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Başöeıke 

BALKAN BASIN BIRLICI 
Falih Rıfkı ATAY 

Son Belgrad konferaDIJIUD meaud 
bir neticeli olarak, Balkan bum 
delegeleri Halkan Buın l:lırlı· 
ii'ni kurmak ıçın B~reı'te 
toplanmıt bulunuy~~lar •.. ~~~e 
ler geçici menfaatlen ile ~ b' 
yaklaıır ve uzaklatJrlar. De~_!_:ı 11 

yakmlık, menfaat birliğini ~et- ' 
tirmek kadar, kafalan ve kalblen an
latbrmak ve buluıturmalda olur· 
Balkan milletleri arasında bu anlat
ma ve buluımamn temeli vardır· 
"'"nk" larca bır" arada Yatam•k, ~u u asır • .. 

· e·•ı mu-onları bir nevı man ., . 
baclele'de bulunmağa ister . ••te· 
mez aevketıniJtir. Hepsinden ~· 
hepsinde bizden bir teY var· ~illı ea
vablara bakınız; milli idetlen kıyu-
la Ak mlan Balkan radyola· 

yuuz. şa dini . . 
rmda folklor türkülerini ey~ 
Her birimiz.n milli huıusiyetleriDUZ 
üzerinde, bir balkanlılık birliği eaaalclu • 
lannın canlı olarak yqamakta 0 

• 

ğun:ug~~:ı:'!~illi edebiyatlar ha· 
.,._ - -·· .. le-ıuma hikiın olmadığı P1DU SOY 

nebilir? Garb medeniyetçiliği ile te-
. • · tasfiye zadda olan geriliklerunızı . 

ederken milli karnkteri te~ ~ 
unaurlan, garb medeniyetinın bü 
ınilletleri gibi, korumakta~· . Os
manlı emperyalizmi davaar bi~en 
tonra balkanlı milletler edebiya· 
tında 'ona karfl mücadelenin ha~ 
,ıan türle düşmanhiı faydumı ve.:· 
tumunu kaybetmİtlİr • Ne artık linnin hab
topraklarda bu emperya de k 
rumı müdaf a edenler, ne °:. 
fU toprakla da onun korkusu " t 
l!L • 1-'-L.... Atatürk'ün, __.. 
UKell IUlllDI • • fao 
(ı imparatorlu !unun tufiyellQI 
mamlıyan yeni devleti kurulmm: 
sonra, Tuna' dan Kafkaslara ka al
:levam eden dünya parçato;'~! Y ri
nrz menfaatleri sebebi ile biri!'U:,~ • 
ne yaklaşmağa mahkUm d~.. ın· 
birlerini sevmek ve biribirlennı an
Jamak ihtiyacında olan milletler kal· 
nuşhr. Kimi erken, kimi biraz ~ 
geç, garb medeniyeti ilem~e. ~n 
milletlerimiz, kimi erken, kimi bıraz 
daha geç, kendi nasyonal benlikle~ 
ne kavuşarak, ve hepsi ayn ayn.~· 
olarak, ve hepıi ayn ayn aym bölıe
nin barış ve güve~i n:ıii:dafaa et· 
mek vazife ve meauliyetim ~ 
yeni bir tecanüsün zaruret fCUa-· 

içine girmişlerdir. 
Bu prtlar hakikat olunca, en sert 

anlllflDUbklar karfllmda bile, YO: 
nılmamak bezmemek ve cesareti 
kaybetm~ Jizımıelir. Bu_~ı. 
olmabmn yakmlqmaiı ~ 
ne kad.r botta, bu prtlar olduktan 
IODl'a •• ani~ umu· 
aaya ek o kadar mantıksızdır· 

Balkan Basm Birliii, yalnrz, ~e
teler çerçevesi içinde, Balk,,an b!:t· 
lerinin kendi aralarında doğru ~ 
lepnesine değil, banlar aras 
müıterek taraflan bir araya toplaya· 
rak, fikir ve hiı bağlarının kuvvet· 
lenmeaine hizmet edecektir· 

Balkan pakb Basın 
Birliği konferansı 

Dün B. Ti tülesko'nun bir 
nutku ile açıldı 

Büluef, 11 (A.A.) - Balkan ant~ntı 
basın konferansının türk, yunan, yogus-

bah B"krne ıel-
lav delegasyonlan bu aa u 
Ctiler. Delegeler istasyonda Türkiy~ 0.~· 
ta elçisi ile Yugoslavya ve yuna~ ıtıU· 
derleri Romanya delegasyonu anaın~ 
baam duektörü B.Dragu ile gazeteciler 

tarafrudan karpJandılar. 
·· e Meçhul as-Delegeler öğleden onc 

kerin mezanna bir ç~lenk koymupr~ır. 
Delegeler terefine verilen öğle yenı~ğ':
de Romanya bamuna menaub şahaıye • 
ler hazır bulunmuprdlr. 

(Sona 3. iincii .aylada) 

Polis olmak için 
neler lazımdır ? 

Emniyet Umum Direktö
rünün gazetemize 

beyanatı 
Ankara Emniyet Direktörlüğü, kad

rosuna 20 memur almak için bir imti· 
han açtı. Cumuriyet devrinde polise 
verilen ehemiyet ve kıymeti takdir eden 
gençlerimiz arasında polis ol~a arzu
ve hevesinin hayli kuvvetlenmış bulun
duğu bu vesile ile anlaşılöı. 

p .. Jis memuru olmak hevesınin aı • · 
masını cumuriyet polisine layik olduğu 
değerin verilmesi suretinde telakki 
ediyoruz Ancak, polis olma arzusunda 
olan vatanda,ıardan bir kısmının müra· 
caat yolunu bilmediklerini, matbuamı
za kadar gelerek yahud mektub yazarak 
"Polis mesleğine girmek için ne gibi 
t•ırtlar lazım olduğunu .. sormalarından 

anlıyoruz. 
Bu gibi vurdda,ıarın müşküllerini 

halletmek maksadiyle, kendisine müra
caat ettiğimiz Emniyet Umum Direk
törü B. Şükrü Sökmensüel, polis olmak 
için tiznn olan vasıfları bize şöyle an-

lattı : 
.. _ Cumuriyet hükümeti polis mes-

leğini, milletimizin yüksek kültürüne 
uygun bir seviyeye eriştirmek kara
rındadır. Mevcud kanunlar ve hazırlan· 
maktct olanlarla türk polisinin istikba
li temin edilmiştir. Bu sebeble, memle· 
ketimizin güvenliğini muhafaza ile 
mükellef bulunan bu mesleğe girmek 
istiyenlerin sayısı filhakika çoğal • 
mıştır. Yalnız bu vatandaşlar, polis ol
mak için aradığımız vasıfların neler ol
duğunu ve nereye müracaat edilece w ini 
_ dddiğinlz gibi - bilmiyorlar. Bu
nu anlatmak faydalı olacaktır. 

Polis mesleğine girebilmek için ! 

1) Türk vatanda'ı olmak, 
2) Sıhhatı yerinde olmak, (askerlik 

için aranılan sıhhi şartlar aranılmakta-

dır. ) 
(Sonu 2. inci sayfada) 

------··--------~-
Montrö konferansı 
geri bırakılmıyacak 

Londra, 11 (A.A.) - Sanıldığına 

göre, Londra ile Ankara arasında ya
pılan fikir teatisi neticesinde, İngilte· 
re hükümeti 22 haziran için teıbit edi
len Montvö konferansmın talikini iste
mekten vazgeçmiştir. 

}' ıınan -tlelegaayonıı 18 ha:siran
da harekeı ediyor 

Atina, 11 (A.A.) - Anadolu Ajan
smm ınnusi muhabirinden : 

Montrö konferansına i'tirak edecek 
olan elen delegasyonu Atinadan 18 ha
ziranda hareket edecektir. 

12 HAZiRAN 1936 CUMA 

Son haberler· üçüncü 
sayf amızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 
z • 

Dün kabul edilen kanunlar arasında çel tik kanunu da vardır 

Ka.mutay ceza kanununıın bazı maddelerini 
değiştiren ve 25 milyon küsur liralık fevkalade 

tahsisata dair olan kanunları kabul etti. 

Kamutayın dünkü topla ntısrndan bir görünü~ 

Kamutay dün B. Nuri Conkerin reis
liğinde toplanmıJtır. Bolu mebusluğuna 
seçilen Cemal Hüsnü Tarayın seçim 
mazbatası okunmuş ve yemin etmiştir. 
Başvekalet te~kilat ve vazifeleri hak-

kmdaki 2187 sayılı kanunu değiştiren 

kanun projesi, hükümetin isteğj üzeri
ne geri verildikten sonra: maaş kanu
nunun IJ, 14 ve 25 inci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun pro-

=========-===================================s 

Fransada grev gene genişliyor 

Grev başlıyalıdan beri ille kanlı hadise 
Bir patron, 

işçisini 

atölyeden çıkmak isti yen 
yaraladı 

Par.._ A.A.) 
- Bazı merkezler
de grevin genişle· 

memiş olduğu ha.. 
her veriliyor. Li-

yon'da Berliye oto
mobil fabrikasiyle, 

kimyevi müstahzer
lcr yapan bir şir-

ket faaliyetlerini 
tatil etmişlerdir. 

Grev, Tuluz'da 
şiddetlenmiştir. Ce
zayer'de ve Hüse
yin Dey'de birçok 
müesseseler kapan
mıştır. 

Arras bölgesin • 
deki maden ocakla· 

tabanca ile 

rında bugün yeniden işe başlanacaktır. 
Nant'da bir teker fabrikaaiyle bir li•· 

tik şirketinde iıçiler tekrar çalışmıya 
başlamıtlardır. 

Grev uJSOyıp gidiyor 
Paris, 11 (A.A.) - Grev hareketi, 

uzayıp gitmektedir. Sebebi, gündelikler 
(Sonu 5. inci sayfada) 

jesinin encümene gönderilmiı olan ZS 
inci maddesi okunmuı ve kabul edil· 
miştit. 

Kamutayın dün müstaceliyet kararı 
ile görüşerek kabul ~ttiği kanunlar 
1un/ardır: Askerlik kanununun J4 ünı:i 

maddesinin lJ ve JS incı maddesinin 
C fıkralarına birer fıkra eklenmesi. 

Askeri ve mülki tekaüd kanununa 
bazı .büküm/er eklenmesi: 

Devlet kitabları mütedavil sermayesı 
hakkındaki 2113 sayılı kanunun birin
ci maddesi bQkmünün J yıl uutılması; 

Doyçebank'ın elinde bulunan Erga
ni bakırı türk anonim şirketi hi"e ~
nedlerinin satın alınmasrna dair hükü
metle bu banka arasrnda yapılan anlq
mamn tasdiki ve tahsisatın temin sun. 
ti: 

Elektrik mühendisi Kemal Ermanrn 
cezasının allı hakkrnd11 adliye encame
ni mazbataSI: 

Hariciye vdaleti teşkillt kanununa 
bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması: 

Hazineden taksitle gayri menkul 

(Sonu 6. rncı sav/ada) 

C. H. P. 
Grup Umumi Hey-eti 
bugün toplanıyor 

C. H. P. grupu idare heyeti baıkan
lığmdan: 

C. H. P. Parti grupu umumi heyeti 
yarın (bugün) saat 11 de toplanacaktır. 

Ziraat Vekaleti 
teşkilat kanunu 
Ziraat vekileti tegkilitı hakkında ha

zırlanıp büdceye olan tesiri noktasından 
tetkik edilen kanun l&yilıaaınm Büyük 
Millet Meclisine takdim edilmem husu
sunda maliye ve ziraat vekilctleri muta. 
bık kalmıglardır. 

Cenevre toplantıları başlarken 
İngiltere ile Fransa arasında yapılacak 

konuşmalar geri bırakıldı 

Asamble zecri tedbirlerin kallanasını karar
ayrılacalanış laştırmazsa İtalya Cenevreden 

Londra, 11 (A.A.) - İngilizlerle 
rransızlar arasında Cenevre toplantıla
rından önce hususi konupıalar yapıl· 

ı acag~ı haber verilmetedir. Filhakika my .. 
B. Eden'in geçenlerde fransız elçısı 
B. Korben ile yapmı' olduğu son gö
üpıe esnasında mumaileyh fransızlarla 
ingilizler arasında ~e~en konuşmal~ra 
girişilmesinin mevsımsız ol~cağını soy
Jemit olduğu bildirilmektedır. B: E?~n, 
buna sebeb olarak Almanyanrn ıngılız 
sualnamesine vereceği cevab ve İtalya· 
nın Milletler Cemiyetine kartı hattı 
hareketinde değiJiklik yapması &ibi bir 

takım yeni unsurların işe karışma!r.: ih· 
timalini ileri sürmüştür. 

Büyük Britanya ile İtalyanın Akde· 
nizdeki münasebetlerini tanzim etmek 
maksadiyle ingilizlerle italyanlar ara· 
sında yapılmakta olan müzakerelerin 
devam etmekte olduğu söylenmektedir. 
Roma hükümcti, bu meselenin Cenevre 
kurumunu işe karıştırmaksızın hallet
mek arzusundadır. Londra hükümeti, 
bu fikirde değildir ve önce İtalya ile 
Cenevre arasında bir uzlaşma v:icude 
gelmes lazım geldiği dilşüncesindedir. 

(Y2ZISI s. inci S3yada) 

Soyadı almak icin tesbit ol -
fu s direkrürlüğün~ tehııcfım unan mudd et 2 temmuzda biteceği için <::elırimiz nll 

k artmışttr Mü ., • 
ma tadır. RC'snıimiz d ü " f . . rac:ıatların sayısı günde 2000 i bul-

r1 • (Y n nu us dırektöı /ü .. d b ' · 
ır. ausı 2. inci savfamızda) "un e ırıken kalabalıiı cöstermekt~ 



SAYFA 2 
i 2S 

Diişüniişler 

'Köy Kalkınma8ı 
Kırşehir vaı:si B. M. Saylam, 

"Köy ve köylü önünde düşün
cem" başlığım ta§ıyan küçük bir 
broşür neşretti. Genç Türkiye 
cumuriyetinin, kafasında mesele
ler ve hususiyle köy ve köylüye 
dair meseleler taşıyan idare ele
man/arma ne kadar ihtiyacı oldu
ğu·nu uzun boylu izaha ihtiyaç 
yoktur. Memleketin geniş inşa 
ve kalkrnma işinde doğrudan doğ
ruya rol almış unsurların. bu kal
kınmanın pratik imkanları üze
rinde. kendi tecrübelerinin verdi
ği olgunluğa dayanarak, zihin 
yorma/an ve rakamlar toplıyarak 
bunlarrn üzerinde çalrşmalan. gö
recekleri fiili vazife kadar ve bel
ki de ondan daha faydalı bir iştir. 

Köylüyü, vazifesi icabı, yakın
'dan tanıyan ve onu rakamlar üze
rinde düşünerek daha iyi anlamı
ya çalışmış olan B. Saylam, en 
mühim memleket meselesinin köy 
kalkınması davası olduğuna kana
at getirmiştir. Ufak ufak toplu
luklar halinde alabildiğine dağıl
mış ve bu yüzden her türlü bayın
dırlık ve kültür mazhariyetlerin
d en mahrum kalmış olan türk kö
yü, her entellektüel için, mutlaka 
ve en kısa zamanda çare bulun
ması lazım gelen bir derddir. 

