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B~öeıke 

l\IEDENlYETÇlLtK CEPHESi 
Falih Rıfkı AT AY 

1 Bu sütunlarda sıksı:k Kemaliıt 
medeniyet terimini kullanıyoruz. 
Şüphesiz bir maksadımız va~· 
Müslüman şarkın kültür karanlı~ı 
içine düşen kalabalıkların hepsı, 
~ğer garblı birer millet olmazlar
sa, esir olmağa veya esir ya~a
'ğa mah.kUmdurlar. Dikkat edınız: 

M ·' ka Viyana kapılarından . erı.ç e • 
dar devam eden türkliık ınkıraz 
bulmu§tuT. Çünkü, henüz yaşa
yanların hatırındadır, o büyük şe
hir ve kasabalar, Anadolurnuzda· 
kiler kadar türktü. Tarih okuyan
larımız bilecektir, biz Belgradı '"!e 
S f d. v• • --'-ı't bu sehır-

0 yayı ver ıgunız v~ 
lerde ekseriyet türktü. . • 
. Eğer Atatürk imdada vetışme-
seydi, türklük, kim bilir' daha nere
ye kad':\r kökünden kazınacaktı. 

imdi sömürgecilik davası baş-
ladığmd~n beri m u a ın m d ' 
korkum; ve öldürücü muamma 

1 
e

vam ediyor: garblılar şark kah~-
1 ~ e ur 

balıklarının kurtu acagı v 
Avnıpa milletleri arasında ye_r tu
tacağı fikrinde değildirler. Bız~~t 
o kalabalıkların adamları .. da .~' 
garb medeniyetlerinin bu hükmu
ne karsı. tevekkül içindedirler. 

. dı 
İçerden dışarıya karşı, !e .~ 

şardan içeriye kadar bu hu~u 
değiştiren tek hareket Ke!"'alı~ 
inkılabı'dır. Eğer bu inkılab Tur
kiyede sonuna kadar muvaffak o
lursa, 

Sonuna kadar muvaffak olmak 
Ju demektir: Eğer Türkiye m~
leketi ve türk milleti garb medenı· 
yetinin tam teşekküllü memleke~
lerinden biri ve yüzde yüz hır 
garb milleti olabiline, . 

Korkunç muamma halledilmış 
olacaktır. 

Viyana bozgunundan 1918 mü
tarekesine kadar bu ülkelerde 
kurtarıcı Fikirler eksik olmuş de
ğildir. Fakat bu kurtarıcı fikir~er, 
ya onları düşünen kafalar ke~ıle
rek yahul işidilmezlikten gelın.e
rek, ~eva arasıra tekemmül edıp 
sonra kavbolarak, favdasız ve te
sirsiz k:\lmıı;lardtr. En son kt1rta· 
rıcı fil<lr Atatürkle beraber Tür
kiye iktidarımn basına gecti. Hi.ç 
bir de·"''"'~oji, hiç bir menfaat, hiç 

(Sona 2. inci ıaylada) 

B. Vehbi Demirel 
Genbaşkurca, C. H. Partisi 
Genyönkurulu · üyeliğine 

seçildi 

B. MUSOL1N1 İLE _ 

KONUŞTUKTAN SONRA 

B. Şuşnig Avusturya
nın istel<lerini ve 
Almanya ile olan 
münasebetlerini 
anlattı 

A vustııryanrn sıyasasrm anlatan 
B. Şu ş n i g 

Viyana, 10 {A.A.) - ~· ~.u~olini 
ile geçen hafta yapmış oldugu .goruşme
den sonra ilk nutkunu söylemış olan B. 

Şuşnig şunları söylemiştir: . 
''- Roma protokolu, Avusturya sı

. . temel taşı olmakta devamlıdır. 
yasetının 

(Sonu s. inci sayfada) 

Yunan Kıralı 
seyahate çıkıyor 

Atina, 10 (A.A.) _ Kral şimali Ya-

l
.standa seyahat etmek fikrini ger-nan ... 

ekleştirerek önümüzdeki pazartesı gu-
~ü yanında Veliaht Pol olduğu halde 
Dedeağacına gidecek ve oradan ~a İs.. 
keçe, Drama, Serez ve Kavalayı zıyaret 

decektir. Kral 1913 de bulgarlara kar
:ı kazanılan Kılkış zaferinin 23 ü~cü yıl 
dönümü dolayısiyle yapılacak torende 
bulunmak üzere de 21 haziranda Kılkı
şa gidecektir. Bu törende başbakan Me
taksas da hazır bulunacaktır. 

Lord Kranborn 
Milletler Cemiyetindeki 

siyaset için şimdiden 
·bir şey söylemiyor 

Londra, 10 (A.A.) - Avam Kama
rasında Lord Kranborn, sorulan b~zı 
suallere cevab olarak şunları söylemış-

• tir : . 
"- Büyük Britanyanm Mılletle~~ 

Cemiyeti Asamblesinde takib e~ecegı 
siyaset hakkında şimdiden ~aha bı~ şey 

J söylenemez. Habeşistandakı vazıyete 
gelince, Adisababa, Harrar ve J?ire~a~a 
nrn zaptından sonra, İtalyan ışgalının 
mühim surette genişlediği hakkında 
İngiltere Hiikümeti hiç bir haber al
mamıştır. Garbi Habeşistandan Londra
ya gelen haberlere göre. gallalar ve am
harik halkı arasında oldukça mühim ka 
rışıklıklar vukua gelmiştir. !htiyaten 
Maga ve Maji'deki İngiliz konsolosluk-

C. H. Partisinin genyönkurul üyeliğine 
se~ilen B. Vehbi Demirel 

Eski Dahiliye müsteşarı B. Veh_b~ 
Deı:nirel Genbaşkurca, C.H. Partıs'. 
GenyC:nkurul üyeliğine se~ilıniş ve yenı 
Ödevine başlamıştır. 

••• 
B. Demirel· cumuriyetin çok kıymet-

li idare §mi:Ierindendir. Yeni vazife
•inde de eskileri kadar muvaffak olaca
iıııa kani olarak ba§arılar dileriz. 

ları kapatzlmıştrr. 

NAPOLl _ NOLA AR·\SfNDA 

Feci bir tren 
lcazası oldu 

ıo ölü 200 yaralı var 
Napoli, 10 (A.A.) - Bu sabah 

Napoli ile Nola arasında bir tren yol
dan çıkmıştır. Tamamiyle barab olmuş 
olan üç vagonun enkazı altından onbeş 
cesed çıkarılmıştır. Yara~ıların 200 ol
duğu tahmin edilmektedır. 
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Son haberler ücüncü . 

sayf amızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

KAMUTAYIN DÜNKÜ TOPLANTISI 

İstanbul telef onunun satın 
• 

İstanbul Izmir alınması ve 
liman idareleri hakkındaki 
ka.nun projeleri kabul edildi 

Bulundukları mahal dışındaki garnizonlara 
subaylarına verilmesi teklif gidecek ihtiyat 

\olunan bir nefer taymına aid fıkra 

encümene iade edildi 
Kamutay dün B. 

Fikret Silayrn reis
liğinde toplanmış, 

Bayrndırlrk bakan
lığı ile yüksek mü
hendis m e k t e b i 
935 yılr büdcesine 
tahsisat konulması 
ve yüksek mühen
dis mektebi inşaat 

ve tamiratı için ge
lecek senelere de 
geçebilmek üzere 
mukaveleler yapıl
masına izin veril
mesi, lstanbul tele
fon tesisatrnrn sa _ 
tın alrnması, Van 
gölü işletme idare
si; lzmir ve lstan
bul limanlarrnrn a_ 
nonim şirket halin

• şrna iblağ edecek 
bir farkın verilme. 
si" suretindP tadil 
yolunda verilen bir 
takrir üzerine en
cümene verilmiş

tir. 

* * • 
İstanbul telefon 

tesisatının satın a.. 
lmmasına dair hü
kümctle şirket ara
sında aktedilen mu
kavelenin tasdiki 

j hakkındaki kanun 
l• layihasının müza • 

keresi münascbe
Kamutayın dünlcü toplantrsrnda konuşan 

tiyle söz alan Na.. 
mebuslarrmızdan General Şükrü Gök· 

fıa Bakanı B. Ali 
berk, General Ali Hikmet Ayerdem, 
BB. Ziya Gevher Etilı", Kemal Ünal, Çetinkaya müzake

re mevzuu olan 
.Enver Adakan, Mükerrem Ünsal. 

mukavelenin ana 
den çıkarılarak Ekonomi bakanlığına 

devri hakkındaki kanun projelerini gö· 
rüşerek kabul etmiştir. 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

ÇINDE 

HER YERDE 5 KURUŞ 

FlLlSTİNDE 

YENl HADİSELER 

Kudüste ''gözyaşı dıvarl' önünde 
nöbet bek/iyen polisler 

Kudüs, 10 ( A.A.) - Filistin trenle
rinde lokomotiflerde makinistlerin ya.. 
nına ingiliz deniz neferleri konmuştur. 
Bunlar, lüzumu takdirinde, makinistle· 
rin vazifelerini göreceklerdir. 

Filistinde bazı müslüman gizli cemi
yetleri kurulmuştur. Bunların gayele. 
ri, grev tesanüdünll krmıağa teşebbüı 

edenlcrı cezalandırmak, otomobil nak· 
liyatını durdurmak için yollara çivileı 

(Sonu 5. inci uy/ada) 

HARB Maaş kanununun 13, 14 ve 25 inci 
maddelerinin değiştirilmesine aid ka
nun görüşülmüş ve umumi muvazeneye 
dahil olan veya mülhak ve hususi büd
celerle idare edilen dairelerde veya ser
mayesinin tamamı devlete aid olan veya 
hususi kanunlarla devletçe teşkil edilen 
veya bir imtiyazı işleten müesseselerde 
müstahdem olanlarla vilayet ve beledi
ye daimi encümenlik/eri azalıklarında 
bulunanlardan talim \re manevra müna
sebetiyle silah altına alınanların maaş 
veya ücret/eri - bunlar, askeri rütbeyi 
haiz olsun olmasın • mensub olduklarr 
daıre ve müesseselerce tam olarak veri
leceğine dair olan bu kanunun, ikamet. 
gahı haricindeki garnizonlara sevkedi
len subaylara talim müddetince aynen 
verilecek bir nefer tayinine aid fıkrası 
''e/lerine az maaş geçenlere rütbe maa-

Cenup kuvvetleri ilerliyor 

Şanghayda japon 
tezahürleri 

düsmanlığı , 

arttı .. 
Şanghay, 10 (A.A.) - Hehgşov ile 

telgraf görüşmeleri kesilmiş oldu-

ğundan cenub kuvvetlerinin oraya va
rıp varmadıkları belli değildir. 

Şanghayda Japonya aleyhindeki ga

leyan heran ziyadeleşmektedir. Kuang

siden bir çok talebe. umumi bir grev 
tasarlamakta olan arkadaşlarına gayret 

vermek üzere buraya geımışeırcıır. 
''Çin kavimleri selamet birliği., adı

nı taşıyan yeni bir gizli cemiyet, japon• 
lara kar'i1ı komünistlerle elbirliği edil· 
mesi için hararetli surette propaganda 
yapmaktadır. 

Nankin hava donanmasına me=- _!) 

23 tayyare Hankov'da toplanarak, bu· 
radan, cenub istikametinde keşiflerde 

bulunmaktadır. 

Fransada grev devam ediyor Dün biraz yatışmış gibi görünen U• 

mumi vaziyet tekrar gerğinleşmiştir. 

l{antondaki banka mahfilleri harbin 
yakında başlamasına, asabiyetle bekli. 
yorıar. Yeniden otuz bin işçi grev yaptı. 

Kvangsi hükümet mahfilleri. kağıt 

para üzerine spekülasyon yapacak olan 
(Sonu S. inci sayfada) 

Anlaşma ümidleri beliriyor. 
Lil, 10 (A.A.) - Grev hareketi, gö

rüşmeler safhasına girmiştir. Fakat bu 
hareketin ne zaman tasfiye edileceğini 
tahmin etmek mümkün değildir. 

Maden sanayi işlerinde teferruatla 
alakalı bir takım hususlarda anlaşma 
olmuştur. Fakat ücretlerin artırılması 

meselesinde henüz bir anlaşma yapıla

mamıştır. 

Dokuma sanayiinde uzlasma~m zor 
olacağından korkulmaktadır. 

Diğer büyük endüstrinin hepsinin 
patronlarla amele arasındaki görüşme
ler, uzlaşma zihniyeti dairesinde de~ 
vam etmektedir. 

Fabrikalarda tam bir sükun hüküm 
sürmekte ve anlaşmazlığın halli beklen. 
mektedir. 

ln~aat amelesi i~e haşlıyacak mı? 
Paris, 10 ( A.A.) - İnşaat endüstrisi 

patronları ile işçisi arasında bugün bir 
(Sonu 5. inci sayfada) 

~ · . -
. Bayrndırlık Balrnnr B . Ali Çetinka a s .. - . ."w , w 

ınşaat mah3J/ine gide k 1 ~ ah gunu og ıeye dngru Ankara garrnrn 
re ca ıştnalarr a 0 de ; . 

tın çabuk bitirı"Jm · k 
1
'. . t> L n ge .rnı:~ trr. B. Alı Çetinkaya inşaa. 

esı ey ıyetıne yak 1 .1 um gelenler . 
1 

. . ım. an a a .rt'.}ar oJmaktaJır ve bunun içrn 13· 
e emır er vermıştıı. 



SAYFA 2 

\'arı - Sıyusal 

Fra1ısn.da grevler 
ispan.lJada « lock aut» lar 

Türkiyede « iş yasası» 
Birkaç gündenberi, Kamalist 

Türkiye kendinin ve kendine göre 
bir "iş yasası" na maliktir. Bu hadi
senin ehemiyetini anlamak istiyenler 
Parti Genel Sekreterimiz Recep Pek
er' in bu husustaki beyanatını dikkat
le okumalıdırlar. Kamalist Türkiye 
••is" derken, bundan ne anlar; işve
rn .. ele işalanı nasıl karşı karşıya Juran 
ve millet yaprsml iki ayn parçaya 
bölmek istidadını gösteren sınıfların 
mümessilleri. gibi değil de millet bü
tünlüğü içinde ve Türkiye'yi inşa et
mek davasının ortasında yanyana 
duran iki hakta ve vazifede bera-

... her unsur telakki ,der; ve nasıl, her 
defasınc:a orkada kalmak tem4yülle
ri gösteren Jıukuk•ı. devlet eli, ica
bında ileriye ve vazifesinin başına 
iter; bütün bu en esaslı cemiyet ve 
devlet n:eselcleıini, Recep Peker, iş 
yasamız hakkmda izahat verukcn, 
pürüzsüz bir vuzuh ile anlatmıştır. .. '' .. 

Kamalisl Türki~ §U son birkaç 
hafta içinde, cndüstti maliyet fiatla
nrun kontrolu, ihracat mallarımızı 
tağşişden kurtarmak hakkındaki ka
nunu, bankalar kanunu ve i' yasası 
gibi gayet ileri bir sosyal nİ7.aDU tesis 
ve tedvin edici tedbirler almakla, ne 
kadar genç, ne kadar temiz ve ne ka
dar dinamik bir halk rejimine malik 
olduğunu bütün dünyaya göstermiş
tir. 

Hazır şu iş yasasından bahseder
ken, yakın dünyamızdan iki misal 
alalım : 

Fransa'da, grevler devam edip 
duruyor. Bunlar hakkında S bu ay ta
rihli sayımızda, gene bu sütunlarda 
demiştik ki~ 

"Paris'te ve Fransada grevler 
biribirini kovalıyor. 40 saatlik haf
ta namına bir propaganda mı yok. 
sa. Fransadaki sağ taraf gazeteleri
nin iddia ettikleri gibi, şiddetli bir 
sindikalist sokak hareketinin baş

langıcı mı? 

Bizce bu, 40 saatlik hafta ıçın 

hazırhkttr. Eğer grevler, Blum, hü
kümeti eline aldıktan sonra baş. 

Jarsa, "hükümet ameleyi greve teş
vik ediyo.r" denecektir. Halbuki ve 
şimdi başlıyan grevler sayesinde 
Blum hükümeti 40 saatlik haftayı 
tatbik ederek grevleri durduxacak 
ve ''asayişi iade ettim" diyecektir. 
Ve "40 saatlik hafta" halk cephesi 
hükümetinin kendi seçmenlerine ilk 
hediyesi olacaktır.,. 

Buna bugiin, grevlerin neden ya
pıldığını anlatmak bakımından hiç 
bir şey ilave edecek değiliz. Hadise -
ler, bizi teyid etmitşir. Blum hükü
meti, iktıdara gelir gelmez, fransız 
amelesi lehinde olarak ~u noktaların' 
ta,tbiki lüzumunu parlamentosuna 
bildirmiştir: 

1) Ücretler azaltılmaksızın haf
tada 40 saatlik çalışma, 

2) Endüstride, ticarette ve ser
best mesleklerde ücretli 15 günlük 
senelik izin, 

3) Kollektif iş mukaveleleri. 

F ransada'ki politik partiler, mil
letin tamammr değil bir sınıfını tem
sil ederler. Şimdiye kadar işverenler 
sınıfının hükümetleri gelip geçtiği 
için, işçinin dediği yapılmamıştır. 
Şimdi ise. işçi'nin hükürneti, işçi'nin 
arzularını yerine getirmektedir. Ya
nn. işçi hükümeti, düşer ve yerini 
gene sağlara bırakırsa, 1; günlük ytl
hk iznin yerinde yeller eserken haf ta 
mesaisi de gene 48 saata çıkar. 

Bir misal de, İspanya' dan vere
lim: 

Madrid, 10 haziran 1936 - U
mumi emniyet müd:irlüğü, radyo 
ile şu tebliği neşe ve tamim etmiş
tir : 

Patronlar bloku, bütün ticaret 
ve sanayi müesseselerinin kapatıl
masını emretmeğe karar vermi~tir. 
Yalnız gıda maddeleri satışı yapan 
müesseselerle umumi işler servisle
ri müstesna tutulmuştur. Bu karar, 
kanuna uyğun d..:ğildir. Ticaret ve 
sanayi erbabından bu emre göre 

hareket edenler hakkında cezalar 
ter-:ib edilecektir. 

Bu cezalar, bin peçetadan 20 bin 
peçetaya kadar para cezaları ve hat
ta fabrikalara devlet tarafından va
ziyet edilmesi gibi cezalardır. 

İspanya'da da, bugün, işçileri tu-
tan bir hükümet iş başındadır ve işçi 
lehine tedbirler almaktadır. Bunu 
önlemek isteyen patronlar ise, her 
tarafta "lock • aut" yani ''patronlar 
grevi" ilan etmekte yani işçiye yol 
vererek fabrikalarını kapaınaktadır
lar. Öyle ki, yüzbinlcrce insanın iş
siz ve aç kalmamasını temin edebil
mek için, ispanya hükümeti, yukan
ki tedbire başvurmağa mecbur kal
maktadır. 

