları da sürp
rizler içinde cereyan eden altı gi.izel 

maçın, uzaktan yakından, zevkini 
tatmışlardır. 

Federasyon ve onun yardımcı ko
mitesi, Berlin olimpiyadlarında türk 

futbolunu temsil edecek olan - ihti -
yatlariyle birlikte - on bc.ş kadar fut -
bolcuyu seçmiş bulunmak lazımdır. 
Bunlar kimlerdir? Altı maç hakkında 
okuduklarımızdan, dinlediklerimiz
den netice çıkararak isim tasrih ede-
cek mevkide değiliz. Y almz, karşıla
şan dört takımın hemen aynı kuvvet
te olduğunu idaia edersek - neticele
re göre - mübalaga temiş savılma -
yız. 

Şu halde : 

1 - Türkiye takımları, teker te
ker, Först Vienna kuvvetindedir. 

2 - Bu takımlardaki oyuncuların 
bir ayarda olmadığı muhakkak bu-

lunduğuna göre en değerlileri seçile
rek kurulacak bir takım • n a z a r i 
o l a r a k • kudretli bir takını ola -
caktır. 

3 - Olimpiyadlara kadar henüz 
bir buçuk aylık bir zamanmuz oldu
ğuna bakarak bu takımın a m e l i 
o l a r a k da kudretli bir hale geti -
rilmesi imkanmm elde edileceğine 
inanmak lazımdır. 

Netice olarak diyebiliriz 
maçlardan beklenilen fayda 
edilmiştir. 

ki; bu 
istihsal 

*** 
~ R. PEKER'in ,vvvvvvvvvvvvvvv" 

R. Peker'~ Ank~~~~~I ~i~e~.:~~!"!de m~ği inkirab ~ 
derslerinde tutulan talebe notları, gözden geçirildikten sonra, ULUS ~~ 
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ISTANBUL TELEFONLARI: 

Orta mekteb ihtiyacı 
İstanbul, 9 - İstanbuldaki orta mek

teb ihtiyacını tesbit için yapılan tetkik

lere devam ediliyor. lstanbulda orta 

mckteb ihtiyacının kısmen yarım tedri

sat usuliyle temini çok muhtemeldir. 

Festival şenlikleri 
İstanbul, 9 - fstanbulda Festi -

va! şenlklerine ağustosun ikinci gü
nti "iindüz Moda'da yapılacak ka
yık yarışları ile başlanacak, eyh'.'ı· 

li!..., üdincü J?Ünü Bebek ve Küçük -
suda yapılacak mehtab eğlencesiyle ni· 

hayet verilecektir. Bu şenlikler için par
lak bir program hanrlanmıştır. 

* İstanbul, 9 - ŞehirciUk mütehas

sısı B. Prostun mukavelesi bugün bele. 

diyede imzalandı. 

* İstanbul, 9 - Gazi köprüsü inşa
atini idare ve kontrol etmek üzere bele

diyede bir teknik büro hazırlandı. 

Muğlada ekin vaziyeti 
Muğla, 9 (A.A.) - İlin sahil kısım

larında ekin biçiminin ardı alınmak üze
redir. İç kısımda arpa ürününün biçil
mesine başlanmıştır. Bazı yerlerde fazla 
yağmurlardan göz noksanlığı varsa da 
önemli değildir. Zeytinler çiçekten kur
tulmuş. taneye binmiştir. Ürün geçen 
yıla g-öre çok fazladır. 

C. H. P4! ilyönl{urnll\'lerkczinin oliuma 
salonu yarın açılıyor 

Yenışehirde C.H.P. İlyönku
rul merkezinin okuma salonunun 
döşenmesi bitmistir. Salon yarın 
saat on yediden itibaren açılacak
tır. Okuma salonu, cumartesi gün
leri saat on üçten yirmiye, pazar 
günleri ondan on ikiye ve on 
üçten virmiye ve diğer günlerde 
on yediden yirmiye kadar kadın 

Tarım kredi kooperatifle
ri kredi vermeğe başlıyor 

Eski zirai kredi kooperatifleri kanu
nuna göre teşekkül edip de yeni kanuna 
uymak kararını. veren tanm kredi ko
operatiflerinin ortaklarına üretim kredi
si verilmesi için hazırlanan esaslar eko
nomi bakanlığının tasvibinden geçerek 
Ziraat bankasının bütün teşkilatına ta
mim edilmiştir. 

Bursada Türkuşunun 
çalışmaları 

Bursa, 9 (A.A.) - Bugün Türkkt.şu 
talim alanında toplanan Bursa köylüle
ri ve mubtarlan Türkkuşu üyelerinin 
çalışmalarını ve uçuşlarını yakından gör
düler ve şimdiye kadar yapagel

dikleri toprak ürünü hasılatı teberrulan
nı vüzde ikiye çıkardılar. Bu toplantıda 
halkın yurdseverliği ve özveriliğinden ö
türü hükümet, parti ve uçak kurumu a· 
dma teşekkür edildi. 

ve erkek bütün Parti üyelerine a· 
çık bulundurulacaktır. Parti mer
kezi türkeç ve yabancı dillerde çı
kan birçok mecmua ve gazetelere 
abone olmuş ve yüzlerce eserden 
mürekkeb bir kütüpaneyi partili
lerin faydalanması için hazırla~ 
mıştrr. 

Kömür :~cak vasıtalar 

sergisinin hazırlıkları 
Ekonomi bakanlığımn, 15 ağustosta, 

Ankarada, maden kömürü yakan sobalar 
ve diğer vasıtalar için büyük bir scrgj 
açmağa karar vermiş olduğunu bir ma·, 
yıs tarihli sayımızda okuyucularımıza 

haber vermiştik. i 
Bakanlıkta bu sergiye aid hazırlık

lara hararetle devam edilmektedir. Serg~ 
için hergün muhtelli memleketlerden mi• 
racaatlar yapılmaktadır. Sergi ummni ka 
tibliğine B. Suad Şakir tayin edilmiştir. 

Soba, kalörifer, şömine gibi en mo
dern ve en ekonomik vasıtalar haricinde 
taş kömürüyle işleyen otomobil, otobüs. 
küçük motorlar, motorpomplar, trak· 
tör ... ve sair bir çok vastıalann da bu 

sergide tetkiki kabil olacağı anla~dmak
tadrr. 

İlin her tarafında ekim işlerine de
vam ediliyor. İyi yağmurlardan dan, 
mrsu, sisam, pamuk, bostan ekilmelı;:te

dir. 

B. Fatin güneş tutulması
nı tetkik için Bursaya gitti 

Serginin muhtelif vilayetlerimiz hal· 
kınca ziyaret ve tetkikini temin için şi
mendüferler ve devlet denizyollan tari· 
felerinde, grup ziyaretleri için, büyük 
tenzilat temin edilmiştir. Uzak vilayetle· 

rimizden gelecek gruplar aynı zam.anda 
yeni Ankarayı da ziyarete imk3n bula
caklar ve şehirlerine her suretle istifade 
etmiş bir halde döneceklerdir. Bu yüz

den ziyaretçilerin sayısının binleri geçe·) 
ceği umulmaktadır. 

Tıbbi Müsamere 
Birinci mmtaka etıbba odasının her 

on beş günde bir verilmekte olan tılı
bi miisamerelernin 12 incisi yarın saat 
20.30 da eskisi gibi Ankara Nümune 
hastanesi konferans salonunda yapıla

caktır. 

MEVZULAR: 

1 - Akciğer absesinde alkol teda
visi (geçen müsamereden kalan) 

''Dr. Şerif Atakam" 
2 - Kıhıf plastikleri hakkında (ge

çen müsamereden kalan) Dr. Ömer Vasfi 
3 - Bir karaciğer cerrahatları vakasx 

(geçen müsamereden kalan) Dr. Safa 
5 - İki taraflı böbrek taşları ve 

böbrek anomalisi {mü~ahede) Dr. Feyzi 
Taner 

Ankara 
Türltlyede yeni 
oluşun bir izahı 

Yazan: Norbert von Bischoff 

Türkçeye çeviren: Burhan 
Belge . . 

BİRİNCİ BÖLÜM 

OLMUS OLAN. 
1. Anadolunun tarihine dair 

il. Türklerin hayatma ve İs

lam dinine dair. 
111. Osmanlı imparatorluğunun 

sonuna dair. 

İKİNCİ BÖLÜM : 

OLMAKTA OLAN. 
1. Türk inkrlabma dair. 

il. Türk inşa davasına dair. 
111. Türkiyenin ilerisine dair. 

"ULUS" ta tefrika edilen bu değerli 
eser kitab halinde çıkmıştır. Anadolu
nun uzak ve yakın mazisini,. bu günü
nü ve yarınını dost bir yabancının na
sıl gördüğünü bilmek isteyenler, geniş 

bir tetkik sahası açan bu kitabı oku- ı 
ma1ıdırlar. 

320 sayfa, 150 kuru~a AKBA'da .. ---.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ _ 

Bursa, 9 (A.A.) - Güneş tutulma 
hadisesini tetkik için türk rasatanesi di
rektörü B. Fatin ve muavin B. Kemal 

bugün şehrimize geldiler. 
Bursa dağ sporlan kulübü gereken 

tedbirleri almaktadır. Rasada yarayacak 
malzeme yann Mudanya yolu ile gele
cek ve doğruca dağa götürülecektir. 

Karabük demir fabrika
sının memur evleri 

yaplryor 
Safranbolu, 9 (A.A.) - Karabük'de 

kurulacak demir endüstrisi fabrikası i

çin ilk memur binaları yapılmak üzere 
müteahhidi bugün filen işe başlamıştır. 

Bu ak1am Avrupa istasyonlarında 
dinlenebilecek seçme proğram 

(Ankara saatı ile) 

Konserler: 
18.- Bükreş (hafif müzik konseri) 
20.30 Budapeşte (orkestra) 
22.- Viyana (senfonik) 
22.- Prag (orkestra) 
22.25 Budapeşte (viyolonsel) 

Halil Müzik: 
20.20 Bükreş (şarkı) 

20.30 Budapeşte (salon orkestrası 

21.30 Bükreş (oda müziği) 

21.30 Viyana (eski Viyana müziğii 

24.- Viyana (kuartet) 

24.- Budapeşte (Tsigan) 

AnkaTa Radyosu 
12.30 Plak yayımı ve Ajans haberleri 

19.30 Hafif müzik 

19.50 Tayyareci konuşuyor 

20.10 Karışık müzik 

20.40 Operet plak yayımı 

lstanbul Radyos• 

18.- Hafif musiki (plak) 

19.- Haberler 

19.15 Muhtelif orkestra eserleri (plak) 

20.- Türkçe film ve operet musikisi 
(plak) 

20.30 Stüdyo orkestralarr 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu a1an
. sının gazetelere mahsus havadis 
servisi verilecektr . 

Sergi umumi kitibliği muhtelif dil· 
lerde broşürler hazırlamaktadır. Gerek 
teşhir için, gerekse ziyaretçiler için ika· 

met ve ucuz yaşayış mevzuu da göz Ö

nünde tutulmuştur. Otel ve lokantalar 

ve pansiyonlarımızca da hususi tenzi
lat yapılacaktır. 

Sovyet ticaret mümessilliği şimdiden 

µışaat ve hazırlıklara başlamak için ~e

niş bir saha istemil?tir. 

DİL KÖŞESİ 

Yazı yazaTken kelimeler üzerinde 

bira.z dikkatle dU1'wak dilimbin ÖZ• 

leşmesine yapabileceğimiz büyük yar· 

danlar varki ihmalc:iliğiınU 7iizün .. 

de~ te~in e".ilemiyor. 
Kalemhn_izin ~cuna cl'fkritldı te• 

sirile gelir gelme~ olduğu gibi kağı

da geçirdiğim~ lakat ~ bir. 

gayretle özleıtirebileceğimi2 lıelime

lere bir kaç misal verelim: 

"Muaaddak" •Özünü "ta&tl"IV' kö· 
küne bir "li'' eki ilave ederek "tas

dikli,,, şeklinde kullanabiliriz: Mu· 

ıaddak kopya = tasdikli kopyo.. 

Sonra "sadık', aözünü bu uta.dik.,• 

le hiç bir alakasını kabul etmeden ge.
ne bir kök kelime olarak muhaloza e• 

debiliri:. Bu takdirde 11sadalı.~, ke· 

limesine lüzum yoktur. Çünkü 11sa• 

dıklık" aynı manayı bi:ze vermekte ve 

kelimeyi de dile öz. türkçe .olaralı mal• 
etmektedir. Muhteris = ihtiraalı, ka· 

clir = kudretli, muktedir = ildi· 

darlı, fecaat = lecilik, misallerinde 

görüldüğü gibi bu kaideyi pek çok 

söz üzerinde tatbik ederek lnmların 

yabancı muadillerini dilimizden ayık· 

lıyabiliriz. 

isimlerde yaptığıma bu ödeıtir 

meyi fiillerde de kolaylıkla tatbik et• 

mek imkanlıdır. (mümkündür) • 

T aa.zzuu etmek = uzuvlanma.k, te• 

mayül etmek = meyİ.llenmek, teşek • . ' 
kül 'etmek = şekillenmek, iAtilade et 

mek = fayclalanmak • 
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Fransız k.al)inesi; iş hayatını tanzim eden 
kanun projelerini parlamentoya verdi 

Öteki projeler hayatm pahalılaşma
sı üzerine çok sıkıntıya düşen memur 
ve eski muharibler ilk yardımı getir-

Paris, 9 (A.A.) - Hükümet parla
mentoya bugün a~ağıdaki projeleri sun

muştur: 

1 - Ücretler azaltılmaksızın haftada 

kırk saatlik çalışma, 
2 - Endüstride, ticarette ve serbest 

, mesleklerde ücretli on bes günlük se. 
' nelik izin, ' 

3 - Kollektif is mukaveleleri. 
4 - Eski muharib tekaüdiyelerinin 

ber türlü vergi ve resimden istisnasr, 
5 - Hükümet memurlarına aid es

ki terfi mühletlerinden avdet ve aynı 
?:amanda ikamet ve ev kirası hakkında
ki ikinci tazminatın ilgası. 

Başbakan Leon Blum bu projelerin 
parlamento seçimlerinden sonra hemen 
küsrüye çıkarak hükümetin iş anlaş
mazhklarındaki uzlaştırıcı rolünü an
latmış, işçi ile patronların anlaşdıkları
nı ve binaenaleyh istikbalin daha büyük 
bir itimadla göz önüne alınabileceğini 
söylemiş ve demiştir ki: 

"- Anlaşma hükiimetin hakemliği 
altında gerçekleşmiştir. Hüki.imet bu ha
kemliğini ~erektikçe kullanmrştır. Pat
ron ve işçi d~legeleri kırk saatlik hafta 
çaltşmasını, ücretli izinleri ve kollektif 
.ınııt<"'!vele Teri k<. bul etmişlerdir. 

Londra borsasında 

mektedir.,, 
• B. Leon Blum, yeni parlamento ko-

misyonlarının seçilmesini beklemeden 
meclisin perşembe günü projeleri ko
nuşmaya başlayabilmesi i~in 33 kişilik 
hususi bir komisyon kurulmasını tek
lif etmiş ve bu teklif reyi işari ile ka-

bul olunmuştur. 

Paris, 9 (A.A.) - Hükümet, per· 
şembe veya cuma günü kollektif iş mu
kavelesine, kırk saatlik haftaya ve üc
retli tatil günlerine aid kanun projeleri
nin kabul edilmesini parlamentodan iste
mek niyetindedir. Bu projeler, bugün 
bakanlar meclisinin yapacağı toplantının 
sonunda, öğleden sonra meclis bürosu-

na sunulacaktır. 
Senatonun bu projeler hakkında haf-

ta sonunda konuşmalar yapmak ihtimali 

vardır. 

J7 aziyeıte değişiklik yok 
Paris, 9 (A.A.) - Grev vaziyeti a

şağı yukarı dünkü gibidir. İşçi korpo
rasyonları ile patron sendikaları ara
sında konuşmalara devam olunmaktadır. 

yükseldi.. 

Fakat bu yükseliş uzun sürmeyecek 
rinde bir değişikliğe atfetmek yanlış 
olur. 