Sayısı 41,000 i geçen türk köy
lerinin özlediğimiz refah ve me
deniyete kavuşması o kadar çok 
emek ve para istiyen bir i~tir ki, 
bu kadar büyük bir eserin başarıl
ması için vasati insan ömründen 
fazla zaman istediğini düşünmek, 
bizi teessüre düşürebilir, fakat ü
midsizliğe değil. 

B. Saylam, bütün Türkiye öl
çüsünde yaptığı hesaplan, kendi 
vilayeti srnınrları içindeki tetkik
lerinden edindiği kanaat/arla da 
kevvetlendirerek, çarenin bu he
sapsız köy dağmılıklığmı gider -
mek ve bunun için de küçük köy
leri birleştirmek olduğuna kanaat 
getirmiştir. 

Kendi mmtakasında yaptığı a
raştırmalar neticesinde Kırşehir 
vilftyetindeki 330 köyün 70 e ine
bileceğini tesbit etmi:jtir. Eğer bu 
hesabı memleket ölçüsüne tatbik 
edersek 41.000 köylümüz 9.000 e 
inebilecek demektir. 

Köy miktarının bu suretle aza
lışından elde edilecek faydaları 
müellif şu suretle hulasa ediyor: 
Köyün kalabalığı arttığı için em
niyet ve asayiş seviyesi yüksele
cek, yol miktarr azalacak, lakat 
bunları daha düzgün bir halde bu
lundurmak imkanları artacak, çok 

· nüfuslu köyde bir kaç muallimli 
muntazam bir mektep, bir okuma 
odası, radyo ve saire tesis edilmek 

.. suretiyle kültür çal!§malarr müs
bet bir şekil alacak, her köye hiç 
olmazsa orta mektep mezunu bir 
müdür tayin edilecek, sağlık tesi
satı vücuda getirilecektir. Bütün 
bu nimetlere kavuşan köylünün 
yükleneceği borçlar ise, nüfusun 
artması yüzünden artmıyacak, bu
nun aksine. azalacaktır. 

Köy sayısının, memleketimizde 
lüzumundan fazla olduğu ve bun
ların büyütülmek suretiyle mik
darlarının azaltılmalarmın fay
dalarına inanmayacak, aramızdan 
sanırım pek az insan çıkar. Yal
nız, asıl mesele, bu büyük sosyal 
davanın pratik sahada nasıl başa
rılacağıdır. 

B. Saylam bunun o kadar kor
kulacak bir iş olmadığını temin e
diyor: Köylü, esasen bir kıymet 
ifade etmiyen ve az ömrü kalmış 
olan bugünkü kulübelerini bırak
makla bir şey kaybetmiyecek, ken
di arabası ile taşıyacağı kereste 
ve çivi pahasına, kerpicini yerin
de ı kendi keserek, evini kendi ya
pacaktır. 

Küçük broşüründe izah ettiği fi
kirler içinde, bizi aynı k-0laylıkla 
ikna edemiyen tek taraf da bura
maır. Bir senede on beş bin göç
men yerleştirmek bjinin ne kadar 
güçlükler doğurduğunu, ne kadar 
emek. eleman ve para istediğini 
tecr:ibcmiıle bil4Jiiimiz icin. uzun 

bir zamana bölünse bile, on iki mil
yon köylüyü veya hiç olmazsa bu
nun yarısını bir yerden kaldırarak, 
yakın da olsa başka bir yerde yer-
1 eştirmenin ne kadar teşkilat, tek
nik ve yaratıcı kala gerektirdiğini 
kolayca tasarlıyabiliriz. 

B. Sayfam, eserinde, bilhassa, 
bu işin tatbikinde hangi eleman
lardan laydalamlacağını, lazım 
gelen organizma ve kredinin ne
den ibaret olacağım bize anlatma
mıştır. Halbuki asıl öğrenmek ih
tiyacında olduğumuz noktalar da 
bunlardır. 

Müellif, bu işin tatbikine imkan 
verecek bir kanunu özliyor. Biz de 
şu noktanın açıklanmasını kendi
sinden dileyelim. Elinde böyle bir 
kanun bulunduğu takdirde, kendi 
imkan ve vasıtalariyle bu işi, vila
yetinde başarmak mevkiinde mi
dir? Eğer cevab müsbetse, bize en 
kanaat verici delili sunmuş ola
caktır. 

Hatıra gelen bir nokta daha 
var. Böyle geniş bir re/ormanın 
temelini atacak kanunu bekler -
ken, bu teze daha !azla taraftar 
kazanmak üzere, bugün mevcud 
çok nüfuslu köylerde özlediğimiz 
köy kalkrnmasmın örneklerini 
vermek üzere işe girişmekten bi
zi alıkoyan hiç bir sebeb yoktur. 
Bu teze taraftar olan idarecileri
miz, böyle bir fiil çalışmaya !{İtiş
mekle bize bu hususta en müsbet 
delili vermi~ olacaklardır. 

Her halde, B. Saylam, idareci
lerimiz için örnek teşkil edecek 
bir çalışma ile, mühim bir mem
leket meselesini toolu bir şekilde 
önümüze koymustıır. Bu broşür 
ve onun ta~ıdığr fikirler etrafında 
konusrılmaçı ve mümık9s:ı edilme
si cnk laydalı olacağı kanaatin
deyim. 

YAŞAR NABİ 

Polis olmak ie.in 
-.# 

neler lazımdı ? 
(Başı 1. i11ci sayfada) 

3) Süfli hizmetlerde bulunmamış ol-
mak. 

4) Fazilet ve ahlak sahibi olmak, 
5) Boyu en az 1.64 olmak, 
6) Askerlik yapmış olmak, 
7) En az 23 ve en çok 30 yaşında ol

mak, (Askerlikten sonra yaşını değiş-
tirmiş olmamak), 1 

8) En az ilk mekteb tahsili olmak 
ve iyi bir şekilde okuyup yazmak, 

9) Her hangi bir suretle mahkum e
dilmiş olmamak ve kumarbazlık, sar
hoşlukla meluf bulunmamak, 

10) Doğum yerinde istihdamını is
temiş olmamak, 
lazımdır. 

Vilayetler idaresi kanunu mucibin
ce, polis olmak istiyenlprden bu şartları 
haiz olanlar bir istidaya evrakı müsbi
telerini rabtederek bulundukları per'in 
en büyük mülkiye memuruna müracaat 
ederler ve evsafı en iyi olanlar a.rasm
dan, imtib,anda muvaffak olanlar, ihti
yaç nisbetinde alınırlar. 

Bunlar mesleğe namzed olarak girer
ler. Azami bir sene namzedliklerini mu
hafaza ederler. Bu müddet içinde, ah
lak, bilgi ve kabiliyet noktasından, poli
se elverişli oldukları anlaşılanlar, esıl 

mesleğe geçirilirler. Kendilerinde bu ka
biliyet görülmiyenlerin meslekle alaka
lan kesilir ve hiç bir hakları kalmaz. 
Namzedlik müddeti içinde polis mekte
bine gönderilemiyenler, asıl sınıfa alm
dıklan zaman polis mektebine giderler. 
Polis mektebini muvaffakiyetle bitiren
'er meslekte terfi hakkını kazanırlar. İk
mal edemiyenler bu haktan mahrum ka
lırlar. 

Polis alma salahiyeti, yukarıda söyle
diğim gibi, vilayetler idaresi kanununa 
göre, valilere aiddir. Ancak mesleğe a
lınanların tescil muameleleri bakanlıkça 
yapılır. Bu esnada kanuna uymıyan nok
sanlar görülürse tescil muamelesi yapıl-
maz. 

Finans bakanlığından başbakanltğa 

gönderilmek üzere bulunan yeni teşki· 
lat kanununda polise intisab edebilmek 
için saydıklarımdan başka yeni vasıflar 
da aranılacaktır ... 

ULUS 

IST AN BUL TELEFONLARI: ... 
Tayyare 

Piyangosunda 
Kazanan numaralar 
İstanbul (Telefonla) - Tayyare pi

yangosu bugün çekildi. 15.000 lirayı 

14593 numara kazandı. Bu numaranın 
son iki rakamı ile nihayelenen biletler 
iki lira amorti alacaklardır. 12.000 lira
yı 29788 numara; 2500 lirayı 22725 nu
mara ile 4540 numara; 1000 lirayı 11720 

16778; 19161 numaralar kazandı. 
Aynca 14 bilet 500 zer, 30 bilet 150 

şer, 43 bilet 100 zer, 262 bilet 50 şer, 
200 bilet 30 zar lira kazandılar. 

Liman hanının satışı 
İstanbul 11 - Liman hanı bugün de 

satılamadı. Bugünkü müzayede iştirak 
eden ticaret odaesı 103.500 lira vermiş
tir. Hamn takdir edilen kıymeti 132.500 
927 deki mübayaa bedeli de 364.000 lira
dır. 

Afişaj İ§i hakkında 

İstanbul, 11 - Belediye, günlerdcnbe
ri gazetelerde münakaşa edilen afişaj i
şine aid tahkikat neticesini bugün gaze
telere tebliğ etti. Bu tebliğe göre Vakıt 
müessesesi mukavele haricinde hiç bir ta
lebte bulunmamış ve tahsilat yapmamış
tır. Vakıt müessesesinin ihbarnameler
de borçlannı ödemiyenler hakkında be
ledi ye kanununun 112 inci maddes ini 
tatbik edeceğini bildirmesi bir tertib yan
lışlığından ileri gelmiştir. Tatbik edile
cek maddenin doğrusu 113 dür. 

Zonguldak halkevinde 
kurslar 

Zonguldak, 11 (A.A.) - Zonguldak 
halkevinde almanca, ameli elektrik, sınai 
resim, buhar, makine ve kazanlar kurs
lan açılmıştır. Bu derslere 200 den faz
la kimse kaydolunmuştur. 

Yurddaşların bilgisini arttıracak olan 
kurslar muhitte büyük bir alaka uyan
dmnıştır. Gösterilen arzu üzerine ya
bancdar için de bir türkçe öğrenme kur
su açılmıştır. Bu kursa dördü Bayan ol
mak üzere 16 kişi devam etmektedir. 

SOYADI 
Bolu Saylavı B. Mitat, Demırdağ 

soyadım almıştır. 

:Ankara 
Türkiyede yeni 

olusun bir izahı 
' 

Yazan: Norbert von Bischoff 
Türkçeye çeviren: Burhan 
Belge. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

OLMUŞ OLAN. 
1. Anadolunun tarihine daır 

il. Türklerin hayatına ve İslam 
dinine dair. 

111. Osmanlı imp<J.r.<\t'lrhığunun 
sonuna dair. 

İKİNCİ BÖLÜM: 

OLMAKTA OLAN. 
1. Türk inkilabına dair 

il. Türk inşa davasına dair. 

ili. Türkiyenin ilerisine dair. 

"ULUS" ta tefrika edilen bu değerli 
eser kitab halinde çıkmıştır. Anadolu
nun uzak ve yakın mazisini, bu günü
nü ve yarınını dost bir yabancının na
sıl gördüğünü bilmek istiyenler, geniş 
bir tetkik sahası açan bu kitabı okur 
malıdırlar. 

320 sayfa, 150 kuruşaAKBA'da J 
,...... o o sı:ıtıı1CC o~ 

Gümrükler umum 
müdürünün teftiş 

yolculuğu 
Gümrükler umum direktörü B. Mah

mud Gündüz beraberinde gümrük işleri 
direkteör muavini B. Celadet olduğu hal
de cenub bududlanndaki gümrükleri tef
tişe gitmiştir. B. Mahmudun bu seyahati 
20 gün kadar sürecek ve muhtelif güm
rükler meyanında Mersin, Mardin, Ur
fa, Gazi Anteb, İslahiye, Meydanı Ekber 
gümrükleri de teftiş edilecektir. 

İpek kozası ürünü 
Denizli, 11 (A.A.) - Bu yıl ipek ko_ 

zası mahsulü iyi ve boldur. Kilosu 65 
ile 7 5 arasında hararetle satış yapılmak
tadır. Halk Hatlardan memnundur. 

Finans teşkilat kanunu . . 
nızamnamesı 

Finans bakanlığı teşkilat kanununun 
tatbik sureti hakkında bir nizamname 
projesi hazırlamış v~ pr<"jeyi devlet §l'ıra
sına vermişteir. 

Jeolojik tetkikler 
Yüksek Ziraat enstitüsü jeoloji do· 

çenti Dr. Şevket Ahmet Birand jeolc
jik tetkikatta bulunmak üzere dün Ma
latyaya hareket etmiştir. 

B. Avni Sakınanın İzmir
deki tetkikleri 

İ z m i r , 1 O (A. A.) - Şeh

rimizde bulunmakta olan Berlin 
ticaret delegemiz B. Avni Sakman tet
kikatına devam etmektedir. Üzüm ihra
catçdariyle borsada yapılan bir toplan
tıda üzüm mahsulümüzün dış piyasada
ki ve bilhassa Almanyadaki durumu 
gözden geçirilmiş ve lüzumsuz fiat kır
malarının Türkiye piyasasına karşı iti
matsızlık uyandırdığı noktası üzerinde 
ehemiyetle durulmuştur. Avni Sak
man, Almanyada hakim olan düşünce
yi izah etmiş ve satışlar için fiat tesbit 
edilmesi hususunun lüzumunu anlat
mıştır. Düşük fiatlarla yapılan teklif
lerin satışı artırmaktan ziyade inansız

lıkla eksilttiğini hatta alıcıların bu du
rum karşısında siparişlerini kesmiye 
mecbur kaldıklarını açıkça ifade etmiş 
ve bu hareketin devamının kötü neti
celer doğuracağını bütün çıplaklığıyle 
söylemiş ve türk köylüsü ve türk ulu
sal ekonomisi için zarar veren bu hare
ketin önüne geçilmesini ihracatçıları

mızdan temenni eylemiştir. Fiat teskiti 
hususunda hayli uzun süren münakaşa
lardan sonra bu noktai nazarı kabule 
temayül göstermişlerse de derhal teş
bite yanaşmanuşlardır. Fiat tesbiti için 
ikinci bir toplantt daha yapılacaktır. 

Dalaman · köprüsü bitti 
Muğla, 11 (A.~.) - Dalaman köp

rüsünün yapılışı bitmi~tir. Köprü üç göz
lü olup her gözü 35 metre genişliğinde
dir. Köprü gelip geçmeye açılmış olmak
la beraber açılma töreni yakında yapı

lacaktır. 

Ankara radyosu 
12.30 Plak yayımı ve ajans ~al>Pderi 
19.30 Edebiyat saati 
19.50 Hafif müzik 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Karışık müzik 

İstanbul radyosu 
18.- Oda musikisi (plak) 

19.- Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar veya retran:)-

misyon 
20.- Halk musikisi 
20.30 Stüdyo orkestralad 
21.3.0 Son haberler 

Saat 22 den sonta,Anadolu ajan- · 
sının gazetelere mahsu.s havadis 
servisi verilecektir. 

l 
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Soyadı alma • • 
ıçııı 

müddet k.onulan 
bitiyor 

Bütün vatandaşların soyadı almaları 
hakkındaki kanunun koyduğu müddet. 
2 temmuz perşembe günü bitiyor. Bu
nun için, soyadı alma işlerini bugüne 
kadar geciktirenler nüfus dairelerine baş 
vurarak işlerini bitirmeğc çalışmaktadır
lar. 