Tam türk iş yasası çıkar ve Recep 
Peker Kamalist rejimin "iş" telakki
sini izah ederken iki yabancı ve libe
ral memleketin biri ''işveıenler" bi
ri de "işalanlar .. tarafından organize 
cdilmiıı iki anarşi misalini yetiıtirme
leri dikkat ve ibretle gözönünde bu
lundurulması lazun bir haldir. 

Çünkü gerek Fransa'da gerek is
panya' daki hMeket1erin eğer birine 
zararı dokunuyorsa, hu birisi ya 
fransız milleti yahud jspanyol mille
tidir. 

İ:şte türk "iş yasası ... türk mille
ti namına böyle bir zararı önlemek 
için çıkmıştır. 

BURHAN BELGE 

Başbetke 

l\1EDEN1YETÇ1LIK CEPHESi 
(Başı l. inci sayfada) 

bir ihtiras yüzünden bu iktidarın, 
son kurtarıcı fikirler iktidarımn 
sarsılmasına müsaade edilmemek 
lazrm gelir. 

istediğiniz tarafa bakınız: llk 
verecegmız hüküm, baştan başa, 
maddi ve manevi bir İnf" zanıre
tidir. Yeni inşalara bakınız: Bir
çoğunda ihtisas hürmetsizliği yü
zünden boş yere masraf olunduğu
nu göreceksiniz. Eğer bu memle
kette lüks maddelerinin başında 
inşa ve ihtisas gösterilirse, hay
retten donakalmak lazım gelir. 

Türkiyenin inı~alarında yalnız 
bu israf, banka mimarı olmayana 
banka yaptırmak, bahçe mimarı 

.. olmayana bahçe yaptırmak, otel 
mimarı olmavana otel vaotırmak, 
yani ihtisas hürmetsizli2i israfı 
vardır. Yoksa IJ'l~lzeme ols.rak ne 
kullanıyoruz: Beton! Binaları 
yonbna ta!'lan ve mermerden mi 
yapıyoruz? 

israf maddeleri arasında mel
ruşat geliyor. Buıı11 yazanlar ve 
konuşanlar bir de 1stanbulun ., ev
kaf müdürlüğü kalemlerine, yahut 
hükümef' konakla::-ına, hatta An
karamızın birçok dairelerine uğ
rasınlar. Bu, henüz osmanh İmpa
ratorluğunun devam edegelen bir se
falet havasıdır. Baştan ha~a inşa e· 
dilmek zaruretinde olan bu meın· 
leket, gene baştan hasa, köylüsü
nün odasından resmi devlet büro
larına kadar, döşenmek zaruretin
dedir. Eğer hepsini birden yapa
mıyorsak, yapılanı israf telakki et
mek değil, bizi bunlar için daha 
çok masraf etmekten alıkoyan ça
resizliğe esef etmek lizım gelir. 

Maaştan artan ne kadar para
nız varsa mekteb yapınız. Yahut 
maaıtan artan ne kadar paranız 
varsa silah alınız. Yahut maaştan 
artan ne kadar paranız varsa ... fa
kat bu laflar herkesin keyfine göre 
istenildiği kadar çoğalblabilir. O
nu bilmek gerektir ki her tarafı bir 
den inkişaf halinde bulun.mayan 
bir medeniyet, zorla ve hamle 
ile titirilmit olan her hangi bir 
müesseseyi ayakta tutamaz! Mese
le ihtiyaçlara göre masrafı nisbet
lendirmektedir. Büdcemiz bu nis
hetlerin mümkün olduğu kadar iyi 
kurulduğunu gösterir. 

Kemalizm medeniyetçilerinin 
sava~ cephesi budur. Çünkü esefle 
söyliyelim, bugün gerçekten men-

ULUS 

tsTANBUL TELEFONLARI: 1 B. Behmen izmirde 
Olimpiyada gidecel~ İzmir, ıo (A.A.~ - Yugoslavy~ na-

zırlarından B. Şevki Behmen ve refıkası 

futbolcularJffiJZ bu akşa~ki t:enle Ankara'd~ şehri~i-
ze gelmışlerdir. Nazır ve refıkası Ege 

seçildi Palas'ta misafir edilmişlerdir. 

İstanbul 10 (Telefonla) - Federas
yon, olimpiyada gidecek futbolcular ka
filesine iştirak edecek futbolcuları şu şe· 
kilde ayırmıştır: 

Kaledler: Cihad (Ankara), Sefa 
(İstanbul), Cahid (İzmir) 

Müdafiler: Yaşar, Hüsnü, Faruk, 
Lütfi (İstanbul) 

Muavinler: Semih (Ankara) Cevad, 
İbrahim, Reşad, Faruk (İstanbul) Hak
kı, Adil (İzmir) 

Muhacimler: Yaşar (Ankara) Nec
det, Niyazi, Naci, Hakkı, Şeref, Fikret, 
Rebii (İstanbul) Said, Fuad (İzmir) 

Bu sporcular cuma günü öğleye ka
dar federasyona müracaat etmiş olacak

lardır. 

B. Nurullah Sümer'in 
tetkikleri 

lstanbul 10 - Sümerbank umum 
müdürü B. Nurullah Sümer bugün Sü
merbank fabrikalarını gezdi ve tetkikler 

yaptı. 

Buz dolablanndan vergi 
İstanbul 10 - Belediye buz dolapla

rından vergi almak için şehir meclisine 
teklifte bulunmaya karar verdL Teklif 
kabul edilirse kanunlardan sonra tatbik 

edilecektir. 

Ulu dağa gidenler 
İstanbul 10 - Ayın on dokuzuncu 

günü güneş tutulma hadisesini tesbit i
çin 22 kişilik üniversite grupu bugün U

ludağa gitti. 

Elişileri muallmleri için 
kurs 

İstanbul, 10 - Kadın elişileri mual
limleri için bir ev idaresi kursu açıla
caktır. Kurs bir ay sürecek ve devam 
mecburi olacaktır. Kursda yeni metot
lar etrahnda tatbikat gösterilecektir. 

Orta mekteb muallimliği 
imtihanları 

İstanbul, 10 _ Orta mekteb mual
limi olmak için açılan imtihanlar 15 
haziranda başhyacaktır. İmtihana yal
nız İstanbul ilk mekteb muallimlerin
den 170 kişi müracaat etmiş ve 56 sının 
müracaatı kabul edilmiştir, 

Bir şoförün cinayeti 
İstanbul 10 _ İzzet isminde bir şo-

' för dün karısiyle arkadaşını gayrı meş-
ru vaziyette yakalamış, karısını öldür~ 
müş ve ;ırkadaşını ağrr yar!!lam~tır; 

, Yara,!ının hayatından umid ~ciır. 

sup oldukları ideolojilere İsnadı 
artık kabil olmayan eski, geri ve 
sakat fikirler, şimdi nasyon?"lizm'e 
maledilmektedir. Her şey kı garb
lı ve ileri değildir: Kemalizm nas
yonalizminden değildir. Kemalizm 
medeniyetçiliği ve milliyetçiliği i
çinde asyalı ve afrikalı iptidailik 
unsunı yoktur. 

Kim tenkid hevesi duyarsa ge
lip bu menfi demagoji . cephesi
ne katılmaktadır: ''Efendım, bütün. 
çocuklarımızı mektebe koymadan, 
nasıl yol, köprü veya bina yapma
ya cesaret ederiz?,, Böyle düşünen-. 
ler, acaba bir memleketin ınek
tebler kurmak hususunda maddi 
vasıtası kadar manevi vasıtasının, 
yani muallim kadrosunun mües
sir oldu~unun farkında değil mi
dir ler? Fakat çocuğunu mektebe 
veremeyen baba.ya hakikati söyle
mek değil, onun memnuniyetsizli
ğini sömürerek alkışçı veya müş
teri kazanmak lazım. 

Topyekun ve her taraflı mede
niyet, maddi manevi inşa hamle
sine devam edelim. Bütün muka
vemetleri ciğneyip. ilerleyecek olan 
hu hamledir ki korkunç ve mqum 
muammayı halledecektir. 

Falih RIFKI ATAY 

Adapazarı muallimler 
birliği kendini feshetti 
Adapazarı (Hususi) - Adapazarı 

muallimler birliği, memlektin kültürel 
işlerini çatısı altında toplyan halkevi i
çinde çahşmanm, ülkülerine daha fayda
lı olacağını düşünerek, kendi kendilerini 
feshetmişler ve Adap<>.Zan balkevinin 
muhtelif kollarına yazılmışlardır. 

Günden güne daha verimli yollarda 
yürüyen Ada halkevi hesabına, muallim
lerin bu hareketi çok güzel ve kuvvet
lendirici bir hareket olmakla. kendile,.iııi 
bu ivi görüşlerinden tebrik, bir vazife <r 

luyor. 

Adapazarı Spor kulübleri 
birleşti 

Adapazarı (Hususi) - Adapazannın 

dört spor kulübü idare heyetleri, Parti
de kaza kaymakamı, Parti başkanı, hal
kcvi ve H. E. spor kolu başkanlarının da 
iştirakiyle bir toplanb yapmışlardır. 

Bu toplantıda, Adapazarı sporunun 
daha faydalı bir yolda yürünerek, mem
leket gençliğini daha derlitoplu bir şe
kilde çalıştırmak kaygısiyle, dört kulü
bün Partinin yüksek himayesinde ikiye 
indirilmesi lüzumu gösterilmiş ve bu fi
kir büyüklerin bu candan alakası önün
de saygı ile karşrlanmış, müteakib iki 
gecede de kulübler fevkalade kongreleri
ni toplıyarak bu birleşmeği katileştir

mişlerdir. 

Kararlaşan esasa göre, Ada İdman 
yurdu Sakarya sporla, Gençlerbirliği de 
Yeniay'la birleşmişlerdir. Birleşen kulüb
ler halkevi binasında kendilerine ayrılan 
salonlarda, müşterek bir program ve ye
ni bir hrzla sporun ilerlemesine çalışa
caklardrr. 

Mekteb direktörlerinin 
izinleri 

Kültür bakanlığı büyük tatil günleri 
için izin istiyen mekteb direktör ve yar 
direktörlerine maaş kanununun 13 üncü 
maddesi mucibince ancak 15 gün izin 
verilebileceğini ve müracaatların buna 
göre yapılmasmr teşkilatına bildirmiştir. 
Hastalık halinde mezuniyet iki aya ka
dar uzatılabilmektedir. 

Bu akşam Avrupa istasyonlarında 
dinlenebilecek seçme program 

(Ankara saatı ile). 

Konserler: 
20.05 Prag (Populer Konser) 
20.30 Budapeşte (Piyano) 
21.15 Bükreş (Senfonik) 
22.45 Bükreş (Mandolin) 

Halil Müzik : 
20.20 Bükreş (Oda müziği) 
23.15 Buda.peşte (Salon orkestrası) 

Opera, Tiyatro : 
18.35 Prag (Aşkın hasret ve neşesi -

Çaykovski) 
20.25 Viyana (Otello - Verdi) 
21 - Prag (Dokuzuncu - Piyes) 

Ankara Radyosu 
12.30 Plak yayımı ve ajans haberleri 
19.30 Yara tedavisi hakkında konuşma 
19.50 Karışık müzik 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Dans musikisi 

lstanbal Raclyosıı 
18- Dans musikisi (plak) 
19 - Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar 
20 - Sıhhi konferans 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu A
jansının gazetelere mahsus ha
vadis servisi verilecektir. 
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Bükreşe giden 
delegasyonumuz 

İstanbul, 10 - Bükreşte tplanacak -
olan balkan anlaşması matlnıat kongre
sinde memleketimizi temsil edecek o
lan delegasyontlmuz bugün Romanyaya 
hareket etmiştir. 

Mekteblerde tatil sonwıdt:, 
yapılacak imtihanlar 
Kültür bakanlığı, bütün orta tedrisat 

mekteblerine gönderdiği bir tamimle, or
ta mekteb ve liselerde 20 ağustos per
şembe günü talebe namzedi kaydma 
başlanmasını emretmiştir. Eylül ayı için
de engel (mazeret). bütünlenme (ikmal) 
ve olgunluk imtihanlan yapılacak ve bi
rinci teşrinin birinci günü derslere baş
lanacaktır. Bakanlık orta mckteb, lise ve 
muaJJim mekteblerinde eylül içinde ya
pılacak bu imtihanlann günlerini de şim
diden tesbit etmiştir. 

Yeni talimatnameye göre, fen şube· 
sinde olgunluk imtihanına gireceklerin 
riyaziye, fizik • kimya. tabiiye. türkçe 
kompozisyon grupları ile edebiyat şube
sinde imtihana gireceklerin tarih, ede
biyat. türkçe kompozisyon gruplarının 
yazılı sualleri bakanhktan gönderilecek· 
tir. 

Orta mekteb ve lise talimatnamesi 
hükümlerine göre fen ve edebiyat şube· 
lerinden mezuniyet imtihanına girecekle
rin riyaziye, edebiyat, fizik • kimya grup· 
Jarmın imtihanları yazılı olacak ve bun
ların sualleri de bakanlıktan gönderile· 
cektir. 

Olgunluk v~ mezuniyet imtihanları· 
nın günleri de gene bakanlık tarafından 
şimdiden tesbit olunarak mektebelere bil.· 
dirilmiştir. 

POI..JSTE: 

izinsiz sokakla (lofa~~n 
kızını döv<lü 

tsmetpaşa mahallesinde oturan ve 
Gölbaşında tuğlacılık yapan Abdurrah• 
man 15 yaşında kızı Şerifenin sokak
larda izinsiz dolaşmasına hiddetlenerelC 
makasla başından ve sağ bacağından ya• 
ralamıştır. Yaralı tedavi ettirilmiş ve 
suçlu adliyeye verilmiştir. • 

Sncüstii yakalanan hırsızlar 
Altındağ mahallesinde Münevverin 

evine girerek öteyi beriyi karıştıran A· 
rif oğlu Yahya suçüstü yakalanmış ve 
hakkında tahkikat başlanmıştır. 

DİL KÖŞESİ ! 

Bir adamı yılan ısırmtş.. Y etişile• 
reh hcutaneye götürülmüş. Bundan 
sonrasını, ga:tete haberi, §Öyle anlatı• 
yor: 

.... yapılan ameliyat neticesinde yı• 
lanın zehiri fazla ' ilerlemiı olduğun• 

· dan kurtulamıyarak ölmüştür.-,, 
Bu cümleden • anla§tlan ıudur ki 

yalanın zehiri yapılan ameli)lal neti
cesinde ilerlemİf ve hasla da &u yüz
den ölmüıtiir. Halbuki tabiatile kas
tedilen bu değildir. Hôdi•enin mantı
ki gelifirulen, malaabirin fÖyfe demek 
istemİf olduğu ~ılıyor: "... yıla· 
nın z.ehiri 102la ilerlemi§ olduğundan 
yapılan ameliyata rağmen Avrtalamı• 
yarak ölmüştür.,, Böylece, "rağmen,, 
yerine dikkatsizlikle uneticesinde,, 
kelimesinin yaulması, manciyı lama· 
miyle deiittirmq oe yanlı§ tınlamala· 
ra meydan ~İ.ft:İT. 

"Dün,.ayı portakal renkli güzellik 
çamlan arkasından görenlerden de• 
ğilim ... 

Gii.%e#ik çamlan, hiç fiiphesiı göz
lük cam.farı,, olacak; burada bir mu· 
harrir hatasından ziyade bir mürettib 
dikkatsizliği kar§ısınJa bulunduğu• 

muz aşikardır. Gazetelerimizde rast
lanan üslıip ve dil aakatlıklarıarn her 
.aaman muharrire değil, çok defa mÜ· 
rettib ve daha Joirusu musahlti.lae aid 
olduğunu da bu lu•atla tehG'TiQ ettir• 
mek istedik. 

Muharrir laübaliliğiyle musahhih 
dikkatsizliğinin büyük bir gayretle el
ele verd~leri ba..u .ütanlarJa Jil a• 
narfisinin ara.sıra bir bozgun manz:a• 
rasına büründüğünü görüyoruz. 

. 
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SON DAKiKA: 
söyledikleri Maresal Badoglionun 

Roma, ı; (A.A.) _ Mareşal Badog· vaş yavaş geri alınacağını bildrmiş ve 

lio, Paris'te çıkan Entransijan gazetesi nihayet ~ndisinin lta1yaya B.renner ve 

muhabirine italyanlar için ilk işin habe~ Alp1erde seferberlik planını hazırlamak 
halkını silahlarından tecrid etmek oldu· için geldiği haberlerini yalanlıyarak 1-
gunu, teskin eserine İtalyaya karşı m__u· talyaruo böyle bir şey aklından geçir· 
k · k .. tmekte oldugu avemetın temer uz e _ •. • memekle beraber her türlü ihtimale kar· 
Şoa vilayetinden başlanacagını soylemış, 
Hab,.!}istandaki İtalyan kuvvetlerinin ya· şı hazır bulunduğunu ilave eylemiştir. 

İsviçre . Sovyet Rusya münasebetleri 
ı Rern, 

10 
(A.A.) _ İsviçre hükii· tırmıyacağını tamtersi iş hacmini artır· 

met reisi Motta parlamentoda Sovyet mak için elinden geleni yapacağını fa. 
Rusya ile İsviçre arasında ihtimal için- kat iç siyaset sebeblerinden dolayı si. 
de bir siyasi münasebet kurutması hak· yasi münasebetlerin kurulmasına kadar 

kındaki istizaha cevab vererek hükü· gidemiyeceğini söylemiştir. 
metin ekonomik miinasebetleri zorlaş-

FransantJt ingiltereye yaptığı teklif 
re toplantısından evel bir istişare ya. 
pılması hakkında Fransanın yaptığı da· 
veti de tetkik etmiştir. 

Londra, ıo (A.A.) - Kabine bugün 
toplanarak iç meselelerden başka fran· 
sız ve İngiliz bakanları arasında Cenev· 

durumu 
Fraıısız paı·lameııtosunda 

ı)artilerin 
222 mebustan terekküb eden muhale

fet aşağıdaki gruplara ayrılmaktadır: Paris, ıo ( A.A.) - Resmi gazete, 
yeni mebusların grup itibarile dağılış 
tarzını neşretmektedir. 

Çoğunluğu teşkil eden halk cephe
si beş gruptan terekküb etmektedir : 

72 komünist, 142 sosyalist. 29 cumu· 
riyetçi sosyalist, 109 radikal sosyali~t, 
28 birleşmiş müstakil sol cenah. Yekun 

387 mebus. 