Londra, 9 (A.A.) - Fransız franğı
nm birden bire yükselmesi bugün ve 
yarm frank ile tediyede bulunmaya 

• mecbur olan acul satıcıların tekrar 
yaptıkları mübayeadan ileri gelmekte
dir. Bu yükseliş idame edileme% ve bu-

Mornig Pott gazetesi, Leon Blum· 
un cumartesi günü izah ettiği siyasa. 
nın frankr koruması sıyasasına aid ol
duğunu ve binaenaleyh bu yükselişin 
kısa süreceğini yazmaktadır . 

• ıa fransız frangmın sukut temayülle-

Şehirde esk mahallelerde çarşı orta• 
sında atılan bir bombanın patlaması ne· 
ticesinde 24 kişi yaralanmıştır. Bunların 
sekizinin yara&ı ağırdır. Yaralıların çoğu 

Filistinde tethi§ harelietleri devam ediyor 
Kudüs, 9 (A.A.) - Tethiş hareketle

rı ve arablarm yahudilere karşı olan düş
manlıkları devam etmektedir. 

Haber verildiğine göre bir arab çete
.si, Kudüs'ün 5 kılometre dışında, bir o· 

tobüs kervanına 200 kadar kurşun atmış 

ıe bir yahudinin agır surette yaralanma
.sına sebeb olmıışmr. Polis ve İskoçya 

askerleri yardıma gelerek çeteyi uzak
laştırmışlardır. Bunun üzerine çete efra
dı, biraz ileride, umumi harbten k~lma 
eski türk siperlerine sığınarak orada sa
atlerce mukavemet etmişlerdir. Bir İs
koçyalr asker yaralanmış ve çete efra· 

dmdan bir kaç ki;ıi ölmüştür. 

l(ısa Dıs 1-Iaherleı· 
' * Londra - Negüs, kendi şerefine 

Milletler cemiyetine yardım birliğinin 
vereceği ziyafette bul urunayı kabul et
miştir. Salahiyetli mahfiller B. Mar
ten tarafmdan tertib olunan B. Grandi
n;n dıs işler bakanlığına serzenişte bu
hınnuğu haberini tekzib etmektedirler. 

* Vaşington, - Kongre ve senato, 
Klerland cumuriyetçi partinin cumur 
reisliğine naır.zed seçilebilmesi için 
tQplantılarrnr l 'i h~7.irana kadar tatil et
mişlerdir. B. Landon'un cumuriyetçi 
namzed seçileceği sanılmaktadır. 

* Kahire - Kahire yakınındaki mis
.tinler hastanesinde bulunan cüzzamlı
lar kendilerine iyi bakılmadığı için is
van etmişler, polis ateş açarak bunlar· 

lan birk?çmı yaralamıştır. 

* Berlin - Alman ajansının bildir· 
diğine göre 4 mayısta Gotland açıkla
rında alman Polluks vapuruyla Sovyet 
Meşim:'d vapurunun sis yüzünden çar
;>ısmasr isi tıalt krnrla vaprlan tahkikat-

ta, Sovyet gazetelerinin bı.: iş yüzünden 
Almanya aleyhinde yaptıkları neşriya
tın asılsız olmadıiTr anlasıldrP,-ındn Mos.. 
Kovadaki alman biiyük elçisi bu neşri
yatı Sovyet hükümeti nezdinde protes

to ~tr.;ıi5tir. 
* Londra - Yeni neşredilen bir be· 

yaz kitaba göre İn'{i•erenin A.merikaya 
olan h<ı.r? borcunun mikdarr 133.694.814 

isterlin..,.dir. 

* Roma - H:ıbeş harbınd~ ölen İ
talyan askerlerinin kemikleri Amba A· 
lap-i da ı;.ınrn tepesinde yapclacak olan 

bir Jrn · - 0 ~·e taşınacaktır. 

*Tahran - tranm eski Moskova iş
gi.iclc · B. Seed Roma orta eI~iliğine ta• 

arab köylüsüdür. 
Hayfaya bir ingiliz taburu çıkarıl-

mıştır. 

Bir otobüse taarruz edildi 
Kudüs, 9 (A.A.) - Bazı haydudlar, 

asker muhafazasında bulunan bir yolcu 

otobüsüne taarruz etmişlerdir. 
Aynca bir asker müfreıesiyle polis 

kuvvetleri yardıma koşduklanndan hay· 

dudlar kaçmıştır. 

BB. Musölini ve 

Şu~nig 
Habsburgların bu ay so-
nunda Avusturya tahtına 

çıkmalarına karar 
vermişler 

Paris, 9 (A.A.) - Övr gazetesi, ya

zıyor: 

"B. Musolini ile B. Şuşnig, son yap• 
mış oldukları görüşmede habsburg 
dinastisinin 26 veya 30 haziranda tek
rar Avusturya tahtını işgal etmesine 
karar vermişlerdir. Bu tarihlerde Mil
letler Cemiyeti asamblesi ve konseyi 
İtalyayı hoşnud etmiyecek bir takını 
kararlar alacak ve bunun üzerine İtal
yada cemiyetten çekilecek ve hiç ol
mazsa Trianon andlaşmasmrn artık mev
cud olmadığını ilan etmiş olan Maca
ristanı peşinden siirilkliyecektir.,. 

yin edilmiştir. Tahranda bir mümessil
lik kuran İsviçre hükürneti, işgüderliğe 
B. Arimin Deriker'i tayin etmiş ve mu

maileyh Tahrana varmıştır. * Roma - İtalya ile Almanya ara
sında bir askeri pakt olduğu resmen tek· 

zib edilmektedir. * Moskova - 27 ağustos 1935 tari-
hinde sovyetler birliği ile İran arasında 
imzalanrnıs olan ikamet, tecim ve deniz 
seferleri a~dlasmalarınca bitaraflık. sı• 
nrr bölgelerinde çekirge mücadelesi ve 
zararh ha!"aratla mücade1e mukaveleleri
nin musaddak suretleri B. StomMi~kof 
ile İran büvük elcisi A noc;irvan Sepah

bodi arasında teati edilmiştir. 

ULUS S/\ 

.. . 

HABERLE 
Fransız gı·evcileri patronlarla uyustıılar 

1 ........ . 

işçiler Pariste ve vilayetlerde yeniden calısma~a 
~ ' LJ 

Paris, 9 (A.A.) - Umumi iş konfe
derasyonu ve sendikalar birliği, bir 
tebliğ neşretmişlerdir. Bu tebliğde 
fransız istihsal konfederasyonu ile u. 
mumi iş konfederasyonu arasında imza 
edilmiş olan anlaşma ile kazanılan hu
suslara işçilerin dikkati çekilmekte, 
kollektif mukavelelerin, sendikalar hak
larının tanınmasının, işçi delegasyon
ları v~cude getirilmesinin temin ede· 
ceği menfaat hususunda israr olunmak
ta, ücretler meselesinde asgari ücret 
tesbiti esasının ve yüzde yedi ila on 
beş nisbetinde umumi biı artırma ya. 
pılmasınm kabul edilmiş olduğu hatır
latılmaktadır. 

Umumi iş konfederasyonu ile sendi. 
kalar birliği kırk saatlik haftanın ve 
ücretli tatil günlerinin kabulü suretiyle 
işçilerin ücretlerin yüzde otuz bes nis
betinde bir artırma elde etmiş ol~cak
ları fikrinde bulunmaktadır. 

Konfederasyon ve birlik, bütün san
dika kurumlarından her nerede müesse • 
selerin direksiyonları, 7 haziran anlaş
masına müstenid hususi mukaveleler 
imzasına muvafakat ederler ve kollck· 
tif bir mukavelename tanzimi içi~ he
men konuşmalara girişmeği kabul eder
ler. ise o~alarda tekrar işe başlanılması
nı ıstemışlerdir 

B. Juho'nun nu.tkıı 
Paris, 9 (A.A.) - Umumi iş konfe. 

derasyonu genel sekreteri B. Juho, dün 
radyo ile neşredilen bir nutuk söyle
miştir. Bu nutukta geçen gece imza e
dilmiş olan anlaşmadan boşnud kalmış 

olduğunu bildiren b,a.tib, bu anlaşmanın 
sermaye ile say arasında yeni bir dev
rin başlanğıcı olacağı düşüncesindedir. 
Hatib, netice olarak ameleyi bu itiJaf
name ah.kamını tamamiyle ve halisane 
tatbik etmeğc çağırmıştır. 

. ~· Juho, sözüne devamla şöyle de
ınıştır.: 

"- Cihan tarihinde ilk defa olarak 
bütün bir sınıf, aynı hayat şartlarının 
is~ah edilmesi gibi bir neticeyi elde et. 
mış oluyor. Hiç bir zaman, menfaat ben
zerliği ve dayanışma hu derece kuvbetle 
kendini göstermiş değildir .•• 

Greı•ciler yavaş y<ıvaş i~e 

başlıyorlar 
Paris, 9 (A.A.) - Dündenberi vila· 

yetlerde tekrar işlere başlanılmış oldu
ğu göralmüştür. Buğün Lil ve Montu· 
son'un maden endüstrisi müesseseleri 
ile Dunlop fabrikaları işe başlıyacaklar· 
dır. 

Belfor arazisi ve civarı endüstrici. 
leri cemiyeti, - ki 35 bin işçi azası var
dır • her müessese umumi konfederas· 
yonu ile umumi iş konfederasyonu ara
sında hasıl olmuş olan anlaşmaya göre 
hareket edeceklerini bildirmesine karar 
vermiştir. 

Paris, 9 (A.A.) - Müteahhidler de
~cgeleri ile işçi sendikası arasında iç 
ışle: bakanlığmda yapılan anlaşma sa.. 
yesındc b~tün bayındırlık işleri tezgah
larında bugün tekrar işe başlanacaktır. 

Öte taraftan, inşaat endüstri pat
ron ve işçilerinin delegeleri arasrnda 
iç bakanlığında yapılan görU9meler ne· 

Umumi iş konfederasyonu reisi B. 

J u h o 

ticesinde esas itibariyle bir anlaşma 

yapılmıştır. Gaz endüstrisinde bir çok 
istekleri temin edildiğinden her türlü 
anlaşmazlık imkanı giderilmiştir. 

Gazeteler normal olarak 
dağıtılıyor 

Paris, 9 (A.A.) - Mesejeri Haşette 

iş başlamıştır. Gazeteler, normal suret· 

te dağıtılmaktadır. Yalnız Marsilya 

müstesnadır. Haşet müessesesinin ou 
şubesinde grev ilan edilmiştir. 
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Sıyasal vaziyeti gözden geçirmelt.: için 

B. Delbos fransız elçilerini 
Parise çağıracak 

Fransız dış bakanının B. Edenle yapacağı 
konu~maya b .. ··k b. '$ uyu ır ehemiyet veriliyor 

Paris, 9 (A.A.) - Dış işleri bakanr d · b' ~ . .. 

D ıh . 
1 

. erın ır alaka ıle gozden geçirmekte· 
B. e os sıyasa vazıyeti gözden ge.. dir. 

çirmek üzere bütün fransrz elçilerini 

Parise çağıracaktır. B. Delbos'un 26 ha

ziranda B. Leon Blum ile beraber Ce

nevreye gitmesi ihtimali vardır. 
F.ransa dış işler bakanı bundan önce 

B. Edenle bir konuşmada bulunacaktır. 

Bu konuşma.Ya büy~k bir ehemiyet at-. 

folun.maktadır. Zira yeni fransrz hükil· 

meti habeŞ meselesinde İngiltere ile 

sıkı bir anlaşma halinde hareket et. 

meğe karar vermiş gibidir. Eko dö Pa· 

ri bu hususta diyor ki: 

••Fransa tarafında vaziyet b u mer-

kezde iken ingiliz kabinesi içinde bu 

meseleye dair fikirler muhteliftir. Söy

lendiğine göre, B. Baldvin ve B. Eden 

bu hususta başka başka düşüncededir
ler. Bu scbebten dolayı lngilterenin 

ne gibi bir tavur takınacağı henüz belli 

değildir. Yalnız gerek Fransanın gerek 

lngilterenin Cenevrede her hangi bir 

faal teşebbüste bulunmıyacağı muhak

kak gibidir. Bu vaziyette ise direktiften 

mahrum kalacak olan Milletler Cemiye

ti asamblesi bittabi mantıki yolu tuta.. 

cak ve cebirle vücude getirilen fili va

ziyeti tanımıyacaktır . ., 

övr gazetesinde Pertinaks daCcnev

rede zecri tedbirlerin kaldırılmayaca. 

ğmı yazmaktadır. 

Paris. 9 (A.A.) - Pöti Parizycn ga· 

zetesi, B. Edenin Montröye giderken 

Parise uğradığı zaman B. Delbos ile gö

rüşmesi ihtimali olduğunu yazmakta. 

dır. 

Nevyork, 9 (A.A.) - Amerikan pi· 
yasası Leon Blumun ista.hat prognmını 

FranUJ, Holanda ve lırnirre, para· 
Zarını düıürmiyecekler 

Cenevre, 9 (A.A.) - Milletlerarası 

tediyat bankası meclisi, bankanın vazi

yetini gözden geçirdikten sonra Fran-

sa, Holanda ve İsviçre dövizleri hak

kında görüş taatisinde bulunmuştur. 

Bu bankaların direktörleri bükü-

metlerinin paralarım düşürmek fikrin. 

de olmadtklarmı söylemi1lerdir. 

Frangın vaziyeti düzeliyor 

Londra, 9 (A.A.) - İngiliz kontrol 

sermayesinin muaveneti olmaksızın 

frank, B. Blumun nutku ve iş alemin

deki anlaşmazlığın halledileceği hak

kındaki ümitler sayesinde kalkınmıştır. 
Frank cumartesi günü 76.28 olduğu hal
de dün 7 5.46 olarak tescil edilmiştir. ı 

Belçiliada 
Kabineyi gene B. Van 

Zeeland kuracak 
Brüksel, 9 (A.A.) - Kral. yeni ka· 

bineyi kurmaya B. Van Zeeland'ı meJ 

!"ur emiştr. B. Van Zeeland kabineyi 

kurmayı kabul etmiştir. 

Brüksel, 9 (A.A.) - Yeni kabineyi 

kurmayı kabul eden B. Van Zeelandın 

görüşmeleri iyi bir gidişdedir. Üç bü. 

yük partinin toplantısından sonra in· 

tibamı söyleyen B. Van Zeeland bunun 

iyi olduğunu ve ~imdiye kadar ciddi 

güçlüklerle kanplaşmadığını bildirmİ'j 

tir. 

Küçük antant kurmay. 

reisleri 
Bu a_ym on dördiindt• Rii1.-n·~· 1 ,.. 

ıo1>umcıcctl•lctr 

Biikı eş. 9 (A.A.) - Küçük an tan! 

kurmay reisleri bu ayın on dördündt 

Bükreste toplanacaklardır Ü d 1 ' · Ç ev et 

reisinin toplanhyı takilı eden br 
toplantı a tı•· ··k y uyu ehcmiyct atfedilnıc1' 
tedir. 

frank haı 

il t ih<>k P.t· 



·SAYFA4 ULUS 

l(otre~inide.. tribünlerin vık:ılması 
yüzünden 

Yeni İngiliz politikasının esasları ne olacaktır? 
20 kişinin öldiiğü sanılıyor 

Tahminen 680 kişi de yar alandı; Tribünü yapan 
müteahhid, mimar ve mühendisler tevkif edildi 4 haziran 936 tarihli Taymis gezete

sinden: 

Okurlarımız tarafından gönderilir 
sütunlarımızda intişar eden bir takım 
chemiyetli mektuplar, ingiliz balkının 
dış sıyasası hakkında biribirinden, 
farklı fikirler ileriye sürmektedir. Bay 
Stid'in mektubunda olduğu gibi, lbun
lardan bir kısmını yalnız İngiltereyi 

ilgilendirmiyen Habeş harbmın Avru
pa üzerindeki tesirleri ve neticeleri ü
zerinde fikir yürütüyorlar. 

Zecri tedbirlerin devam ettirilmesi 
ve yahud kaldırılması meselesine ge
lince bunun da Milletler Cemiyeti pak· 
tmı imzalryan namuslu memleketlerin 
el birliğiyle ve toptan verecekleri bir 
kararla yapmak mümkün olacaktır. 

Lord Rene İngilterenin bu zecri 
tedbirleri tek başına kaldırılmaması 

doğru olduğu gibi, Mitıetler Cemiyeti 
ve ona bağlı olanlar birlik olmadıkça 

onlorın devamına karar vermemesi de 
doğrudur. diyor. 