Ankara nüfus direktörlüğü, soyadı 

işlerini gününde ve hiç bir vatandaştan 

para cezası almağa lüzum kalmadan so
na erdirmek istemektedir. Çünkü ka
nun, geç kalanlardan 5 liradan 15 liraya 
kadar para cezası alınacağı hakkında bir 
hüküm koymuştur. Bugüne kadar Anka
rada 5629 yerli ve 15250 yabancı (yani 
başka kütüklere yazılı) aylenin ş_oyadı 
muamelesi yapılmıştır. Bir ayle vasati 
olarak beş kişi sayılırsa, 1.04 bin küsur 
kişinin soyadı aldığı, bunun da Ankara 
nüfusunun % 85 şi olduğu anlaşılır. 

Şehrimizde, Ankara nüfus direktörlüğü
ne uğramadan, doğdukları yerin nüfus 
daireleri vasıtasiyle soyadı alanların do. 
epeyce bir yekuna baliğ olduktan söy. 
lenmektedir. Buna göre geri kalan An
kara nüfusunun % 3 - 4 nisbetindeki 
yurddaşların da ay sonuna kadar işleri
ni bitirecekleri umulmaktadır. 

Ankara merkez kazasının altı nahiye 
ve otuza yakın köylerinin soyadı alma i
şi çok evel bitmiştir. Ankara köylerin
de soyadı almıyan bir tek köylü kalma
mıştır. Köylü vatandaşlar bu hususta 
şehirlilere kanun ve nizamlara riayet 
noktasından bir örnek olmuşlardır. 

Vilayet hududu içindeki kazaların 

1200' kadar köyünün soyadı işleri de ta
mamlanmıştır. Bunlar arasında Keskin 
ön safta gelmektedir. Soyadı kanununa 
göre, her köy bir mıntaka teşkil ettiği 

halde, Keskin köylerinden h er hangi bi

rinde alınan isme, diğerinde tesadüf e
dilmemektedir. 

Köylülerimiz en çok, eski soyadlarını 
ve bulunmayanlar tabiatten aldıkları i
simleri tescil ettirmektedirler. Köyleri 

civarındaki dere, t epe, kayalık, büyük 

adlarım ve çiçek isimlerini alanlar çok 

görülmektedir. 

Ankara nüfus direktörlüğüne her gün 
tabiiyet, göçmen nüfus ve diğer nüfus 
işleriyle soyadı için baş vuranların sayı
sı iki bini aşmaktadır. Günde 500 - 600 
kadar kağıd çıkarıldığı postaya verilen 
zarflardan anlaşılmaktadır. Günde vasa
ti iki bine varan müracaatları karşıla

mak için, direktörlüğün soyadı işlerinde 
çalıştırmak üzere, geçen yıllarda olduğu 
gıöi, ilk mekteb muallimlerinden istifa
deyi düşündüğü söylenmektedir. Çünkü 
kadrosu direktörle beraber altı kişidir . 

DİL KÖŞESİ 

. " ... Bun1aTın içinde lstanbul'un 
tırnağına &U dökmek ~erefine bile u 
la~acak olanı yoktur. n 

" Tırnağa şu dökmek •• tabiri ü
zerinde durmalıyız;; çünkü dilimi:zde 
böyle bir lakiisyon mevcud değildir. 
"Ayağına au dökememek,, ile "tır
nağına benzememek n tabirleri var
dır. Muharrir bu iki loküsyon'u :zih
ninde biribirine karıştırarak ortaya 
garib bir şekil koymuştur. Halbuki 
klişeleşmiş olan bu neviden loküs
y.on' lar ancak aynen ve kaidesine 
uygun olarak :zikredilebilir. 

" .... Bu garsonların mühim bir 
kısmının pis tırnakları, kirli kıya
fet1eri i~tah kaçıracak dereceyi bul

muştur.,, 

Bu cümleden çıkan manaya göre 
iştah kaçıracak dereceyi bulan nedir? 
Garsonların tırnakları ile kıya/etleri 
değil mi ? Halbuki gerek tırnakla • 
gerek kıyafette bir derece ölçüsü 
mevcut değildir. Ancak bunları vasıf· 
landıran sıfatlar bir duz:e, dereceye 
tabi olabilirler • Cümlenin doirusu 
şöyle olmak la:zımgelir. 

" ... Bu garsonların mühim bir kıs~ 
' mının tırnaklarındaki pislik ve kıya· 
/etlerindeki kirlilik İflah kaçıracak 
bir dereceyi bulmuştur. ,, 
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SON DAKiKA :· 

. t hakkında radyoda bir nutuk verdi iç bakanı vazıye 
Paris, 11 (A.A.) - Evvelki gU~ La· 

.. ünde bır ha· 
bey sigorta kumpanyası on 

kimseler zor
dise çıkmıştn. Bazı genç 
la bürolara girmek istediklerinden po· 

kiflerde bulun· 
lis işe karışarak bazı tev 

muştur. 

L·ı 11 (A A) - İç bakanı radyoda 
1 • · · • pek 

bir nutuk vererek, şiddetlenınesı k 
.. b" mahiyet alaca 

ziyade kaygı verıcı ır 
11 . • in patron ve 

olan anlasmazlığın ha 1 ıç 
· · lk d fa olarak top-isçi kurumlarının ı e . 

· . ra elde edı-
landrğmr kaydettıkten son ' 

t tarafından 
len anlaşmanın parlamen ° 
kabul edilmek üzere olan proje esasına 

örü me-dayandığrnı hatırlatmış ve bu g ş 
.. 90 bin dokuma 

ler neticesinde bugun . 150 . . 1 • b" tel endüstrı ve 
ışçı erıylc 30 ın o • · ı · tekrar başlı· bin madencinin ış erme 
yacağınr bildirmiştir. 

le.re beyanatta bulunarak: ''- 1şçiler1n 
hattı hareketi, her türlü hadiseden sa
kınacak surette olmalıdır. Fransanın 
nizama ve sükCı.na ihtiyacı vardır.,, de-

miştir. 

Hususi komisyonun kararfurı 
Pris, 11 (A.A.) - Hususi komisyon 

hafta çalışmalarının 40 saatlik ouması 
hakkındaki kararın manda altındaki 
memleketlerde tatbik edilmemesine, se>. 
mürgelerle himaye eltmdaki memleket
lerde tatbik edilip edilmiyeceği kararının 
sömürge bakanına bırakdmasma ve Ce· 
zairde ise tamamen tatbikin ekarar ver

miştir. 
Komisyon, ücretlerin kasilmiyeceği, 

izinler projesinin incelenmesi sırasında, 
izin müddetinin ayle nüfusuna. kıdeme 
ve sireye göre tayini hakkındaki tadil 
tekliflerini reddetmiştir. 

Bakan bundan sonra gazete-

B 
'

T z eland. partiler arasındaki 
· an ~ ik k h. · · 
ı ı ı yu .. zi.1 ... 1]e n Belç ~a a ıues1n1 

an aşıııaz ı i · ' • 

liurmaktan vaz geçtı 

(A.A.) _ Gece muhte· 
Brüksel, 11 

hakkında 
nel kabinenin kuruluş tarzı 
malumat veı ilecck derecede, hakim o-

t ine olarak, 
lan elvcrisli havanın ers 

. k'ld vaz-
Van Zecland kabineyi teş 1 en 

d - kırala bildir-
geçmeye me.:bur kal ıgını 

. . . .. tı· tarafında ka-
mıştır. Bu netıce, u~ par 
bul cdilınis olan programdan değil, ba-

. 1 sahısla-
kanlıklarrn tevzii ve bakan arın • 

rı meseleı;inden ileri gelmektedir. 
Sosyalistler başbakanlıkla başbakan 

muavinliğini istiyolar ve katolik malı
filler birliği başkanı Dasprimon Len
dcnin tüze bakanı olmasına itiraz edi-

yorlardı. 
Buhranın nasıl halJedileceği ta

mamen mechuldür. Kabinenin kurulma
sı için sosyalistlere başvurulacağı zan-

olunmaktadır. 

Cinde dahili harb ihtimali gittikçe çoğalıyor 
~ . 

1 

tekrar iledemişlerdir. Nankin hükü-
Şanghay. 11 (AA.)) - Dahı'li harb ı.h· rueti de acele Şangahaydan kıtaat ve tay-

- d Cenub- m 
timali gittikçe çoğalmakta 1 ~· • yare göndermektedir. 
luların ileri kuvvetleri dün şınıale dog-

. . ~. a· e ir zibatsızlık çıktığı yalan 
Bır yw1an aemı=>ın 

b b 1 klar vuku bulduğu hakkında bir 
A · 1 atsız ı 

A tina, 11 (AA.) - Anadolu ıaı - f d ·ı h akşam gazetesi tar m an ven en a-
sının hususi muha:)irinden : berı· kali olarak yalanlamaktadır. 

. . d inıi· 
R..,sb'll.:~11. bir harlı gemısın c 

B. r ın ı~onf eransı 
Uadi~·n paktı Ha~uı ır 1" . 

Dün B. Titüleskoncn bir nutku ıle açıldı. 
( lia!fı 1. ıncı sayfada) 

T ~else
Ö.Tleden sonra konferansın 1 K v 

"' . k ıe açıl· · B Titülesko'nun bır nut u 1 
sı . f ns 
m1şcır. Bütün }{omanya basmı kon erad. 

. k l 1 neşre ı-
dola yisi y le hararetlı ma 3 e er 

yorlar. 
Dimineadza gazetesi diyor ki: 

devlet 
"Sokaktan küçük anlaşma 

. 1 n ·ırcklcderı 
baskanları serefıne ıwnu 3 . 

. .. ,. ·mdi, dbrt dev-
nenÜ7 ayrılan Bukreşt. şı 11 • 

- lam teme erı-
\et basın anlaşmasının sag balkan 

.. çılacak olan 
ni tcsbit "çin bugun .a · . . bulunu-

.. azetecilerı 
antantıııın mumtaz g .. teşeb 

k feransının mu 
ycralr Bıı basın °0 

. kt"'rü Jan 
. . . b sın dıre o 

oısı dış bıık::ın 1 ıgr a 

Uargudur. . d ha 1930 ela 
Diminiadıa ga. etesı. 3

1 
da .,aze-

konferans ar • "' 
ılk balkanlar arası barış 

k t kamoyunun 
telerin dört memlc e ··dil sa• 

d "nde tesaou 
ve dostluk ru~u .. aı~~s~·re alınmış oldu· 
.1asındaki roli.ı goz onu d" kı· . 

ıyor · 
ğunu kavdettikten sonra ı· Bük· 

ı n teme ı "S ~ı- başlangıç arı ag a.m b btivar t>u-
restc k:171J., .. ..,;;.mnan clohvı a ld" ·z 

"Hoş ge ıııı ·• 
lunuyoruz. ~elege er" 

1 1 rını di-
der ve i<:Jr.rinde muvaffak 0 rna a 

ıeriz.,, 

Onibersel gazetesi, küçük anlaşma i
, oalkaıı anlaşması arasındaki görüş bir. e 
liği ve ıcraat beraberliğinin hiç şüphe-
,;iz basın beraberliğinde de en kEymetli 
vardımcıyı bulacağını kaydetmektedir. 

. Kurentul gazetesi, bu dört balkan 

memleketinin kendiler~den başka hiç 

bir kimse en hiç bir şey beklemiyecekle

rini kaydederek diyor ki: 
"Balkan antantı ittifakını her türlü 

imtihana ideal ve tesanüde hazırlamak 

lığımız lazımdır. --------
Sovyet - İngiliz 

Deniz Konuşmaları 
Londra, ı ı ( A.A.) - Sovyet büyük 

l · 
1
• B Maiski dün öğleden sonra e çıs · 

dış işler bakanlığına gitmiştir. Haber a-

lındtğına göre deniz işleri hakkındaki 

t İngiliz gyrüşmeleri hoşnudlu-
sovye - . . . 
~ a değer bir surette ılerlemıştır. 
g Sovyetlerin, her biri 35 bin tonluk 

.. hlı yapacakları haber verilmekteaç ıır 

dir. 

ULUS SAYFA 3 

B. l\IUSOUNt'NlN Kudüs'te telgraf telleri kesik 

berhava edildi 
KIZI BERLİNDE 

B ı ıukl K t 
Balast yül<lü bir tren 

u yo cu a on 
Cianonun dış hakan- Vaziyet gerginliğini muhafaza ediyor 
lıoa gep • • araSJOda Kahire, 11 (A.A.) - Kudüse gide· ı 
~ ~IŞI cek istihkam efradını hamil olan bir 

m Ü n a s e b e t trenden önce hareket etmiş bulunan ba
last yüklü bir tren, Lid şimalinde ber-

gÖ rfil Üyo r hava olmuştur. Bu kundakçılrk yüzün. 
den telefat olmamıştır. 

Kont ve Kontes Çiano 

Berlin. 11 (A.A.) - Diplomasi mah
filleri Kont Cianonun dış işleri bakan
lığına getirilmesi ile Musolininin kızı 
Kontes Edda Ciano'nun Berlin yolcu
luğu arasında br münasebet olduğu dü
~iincesindedir. 

Kontes Ciano, B. Hitler ile, bütün 
alman devlet adamları tarafından ka
bul edilmiş ve kendisine "sefa geldi
niz . ., dileğinde bulunulmuştur. Gazete
ler, Kontesin ziyaretinin hususi mahi
yette bulunduğunu ve kendisinin Ber
line İtalyanın Berlin elçiliği başkatibi 
olan eniştesi kont Magistratiyi görme
ğe gelmiş olduğunu yazmaktadırlar. 

Alman hükümeti erkanı, Kontes şe· 
rt'fine vııprlan bütün kabul resimlerindr. 
faşist İtalya ile nasyonal sosyalist Al 
r···?nya arasındaki dostlııktm bahsetmİ<; 
fotdir. 

R. Sııııi(,' f,011rlra elt;i~i mi oluyor? 

T el!{ra/ telleri ı·esildi 
Kudüs, 11 (A.A.) - Dün akşam geç 

vakit, her istikametteki bütün teller ke-

silmiş olduğundan, şehrin hiç bir tarafla 
telgraf muvasalesi kalmamıştır. Bu yüz
deli hasıl olar. maddi zarar 1 O. bin ingi
liz lirası raddesindedir. 

Vaziyet gergin 
Kudüs, 11 (A.A.)- Vaziyet gergin

liğini muhafata etmektedir. Öteki gece
ler gibi. geçen gece de bir tedhiş gecesi 
olarak geçmiş ve bir çok suikasdler ya· 

pdmıştrr. 

Dün yeniden Filistin'e gelen bir ta
bur ile bu memleketteki ingiliz kuvvet-

leri, sekiz taburu bulmuştur. 

Biriseba'daki mareşal Allenbi heyke
line bir bomba atılmış ve heykel biraz 
hasara uğramıştır. Yafa'da bir İngiliz 

polis neferi bıçakla yaralanmıştır. Halen 
hastanelerde tedavi altmda bulunan ya
ralı polislerin sayısı 12 dir ve bunların 

11 i İngilizdir. 
Hebron'da yeniden karışıklıklar ol-

muştur. 