"39 sol cenah demokratları, 44 sol ce· 

nah, 13 katolik popüler demokratlar, 16 

aksiyon popülerin müstakil grupu azası 
39 müstakil cumuriyetçiler ve çiftçiler, 

59 cumuriyet federasyonu azası, 12 müs 

takil cumuriyetperverler. 

İtalyan dış siyaseti değişmiyor .. 
. k' d 

1 
ği tazammun etmemektedır. B. Aloızı 1-

Roma, 10 (A.A.) - Kabıned:. '. ~· anın Cenevre delegesi olarak kalmıştır 
ğişiklikler dış siyasada hiç bir degışıkh· taly 

( Kantoıı 
ilerliyorlar kıtaları 

nın şimalindeki mevzilere yerleşmişler
dir. çaagşadan bildirildiğine ~ör~, ~an
lcin hava kuvvetleri büyük bır ıstıkpf 

Şanghay. 10 (A.A.) - Kanton kıta· 
atı şimale doğru ilerlemektedir. Çankay· 
'ek Hunanm cenubunda bulunan hükii· 
ınet krtalarına, temastar· kaçınmak için 
geri çekilmelerini emretmiştir. Kantonun 

uek yakınında muhtar bir hükümet teş
'cil edeceği ve Çankayşcki devirmek için 

'üel hareketlere geçeceği zannedilmekte· 

dir. 

* * "' 

faaliyeti gösterınekted!r. 
Skaral ismindeki ingiliz topçekeri 

Hankeudan Çangşaya doğru yola çık· 
mıştır. 

çangşudaki ingiliz konsolosu, cenub 
Hunanında oturan ingiliz vatandaşlannı 
harekete hazır bir halde bulunmaya da-

vet etmi§tir. 
Amerika kon:>olosunun da aynı tarz· 

da hareket ettiği zannedilmektedir. 

Nankin, 10 (A.A.) - Ccnub Cinde 

durum hala karışıktır. Cenub Hunanını 

boşaltmış olan hükümet kıtaatı Çangşa-

Bir italvan ır(;ı·iis üne göre Avrupa 
J e ' · ıd ~ . L dra di}'C kadaı bir netice vermeın.ış o ugu 

Roma, 10 (A.A.) - Parıs_- on . için şimdiden her türlü tahminde bu-
ve Roma - Londra arasında dıplomatık lunmak mevı.imsiz olur. Yalnız hav:ınıı 
temasın tekrar baŞ_ladığı sırada, Cior- daha az ağıı uir hale gclmedi~ini tesbit 

nale d'İtalya gazetesi diyor ki: edilebilir. Bugiın üç temayül vardrr: 
'·Avrupa durumunu aydınlatmak za- ı _ Zecri tedbirler akytartığının 

tnanı gelmiştir. Devlet adamları, bükü- artması, 
illetler ve partiler, Cenevre toplantıla · ı - Avrupa şuurunun uyanması, 
r"ının ha:ıırlandığı şu sırada, işe koyul· 3 - İtalyanın Avrupa siyasasında 
malıdır. Beynelmilel görüşmeler şim· layik olduğu roEin tanınması. 

Kırk saatlik is haftası 
' memleketlerin aynı tedbiri ittihaz et· 

hakkında 
Paris, 10 (A.A.) - Pari:> ticaret o

daları başkanları k.:.bul ettikleri karar 

suretinde kırk saatlik i:;. haftasının ka

bulü aleyhinde ihtirazi kayıd}ar derme

yan etmişlerdir. Bu tak.:irde ezcümle de· 

niliyor ki: 
Hükümet bu kararı acele ve diğeı 

mesini beklemeden vermekle ağır bir 

mcsuliyet altına girmiştir. Bu islahat 

memleket ekonomisi için ezici bir 

yük teşkil edecek ve Fransanın ekono

mik durumunu baştan aşağıya değiştire-

cektir. 

' .*2 ........... . 
- . . ~ · · d ~ c H p 1 ıyönkurırl 1r~ crkezinin okuma sa/o 

Do~enmesinı'n bıttıgını yaz ıgımrz · · · · · - 1 
nu b . d"d 'tibarcn artln caktır. Okuma salonu cumartesı gurı erı 

ııgun saat on ye ı en ı =< - • • di 
saat on üçten yirmiye pazar gürılerı ondan on ı"kiye ve on uçten_ ~ırmıy~ ve k-

v • d k d k k bütün partı uyelerwe açı 
ger giinlerde on yediden yirmiye ka ar a 111

• er e 
olan' trr. Parti Merkezi tüıkçe be yabancı dillerde çı~an birço~ nıec~'.~a ~e ga

zetelere abontt olmuş ve yüzlerce eserlik bir kıtaphaneyı partı ı crın 
faydalanması i~in hazrrlatmıştır. 

B. ''an Zeelanclııı 
tavsiyeleri 

Brüksel, 10 (A.A.) - B. Van Zee. 
land dün akşam radyoda bütün iyi ni
yet sahibi belçikalılara hitaben verdiği 
bir söylevde, bugünkü vaziyeti çok teh
likeli bulduğunu söyliyerek demiştir ki: 

"- Hükümetin başaracağı iş çok zor 
ve ezicidir. Fakat bu işin muvaffakiyet. 
le başarılması memleketin mukaddera
tını tayin edecektir. Mitletlerarası vazi
yet hakkında beslenen endişeler hafif. 
lememiş, bilakis artm1ştır.,. 

Yeni kahineyi kurmak u·ın 
Brüksel, 10 (A~A.) - Van Ze~land , 

kralı ziyaret ederek yeni kabineyi teş. 
kil için yaptığı görüşmeleri anlatmıs· 
tır. Kabine buhranının kısa bir zaman. 
da halledilmesi muhtemeldir. 

Bir in~ili7. nwhuslar grnpu 

Para sistemini tetl{il\: 
ede(· ek: 

Londra, 10 (A.A.) - Muhtelif grup· 
lara mensub mebuslardan mürekkeb bir 
komite 'kurulmuştur. Bu komite, para 
sistemi hakkında yapılacak anket için 
h2zırlıklarda bulunacaktır. 

Komite işsizle• 'liıktarının artması. 

öeniz in:raatı, d::niz ~·"Harı, pamuk \ e 
maden kömürü sanayiinde devam et
mekte olan buhran meselelerinin para 
sisteminde yapılacak bir reform ile ge. 
niş mikyasta halledilebileceği hnaa
tindedir. 

Hal>esistanda 
~ 

İtalyanlara bağlılrk andı i~enler. 

Adisababa, 10 (A.A.) - Mareşal Gra
ziani, generaller ve yüksek memurlar 
huzuruylc dün yapılan bir tören sıra. 
sında elliden fazla ha~ş şefi. ltalyaya 
karşı bağlılık andı içmişlerdir. 

Roma, 10 (A.A.) - Vilayetlerdeki 
ziraat birliklerinin umumi merkezleri· 
ne imparatorluğun kuruluşunu kutlayan 
bir plaka asılacaktır. 

JaıJoııyanın Çindel{i 
hal{lcında • • 

vazıyetı 
Tokyo, 10 (A.A.) - B. Leithros ile 

görüşen B. Orita, gümrük tarifeleri ve 
ingiliz dominyonlarında japon malları
na karşı yapılan muamele hakknıda mu· 
maileyhin bilhassa dikkatini celbetmiş· 
tir. B. Arita şimali Çin'deki ticaretin ka
nunsuz bir şekilde yapıldığını ileri s:.ir· 

milştür. 
Bütün gazeteler, ve ezcümle NiıJi-Ni· 

şi ve Anabi gazeteleri, İngiliz _ japon 
dostluğuna vurulan darbeye işaret ve 
lngilterenin dürüst olmıyan vaziyetinden 
bahsetmektedirler. Bu gazeteler. B. Lcit
hros'un ingiliz demiryolu inşa.ati kum
panyaları hesabına şimali Çin ile alaka
dar olduğunu, ve bu kctada ingiliz kont
rolü altında inkişaf etmekte olan kaçak
çılığı nazarı itibare almaya mütemayil 
görünmediğini yazmaktadırlar. 

B. Leithros bugün finans bakanı ile 
bir görüşme yapacaktır. 

Maksim Gorki iyilesiyor 
Moskova, 10 (A.A.) - Mak~ım Gor

ki'nin sıhhi vaziyetinde ufak bir iyileş

me olmuştur. 

············· il. Pellf•r'iıı .............. . 
inkılah llersl~ri 

Ankara ve lstanbul Univertİ· • 
telerinde R. Peker'in verdig""i inkı· : . . 

: lib derslerinde tutulan talebe : . . . : 
: notları, gözden geçirildikten son· • . . 
: ra, ULUS Basımevince kitap ha- : . . 
~ linde basılmı,trr. 124 aayfa tutan i 
i eser, yalnız basma masrafı kar- : 
İ §ılığı olarak her yerde ON KURU· i 
L~~-~~!~~~~~~:... ...... i ················· . 

SAYFA 3 

ERLE 
Kırk saatlik hafta. 

Er Nuvel bunun iki buçuk nıilyara mal 
olacak tehlikeli bir tecrübe oldu-

gunu 
Paris. 1 O ( A.I\ ,) - B. Eryo ile sıkı 

münasebeti olan Er Nuvel gazetesi, 40 
saatlik çalışma haftası hakkında yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

"40 saatlik hafta, ordu için 850 mil

yon, donanma için bundan daha fazla 

bir masraf kapısı açacaktır. Diğer dev

let işleriyle birlikte kaydedilecek fa zla

lık iki buçuk milyarı bulacaktır. Dcmir

yolları idaresi de işçilerini faılalaştıra

ca.1< ·•e bu da yılda bir buçuk milyar bir 

fazla masrafı badi olacaktır. Bütün bun

lara rağmen acaba bu tedbir. işsizliğin 
önüne geç'ebilecek mi? Şunu da göz Ö· 

nünde tutmak 15zım gelir ki işsizlere ve
rilen tahsisat bugün yalnız bir milyar 
franktır. Netice olarak şunu diyebiliriz 
ki 40 saatlik hafta, bütün müstahsil mem· 
lekctler tarafından hep birlikte tatbik e
dilmediği müddetçe çok tehlikeli bir 
tecrübe teşkil etmektedir.,, 

Fraıısız gazetelerinin 
B. ~UVIÇIN UEGIŞl\IESl.NE 

YERDIKI.ERt EHE;\llYET 

Paris, 10 (A.A.) - Gazeteler, ital· 
yan dıs işleri bakanlığına başka bir za
tın getirilmesini ehemiyetli bir hadise o· 
larak görmektedirler. 

Jurnal gazetesi diyor ki: 
"İtalya bugün bir dönemeç noktasın

da bulunmaktadır. Yapılan değişiklik, 

dış siyasada bir değişiklik demektir. B. 
Suviç'in de deği tirilmesinin ayrı bir e· 
hemiyeti vardır.,, 

Fa~İ:-.l kon.,.cyi toplam} or 

Roma, 10 (A.A.) - Faşist partisi 
konseyi gelecek toplantısını 1 S. haziran
da Milano'da yapacaktır. 

ispan}·ada 
Patronlar blokunun bir 
karar tatbik edilmiyecek 

Madrid, 10 (A.A.) - Umumi 
emniyet müdürlüğü. radyo ile şu teb
liği neşir ve tamim etmiştir: 

" Patronlar bloku, bütün ticaret 
ve sanayi müesseselerinin kapatılma
sını emretmeğe karar vermiştir. Yal
nız gıda maddeleri satısı yapan mü
esseselerle. umumi İıJler servisleri 
müstesna tutulmuştur. Bu karar. ka
nuna uygun değildir. Ticaret ve Sa
nayi erbabından bu emre göre hare· 
ket edenler hakkında cezalar tertib 
edilecektir. 

Bu cezalar. bin peçetadan 20 bin 
peçetaya kadar apra ceazlan ve hat

ta fahrikfllf\ra devlet tarafından el al· 
tılma ı gibi cezalardır. 

yazıyor 

Bir çikolata f abrikasrnda ı"şçileri greve 
teşvik eden bir genç kız. 

Bükreşte yıkılan tribün 
dolayisiy le tevkif 

edilenler 
Bukreş, 10 (A.A.) - Yıkılan tribü

ni.ın yapılışında ihmal ile suçlu olarak 
tevkif edilen on kişi hakkında dün ak
şam kati tevkif miizekkerelri kesilmiştir. 
Mevkufların biri belediye başkan mua
vini, beşi mühendis, ikisi müteahhid ve 

ikisi de işçidir. 

İspanyol faşistleri 

hakkında bir karar 
Madrid, 10 (A.A.) - Yüksek mah

keme, müddeiumuminin acele bir karar 
verilmesi için vaki olan talebi üzerine 
"iı;panyol falanj"ı ismindeki faşist gru
punun gerek teşekkütiinün ve gerek ça
lı masının meşru olduğna karar vermiş
tir. 

İtalya, Amerika ya 
borcunu ödemiyecek 
Vaşington, 10 (A .A.) - İtalya elçi

si, dıs bakanlığa bir nota vererek ltal
ya'nın bu sefer de umumi harbte yap
mr!? okhığu borç un 1 S haziranda taksiti
ni ödeyemiyeccğini lıildirmi:?tİr. 

. ~~akşam açllması içı'n kararlı olan I 
sergısı haz 1 ki smetpaşa K E • - _ . , ır ı ar tamamiyle bitmed ·-· d ız . n.stıtusıınün senelik 
Daıma rok · . ıgın en cumartesi ·· " ı: genış bır alaka uyandırıp b" gun.ı saat 16 da açılacaktır: 
bayanlar için bir hadise olan sergi ; ır moda me~_heri olma:sr itibarile ankaralı • 
den 19 za kadar açık bulunacaktır. azar. oazartesı, salı günleri 9 dan 12 ve 1J 
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Sovyetlerde, ai.lenin korunması için 
alınan yeni tedbirler 

Son gelen ''Le Journal de Moscou" 
nun baş yazısından: l ve bağırsak hastalıklarına karşı ilaçla r 

da vermektedir. 

Japonlar Çine karşı bir taarı·uz mu hazırlıyorlar Sovyct hükümeti, çocuk düşürme

nin men'i, çocuk doğurmuş kadınlara 

verilen tahsisatın tezyidi, çok çocuklu 
ailelere devletçe maaş vcrilmsi usulü
nün ihdası, çocuk bakım evlerinin, Kreş
lerin ve çocuk bahçelerinin çoğaltılma.. 
sı, ödcmiyc mecbur oldukları nafakala
rı vermiyenlerc karşı tertib olunacak 
cezaların şiddctlendirilmesi ve boşan
maların tescil muamelelerinin tadili 
hakkında bir kararname projesi neşret. 
miştir. 

Kadının, çocuk kay.gusu olmaksız ı n, 

cemiyet için faydalı surette çalışabilme. 
si için, memlekette mütemadiyen yeni 
kreşler açılmaktadır. ]ournal de Moscou'da N. Terentiev 

1mzasiyle çıkan bir yazıdır: 

Japonyada akim kalmış olan şubat 

hükümet darbesini takib etmiş olan re
~rganizasyon devresi, artık sona ermiş 
ıörünüyor. 

Kabinede yapılan değişiklik, orduda 
C1a sivil hizmetlerde ve hatta büyük ka
pitalist birliklerin idaresinde yapılan 

hdiller, bir yandan, gayri mesul vazi
:yette harekette bulunan açıkça faşist 
müfrit militarist unsurları uzaklaştır

mak, öte yandan da umumiyet itibariy
le mUitaristlcrin vaziyetini ve hükümet 
Uzcrinde icra ettikleri kontrolü kuvvet
lendirmek neticesini verdi. 

Japon militaristlerinin programı 

xnah1mdur: Japonyanın d15ardaki taar
ruzunu ve silahlarını kuvvetlendirmek 
Ye hızlandırmak. 

Bu taarruzu Sovyetler birliğine ve 
Mogolistan Halk cumuriyetine karşı 

yapmak munzam bir askeri ve diploma
tik hazırlık icab ettirdiği ortada oldu
ğu ve sovyet uzak şarkında kuvvetler 
arasında nisbet düşüncesiz maceralara 
müsaid bulunmadığı için, yakın bir is
tikbalde vukua gelecek olan japon ta
arruzu, muhtemeldir ki gene Çine karşı 
olacaktır. Bir çok alametler buna de
lildir ve japon idare makamlarının mil
letler arası vaziyet hakkındaki görü'
leri de bu tahmini teyid edecek mahL 
yettcdir. 

Japon emperyalizminin Çine karşı 
ryeni taarruzu, bütün cephelerde birden 
tezahür edecektir. 

İlk önce japon basını, Hirota hiıkü
metinin askeri mahfil1erin görüşünü ka
bul ettğini yüksek sesle ilan etti. Bu 
görüşe göre Nankin hükümeti çinin 
tek hükiimeti değil. fakat bu memleke
tin muhtelif mahalli idarelerinden biri 

olarak tellakki edilmektedir; bu, Nan
kin'i emri vaki karşısındn bırakmak ve 
çin topraklarını tedrici surette istila 
hususundaki eski politikayı eskisinden 
daha geniş ölçüde tatbik etmek tehdi
dine muadildir. 

Bu esnada da, bir tcreddüd devresin
den ve hatta bir gerileme zavahirin
den sonra. yeniden ve kategorik bir şe
kilde bütün çin milletinin reddettiği 

üç meşhur ''Hirota prensipi" nin Nan
k in hükümcti tarafından kabul edilmesi 
hususunda israra başlanıyor. 

İkincisi , bir zamandanberi şimali çin· 
de vaziyet hissedilir derecede vahim
leşmiştir. Beş şimal vilayetinin istikla
lini ilan etmek hususunda ikinci teş

rinde neşredilmiş olan proje tamamiyle 
gerçekleşmedi. Bunun başlıca sebebi ja
ponların mahallinde şimali çin gene
ralleri üzerinde tazyikı devam ettir
miye yetecek mikdarda askeri kuvvetle
re sahih olmamalarıydı. Bugün japon 
garnizonları artırılmıştır ve iki fırka. 
dan fazla kuvvete sahibdjr. 

Japon emperyalizmi. şimali çin'deki 
üç ' 'muhtar,. rejimden faydalanarak 
son zamanlarda Hopey ve Çalan vila
yetlerinde nüfuzunu hissedilir derece
de artırmıya muvaffak ol:nuştur. 

Ilopey'in şark tarafı M ançuku'nun 

Tefrika: No: 76 

bir 'ubesi haline gelmiştir. İç Mogolis
tanda, japonlar, gitgide daha açık bir 
surette hükümlerini artırıyorlar. Niha
yet, ''Hopey ve Çahar muhtar konseyi" 
adı verilen şeyle, komünizme karşı müş

terek mücadele için yapılmış olan an_ 
laşma şimdiden yemişlerini vermiye 
başlamıştır. Şöyle ki anti - japon ha
reketine karşı tethiş gigide daha hain
ce bir şekil almakta ve bu ' 'muhtar kon
sey" in bütün toprakları gitgide daha 
fazla japon militarizminin kontrolu al
tına girmektedir. Bu anlaşmanın, ja
ponlann şimali çinde sahih oldukları a
raziye ilave etmek istedikleri Şansi vi
layetlerinde japonlar veya emirlerinde 
bulunan insanlar tarafından bir istila or
ganize edilmesi i <: in temel vazifesi gör· 
mesi beklenebilir. 