Zecri · ·· ·~ter daimi surette tatbik 

edilmel· ı konulmamıştır. Fakat ilk 
tecrübede bunların ortadan kaldırılma· 
sı da onun her tarafta tatbik ~eklinin 
yeniden gözden geçirilmesine bağlı ol
mak lazım gelir. 

Bugün sulh bünyesine ağır bir darbe 
indirmiş olan İtalya'yı, yarın yeniden 
başkalarına saldırmıya sevkedecek bir 
tedbir almak da isabetti olmaz. 

Fakat bütün bu farklı görüşlerin 

altında bir nokta vardır ki o da Mu· 
solini'nin Habeşistan politikasından çı. 
kan bugünkü durumu şu veya bu şe· 
kilde harbdan sulha, saldırganlıktan 

müzakereye götürmek icab etmektedr. 
Bu memleket vaziyete hakim olacak 

derecede kuvvetli bir Milleler Cemiyeti 
kurulması lehinde bir fikir birliği var
dır. 

Aynı kanaat, başka memleketlerde de 
uyanmağa başlamıştır. Onun için Mil
letler Cemyeti ve konseyi kendi istik
bali üzerinde kararlar vermek için ça. 
lışmağa başladığı zaman bu, bir hare
'<"et noktası olacaktır. 

Akdeniz doğusundaki memleketler, 
bilhassa, Yunanistan ve Türkiye, ondan 
sonra küçük antant devletlerinin teşkil 
ettiği orta Avrupa, tskandnavya dev
ıetleri, Belçika ve Hotıanda esasen bu 
dilekte müşterektirler. 

Öyle ümid olunur ki Leon Blum'un 
Fransada kurmuş olduğu kabine, bu si
yasetten yana olduklarını ifade etmek
te kendilerinden önce gelen hUkümet
fer kadar güçlük çekmiyeceklerdir. Bil. 
tün latin Amerika memleketleri, Kel
log paktı iJe aynı ruh ve manada olan 
Milletler Cemiyeti paktından yanadır
lar ve bunun kuvvetlendirilmesini is
terler. 

Son ilk kanun ayında yapılan fela
ketli Paris teklifleri üzerine kendini 

Tefrika: No: 75 

çekmiş olan Birlesik Amerika devletle
rinin de ingiliz dominyon]ariyle aynı 

fikirde olduğunu ümid etmemek için 
sebeb yoktur. 

Sovyet Rusyaya gelince süe1 mahi. 
yette bir saldırganlık siyasasına daima 
karşı olan bu devlet, buna mani olacak 
tedbirlerin daima esaslı ve kuvvetli ol
masını ister. 

Bütün bu saydığımız memleketlerin 
halkı sulhtan yanadırlar. Eğer saldır

gan devletler, yeni bir dünya savaşı çı
karacak olurlarsa o zaman onlara mu
kavemet edecek büyük bir kütle de orta. 
ya çıkacak. böyle bir savaşa kimse ka
tışmazhk edemiyecektir. 

Fakat bir dünya savaşını görmüş o· 
lan bir neslin bu hesabı çok iyi yapıl· 
mış görmeği istiyeceği şüphesizdir. 

Böyle bir ameliyatı çok dikkatli yap
mak zarureti vardır. Aksi takdirde has
ta ölecektir. Eğer medeniyetin hayatını 
uzatmak lazım geliyorsa o zaman is.. 
lah edilmiş yeni bir sistem kurmak icab 
edecektir. 

Yeni bir dünya konferansı yapılacak 
olursa bunun da kendi labirent'lerinde 
kaybolacağını düşünenler bulunabilir. 
Fakat bu işe batı Avrupasının üç bü
yük devleti arasında yapılacak konuş
malarla başlamalıdır. Almanya, büyük 
dünya harbının bitmesinden sonra bu
gün ilk defa olarak enternasyonal saha
da bütün haklarını kullanmak istiyecek 
bir mevkie gelmiştir ve bu kuvvet, sulh 
müessesesi için kuvvetli bir eleman ~ 
la bilir. 

Öteki devletler kadar Almanya içn 
de menfi bir politika takib etmek im.. 
kansız olduğu gibi, Raylı, dünyanın ya
nımdan fazlasının karşı duracağı bir 
siyasete girişmeyi kendi menfaatlerine 
uygun da görmiyecektir. 

Bay Hitlerin sulh istediğine, artık 

Almanya için sınır meselesi kalmamı~ 
olduğu hakkındaki sözlerine inanabi
liriz. 

Avrupada bir organizasyon yapabil
mek için fransızların ve alınanların 

beslemekte o1duk1arı fikirleri bir anlaş
mıya götürmek kolay bir iş olmadığı 
şüphesizdir. Fakat binlerce yıllık ta
rihin isbat ettği bir hakikat vardır ki 
o da aradaki körfezin doldurulmak la
zım geldiğidir. Bu esaslı hakikat nok
tası, ne Pariste. ne de Berlinde göz ö
nünden uzak tutulamaz. 

Politika haritası bu şekilleri göstere
dururk.en ingiliz politikasının ne olma. 
sı lazım geldiği hakkında şüpheye ve 
tereddüde mahal var mıdır? Bunden 
başka dünyaya sağlam bir şekil vermek 

lazım geldiği noktası da münakaşa e
dilebilir bir şey mdir? 

Bu siyasetin ilk başlama noktası, yer 
yüzünde harbı ve saldırganlığı durdur
mak olacaktır. Böyle bir esasın bozul
masına İngiltere, ne lakayd, ne de mü-

samahakar kalamaz. Böyle bir hadise 

vukuunda hiç bi.r memleket; strateji ve 
cografya imkansızlıkları karşısında böy. 
le bir tecavüzü yatıştırmayı üzerine a
lamaz. İngiltere de böyle bir taahhüdü 
teklif etmemelidir. 

İstikbalde her hangi bir saldırganlı
ğa silahla tesirli ka~ılık vermek vazi
fesi, hadise mahalline en yakın olanlara 
düşmelidir. Öteki devletler, bu hususta 
hakem vaziyetine girerler. Fakat iki sa
bada İngiltereye hususi bir taahhüdde 
bulunurlar. 

Fransa ve Belçika topraklarına yapı. 
Jacak her hangi bir saldırışa derhal mu
kabele ve mukavemet olunacaktır. 

Bunun gibi Akdeniz milletlerine de 
kendilerinin de iyi karşılayacakları şe
kilde, şark deniz yolundaki transit ser
bestliğini bozacak her hangi bir hare· 
ket vukuunda, bütün İngiliz kuvvetleri
nin tereddüdsüz harekete geçeceği hak
kında teminat verilmelidir. Her iki tak
dirde ingiliz menfaati değil, İngiltere
nin dünya sulhu ve istikrarı için olan 
arzusunun hakim olduğunu kabul et
mek lazımdır. 

Bundan başka İngiliz hükümetinin 
geçen eylfıl ayında sömürgelerin ham 
maddeleri hakkında girişmiş olduğu 

taahhüdlere sadık kalması bir esastır. 

Bugünkü gerginliğin yalnız politika 
ve his sebeblerine yaslanmadığını biL 
mek esaslı noktalardan birisidir. İngi
liz politkası, ekonomi ile politika ara
sında bugünkü sun'i ayrılık devam et.. 
tikçe emniyetli bir ileri adım atılamı
yacağını takdir edecektir. 

Hitler, sulh teklifinde bulunurken 
bunun için beyanatta bulunmayı değil, 
icraatta bulunmayı istemişti. Bu icraat 
ise bugün Fransada yeni hükümetin 
kurulmasını beklemekte olan Almanya 
tarafından yapılmak gerekmektedir. Fa. 
kat İngiltere de bir sulh yapıcısı ola
cak, bir hakem mevkiinde kalmıyacak

tır. Bizim en basit vezifemiz, alman 
teklifleri üzerinde mümkün olduğu ka
dar çabuk bir anlaşmıya imkan verebil
mektir. Sulhu korumak için bir başka 
vazifemiz de silahlarımızı artırmak

dır ki bunu da kendimiz yapacağız. 

Bazan demokrasinin verdiği kendi 
kendini tenkid ve ekskliklere itiraz hü
riyeti, diktatörlüğün sükilt emreden di
siplini ile mukayese edilince daha kötü 
gibi görünebilir. Yabancılar nazarında 
İngiltere, belki de hala, yurdumuza 
"dükkan sahiplerinin memleketi" diyen 
Napolyon zamanındaki gibi yanlış te
lakki edilmektedir. Ve sulh kafalı ol
makla Pasifist olmak arasında hiç bir 
fark görmiyen her hangi bir kimse bu 
yanlış telakkide devam edecektir. 

f ngilteredeki dahili tenkidler, yaban_ 
cı müşahidleri yanıltınakla beraber, biz 
silahsızlanmanın ve sulhun maddi yar-

lan altında, bu ihtimamlarla güzelliğine ye
niden inandı. 

Bükreş, 9 (A.A.) - Son haberlere 
göre Kontreçini'de tribünün yıkıJması 

sebebiyle yaralananların sayısı 680 ka
dardır. Bunlardan dördü ölmüştür. Ö
lenlerin sayısının 13 ü bulduğu sanıl
maktadrr. 

Yüzlerce kişi Bükr~ş belediye reisi
nin evi önünde tezahürlerde bulunmuş. 
tur. Polis tezahürcüleri dağıtmış 'l'e bir 
kaç kişiyi tevkif etmiştir. 

Bükreş, 9 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Kotreçini'de yapılan geçid resmi es
nasında bir tribünün yıkılması dolayi
siyle ölenlerin üç kişi olduğu anlaşılmış
tır. 

Yaralıların bir çoğu pansımanları ya
pıldıktan sonra evlerine gitmişlerdir. 

Yaraların çoğu kırıktır. 

Kıral Karol, yaralıların sıhati ile 
kendi adına alakalanmak üzere saray 
mareşalini hastanelere yollamıştır. Baş
bakan, iç işleri ve sıhat bakanları da 
hastaneleri ziyaret etmişlerdir. 

Bu hususta adli tahkikat açılmış ve 
tribünü yapan mimar, mühendis ve mü. 
teahhid yedi kişi bu tahkikat neticesine 
kadar tevkif olunmuştur. 

Tevkif edilen mühendislerdt'n 
biri intihar etmiş 

Bükrcş, 9 (A.A.) - Dönen şayialara 
gö~e tevkif edilen mühendislerden birisi 
intihar etmiştir. 

Kaza kurbanlarının kaç kişi olduğu 
henü'z be11i değildir. En az ZO kişinin 

öldüğü sanılmaktadır. Ölenler arasında 
bir yüzbaşı i1e karısı ve bir de papas 
vardır. 

Yaralılardan 3 50 kadarı, hastaneler
de yer bulunmadığından evlerdi' tPn;ıvi 

altına alınmıştır. 

ilk rakamla.r 
mübalağalı imiş 
Bükreş, 9 (A.A.) - Rador ajansı 

dımlara muhtaç olduğuna kani bulun
duğumuzdan silah kuvvetini artırmıya 
lüzum görüyoruz ve bunda bir paradoks 
bulmıyoruz. 

Şu halde bizim üç şeye ihtiyacımız 

vardır ve bizim iç ve dış syasamız bun
lara ve bunlann yerine getirilmesine 
bağlıdır: 

1) İngiliz sıyasasının hangi noktalar -
da rsrar edeceğini bütün dünyaya bil
dirmek; 

bildiriyor: Dünkü acıklı hadise dolayi
siyle, gazeteler ilk panikden mütevellid 
olarak verilen mübalagalı rakamlann 
şimdi mühim bir surette azaldığını, Ö• 

lenlerin üç kisi olduğunu, yaralıların da 
sıhhi durumu fevkalade tehlikeli olmadı
ğını kaydetmektedirler. 

Yarah1ardan bir kısmı bu sabah has
taneden çıkmıştır. Tahkikat d ·varn et
mektedir. Şimdiye kadar alman neticeye 
göre kaza: 

1 - Tribünün istiab ve mukaveme
tini üç defa geçen bir kalabalıktan, 

2 - Tribünün fena yapılmış olmasın
dan ileri gelmiştir. 

Mahkeme, yedi mühendis, mimar ve 

müteahhid aleyhindeki tevkif müzekke

resine dair kararını bugün verecektir 
Hadisenin vukuu esnasında yardım ku· 
nıunun düzgün çalıştığı ve yaralıların 
taşınmasına yardım eden izcilerin feda
karlıkları bilhassa kaydedilmektedir. 

Resmi r<ılwmUır 
Bükreş, 9 (A.A.) - Tribün yıkılm<t· 

61 neticesinde dün vuku bulan kaza hak. 
lnnda Yerilen resmi malfunata göre 3 Ö· 

1ü ve 653 yaralı vardır ki, bunlardan 
373 ü hastanede bulunmaktadır. 

Halkevi başkanlığından: 

Evimiz halk dersleri şubesinin 1936, 

ı 937 yılr içinde çalışma programı hak· 

kında görüşmek iizere 11/ 6/1936 per

şembe günü saat 18 de şubeye kayıdlı 

üyelerin halkcvine gelmeleri rica olu
nur. 

fJ(1rJOllJ:la."'IJ:Ctu.1titJt~ nı:nc 

ÜLKÜ 
HALKEVLERI MECMUASI 

Haziran sayısı şu yazılarla çıkmış• 
tır: 

Başbakan İsmet İnönünün büdce 
söylevi. - 1936 büdcemizin lusa bir tah
lili. - Türkiye evvela sanayileşmeli mi. 
ziraa ti mi ilerletmeli?. - Acele arazi 

2) Almanya ile yapılacak müzakere
lere sıkı bir ehemiyet vermek; 

3) İmparatorluğu müdafaa planını 

tez elden tatbik mevkiine getirmek. 

tahriri. - Anadolu tarihinde netice· 
lenmemiş bir türkçecilik hareketi. -
Avrupada Türkoloji. - Sami felsefe
nin ırkçı vasfr. - Memleketimizde zi
raat işçisi meselesi. - Terbiyede ana 
babanın rolü. - Yeter bu mecmua boJ
luğu. - Türk yayınında üç devir. 
- Hava tehlikesi ve yangın bomba
ları. - Köylü hanı. - Türkiyenin Mil· 
letler sosyetesine müzahareti. - Ayın 

I .. :,~~:~:· ~-B~b~;:•~<~f:•~ - Holkov-
wwaawavaaaaıv -~ 

nun mevcudiyetinden iyice emin olmak isti
yordu. 

Yazan: }AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Ve düşündü: "Madam Ruanar'ın bir aşı
kı olmuş olması imkanı var mıdır hiç? Koca
sının haberi olmamış imiş !. O güzel salonun
da, herkesin saygı gösterdiği o ihtirama layık 
kadın l" Katröfaj'tlarda, nasıl bir hürmet i
fadesile ondan bahsedildiğini hatırladı. 

şınızda nasıl sakin ve neşelidir! Bunun yaşa
yabilmesi için binlerce köpek ölmüştür. Fa
kat bu binlerin ölümü "soy mefhumu" a -
leyhinde hiç bir tesir icra etmemiştir. İşte 
bundan dolayıdır ki bu köpek bu kadar canlı, 
bu kadar kuvvetlidir; sanki hayatının ilk gü
nünü yaşamaktadır ve hiç bir vakit son günü 
olmayacaktır, ve gözlerinde taşımak -
ta bulunduğu tahrib edilmez prensi -
pin kendisi parlamaktadır. Ölen kö -
pek değil, - zaman şartlarına tabi bulunan 
tanıyıp bilme tarzımızın idrak ettiği şekille
riyle - onun gölgesi, hayalidir., 

- Biz birbirimize öyle bağlıyız ki eğer ö
lürsen ... Ben artık teneffüs bile edemem. Ö
lümümün sebebi keder olmaz .. Düşünme?: o

lurum .. Varolmaz olurum. 
Fakat ilk önce Madam Ruanar'a, sonra da 

Prom'a uğramağı kararlaştırdı. 
Bir deftere bakarak: ''Lavantalara bak

mak için Viel'e giderim,, diye düşündü. 
Endam aynasının karşısına geçince ren

ginin uçukluğuna şaştı. "Değişmiş mi~ 

çirkinleşmiş miyi?,. diyerek yüzünü aynaya 
daha fazla yaklaştırdL Her zamanki görü
şünden kendini kurtarmak, birdenbire gör • 
müş olduğu bir yabancı gözü ile kendisine 
bakmak istiyordu. Geren seneki saç modası
nı hatrrlıyarak saçlarını alnına doğru indir
di ve gözlerini yan kapayıp eskiden bu ay
nada gördüzü hayali tekrar bakışlarmm önü
ne getinneğe çalıştı. 