Nasıra'da belediye işçileri grev ilan 

etmişlerdir. 

Kudüs'te bütün sokaklarda afi~lel 

yaprştmlmıştır. Bu afişler, askerlerinder. 
yahudileri müdafaa maksadiyle arablar
la mücadele etmemelerini istemektedir. 

Filistinde iki İngiliz lirası rcır 
Kudüs, 11 {A.A.) - Şimdi Filistin'· 

de tam mevcudlu iki ingiliz livası var
~ır. Bunlardan biri şimali ve öteki cenu

bi bölgesindedir. 

Roma, 11 (A.A.) - Dönen rivayet
lere göre. B. Suviç Londraya B. Gran
di de Berline büyük elçi olarak gönde
rileceklerdir. Filistinde hergün tekerrür eden bir kargaşalık sahnesi 

Milletler (~emiv~ti-. 
• 

nın ıslahı • • 
ısı 

' Londar, 11 (A.A.) - B. Kadogan 
ile B. Malkin ve B. Strang, şimdi 
Milletler Cemiyetinde yapılacak re
form planının tanzimini bitirmek 
üzeredirler. 

Bu plan hükümet tarafından tas
vib edildiği takdirde bu ay sonunda 
Cenevrede konuşulabilecektir. 

Öğrenildiğine göre, bu plan, mil
letler cemiyetinin 19 21 senesinde 

kabul etmiş olduğuzecri tedbirlere 
müteallik karar suretine dayanmak -
tadır. Bundan başka ingiliz planı, 
zecr1 tedbirlerin yalnız muhtemel an~ 
laşmazlıklarda doğrudan doğruya 
alakalı olan miJletler tarafmdan tat -
bik edileceğini natık bulunmaktadır. 

l{ısa Dış Haberler 
* Atina - Başbakan B. Metaksas 

bütün bakanlıklara birer tamim bönde
rerek meınurlann kabiliyet, ve hizmet 
dereceleri, ınaaşlan ve aylevi mecburi
yetleri hakkında malfunat istemiştir. Hil
kümet bu malumata dayanarak memur. 
larm umumi vaziyetlerinin islahı ve ha
yat seviyelerinin yükseltilmesi işi göz 
önünde bulundurulacktır. 

* Vilhelmshafen, - B. Hitler, şi· 
mal denizi üssünü teftiş etmek Üz<'re bu
raya gelmiştir. 

B. Hitler, buraya gelince Şlezvig 

Holstayn zırhlısı mürettebatım teftiş et

miştir. * Roma - Sardunya layılarmda tec
rübe uçuşu yapan bir süel deniz tayya· 
resi Kagliari yalanında düşmüş ve için· 
deki dört kişiden ikisi ölmüş, ilcisi de 

hafifçe yaralanmıştır. 1 * Sofya - Sofyada bulunan bütün 
ayakkabı fabrikalan ırev ilin etmi~ler
dlr, 

Mare~al Badoglio 
Gene kurmay reisliğine 

dönüyor 
l\IARESAL GRAZIYANI UAHE
HABESISTAN KIRAL VEKILt 

:» 
TAYİN OLUNDU 

Roma, ıı (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor : 
B. Musolini Mareşal Badoglioyu ka

bul etmiştir. Mareşal, B. Musoliniye 
kıra! vekili sıfatiyle imparatorluğun in
kişafı ile ilgili bazı meseleler hakkın
da izahlar vermiş ve büyük kurmay 
başkanhğı vazifesine bir an evvel tek
rar başlayabilmek için Habeşistan kıral 
vekili vazifesinden affmı rica etmiş
tir. Duçe bunu kabul ederek kıratın 
kendisini Adisababa dukası tayin etti

ğini bildirmiştir. 

Kıral, Duçenin teklifi üzerine Ha
beşistan krral vekilliğine Mareşal Gra
zianiyi tayin etmiştir. 

B. Huver B. Ruzveltin 
ekonomi sistemini tenkit 

etti 
Klevland, 11 (A.A.) - Cumuriyet

çiler kongresi, B. Huver'i dinlemiştir. 

B. Huver, reisicumur B. Ruzvelt'i ve o

nun yeni ekonomi sistemini şiddetle ten-

kid etmiştir. B. Huver, "hüriyet için mu
kaddes bir ehli salib seferi,, yapılmasını 

iltizam etmiş ve kendisinden önce sö'z 

söylemiş olan hatibler gibi ekonomi sa

hasında liberalizm tarafdan olduğunu 
bildirmiştir. 

. ~ Kahire -Büdce açığından dolayı 
hüldimet çay ve tütün güm ük' • • 
kil ba r resnunı 

o şına on mısıt kuru§u arttırma~ 
karar vermi,tir. ga 

Dr. Şahı Belgrada 
g i t ti 

Belgrad, 11 (A. _ _.11!"!""!~"!"!!1"!!"'!'-• 
A.) - Resmi bir 
tebligde b u g ü n 

buraya gelmesi 
beklenilen D r . 
Şaht'ın ziyareti
nin gayesi, Y u -
g o s 1 a v y a ile 
Almanya a r a -
s r n d a yapılan 

yeni kliring a n - •==~~:iiiiil 
laşmasının Dr. Şaht 

ve geçenlerde Berlinde yugoslav i.ıanka
sı müdür muavininin yapmış olduğu 

müzakerelerin alınmasını zaruri kıldt· 

ğı hususi tedbirler hakkında bir karar 
almak olduğunu biJdirmektedir. 

Kanton hük.ümeti 
sulha yanaşmıyor 
Kanton, 11 (A.A.) - Kanton zimam. 

darları, Çang Kay Şck'in sulh teklifini 
reddetmişlerdir. 

Kanton, 11 (A.A.) - Kanton zimam. 

darları, Çank Kay Şek'in sulh teklifine 

vermiş oldukları cevabta şimdi şimal ile 

Nankin arasında mevcud olan gergin. 

likten asla mesul olmadıklarını bildir

mekte Nankinin zecri hareketler icrasl 

maksadiyle K t uan ung sıntrına ask 
~ er 

yıgacağı suretindeki tehdidı"n· 
ı protes-

to etmekte ve J aponyaya karşı milli 
mukavemeti tensik etmek ı·· . uzumunu bır 
kere daha tekrar eylemektedirler. 

S.alahiyetli mahfiller, Çang Ka 
Şek'ın b ·· Y u muracaatına Kanton civarın-
daki eyaletlerdeki kuvvetlerini ve tay

yarelerini taşımak İ!ıin zaman kazanma .. 
b matuf olduiu diistincesindedir. 
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Prenses Tsahai ile mülal~at 

Habeş imparatorunun on yedi ya§ındaki kızı 
harb facialarını nasıl anlatıyor? 

6 haziran tarihli Deyli Hera/d gaze
~sinde muharrir Mary Fergusun Ha
H.f imparatorunun kızı prenses Tsahai 
ile yaptığı bir görüşmeyi şu satırlarla 
ınlatryor: 

"- Birdenbire, bende ve benim dos
~um olan genç kadınlardaki her saadet 
v-erici şey, ezilip gidiyordu. 

Harb, bizim saadetimizi harab etti. 
Ben, bu memlekete geldiğim zaman be
ni, güler yüzle selamlıyan bütün genç 
ı<:adınlara bugünkü harbın ne demek 
.>lduğunu anlatmak istiyorum. 

Onlara hitab etmekten çekinmiyo
,·um; onlorm da beni dinliyeceğini u-
nuyorum." • 

Londraya sığınmış olan Habeşistan 
"mparatorunun on yedi yaşında bulu
nan narin ve mahcub tavırlı kızı pren
ses Tsahai, dün bana bu sözleri söy
ledi. 

Bu sözleri bana hususi bir görüşme- • 
Je söyliyen prenses, Londraya gelir 
~elmez. ingiliz kadınlarına bir hitapta 
oulunarak sulh uğrunda yardımlarını 

dilemeyi, esasen, tasarlamış bulunuyor
tu. 

Bu hitab, ingiliz kadınları sulh ce
niyetinin önümüzdeki pazartesi günü 
akşamı saat sekizde Queen Hall'da ya
pacağı toplantıda söylenecektir. 

Böyle genç bir kızın, büyük bir ka
labalık önünde ayağa kalkarak memle
tetinin geçirmiş olduğu felaketli hadi
seleri anlatmak mecburiyetincie bulun
.nası acıklı bir şey olsa gerektir. 

Prenses söz1erine devam ederek de· 
~i ki: 

- Yurdumu kaybettim. Annem bu 
felaket yüzünden kahrolmuş bir halde
dir. Memleketimde barb devam ettiği 
aer gün çocuklar ve kadınlar '33.vaşın 

kötü sonuçlarından kendilerini kurta
rabilecek bir yardımın gelmesini göz 
yaşları içinde dilediler. 

Zehirli gazin tesiriyle yüzleri gözle· 
d yanmış, gözleri kör olmuş, ciğerieri 
paralanmış adamların evlerine dönüş
ıeri ve sonra ne yapacaklıınnr biJmeyiş· 
!erini anlatmak feci bir şey. A.,.. 
nem, her gün bu adamcağızların tedavi 
için ne yapacaklarını şaşırmış bir halde 
bulunan karılarına gönüllerini hoş e· 
iecek teselli haberleri yollıyordu. Bun
lara şifa verecek kimse yoktu. 

Biz, bu zavallıların hndadına koştu

ğumuz sırada wzaktan uzağa top ses
leri gelmiye başlamıştı. Bunun üzerine 
artık kaçmarmzn• zamanı ;eldiğini an
lryarak yola çıktık. 
Babamın kahraman askerlerinden bir 

~oğunun yüzlerinde gördüğüm zehirli 
gaz tahribatını, o tanınmaz çehreleri ve 
<Örleşmis gözleri bütün hayatımda ha
nrhyacağım. 

Ben, ingiliz kadınlarına bir hitabede 
bulunacağım. Fakat bir çok hitabeler 
de yapılsa bu fedaları ken.Ji gözleriyle 
görmüş olan kadar anlamalarına imkan 
yoktur.,, 

Bu prenses gibi, ince. narin boynun 
da altın gerdanlık ve kollarında altın 

bilezikler bulunan genç bir kıza yaban
cı bir paytahtta modern bir Jan Dark
lık vazifesi verilmemeliydi. 

Prenses güzel ve zarif şeylerden hoş-
1anıyor. Londra mağazalarım pek sevi-
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yor; sık sık oralara gidiyor. 
Kendisi kılığını değiştirerek otobüs

lerde ve tramvaylarda seyahat etmek, 
bu suretle halkın kendi babası ve mem-
1eketi hakkında neler konuştuğunu 

duymak arzusundadır. 
Bir çok kimseler kendisine karşı na· 

zik davranmışlardır. Bana dedi ki: 
"- Hiç tannnadığım kimse1erin ba

na göndermiş olduğu şu güzel çiçekle· 
re bakmrz. 

Habeş Prensesi Tsahai 

Buraya geldiğim gündc:ıberi her gür. 
;epet sepet çiçekler alıyorum. 

Bir çok bayanlardan aldığım mektup· 
!arda kendilerinin bana ve annemle ba 
bama karşı derin bir sempati besledik 
!eri bildiriliyor. 

Bir çok taraflardan çay davetleri al 
dım. Bu ne kadar şefkat! Bunun karşı 
sında sevincinrJen ağlamaklı oluyorum.,. 

Prenses istikbal hakkında hiç bir §C)i 

;;öylemek istemedi: 
- Bunları babam düşünür, dedi. 
Kendisi, memleketine karşı dünyanır 

iyi niyetler beslediğine. islerin düzele 
ceğine iyice inanmaktadır. 

Prenses beş dil konuşuyor; fakat di
kiş dikmesini bilmiyor. Kendisine yazı 
makinası kullanıp kullanmadığını sor 
cluğum zaman kahkahahrla güldü ...... 

LJL u 
-"EVLER 1 MECl\ilJA ~t 

Haziran sayısı şu yazılarla çıkmış 

tır: 

Başbakan İsemt İnönünün büdce 
söylevi. - 1936 büdcemizin kısa bir tah· 
lili., - Türkiye evvela sanayişleşmeli 
mi. ziraati mi ilerletmeli?. - Acele a
razi tahriri. - Anadolu tarihinde neti
celenmemiş bir türkçecilik hareketi. -
Avrupada Türkoloji. - Sami felsefesi
nin ırkçı vasfı. - Memleketimizde zi-
raat işçisi meselesi. - Terbiyede ana 
babanın rolü. - Yeter bu mecmua bo1-
luğu. - Türk yayınında üç devir. 
- Hava tehlikesi ve yangın bombala
rı. - Köylü hanı. - Türkiyenin Mil
letler sosyetesine müzahareti. - Ayın 

politikası. - Bibliyografya. - Halkev
leri. 

• 

KUCUK D E V I~ E TL ER· -Depeche de Toulous gazetesinde 
Guglielmo Ferrero yazıyor: 

Milletler Cemiyetinin son toplantxsı 

esansında, Cenevrede küçük milletlerin 
telaşlı hareketleri göze çarpıyordu. 

Konseyin kararlan üzerinde kısmen fi_ 
mil olan, onların gizli nüfuzları olmuş
tur. Aynı zamanda, uzaktan, mesela Bel
graddan ve Pragdan, çok endi§e verici 
şayialar geldi. Bu şayialarda mübala
ğa olması muhtemeldir; fakat gene de 
büyük bir endişenin işaretidirler. 
Haklı bir endişe Milletler Cemiyeti

ni reforme etmek imkanı üzerinde ha
yallere kapılmak imkanlı değildir: Mil
letler Cemiyeti ılfrikadaki emri vaki 
önünde boyun eğecek olu~sa işi bitmiş
tir. Paktrn metnini değiştirmek bir şe
ye yaramıyacaktır: İllet, şimdiye değin, 
paktta değil, büyük devletlerin bunu tat
bik hususunda dürüstlük ve enerji gös
termemelerinde idi. Zayıf bir devletin 
Milletler Cemiyeti garantisi ile tek:-ar 
kendini emniyette hissetmesi için, mü
esseseye olan itimadı canlandırmak la
zımdır; ve bunu canlandırmak için de 
metinlerde bir tadil yapmak kafi ge!c· 
mez; büyük devletler tarafından yapı
lacak filiyat lazımdır. İmdi, Milletler 
Cemiyetinin yıkılması veya uzun bir 
müddet için sönükleşmesi, Avrupanın 

küçük devletleri için hakiki bir felaket 
olacaktır. Pek az farkında olciuğumuz 

çok vahim bir mesele karşısındayız. O
nu anlaınıya çalışalım. 