Nihayet üçüncüsü, yabancı ve çin ga. 
zcteleri şimalden gelen endişe verici 
haberlerle doludur. Fukyen vilayetin
de ve Kvantung'a komşu mıntakalarda, 
japon emperyalistle ri, çin sima1indcki 
aynı metodları kullanarak. bir ''muh
tariyetçi hareket'' yaratmakta, soygun
cu çetelerini vazifelendirmekte, on
lara para ve silah vermektedirler ve 
bu suretle görünüşe göre, çin toprakfa
rına yeniden el koymrya hazırlanmak
tadırlar. 

Japon ilerlemesinin aldığı bu istika
metlerin her hir:ndc. v::-l(ın h;r is•ikbal
de, ciddi hadiseler beklenebilir. 

Ekonomik ve politik buhran, japon 
emperyalistlerini, kendi memleketle
rinde rahatsız etmektedir. Japonya'da 
beliren halkın ayırtıcı hoşnutsuzluğu
nu yenmek için, aynı zamanda hazırla
dığı muhteşem ''büyük harb" hazırlık
larının menfaatine olarak, japon mili
taristlcrinin yeni zaferlere ve yeni top
raklar ilhakına ihtiyaçları vardır. 

Bundan ba§ka, acele etmek gerektiği 
kanaatindedirler. İtalyan - Habeş har· 
bmın başlangıcı japon emperyalistle
rine, İngilterc"nin uzak şarkta mecburi 
olarak hareketsiz kalacakları ümidini 
vermişti. Bu harbın sonu, J aponya'nın 
leh:nedir. c- H.,\di hem fn .. ;h,.re',,;n h em 
de kollektif emniyeti temsil eden 
Milletler CeTiveti'nin itibarına darbe 
indrmistir; f:> icat iaoon gör ii-:ü bakı
mından bu son vakıtsız surette hızlı 

olmuştur. J aponlar. şimdi İngiltere'nin 
uzak sarktaki pol itikasının faaliyete 
geçeceğinden korkmaktadırlar. Bu ih
timal, japonları. bizzat çinde geçmekte 
olan hadise ter göz önünde tutulduğu 

için daha fazla endişeye düşürmektedir. 
Çinde japon aleyhtarı hareket bütün 

tahminleri aşan bir süratle yürümek· 
tcdir. Bu hareket, şimdiden, bir talebe 
galeyanı safhasından çıkmıştır; ordu ile 
Kuomintang'in büyük bir kısmını ka
zandığı mtıhakkaktır; bu hareket o ka
dar mühim bir unsurdur ki çin hükü
metinin onu itibara almamasına imkan 
yoktur. Bu zihniyetin ne kadar terakki 
etmis oldu ğunun bariz bir delilini, çin-
de siv'l harbın d • ı r'Tl ::ı !"ı ve Taoonva ile 
mücadele iç in müşterek bir cephe teş

kili hususunda merkez tarafın<hn iler i 1 
sürülmüş olan parolanın uyandırdığı 

.,, ı.; c: l erde buluruz. 

Müşterek cephe lehinde itibarlı poli
tika şahsiyetlerinin müdahaleleri çok 
manalıdır. Bundan doğan vaziyet karşı
sında Nankin hükümctinin japonlar 
karşısında boyun emğe siyasetinin de

vamı gitgide güçleşmektedir ve bu siya
setin değişmesi Nankin rejiminin mev
cudiyeti için ana şart haline bile gele
bilir. 

Cinde sosyal terbive büyük bir hızla 
inkişaf etmekcdir. Çin mlli burjuva
zisi, Manruri i•·til:; f' lil irken ! 11nu n ker 
disiyle yakın bir alakası olmadığı kana
atinde bulunurken, bugün harita üze
rinde bizzat Çinin mevcudiyeti mevzuu
bahs olduğunu idrak etmektedir. 

Japonların hususiyle Hopey ve Fuk
yen mıntakalarında yaptıkları geniş öl
çüde kaçakçılık çinin normal ticareti
ne yüz rrıilyonlarra dolar zarara mal ol
makta, Nankin hükümetinin maliyesini 

ve itibarını altüst etmekte ve memle
kette ekonomik buhranı artırmaktadır. 

Çinde vaziyet bu merkezdedir. Bu va
ziyet, Japonyanın uzak şarktaki mille' 
ler arası vaziyetten doğan meselelerin 
vahimliğini artırmaktadır. 

Gerçi japon militaristleri, çine karşı 

bazı tavizlerde bulunmak suretiyle çin

de teşekkül etmekte olan "tek halk 

cephesi" ni dağıtmrya teşebbüs edebi
lirlerdi, fakat böyle bir hareket japon
ların çinde büvük bir gerilcyi~ yapma
larını icab ettirirdi ki. japonlar, drş po
litikalarının iflasını kabul etmeden 
böyle bir işe giri§emezler. 

Buntın kindir ki. <le i7ismiş olan mil

letler arası vaziyetle Çinin mukave. 
meti kuvvetlenmeden açıkça taarruza 

geçiyorlar. 

Japonyanın çindeki politikasını her 
zamandan fazla ellerinde tutan japon 
militaristlerinin, yakında 1932 Şang
hay taarruzu veya 1933 şimali çin isti
lası kabilinden bir taarruza geçecekleri 

ihtimaline inanılabilir. Böyle bir dar
benin bir kaç sene müddetle çini muka
vemet kudretinden mahrum bırakaca
ğını ümir edebilirler. 

İtalyanın Habeşistanı istila için tay_ 

yarelerden ve gazlerden faydalanmış ol

ması muhakkak ki japon askeri mahfil. 

}erinin dikkatini çekmekten geri kal

mamıştır. Her halde şunu müşahede et

mek lazımdır ki, Japonyada taarruz} 

militarizm hakim bir tavurla konuşur 

ve çinde japon tecavüzüne karşı muka_ 
vemet hususunda halkın iradesi kuvvet
lenirken uzak şarkta vaziyet yeniden 
vahimleşmek tehlikesini göstermek. 

tedir. 

Bükreşe giden yunan 
gazetecileri 

Atina, 10 (A.A.) - 11 haziranda 
Bükreşte toplanacak olan balkan mat
buat konferansına memur yunan heyeti 
hareket etmiştir. Heyete dış vakanhk 
matbuat m:.idürü Papadakis reislik et
mektedir. 

Aile hayatının başlıca meselelerine 
temas eden bu kararname projesi, hü
kümctin hususi bir kararı ile, bütün 
memleketin tetkikine sunulmuş bulu
nuyor. 

•... Sovyetlerin iktidar mevkiini ele 
aldıkları ilk günlerde (ikinci teşrin 

1920) bir karar ile "çocuk düşürme" 
ter kanunlaştırılmıştı. Sovyet hüküme
ti, büyük muharebe ile ihtilalin ve bun
ları takib eden ekonomik karışıklığın 

kadına sovyetlerce verilen bütün hak
lardan faydalanmak imkanını selbeden 
bir vaziyet ihdas etmiş olduğu kanaa
tinde idi. Çocuk düşürmiye mcsağ ve
ren kararname: ''geçmişin manevi ba
kiyeleri ve bugünün ağır ekonomik 
şartları kadınlardan bir kısmını henüz 
bu cerrahi ameliyeye müracaatta bulun
mağa mecbur tutmaktadır."diyordu. Ço
cuk düşürmiye izin vermekle bolşcvik
lik, bunu içtimai münasebetlerin sağ. 
lamlaşmasına intizaren, yavaş yavaş mü
cadele edilecek bir içtimai maraz telak

ki ediyordu. 

Şimdi, sovyet hükiimeti, bütün mille~ 
tc ve hassatan kadınlara çocuk düşür

mek hakkından fcrağat teklifinde bu
lunmanın mümkün olduğu zamanın geL 
miş olduğu mütaleasındadır .. 

Yeni kararname projesi, ancak gebe
lik, kadının hayatı için bir tehlike teş
kil eylediği takdirde çocuk düşürmiye 
müsaade etmekte ise de icab eden amc~ 
liyenin yalnız hastanelerde veya do
ğum evlerinde yapılmasını ~art koşmak
tadır. Bu kanuna karşı koyacak olan 
doktorlarla ebe kadınlar hakkında agır 
hükümler tasavvur etmiştir. Bundan 
başka kadını çocuk düşürmiye zorlıyan 
erkek hakkında dahi iki sene hapis ce
zası verilmektedir. 

Buna karşı, gebe kadınlarla çocuk a· 
nası olan kadınlara paraca yardım hu
susunda geniş ve umumi bir organizas
yon bulunmadıkça çocuk düşütmenin 

yasak edilmesi akla getirilemez. 
Sovyet hükümeti sadece çocuk düşür

meği menedip kadını alınyazısı ile kar
şı karşıya bırakmayı düşünemez. 

' Nitekim şimdiye kadar ' 'anaya ve ço-
cuğa yardım" işine büyük krediler tah
sis edilmiş ise de bundan böyle verile
cek paralar cidden azametli bi.r yekun 

tutacaktır. 

İhtilalden önce bütün Rusyada do
kuz çocuk dispanseri vardı. Bugün So
yalist sovyetist cumuriyetler birliğin

de 3834 dispanser vardır. 1935 senesinde 
bu dispanserlerde 28 buçuk milyon ço
cuk muayene edilmiştir. Sovyetler mem
leketinde, bu dispanserlerden başka, üç 
yaşına kadar olan çocukların beslenme
si için "süt mutbakları" da çalışmak

tadır. Bu kurumlar çocuklara, sütten 
başka, en büyük düşmanları olan mide 

1936 senesi ikinci kanununda beledi
ye kreşlerinde 318,500 ve devlet kre~ 
!erinde de 430.000 yer vardı. Yeni kanuı 

bir çok doğum evlerinin, kreşlerin ve 
çocuk evlerinin daha açılmasına imkan 
vermektedir. Bu hususta, bu yıl tahais 
olunan fazla para 692 milyon rubleyi 
bulmaktadır. l 939 senesi ikinci kanu
nunda, çocuk doğuran analar için 11 

bin yatak ihdas edilmi~ bulunacaktır. 

Bu rakamda 1936 da ihdas ed. lecek 
4200 yatak dahil değildir ve bu yatak
lar şehirlere mahsustur. 

Köylere gelince: Çocuk doğuran ka
dınlar için, aynı devre içinde, 32 bin 
yatak ihdas edilecek ve 14 bin çocuk 
doğurma istasyonu kurulacaktır. Kreş

lerdeki yerler bir misli çoğaltılacak, 

yani 1939 senesi ikinci kanununa kadar, 
işçilerin toplu bulunduğu kasabalarda 
800 bin çocuk kreşlere alınabilecek ve 
4,5 milyon çocuğu istiaba kafi çocuk 
bahçeleri kurulacaktır. 

Çocuklarını emziren <ınalara veril
mekte olan tahsisat çoğaltılacak ve ça
lışan kadına doğurmadan önce 56 g ün 
ve doğurduktan sonra yine 56 gün 
müddetle vasati hesapla gündeliği izin. 
li imişçesine ödenecektir. 

Gebe olduğu için i§ vcrilmiyen veya 
ayni sebeble gündeliği azaltılmak iste
nilen kadınlardan dolayı iş sahiblcrine 

karşı cezai müeyyideler konulmuitur. 
Bundan başka kararname gebe kadına , 

ayni gündeliği almalt şartiyle daha ko
lay bir iş verilmesini de tcmir, etmek
tedir. 

.... Bu kararnamenin, boşanma kanu

nunun tadiline taalluk eden noktala rr 

ôikkate layıktır. Şimdiye kadar, kan 

kocadan her hangi birinin şifahi veya 

tahriri suretle nüfus idaresine vukubu

lacak müracaati boşanmrya yetiyordu. 
Bundan böyle boşananlardan birinin 
bizzat idareye baş vurması lazım geL 
mektedir. Şimdiye kadar boşanırken üç 
ruble resim verilirdi. Bundan sonra ve
rilecek resim boşanma sayısına göre 
gittikçe yükselecektir. 

Bakımı karı kocadan her hangi biri

ne bırakılmış olan çocuk için diğer ta

rafın kazancından üçte bir, iki çocuk 

için yüzde elli ve üç çocuk için yüzde 

altmış k:silecektir. Bu parayı vermek

ten kaçacak olanlar iki sene hapis ecza· 
sına çarpılacaklardır. 

Bütün bu tedbirlerin kadına, sıhhati. 

ne ve maddi refahına karşı beslenen a

laka dolayısiyle alınmış olduğu belli

dir. Kadınlarının çocuk düşürerek ken

dini hara.b etmelerinin önüne geçilmek 
gerektir. 

Devlet artık onun istiklalini kay

betmeksizin, erkeklerle olan hukuk mü

savatrnı azaltmaksızın sosyal faaliye

tine engel olmaksızın ve bir çocuk ma

kinasr, aylenin, yatağın ve mutbağın 

bi.r esiri vaziyetini almaksızın normal ve 
verimli bir hayat sürmesini temin ede
bilecektir ..•• 

- Kadınlar ev işlerine, ziyaretlere, tuva
letlere tahsis edilmişlerdir... Herkes kendi 
içine girilmez muhitinde yaşamaktadır. 

- Ama tuhaf sın derL Bu pek karışık bir 
meseledir. Bu karmakarışık işi sana iyice 
izah edebilmem için iki saat lazım. 

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhı BAYDAR 

Senin, yakalayıp kendine hasredici bir 
işin var .. Bundan dolayı sana serziniş et
miyorum. Fakat kadın, erkeğin devamlı 
meşgalelerinden, bütün gününü dolduran 
şeylerden, düşüncesinden ve bakışından 
neden dolayı uzaktır. Evet, bana baktığın 
zaman bilmediğim bir kaygı ile gözlerinin 
dalgın olduğunu hissediyorum. Bana işleri
ni anlatsana ....• 

- Zannedermisin ki sanatim beni eğlen
dirmektedir. Bırak beni de onu unutayım. 

Bertin kendisine uzattığı çay fincanını 
alırken devam etti: 

- Canım, bir erkeğe anlatırmış gibi ba
na da anlatıver. 

Alber, ister istemez davayı anlatmıya baş
ladı. Fakat Bert'in en can alacak noktalan, 
hukuki bilgisinin azlığından dolayı, kavra
yamadığından şüphelenerek sinirleniyor, ve 
sık sık soruyordu: 

Alber, gözlerini yere dikerek: 
- Ben sana ölümden bahsediyorum. Sen 

yalnız kendini, sana karşı olan sevgimi düşü
oüyorsun, dedi. 

- Ne demek istiyorsun? 
Alber, ayağa kalkarak cevab verdi: 
-Hiç. 
- Nereye gidiyorsun? Dur. Beraberce 

çay içeceğiz. Pazar günü benimle birlikte ka
labilirsin. 

Alber oturdu. Bert ona bir koltuk yaklaş
tırarak sözlerine devam etti: 

- Düşünüyordum ki .. Daha doğrusu, bu 
sabah aklıma Odet'in bir mütaleası geldi ..• 
Öyle sanıyorum ki biz, çok ayn menfaatler 
dolayısiyJe - maddi surette - birbirimi.zden 
ıyrıyız. 

Alber, yüzünü buruşturarak: 
- İşlerim çok hususi işlerdir. Bunlarla 

alakalanmak için erkek, sersemleşmiş bir za
vallı erkek olmak lazımdır. 

- Seni alakalandıran şeyler beni hiç bir 
vakit sıkmaz .. · Bütün davalarından bana 
bahse lüzum yoktur, fakat bunlardan çoğu
nu anlıyabilirim .. Eminim ki, bazı vakitler, 
yardım da edebilirim. Kadmlann erkekten 
fazla muhakeme ve his sahibi olduktan .za
manlar bulunduğunu da düşün .. Halbuki ka
dınlar için hafif meşreb derler .... 

Bu sırada uşak çay getirip, ciddi bir ta
vırla, masanın üzerine bırakarak çıktı .. 

·· Bert devam etti~ .. - -

- Bu kahvaltının lezzetini bir takım hu
kuk meseleleriyle bozmıyalım ! 

Bu kahvaltı ile canlanarak, insiyaki bir 
hareketle kalktı ve çalışma odasının kapısı
na doğru yürümiye başladı. . 

- Çalışmıya mı gidiyorsun?' 
- Evet, yemekten önce biraz çahşaca-

ğım. 

- Pantez davasına mı? 
- Sen Pantez davasını nereden biliyor-

sun? 
- Karşımda Maryon'la tam bir saat on

dan bahsettin. 
Bert, kapıyı kapadıktan sonra sözüne de

vam etti: 
- Haydi bana Pante.z davasını anlat. 
Alber gülÜI!J.siY.erek ~ · 

- Şimdiye kadar söylediklerimden bir 
şey anlamadın, değil mi? 

Bert, bütün meseleyi, en ince ferilerine 
kadar sezmiş olduğunu iddia ediyor ve Al
ber'in sözlerini tekrarlıyordu. 

- Hayır anlamamışsın; bu işin en ehe~ 
miyetli tarafı şudur: İmtiyazın meriyetini 
iddia etmek kabil midir? 

- Eevet, imtiyaz meridir 
- Böyle kat'i fikirler ilerı sürere.K beni 

kızdırma. 
Aleber, yumruklarını sıkarak odada dola· 

şırken söf.leni~ordu: _ • 
·_ '(Sonu var)_ 
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B. llUSOLINl iLE FILISTINDE Büdcelerinı 
SONR4. YENi HADiSELER 

8. Şuşnig A vustıu·ya· Yeniden suika tlar 
yapıldı. · Bir çok nın isteklerini ve 

Almanya ile olan 
münasebetlerini 
anlattı 

ifşa edenler 
Londra, 10 (A.A.) - Hükümet büd

ce ifşaat hakkında tahkikat yapını• olan 
k . " 

(Baıı 1. incı sayfada) 

Avusturya. Dolfuı'un çizmit olduiu 
yolda udabtle yürüyecektir. Avustur
ya, Almanya ile olan miinasebetlerini 
normal bir ,ekle aokınaia çalıtacaktır. 
A•usturyalı olmak ııfatiyle cermeıı ca
miasından olduğumuzu kabul ediyoruz. 
Etrafımıza bir duvar çevirmek iıtemi
yoruz. Fakat istediğimiz bir teY var-

dır: 
Serbeıtliğimizi ve iıtiklilimizi say-

c1ırmak. 