Sonra tuvalet masasının önüne oturup 
yüzünü nemli bir bezle silerken başmı çevir
meden Elizabet'e: 

- Bej rengi iskarpinlerimi getiriniz, de
di. 

Çıplak kollarım başına doğru kaldırarak 
şapkasını giydi ve gözlerini aynadan ayır
maksızın saçını düzeltti. Tuvaletinin in'ikas-

" " " Bir pazar günü, bir gezintiden sonra, Al-
ber kaşlannı çatmış, aynaya bakarak ellerini 
yıkıyordu. Bu işi bitirince Fage'm bir roma
nını tefrika eden gazeteyi alarak salona gir
di. 

Onun hallerine dikkat eden Bert: 
- Okuduklarınla :Zihninin meşgul olma

dığını görüyoru~ dedi. 
- Doğru, şu zavallı Savio'nUP ölümünü 

düşünüyorum. 
- Kendisini tanır mıydın? 
- Lisede tanımıştım. Sen de Blanşmen' -

lcr gönnüştiiıL O gün ona: "Dikkat edi
~ bu makineler tehlikelidir," demiştim. 
Kendisini ihtiyatlı bir insan biliyordu .. Ha
kikat şu idi ki ölümü akla getinniyordu. 

Albcr kalkıp kitab dolabına yaklaştı: 
- Şopenhavr'ın bir cümlesini bulmak is

tiyorum; pek hoşuma giden bir cümlesini.. 
Kitabın sayfalarını çevirirken durarak: 
- İşte buldum: ''Köpeğinize bakınız, kar· 

Alber biraz sustuktan sonra kitabı dizle
rine koyarak: 

- Bu bize yetmek gerektir.. İnsan, ol
gunluk çağında, hayatın, en yüksek merte
besine eriştiği faaliyet halindeki ezeliliğini 
gözler.imiz önüne serdiği dakikalarda, bunu 
bilir .. Ölmek, nedir bu? 

Başını koltuğa dayadı, gözlerini kapadı 
ve: 

- Unutmak ...• dedi. 
Bu ürkünç hayali silmek için Alberin göz

lerini parmaklariyle örten Bert: 
- Sus! Aman Allah~ ya böyle bir şey 

olacak olursa! Ben de ölürüm! Sen benim ha
yatımsın! .. 

Yere diz çökmüş, Albere doğru eğilerek 
kollarına, omuzlarına dokunuyor ve sanki o. 

Albere hararetli bir ifade ile ve biraz 
kaygılı bakarak ellerini sıkıyordu: 

- Tuhaf şey .. Sen benimle öyle karışıp 
imtizaç etmişsin ki senin dışında yaşaya
mam. Halbuki zaman zaman, seni kollarımın 
arasında hiç tutmamışım, gözlerinin içine 
hiç bakmamışım sanıyorum .. Gün geçiyor .. 
İnsan, ödenecek bir hesap pusulasını, cevabı 
gecikmiş bir mektubu düşünüyor, s.okağa çı~ 
kıyor. Bazı vakitler durmak lazım geliyor. 
Birbirini sevdiğini hissetmek ... Bunu söyle· 
mek .. Bütün aşkını içine alan, gönlü bü
tün heyetiyle veren, hayatın üzerinden iki 
kişiyi birbirine bağlxyan hakikaten samimi 
bir cümle telaffuz etmek .. Bunlar olma.ısa 
şüphelenilir .. Biz, sevişmiyenler gibi yaşıye> 
ruz .. Hatta senin bahtiyar olduğundan bile 
emin değilim. Hayır! Bahtiyar değil~in sen l 
Yoksa, ölümden böyle bahsedemezdin. $a. 
yed ölürsen bir gün, bu fikir zihnimde ve bu 
işkence ruhumda kalacaktır. Kendi kendi • 
me: ·•onu bahtiyar edemedim !0 diyece~iın.: 

(Sonu Vt"r) 
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KAMUTAYIN DÜNKÜ TOPLANTISINDA 

Sıhat Bakanlığı teskilatı _,, 
ve 

ticarette tağşişin meni kanun 
projeleri görii!5iildü 

Ticareltt' tağ~işin men'i 
lıakkın<laki kanun (Başı 1. inci sayfada) 

çrlacak hususi fasla tahsisat konulması 
Umumi muhasebe kanununun 83 ün· 

CÜ maddesinin H fıkrasının deği§tiril
mesi. 

Cumur reisliği dayresi teşkilatı hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin de

ğ; tirilmesi, 
Yeniden 9 kaza kurulmasına ve Da· 

hiliye vekaleti kadrosuna bazı memuri· 

yetler eklenmesi, 
Türkiye ile Felemenk arasında imza 

edilen ticaret ve kliring mukaveleleri· 

nin tasdiki 
Kahire posta kongresi kararlarını 

havi senedlerin tasdiki: 
Amerika Birleşik devletlerine 13 yıL 

da ödenecek 23824 doların ödenme şek
li: 

Ankarada dil, tarih, coğrafya fakül-

tesinin kurulması; 
Deniz yolları ve Akay işletmeleriyle 

fabrika ve havuzlar teşkilatı hakkındaki 
.kanunun 8 inci maddesinin değiştiril-
mesi; 

Gümrük muhafaza genel komutanlı-
ğı emrindeki deniz teşkilamın asrileş· 
titilmesi; 

Maden tetkik ve arama enstitüsü ka· 
nununun 11 inci maddesine bir fıkra 
eklenmesi· 

Sıhat ;e içtimai muavenet vekaleti 
ve buna bağlı hudud ve sahiUer sıhat u· 
nıuın müdürlüğü teşkilat ve memurları; 

Ticarette tağşişin men'i ve ibracatm 
kontrol ve korunması hakkındaki ka
nuna ek kanun projelerini görüs.erek 

\abu1 etmi$tir. 
.. 

" " 

Sıhat Bakanlığının 
teskilat kanunu 

r 

Ji 

Sıhat ve içtimai muavenet vekaleti 
ve buna bağlı hudud ve &ahiller sıhat 
umum müdürlüğü teşkilat ve memurini 
hakkındaki kanun layihası müzakere e
dilirken söz alan doktor Fatma Memik 

(Edirne) ezcümle demiştir ki: 

''-Yurdun sıhat işleri cumuriyetin 

feyziyle canlanmış olduğu bir hakikat· 

tir. İlme hürmet ve tevkir mevkii ve· 

ren yüksek Kamutay şimdi bu kanu

nun kabulü ile türk tababetinde esaslı 
bir hamle daha ·göstermiş olacaktır. 

Meınleketimzde sıhiye teşkilatı kanu· 

nu pek eski olmakla beraber buna ge

niş tatbik sahası veren ancak cumuri

yet olmuştur. Daha önce ve yorulmak 

bilmez nıesai neticesinde türk hekimli· 

ii adeta daimi bir savaş neticesi olarak 
kendi kudretile kendi varlığını korumuş 
idi. Fakat himaye görmüyordu. Cuınu
riyet hükümeti devlet teşkilitı yanırı.. 
da sıhl teşkilata da yüksek bir yer ayır
dı ve onun başarıcısı olan sayın Sağlık 
bakanmı da başna getirdi.,, 

Sıhat bakanının metodlu çalışmala • 
rını takdirle işaret eden Dr. Fatına türk 

hekimlerine emin bir istikbal temin e
decek olan bu projeyi kabul edecek Ka.. 
ınutaya ve bunu hazırlayan değerli ele 

nıeslekdaşlarının derin minnet ve şük
ranını arzetmeği bir borç bildiğini söy· 

liyerek sözünü bitirmiş ve alkışlanmış· 

tır. 

Sıhat Bakanımız1n sözleri 

Bundan sonra Slhat vekili Dr. Refik 
Saydam kürsüye gelerek genç meslek
daşmın hakkında gösterdiği teveccühe 

teşekkür ederek: 
''- Vazifem, karşın12a çıktığım za· 

tnan itimadınıza tayık olarak size arzu 

ettiğiniz şekilde iş getinnekitr. Bu 

borcumdur. (Alkışlar.) Binaenaleyh 

Türkiye heyeti sıhiyesinin hali ve is· 
tikbalini koruyan ve yüksek huzurunuza 
t.ıkdim olunan kanunu şimdi müzakere 
ederken, benim için göstermiş oldukla. 
rr büyük teveccühten dolayı hem te· 
fekkür eder, hem de bütün meslek ar· 
kadaşlanma saadetli olacak olan bu ka
hunun kabulünü rica ederim (Alkışlar.) 
derniştir. 

Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın 
mürakabesi ve korunması hakkındaki 
kanuna ek kanun layihası görüşülürken 
Hüsnü Kitabçı (Muğla) söz alarak, ti
carette emniyet ve dürüsti şart olduğu· 
na göre ,bunun hilafında hareket eden
ler hakkında tedbir almanın doğru ola· 
cağını; ancak ihracat ticaretile meşgul 
olmak istiyen tacirlerin almaya mecbur 
olacakları ruhsatnamelerin üç sene 
müddetle muteber olacağı noktasına ta
raftar bulunmadığını, bu kaydın kırta
siyeciliği ihya edeceğini ve tüccara küL 
fet vereceğini ifade eylemiştir. Hüsnü 
Kitabçı, bundan başka lktısad vekaleti· 
nin teklifi ve İcra vekilleri heyetinin 
kararı ile i:ıazı mıntakalarda ihracat 
maddelerinden bazılarının bu kanun hü
kümlerinden istisna edilebileceği esası 
üzerinde de durarak hükümetin tekli· 
{inde bu kaydın daha şümullü olduğu. 
nu, adliye encümeninin ise hükmü da

ralttığmr söylemiştir. 
Bu itirazlara cevap veren Adliye en

cümeni mazbata muharriri Salah Yar
gı (Kocaeli) ruhsatnamelerin üç sene 
müddetle verilmesinin kontrolu kolay

laştıracağını beyan etmiştir. 
Emin Sazak (Eskişehir). bu hüküm 

Jer üzerinde lktısad encümeninin çok 

meşgul olduğunu, ticarette kayıd ve 

şartsızlığın asıl olduğunu, fakat içinde 

bulunduğu.muz vaziyetin bu kaydı koy
maya mecbur ettiğini söylemiştir. 

· Konkorclato yapmışlar için 

Ruhsatname almak için tacirde a

ranacak şartlara dair olan madde görü

şülürken tekrar söz alan Hüsnü Kitab

çx bu maddede ufak bir tashih yapmak 

tazım geldiğini söyliyerek ''hileli veya 

taksiratli olarak iflas etmemiş veya 

konkordato yapmamış olmak şarttır fık
rasındaki "hileli veya taksiratli" kaydı
na lüzum olmadığını ''iflas etmemiş,, 
demenin kafi olacağını iddia ve bu fık· 
radan "konkordato" kaydının çrkarrL 

masını teklif etmiştir. 
Salah Yargı, tatbikatta edinilen tec· 

rübeye göre konkordato hakkındaki 
kaydın fıkralara kalmasının yerinde O· 

lacağını ifade etmiştir. • 
Nazım Poroy, (Tokat) adliye encÜ· 

meninin esbabı mucibesini kanaat veri· 
ci bulunmadığına işaret ederek konkor. 
datonun bir anlaşma zemini olduğunu, 
böyle muvazaalı bir surette borç ihdas e-

denler bulunduğunu; bir takım şeref 
ve haysiyetini düşünmeyen tacirler var 
diye, şeref ve haysiyetlerini düşünen
leri ticaretten mahrum etmenin doğru 
o1mıyacağını söyledi. 

Hüsnü Kitabçı (Muğla) kanunlarda

ki fazla ibarelerin manasız olacağını 
söyliyerek ''iflas etmiş olmamak,, veya 

''iflas etmemiş olmak .. denilse ve adi if
laslar yazılsaydı şimdi kastedilen ma
nadan başka bir mana kastediJip edilmi-

yeceğni sordu. 
Salah Yargı (Kocaeli) izahlı cümle

lerden herhalde bir zarar gelmiyeceğini 
söyliyerek iflasın, adi, hileli ve taksi· 
rath olduğunun kanunda yazılı olduğu. 
taksiratlı ve hileli iflasta müflis olan
lara katyen ruhsatname verilmiyeceği 
ve adi iflasta itibarını yerine getirente
rin ancak ruhsatname alıp ticaret ale
mine girecekleri manasının bu cümlede 

bulunduğu cevabını verdi. 

Ekonomi Rakammızm izahları 
Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar bu 

kaydın muhafaza edilmesindeki lüzum 
ve zarureti anlatarak konkordato akdet
me.ye mecbur kalmış masum ve dürüst 
vatandaşlar arasında bu yola saparak 
servet topalmak teşebbüsünde bulun • 
muş olan kısımların da olduğunu hatır-
latmış ve demştir ki: la 

.. _ Bu maalesef hayatımızda yaşa • 
an bidiseleıdendir. Türk ticaretinde 

~amusklrlrk prtı etnidir. Fikrine işti· 

ULUS 

Edirne mebusu Dr. Fatma Memik 

rak etmiyecek hiç bir türk yoktur. Fa
kat söylediğim şekilde muamele yapan
lar da vardır. Bunların mahzurları eğer 
yalnız dahili ticarete inhisar etmis ol· 
saydı bunu nazarı itibara almryabilir
dik ... dedi. 

Celal Bayardan sonra Hüsnü Kitab
çı ((Muğla) Dış ticarette çalışan vatan· 
daşların gayet namuslu olmalarının 

memleketin yüksek menfaatlerinden 
olduğu muhakkak olmakla beraber; 
memleketin geçirdiği buhranla birçok 
namuslu vatandaşların sıkıntıya düştü
ğünü, herhangi namuslu bir adamı kaL 
dımıamanın bu memleketin şerefiyle 

kahili kıyas olmadığını, kanunun kasdı
na uygun olmadan konkordato yapan
ların istisna sayılabileceklerini; mah· 
kemeden çıkan kararların hakikate uy
gun olduğunda tereddüd edilmemesi ta
zım geldiğini, çok tecrübe geçirmiş o
lan bu vatandaşlardan şimdi iyice fay· 
dalanmak mümkün olduğunu söyledi. 

Ti<"arctimiz iizcrinde emniy••t 

Celal Bayar, iç ticarette konkorda
to yapmış olanların kanunların umumi 
hükümlerine göre muamele yapmakta 
serbest bulundukları cevabını vererek 
dedi ki: 

u b' --· ız kanunla ticaretimi2 üze-
rinde emniyet tesis etmek istyoruz. İh
racat ticaretinin memleketin milli eko
nomisi namına uhdesine bir vazife al _ 
mış olduğunu göstermek istiyoruz. Bü
tün dünyaya karşı emniyet ve itimat te
sis edemezsek arzu ettiğimrz gayeye 

varamayız ... 

Ekonomi baaknından sonra kürsüye 

çıkan Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

vekilin konkordat-> hakkındaki izahla

riyle chcmiyetli milli meselelerimizden 

biri olan dış ticarette yapacağı tesirler 

üzerinde Kamutayı ikaz ettiğini, bizim 

milli şiarnnızın sahtekarlık kabul etmi
yeceğini yalnız kam bizden olmıyan bir 
takım kimselerin türk ticaretini harab 
etmek için konkordato diye harici bir 
ticaret sınıfı urduklarına hiç kimsenin 
şüphesi olmadığını söyledi ve bundan 
dolayı bu maddenin aynen kabulünü is-

tedi. 
Hüsnü Kitabçı (Muğla) evvelce ih

racat ticareti yapmış ve işinir bozuklu
ğundan dolayı çekilmiş, yani işine fasıla 
vermiş olan kiınsekrin b!l maddeye gi
rib girrrıiyeceklcrini sordu 

«Bu bir istiha!e 
kanunudur .. » 

Ekonomi bakanı Celal Bayar (İzmir 
- Müsaadenizle bu bir istihale kanunu
dur. Biz liberaliıimi yıkaraktan memle

ketimizde kuvvetli bir ekonomi • dilim 
dahi dönmüyor • yıkaral<tan memleKeti

mizde kudumlü bir ekonominin esaslarını 
kurmak istiyoruz. Bu istihale devresinde 

bittabi bizim. samiamıza, işitmeır.i:ııe hoş 
gelmiyecek bir takım şeyler olaQktır. 
Bu da o meyanda bir şeydir. Arka{a~la
rm hassasiyetle bu işler üzerinde du:
ma]annı tabii gördüğümüz bir iştir. 
Çünkü yeni prensiplere doğru gidiyo
ruz. Bu yeni prensiolerde. nihayet mem
leketimiz bir tecrübe geçirecektir. Fa
kat bizim kanaatimiz şudur ki bu tecrü
be de mutlak surette müsbet bir netice 

verecektir. 