1814 den 1914 e kadar, Avrupa bü
yük ve küçük devletlerden mürekkeb 
bir müzaikti. Küçük büyük, bunların 

hepsi, kuvvetleri arasındaki büyük fark
lara rağmen. b;ribirlerinin y:ınm fa sü
kunetle yaşadılar. çünkü küçükler mo
narsi sisteminin garantisi altındaydı
lar. İsviçrenin ve 1870 den sonra Fran
sa istisna edilirse, o zaman bütün Av
rupa monarşiler tarafından idare edili
yordu. Büyük dinastilerden her biri 
muayyen bir miktar küçük dinastileri 
himaye ediyordu; büyük saraylarla kü
çükleri arasında, kompleks bir akraba· 
lık ve dostluk rabıtaları sistemi tees
süs etmişti; bugün büyük saraylarda 
küçük dinastilere dokunulmıyacağı key
fiyeti maH'ı.mdu. Bu adeta gizli fakat 
çok sağlam bir garanti sistemi idi. Av
rupa bütün bir asır bunun sayesinde ya
şadı. Büyük harbın, bir büyük, bir de 
küçük dinasti arasındaki ihtilaf ve bir 
başka büyük dinastinin tehdid edilen 
küçük dinasti lehine müdahalesi netice
sinde cıkmış olması bir tesadüf neticesi 
değildir. 

Büyük barbla. Avrupanm bütün bü
yük monarı-ileri. İtalyan dinastisi müs
tesna olmak üzere, yıkıldı. ve İtalyan dL 
nastisi de küçük dinastiler üzerindeki 
hami rolünü terketti. Kücük devletle
rin favdalanmış oldukları bütün bu ga
ranti <;istemi büyük dinastilerle beraber 
cöktü O zamana kadar emniyet içinde 
v:>c;::ım•~ nlı:tn kür:iik devletler diı::ine ka_ 
dar silahlanmış bir kaç dev arasında 

kendilerini vanavalnız ve garantisiz 
hissettiler. Sulh kongresi esnasında, 

iki ay Pariste kaldım: sulh anrllaşmala-

rmı yapmış olan adamlardan bir çoğu
nu gördüm; meselenin vücudundan bL 
le haberdar olan bir tanesine rastlama
cnm. Avrupa yeniden inşa etme'ıe iste
niyor, fakat böyle bir Avrupa inşasının 
bu meselenin hallini İcab ettirdiği ve 
bunun eski ve yeni on beş kadar dev_ 
Jet için hayati bir mahiyet taşıdığı ak
la bile getirilmiyordu. 

Bu garib bir vaziyetti. Fakat o zaman 
bundan da garib bir vaka oldu: Bu me
selenin kimsenin aramadığı hal sureti
ni, tesadüfen, Milletler Cemiyetinde 
bulduklarım sandılar. Milletler Ce -
miyeti Vilson tarafından tasarlanmış 

ve teklif edilmiş, ve büyük devletler 
taraf mdan, biribirinden ayrı maksadlar 
ve gayeler gözetilerek, az veya çok hoş
nutlukla kabul edilmişti. Bunu yaratır
ken, küçük Avrupa devletlerini ve bü
yük dinastilerin yıkılrşıyla bunların ne 

vaziyete girdiklerini kimse hatırına ge
tirmedi. Fakat, bir kere MiUetler Ce

miyeti yaratıldıktan sonra küçük dev
letler, onda emniyetleri için yeni bir 
garanti bulduklarını sandılar. Onun 

içindir ki Milletler Cemiyetini, mües
sesenin hakiki zihniyeti içinde tutan 

ve inkişaf ettirmiye çalışan yalnız kü. 
çük devletler oldu. Halbuki büyük dev

letler onu kendi politikalarının muti bir 

aleti haline koymıya çalışıyorlardı. Ha

kikat veya hayal, küçük devletler, Mil

letler Cemiyeti sayesinde şbıdiye ka

dar nisbi bir sükun içinde yaşadılar. 

Fakat gene bu sebcbledir ki !tal -
yan - Habeş harbı, Avrupa tarihi için, 

Mançuri için Çin - Japon barbından 

çok daha ehemiyetJidir. Gerçi, Japonya 

daha önce paktı çiğnemişti; fakat Ja

ponya bir uzak şark devletidir ki teh

didi yalnız Çine, Rusyaya, veya Birle
şik devletlere karşıdır. Halbuki esasen 

bunların her biri birer büyük devlettir. 

Japonyanın hareketi, esef edilecek bir 
fena misaldi; fakat bir Avrupa devleti. 

paktı çiğnemediği müddetçe, Avrupa
mn küçük devletleri istiklal ve emni

yetlerinin garantisi olarak pakta iti
mad edebilirlerdi. 

Paktın büyük bir Avrupa devleti ta
rafından çiğnenmesini önlemek husu-

sunda Milletler Cemiyetinin aczi, yarın 

kat'i surette sabit olursa, aynı zamanda 
bütün Avrupanın vaziyeti sarsılmış o

lacaktır. Küçük devletler, yani Avru
panm üçte biri, tamamiy1e garantisiz 

kalacaklar, ancak kuvvet tarafından yu
tulmıya hazır birer sınıf teşkil edecek
lerdir. 

Farzedin ki yarın Almanya Danimar
kayı veya Hollandayı istila etmek iste
sin: Eğer Milletler Cemiyeti aciz ka
lırsa, bu iki küçük devlet için, lngil
tre veya Fransanın müdahalesinden 
başka ne ümid kalacaktır? Eğer Fran
sa Ue İngiltere Avrupanın jandarması 
olınıya ve küçük devletler üzerine kuv
vetlerini denemek istiyen büyük devlet· 
lerle harb etmiye hazır bulunmazlarsa, 

Milletler Cemiyetinin kaybolduğu veyo 
bir gölge haline geldiği zaman, en cü r
etli hareketleri hangi maniin karşıhya
cağı tasavvur edilemez. 

Tabii faraziyeler üzerinde konusu
yorum. Almanyanm şu esnada Hollanda 
veya Danimarkayı fetih etmeyi düşiin• 

düğünü söylemiyorum. Fakat bu nevi· 
den faraziyelerin, büsbütün hayalden 
ibaret olduğu da sanılmasın . Küçük dev • 
Jetlerin Avrupada büyükler tarafmdan 
yutulmrya mahkfun oldukları doktrini 
eskidir. Hatta on dokuzuncu <::arda da 
bu doktrinin zaman zaman ortaya atıl
dığı görüJmüştür. 1914 den evvelin Al
manyasmda bu fikir çok taraftar buL 
muş; faşizmle 1talyaya girmiştir. Şim
di uyuklamaktadır; fakat, on beş sene• 
denberi bunu çılgınca ve tahripçi fikir
lerde vaki olduğu gibi, bu doktrinin de 
birden bire patlak vermesi ve felaket
lere sebeb olması kabildir. 

Zamanın alametleri fenadır. Yalnız 

kuvvetin muteber olduğu nazariyesi ze
min kazanıyor; ve hadiseler, geçenler. 

de Afrikada bunu teyid eder bir mahi
yet almıştır. Avrupada iki büyük dev

let var ki bütün sermayelerini silahlara 
ve askeri mahiyette teşebbüslere yatır. 

mış1ardır. Onlar için askeri itibar ve 
fetihlerin şerefi, halkın hoşnutsuzluğu

nu boğmak için bir vasıta olmaktadır. 

Bu iki devletin önlerinde, yalnız kamu

yun aleyh1erinde oluşuyla İngiltere ve 
Fransanın askeri kuvvetlerinden baş
ka bir mani görmedikleri gün ne ola
caktır? Avrupada umumi bir dağılışa 
sebebiyet vermek için bu iki devletin 
tereddüdü veya ara1anndaki bir ihtilaf 
kafi gelecektir. 

Avrupa, biribirine o derec bağlı bir 

devletler sistemidir ki bir tek küçül 

devletin • İsviçre, Hollanda, Çekoslo

vakya, Yugoslavya - ortadan kaldırıl 

ması bütün sistemin dağılmasını intaç 

edebilir. Avrupa daha evel bunun tee

rübesini görmüştür. 1797 de Venediğin 

Avusturya ve Fransa tarafından yoke

dilmesi, Avrupada bütün muvazeneyi 

kırmış ve bütün garbı öyle bir kaos içi

ne atmıştır ki, yüz kırk senelik görül

memiş gayretlere rağmen, hala içinden 

çıkmış değiliz. Bugünün meselelerini' 

biraz enerji ve azimle tetkika karar 
vermediği takdirde Avrupa pek alli bu 

neviden ikinci bir maceraya sürüklene
bilir. 

............. R. Peker'in ........... ! 

i inkılah Dersleri ~ 
! Ankara ve İstanbul Oniversi- l 
i telerinde R. Peker'in verdiği inkı- i 
i lab derslerinde tutulan talebe ; 
: ti .. d • 'ld'k i i no arı, goz en geçırı ı ten aon· ı 

i. ra, ULUS Basımevince kitap ha- ! 
:.= linde basılnıı§tır. 124 sayfa tutan 1 

eser, yalnız basma masrafı kar· E 

l ıııhğı olarak her yerde ON KURU. l 
i ŞA sablmaktadır. : ·······-························ ....•..........•....... : 

rup onun soğukluğundan kendine de soğuk 
kanlılık vermiye çalıştı. 

-:- B.en alim olduğumu iddia etmedim. Her 
şeyı bılmediğimi bilirim ben. 

- Madam Kastanye sizi küçük odada beli .. 
liyor. 

Albe~, Berti kucağına aldı~ Odet'e yol göstermek için kapının ya"" 
Yazan: )AK ŞARDON 

Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

- Senin yıldızlar ilmi hakkında bu kadar 
yakınlık gösterdiğini hiç sanmazdım, dedi. 

Sonra kendi kendine: "Sükfuletimi muha
faza etmeliyim... Geçen sene böyle konuş
saydı bu derece sabır göstermezdim.. Şu 
vazoyu çoktan kafasına atmış olurdum," di
yordu. 

- Bılmemenin ne ehemiyeti van 
Bert, ümitsizliği gittikçe fazlalaşarak, ::1a

rasından korkmuş bir çocuaun tiz iştikası ile 

ı:avırla pencereden bakıyordu. · 
Hiç gülümsemeden, kaygılı bir bakışla 

- Bir dosta, yaptığı budalalık affedilir. 
Fakat kansının hiç bir hatası affedilmez. 
Onun bütün bir alem, sizin aleminiz olması 
lazımdır. Kocasının fikirlerini bile paylaş
ması arzu edilir. Sen ne biliyorsun ki? Dur, 
oak, sana basit bir şey sorayım: Ay ne za
nan vardır, ne zaman yoktur? 

Alber, pencereye doğru geri geri gitmek
te olan Berte yaklaşarak tekrarladı: 

- Anlat bana bakalım: Ay neden daima 
toparlak değildir? 

Bert, omuzlarını silkerek kanapenin arka
sına geçti. 

- Evet, çok ciddi soruyorum ve bu husus
ta hiç bir şey bilmediğinden de emin bulu
ııuyorum. Bazı akşamların aysız olduğunu 
farzettiğin olmuştur değil mi? 

Bert, elini söminenin mermerine dokundu-

Fakat, bu tasavvur sanki bir sinir buhra
nına sebeb olmuş gibi birden bire bağırdı: 

- Camını sıkıyorsun, budala! ... 
Ve, kendini bir koltuğa fırlatarak yüzünü 

elleriyle kapadı. 
Hüngür hüngür ağlarken : 
- Senin davan umurumda mı benim? di

yordu. Ancak hoşuna gitmiş olmak için sa
na bundan bahsetmek istemiştim. 

Alber, hemen koşup karısına sarılarak: 
- Affet beni ... Kabalık, manasızlık ettim. 

Şaka ediyordum. Sende beni kızdıran bir 
acayip hal vardı. Kusuruma bakma. ne de
diğimi bilmiyordum. 

Bert, göz yaşlan arasrnda boiulurken in
ledi: 

bağırarak; 0 

- Benim... Yalnız iyi kalbim var!. .. Be
nim yalnız sana karşı olan sevgim var! 

_Alber, bu teselli kabul etmez kederi gider
mıye muvaffak olamaksızın Bertin saçlarını 
okşıyarak bir çocuk gibi kocağmda sallıyor
du. 

- Benim sende sevdiğim büsbütün başka 
şeylerdi .... 

Karısına karşı olan muhabbetini izah et
mek istiyor, fakat ancak şu sözleri bulabili
yordu: 

- Sevdiğim sadece kadın olan sensin 

* * * 
Bir gün Alber, Adliye vekaleti kütüphane

sinde iken güzel bir kadının kendisini ~ö:r~ 
mek istediğini haber verdiler. 

- Güzel bir kadın mı? 

etrafına göz gezdirerek sordu: . 
- Sizinle burada konuşabilir miyim? . 
Odet'in dışarı çıkmamasıı için kapının ya .. 

nında duran Alber: 
- Koridorda bir sıraya oturur konoşuruz, 

cevabını verdi. 
Birdenbire nazik ve neşeli bir tavır takı .. 

nan Odet: ., 
- Bu bina bir alem, dedi. Sen Mişel bul~ 

vanndan geçiyordum,sizin belki adliyede ol• 
duğunuzu düşünerek girdim. Rastladığım 

Mösyö Giyyömo, bana kılavuzluk etmek lfıt.ı 
funda bulundu. Sizi bütün koridorlarda ara.ı 
dık. Bu cübbeli adamları görmek ne tuhaf 
bir şey! insan buraya dışarıdan gelince içeri• 
nin ne kadar serin olduğunu farkediyor ... 

Odet, bir sıraya, Alberin yanına oturdu. 
.Gözlerini önüne dof:ru indirerek: 

ı(Sonu var) : 
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~~~:At ydrıtldrı 
GAZİ KOŞUSU 

Bu hafta :1k!1a • 
b.n at ko~u~:ı.rı hi- .. 
tiyor. Pazar ~t:nü 

k.>~ulacak 1ıe~ ko
tu<lan bir t:ı:ıesi 
G a z i kcı"'usuJı:r. 

Bu yazımızda Gazi 
koşusnnun ı:r:ı hi ye

tini ve şimclivr k:ı· 

dar yapılan Gazi 
koşularıyle nazar 
günü bu ko<;urla ko

şacak atlar hakkın
da bildiklerimizi 

an !atacağız. 

Gazi koşusu ınem-~ 
leketimizde doğmuş 
halis kan ingiliz taylara mabsust~r. 

· · d"" t bın 
Mesafe 2400 metre. ikramıyesı 0~ 

h sene ılkba-
\üsur liradır. Bu koşu er .. .. 

·· ·· ve gunun 
har at yarışlarının son gunu 
üçüncü kosusu olarak koşulur. . d 

Gazi ko;usu ilk defa 927 senesın e 
• sine ka-

lı:oşuldu. Bu tarihten 1932 sene t ki 
dar koşu dört ve daha yukarı yaş a 
halis kan ingiliz at ve kısraklara mah

sustu. 1932 senesinden itibaren ise rn~ı:ı
ieketimizde. doğmuş halis kan ingılız 

· · d' 2500 lira olan taylara tahsıs edıl ı ve 
ıkramiyesi fazlalaştırxldı. . 

1 dokuz Gazı 
Simdiye kadar koşu an . 
• 1 . hangı at-

koşusunu hangi cokey erın ve . . 
ların kazandıklarını ve sahiplerının 
isimlerini sıra ile aşağıya yazıyoru~: 
Senesi At ismi Cokeyi Sahiplen 

927 Neriman İhsan Ali Muhittin 

928 Primored Yula Atıf 
928 Primorel 
930 Olgo 
931 Jön Türk 
932 Ll.le 
933 Özdemir 

~34 Ece 

Yula Atıf 
Horvat İsmet İnönü 
Şmeley Yantes 

Horvat Akif 
Nazmi J{. B. Harası 

Paul Salih 
Horvat Ahmet Fikret 

Bu sene Gazi koşusunda üç tay ko-
?35 Tomru 

4acaktır. Bunlar da: 
. ·· keyi Paul Bay Memduhun Şılem ı co 

B I- ·ı· y·· ··k'ü cokeyi Horat ay smaı ın oru 
Bay Salihin Önüsarr cokeyi Bayram 

İ · Ankarada yap-
Bu tayların zmır ve .. 