B. Şu,nig, bu nutkunu belediye dai
ttıi önilnde söylemi.tir. Vatanseverler 
cephesine mensub 100.000 kiti hazır bu
lanm\11 ve kendisini alkıılamııtır. 

Başvekil, bundan baıka A9Ulturyı
llın Sen Jermen andlaıması ile teıbit 
edilmiı olan hududtanna riayet edil

mesi lbımgeldiğinl .aytemiıtir. 
Başvekil, Habsburg hanedanının 

tekrar saltanat makamına getirilmesine 

aid hiç bir telmihte bulunmamıı ve söz

lerini fU suretle bitirmiştir: 
"'- Avusturya, a•usturyablarındır.,, 
B. Starhemberg, bu toplantıda hazır 

hulunamamıftır. Bununla beraber B. 

Şuınig eski başvekil muavini hakkında 
i•ilcU s6zler l&ylemit ve ismi anrldıfı 
zaman halk alkrşlanuıtır. 

HükUmet ileri gelenlerinin sal wa

fında kıralcıların yer almıf oldukları 
cörülüyordu. 

gizli cemiyetlerin 
kurulduğu haber 
veriliyor 

(Başı l. inci sayfada) 

dökmek ve buna benzer hareketlerde 
bulunmaktır. 

Dün gelen tabur ile birlikte buıUn 
Filiatinde bulunan inıiliz ukerlerinin 
mikdarı 7 tabura çıkmııtrr. 

Bütün memleket içinde, asker ve po
lis müfrezelerine karıı kurıun ve bom.. 
ba atmak suretiyle suikast yapılması ve 
mahsuliln yakılması hareketlerine de
vam olunmaktadır. Karı,ıkbkların baf
langıcmdan beri ilk defa olarak dUn 
Beyttlllahimde bir bomba patlamtf, fa· 
kat biç kimseye saran dokunmamıttır. 

Kudüs - Şeria yolunda bir arap poli
si öldilrülmüttUr, Eaki Kudilı puann
da yaralanan köylülerden ikisi de aı. 

müştür. 

sOMORGELER BAKAN/ SOKON 
iÇiN BOTON TEDBiRLERiN 

ALINDllllNI SOYLEDI 
Londra, 10 (A.A.) - B. Orm9bi Gor, 

avam kamarasmda demittir ki: 
.. _ Filiıtinde nziyetin iyiJepıif ol. 

duğu halefim tarafmdan bildlrilmlftl. 
Yazık ki bu lyilepne devam etmemiftlr. 

Yeni M>milrgeler bakanı, Fillatlnde
ki memurların memleketin birçok yer • 
lerinde mütemadiyen bir takım cebrll 
tiddet muamelelerine ka111 ko,-k 
111Ccburiyetfnde kalmakta olduklannı 
MSy1emlttlr. HilkUmet, Flllatlnde nL 
fuıun mal •e mOlkln ve mtınablatm 
himayesi için alınmau gereken biltiln 

tedbirleri 

omısyon kararında ~·~kalandırılmış o-
lan kimseler hakkında resmi sırlar ka
nunu mucibince takibat yapılmasına 

karar verilmiı olduğunu avam kamara. 
rasına bildirmiştir. 

Londra, 10 (A.A.) - B. Baldvin, B. 
T~ın yarın beyanatta bulunmak is
tedıiıni ve büdce ifpatı hakkındaki 
görütmelerin bu beyanattan sonra bat
lıyacağınr avam kamara11nda bildirmit
tir. 

ÇINDE HARB 
(Başı 1. inci sayfada) 

lar hakkında idam cezası tatıbik edile -
ceiini i~ .etmit ve yabancı döviz alıp 
satmak ınhısarrnı Kvangsi banlı:auna 
ftrmİftir. 

Cenup kuvvetleri ilerliyor 
. .Hankov, 10 (A.A.) cenup kuvvetlc
rının zırhlı trenleri kısa fasılalarla 

Huanan'ın payıtabtı olan Çang • Sha • 
ya gitmektedirler. 

Kanton, 10 (A.A.) - 1932 seneıin • 
de japonlara klıl'Jı Ş8ft1hay'ı mUdafaa 
etmiı olan milH kahraman General Tsa
ltlngaJdn cenubluların fimale yapacak
ları sefere mlbalıeret etmekten imtina 
etımlttlr. Çünkü fllı:rince bu mefer, iç 
Wr barb demektir. Kanton, paeralin 
bu imtinaından müteeuinlir. ÇUııkü 
CllUlll munfalrati. JaPılacak hareket 
laerinde pek b6y6k bir tealr ;yapacak 
idi. 

Dahili harb 
başlayacak mı ? 

Aksarayda85lJ:1ektar bataklık 
kurutu du ___ ..;...__ 

Bu toprağın dört bin hektarı göçmen· 
lere dağıtılacaktır. -- Kanalların 

kenarı ağaçlandırılıyor. .. 
• 

Cumurlyet h61dbnetimbln ııtma mO· 
cadelelinln Aksaray balıeslnde iki yıl 
iç.inde yaptıiı bataklık kurutma ve at• 
ma tedavlıl ltindekl bapnlar çok m61-
bettir. 

Bu yıl Jalmurlann devamı tebebile 
ICMO ,.....-.ki adamlann bflemedik
lerl bG,. ..Uer pJmlıtlr. Bu blyUk 
seller bfle ... kanalı tamamen doldura.. 
mamıttır .... r bu kanal yaprfmmmt ol-

Fransada grev devam ediyor 

lanıbay, 10 (A.A.) - eo.._,. fdı· 
rinin cenup lnrnetleri tarafmdan lfpl 
edllmif olduiu bildirilmektedir. Bu 
kunetler, Kaanpi'den hareket etmİf 
olup Hunan•cıa ilerlemektedir. 

Yakında dahili bir abd> çıbcaiı taıı. 
min ectilmektedir. 

Bu itler aon samanlarda ııhat mQ
fettiflllfnce de tetkik ve teftif edilmit 
w cSalak nlsbetlnln )'lbde 49 dan yilz
de G ya dtlftlf8 cBrfllmOttür• 

iki yıl içinde 34 biıt metre uzunlu· 
iunda kanal yapılmııtır. Xaruu ba· 
takhfı çevreıi bu gUn gCSçmenlere daf ı· 
tılabllecek bir hale getmlıtir. Ve ha. 
sırlıtrlar bqJamııtır. Y alnu bU havuda 
kurutulan toprak 8690 hektardır. Bunun 1 
4000 hektarı orta Anadoluda eti bulun
mayan bir topraktır. Beklenen glçmen
Jer gelir gelmez bu topraklar dafıhla· 
cak ve iSnUmllzdeld yıl vuatt blr hesap· 
la yalnız bu hundan bir milyon liraya 
yakın hasılat kaldırılacafı tahmin edil· 
mektedir. 

saydı bu ..al...-daki Gç bet kByUn seJler 
8n6ne katdtp citmesi muhakkak ı&rill
mekte ldi. Jlmılardan blfb gene ııtma 
mUcadele bnımuna dayanan '" mubte• 
Jlf yerJ_. 8000 helrtan ceten arazi ı .. 
lahatı da WllChr. Arazi ıılahatında ııtma 
mllcadelCli ~ gaye eUtmektedir. 

(B•.ıı 1. iaci say/ad•) 
usla!lft8 rapıtacatı ft perıembe sabahı 
işe başlanılacağı ilmid edilmektedir. 

Y eraiden 30 bin işçi grev yaptı 
Paris. 10 (A.A.) - Bir çok merkez

lerde ve bir takım endüstri sahalarında 
hususi anlapalar yapılmış ve ite bat
lanılmıt ise de gene bir takım grev ha
reketleri vukuuna dair haberler alın-
maktadır: 

Tulus'da, Bordo'da, Raymiı'de 10 bin 
kadar itçi grev ilin etadttir. 

hareketi, Sambre bavzuına sirayet et
mlt .e maden eaclBatri itçlıinclen yirmi 
bin kiti grev ilin eylemiftir. 

Borsada durum 
Paris, 10 (A.A.) - Paris borsasın

da dün fransu esham ve tahvilleri, bil

haua elektrik, kimyevi iıtibsal ve de -

mir unayiine aid bulunanları, yeniden 
bir difükUllr kaydetmiıtir. Rantlar da 
biraz kıymetten dilpnüttür. Buna kar
ırbk milletlerara11 esham ve tahvilat 

raibettedir. 

Filipin ve Japonya 
Manilla, ıo (A.A.) - Filipin cwnur 

reisi, Japonyanm Davao aadamdaki ko

lonizasiyonununun endife verecek mahi· 

yette olmadıfını çilnkil Japonyaya lmti
yuı verilen toprak nisbetinin çok az bu
lundueunu söylemiı ancak japonlann 
mezkQr ada kanunlanna riayet etmeleri 
lizmı ıeldiiini ilive etmittir. 

Birincili •ilık, ikincisi toprak elde 
etmelr. lçlacllltı ele toplUlllD ..-.. ku
rak ldJ71erl m11Uluktan kurtarmaktır. 
Cumuriyet hllktlmetimiz bu balgede bu 
Bs ıaıeJi ele ıer,ekleıtinDlatir. 

Moböjden bildirilditine göre grev 

--------------------
Çek iç bakanınm bir söylevi 

Prai, 10 (A.A.) - İç bakam Cemi 
cumuriyctçilcr partisinin bir toplantısın: 
da pnUn t6tülilcUnU Jraydetmiı ve va
tanın baytl menfaatlerinin korunrN!u 
lçn askeri, IJrtlladl, mannt •e teknik 
bUtUn çekocsloYÜ kuvvetlerinin birJqti· 
riJmesinJ .ayleınlJtir. 

Karasu batakhfında açılan ana ka. 
nabn uzunluiu 14 Km., genitlitl 7 ve 
toprakların beter metre geriye atılması 
suretile yapılan ikinci bir setle 17 met• 
reyi bulmakadır. Sıtma mUcadelesl yap-

Romen gazetelerine göre 
Polonyanın siyaseti 

Fransız - Polonya 
ticaret görüşmeleri 

tığı bu bnallann kenarına yetiıtirebil· 
difi kadar Jrank w MSftit dikmek sure· 
tiyle göçmenlere blr senet kaynatı, ak
uraylrlara da bir mesire yeri hazırla· 
malrtacbr. VarfOVI, 10 (A.A.) - Bazı Roman· 

ya guetelerinin güya Lehiıtaıun küçük 
antantı parçalamak, f ransız - yugoslav 
ittifakını boamak " alamı ittisama 
yol açmak üzere bir Polonya • Maca
rlıltan • Yuplnya bloku kurmaya ça. 
hftrfma dair yaptıldan nCfrlyatı bahis 
mevzuu eden ElrpreU Ponnn dlydr ki: 

Varıova, 10 (A.A.) - Fransa ile ti· 
caret göriipneleri yapacak olan heyet 
dün alqam Paria'e hareket etmiftir. He
yete, endilltri bakan muavini B. Soko
levski bqlranbk etmektedir. Qarilpnele
re Paris'te 11 haziranda baflanacaktır. 

Karuat bataklılı yan kanalları da 
15 kilometreyi geçmektedir. Yllzlerce 

Polonyada grev 

Polonya - DenJz görütmeleri 
Vartova• 10 (A.A.) - Giynia'da yal 

pı amekaİ pvı eınaamda, ırevciler, 
pJqmaya cleYllD etmek iatiyen ameleye 
lıUcum etaaifkrdir. Vuku bulan çarpq· 
mada bul nümaJİKiler yaralanmııtır. 
Polil mUdaJıal• etmİftir. 

senedenberi ölUm uçuı bu yuva At•· 

türk devrinde aathk ve servet bynafı 
haline gelmittir. 

Sallık bakanlıjının ideal itlerinden 
olan bu eserin bu yıl içinde biteceii ve 

açılma töreninin de yapılacatı anlqıl· 

maktadır. 

"Usul malumdur: eneli uydurma 
planlar atfolunur. Sonra bu pllnlar 
tenldd edilir ve nihayet bunlann akim 
lmldıtı muaffer bir Usanla ilin olunur. 

VIJlOVI, 10 (A.A.) - Daııtziı ya• 
ıımda Zoppot'da yapılmakta olan Polon• 
ya • Danuiı görilfDICleri bir anlqma ile 
neticelenmiftir. 

T~lrlka: No: 68 

TOPVEKÔN HARB 
Fasuı QeaeraJ LUDENDOR' 

'l'IJr~-,. çnitt•ı Hikmet TUNA 

.:/il. 

BAŞKUMANDAN 

tJtusun hayatım idame için, kafasıyıe, az· 
lblyle, yilreğlyle topyekGn harbı güdecek o
lml adam, başkuınandandır. Onun bu müna· 
lebetle yUldendifi mesutiyeti, hiç kimse ü
-mden alamaz. Harb güdecek olan, fakat, 
Jalnrz bqkı birinin fikirlerini, yahud azmi-
81 tatbik eden, hamlı tısttlnköril harb gtiden, 
llatkumandan değildir. fnsanm kendi en a
h itinin, en ytıksek kabiJiyetinin ,en sağlam 
bminin yeri olan bu yer, onun yeri otama.z. 
Bu yer, bostan korkuluktan için ihdaa edil
l!ıemf~tir: bu gibiler, bu mevkiin ciddi olan 

büyüklüğündeki kudsiyeti silip süpürürler. O devirden sonra artık, harb güdümü ve ulu-
Bafkumandan olan adam, en batta yer •· sun zararma olarak, başkumandan oluıta 

br. Bunun dlflJldaki her vaziyet, korkunç, vuzuhsuzluk hükibn sürmektedir. (32) 
zarar verici ve felce uğratıcı olur. O, diif1118· (Sonu var) 
m ezmeğe ve ulusun lıayatmı idameye matuf ---------
faaliyetine, yalnız, en ba§ta aldığı yerden (32) o..ı.t laodltômlıfuam, laariı p.liimİİllill 
yeknesaklık ve kuvvet verebilir. Topyekiln ,. .... ,..,.,_, ne ...._ ı.ı. ......,,.,.. ,_..... 
harb nasıl tekmil hayatı kavnyorsa. bu faa- .. a. Wl,fifim iP,., ..... • -...,ı,:ıı:- w ti iltİ .. ·- ..,... 
liyet de berşeyi pmildir. ~ • • Miitfelilt 4nletin top)lleWn laarlıi)ü fi• il-

Hayatın her aahamıda, ba§kumandan~ Püfir. ı•ı4 "-• ı..tt.a G....,.., o. C on r es 4 
karar verici olması, onan azmi, miyar teıkil <1- K.nr.ıl) •a.. iter .. mtı. olur• .ı...n 
etmesi Jimndır. Bu böyle olmakla beraber, AIWluv.,.. ·,.... ltıtol.....,,. • wa orcla ,,.; 
topyekGn lıarbı idare edecek olan adamm. ...,.4...ıq.t emrine oerilmai olevlainde !.ı•. L le...&. " lalı uU G• 

hakiakten bir bqkumandan olup ohnadıİJIU -~.,_.,.,, .,...._,_. J'GNI 7«11C1f ortcı4'cın 1r.u1• 

ancak harb ilbat edecektir. """ 
Teoriciler, yahud sulh .zamanında iktidar llii~Jı laar& laoreltetlerinde "randeuu'' ki" 

sahibi olaıılarm meziyetleri, harbda başku· Clflf""flr. fe • 
manda• olınalarma delilet edemez. BilAkis, ,_,.,., 1a.,.r,, .Udmelt ~ G 1 K. 
harb, bqkalarmm tekmil kudretlerini inki· ..,,,_.. 6enim olmalılıi - -' _ •ne arrnay 
..... ı .....:..:•k•" b .. aibiler ekserı"ya bir bir ka- direla'' • .ı un elUfUnulen Pren. Frie-9AA ,._ ....... _ .. e· lr lft •mrınue miifterelc &" lı 
bilivet gösterememektedirler. ralıncu. teJılifi redeledilcla." 191ır6 _:_~anlılc lra-

Büyilk Friedrich milstebid bir hükümdar ceplaeaineldi -'9!:-..:_ el .. ...-t01Unela, fCb'lc 
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SAYFA6 

KAMUTAYIN DÜNKÜ TOPLANTISl 

Ista bul te efonunun satın 
f 

İstanbul İzmir alınması ve 
liman idareleri 

' 
hakkındaki 

kanun projeleri kabul edildi 
(Başı 1. inci sayfada) 

hatları ve mali cihetleri etrafında iza -
hat vermiştir. 

Nafıa Bakanımız bu münasebetle 
~irketin kuruluşu ve sermayesi hakkın
da da izahat vererek şirkete aid bütün 
tesisatın her türlü hukuk vecaibi ile 
beraber 2.520.000 liraya satın alınmış 

olduğunu ve bunun her yıl verilecek 
4-0.000 İngiliz lirası ile ödeneceğini, te
diye tarihinin dört sene sonra başlıya
cağını söylemiş ve senevi 1.100.000 lira
dan aşağı düşmiyen varidattan 350.000 
lira kadar tutan işletme masarifi çıka
rıldıktan sonra geriye kalan paranın 

bu dört sene içinde vilayetlerimiz ara· 
smdaki tesis edilecek telefon hatlarına 
tahsis edileceğini ilave eylemiştir. 

Alkışlarla karsılanan bu izahattan 
sonra kanun müzakere ve kabul edil
miştir. 

lstanlml H' İzmir limanları 
İstanbul ve İzmir liman işleri id<:re

lerinin İktısad vekaletine devri hak
kındaki kanun layihası görüşülürken. 

mezkur limanlar hududu dahilinde mün
hasıran bu idareler tarafından yapıla· 

cak hizmetleri gösteren maddedeki fık. 
ralarda bulunan ''maden kömürü .. kay· 
dına i arct eden Hüsnü Kitabcı (Muğ
la): 

- Eşyayı ticariye arasında maden 
kömürü dahil midir diye bir sual sor
muş ve aynr mad<lede, bu idarelerin yol
cu salonu hi?:metini en iyi bir .şekilde i
faya mecbur olduklarına dair olan ka. 
yıd ü:ıerinde jurarak bu hizmetin ma· 
hiveti ha1cl(rn<ta i ~ahat istem istir. 

i\laclt•n kcimiirii hakkmda 
Büdce encümeni namına cevab ve-

ren mazbata munarriri Sırrı Day 
((Trabzon) demiştir ki: 

- Maden kömürü eşyayı ticariye · 
dendir. Yalnız maden kömürü ile bu i
darelerin sureti mahsusada meşgul ~1· 
ması için hükümler vardır. Bu itibarla 
bunu tebaruz ettirmek istedik. Yolcu 
salonlarına gelince. bundan sonra yolcu 
salonlarına ııid tec;isat ve yolculara ko
laylık temini gibi işler bu idareye va
.ı:i f e nhırak tahmil ediliyor. 

flundan sonra Hüsnü Kitabçı "ma· 

den kömürü., kaydının fıkradan çıkarıl· 
masını istemi , fakat teklifi kabul edil· 
memistir. 