"Dı~ ti<'areti monopol altına al

mak aklımızdan geçmemiştir.~, 
Bu~nkü ihracat tacirlerinin içerL 

sinde umumi ahkam bilahnda ·hareket 

etmiş kimseler var nudır, yok mudur, 
ve bizim aradığımız evsafın heyeti mec
muası mevcud mudur, değil midir? Bu
nun üzerinde durmak dahi istemedik.. 
Sadece, bugün harici ticaretle iştigal e
denler için müktesep bir hak vardır de
dik. Ve ondan sonra aradığımız evsaf 
dairesinde onların hareket etmelerini ati 
için bir kar addettik. 

Niçin bunu böyle yaptık? Bazıları, 

zaman zaman hükümetin harici ticarette 
aldığı tedbirleri "ekspluvate" etmek is
tediler, hükümet harici ticareti monopol 
altına almak istiyor, dediler. Böyle bir 
şey hiç bir vakit aklımızdan gc:çmemiş
tir. 

l\lua) )'t·n uİI' zünır<·yt· fazlu kar 
Bugün filen harici ticaretle iştigal e

denleri, bazı hareketlerinden dolayı, ve
lev kanun tarikiyle olsun, menettiğimiz 
takdirde, zaten fena dü ·ün en ıer, lıu se
fer de diyeceklerdir ki hükümet, harici 
ticaretle iştigal eden kimselerin sahası
nı darlaştırıyor, muayyen bir zümre ... 
Muayyen bir zümreye fazla kar etmek 
imkanı veriliyor, böyle bir şaibeden böy
le bir yanlışlıktan da kendimizi korumak 
için bugün neşekilde olursa olsun filen 
ticaret yaptığı, ticaret odalarınca, esa- • 
sen kanunda vardır, onlara ilişmiyoruz ve 
yalnız bu vatandaşlarımızdan • heyeti u
mumiyesi çok temiz insanlardır - bun
dan sonra bu kanun hükümlerine riayet 
etmelerini kendilerinden mim bir vazife 
olarak bekliyoruz. Demek ki bir tasfiye 

ve bir istihale devresindeyiz. Fakat kon

kurdato böyle imiş, konkurdato böyle i

miş diye buraya koyduğumuz zamanda 

bundan sonra da buna cevaz vermiş o

lacağız. Bundan 20, 30 sene evvel bir 

türk tüccarının bonosu protesto edildiği 

zaman o tüccar intihar edeck kadar e· 

1em duyardı. Bu ahlaki inzibat maalesef 

gevşemektedir ve bizim böyle inzibati 

tedbirler almamız lazım geliyor. Beni 

böyle canlı misaller zikretrneğe mecbur 

etmemenizi rica ederim. Bu şekilde lü

zum yok, esasen bunu heyeti umumiye 
bilir. Bu kanun milli' menfaate çok mu
vakıftır, aynen kabulünü rica ederim.,. 

Salah Yargı (Kocaeli) bir meselenin 

tavzihini istediğini, B. Kitabçı Hüsnü

nün mahkemelerden çıkan hükümlerin 

doğru olduğunu kabul etmenin lazım 

geldiğini söylediğini, ne adliye encüme

ninin, ne de Kamutayın bundan başka 
bir fikir taşımadığını söyliyerek dedi 
ki: 

"- t flas masası hali faaliyette iken 

böyle bir teklif karşısında maalesef 

1, 5, 10, 100, her ne kadarsa bir ufak 

nisbet dahilinde olsa hakimin takdirin· 
den, hakimin gözünden kaçabilecek fena 

misaller mevcuddur. Fakat mesf:ıl vekil 

heyeti celile huzurunda bu meselenin 
daha fazla izah edilmemesini istememe

leri, niye telmih ettiklerini zannederim 
heyeti muhtereme takdir buyurur. Bizde 
bu mesel için hassas davranmağı mem
leket menfaati namına muvafık gördük. 

Bilhassa dış piyasasında türk matainin 
kabul edilmesi; iyi tanınması, iyi eller 

tarafından idare edilebilmesini istilzam 

edeceğine kanaat basıl olsun. Yoksa ne 

mahkeme ne de müesseseyi adliye hü

küm ve kararında iştibah hasıl etmek gibi 

bir şey hatırımızdan geçmemiştir. Böyle 

bir his hasıl etmektense, onun tavzihiylc 
kanaatini değiştirmeğe çalışırız.,, 

Bundan sonra ikinci madde ve diğer 
maddeler reye konularak kabul edilmis
tir. 

Kamutay bup:ün toplanacaktır. 

".1.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.1.ll~.1.111 ... 

l ' azımızm {'oklui11 )'Üzii.nden 
"T opyeki'i:n harb" tef rilmm ızı 
lwyama<lılc öziir dileriz. 

,.,,.,..,,,.,ll.1.l.l.lll.1.11111~ 

Nöbetçi Eczaneler 
l may11tan itibaı-en iki aylık 

~ece eczaneler nöbet cetveli~ fU-
dur: · 

Pazar 
Pazartesı 
Salı 

Çarşamba 
Perfelllbe 
Cuma 
Cumartesi 

Ege Eczanesi 
Sebat, Y eni~ehir 
İstanbu' " 

" Meıbz 
Ankara 
Yeni 
Halk 

SAYFA 5 

Çaıı l(ay Sek . 
Nankin ile Kanton ara
sında anlaşmazlık oldu

ğunu yalanlıyor 

Mareşal Çang Kay Şelc ve karısı 

Nankin, 9 (A.A.) - Başkumandan 

Çankayşek dün bir nutuk söylemiş ve 
Nankin ile Kanton arasında anlaşmaz· 
hk bulunduğu hakkındaki japon şayia· 
farını tekzib ederek bu şayialann Çin~ 
de bir iç harb çıkması maksadiyle ya. 
pılmış olduğuna işaret etmiştir. 

Çankayşek aynı zamanda cenubi gar. 
bi Çin ile birlikte Çinin dış sryasasmın 
Herdeki seyrini tesbit etmek üzere bir 
merkezi icra komitesi konferansı hazır· 
}anmakta olduğunu bildirmiştir. 

r.enubi Çinde t'aziyet k~ı1.· 
Londra, 9 (A.A.) - Hongkonk'dan 

bildirildiğine göre, cenubi Çinde hü. 

küm süren vaziyet dolayisiyle ingiliı 

ve amerikan harb gemileri tayfalarının 
karaya çıkmaları yasak edilmiştir. 

Hongkong garnizonu tetiktedir. 
ve icabında Şanghaya harekete tıazır 

bulunmaktadır. 

Kır<ım:si or'dwm st•f erberlih 
ilan etti 

Kanton, 9 (A.A.) - Kuangsi ilinde. 

ki un nanıning'den gelen bir telgrafa 

göre kuangsi ordusu umumi karargahı' 
seferberlik emretmiş ve Japonya ile mü-

nasebetlerin kes1lmiş olduğunu resmen 
ilan etmiştir. 

Kmmgsi kuvvetleri ilerliyorlar 
Hongkong, 9 (A.A.) - Kuangaideki 

kuvvetlere mensub dört tümen asker. 

Hengşovun elli mil cenubu garbisinde 

kain Kiyangda toplanmışlardır. 

Böylece bu kuvvet Hunan bölge.:i,.. 
de 40 mil ilerlemiş bulunuyor. 

Ja1wn ataşemiliteri ile Çank -
Kay - ,Sek arasındo bir görii.§me 

Nankin, 9 (A.A.) - Haber alındığı. 

na göre, japon ataşemiliteri general 

Kita, başkumandan Çankayşek ile, şi

mali Çin'deki japon garnizonu ve aynı 

bölgede papılmakta olan ticaret hak-

kında mühim bir görüşmede 
caktır. 

buluna· 

Konton lıükiimeti eyaletlerinin 
lıiilriimete knrşı vaziyeti ıüpheli 

Kanton, 9 ( A A ) Yiinnan K · · - veyso' 
Fukien ve Şcbuan eyaletleri delegele. 

ri ,hükümetle temas etmek üzere bura

ya gelmişlerdir. Eyaletlerin hu-k·· . um ete 
karşı vazıyetleri şüphelidir. 

~~-----·-.. ------~ 
İtalyan bakanlan 
arasında değişiklik 

Dış İ!'ler miistesarı B S • 1 ~ ~ · uvı~' c 
istifa etti 

Rom~a, 9 (A.A. - Kont Ciyano dıs 
baka~lıgma. A~fied basın bakanhğma 
Lantıni korporasyonlar bakanl v ıgına ve 
ussana ·· - 1 . . somurgc er bakanlığına tayin 

~dılmışlerdir. Dış bakanlık müsteşarlı· 
gına da istila eden Suviç yerine Varşo· 
'Ya büyük c:lçisi Baatanini tayin olun· 
muştur. 



Maliye Müfettiş Mua .. -
vinliğ;i İmtihanı 

l\laliye Teftis lleyetiııden: . ' . 
35 lıra maaşh Maliye Müfettiş Muavinliği için 18 Temmuz 

1936 tarihinde imtihan yapılacaktcr. 

Aranılan şartlar sunlardrr: A) Memurin kanununun 4 üncü 
maddesinde yazdı e~safr haiz olmak, B) 1 Kanunnsani tarihin
de 3C yaşmdan fazla olmamak, C) Mülkiye mektebinden (Si
yasal Bilgiler okulu), Hukuk Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve 
İktısat mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi 
mekteblerinden mezun olmak, D) Yapılacak tahkikat netice
sinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 
İmtihana talih olanlar 14/ Temmuz / 1936 tarihine kadar An

karada Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliğine arzuhalla 
müracaat edeceklerdir. Arzuhala su evrakın raptı lazımdır: 
A) Nüfus cüzdanc ve adresi, B) Kendi el yazrlariyle tercümei
hal hulasası (memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hiz
metlerine dair resmi vesika raptedeceklerdir.) C) Askerliğini 

yaptığına dair resmi vesika, (askerlikle alakası kesilmemiş 
olanlardan orta ehliyetnameyi haiz veya ehliyetnamesi olmı
yanlar imtihana girebilirler. kazandcklan takdirde ancak nam
zed olarak kabul olunabilirler.) D) Mekteb sehadetnamesi veya 
tasdiknamesi. E) Sağlam ve yolculuğa mütehammil oldukla. 
rına dair hükümet doktorunun raooru. 

TalipJer yazılr ve sözlü olmak üzere iki imtihana tabi tutu
lacaklardır. Yazılı imtihan Ankarada ve İstanbulda ve mu
vaffak olanların sözlü imtihanc Ankarada yapılacaktır. 

İmtihan Pro~ramı : 
1 - Maliye: A) Büdce (ihzarı, tatbikı. tasdik ve kontrolü) 

Muhasebei umumiye kanunu, hükümleri, B) VerPi nazariyeleri 
ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler, (sedüllü vergiler, 
veraset ve intikaJ vergileri, istihlıik üzerinrlen alman vergi
ler, ~ümrük, inhi"arlar. han~lar) Türkiyedeki vasıtastz ve va
sıt:ıh vergiler. C) Maliye Vekaletinin merkez ve Vilayetler 
teskilatı, D) İstikraz nazariyeleri, tahvil. amortisman, Tür
kiye düvunu umumivesi, 

2 - İktcsat: istihsal, tedavül, nakid ve itibar, inkisam ve 
ist-i1ı1ak h:ıhisleri) 

3 - Ma1i ve ticari hesap, basit ve mürekkep faiz. iskonto, 
fai?:li hl""abr cariler, 

4 - HPndec;e: '""t•h ve hacim mesahaları) 
5 - 'l'\rari U<ıul defteri (esaslı ve nratk Mallımat ). 
6 - Hukuk icfare. memurin !T'"lı"kemat kanunıı. ccn mn

haktomeleri usı~lü kanununun tatbikat ttsullerine miiteaTlik hü
kümleri, ceza ktınununun memur suclarrna ait kısmı. kıınunu 
merleni ve horrhr k:munu ile ticaret kanunlarının maliyeyi 
al?lt::ıd~r erlen ahkamı. 

7 - TiirkivPnin tabii ve iktısadi cografyası ve tarihi hak
kında malUmat. 

R - Ecnebi lisan: (Fransızca, Almanca veya lngilzceden 
biri). 
İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanlar 3 sene 

sonra vapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Mali
ye Müfettic;lie-ine tavin edilecekler ve bir sene stai icin Av. 
r""'""~ ,.,.(\,.,r11>r;1,.,. .. ı,.tnrrl;.. t-2378 (1277) 

Ankara Yüksek. Ziraat 
Enstitüsü Rel{törlüğündeu : 

1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü eczanesi için gerekli olan 
mikdar ve müfredatı şartnamesinde yazılı bulunan ecza açık eksilt
mey~ konulmuştur. 

2 - 26/ 61936 cuma gunu saat 16 da Yüksek Ziraat Enstitüsü 
komisyot'\ odasında ihalesi ya!)ılacaktır. 

3 - Muhammen bectel 3200 liradır. 
4 - l'ıfuvakkat teminat 240 liradır. 

. 5 - Parasız şartnl\m""ini almak istiyenler Daire Müdiirlfü!ütıe 
müracaatları. ( 1309} 1-2389 

TOKAT İCRA DAİRESİNDEN: 
GAYRİ MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Ev. 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı numarası: 
Yas meydan mahallesi, Ali P. Hamam sokak No. 30 

Takdir olunan kıymet: 2300 lira. 
Artırmanın yapdacağı yer, gün, saat: Tokat İcra dairesi 17/7/936 

cuma günü saat ıs. -
1 - İşbu gayrimenkiılün arttırma şartnamesi 17 /6/936 tarihinden 

itibaren 932 No, ile Tokat İcra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktrr. İlanda yaztlr olanlardan fazla ma· 
Jitmat almak istiyenler. işbu şartnameye ve 935/932 dosya numara. 
:ıile memurivetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya i!!tirak icin yukarda yazılı kıymetin et, 7,5 niJ
betinde pey veya milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edile· 
cektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz 
;re masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirme· 
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça sa
h§ bedelinin paylaşmasmdan hariç kahrlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu maliimatı almıı ve bunları tamamen ka· 
bul etmis ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin vüzde yetmiş besini bulmaz veya satış istiyenin alacağına 
ruchanı olan diğer alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmaz· 
~a, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün 
aaha temdit ve on l,,.•şind günü aynı saatte yapılacak artınnda, be· 
deli s;ı.trc; istevenin alacağrna rü~hanı olan diğer alac'1.klrların o e;av
ri menk'L!lle temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile. en cok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse 
.ihale yanrlamaz. Ve satış talebi düser. 

6 - n:ıvri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ken· 
disinden evet en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be
delle atmağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. 
İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 ten hesap oluna
cak faiz ve diğer zararlar ayrıca hilkme hacet kalmaksızın memuri· 
yet:-.; .,,.e alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Hane. Yukarıda gösterilen 17/7/936 tarihinde Tokat icra me.. 
murlu ~u odasında işbu iUln ve gösterilen artırma şartnamesi daire• 

s· - ' ~ ~ •.,,.'lih ilan olunur. 1-2385 

\ 

U L lJ S 10 HAZİRAN 19~G Çk~ -

ı\.ktif 
Liimh uri vet l\' erktz Hankasııun 

6 Haziran 1936 Vaziyeti Pasif 

Kasa: LiRA LiRA 
Altın safi kilogram 
Banknot 

li.0 72,120 24.013.302,35 

Ufaklık 
Dahihleki muhabirleı 

Türk lirası 
Hariçteki muhabirler: 

Altın safi kilograr.ı 4.393,496 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nalctiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

1 
Deruhte edilen evrakı nak· 

A • tivenin karsılığı esham ve 
tahvifa t (İtibari' kıvnvtle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve dövi.ı iiurine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 

Muhtelif: 

1 

10.983.480,-
625.282.44 35.625.064, 79 

1.036. 799,6 7 

6.186.836,70 

240.516,49 

19.990.069.99 

158.748.563,-

1.036. 799,67 

26.41 7.423,l öl 

12.064.61 ı.- 146.683.952,-

3.676.250. 
8.119.879.63 

34.409.488,83 

11.796.129,63 

4.295.827.42 38.705.316,25 

34.299,39 
6.959.314 36 6.993.613, 75 

4.500.000,-

4.449.026.8 .. 