ıkları dört kosudan üçünü Şilem, bırı
\i de Önüsarı -kazandı. Bu tek koşuyu 

Ş . 1 •· starında Önüsarın İzmirde ve ı em ın . 
d - ·ıeri süriı· 

\alması yüzünden kazan ıgı 1 

.. d"" ~ .. .. koşularrnna lüyor. Burada gor ugumuz 
k . 1 . h cihetten 

nazaran Şilem ra ıp erıne er 

faik bir taydır. Koşuyu kazanması da 

beklenebilir ... 
Bu büyük koşumuzda bu kadar ~z 

··f edilecek bır 
at koşması cidden teessu 
haldir. Bunun da sebeblerini başka ta-

raflarda aramak icab eder. 
. b h rda Kara· 

Çünkü: Geçen sene ılk a a 
. bu koşuyu 

cabey harasında yetışen ve 
. !zmir koşu a-

koşacak evsafta on hır tay 
. bldı Taylar ye· 

ianında müzayede ile sa · . 
. den fazla bır 

oi sahibleri elinde bır sene koşa-
nüddet kalacak ve Gazi koşusunu 
caklardı. t 

. . 1 ak atı idman e • 
Fakat at sahıbı 0 ın ' . . d ayrı 

mek ve atı koşturmak biribırın en 

lç hadisedir. ko tu-
Her at sahibi atını hazırlayıp ş k 

~~~ 

tur. Ecnebi memleketlerde yarışa me
raklı ve yarış atı sahibi olmak istiyen 
bir kimse ;atın aldığı at• bu işin erbabı 
olan mesul bir antrenöre teslim eder. 
Bu adam atı koşuya hazırlar, cokeyini 

bulur, at koşu günü koşar, sahibinin ya
pacağı şey de bu koşuyu zevkle seyir 

etmektir. 
Memleketimizde bu mesul antrenör

lük mesleki henüz ihdas edilmediği için 

at sahiplerimiz atlarını teslim edecek 

kimse bulamıyorlar. Atlarınm idmanı 
ile kendileri veya cokeyleri meşgul o

luyorlar. Cokeyler at idmanının ehli 
olmıyal:ilirler. Bu şerait dah!1inde at

lar acemi ellerde koşuya hazırlanmadı
~ 1 gibi sağlam dahi kalmıyorlar. Gazi 

!oşusu i~in haramrzda yetiş~rebildiğ~
miz at adedi de mahdud oldugundan bır 
sene nihayetinde karşımıza koşuyu ko

şabilecek ancak üç at çıkabiliyor. Bu 

kadar eşhası husuc:;:,,e elinde ye
seneye 
. . tay olmadığı ve bu ihtiyacı yal
tışmış 

nız haramız temin etmek mecburiyetin-

de kaldr. Gelecek sene koşulacak Gazi 

koşusuna koşabilecek evsafta ve bir kaç 

at sahibinin bizzat yetiştirdikleri taylar 

ddur Bunların harada yetisenler-
mevcu · · 
le rekabeti atçılığımız için çok hayırlı 

olacaktır. 
Memletek yarışçılığının en bi.iyi.ik ha-

misi başbakanımızın himmetleriyle ya-
' Jıg" ımız her an ileriye doğru bir a

rışçı 

dım atmakta hem de sağlam temeller 
üstüne dayanmaktadır. Onun içindir ki 

bugün noksan gördüğümüz her hangi 

bir şeyden endişemiz olmıyor. 

Dün küçük, mütevazi tahta tribünlü 

bir meydanda koşan atlarımız bugün 
Avrupa yarış yerleri ile boy ölçü~ecek 

bir alanda kosuyorlar. 

Pazar günü Gazi koşusunda üç at ko
sabilir. Fakat gelecek seneler bunun 

~ok daha fazlalas~r.a~rna eminiz. 

POIJSTE: 

Şiikriiniin olomohili hir 
~ocuğa çarptl 

Fevzipaşa mahallesinde oturan Süky· 
man oğlu Şükrü garajdan otomobilini 
ıkarırken Abidin oğlu iki yaşında İs -
~etre çarparak yiiz~inden hafii surette 
yaralanmasına sebebiyet verdiğinden 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

ULUS 

Polis tayinleri 

Yeni merkez memuru 
ve birinci komiserlerimiz 

Geçenlerde açılan imtihanda mu
vaffak olarak birinci komiserlikten mer
kez memurluğuna ve ikinci komiserlik
ten birinci komiserliğe terfi edenlerin 
isimlerini ve tayin edildikleri yerleri 
aşağıda yazıyoruz. Muvafafkiyetli bir 
meslek hayatından sonra dereceleri yük
selen yeni zabıta amirlerimizi tebrik e
deriz. 

i\lerkt•z nwmurluauna ter.fi eden 
~ 

hirin<'i komiserler 
Ankaradan No. 3 İsmet Ankaraya, 

Ankaradan No. 4 Lütfi Ankaraya, Af
yondan No. 1 Ata Burdura, Ankaradan 
No. 5 Cevat İstanbuJa, Kastamonudan 
No. 1 Şevki İstanbula, İstanbuldan No. 
12 Salih Niyazi İstanbula, Ankaradan 
No. 6 Adil 1stanbula, Çanakkaleden 
No. 1 Fethi İzmire, Bilecikten No. 1 
Sırrı İzınire, Edirneden • si. - No. 1 Ce
lal İstanbula, Ankaradan • si. - No. 5 
Nail İstanbula. 

Birinci konıiserli«e terfi e(len 
"' ikinci komiserler 

Burdurdan No. ı Necati İstanbula, 
Ankaradan No. 6 Abdullah Ankaraya, 
Ankaradan No. 5 Halit Ankaraya, An
karadan No. 4 İbrahim Hali] Ankaraya, 
Kırşehirden No. 1 Fethi Ankaraya, An
karadan No. 3 Halil Ankaraya, Anka
radan • si. - No. 13 Kemal • si. - Anka
raya, İçelden No. 1 Emin Ankaraya, 
Bahkesirden No. 1 Mümin Ankaraya, 
Afyondan - üni, • No. ı Emin Afyona, 
Elazizden No. 1 Mustafa Sabri Ç. Ka
leye, Karstan No. 1 Cemal İçele, Kırk
larelinden No. 1 Şevket Edirneye, Er -
zurumdan - si .- No. 1 Muharrem Çoru
ha, lstanbuldan No. 26 İbrahim lstan
bula, lstanhuldan No. ı Kadri 1stanbu-
1a, lstanbuldan No. 9 Hasan Hüseyin 
İstanbula, lstanbuldan - üni. - No. 22 

Hıfzı İstanbula, G. Antepten No. 1 Ha
san Fikri İstanbula, Kütahyadan No. l 

Kemal İstanbula, !stanbuldan No. 19 
Muzaffer İstanl.ıula, Seyhandan No. 2 

Halil Kamil İstanbula, İstanbul - si. -
No. 3 Selman İstanbula, !tanbuldan No. 
10 Selim 1stanbula, Trabzondan - üni. -
No. 2 Sait Mehmet Trabzona, lstanbul
dan - si. - No. 21 Emin İstanbula, İzmir
den - üni. - No. 6 Faik İzmire. Mardin
den No. 2 Necmi İzmire G. Antepten 
- si. - No. 1 Hüsnü İzmire, İzmirden No. 
3 Y. Siret !zmire, İzmirden - üni .• No. 
13 Lütfi İzmire, Karstan - si. - No. ı 
Hakkı İzmire, Niğdeden - üni. _ No. ı 

Atıf Kastamonuya, Bingülden No. 2 Şe

hap Maraşa, İçelden • üni. 3 üncü ko. -
No. 5 Halil !çele. 

!Uerkez nu•nıurluğuııa lcrfi edip 
nıiinhal bulunmamasından ötiirii 

namzet kalanlar 
İzmirden Bi. 1 inci Ko. No. 1 İbrahim 

Çorumdan • üni. - No. 1 Muharrem. 
Polis mektebi • üni. • No. 1 Lütfi. Si
irtten No. 1 Kemal. Rizeden No. ı İbra
him, Manisadan No. 1 Kemal, Malatya
dan No. 1 Baha, Edirneden No. 1 Sa

dık, Muğladan No. 1 Aziz, İstanbuldan 
No. ı İbrahim 

Ririn<'İ konıi..;erliğe lt>rfi cclip 
miinhal olmama-.nıdan dofovı 

namzl'l kalanlar · 
İstanbuldan - üni. 2 ci ko. · No. 38 Şev

ki, İstanbuldan No. 16 Hikmet. Tunceli
den - si .- No. 1 Ferit. 1strınbuldan No. 

22 Saffet, Bursadan No. 1 Mehmet 

SAYFA 5 
~ 

Cenevre toplantıları başlarkeı1 
(Başı 1. inci sayfada) 

Londra hükümeti, zecri tedbirlerin 
kaldırılması ve Milletler Cemiyetinin 
zevahiri kurtarmasına yarayacak bir 
formül bulmağa uğraşmaktadır, ancak 
böyle bir formüJ bulunamamrştır. 

Etlen - Delbos korwpmıları 
~eri kaldı 

Londra. 11 (A.A.) - Royter Ajan
sının fikrine göre ,BB. Eden ve Delbos 
arasında yapılacağı bildirilen konuşma 
geri bırakılmıştır. Esasen İngiltere hü
kümcti, Cenevrede güdeceği harekt 
hakkında henüz bir karar almış değil
dir. 

İtalya Cenevreden ayrılucllk mı? 
Londra, 11 (A.A.) - Royter Ajansı 

bildiriyor : 
Sanıldığına göre, geçen gün B. E

den ile B. Grandi arasında yapılan gö
rüşmede, İtalyanın Milletler Cemiyeti 
ve zecri tedbirler hakkında alacagı va
ziyetten bahsedilmiştir. B. Grandi zec
ri tedbirler Milletler Cemiyeti asamb
lesinin gelecek toplantısında tamamiy
le kaldırılmadığı takdirde İtalyanın 

Cenevreden ayrılacağını söylediğinden 
bu haberin doğruluğuna hükmedilmek
tedir. Fakat öte taraftan görüşmelerin 
yapıldığı günün akşamı, resmi ingiliz 
mahfilleri bu haberi kati bir şekilde 

yalanlamıştır. İtalyanın Habeşistanın 
ilhaki meselesi hakkında uzlaşmaya da· 
ha elverişli biı vaziyet takınacağı sa
nılmaktadır. 

İngiltere de dahil olduğu halde bir 
çok memleketlerde asamblenin toplantı· 
sınd::ın önce İtalyanın Milletler Cemi
yetine doğru bir adım atacağı ümid o
lunmaktaclrr. Eğer İtalya şarki İtalya 
Afrikasının mandalar prensipine göre 
idare olunacağı hakbnda bit- lıeyamıtta 
bulunursa vaziyet tabiatiyle çok kolay-
1anmış olacaktır. 

Pek yakında B. Grandi'nin dış işleri 
bakanlı~ı ile yeni temaslara girişeceği 
sanılmaktadır. Fakat bir soğuk a1ğın1ı
ğı neticesi hastalanmı:;; olan B. Grandi 
heni.iz yatakta bulunmaktadır. 

llub"~ imparotoru Ceneııredc lıa
be~ 'tlt•legasyonunmı ('alışmalar. 

m idare ede(·el·•. 
Londra, 11 (A.A.) - Habeş mahfil

leri, Negüsün Cenevreye gitmeden ön
ce ı ransız hükümeti erkanı jJe görü~

mek üzere bir müddet Pariste kalmak 
niyetinde olduğunu bildirmektedir. 

Negüs'ün Cenevrede habeş delegas

yonunun çalışmalarını idare edeceği. 

y~lnız asamblenin veya konseyin kon·.~· 
malarına bizzat iştirak etmiyeceği tas.. 
rih olunmaktadır. 

Fransada grev gene genişliyor 
(B;;~ı 1. inci sayfada) 

haremlerinin tadili meselesinde yapıl. 
makta olan münakaşalardır. Her ne ka
dar şurada burada, bilhassa madeni sa
nayi ve elbise fabrikalarında bir takım 
uzlaşmalar yapılmış ise de işçiler, bir çok 
yerlerde bu anlşmaları tasdik etmiyerek 
greve devam etmekte ve atelyeleri işgal 
eylemektedir. 

Bu sabah Paris'in büyük kasapanele
rindeki kasap çırakları ile eczaneler işçi
leri grev ilan etmişlerdir. Bununla bera
ber hastalara ilaçların hemen vaktinde 
yetiştirilmesi hususu temin edilmiştir. 

Biraz sonra büyük bulvarlardaki kah

veler ve lokontalar kapanmıştır. Grevci· 
lerden mürekkeb gruplar, büyük lokan
talarda, otellerde ve kahvelerde çalışan 
arkadaşlarını da greve çağıran yazılan 

havi levhalar ellerinde olduğu halde so

kaklarda dolaşmışlardır. 

Öğle vakti bir çok lokantalar, kol

lektif mukaveleyi ve sendikalarm şartla_ 
rını kabul etmiş olduklarını ve bunun ü
zerine sendikalann kendilerine dükkan• 

larınr açmağa izin verdiklerini bildiren 

san kağıdlar asmışlardır. 

Kazablankada da grev 
Kazabyanka, 11 ( A.A.) - Merkezi 

şeker tasfiyehanesinin yedi yüz işçisi, 
grev ilan etmişlerdir. İşçiler ,atelyeleri 
işgal etmektedir. 

Berliye fabrikaları işe 
ba.şlıyacakfor 

Liyon, 11 (A.A.) - Berliye otobüs 
fabrikaları, yapılan bir uzlaşma gere· 
ğince yarın sabah ~ş:e;u('ye başlıyacak

tır. 

Grevin bcışlangıcmdmıberi 
ili-. kanlı lılidi.o;e 

Versay, 11 (A.A.) - Grevin başlan

gıcındanberi ilk kanlı hadise bu sabah 
vukua gelmiştir. Bu hadise, bir gemi 

1 
in§aat fabrikasında olmuştur. Fabrika 
patronu Aleksandr Senegal, atelyeler
den çıkmak istemiyen beş işçisinin bu 
imtinaı karşısında kızarak bunlardan 
yirmi sekiz yaşındaki Marsel GuJhem 
isminde bir işçiyi dört rövelver kur§u
nu ile ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı, hemen hastahaneye götürül
müştür. Patron. adliyeye teslim edil
miştir. 

Pmronlarla işçiler mii:::mkereye 
deı·anı ediyorlar 

Paris, 11 (A.A.) - Muhtelif endüs

trilere mensub patronlarla işçiler, ba~

bakanlıkta iş bayındırlık ve hava bakan
lıklarında birçok toplantılar yapmakta
dırlar. 

~imdiden bir çok noktalarda anlaş
n:ıı hasıl olmuştur. 

Buna rağmen Paristeki kasap çırak
ları bu sabah grev ilan etmeğe karar 

vermi§lerdir. 

Hiikiimeıin ı·ercliği projeler pur
lamentoda gifaden peçiriliyor 
Paris, 11 (A.A.) - Parlamentonun 

hususi encümeni, dün çok geç vakte ka· 

dar, hükümet tarafından verilen kanun 
projelerini gözden geçrmiş ve bir da-

nesi hariç olmak üzere bunların hepsini 
tasvib eylemiştir. Tasvib olunmayan ka-

nun projesi, herkes için müsavi ko1lek
tif kontrata aid olanıdır ki, bunun da 

es<ı'> noktaları üzerinde anlaşma husu

le gelmiştir. Komünistler, i~ bakanının, 
projede tasrih edildiği gibi hakem vazi-

fesi değil, fakat yalnız mutavassıt vazi
fesi görmesini istemektedirler. Kanun 