Millt·ti "'t'\: indiren -:•·ylt•r 
Maddelerin müzakeresi tamamlanın· 

ca Emin Sazak ( Eskic:ehir) kürsüye ge
lerek bu kanuncla tebarüz ettirilmesi i. 
cab eden bir noktayı söyle ·zah etmiş

tir: 

- Hem mıibayaa taksiti ödeniyor. 

Hem de memlekete giren bilümum eş· 
yadan rıhtım parası alınıyor. Bunr"ar 
milleti sevindiren seylerdir. 

Maaş kanununun 13, 24 ve 25 inci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun liyihasının encümene iade edil. 
miş bulunan 25 inci maddesi müzakere 
edilirken, milli müdafaa encümeni ta· 

• rafından maddeye ilave edilen "bulun· 
dukları mahal haricineki garnizonlara 
sevkedilen ihtiyat subaylarına kanun 
dahilinde talim müddetince aynen bir 
nefer tayını verilir .. , fıkrasına biidce 
encümeninde muhalif kalan Generai A. 
1i Hikmet Ayerdem (Gazi Antep) sÖ7. a· 
tarak mfü;ııe~•<tnr sövle :mlattı: 

Bir noksanı tamamlamak 
"- Bazı ihtiyat zabitleri talim için 

silah altına celbedilip başka garnizon
dan geldikleri vakit onlara nefer tayini 
verilmesi mevzuu bahis oluyor. Ordu i
çinde şu veya bu sebeble bazı zabitlere 
nefer tayini verilmesini doğru bulmuyo
rum. M uallimlerden bahsolunuyor ki 
bunların ellerine geçen para 42 - 43 li
radır. Halbuki hiç memuriyeti olmıyan 
bir ihtyat zabit silah altına celbedildiği 
.akit aldığı maa,ın mikdan 53 • 54 li
nıyı buluyor. Evelce hiç memuriyeti 
olm,,-l·!h b;ılde 53 - 54 lira alırken diğer 

bir muallim aynı derecede zabitin 42-43 
lira alması bir haksızlıktır. Bu noksanı 
tamamlamak lazımdır. Bunun telafisi 
nefer tayını verilmesi suretiyle değil, 
maaşının tamam verilmesi suretiyle lca

bildi r. 

Ünifornıanm hakkı 
Zaten bir üniforma giyen zabite üni

formasının hakkım vermek lcizımdır. 

Yedi buçuk lira verecektir, 43 de esas 
maaşı vardır, bu da 50,55 lira edecektir 
ki hakkr olan paradır. Bu suretle veri. 
lecek farkların yekunu nihayet 5-6 bin 
liradır. Maaşların bu suretle Milli Mü· 
dafaa tarafından tamamlanmasını ricıı. 

<:derim. Karar heyeti aliyenizindir. 

C.c•ıwral Şükri.i Gökhcrkin cevabı 
Milli Müdafaa Encümeni Reisi Gl. 

Sükrü Gökberk-{ İstanbul) cevap vere

rek: 
- Bu 26 mcı maddeye ek olarak ita· 

ve edilen ikametgahı haricindeki garni
zonlt\ra sevkedilen ihtiyat subaylarına 
talim müddetince bir nefer tayını•ve

rilmesi hususunu Encümenimiz uzun 
uzadıya tetkik ettikten sonra ekseriyeti 
ara ile kabul etmiş ve Büdce encümeni 
de tasvib etmiştir. Müsaade buyurursa
nız heyei umumiyenizi tenvir maksadı 
ile bu madde hakkında izahat vereyim. 

Garnizon haricine ne ka<lar zabit 
gidebilecek'! 

Hükümetin talim maksadiyle 45 gün 
müddetle ve iki partide silah altına da
vet edeceği ihtiyat ı:abitanının adedi 10 
bine yakındı;. Bugünkü ordunun hazari 
dizlokasyonu göz önüne alınırsa kıtaat 
kesafetinin vilayet veya ona civar kata 
merkezlerinde tekasüf ettiği görülür. 
Binaenaleyh gelecek olan ihtiyat za~İt· 
leri, ekseriya oldukları yerlerde taj gö. 

receklerdir. 
Binaenaleyh 10.000 zabitten a lcak 

1000 kadarı böyle garnizon haricine gi 
deceklerdir. Geçenlerde Kazım Nami 
arkadaşımızın bu kürsüden bilvesile 
arzettiği veçhile gelecek olan İl\tiyat 

zabitlerinin ekseriyetini muallimler teş· 
kil ediyor. Bu muallimlerin vaziyeti 

maliyelerinin ne olduğunu hepimiz bi
liyoruz. Bunlara bir nefer tayinı ver
met'{i tensip ettik. Bugün T'.irkiyedeki 
vasati fiatlara göre bir nefer tayını hu· 
küı.ıete yedi buçuk liraya mal oluyor. 
Binaenaleyh 1000 zabite bir ay için 7500 
lira bir buçuk ay için 11.250 lira verile· 
cektir. Bu arkadaşlardan 45 gün zarfın~ 
da iyi bir randıman alabilmek için bun
ların her türlü düşünceden azade bulun
maları lazımdır. Onun için encümen 
bunu münasib gördü. 

Ali Hikmet arkadaşımııı teklifine 
gelince bu daha şumullüdür. Yalnız 

mesele büdçeye taalluk ettiği için bu· 
nun hakkında söz söylemek salahiyeti· 
ni kendimde görmem. Maahaza büdce 
encümeni bunu kabul ederse Müdafaa 
encumeni namına ~Ukranlarımı arze<le
rim. 

Bu i~in milli miidafaa biidl·t·o.;İnc 
) apacağı h•o.;İr 

Büclce encümeni mazbata muharriri 
Sırrı Day: 

- Bu fıkra. arkadaşlanmr7ln söyle· 

dikleri gibi maaşı az olan muallimler ve 

saire için formüle edilmi§tir. Bunu tak
dir ederken söylendiği veçhile. tevsi e
dilmesi çok alicenabane olur. Fakat bu· 
nun milli müdafaa büdcesine yapact\ğı 
tesir ehemiyetlidr. Ve milli müdafaanın 
vaziyetini korumak icin vaziyeti iyice 
tahlil etmeli ve ona göre vazıyet alma
lıdır. 

Biid('t')İ ta.;Jıih t•clc·lim 

Ziya Gevher (Çanakkale): - Arka. 
da;.lar, bu iş hakikaten ehemiyetlidir. 
Bilhassa General Ali Hikmetin teklifi 
çok mühimdir. Büdce encümeni mazba
ta muharriri arkadaşımızın blidceyc te
sir eder sözUnü daha evet dü~Unüp. büd-

ULUS 

ceyi ona göre hazırlamış olsaydılar çok 
daha iyi olurdu. Çünkü bu mesele mev
zuubahs olduğu zaman henüz büdce bu
raya gelmemişti. Biz bunu görerek hu 
tezi müdafaa ettik ve o zaman söyledi
ğimiz söz şu idi ki büdceye tealluk e
den işlerde düşünsünler, ona göre tahsi
sat koysunlar. Bu kadar iyi düşünülen 
ve bu kadar sefkatle hareket edilen bir 
işte büdcede tahsisat yoktur denilemez, 
büdceyi tashih edelim demek icab eder. 

ilıti)aca uygun olan teklif 
Maliye encümeni mazbata muharriri 

Kemal Ünal (Isparta) - Maddedeki 
kayıd mutlaktır. Garnizon dıııında ne 
olursa olsun bir nefer tayını alacak de
mektir. Halbuki diğer teklifte, maaşının 
ikmali şeklinde ise; maaşları az olanla
rın maaşını ikmal edilecek, yüksek olan
larınki ikmal edilmiyecek demektir. Mad
de mutlak olarak yazılmı~tır. İhtiyat za
bitine garnizon dışında da bir nefer ta
yını vermek mecburiyeti varsa bu doğ
rudur. Maaşı yüksek de olsa, dışarda 

300 lira alan bir ihtiyat zabiti de garni
zona geldiği vakit bir nefer tayını alır. 
Halbuki diğer teklif muhassasatından 

az olursa bunu tamamlamış olur ki, ih
tiyaca da daha uygun olur. 

lhtiyat zabitlerinin kıı,mıları 
Enver Adakan (BalıkeGir) - Manev· 

ra için çağırılacak ihtiyat zabitlerini ev
saf bakımından belli öaşlı üç kısma ayır

mak doğrudur. 

Emin Sazak - Encümen namına mı? 

Eenver Adakan (Devamla) - Ha

yır, lCendi namıma olacak. İhtiyat zabit

lerinin taşıdığı rütbenin fevkinde dev
let büdcesinden ve yahud devlete bağlı 
her hangi bir müesseseden maaş alanlar, 
sonra jkinci kısımda bu rütbenin dunun
da maaş almakta bulunanlar, üçüncü kı
sımda devlet büdcelerinden ve devlete 
aid müessesaettan maaş almayıp ser
best çalı~n ihtiyat zabitleri. Şimdi yapı
lan teklife göre ihtiyat zabitlerinin, rüt
belerinden yüksek maaş alanlar maaşla
rını aynen alacaklar. Yani her hangi bir 
müdürü umumi ihtiyat ı:abiti olduğu za
man 150 lira 200 lira maaşı ne ise bu 
bir buçuk ay zaedında onu aynen ala· 
caktır. Serbest meslek sahibi olnlar mil
dafaadan rütbe maşlarını alacaklar. Yani 
her hangi bir komisyoncu; her hangi bir 
tüccar gibi. Ayda 300 - 500 lira kaza· 
nan bir vatandas maaşını müdafaai mil
liyeden alacaktır. Fakat bir muallim ki 
30 yahud 40 lira maaşlıdır, yani devlet· 
ten 20 • 40 lira maaş alıyor: o üniforma

sını giydiği zaman rütbesinin muadili 
maası alamıyor. Bir defa bu devle
tin ~evzuatma aykırı bir harekettir. 
Çünkü ona rülbesinin maaşını vermiyo· 

ruz. 

Rütbe maaşnu almak 
Hakikat sunu icabettirir ki, hariçte

ki sivil memuriyetindeki maaşı ne o

lursa olsun, onu nazarı itibara almadan 

Milli Müdafaaya hizmet ettiği müddet

çe rütbe maaşını almalıdır. Biz bunu 
vermedikden başka ikinci bir ikilik 
daha çıkarıyoruz. O da şudur: ihtiyat 
zabiti olan bir vatandaşa aynı safta ça. 
lı§tığı muvazzaf zabitten farklı muame
le yapıyoruz. Ona bir nefer tayını ve
riyoruz. Orduda muvaz:zaf zabitlikle 
ihtiyat zabitliğini ayırıyoruz. Bu ordu
da diRiplin bakımından temenni edilir 
bir hareket değildir .. Büdce bakımın
dan diyorlar; büdce bakımından kabul 
edilmiş olan mesele, yani garnizon ha_ 
rici bulunacak olanlara bir nefer tayini 
verilecektir. O da 7,5 lira tutuyor. Çalı
şacak .zabitleı in hepsi garnizon harici 
kalacak olursa ister sivil hayatta aldık
ları maaş 30 lira olsun, ister 200 lira ol
sun onlara seyyanen 7 ,5 lira para vere. 
ceğiz. Bunun büdceye yapacağı tesir bir 
mülazımısani, rütbesi sonunda aldıgı
maaşla bir kısım muallimlerin maaşla

rını mülazimisaniliğe iblağ etmek sure
tiyle yapacagı tesirden heı- halde daha 

aşağı değildir. 

Bu, gerek büdce bakımm<lan, gerek 
adalet bakımından, gerekse orduda di
sipline yapacağı te3ir noktasından de
ğildir. General Ali Hikmetin teklifi 
çok yerindedir. O şekilde kabulünü 
rica ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Miizakt•re} c mt'\-'Zll olan 
nı<.tclclt·rıin t•saı.;ı 

Bundan sonra, büdce encümeni re-
is vekili Mükerrem Ünsal (Ispar-

1 
ta) bugün müzakereye mevzu o • 
lan maddenin, evelce bu kanun la
yihası görlişUlilrken, bir tesis ve hü-

küm mevzuu olarak verilen bir takrir ü
zerine encümene havale edildiğini ve en
cümende yeniden tetkik edildiğini söy
liyerek ilave etmiştir: 

-" .... 45 günü geçmemek üzere si

lah altına çağırılacak olan ihtiyat zbit

leri maaşlarının mensub olduğu bu ar

zettiğim müesseselerden verilmekle be

raber nefer tayını da büdcelerinden ve

rilip verilmemesi encümenin heyeti u· 

mumiyeden aldığı talimatnamesinde mü

zakere etmek olmuştur. Encümen bu 

noktadan meseleyi tetkik etmiş encümen 

azasından bulunan Gl. Hikmet arkadaşı

mız da aynı noktayı söylemişlerdi. Bun

lara nefer tayını vermektense al. 

makta oldukları maas zabitlik ma

aşından dun ise aradaki farkın mü

dafaayı milliye tarafından veril -

mesi taleb edilmiştir. Fakat encüme
ne verilen direktif arzettiğim mahiyette 
olduğu için ekseriyetimiz bu noktada 
müzakereye girişmeyi münasib görme
miştir. Eğer heyeti umumiye nefer tayı
nı yerine farkı maaş verilmesini doğru 
bulurlarsa madde o şekilde encümene 
havale buyrulur. Malı cihetini maliye ve 
milli müdafaa vekilleri huzurile tekrar 

konusuruz.,, 

Tayin h(•delinin nakid 'erilme"'i 
için salahiyet 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşhane) Ta
yın bedelden verilmiyeceğine göre, ihti
yat zabitlerinin kazandan yemek veya 
ayniyat alacaklarını, halbuki bunun za
bitlik vaziyet ile mütenasib olmadığını, 
hiç olmazsa tayın bedelinin nakden ve
rilmesi için salahiyet verilmesini söyle
di. Büdce encümeni namına Mükerrem 
Ünsal (Isparta); Bu işe daha kompetan 
bir encümen olan milli müdafaa encü
meninin bu şekli münasib görmesi dola. 
yısile büdce encümeninin de kabul etti

ğini ,,söyliyerek dedi ki: 
"- Arkadaşımın teklifi daha muva· 

fıktır. ••Aynen veya bedelen seklinde 
dersek maksad hasıl olur.,, 

Milli Müdafaa Encümeni mazbata 
muharriri General Kazım Sevüktekin 
(Diyarbekir) İhtiyat zabitlerinin alma· 
sına temmuzun birinde ba~lanacağın -
dan; madde encümene giderse kanunun 
yetişemiyeceğini söyliyerek dedi ki: 

"-Ve on beş senedenberi talim gör· 
meyen bu zabitler gene talimsiz kalır." 

Mükerrem Ünsal (İsparta) Bu mad· 

denin kanunun bütün hükümlerini ihtL 
va etmediğini ve kanunun esas hedefi· 
nin bu 45 gün içinde celbedilecek mu
vazene, mülhak büdceler ve imtiyazlı 
şirketlerde bulunan ihtiyat zabitlerinin 

izinli sayılmasına aid olup bunun da ka. 
bul edilmiş olduğunu söyliyerek: 

"- Bu maddenin encümene gitmesi 
diğer maddelerin kabulüne hiç bir su· 
retle mani değildir ... dedi. 

;\ladcle enciimcne gitti 
Reis büdce encümenine sordu: 

''- Bu maddeyi encümene istiyor 

musunuz?,, 
Sırrı Day (Büdce encümeni mazba· 

ta muharriri): - Reye koyunuz! Ka. 
bul edilirse encümene alırız.,, 

Reye konulan takrir nazarı dikkate 
alındı ve madde encümene verildi. 

Kamutay bugün toplanarak ruzna
mede bulunan ve yaz tatiline girmeden 
evel neticelendirilmesi lüzumlu görü. 
len işleri görüşecektir. 

ÜLKÜ 
HALKEVLERI MECMUASl 

Haziran sayısı şu vazılarla çıkmış· 

tır: 

Başbakan İsmet lnönünün büdce 
söylevi. - 1936 büdcemizin kısa bir tah· 
lili. - Türkiye evvela sanayileşmeli mi, 
ziraati mi ilerletmeli?. - Acele arazi 

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

politikası. - Bibli~grafya. - Halkev
leri. 

{ısa İe Haller ~r 
-> 

i\Iaıı)a pana),rı çok 
hararetli oldu 

Ayın dördündenberi devam etmekte 
olan Manyas panayırında alışveriş çok 
hararetli olmuştur. Panayırda en az 30C 

esnaf bulunmuştur. Bilhassa hayvan a. 
hşverişi çok canlı geçmiş ve satış için 
getirilen 6 bin hayvandan dört bini sa
tılmıştır. 

~laılt•n ocaklarında ac;ı l:.ın 

lıir tünel 
"Türkiş" ve "Kilimli" şirketleri ma

denlerini biribirine bağlamak için iki yıl 
önce başlanmış olan büyük bir lağım 
delinmiş ve "Türkiş" şirketinin 80 rakı

mındaki "Dere baca" ocağı ile deniz a· 
kurunda ve Kilimli deresi içindeki "Ki
limli'' şirketinin 51 rakımındaki Kilimli 
ocağını birleştirmiştir. L5ğım 2500 met
re uzunluğundadır. Bu suretle bu kıs
mın tanınması mümkün olmuş ve bir çok 
meçhul damarlar meydana çıkmıştır. Le-
vazım nakliyatı da çok kolaylaşmıştır. 

Zonguldak lıalkm:inin 
~alı~malan 

Zonguldak halkevi halk dersancleri 
şubesi bir çok kurslar açmıştır. Bunlar
dan yabancılara türkçe öğrenme kursu 
salı günü derslere başlamıştır. Almanca 
kursuna 57, sanat ve resim kursuna 31, 
elektrik kursuna 44, buhar makinı• kur
suna 20 yurddaş yazılmıştır. 

Sümf'r Bank pamuk ah) or 
Sümerbank, Ereğli mensucat fabri· 

kası için, Sakarya vadisinden pamuk al· 
mağa karar vermiş ve köylüye prim ola 
rak 2500 lira dağıtmıştır. 

Yazıhka,ada kıynwıli 

eıoerler bulundu 
Afyon • Eskişehir vilayetleri budu· 

dunda Yazılıkaya ile Kümbet mıntau 
sında Profesör Gabriyel tarafından tel· 
kikat yapılmakta olduğunu haber ver• 
miştik. Profesör Yazrlıkayada tetkikleri 
ni bitirerek 1stanbula dönmüştür. 