YEKON 276.207.326,11 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 

ilaveten tedavüle vazedilen 

Türk lirası mevduatı 

Döviz teahhüdab: 

Altına •ahviii kabil dövizler 
Diğer dôvizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Mı..hte\~f.:.. 

LiRA Ll 

15.000. 

1.551. 

158.748.563, 

12.064.611,-

146.683.952 

16.000.000, 162.683.9 

14.606.9 

3.836.970,29 

22.087.424,84 25.924.3 

56.440.8 

YEKUN 276.207.32 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: tskonto had di % 5 t72 altın üzerine avans% 41;. 

Ankara bahçeli evler yapı kooperatifi 
ortakları 

A.nl{ara Bahçeli Evler Yapı 
Kooperatifi Oı"tal{larına 

Statümüzün 23 ündi maddesine göre, ev sipari!! edebilmek için, 
evlerin keşif bedellerinin % 10 unun ihaleden evvel ödenmiş olmasc 
lazım geldiğinden, sipariŞ, edilen evin keşif bedelinin % 10 tu~arı
nın 13 haziran ı 936 cumartesi öğleye kadar Sümerbımk şubesınde 
açtırılan hususi hesaba yatırılmasr rica olunur. İdare Meclisi 

. 1-2393 

Ankara Valiliiind~ n: 
ı - Muhammen bedeli { 497 5) liradan ibaret bin teneke beıı.,;i.c 

ile 500 kilo mobiloil B. B. yagı açık eksiltmiye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 29 1Hazir?n '936 tarihine rasthyan pazartesi günü 

saat 15 de Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin 733 lira 12 kuruşluk teminat ve Ticaret odası 

vesikasiyle birlikte 29 ~Haziran '936 da vilayet daimi encümenine 
gelmeleri. . 

4 - İstekliler benzin evo:ıtfrna ait sartMmeyı vilayet nafıa mü-
dürlüği.inde gözden geçirebilirler. (1308) 1-2382 

Soma Hukuk Hakimliğinden 
Somanın Karacakas köyünden Adalı Kasım kızı Fatma ile kocası 

Çorum vilayetine bağlı Demirciler köyünden Dıngaz oğullarınd~~ 
Hasan oğlu Hasan aralarındaki ihtar davasında: Davalıya teblıg 
edilmek üzere Çorum mahkemesine gönderilen istida suretiyle da
vetiye Demirciler köyü olmadı~ından bahisle iade edilmiş olması
na mebni davahnm teblii!:a satih ikametgahı olmadığı anlaşılmış ve 
davat,t da başka ikametgahmı bilmediğini. söylemiş olduğ'undan il~
nen tebliğat yapılmasını istemiş ve .bu ıstek tnuvafrkı kanun _go: 
rülerek Hukuk usulü muhakemeterı kanununun 141 ve 142 ıncı 
maddelerine tevfikan ilanen tebliğat yaprlmasına karar verilmiş ol
duğundan yevmi muhakeme tayin kılınan 15/7 /936 tarihinde mah
kemede hazır bulunmMr ve yahud bir vekil\ kanuni e:öndennesi lü
zumu beyan, aksi takdirde gıyab kararı verilece~i ililıı olunur. 
-- 1~2386 

İzmir Fuarı Başk:anlığından 
Kültür park içindeki fuar gazinosunu? l/Eylül/ 936 tarihinden 

30/ Ağustos/937 tarihine kadar 11 aylık ıcarı .~çı.k artırmıya ko. 
nulmuştur. Artırma 24/Haziran/936 ç~rş3;1llba gunü saat 16 da Be
lediye dairesinde toplanacak fuar komıte~mce yapılacaktır. İcar be
deli muhammeni 1000 lir:ıdcr. Şartnameyı ve hususi mukavele şart. 
larıru görmek istiyenlerin belediye dairesindeki fuar bürosuna müra4 

caatları ilan olunur. (147) 1-2392 

Matbuat Umıım Müdürlü~nden : 
Matbuat Umum Müdürlüğü. İstanbulda çıkan yedi gündelik 

gazeteyi müteahhidin Umum Müdürlüğe bir sene muntazaman tes
lim etmesi için açtk eksiltmiye koymuştur. Şartname parası~dır. 
Eksiltme 25/ Haziran / 1936 günü :saat 15.30 da Vlayetler Evınde 
Umum Müdürlük Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 35 lira 10 kurustur. ( 1313) 1-2391 

M. M. Vel{aleti Deııiz Satınalma 
Koınisyonu Reisliğinden : 

1 - l / Haziran/ 936 günü kapalı zarfla yapılan münakasasmda 
talibi çıkmıyan 10,000 ton Rekompoze maden kömürü 22 Haziran 
936 pazartesi güni.ı saat 14 te Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti bL 
nasında kapalı zarfla satm alınması tekrar eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin (7950) liralık ilk teminatla
riyle ve 2490 sayılı kanuna nazaran icap eden vesikalarla adı geçen 
gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarım eksiltme günü saat on üçe 
kadar komisyona vermiş bulunmaları. 

4 - ( 670) kuruş bedeli mukabilinde şartnamesini almak istiyen
lerin Ankarada Deniz Merkez Satmalma komisyonundan, İstanbul
da Kasnnpaşa Deniz Levazım Satm alma komisyonundan almaları. 

(1251) t-2342 

== ] 

1 ANKARA BELEDiYE RE1SLJCI iLANLARI 
İLAN 

1 - Halde süpürgeci dükkanına talip çıkmadığından yenid 
on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (250) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (20) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale 

ne, ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat on buçukta 
lediye Encümenine müracaatları. (1253) 1-231~ 

İLAN 
1 - Halde 12/ 32 numaralı dükkanın kati teminatı verilmeme 

hasebile ve mukavelesi yapılmadığından ihalesi feshedildiğinde 
yeniden on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 815 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 65 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalem' 

ne, ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat on buçukta Be 
Jediye Encümenine müracaatları. ( 1254) 1-2319 

İLAN 
1 - 400,000 aded Yahşihan parke taşc on bes gün müddetle ka 

pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (36000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2700) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler her ~ün fe 

işleri Direktörlüğüne, taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saa 
on buçukta Belediye Encümenine müracaatları. 

5 - Teklif mektuplarının o gün saat dokuz buçu~a kadar behe· 
mehal verilmesi lazımdır. ( 1255) I-2320 

İLAN 
1 - Halde 6/ 42 numaralı dükkanın kat'i teminatı verilmectiğin· 

den ve mukavele yaptlmadığından ihalesi feshedilmekle yeniden on 
beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Bedeli icar senevisi ( 1100) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (32,S) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne, ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat on buç.ukta Be· 
lediye Encümenine müracaatları. ( 1256) 1-2321 

1 LAN 
l - Belediye binası altındaki mağazaya talip çıkmadığından 

yeniden on be~ gün milddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Bedeli icar senevisi 2400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (180) liradır. • 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün vazı isleri kalemi· 

ne. ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat on burukta Be· 
lediyc Encümenine müracaatları. (1257) 1-2322 

İLAN 
1 - Samanpazarında 5 numaralı dükkana istekli çıkmadığından, 

yeniden on beş gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştr. 
2 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 97,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne, ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat on buçukta Be· 
lediye Encümenine müracaatları. (1258) 1-2323 

İLAN 
1 - Halde 4/ 46 numaralı dükkana talip çıkmadığından yeniden 

on beş gün müddetle açık artırmaya çckarılmrştır. 
2 - Muhammen bedeli (700) Iiradr. 
3 - Muvakkat teminatı (82,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne , ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat on buçukta Be· 
lediye Encümenine müracaatları. (1259) 1-2324 

Havran Belediyesinden: 
20-5-936 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılan elektrik tesi· 

satı için verilen teklifler muvafık görülmemiş olduğundan ihalenir. 
evvelki şerait dairesinde ve Havran Belediyesinde pazarlıkla ya· 
pılmasına karar verilmiştir. 

Pazarlık 18-6-936 perşembe günü saat on yed idedir. 
(1152) 1-2164 

1891 U Y A N J Ş verine çıkar :~ 
44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga- ~ 

zetenin Ankara'da satı§ yeri A K B A Kitabevidir. Se· 
lıo nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş 
~~*~ ~~ ~~ 



ULUS 
10 HAZiRAN 1936 ÇARŞAMBA -
Seniruend Belediye Reisliğinden : 1 

b L ·ru ••aiaatl L ..... ıw aaıf 
l - Kapbmm (42200) lin bedeli aefl IU.. -.--

a"uliyJe eksiltmeye konalınuftur: ı-.1:...e ctaUesinclc ve Bc-
2 - İhale yapılacağı yer Senırgend Be ... -, 

lf!diye Encümeni tarafından yapıla~;·nü saat on beıtedir. 
3 - ihale 16 Temmuz 936 ~rşem ni •• ..+name ve eksiltme 
• - istekliler proje ve harıtalar~ fen . . r-;., kadda Uma Ga

teuıannı n f"ıat cetvellerini. görebılmek ıçın Wuı Belediyesi 
•eotesi iUn memuru Bay Gahpt~~ l~lediyesi Su itleri di. 
• işleri direktörlüğünden, tzm.!~.~di zmı~iresindm ihale pnüne 
rektörlüğünden, Senirgend'de ~ ye 
•adar bedelsiz görebilirler. . lı iti haiz olan istek111er 

5 - Eksiltme şartnamesinde =t t=natlarile birlikte eksilt· 
istenilen evrakı müsbite •e muva 1-2250 
meve istirı\lcl ari il=tn oh•nnr. UHJ6) 

Kızılay u-az maske fabrikası i18nı 
~ . . - da mikdar ve ebadı yazılı ambalai 

Fabrikamız ihtiyacı ıçın aşa~ı • undıklann muhammen bedeli 
sandıkları yaptırılacaktır. İst~khlcruı inat akçesiyle 12 haziran 936 
olan 72.000 kuruşun o/,, 1,5 mıkdarı tem mask fabrikaaı mübayaa 
cuma günü saat on dörtte Mamakta Gaz e 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

Cinai Jılikdarı 

Amblaj sandığı 
Ambalaj sandığı 

400 Adet 
1so Adet 

31 X 33 x 82 Santimetre 
30 x 31 X 67 Santimetre 

1-2377 

KUrU.L" 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

Kapalı zarf usulile yapağı satışı 

Karacabey Harasında ~ü!~,e~~ 
Merinos Y etistirme Çiftliği U· 

' 

BlLIT 
ı - Kayaeride kalorifer teai .. tı yaptırılacaktır. 
2 - Bu ipe mefgul firmalar tesisat yapılacak mahallin plinları· 

nı görmek üzere hergün ve bu plinlara ıöre tesisat pliııile kqfini ve 
tekliflerini 16. 6 • 936 sah gününe kadar M. M. VeWeti Hava lnea• 
at tubHine vermeleri. (1202) 

dürlüiiinden : 
e . .. oku• lriJo safkaıt merinos yapa-

Çi ftliğin altıbin sekız yuz. on d k yapağıların kapalı zarf 
fısı ile altı bin yüz on altı kılo yarım an.. ·· 16 huiran 1936 sah 
usulü ile artmnaya konmu,tıır. Artı"':' 0f:;.~ Safkan merinos ya
&ünü ı.aat onbe,tir. Muhammen kıyme. 

9 
apağtnm •ilosıma yet· 

P~ğmın kilosuna seksen yarımkan m.:;;;~ıir.mattur. Her ikisi için 
ınış beş i-uruş muhammen k,,.md ta . t ımacütıt· Arttırma yeri 
Yedi yüa etli dört lira rmrnkkat tanına a 
Kı1raca~v harası merkez~.di·~· . larile ft vesaiklerile birlikte 

İsteklilerin artırma ~ temı("'t47) 1-2143 
Harada bulunmaları ilan olunur- 1 

Sivas Cumuriyet 
Müddeiumumiliğind~n: 

. iba etine kadar bir senelik 
Sivas ce.T.aeYinin 937 ıenesı mayıs D r ı 153 000 ve en 

e~k ihtiyacı behr çifti 960 tr-:nhc:!:t ~;!;,~erli .ve arı baf 
~ğu 173000 Jrilo olarak almac~ • 0 • e • beledi narbr 
•en buğdaydan ..e fabrikanın ı~ıncı n!vı unundan.ve 193rT. den 
5.aerinden trn.riJatiyJe ihal eedılmek uz~re I • baz~anbsa a konul -
İtibaren lıapalr zarf usuliyle 20 gün muddetle müna Y ,. 
ınUtllhlr. . kkat akçası 

"ralin otanfarm 3 7 buçuk hesa~iyl.e temınatı. m~:~ saa: on bir· 
ve Banka rlW'i{tubu ile haT.iranm 20 ıncı cu~rtesı. gu daha zi· 
de Sivas C. M. U. Jile dairesinde müt~şekkıt ~o~ı~y::nevc:ııüracaat• 
yade maliımat almak istiyenlerin hapısane mudurıy 
lan ilan olunur. (1213) J-2243 

Eytam 

. . f lt yolunda fidanlık karıı-
Ankarada İstasyon • Ç.ıfth(k ;·~ra Bahçeli Evler Yapı 

sında bulunan arsalar fizennc n .ht "tibaren isteklilerin 
Kooperatifince) hazırlanarak bu tartA enf ı A -rtname .ela-

. kJ • · e umu mı ve ennı "- . meccanen alabılece erı proJ. · _ be t• üzerine yüz ellı 
hikalan ve tafsilat resimle~ıne gore _ d~ k~p rtlar dairesinde 

bahçeli evin götürü olarak ın§ası aşagı a 1 şa 
kapalı zarfla eksiltmeye konm~t~r·.. te Ankarada 

ı - İhale 17.6 1936 çarşamba gunu saat on beı 
Emlf'k -ve Eytam bankeernca yal)lı .. )r.al~tırd. ... miaat (40.000) 

2 - Muhammen bedet f800.~ ıra ır. ,,.c. . ı dahi-
l. M·ır Bankalar ıemanat mekubu .ıatikraz 
ıra oJuo para ı ı d"l k kıymette bir pyri men• 
li tahvili veya bankaca abul e ' ece 
k:uJ olabilir. Hrinci m.ı. 

S- fŞi alan mUteahhft ihaleden bir hafta ~teehhlt ister· 
dedeki teminatı iki misline ibl~ğ~ m~~na iblağT için si· 
se banlc:a teminatın ihale bedelının .Td;bbul edef'. 
tüasyonlardan tevkif at yapılmasrnr(200 000) liralık itina lnpa-

4 - fstekliJerinin evelce en ;rkJ · ve im vüs'atta fnpatı 
tmı mavaff!'kiyetle ba;•a~ıs 0~~ ;~uldannr göeterir .e

yapac:ak malı ff fenn! 1~~ d.f cumartesi günü öğleye ka
aibları 13.6.J936 tanlııne m.~aa 1 fstirak için Emllfr BınJra. 
dar ibraz etl'T'cleri ft bu eksı tm~ye _. 1-"~"~ 

•• _ T .,,,.,., 1, ... ...,.nn• • 
•• "~ .. " .......... f' ....... r:o ,. ""*'.ımt"'FFE" 

11TLW'*LTLfLTLTLf#,1.f,l.TLT:tT+T«+T.a: 

Kilis Belediye Reis liğinden : 
& • tanzimi evelce tahmin 

ı - Kilis fehriıün hali buır antaaınm pnaamede tiatmda ta-

edilen bedelle yapmaia talip ç~~nmuttur 
dilat yapıJlmt "'e ~haçktaık e~~ı=rr harici bir hektar 6 lira o-

2 - Şehir dahili bir e r • :r 
larak muhammen bedeli 4545 liradır. bftle mBwtedclaL 1111-

3 - Bu ite dt eft'Rk femıt pı tname, mu •• 
1'nlere im eftltk bir Jin mukallilinde atSndıerilır. 