projeleri saylavlar kurulunun bugünkü 

toplantısmda müzakere edilecektir. 

Parlamento finans komisyonu, hü
kümetin kırk saatlik hafta ve ücretli 

tatil günleri projelerini kabul ettniştir. 
"h · ası yo • 

ramaz. Çünkü bu meslekte ı tıs 

Tefrika No: 69 

(J N HA R B T O P VEK J LVDENDORF 
Yazan: Genera . UNA 

n . Hıkmet T 
Türkçeye çevıre . 

- . ka devletlere örnek o-

ğundan, bunun zararları o kadar bariz bir şe
kilde tezahürünü göstermedi. Monarşi etra
fındaki bazı mülahazalar dolayısiyle, ordu ve 
devlet güdümünün bu şeklini tetkik keyfi
yeti bir yana bırakılmıştı. Ancak, general 
feldmareşal v. Moltkenin asıl başkumandan 
olarak kabul edilmemiş olması yüzünden za
rarlar meydana geliyordu. 

Aksakhkl;:ır. her ztlman atlatılaımyordu. 

kilde, şarkta 8 inci ordu kumandanlığının ve 
üçüncü yüksek ordu idaresinin tertibinde te
zahürünü gösterdiği gibi, baştan aşağı çürük 
bir vaziyet meydana gelmiş oluyordu. 

Orduların kurmay başkanları, iş başına 
geçerlerken, muayyen şekillere riayet ede -
rek harb ameliyelerinin güdümü için teklif
lerde bulunmak hususunda bütün mesuliye -
tin var ağırlığı ile üzerlerine yüklendiği, 
ordu kumandanlığının, kendilerine uymaları 
lazım geleceği düşüncesini taşımakta hiç de 
haksız değildiler. Nitekim, ~arkta 8 inci or
du kurmay ba~kanhğma seçildiğim zaman, 
ba5kumandanlık genel kurmay başkam ge
n.e~a 1 v. MoltkPden k~ti olarak ''Şark cephe
sını kurtarmak,, emrıni aldım. 

le, hüküm sürmekte olan çürük telakkiler 
göz önünde tutularak, yanıma getirilmiş ve 
bu hususta askeri kabine şefi tarafından ken
disine mah1mat veriimiş olan ordu kuman
d~nın~, i~a? eden şekillere riayet ettiğim fa
alıyetım ıçınde, bana zorluk rıkannadı w • 

d t kk .. •w• :$ gm 
an eşe ur ettıg!mi de kaydetmiştim. 
. Bu~dan şu ~~a~ıte __ çıkmıştı ki, şark cephe

sındekı harb gudumunün başı ord k Müesseselerı, baş. 
1 

,. Prusyasında, 
. · · Wı/hemın d 

ıan Kıral Bırıncı üdafaa ordusunun a 
tıraı, aynı .zamanda rn 
kumandanı idi. .. .. . e eden, General feld 

Harb güdürnunu ıdar un genel kurmay 
nıareşal v. Moltke, ordun . altında idi. Bu
başkam olarak kıral~;~rim gene] kurmay 
ııunıa. beraber, kiral ~ 1dir:ktifleri ''emr,, e
başkanmm hazırladrgı Roon (fon Ron) 
<lerken, harb bakanı Kon~ v. k da politika
ordu idaresinin, Pren~ 8

1 
ı~m~~~ak hareket e

ttm müstakil rnümessıl erı 0 

diyorlardı. 
1 1 .. n tehlikeli bir 

Bu vaziyet çok baş 1. ıgı ıurahn hay-
ıekli idi. Kıral Birinci WılhkeJın,den hakika .. 
• • . 1 k hare et e ' .sıyetıne uygun o ara t'rmiş oldu-
~cn büyük adamları iş başına ge 1 

Harb güdümiiniin faaliyet sahası pek dardı. 
Yüksek ordu idaresinin örneğinde olmak ü
zere, mesul generallerin yanında bir de ge
nel kurmay şefi vardr. Bu zat, yanına veril
diği ordu kumandanının vahud kumanda e
den generı:ılin ernri altmda idi; fakat, . aynı 
zamanda da, ordular genel kurmay başkanı
nın, yani, başkumanclan~n direktiflerine bağlı 
idi. Kuvvetli generallerın yanlarında, bunun 
ehe.,,iveti olamazdı, ve nitekim olmadı. 

Harbdaki vaziyet bir yana bırakılsın. sulh 
zamanında bile bütün generaller kuvvetli de-
ğiJ<lirler. 

İşte bu suretle, alman harb güdümünde 
dün:'la barbında görüldüğü ve en belli bir se-

. Bu ~uretle, şeflik mevkiimde, sark cep} _ 
sındekı h ı:ırb rr\ldihni.inden mesul olarak 

1

~-
nun tarafından ben seçilmiştı'm. ' 
h' b" , zaten 
~ç ır za.mar. bu mevkiimi başka türlü t l" k 

kı etmedım. e a -

Buna dair ''Tannenberg" ve ''K h h 
tarihi dünya harbı mahkemes· ... ~ pe arb 
eserlerimde izahlarım v d Bı onu_ı,ıde,, adlı 

ar ır. u munasebet-

d d ~·ı k , u uman-
~n~. ~~ı , unnay başkam idi; ve bu harb 

gudumunde o, azmi temsil etmekt 'd' 
B . . e ı ı. 

. u ?al, vuzuhsuz vazıyetın meydana e-
tırmesı zaruri olan tehlikeli bir hald" F ~ 
asıl tehlikelisi 2Q o 1916.. .. .. .. ı. a at 
• • ·

0
• ucuncu yuk k d ıdaresinin tesk · 1 · d · se or u 

. . ı ın e ortaya c.ıkmıştı. Yük-
sek ordu ıdaresinde K · d ' ayserın, yalnız a-
d~ .kara ve deniz kuvvetleri başkumandanı i-

' general feld marecal v H' d b 
o-enel k 'S • ın en urg ordu 

b
b k urmay başkanı, daha doğrusu filen 
aş umandandı · b · b ' en ıse, aştan aşagw ı müş-

terek m l" · . esu ıyetı taşıyarak orduya direktifler 
verıyor, harbı güdüyordum. 

(Sonu var) 
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SAYFA 6 ULUS 

Dünk.ahuledilen kaııunlar arasında çeltil{kanunuda vardır 

Kamııtay ceza kanununun bazı maddelerini 
değiştiren ve 25 milyon kiisur liralık fevkalade 

• 

tahsisata dair olan kanunları kabul etti. 
(Başı 1. inci sayfada) 

mal satın almış olanların taksit bedel
lerinin tecili hakkındaki 2222 sayrlı ka
nuna ek proje; 

Göçmenlere ve ihtiyacı olan çiftçi
lere ödünç tohumluk ve yemeklik dağı
tılması hakkındaki kanunun birinci mad
desinde yazılr 1 .000.000 liranın artırrl

ınasrna dair olan 2863 sayıh kanunla ka
bul edilen had içerisinden bin ton buğ
'dayrn kızrlay kurumuna verilmesi; 

2314 sayılı kanuna iki madde eklen
mesi ve birinci maddesinin değiştiril
mesi: 

Vakıflar umum müdürlüğünce ba:n 
inşaat için teahhüdler yapılması mezu
niyetine dair olan 20J7 ve 2398 sayılı 

kanunlara ek kanun projesi; 
25.780.000 liralık fevka/9.de tahsisat 

ı•erilmesi; 

Çeltik ekimi; 
Türk ceza kanununun bazı maddele

rinin ve uyuşturucu maddelerin müra
kabesi hakkındaki kanunun 28 inci mad
desinin değı'<itirilmesi 

Hakkındaki kanun projelerini kabul 
etmiştir. 

Devlet şurasında boş olan iki aza
lık için seçim yapılması hakkında hü
kümet tezkeresi üzerine adliye ve dahili
ye encümenlerinden mürekkeb muhtelit 
encümeninin Devlet şurası kanununun 
üçüncü maddesi mucibince seçtiği 6 
namzed için yapılan seçim neticesinde 
Sıvas valisi B. Hazımla: Maliye veka
leti hukuk müşaviri B. Salahaddin in
'ihap edilmişlerdir. 

Maaş kanununun 13, 14 ve 25 inci 
maddelerinin değiştirilmesine dair o
lan kanun projesinin evelki celsede gö
rüşülmesi sırasmda 25 inci madde, "ika· 
.netgahı haricindeki garnizonlara sev

kedilecek yedek subaylara talim müd
detince aynen verilecek bir nefer tayı
nma aid,. olan fıkranın "ellerine az ma-
1ş geçenlere rütbe maaşına iblağ edecek 
bir farkrn verilmesi .. suretinde tadili 
yol unda bir takrir verilmiş ve madde 
enrümene gönderi1mi~ti. 

Enciimen bu maddeyi "bir nefer ta
yını yeri'1e nakden 10 lira verilmesi .. 
~<'ldinde tadil etmişti. 

Aradaki fark 
General Şefik (Denizli) söz aldı: 
"- Burada bahse mevzu olan daha 

fazla mektep muallimleridir. Mektep 
muallimlerinin eline 42 lira geçer. Hal· 
buki zabit maaşı 52 liradır. Fark olan 
bunu alsınlar. Bu şimdiki şekil bir ka
zanç değildir. Bir nefer tayını 7,5 lira
dır. Bizim şimdi verdiğimiz 10 lira Öl
duğuna göre arada 2.5 lira fark vardır. 
Halbuki bu subaylar, bu şekilde dışar
da yemek yemeğe mecbur kalacakların
dan ziyan edeceklerdir. Bir zabit, ala· 
cağı 7 .5 liraya bir iki lfra ilave ile kış · 

ada yemeğini pekala temin edebmr. Bu 
• naaş farkım vermekle beraber bir ne
'er taymı da mı vermek taraftarısınız? 

!\'f,.~eJenin mahiyeti 
Enver Adakan (Balıkesir) - Bu 

vanlnız bir para meselesi değildir: Bu 
ınesele orduda ikilik doğurmamak; mu
ıazzaf bir zabitle ,ihtiyat zabitleri ara
sında fark gözetmemek meselesidir. 
Kaldı ki. zabitler kıtada tabldotla iaşe 
ediliyorlar ve bazı hallerde bu; tayın 
oedelin<l"'n çok daha ucuz olur ve hatta 
beş lira .. ::\ kadar düşebilir. Bundan do· 
layı ta• ih:mrn enciimenden geldiği şe
kilcle k~ı ıılünü rica ederim .... 

Ve rr~rırıe encümenden geldiği gibi 
kabul edildi. 

(:..itik kanunu 
Çeltik kanun projesinde "çeltik ek

mek için izin almak istiyenlerden su
lar kime aid olursa olsun on ark başına 
mahalli komisyonlarca 30-60 kuruş alı

ntt ... hükmünii koyan onuncu madde 
görüşülürken Aka Gündüz (Ankara) 
eöz aldı: 

.. _ Bu onuncu maddede, zannede

rim, ufak bir eksiklik var: alınacak pa
ra ko'ay ca ve tabii olarak alınan supa
rasıdır. Bir de para harcayarak alınan 
sular vartlır: ark vapılmıs. arteziven acıl-

mış, motör konmuştur. Bu gibi hallerde 
asgari tarife tatbik edilse daha adilane 
olur. Bunun için bir de takrir veriyo· 
rum.,, 

Encümen de muvafakat ettiğindne B. 
Aka Gündüzün takriri kabul edildi. 

Emin Sazak (Eskişehir) sordu: 
"- Yeni bir vergi ihdas ediliyor. 

Bu vergi nereye sarfedilecektir? 
Rifat Vardar (Zonguldak) - Bu 

vergi, sulama ücretidir. 

Bn para çeltik işlerine 
harcanacaktır 

Ziraat encümeni mazbata muharriri 
Yaşar Özey (Manisa) - Bu doğrudan 
doğruya çeltik hususlarma sarfedile
cektir. Bir defa bendlerin tamiri; bek
çiler, mutemed heyetler ve komisyon 
lar var. Bütün bu masraflar buradan çı
kacaktır. Bu parayı vermediğimiz tak
dirde yapılacak bir çok esaslı işler ya· 
prlamıyacaktu. Çünkü başka tahsisatı
mız yoktur. 

Emin Sazak {Eskişehir) tekrar söz 
aldı: 

''- Eğer dönüm başına alacağımız 

para ile çeltik ekecek adamın bendini, 
arkını yapacaksak buna imkan yoktur. 
Heyetin göstereceği tarifeler dairesin
de arkını, bendini yaI1tırmıyanlara çel
tik ekimine müsaade etmiyelim. Bu 
maddenin kaldırılmasını rica edeceğim. 

Yaşar Özey (Manisa) Encümen adı
na cevab verdi: 

"- Bu para kanunun ruhunu teşkil 
ediyor. Eğer bu para olmazsa çeltik zi
raatinin verimli bir şekilde yayılmasına 
imkan yoktur. Bu kanunla çeltik ziraa
tine geniş ve müsbet imkanlar hazırlı
yoruz. Sıhati bozan ark ve bendlerin 
kaldırılması, ancak para ile kabil ola
caktır. 

Emin Sazak (Eskişehir) - Fakat 
bunu niçin böyle vergi ihdas ederek ya
pacağız Çeltik ekenler, bend yapma· 
sını, ark açmasını bilirler. Bilmezlerse 
öğretelim. 

Onuncu madde aynen kabul edil

mi~tir. 

Çehik komisyonlarmm 
vereceği kararlar 

Bu kanunda yazılı para cezalarına 
çeltik komisyonlarınca karar verileceği 
ve bu kararların alakalılar tarafından 
7 gün içinde mahalli sulh hakimine iti
raz olunabileceği hakkında olan 30 un
cu madde görüşülürken Galip Pekel 
(Tokad) - Dahiliye encümeninin çel
tik komisyonlarının vereceği kararların 
süratle tatbiki ve dolayısiyle otoritesi
ni artırmak için bu kararların temyiz 
edilemiyeceği hükmünü koyduğunu, çel
tik komisyonunun kararlarının sulh 
mahkemelerinin tasdikinden geçmesi
nin bu komisyonun prestiji üzerinde 
fena tesir yapacağını söyliyerek Dahi
liye encümeninin 7 inci madde olarak 
tesbit ettiği maddenin nazarı itibara a

hnmasmr istedi. 

Ali Rıza Türel (Konya); bu mad
denin tanziminde iki ehemiyetli sebeb 
olduğunu; bunlardan biri: bu işin ge
reken süratle yürümesi: diğeri de vu· 
kuu muhtemel haksızlıklara karşı ka
rarların adliyenin mürakabesine tabi 
tutulması olduğunu; ortada makamın 
yüksekliği ve prestijisi meselesinin hah · 
se mevzu olmıyacağınr: zaten para ce
zasının verilmesi meselesinin usulen 
mcıhkemeye aid bulunduğunu söyliye -
rek sürati temin için de kararların tem
yiz edilememesi hükmünün konulmuş 

olduğu cevabını verdi ve madde aynen 

kabul edildi. 

Ceza kanununun 
~örüşülmesirule 

Ceza kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun projesi 