Profesör Yazıhkayada sondajlar yap 
mış ve 80 kadar Greko . Romen eserler 
bulmuştur. Bunlardan mühim bir kısnu 
müzede teşhire değer bir kıymettedir. 
Bu mevsim sondajlara nihayet verilmiş-, 
tir. Hafriyata 15 eylülde tekrar başla·, 
nacaktır. Büyük mikyasta yapılacak bu 
ara'}tırmalarda gayet kıymetli ~serler 

meydana cıkacağı kuvvetle ilmid edil· 

mektedir. 

aYtOIJdQO!S JJ'OIJIOS o ..... JtaYCU7ilJlı. 

Ulus un 
Kitab • • 

serı. ·ı • 
Gazetemizde tefrika ettiğimiz e
serlerin çoğunu kitab halinde ba-
11yoruz. Bunlardan satııa çıkarılan:. 
lann bir liıteıini aıağıya koyuyo
ruz. Son kitabımız A.uaturya'n,. 

Ankara elçiliği aabılc müatetan 
Norbert von Biıchoff'un 

ANKARA 
. 

T ürkiyedeki yeni oluıun bir izaht 
adlı eseridir. Bunu dilimize arkadatnnız 
Burhan Belge çevirmİftİr. 

Şimdiye kadar türk inlnlibl ve tür1r 
milletinin tarih içindeki ilerleyi,i hak· 

kında yabancılar tarafından yazılan ki. 
tablar arasında bunun lı:adar değerlisi 

azdır. 

Bischoff'un bu kitabı tarih felsefesi 
bakımından gerek batı gerek doğu icü
tüpaneleri için üzerinde birçok nesille
rin durı-cı-'{ı bir kaza!'lct•r. 320 sayfalr~ 
kitap 150 kurusa sablm11ktadır. 

Kitaplarımız ve fiatları şunlardır: 

ı - Amerikada bir konferans: Ber
nar Şov . 25 K .• (tükenmiştir) 

2 - Cihan şampiyonları: Pol Moran 
(Yirminci asrın kroniği) 60 K. 

3 - Anadolu: Prf. Pittar • 60 K. • 

4 - İnsanlığın hali: Andre Marlo 

- 75 K. • 

5 - San Michelenin kitabı: Aksel 

Mund . 100 K. -

6 - Levis ve İren: Pol Moran • 30 K. -

7 - Kırmızı zambak: Anatol Frans n 
8 - Çemberleyn'in hatıraları: 35 K.. 
9 - ANKARA, Türkiyede bir oluşun 

izahı: N. Bischoff - 150 K. • 
Ankarada Akba. -

İstanbulda Kanaat -
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l ı HAZiRAN 1936 PERŞEMBE 

1
, mr· AA vEKAJ.ETl 1 

MİLLi MOa°~voNU tLANLARl 
SA TIN ALMA K KTEPLERE öCRETMEN 

ASKERi LİSE VE ~RT tıs::ıNE TEDRİSAT MODURÜ 
VE KIRIKKALE SAN AT . 
ARANIYOR. . ri Liselerle, Kırık}talede~ı As-

1 - htanbuJ ve Bursa~kı tes~rib, Riyaziye, Fizik, ~r~ı?can, 
keri Sanat Lisesine ayhk ~~~plere Tarih coğrafya: Fe? bı~~~;i.Z,:; 
Konya Ankaradaki Orta ıne ··ğ~tmeni .e San'at uıııesıne . 

• tngiJizce o manca Fransızca. . ek 
.MUdürli alınacaktır. ·-· • in. Lise atretmeni e_hliyetı, orta m • 

2 - 'Lise öğretınenltgl 1~ l"k ehliyeti gerektır. LJ 
ktep öğretmen ı da aıralanmq evra• a 

tep için,1otrtak1':'1ı ~lanlann dilek ~ğ!d!.-rkınriı ·~seter Müfettişliğine 
3 - s e f Vekaleh ~s e 

Ankaritda: Millt Müda aa 
öndt'rmeleri lSznndır. · • 

ı A) Tasdikli fotoğraflı fış. . veya tasdikli benzen. . 
B) Yüksek tahsil şe~adetnames~ ehliyetname almışsa ehlıyetna· 
C) Oniversit~e imtıhan Terere 

me tHdikli benzerkı, . tasdikli benzeri. 1 vt'ak sonra iste· 
D) Nüfus tez eresı ··rülenlerden aşada yazı ı e 

4 - Durumu uygun go 

necektir: .. h beri -ı k raporu 
A) Hisnübal ilmu a h. tahanedcn alınmış sag ı • 

.!r.:t&tlı askeri as 
B) Tam te~ d" (Noterlikten) 
C) Taahhüt sene 1• 6 

O 1 . • . F" ik denlerine 108: 12 • 
5 - cret er. • Liseler Rıyuıye, u 
fstaobuldaki Asken d . 

Tarih dersine 98: 108 liray•l ~;~t Lisesi Riyaziye, Fizik derslcrı· 
B l'sesi ve Kmkk.a e • ltadar 
uru ı "b dersi.M 98: 108 ~raya le.ad .Aylık ücret .erilecek· 

ne 108: 126. tarı de skcine ıos Uraya ar 
Orta me "tepler r d • Mt\diirli için Li· 

tir. L"scsine a'1nacak Te ~sat ·nc1e ilati ... ı ol. 
6 - Kırıkkale Sanat ı k ve iki den %Utıneın 
··- l"k !!artlarını taşıma . 

ıe ogretmef! 1 Ü ret" 16s liradır. _ k dar müracaat etmelerı. 
mak ger~ktır. c. 

1 
E 1\ıl 1936 run1ifte a ( 220) 1-2267 

7 - lsteldilenn ı . V b" bak isteyemezler. 1 
. . 'tmıyen1er ır 

Dileai verıne eetırı e talebe aluuyor • 
Asekeri JMkt~ Kuleli. Maltepe •e Bursa As~rı 

ı - 936 • 937 dtt9 ~ne• :;'Sanat liaaine ye Konya. Erzın· 

liseleriyle, Kınkka~~:;~:n!:'uıebe aıuıacaktırktepler talimatında 
ca~ As~~~aı;::arı Aske:i liS:t .epl:;;: v:°:skerlik şubelerinde 

Jiınat Asken me e 
yazılıdır. Bu ta .. ··nünde bulun· 
görülebilir. . _ d ,azılı bususulan da goz 0 

t .klilerın qagı a 
3 - ate r muz/936 da başlar ve 

durmaları _ıizrmdı · 1 de kavdükabul 1/'~'em d ıs/Ağustosla 21 
A\ Bütiın mektep ~r Müsabaka iıntıhan1 a 

JO/ Ağustos/936 da bıt:~: .. deki mevkilerde 
Ağmtos aras~da. yap~ 1 duklan yerler hancın / 936 tarihine 
~) Mektcnlılenn u un 1936 dan Jt/Temmoı: . 

oturan isteklilerin 10/ffa~ira:skerlik şubelerine müracaat etmış 
kadar bulundukları yerlerın 1 As 

ti nndır ·ı .,raknn tamam ayıp • 
o~)l~abu~ ,artl~rını .taşıyan ~l~~leri •e -~kteblerden 

b 1 - vasrtasıyle me k be gitınemehdır 
kerlik şu .e elrı adan biç bir istekli .~e dte t edilen isteklilerin iU:
davet Talu om . irmek ıçın ave ~a gen 

D) Müsabaka imıhanına g . k ve imtihanı kaı:anma~ . B 
tihan yapılacak yere ;ada~!~tar wnamiyle ~s~ldi~ :a~:::ıdır.u
dönmek icin ~;-uacakd:~üş masrafını beraber. ~dotu~mebir bak iddia 
nun icin de _gı ;~:be kabul edilmediği takdır ı:ebe çahnmazlar. 

E) tstek~m sene terki tahsili olan_larTdal mebenin iaşesinden başka 
edemez ve • meccanidır. a e - ib" aynca 

4 - .Mektepler leyh ve . mektebe aid oldugu gı ı 
. "rilmesi. techizatı ve kitablan 

:r~y ~;ı:::k:;~ı:'~··.::v:%~?;:~~kl:;:•:::~·:,:· :~;.~~~:':; 
··sa.baka imtihanına gırerek A ava tahsile gönderılır. 

l

i':;: mcmurn vctiştMmck Ü" " "'"(ı: MODÜRL;~~ııol 

ASKERi FABRIKALA~l~:ONU iLANLARI 
SATIN ALMA K~AHHAR PAMUK 

100 tıa 200 TON M L-·d ikdan ve cin-
i" Jan yu...u a m 

Tahmin edilen bedeli (90000b "k) l;;a u°mum Müdürlüğü Satın Alkma 
1 Askeri Fa n a C ünü saat 15 te a-

~;;:;ıro:n~~ Teınmuz 
0
936 tarih~:e(D~;:} l~ra (50) lc~ruş mu· 

palı ~f ile ihale edilecektı~j·Şa~ı:ıip1erin muvakkat tcmınat o~an 
kabilinde Komisyonda? verı ır. rını mezkur günde saat 14 e ~
(S?SO) lirayı ba•İ teklıf mektupl~ . • de 2490 numaralı kan.u· 
dar komisyona verme~eri v~ ken~~ler:~kur gün ve saatte komıs· 
nun 2 ve 3 maddel~rmdekı ve~1

2~) 1-2295 
yona müracaatları. bta&I 

1500 Metre mi~bı çam t~karda mikd.arı ve cin$İ 
Tahmin edilen bedeli 63~ lıra olan YMüdürlüğü Satın Alına 

As.k ri .Fabnkalar Umum •· •· saat ıs te yazılı malzeme e . 936 tarihinde pazartesi gunu k b"lin-
Komisyonunca 29 Ha~ıran • name üç lra 18 kuruş mu a 1• 

k.a~lı zarf ile ihale ~~ılece~.tı~. ~~r~unkkat teminat o1an 442.5 ııra
de komisyondan verılır. Ta ıp ek~ -nde saat 1-4 e kadar ~ısyona 

. l"f ktuplarını mez ıır gu 2 ye 3 madde. yı navı tek ı me . . . d 2490 numaralı kanunun .. 
:vermeleri ve kendılennın e tte komisyona muracaatları. 

. "ld zkUr gün ft aa 96 lerindekı vesaı e me (1279) 1--23 

~ıf#<l.fl@=rJ#Tıt#.• 

Emlak 

olunda fidanlık karşı
Ankarada istasyon • Ç_iftlik as:~ y Bahçeli Evler . Yapı 

sında bulunan analar üzenne (Antarihten itibaren isteklılerı~ 
Kooperatifine~) ba:;rJ~nap~: ~uml .,e fenn~.ıar!1181"~;:ee~~i 
meccanen alabılece er~ . • öre beş tip uı;erıne -!- . 
h"kalan ve tafsilit resımle~ıne g - daki şartlar daıresınde 

1 . .. - .. larak ınşası aşagı 
bahçeli evın gotu~u o konmuştur. d 
kapah zarfla eksıltmeye b '"nü saat on beşte Ankara a 

ı - İhale 17.6.1936 çartam : ~l~caktır. ) 
Emlak ve Eytam banb~s';ı'{slo.~OO) liradır. Teı:rıiı:tk•t (-40ci':L 

2 - Muhammen e e ·nat mekubu ,ıstı razı. 
M ·m Bankalar temı b' gayrı men-

lira otup para 1 bul edilecek kıymette ır 
1t tahvili veya bankaca ka 

· "kinci mad· 
kul olabihr. - ahhit ihaleden bir hafta son~a ı hhit ister· 

S- işi alan mute • . ibla-a mecburdur. Mutea - . . si 
dedeki teminatı iki ?1ıslın~deli!in yüzde onuna iblagı ıçın • 
• banb tetl'inatın _ihale asmı da kabul eder. • • 
ttlnyonlardan tevkıfat yapılm (200.000) liralık bına _fnp.a 

-4 - isteklilerinin evelce en a~klarını ve bu vüs'a_tta ı?şaatı 
tını muvaffakiyetle ba~~ 0~~iz bu1unduk!"r!.°t g~!~~ ~ 

yapacak malt ve fenn!hı'ne müsadif cuınarte~ı _gunU la~ Banka-
sikaları 13.6.19315 tarı bı ı,c:iltn"eve ic:tirak ıçın Em 1 .,1,., 

1 
'
• v~ ,, e • -dar ibr;ı7 etl"''" er , ı; .. ,_...... ;a • 

• '" ..ı-... '"·· - .. - • ··~- :~ ._ .. la .. i, _il_! .. S·g· i!l:&:!5F.&lii!i!1:-.1!!!111:r.1=-=:ı1:.1ss•*==-=:ıı:w:ı:=-==ı'°lii:a:-• .. _ .... 
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Yataklı Vagonlar Kontrolu 
Albert Pregean - Dan ielle Darryeux 

" 

M. M. Vekaleti Deniz Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden : 

1 - 1/Hariran/936 &ünü kapalı urfla yapılan münakasasında 
talibi çıkmryan 10,000 ton Rekompoze maden kömürü 22 Haziran 
936 pazartesi güniı saat 14 te Ankarada Millt Müdafaa Veklleti bi. 
nasında kapalı zarfla satın alınması tekrar eksiltmeye konmuştur. 

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

3 - fstek1i1crin teklif mektuplarını eksiltme günü saat on üçe 
kadar komisyona vermiş bulunmaları. 

4 - (670) kuruş bedeli mukabilinde şartnamesini almak istiyen· 
lerin Ankarada Deniz Merkez Satınalma komisyonundan, fstanbul
da Kasnnpaşa Deniz Levazım Satın alma komisyonundan almatan. 

(1251) 1-2342 , __ _ 
KurulUf U y A N J ş Serveti fünun 

1891 yerine çrkar 
44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se-
nelik abone 10 lira. Savrsı 20 kuruş 

L----• .-... 

Kızılay gaz maske f ahrikası ilanı 
Fabrikamız ihtiyacı için aşağıda mikdar ve ebadı yazılı ambalaj 

sandıkları yaptınlacaktır. İsteklilerin sandıklann muhammen bedeli 
olan 72.000 kuruşun '7o 'l,S mikdan teminat akçeıiyle 12 haziran 936 
cuma günü saat on dörtte lılamakta Gaz maske fabrikası mübavaa 
komisyonunda hazır bulunmaları 

Cinsi Mikdarı 

Amblaj sandığı 
Ambalaj sandığı 

-400 Adet 
150 Adet 

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

1-2377 

Uygun fia tla GtxJ:r1x:ı:J 

Arsa, Ev, Apartınıan; Bağ Bahçe 
,.e saire 

Almak _ satmak ve bunlara aid tapu muamelatını ve sair 
işlerini takip ettirmek istiyenJerin, Hacıbayramda icra daire· 

si karşısında Nizami Ata can ın 
GENEL İŞ BÜROSU'na 

yapan 

Ankara bahçeli evler yapı kooperatifi 
ortakları 

Ankara Bahçeli Evler Yapı 
Koopera~ Ortaklarına 

Statümüzün .23 üncü maddesane g~re. ev aipari§ edebilmek için, 
e.lerin kqif bedellerinin " ı_o un~ ihal~ evvel ödenmi§ olması 
lizım geldiğinden. sipariş edil~-~evın keşıf bedelinin % 10 tutan
nın 13 haziran 1936 cumartesı ogleye kadar Süınerbank tubeainde 
açtınlan hususi hesaba yatırılması rie.a olunur. İdare Meclisi 

1-2393 

·suMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden : 
Bankamızda istihdam edilmek ÜZCTe bir inpat mühendisi

ne ihtiyaç vardır. Ayda 250-300 lira ücret verilecek ve Alman
ca bilenler tercih olunacaktır. Arzu edenlerin aşağıda yazılı 
•esaikle birlikte ( iN) reı:nsile Umumi Müdürlüğümüze mü
racaatları lüzumu ilan olunur 

1 - Hal tercümesi 
2 - Diploma sureti 
3 _Varsa bonservis sureti 
4 - Nufus kiğıdı sureti. 
5 - Bir fotofraf 1-2339 

.SAYFA 7 

I _ ~n:~~m::. rü~:~h!:.~~~1936 mali y•l.na alta•• 
gıda miktarları yazılı tıbbi edvi ye ihtiyacı açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

Şartname hastaneden istenilir. Eksiltme 19-6-936 cuma günü sa. 
at 14 te hastanede yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı olan (75) liranın ihale gününden 
evet vilayet muhasebesine yatırılarak nıaakbuzun ibrazı lazımdır. 
Kilo Gram Cinsi 
100 Lykrol 

350 Rivanol 
500 Vitellinate d'argeııt 
500 Proteinate d'argent 
500 Teint. d'opium 
250 Extrit Iluide hydrastis can.adcnıiııe 

7 tchtyol 
15 Adde Ox.alique 
50 Glycerine 31 B. 

500 Asipin Kenan 
150 Gotoa Rek. AAA 

500 Acetoa 
250 Lode 
100 lodure de poassiu.me 

5 E.au Oxygeaee 
1 Eh er 

10 Tale 
1 Oxyde de Eİnc 
ı Vaseline 

3 Kutu Ampou1e adrenaliaıe Mustafa Nevzat 
3 • .. H uile caqthrce 
3 .. .. Chlor. morphine 

10 Tube Meta vaccin 
1000 G. M. Konokok asısı Yerli 10 G. G. tubde 
500 Ackt Süqeç kifıdı 

Bicarbonate de soude 
Sulfate de aouse 

10 tube Bougies aa pellidol 
100 metr Gazlı bez. (1234) t-2282 

Harita Genel Direktörlüğünden : 
1 - Muhammen bedel (1960) lira harita kıta erlerinin bir aene

Jik ihtiyacı otan (7000) kilo sıfır eti açık eksiltmeye lronmu,tur. 
2 - İstekliler şeraiti anlamak fizere her gün ve eksiltmeye gi

receklerin de 147 lira teminat makbuzlarile 22.6-936 pazartesi günü 
saat 10 da Cebecide Harita genel direktörlüğü satın atma komis-
yonuna gelmeleri. (1269) 1-23-43 

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

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

Pazarlık 18-6-936 perıembe günü uat on yedidedir. 
(1152) 1-2164 

rıııııııııınımııınınnnnımııınnnıınınınııımnnınııınnnn:nnınnınnııı 

5 SUMER BANK = 
= -= § i Umumi l\'Iüdürlüğünden: j 
§ Bankamızın Karabük'te tesis etmekte olduğu demir sana· i = yii için takriben 20 ili 30 milyon tuğlaya ihtiyaç olup aşağıda 
5 yazılı sartlara göre satın alınacaktır:. 
§5 1. .:_Tuğlalar iki sene zarfında. yapılacak inşaatın seyrine ~ 
$ göre tesbit edilecek bir program dahilinde ve daimi şekilde Ea 
5 Karabük istasyonunda vagonda teslim edilecektir. 9 
$ 2. - Tuğlalar makine ile ve bankamızdan alınacak fenni ! 
5 !&rtnamcde yazılı evsafta yapılmı~ olacaktır. 