4- llavükat teminat 341 liradır. 11 gtlnll IMt ıs de belediye 
5 - Blnriltme ve ihale 15-"?3~1~:-:ı:ur. (1217) 1--2266 

encümeni huzurunda yapıJacar:oı 1 -
Jandarma Genel Komutanlığı An· 
kara Sabnalma Komisyonundan: 

JUbn olmamak lsere Ara• 
Yaılan d8rtten ıpğr Ta sckWea uarlıkla satın alınacaktır-

Ja XOfU]maya alııık iki kofU!d bay;:!&t, ~pıımak esere cumar-
i1te1dileria bei'cJÜline ~tat ON UÇ n ON DÖRT ara. 

lesi paar gtlnlnclell bqb ber •-:- "'"" Jandarma Umum Kuman
!'!~:._ te---ntaabk ~(=qonuna bq vuı...ı.n- _ 
-r .. -~n-~rnda) •tın• .,{1231) ı-

BILIT 
273 Km. GALVANİZLİ DEMiR TEL 

2250 Tane MUCERRİT FİNCAN 
2250 " DOZ FiNCAN DEMİRİ 
Yukarda cins ve mikdarı yazılı üç kalem muhabere malzemesi· 

nin açık ekailtmelerine istekli çıkmadığından bu defa pazarlığa kon• 
muıtur. Hepsinin tutarı: 3278 lira 40 kuruıtur. Evsaf ve ıartname• 
ler komisyonumuzdan parasrr alınacaktır. İhalesi: 12-6-936 cuma 
giinil saat onbirdedir. İlk Teminatı: 245 lira 88 kuruftur. Eksiltme• 
ye gireceklerden ilgili olanlar 2490 sayılı kanunun 2.3 cO maddele
rinde istenen belgeler ile birlikte ihale giln ve vaktinde lıl. M. V. 
aatm alma komisyonuna ıelsiater. (1156) 1-2147 

BtLlT 
500 tane yatafı ile birHlrt• buğu marpucu 1-tlıiı miiteahhit nam 

ve hesabına açık eksiltme usulü ile alınacaktır. Hepıinin tutarı 830 
liradır. EY1af .e şartname Jromiayonmıudan alınacak n nOmune gö
rfilece ktir. thaleai: 13-6-93.6 cmnartesi günU aat 11 dedir. ilk temi
natı: b2 lira 2~ kuruştur. Ekailtmeye girec:eklerden ilgili olanlar 
2490 sayılı kanunun 2,3 cU maddelerinde 1atenen belgeler ile birlik· 
te ibate gün ve vaktinde M. M. V~ aatınahna komisyonuna gelıin· 
ler. (1155) 1-2146 

Asekeri mekteblere talebe alınıyor 
ı - 936 • 937 den ıenesi için Kuleli. Maltepe ve Buru Aslieri 

liseleriyle, Kınkbledeki Askeri -Sanat Jbesine ve Konya Erzin• 
can Askeri orta mekteplerine talebe alınacaktır. ' 

2 - Kabul prtlan Askeri liae ve orta mektepler talimatında 
yazılıdır. Bu taJimat Askeri -.ıektcplerde ve askerlik ,ubelerinde 
görülebilir. 

3 - lıtcklilerin qağıda yazılı husuaulan da göz önünde bulun
durmaları lizımdır. 

A) Bütün mektepl~rde ka~~ükabul . l/~emmuz/936 da bqlar ve 
10/Ağustoa/936 da biter. Musabaka ımtıhanı da 15/ Ağultoala 21 
Ağustos arasında yapılır. 

B) Mekteplilerin bulundukları yerler haricinde.ki mevkilerde 
oturan isteklilerin 10/H~iran/936 ~an 31/Temmuz/936 tarihine 
kadar bulunduktan yerle(ın Aakerlık şubelerine müracaat etnıiı 
olmaları lhnndır. 

C). Kabul ~rtlarını .taşıyan isteklil:r evrakını tamamlayıp Aa
kerlik ıubelen vaartasıyle ~ekte~e gondermeleri ve mekteblerden 
davet vaki olmadan biç bir ısteklı .D'!ektebe gitmemelidir 

D) Müsabaka imihanma gtnnek ıçın davet edilen isteklilerin im.. 
tiban yapılacak yere kadar gitınek ve imtihanı kazanmayınca geri 
dönmek icin yapacakları maıqaflar tamamiyle istekliye aittir. Bu· 
nun icin de gidiş ve dönijş mafl~afını.~~raber götürmesi lizımdır. 

E) lsteldi mektebe kabul e.d!Imedıgı takdirde hiç bir hak iddia 
edemez ve bir sene terki tahsılı ol~~lar da mektebe alınmazlar. 

4 --. Mektepler leyli ~ ıneccaı:ııdir. Talebenin iqesinden baıka 
~U. teçln.._a ye kitab!i'J mektebe aid olduğlt gıöi aynca 
her ay bir miktar -at da .venhr .. 

5 _ Allıııeri liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu eCJenler 
müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde mühendis ve 
fen memuru yetiştirlıne~ üzere Avrup~va tahsile gönderilir. 

. ( 1305} .ı--ı!80 

Etlik Merkez liboratuvarlan 
Direktörlüğünden : 

Mileaaeıede mevcut tecriibe ha.yvanlarile serom beygirleri için 
aagarl 15000 azami 25000 kilo ycşıl yonca pazarlığa konulmuıtur. 
Tahmin edilen bedeli 562 lir•~ k~~u~t~r. İhalesi 22·6-936 pazartesi 
günü mt ıs dedir. Şaı tnamesı Mudurıyetten bedelsiz verilir. TL 
liplerin 2490 sayılı kanunda yuılı. şartla~ da~ilinde ve muayyen o
lan günde 42 lira 50 kuruşluk temınatlarıle bırlikte Ziraat Vekile
ti Muhasebe Direktörliliünde toplanacak olan komisyona ıelme-
leri. (1250) 1-2314 

İstanbul Cumuriyet 
Müddei Umuoıiliğinden; 

tıtanbal eea .e tnkif evleri için 1. 6. 936 pıJiııden 1.+937 gL 
atine kadar satm almac:ak 440400 kilodan ibaret ve beher çifti 9C50 
pmdan 458150 çift birinci nevi ekmek kapah zarfla ebiltme,.e 
konmuıtur. Muhammen bedel 49545 liradır. Muvakkat teml'nat 3716 
liradır. 

latekliler prtnameyi tatil aamanlanndan maada her gün f stan-
tiul MOddeiumumiliğl Levazım dairesinde g&ebilirler. Eksiltme 
17..6-936 çarpmba günU saat 14 de lstanbulda yeni postahane bina-
sında fatanbal C. Milddeiumumlliği Lnamn Dairesinde yapılacak.. 
tır. Ebf1tmeye gireceklerin aarflarmr ebiltme saatmdan bir saat 
enelİlle kadar !atanbul Adlj,y~ Levuım Dairesinde toplanacak k 
miayon riya1etine .numaralı malı:bm mubbili bizzat vermeleri o
,..ut dıt Al'fr milhilr mumu lle "'patılmıı ve isınile açık adr v_e 
Din 'ft. hangi ite .ıc1 oJduğuntm yazılması ıartile aynı sa t k ';

1
" 

lacleH teühltl8 olmak üzere mektupla göndermeleri .1 a f a ar 
.(298S) 

1
_

2285 
ı an o unur. 

7 -et_ __ _ 

1'iirk IJava Kuı·uuıu 

PIYANGOSlJ 
Şimdiye kadar binlerce ki~iyi zengin etmiştir. 

2. ci Keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır 

Ayr1ea: 15.000, 12.000, 10.000, liralı• 

Ereğli kömür havzası sağlık 
Komisyonu Başkanlığından: 

Hana ağlık tefkilitınm Ecaayı tıbb11e ilatl1ac1 "17oor lira 
muhammen kıymet üzerinden kapalı wf uaalile w on bet glıı müd
detle eksiltmeye kanulmufttır. 

lıteklilerin 11-6-936 perlCfllbe günilne 'kadar Zongulclatta Sat-J 
Irk tepilitımu bafkanbfma telrlif mektupları ve muvakbt temi• 
nat akçesi olan 1275 lirah• nalrclf veya lıllnb nmiut ımlmlba gön
dermeleri ve teklif mektuplannda prtı1m11e Jt8klmlerlnin tmmnen 
labul olunduğuna sarahaten kayıt etmeleri Jlmndır. 

isteklilerin Türk Vatandaıı olmalarr. ıerektir. Şartmmeler ı .. 
tanbulda 4 ncil Vakıf lıanmda ~indi bt, tktnat VeHletl llade• 
frtibat Memurlufundan, Zon~ldakta Saflık Komiqomı s.p.n. 
bimdan parasız alınır. (2864) 1---3163 • 

Denizli Viliveti Daimi 
, Eqcümeninden 

Deııblide Uçancıb8f1 mahallesinde hpsmf idareye aid (pandu· 
soplua fabrikau demekle mqlıur) fabrib ft imallthane blnasr, 
lmalttJwıede buluna ft ııevilerl ft ne ifae kullaıuldılı bimeye 
hallı cemlde yuıh olan makina ft aletiyle birlikte 4151 metre mu• 
rabbar yeri muhtevi binanın mtılkiyetf l!Btllıpak lsere bpall arf 
uaulil ile ve prtnamesi dairesinde Z8 aDJJı mOddetle artıramya ko
nulmu,ıur. 

t - Muhammen kıymeti (15000) lira 'ft muvakkat teminat ak-. 
~ai (1125) liradır. 

2 - ihale 17 Huiran 93'S ÇUl8lDba cfhıfl uat 15 ele Denizli vi• 
Jayeti Daimi encilmeninde yapılacaktır. 

3 - Şartname bedelab olarak Denizli encihnen blemlac1eıı te• 
darik edilir. , 

latekliler teklif mektuplarını ve ıız! Jl'ra1ri muvakkat teminat. 
larım 2490 sayılı kanunun 32 inci maddestndeki aralıat d81rninde 
ay111 &iinde ve mua17en saatten bir saat evele kadar mübas mab• 
bilinde Deabli 1lbaybima teallm ~cdlmlır. Pa11a ile 
g6nderilecek mektupların nihayet ikinci Jtl•ddecfe ,urh _.. h·1 

dar gelmit olması Ye dış zarfların m'Ub~JmJmu ile iyice kapatıl· 
mış bulunma11 llzımdır. Postada otan gecikmeler kabul edilemez. 

5 - thale %490 ayılı artmnı, eblltme ft ibale1er hdı:imdıki 
kanuna göredir. 

«5 - Sartname ömefi Denizli enctlme!Jt blemfncletflr. 
7 - ihale bedeJi Gç takaittedir. Yıl i~ &fenecektlr. 
8 - ilin ücretiyleJMll ve sair masraflar alana aittir. 

J (un> ı-zıts 

Yataklı Vagonlar Jontrolu 

Elektn"lc münakasaşı ilim: 

Fethiye Belediyesinden: 
t- Nafia Vekiletinden taadlkH proje. l:qifname w fU'tllmneıl 

mucibince Fethiye btabumda Elektrflll teliab yapııa.. 10/5/. 
936 tarihinden 24/6/936 tarihine kadar 45 &611 miltNetle • ~ı 
aarf 11.Wiyle -tkıiltmeye tohmattı#. 

2- i~ıtaıe 241~J.IJ36 ~ ~ dit ıt de Jl'etfllJe bele 
di1e ~elinde miit:~tckil tieledi7e eacilineıüacte yap~. 

S- Tahmin edilen bedel 4520 liratıti •nüal bbiui ..-ı ve 
aiaç direkler hariç olmak üzere 16301~ ttradır. 

4- Muavkkat teminat mikdarı 1222,sS ~racjrc. • 
5- Proje ve teferruatı, fenni ve hususi tattname Y'C mub"Vele· 

name projesi suretleri lıtanbuJ T~ lm1rtıl Aparu.mrıda 
elektrik mühendisi Hasan Haletten par8'.i* alınabilir. Ve Jl'ethiye 
belediyesinde de &örillebillr. 1 

6- Teklif mektupları ıu vesikaları ihıJ'!~ edecektir : 
A ~inekli bir firbt olduğu talıdfrtı5cildc kayd• oldaia ve 

balen faaliyette bulundupna dair ba e tmenin illnı tariliııden 
sonra alınınıt resmi bir vesika Şirket slr ülleri veya noterlikten 
musaddak ftkiletnmıeai. 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya bank mektubu 
C - Bu gUne kadar en Afaiı 16500 lir"11k bir elektrik, t-= t 

annaff•'--etle bitirdi:.:- dair ~ ..... - .. -aa ını ...: _., ....... aauul raporu veya musaddak 
aureu. ' 

isteklilerin ebiltıne prtnameai muci> • -
teklif mektuplamu eksiltme saatmdan birµıce tamı~ edecekleri 
lediy~ rlJMCtine "Vermeleri veya bu aaa aaa~ evve~~ne kaclu be. 
melen ilin olunur. (2551) ta Jttipnek uzere gönder-

1 -- 1921 

Kapalı zarf usulile yapağı satışı = 

Karacabey Harası Müdür}"' ...... nden • 
Haranın yüz altmıt kil f'k: • • ugu • 

kan ve iki bin sekiz yüz y~,:. d~ "~·~ltı bın yırmi iki kilo yarım 
zarf usulile artırmaya konmuş~ o~ ı o kıvırcık yapağılan kapalı 
1ı günü saat onbcştir M ~· rtırma günü 16 haziran 936 sa
yapağısmın kilosuna ~k u n k.ıy~t. olarak aafkan Merinos 
yetmif be! kıvırcık a ~: yarım~an merınoa yapağısınrn kilosana 
kymet takdir olunmJşt~~ ~~nı~. ~.11~~~ ;~tnuş kuruş mnhanumn 
vakkat teminat alınacaktı~. r u'iu ıçın \ d6n yüz seksen) lira mu· 

Artırma yeri Karacabc H ,, 
günü teminatı ·1 ~ a~l\sı ~"en~t\'°'ir. t t .. lt1i1f'··.., nt•......,a 
Ol an e ve vesa1'·1en1e birlikf~ 'f.1.; .. ~~., uh1" .. r, " unur. , 11,,. ) \ ...,g 1-214!t 



SAYFA 8 ULUS 10 HAZiRAN 1936 ÇAR~Afvıc" 

l\lavi ve Ozalid l{ağıtları Üzerine PLAN KOPY ALARJ süratle yapılır Tel.1230 Halil Naci Mıhcıovlu ticaretevi ............................ 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMtSYONU İLANLAR! 

1 - Ankara garnizonundaki askeri mektepler ile askeri hastahane
ler ihtiyacına sarfediimek üzere 72000 kilo süt 12-6-936 tarihine mil· 
sadif cuma günü saat onbeşte kapalı zarfla eksiltmeye konulmu.ştur. 

2 - Münakasası: Ankara levazım amirliği satın alma komısyo· 
nunda vapılacaktır. Şartnamesi komisyonumuzda her gün parasız 
görülür 

3 - ~iinün tutarı 12600 lira olup teminatı muvakkatesi 945 lira· 
dır. Mii.,ak"'sava gireceklerin teminatı muvakkate makbuzla • 
n ile t,.klH mekttıf)larmı ihalenin vapılacağı belli gün ve saatten 
en az bir .. a?+ evel komisvona vermis bulunacaklardır. 

4 - f .. t .. kHlerin kanunun 2. 3. üncü maddelerinde istenilen ve-
saikle h .. ,..,,'J,.r komisvonumuza miir::ıı-:\atfarı. ( 1159) 1-2152 

İLAN 
Tümen hirlikleri icin 29750 kilo sade vağı 15-6-936 saat onbeşte 

kaaolr 7.:ı,.fla alrnacaktrr. Muhammen bedeli 19339 lira ilk teminatı 
1451 lİT""dTr. Teldif mektun1an ~aat ondörde kadar kabul edilir. 1s
tek1ile•,.n oartn:ımevi P'Önnek fr,ere her gün ve eksiltmeve iştirak 
icin bı-:Ili n-iin ve saatce kanunun 2 ve üc;üncü maddelerindeki vesa
ikle h:rı;ı.te Lüleburgaz tümen satın alma komisyonunda bulunma-
ları. ( 1 Hl~) 1-l113 

İLAN 
1 - Ankara garnizonundaki askeri hastahaneleri ile askeri me~

tepler ihtivacına sarfedilmek üzere 47000 kilo yoğurt 11-6-936 tarı
hine müsadif ner~embe günü saat onbeşte kapalı zarfla münakasa-
ya konuımustur. . 

2 - l!iim~kasası Ankara levaz,m amirliği sahn alma .<omısyo
nunda ··-:ı,,rl::ır,aktır. Sartname!i komisyonumuzdan her gün parasız 
görülür. 

3 - V0~urdun tutarı 8225 lira olup teminatı muvakkatesi 616 
lira 87 k"ruc;.-ur. Münakasaya gireceklerin teminatı muvakkate mak
bu?:lan ile tı>klif mektuolarmt ihalenin yapılacağı belli gün ve sa
atten en ""'! l-.fr Mat eve] komisvcına vermiş bulunacaklardır. 

4 - t .. tP1t1i1erin kanunun 2. 3. üncü mactdelerinde istenilen ve-
sikalarla bir'ikte komisvona mHr:ır.ıo:ıtları. ( 1158) 1-2151 

İLAN 
ı - f c;tanhul komutanlığrna ba<Tlr kıtaatm senelik ihtiyacı olan 

201700 kilo sıi{ır eti kapalı zarf =1e 24.6.9~6 carşamba günü saat 15.30 
da alınacaktır. Mtth'lmmen tutarı 70595 liradır ilk teminatı 4780 li
radır c;::ırtncımec;i 2"i0 kurns mnk:ohi1in~e verilir. Ve Komisyonumuz
da her ı:riin öğ'leden eve1 e:öriilehilir. İsteklilerin ilk teminat mak
buzu veva mektupfarı ile 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü madde
lerinde "aıtlt vescıi1He beraher ihaleden en az bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını fındıklıdaki komutanlık satın alma komis-
yonuna vermeleri. (1248) 1-2306 

İLAN 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı kıtaat ile Gürnüşsuyu hastaha_ 

nesinin senelik ihtiyacı olan 57000 kilo koyun eti kapalı zarfla 
24-6-936 C'ars?mha günü saat onhe~te alınacaktır. Muhammen tutarı 
ı5650 liradır. İlk teminatı 1924 lir adxr. Şartnamesi 250 kuruş mu
kabiJinde verilir. Vt! komisyonumuzda her gün öğleden eve1de şart_ 
namesl !!Öri.ilebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
ile 2490 numaralı kanunun 2. 3. Uncü maddelerindeki vesaikle bera· 
ber ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Fın
dıklıdaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1247) 1~2305 

t LAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler ıçın 

147 ton STğtr etine kapalı zarfla verilen fiat vekaletce pahalı gö
rüldü~ünden pazarlığı 11 • 6 - 936 perşembe günü saat onbeşte 
Tophanede satmalma komisvonunda yanılacaktır. Sığır etinin 
tahmin bec1ı>li beher kilosu 35 kurustur. İlk teminatı 2822 lira 50 
kuruştur. Sartnamesl 257 kuruı, m~kabili komisyondan alınır. 
İsteklilerin~ belli saatte kanuni vesikaları ile beraber komisvona 
gelmeleri. <1288) 1-2370 

t LAN 
Komutanlık birlikleri hayvanatı icin 330.000 kilo yulaf veya ar. 

padan ucuz fiat teklif edilen 16 haziran 936 salı günü saat 15 de 
kapalı 7.::ırfla alrnacaktır. Muhammen tutar 17325 arpanın 14025 li
radır. İlk teminatı yulafın 1300 arpanın 1053 liradır. ~artnamesi her 
glln öğleclen evet kbmisyonumuzda görü1ebilir. İsteklilerin ilk te
minat m::ıkbuz veya mektupları ite beraber 2490 sayılı kanunun 
2. 3. ündi maddelerindeki vesaikle birlikte belli gün ve ihaleden en 
az bir sa:ı.t evetine kadar teklif mektuplarını Fındıklıdaki komutan-
Jik artırm:ı eksiltme komisyonuna vermeleri. (1219) 1-2260 

1 LAN 
İdare1eri İstanbul levazım amirlil!ine bağlı müesseseler için 

321 ton kovun etine kapalı zarfla verilen fiat vekaletce pahalı gö
rüldüğünden pazarlık U • haziran • 936 perşembe günü saat on. 
1ört bucnkta Tophanede satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
koyun etinin tahmin e<lilen bedeli beher kilosu 45 kuruştur. 
İlk temin"'t 8472 lira 50 kurustur. Şartnamesi 722 kurus bedelle 
komisyondan alınır isteklilerin kanuni vesikalarla belli saatte 
komisyona gelmeleri. (1289) 1-2371 

ILA N 
Garni:ı:on eT"tanının ihtiyacı icin 

10200 kilo kab'.'lk ve 3400 kilo 
taze fıı.sul rp 11 / 6/936 tarihinde 

pazarlıkla alınacağından istekli
lerin Ankara levazım amir1iği 
satrna1ma komisyonuna gelme-
leri (1310) 1-2388 

Bur~a Urbaylığından ! 
Soğuk hava deposu inşa sr :, 

Bursa mezbahasında yapılacak (18811 lira keşif bedelli) soğuk 
hava deposunun inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş. 
tur. Eksiltme ve üstermesi 18-6-936 perşembe günü saat 16 da ya
pılaca ktrr. Eksiltme kağıdlarımn takımı 94 kuruş karşılığında ve. 
rilir. İstekliter. 2490 sayılı kanuna göre eksiltmeye girebilmek eh· 
liyetini hai .. olacak ve bu işlere aid fenni ehliyet, ihtisas ve ticaret 
sicil Te mo.li itibar vesikalarını haiz olacaktır. İstekliler, bütün 
şartlan arı :!.."Tlak icin her iş saatinde uray bas mühendisli~ine ve 2490 
sayılı kanıınun 32. 33 ve 34 üncü madılelerine uyarak 1411 lirahk te· 
minatlarrm ve teklifnamelerini tevdi ederek üsterme saatinde uray 
komisvontına müracaat etsinler. (1221) 1-2263 

An {ara Valili~inden: 
Muhatn"Tlen bedeli 20751 liradan ibaret bulunan Ankara merkez 

kazası taş , kum ve saire rüsumu için kapalı zarfla yapılan artırma
da teklif t"';' en bedel layık hadde görülmediğinden 1-6.936 tarihin
den itibar"n pazarlıkla isteklisine ihalesi yapılmak üzere ihale 
müddeti ~O "'Ün uzatılmıştır. 
. tstektilerin her perşembe ve pazartesi günleri saat 15 de 1556 
lıra. 33 k::ruşluk teminat makbuz veya mektuplan ve itibarr mali 
ves_ıkalarıl~. vilayet daimi encümenine ve şartnameyi görmek istiyen• 
lerın her ~ ın hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (1266) 1-2329 

Ve Arsa 
Yenişehirde Sıbat Bakan

lığı karsısında iki bina vapma
ğa elverisli 440 metre murab
baı arsa ile Yeni~ebirde Koca
tepede yedi odalı bütitn kon
foru h:ıvl bir ev satı1rktrr. 

1888 No. va telefon edil-
., mesi 1-2366 --
Eczacı kalfası 

aranıyor: 

Ankafa Merkez eczanesine 
müracaat 

1-2256 

Sabitli arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva. 

rında eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Setanik caddesinde Ma· 
tiye şubesi karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. 
1-1155 

Sacları , 

döl\.ülcıılet· 

KOMO JEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökil1mesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası vardır . 

Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
tında bulunur. · 

LİNİMANTOL KANZUK : 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

YAZI 

Atıfbey mahallesi ile f smet
paşa mahallesi arasında Çankırı 
caddesinde cüzdanımın çinde bu· 
lunan ehliyetname, evlenme, 
numaralarım ile temyiz mahke
mesinden aldığım numarayı kay
bettim. Yenilerini alacağımdan 
eskilerinin hükmü voktur. 

Çankırılı Hamdi oğlu 
1-2381 bahçıvan Neşet 

Beher 
Sayıfa Santimi Sayıfa 

z 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 
1 - Hayır islerine ve yeni 

çrkan kitaplara aid ilanlardan 
o/o ıs ten?.iJat yapılır. 

2 - Zayi ilan bede Tleri 
maktu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik. tesekkür, ev
lenme, vefat ve katı alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE SARTLARI 
Müddet Dahilde 

Seneliği 17 Lira 30 
6 Aylığı 9 ,, 16 " 
3 Ayhğr 5 ,. 9 ,, 

Posta ücreti gönderilmiyen 
melctublara cevab verilmez. 

.,ı ıt.., 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmı§tır. 

Ankara Valiliğinden : 
Aylı\.. 

Kapu Metruke Muhammen 
Mahallesi · Sokağı No. No. Cinsi Müştemilatı bedeli 

16 Lr. Kr. 
Vattarin Vattarin 1992 119 Ev 4 oda, taraça; hal! 

ıs mutbah, odunluk 25 00 22 

" Banik oğ1ı,ı 2057 144 .. 2 oda, boşluk, halli 
4 mutbah odunluk bah~ 20 00 18 

Boyacı Ali Boyacı Ali 5458 247 2 oda 1 sofa hala ,, 
Tellal kara- Şamtı 15 mutbah 20 00 18 
ca mescidi oğlu 5346 292 .. 3 oda bir mutbah 

22 1 hala 1 odunluk 15 00 13 
İç hisar Mekteu 27 311 ,. 2 oda 1 mutbah 
fc Kale Ket- Kal edibi s ı hala ı sofa ıs 00 13 
huda gençkapu 65 365 .. 1 oda 1 hala 5 00 4 

Yukarda mahalle sokak kapu ve metruke numara larivle müştemilatı ve aylık bedeli icarı muhamme 
leri yazılı evler .11-6-936 perşembe günü saat 14 de açık artırma suretiyle mayıs 937 gayesine kadar ic 
ra verilecektir. 

İstekliJerin !jeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere sözü geçen giln ve saatte hizalarında gösterile 
dipozito makbnzlarivle defterdarlıkta kurulan komis vona müracaatları. 0143) 1-2121 

Ankara Valiliğinden : 
Mahal1e veya 

mevkii 

!stasynn 

Sokağı v• 
caddesi 

Arka 

Depolar, 
,, 

" 

Kapu 
No. 

20 
440 
22 
441 

8 
1 
8 

3-A 
162 

1 

Metruke 
No. Cinsi 

40 Kargir mağaza 

41 .. 
49 An bar 
50 Anbar ve ah ur 

Bila Kargir mağau. 

Aylık muhammen 
bedeli icarı 

Lr. Kr. 
20 00 

20 

9 
14 

30 

00 

00 
00 

00 

Oipozito 
Miktarı 

Lr. Kr 
18 o 

18 

8 
12 

27 

o 

00 

166 Bila Kargir dükkan ve oda 30 00 27 on. 
Yukarda mahalle sokak kapu ve metruke numcıra lariyle müştemilatı ve aylık bedeli icarı muhamme 

lcri yazılı gayrı menkuller 11-6-936 perşembe günü saat 14 de açık artırma suretiyle mayıs 937 gayesin 
kadar icara verilecektir. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterile 
dipozito makbuzlariyle defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (1144) 1-2122 

1 D. D. YOLLARJ VE UMANLARI UMUM 
MÜDÜRLOCO S. A.. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 

1 1 Al.. Fb. U. Md. Satın 
Alma Kom•svonu llanlan 

700 TON MAZOT 

Muhammen bedeli 496400 lira olan 50000 ton yerli maden kömürü 
l8.6.1936 perşembe günü saat 16.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istivenlerin 23606 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin etti~i vesikalarla 7.5.936 
tarih ve 3297 No. lu resmx gazetede münteşir talimat veçhile alına. 
cak ehliyet vesikasını tekliflerini aynı gün saat 15,30 a kadar komis· 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 2482 kuruş bedel mukabilinde Ankara ve Haydar-
paşa veznelerinde satılmaktadır. (1226) 1-2273 

İLAN 
Muhammen bedeli (29750) lira olan 70 ton üstüpü 26.6.936 cuma 

günü saat 15,30 da kapalı zarf usuJil ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2231,25) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarla 7.5.936 tarih ve 3297 numarah resmi 
gazetede münteşir talimat veçhile alınacak ehliyet vesikasını teklif· 
leri ile birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri Jazrmdır. 

Şartnameler 149 kuruş mukabilinde Ankara ve Havdarnaşada i-
dare veznelerinode satılmaktadır. (1227) 1-2274 

İLAN 
Muhammen bedeli 14407 lira olan muhtelifülcins elektrik mal· 

zemesi ve ı:1:loplar (6. 7. 1936) nazartesi 17ünü saat (15,30) da kapalı 
zarfla Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1080,52 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve resmi gazetenin 7. 5. 1936 T. ve 
3297 No lu nüshasında intişar etmis olan talimatname dairesinde 
alınmış ehliyet vec;ikasmr ve tekliflerini aynr gün saat 14,30 a ka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Sartnaıneler oarasız olarak Havdarpaş;ıda Teselliim ve sevk mil
dürJüğünde, Ankarada malzeme dairesinde d::ı;htrlrnaktadır. 

(1235) 1-2311 

İLAN 
Muhammen bedeli 46426 lira olan muhtelif makkab kalemleri, 

klavuzlar, raybalar ve saire 23-7-1936 parşembe günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3481,95 liralık muvakkat teminat ite 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve 7-5-19~6 g. 3297 no. lu resmi gaze
tede münteşir talirnat vechile alınacak ehliyet vesikasmı teklifleriy
le birlikte aynı gün saat 14,30 za kadar komisyon reisliğine verme· 
!eri rnzımdır. 

Şartnameler 232 kurus mukabilinde Ankara ve Haydarpa~a vez-
nelerinden alrnabilir. (1203) 1-2358 

Ankara Elektrik Sirl{etinden : 
' Şirketimiz evrak kalemine bir memur ahnacaktır. İsteklilerin türk 

tabaasından olması, almanca bilmesı ve tüccari müesseselerde çahş. 
IPIŞ olması şarttır. 

İstekliler ellerindeki vesaikle Yenişehir' deki şirket merkezine mit• 
ıacaat etmelidirler. l-:l394 

Tahmin edilen bedeli (38500 
lira olan yukarıda mikdarı .., 
cinsi yazılı malzeme Askeri fa 
rikalar umum müdürlü'tü satın 
ma komisyonunca 26/ Haziran 
936 tarihinde cuma günii saa 
15 de kapalı zarf ile ihale edile 
cektir. Şartname (Bir) lira 9 
kuruş mukabilinde komisyonda 
verilir. Tatioierln muvakkat t 
minat olan (2887) lira 50 kuruı:: 
havi teklif mektuolarınr mezkft 
günde saat 14 e kadıır komisyo 
na vermeleri ve kendilerinin d 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3 
maddelerindeki vesaikte mezku 
gün ve sa::ıtte komisyona mHr~ 
caatları ( 1262) 1-2379 

Satılık arsa 
Aşağı Ayrancıda Alman sefa 

reti arkn-.mda yapılacak ola 
Büyük Millet Meclsine yakı 
mahalde 2000 metre murabb 
arsa satılıktır. Talib olanlar ma 
liye vekıiletinde umum evrak mür 
vez7.ii B. Mehmede mür::ır::ı'lt e 
meleri. 1-2384 

Kiralık ev 
Yenişebirde Fidanlık k:ır•.l• 

sında Balk ıokağında ( 11 A) 
No. lu kullanıı, konför, tük, dfrl"\ 

oda 60 lira. 1-2390 

Kolleksiyou 
aranıyor 

UJus gazetesinin 934 yı1ı ile 
altı aylrğ-mr arayorum. 

Hukuk Fakültesi 2084 Kemale 
müracaat. 1-2383 

ZAYİ 
Ankara defterdarlığından 107~ 

kayıt numarasiyle almakta oldtı .. 
ğum maaş kuponumu ve mührii• 
mü zayi ettim. Yenisini yaptıra· 
ca<{ımdan hükmü ol'lladığmı ilaı: 
ederim. 1-2387 

İbrahim Naşid kızr Meliha 

..... .. • ., • 1 ••• ~ • • .,_ 

YENi SİNEMALAR (KULÜP] 

Bugün 2, 4, 6, matinelerinde 

Bir kış gecesinin rüyası 
Canlandıran 

Unutma beni filminin sevimli 
yıldızı MAGDA SHNEİDER 

GECE 

Profesör Zati Sungur tertip ettiği 
yep yeni bir program 

gösterilecektir 

BUGÜN BU GECE 

Zevlc Gemisi 
Gene Raymond 

Nancy Caroll 
Muhteşem ve göz alıcı 

sahrielerle muazzam bir 
revü filmi 