$ 3. - Tuğlayı inşaat mahalli civarında imal etmek istiyen· 
=: lere fabrika ve iptidai madde tedariki için İcab eden yerler Üc- § = retsiz verilecektir. = 
~ 4. - Tuğla için toprak nümumtıi almak istiyenJere 5 lira 
=: mukabilinde 100 Kg. a kadar nümune Karabük istasyonundan 
Si nakliye masrafı talibe ait olmak üzere bankamıza yollanır. 
5 5. - Bu şerait dahilinde tuğla vermek veya mahallinde i· 
:5 mal etmek istivenler beher hin tuğl.a için fi.at tek1iflerini en 
§ geç 1.7.1936 tarihine lr.anar, Bankamıza bildirmeleri. 
§ 1-2382 
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ANKARA LEVAZIM AMIRLlGl 1 
SATIN ALMA KOMlSYÖNU İLANLARI 

t~AN 
Kilo 

AOOOO Pirinç 
15000 Mercimek 
15000 Zeytin tanesi 
25000 Nohut 
12000 Taze peynir 
50000 Kuru fasulyı 

~ ukarda yazılı pirinç, mercimek, fasulya 13 haziran g315 cumarte
si aaatı pirinç • 10-11. mercimek 3-4 kt#U fasuJya 5 de kapalı zarfla 
ihalesi yapılacaktır. Taze peynir, .zey~in tanesi, nohut bunlar ise 
20 haziran 936 cumartesi günü kapalı udla eksiltmesi yapılacaktır. 
Taze peynir saat 10 zeytin taneıi saat 11 de nohut saat 14 de kapa
lı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. lstekli(eri Kırklareli tüm satın at-
ma komisyonuna gelmeleri. (1264) 1-2331 

t LAN ı 
Mikdarı muhammen B . tık teminatı 

Kilo Lira Lira K .. 
Cinai 

Zeytin yağı • 600 420 31 50 . • 
Kırıkkale ~skerı sanat mektepleri i4tıiyacı olan 600 klio · 

yağı 22 - Razıran - 936 pazartesi günü açık eksiltme su f 
1 
zeytın 

alınacaktır. Taliplerin muhammen bedeli 1 420 
r re ıy e -:atın 

Dra 50 kuruş ilk teminatlar 0 an ıraya mukabıl 31 
beciliğinc yatırarak saat 00ı1;;ö~~~1;!:~c Askeri fabrikalar _muhase
da hazır bulunmaları. (llgg) tep satın alma komııyonun. 

1-2233 

Kilo 
İLAN 

238067 Sığır eti 
18250 Yoğurt 
29800 Süt 

440000 Yulaf 
20000 Sabun 

l - Yukarda mikda v • 1 • 
H>'6-936 tarih salı ·· .. r e cms erı yazılı yaş ve kuru nıaddelerın 
taliplerin saat dg~nu .pazarl ıkla satın alınacaktır. MezkQr gUnde 
ile Kırklareli ~n a emı~at ft ka_nunun belgelerini havi ftsibtarı 

2 S b ~ satı? a ma komısyonunda bulunmaları . 
sü - .~ un, sıgır etı saat onda di ğerleri öğleden sonra yoğurt ve 

t saat uçte yulaf saat dörtte alınacaktır (1263) 1-2330 
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Piyangodan çıkan para sevindirir, gel gelelim; temiz hayat suyundan yapül11!Ş HAY AT gazozu ve sodası cana can katarak neşe-
lendirir. Meyveli HAYAT gazozlarını her yerden arayınız. Deposu; Cihan oteli Tel: 1775 

Mavi ve Ozalid ı~ağıtları üzerine PJ..1AN K Q PY AI.J ARI süratle yapılır 
Halil Nar.i Mtlı"'ıo;yJ11 ticaretevi Tel.1230 

Kültür Bakanlığından: 
ı - Orta okullarda fransızca, almanca ve İngilizce muallim mu

avini olmak istiyenler için bu sene imtihan açılacaktır. 
z - imtihanlar 1 eylUl salı günü İstanbul üniversitesiG<l.e başlı-

yacaktır. 
3 - Bu imtihana dahilolacakların 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 de11 fazla yaşta olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları . cinayet ve cünha nevinıı~n 

mahkfimiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya kaza idare 
heyetinden bir mazbata ihraz etmeleri (halen memur ve muallim 
olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daire amirinin 
vereceği vesika kafidir) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mani vücut arı. 
zalarından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz 
etmeleri, 

E) En az lise ve 4. 5. 6, sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bun
ların muadili tahsil görm:iş olmaları, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu
allimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - N amzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 1702 nu· 
maralı kanunun t inci maddesinde gösterilen dereceier dahilinde 
herhangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edilecekler • 
dir. 

5 - Yukarıki şartları liaiz olan namzetler biı istida ile Vekalete 
müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktn. 

A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine ait şehadetname veya vesikalarının asıl 

veyahut suretleri, 
C) Hüsnü hal mazbatası, 
D) Mahalli Maarif İdaresinden nümunesine tevfikan tasdikli 

sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotograflı fiş, 
F) ..\ltr adet 4 X 6.5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları, 
Bu vesikaların en son 1 - 8. 1936 tarihine kadar Vekalete gönde· 

rilmiş olrnas1 lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gelmiş olan ve. 
ya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkında 
muamele vanrlmrvacaktrr. Kevfivet ilan olunur. (1215) 1-2244 

Ankara Elel{trik Sirketinden : 
' Şirketimiz evrak kalemine bir memur alınacaktır. İsteklilerin türk 

tabaasından olması, almanca bilmesi ve tüccari müesseselerde çalıŞ
-nııı olması şarttır. 

İstekliler ellerindeki vesaikle Yenişehir'deki şirket merkezine mil· 
rac:aat etmelidirJer. 1-2..)94 

İst1:1nhul l1niversites inden: 
' 

Teşrih 
Fizyoloji 
Mikrobiyoloji 
Hijyen 
Marazi tesrih 
Umumi Emraz 
Farma ko-i: nam i 
Tıb tarih i 
l inci dcıhiliye 
2 inci dahilive 
1 inci hari cive 
2 inci haric(ye 

Kadm ve doğum 
Deri ve frengi 
Kulak, boğaz 
Göz hastalıkları 
Akıl hastalıkları 
Radyoloji 
Çocuk hastalıkları 
Fizikoterapi 
Çocuk cerrahisi 
Tedavi seririyatı 
İdrar volları 

Tıp Fakiiltes; nin yuhuda yazrlı laboratuvar ve kliniklerinde a
sistanhklar a r::ıktır. İstekli taliplerle serbest talebeden bu vıl mezun 
olacaklar Fak ülteye baş vunnalarr (3093) 1-2361 

Beledive Reisliğinden: 
ı. - Ankarada seyrüsefer eden resmi hususi, umumi otomobiller

le kamyonlar için 1900 çift numara levhaları yapılması 15 gün mi.ul· 
detle ve kapalı zaı fla eksiltmeye konulmuştur. 

Z. - Numara levhaları harf ve numaraları kabartma o!mak üzere 
saf! alüminyomdan yapılacktır. 

3. - Muhammen bedeli (5320) liradır. 
4. - Muvakkat teminatı (399) lirajrr. 
5. - İstt:klilerin bu işlerle evelce meşgul olduklarına dair Anka

ra veya İstanbul Belediyelerinden alacakları vesikaları teklif mek
tuplarile birlikte 23 Haziran 936 salı günü saat on dörae kadar ve_ 
receklerdir. 

6. - İhale 23 haziran 1936 da saat 15 de Belediye encümeninde 
yapılacaktır 

7. - Şartname ve nümuneleri görmek istivenlerln her gün İs
tanbul Belediyesine ve Ankarada Belediye Yazı İşleri Kalemine 
müracaatları. ( 1284) 1-2353 

Bayındır Belediyesinden : 
Bayındır Kasabasının halihazır harita ve müsatkbel planlarının 

alınması ve tersimi işi 20-5-936 tarihinden 20-6-936 tarihine kadar 
bir ay içinde pazarlıkla ve mevcut şartnameler dahilinde ihale olu· 
nacaktır. Talip olanların Bayındır Belediyesine müracaat etmeleri. 

(1316) 1-2120 

İzmir C. Müddei umumiliğinden : 
İzmir cezaevinde bulunan mahkum ve mevkufların 936 yılı sonu

na kadar y irmi iki bin lira muhammen bedelli bir senelik 960 gram
dan ikinci nevi ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmiye ko
nulmustur. 

1 -~Eksiltme 25/ 6/ 936 perşembe günü saa t 15 de İzmir cezaevi 
müdüriyet makamında yapılacaktır. 

2 - Tlipler ayrn 25 inci günü saat 15 şe kadar y üzde yedi buçuk 
muvakkat teminat akçasiyle birlikte teklif mektuplarını hazır 
bulunduracaktır. 

3 - Talipler şartnameyi istedikleri vakitlerde müddeiumumilik 
makamrndan a1rp okuyabilirler. (1314) 1-2399 

Ankara Valiliğinden : 
Stadyumda mevcud kalaslarla oluklu saçlar açık artırma suretiyle 

satılığa çıkarılmıştır. 

Tahmin edilen bedeli 2870 lira 80 kurustur. 
İhale 25/ 6/ 936 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi encüme

ninde yaprlacaktır. 
Artırmıya girmek için 215 lira 32 kuruşluk muvakkat teminat 

itası mecburidir . 
İsteklilerin ihale P,'Ünü encümene gelmel~ri. Seraiti görmek isti

yenlerin hususi muhasebe müdürlüğürıe Mii racaatları ilan olunur. 
(1317) 1-2400 

Bakl{a]lar f,,emiyetinden 
İlk içtimada ekserivet hasrl olmamasına binaen bakkallar cemL 

yeti umumi toplantrsr 936 haziranın 14 üncü nazar g ünü saat 10 da 
cemiyet binasrnda vaptla cağından cemiyetmi ~e m"'l'>Up azanın mu-
tıvven va ldtte te«ri '1<"ri ri r::ı olunur. 1-2'106 

1 ANKARA BE; .ı;-.OlYE RElSLIGI iLANLARI 
... 

İLAN 
1- Memba sular.nın miihiirlenmes' nde kullan•Tr,,ak ii7·ere (4000) 

kilo kurşun ve (500) kilo galvanizli tel on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konyjmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1775 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 133.13 liradtr. 
4 - $artnamesini görmek istiyenler her giin y<ı7.t t!;leri kcılemi

ne, isteklilerin de 26 haziran 1936 c11ma g ünü saat on ı , .. ~·ıkta B ele-
diye Encümenine müracaatları. (1322) 1-2410 

Kolleksiyon 
aranıyor 

Ulus gazetesinin 934 yıh ilk 
altı aylı ğını arayorum. 

Hukuk Fakültesi 2084 Kemale 
müracaat. 1-2383 

D. D. YOLLARI 
VE LİMANLARI 

S. A. KOMİSYONU 
İLANLARI 

t LAN 
Görülen lüzum üzerine 11 ha

zran 1936 günü yapılacak olan 
galvanize saçlar ve teneke lev
halar eksiltmesi 26 htıziran 1936 
cuma gününe t::\lik edilmistir. 

(1321) 1-2408 

l)aima ~enç 
daima ~üzel 
KANZUK 

Balsamin kremi 

tıan 

1 - Yenişehirde Çankaya cad. 
desinde 1084 üncü adan rn 7 par• 
selinde Ankara Saylavı kınacı 
oğlu Şakirin arsasiyle §uyulu 76 
metre murabbaı arsa on beş gün 
müddetle açık artırmaya konul-

teminatı 

Ve Arsa 
Yenişehirde Sıhat Bakan

lığı karşısında iki bina yapma
ğ'a elveri<:Ii 440 'Tletre murab
baı arsa ile -V:enişehirde Koca
tepede yedi odalı biitün kon· 
foru havi bir ev satılıktır. 

1888 No. ya telefon edil
mesi 

l(iralık 
, Çx.krrk~ılar yokuşunda mlista

kıl liç oda teferrüatiyle nezareti 
havi elektrik su doktorlara ve 
avukatlara elverişli, Keçiörende 
~ay Rece~. Peker'in karşısında 
u~ katlı kosk bağıyla her ikisi 
kıral~~tır. Keresteci güllü oğlu
na muracaatları. Telefon: 3747 

1-2346 

ZAYİ 

Ziraat Bankasından aldığrm 
1041/ 32324 No. vadeli tasarruf 
b·-,nosunu zayi ettim. Yenisini a-
1acağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Ankara Sanat mektebi son sı • 
nıf talebesinden Tiryaki oğlu Ri
fat mahdumu İrfan 1-2404 

ZAYİ 

Kilis A.14.T.I.B.3 den almış 
olduğum terhis vesikamı zayi et
tim. Yenisinı Ç!karacağım. 

Kırşehirin Cifoik Mehmet:ı
ğa köy ünden Abba3 o ğullarından 
Veli oğlu 324 D. Iu Fettah 

Ankara Defterdarlığından : 
933 senesinde Ankaramn Musabey mahallesinde kabilelik eden 

Muazzez Ahmedin Karacabey şubesince 934 senesi hesabına tarhe
dilen 100.69 lira kazanç ve buhran vergisinin 7 / 66 No. lu ihbarna
menin te~liği için araştırılmasına rağmen bulunamadığından ve 
Kıbnsa gitti ği anlaşılmış ise de oradaki adresi de bilinemediğin· 
den tebliğ tarihinden itibaren 30 gün zarfında matruh vergiye itiru 
edilebileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 

(1316) 1-2401 

Evl{af {Tmum Müdürlüğünden: 
Tahmin edilen 

Akar yıllık kira 
No. J,ira Kr. Akarın mevkii Nevi Vakfr 
24 52 ı\tpazarı Baraka Saraç Sinan 
27 57 Atpazarı Baraka Saraç Sinan 
61 2'i0 Kayanhan yokt~u Mağaza İbadullah 
73 30 Kavabac:ı Cinderesi Ev Kayabaşı 

Yukarda yazılı vakıf akarların l haziran 1936 gününden 31 ma• 
yıs 937 giini.i"e ka0ar bir senelik kiraları açık artırma ve uzatma 
m üdrletlerinde istekli cıkmadr~ından 11 haziran 1936 dan itibaren 
bir ay müddetle pazarlığa bıralulmıstrr. Tutacaklardan yüzde 7,5 
muvak~-ı:at teminat alınacaktır. İsteklilerin hergün ikinci vakıf apar· 
tımanda Varidat müdürlüğüne müracaatları. (1311) 1-2397 

J(ültür Bali.anlığından: 
Ankarada İtfaiye meydanında yapılmakta olan orta okul arsasr 

üzerinde bulunan ve kesif bedeli 400 lira olan enkaz 19.6.936 tarihi
ne miisad if cuma günü saat onda Vekalet binasında pazarlıkla satı
lacaktır. Muavkkat temiant mikdarr 30 liradır. Artırmaya girmek 
istiyen ler in Bkanlık Merkez artırma ve eksiltme komisyonuna mü-
racaatları ilan olunur. ( 1318) 1-2403 

Satılık Apartıman 
Ankara fsmetpaşa mahallesi Uzunyol Akşehir sokağında dört kat• 

lı apartıman ve her katında üç oda bir mutfak hamam helası beraber 
oldu ğu halde elektrik ve suyu da mevcuttur. Ve apartımanrn önün
de bir bahçe, üç odalı bir daire beraber ceman beş daireli apartıman 
satılıktır. 

T aliplerin Yenihal karşısında 3 numaralı destici dükkanına mü. 
racaatları: Telefon 1620 1-2407 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUÖUNDAN: 

1 - Mahçuz olup satrlmasma karar verilen tapunun 1173 ada, 11 
parsel No. da kayxtlı ve Ankarada Yenişehirde vaki arsa aşağıdaki 
şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Arsanın sağ tarafı 8-10; sol tarafı 12, 
arkası 19, parsellerle ve ön tarafı Dikmen caddesi ile mahdud olup 
722 metre murabbaı genişliğindedir. Beher metresine dokuz lira 
kı:ymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 13.7.936 tarihine milsadif pa.. 
zartesi günü saat 14·16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satı§ me .. 
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen krynıe• 
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın tetr.i• 
nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvil• 
leri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkQr günün 
16 mcı saatinde el'l çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen k:y• 
metin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 28.7.936 tarihine müsadif 
sah günü saat 14 -16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok ar
tırana ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip • 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta• 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale '>ozulacak ve bu tarihten evvel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi vec:;hile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far• 
kı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men• 
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id• 
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildinne~cd 
lazrmdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacalrlardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler hergün tarihinde 936/40 nu
mara ile dai remizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartrıame-
mizi okuyabilirler. 1-2405 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak· 
dir kazanını' güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me· 
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk. 
ları izale ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile avrıca şöhr~t kazan
mıstır. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz Teninizin latif t azeli
ğini . cildini7in cazip taravetini 
ancak krem Balsamin ile mevda· 
na çıkarabilirsiniz. Bir defa Bal
samin kullanan başka krem kul· 
lanamaz. Tamlmış itriyat ma. 
ğazaları ile büyük ecza evlerinde 
bulunur. 

1 
-
YENİ SİNEMAL R (KULÜP) 

BUGÜN GÜNDÜZ 
Yalnız 2, 4, 6 matinelerinde 

BUGÜN GÜNDÜZ 

Zevli Gemisi 
İmtiyaz sahibi ve Basmu-

V a}uf}ar UmumMüdürlügu""··nden: harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı İdare 

Bir kış gecesinin rüyası 
MAGDA SHNEIDER 

Mevsimin en eğlenceli, en güzel 
filmi 

G E C E 

Esrarengiz Tayyare Saraçlar dellal karacada 113 vakıf ve 75 pafta 397 ada 37 parsel nu- eden Yazı İşleri Müdürü 
maralı dükkanın mülkiyeti satılmak üzere açık artırma ve uzatma Nasuhi BAYDAR 

mUddeti içinde istekli çıkmadığından 9 haziran 1936 dan itibaren bir Çankırı caddesi civarında p f .. z G5E C E b b 
ay müddetle pazarlıg-a bırakılmıqtır. isteklilerden 68 lı·ra temı"nat ro es.or atı ungurun aştan a• -s Ulus Basımevinde basılmıştır. d 
alınacaktır. Almak ve ~artlarmı öğrenmek isteyenlerin her gün evkaf şa eğiştirdiği yeni 

.Seyircilerini büyük bir dikkat 
ve alaka ile sürükliyen 

emsalsiz macera 
fi 1 mi Varidat Müdürlüğüne müracaatları. (1312) 1-2398 programr 

....................... - ...... -. ..... .-.............. ım!!I .............. . 

YILMAZ R AK ·IS 1 Son sistem tesisah haiz fabrikamızm ma!ısulü olup 45 
derecelik Türkiyentn en nefis rakısı dır. 