görüşülürken: ''bu kanuna muhalif di· 
ğer ahkam mülgadır.,, hükmünü koyan 
36 ıncı maddenin müzakeresi sırasında 

adliye encümeni mazbata muharriri Sa
Jah Yargı (Kocaeli) maliye encümeni -
nin koyduğu böyle bir hükmün ne hü
kllmet, ne de diğer encü:menler layiha
sında olmadığından bunun yerine adli· 
ve encümeninin 37 inci maddesinin ka· 

bulünü istedi. Büdce encümeni de aynı 
fikre iştirak etti ve teklif kabul edildi. 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) Mahkfun
ların nafıa ve sair işlerde iki gün çalı· 
şıp mahkfuniyetlerinden bir gün mah
sup edilmesi meselesine temas etti ve 
buna aid maddenin son fıkra1arının kal
dırılmasını istedi. Adliye encümeni a
dına Fuad Sirmen (Erzurum) mahkOm
lara verilecek cezaların nevilerini izah 
etti ve burada kabul edilen sisteme gö
re mahkumların evvela tek hücrede yat
maları, sonra ıslahı hal ettikçe derece 
derece cezasının hafifletileceğini, ni
hayet bir gün çalışmasının dört gününe 
sayılacağını anlattr ve madde aynen ka
bul edildi. 

n~vlt•t ~ahsi} etine karşı 
işlenen cürümler 

Devletin şahsiyetine karşı i_şlenen cü
rümler bahsi görüşülürken: 

Berç Türker (Afyon) - Encümen
den bir sual soracağım. Devlete karşı iş
lenmiş cürümler gayet ağır cürümlerdir. 
Bunlar için bazı cezalar konulmuş. Bu 
cezalar hangi esas üzerine konulmuştur. 
Bunlar üç sene on sene ağır hapis 200 

den 500 liraya kadar para cezası gibi ce
zalarla karşılanamaz. Bunların hepsi için 
azami ve tek bir ceza olmalıdır. Dedi. 

Adliye encümeni namrna Fuad Sir
men (Erzurum) - Devlet emniyetine 
taeallük eden suçlar ceza kanununda yer 
almıştı. Fakat tatbikat bize gösterdi ki 
bazı hususat kanunun gösterdiği çerçeve 
haricinde kalıyor. Aynı zamanda devle
tin emniyeti hususunda da mühim tehli
ke teşkil ediyor. Bu sebeble adliye veka
letinin bu yoldaki hükümleri tamamen 
değiştirmek husuunda gösterdiği arzuyu 
encümenimiz şükranla karşılamış ve ay
nı fikir dahilinde hareket etmiştir. Biz 
gerek halihazır kanunumuzdaki hüküm
leri ve gerekse medeni memleketlerin bu 
yolda harb sonunda almcş oldukları ted
birleri nazara alarak yeni esaslar ve ce
zai müeyyedelcr tesbit l!tmiş oluyoruz. 
Cezanın yapılan suçun nevine göre ağır 
veya hafif olması !azcmdır. Bugün her 
yerde bu esas kabul edilmektedir. 

Berç Türker - Bir azami ceza tesbit 

edilemez mi? 
Fuad Sirmen - Biz muayyen ceza· 

lan mümkün mertebe arttırdık. 

İftiradan zarar J?;C)renl<·r 
İftira bahsinde Berç Türker tekrar 

söz alarak iftiradan zarar gören kimse 
hakkında tazminatın ınevzuu bahsedil
mediğini işaret etmiş. Fuad Sirmen bir 
suçtan zarar görenin maddi ve manevi 
zararlarının tazminini her zaman istiye
bileceğini, tazminata dair umumi hü
kümler bulunduğunu c-evaben söylemi~

tir. 

Cocuk diisüroıck bahı;;i 
Dr. Hasan Vasfi (Balckesir) Fe-nni 

bir sekilde tesbit edilen bazı hayati za
rure,tlere binaen çocuk düşürmek veya 
almak gibi müdah,alelerin cürüm sayılıp 
sayılmıyacağım sormuştur. 

Fuad Sirmen, Çocuk dü~ürme suç_ 
lan faslında cezanın arttırıldığını fakat 
fenni zaruretler için kanuna avrı bir sa
rahat konm~rhi!:ınt bunun bitt~hi suç teş· 
kil etmiyeceğini ifade etmi~tir. 

Hir ilih•P 
526 ıncı madde görüsüliirken adli

ye encümeni maddeye "s.apka iksası 
hakkındaki 621 numaratı kanunla türk 
harflerinin kııhul ve tatbiki hakkındaki 
1353 numaralı k:ınıınun memnuivet ve· 
ya mecburiyetlerine muhalif h~reket e
denler üç aya kadar hafif hauıs kararı 
ve 10 liradan 200 lirava kadar hafif pa
ra cez;ısiyle cezalandırılır ... fıkrasrnın i-
13.v<'c;ini istemiş teklif kabul edilmiştir. 

Kamutay bugün toplanacaktır. 

25 milyon küsür liralık 
fevkalade tahsisatla 

neler yapılacak? 
Memleketin müdafaa vasıtalarile 

Kültür ve Bayındtrhk işlerinin takviye
si, sınai ve zir al inkişafın tacili ve de· 
miryo11arı inşaatının daha kısa bir za· 
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lKamutayın bugün görüşecekl~ ·i 
Kamutay bugünkü toplantısında aşağıdaki 

kanun projelerini görüşecektir 
1 - Devlet müesseseleriyle türkler 

veya türk sermayesiyle müteşekkil şir
ketler tarafmdan satın alınan buharlı 

gemilerle memlekette yapılan müma
sillerinin gümrük resminden istisnasına 
dair kanun layihası. 

Bu layihaya göre, bu gibi şirketler 

tarafından satın alınan buharlr gemiler
le Türkiyede bunlar tarafından yeni
den veya mevcud gemilerin bazı aksa· 
mından istifade etmek suretile yapıla
cak ve yaptırılacak buharlı gemilere lü
zumu olan tekne ve makine aksam ve 
teçhizatiyle kazan, levazımat ve teçhiza
tı ve sair gemi alat ve edevatı ve demir
baş eşya ve mefruşatı yerli mallarından 
tamiri mümkün olanlar hariç olmak, 
faturaları İktrsad bakanlığınca tasdik 
edilmek ve her gemi için bir defaya 
mahsus olmak şartile 1940 mali yılı so
nuna kadar gümrük resminden muaf 
olacaktır. Bu suretle Şirketi Hayriye
nin kendi fabrikalarında yaptıracağı ge
miler için hariçten getirteceği malzeme 
bu muafiyetten müstefid olacağı gibi, 
Van gölünde işletilmek üzere hariçten 
mübayaa edilecek veya dahilde yaptırı
lacak olan motörlü g-emilcr de bu hüküm
den istifade edeceklerdir. 

2 - Cumur başkanlrğr filarmonik 
orkestrası teşkilatı ve orkestra men
suplarmm terfi ve tecziyeleri hakkında 
11iyiha. 

3 - Vilayetlerde bir seferberlik mü
dürlüğü veya memurluğu ihdasına ve 
İstanbul ile Ankara vilayetleri kadro
larının genişletilmesine dair kanun la
yihaları. 

4 - Mülga Seyrisefain idaresi me
murlarrndan olup da yeni teşekküller
de istihdam edilenlerden vefat edenle
rin dul ve yetimlerine istihkak kesbe
decekleri tekaüd maaşı üzerinden ve 
mülga Seyrisefain idaresi tekaüd ni
zamnamesi hükümlerine göre maaş tah
sis ve bu maaşların istihkak tarihlerin
den itibaren mensup oldukları idareler
ce tediyesine dair layiha. Bu memurla
rın yeni idarelerde geçen hizmet müd
detleri Sevrisefain in<ıresinde aldıkları 
son maaş ile geçen fili hizmet addolu
nacaktır. 

5 - Deniz yolları ve Akay işletme 

idarelerinin yaptıracakları gemiler için 
on milyon liralık tahsisat verilmesi hak
kındaki kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında layiha. Bu layi
haya göre sipariş bedellerinin taksitle
ri mutlak olarak on senede değil, en 
çok on senede ödenebilecektir. 

6 - Belediyeler imar heyetinin fen 
işleri teşkilatı hakkında layiha. Bu la
yihaya nazaran mezkur teşkilatta kulla
nılacak mühendis, mimar ve memurla
rın ücretleri belediyelere dağıtılacak 

temettü hisselerinden verilecektir. 

7 - İhtiyat subay ve aske.ri memur
lar kanununun 14 üncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair layiha. 

Bu layiha esaslarına göre, meslek 
tahsilini Türkkuşu teşkilatında yapa ... 
rak (C) brövesini almış olan orta mek· 

manda ikmali ile uzak yerlerin merke
ze ve birbirlerine bağlanması hususla
rının temini ve gelecek muhacirlerin 
bir an evel müstahsil bir hale konabilme
leri içn muktazi mebaliğin temini mak
sadiyle hükümet Kamutaydan dün ka
bul edilen 25.780.000 liralık tahsisatı is
temek lüzumunu hissetmiştir. 

Bu tahsisat fevkalade membalardan 
elde edileceği tahmin olunan varidatla 
karsılanabi1ece ktir. 

Bu tahsisattan 1. 7 50.000 lirası muha
cir iskan işlerine, 817,000 lirası Anka
rada yam1acak fakülte ve mekteplerle 
İstanbul Üniversitesinin inşaat, tamirat 
ve tesisatına 2,800,000 lirası Sıvas - Er
zurum demiryolu insaatma, 490,QOO li -
rası Trabzon - İran hududu transit yo
lunun inşasına, 280,000 lirası aynı yolun 
motorize edilmesine, 300.000 lirası Çar
samba ovasının kurutulması, Van, Ig • 
dır, Erzincan, Erzurum su işlerine, 17 5. 
bin lirası İstanbul rıhtımlarının tamiri
ne, 700 bin lirası yaş ve kuru meyvala· 
rın ıslahına, mlitebakisi de umumi mü
fettişliklerin inşaatı işlerine ve milli 
müdafaa emrine tahsis olunmuştur. 

teb mezunları ihtiyat subay olabilecek
lerinden bunlar her sene bir ay pilot 
uçuşuna tabi tutulacaklardı.r. 

8 - İstanbul telefon tesisatının tesel
lüm ve işletme muamelelerine dair la· 
yiha. 

Bu layihaya göre İstanbul telefon 
servisi umum müdürlüğe bağlı bir mü
dürlük tarafından ifa edilecektir. 

Bu kanunun neşrinden itibaren bir 
ay zarfında Nafıanm hazırlıyacağı ve 
bakanla.r heyetinin tasdik edeceği yeni 
tarife tatbik mevkiine konacaktır. 

9 - İstanbul telefon müdürlüğü 1936 
büdcesi ve kadrosu. Bu müdürlüğün 

maaşlı memurları layihaya me.rbut bir 
cetvelde gösterilmiştir. Ücretli memur 
ve müstahdemlerin kadroları bu seneye 
münhasır olmak üzere Bakanlar Heye
ti tarafından tesbit olunacaktır. Müdü
rün asli maaşı 90, muavinin 80, santral
lar amiri, şebeke amiri ve muhasebeci
nin 70, işletme servisi amirinin 55, lira 
olarak tesbit edilmiştr. 

10 - Dahiliye Vekaleti merkez teş
kilat ve vazifeleri hakkındaki kanu ... 
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi • 
ne ve kanuna bazı hükümler ilavesine 
dair layiha. 

İngiliz sualleri 

B. Eden Avam Kamara
sında beyana tt~ 

bulundu 
Londra, 11 (A.A.) - Liberal 

mebuslardan Mander ile işçi mebus -
!ardan Corc Garro, Avam Kamara
sında B. Eden'den Almanya'ya gön
derilmiş olan sualname hakkında be
yanatta bulunmasını ve bilhassa Al
manyanm hangi tarihte ceavb ver -
mesi ihtimali olduğunu bildirmesini 
isetmişlerdir. 

B. Eden, iki hükümet arasında 
teati edilmiş olan vesikalarla yapıl -
mış olan konuşmaların kısa bir tarih· 
çesini yapmakla iktifa etmiş ve Al
manya hükümetinin yeni fransız ka
binesinin kurulmsamdan önce cevah 
vermek niyetinde olmadığını 26 ma
yıs tarihinde Sir Flips' e bildirmiş ol
duğunu hatırlatmıştır. 

•• - Acaba alman hükümeti, İn
giliz hükümetinin kollektlf emniyet 
meselesinde belli başlı bir hattı ha • 
reket kabul etmesini mi bekliyordu?" 
suretinde B. Mander tarafından soru· 
lan suale B. Eden, şu cevabı vermiş
tir: 

•· - Bu suallere cevab verilme • 
mesi için hiç bir sebeb göremiyorum ... 

B. Van Zeeland 
Yakında Belçika 

kabinesini kuracak 
Brüksel, 11 (A.A.) - Kabine bun.. 

ram artık bitmiş sayılmaktadır. B. Van 
Zeeland'ın bugün yeni kabine listesini 

kırala vermesi beklenmektedir. Eski ka
bine azalarının bir çoğu yeni kabinede 
yer alacaktrr. Sosyalist lideri Vander
veld'in başbakan muavinliğine, gene sos· 
yalist Spak'ın da dış işleri bakanlığına 
getirileceği söylenmektedir. 

Fransa bankasının nizam
namesi değiştir liyor 
Faris, 11 (A.A.) - Bugün, yarın, 

B. Oriol parlamentodan, Fransa devlet 
bankası esas nizamnamesinin değişti· 

rilmesini istiyecektir. 

Bu, bankanın sermeye ınil.tları. ak
siyonlarının şeklini, temettüün sureti 
tevziini, ıhtiyat sermayesinin idare tar
zım, hissedarların temsilini ve saireyi 
1 ı jermiual tarihli kanun ile tayin ve 
tesbit eden ana hi.ıkiımlerinin decişti· 
rilmesini gerektiren muazzam ve gi.ı~ 

bir iş olacaktır. B. Oriol divanı muha· 
sebat azalarından ve hukuk mütehassıs
larından milrekkeb bir 'heyetle beraber 
bu meseleyi gözden ~eçirmektedir. 



12 HAZiRAN 1936 CUMA 
ULUS 

vEKALETl 
MlLLI MUD:r~NU tLANLARl 

SATIN ALMA KO 
1 1 D. D. YOlJ.ARI VE UMANLARI UMUM 

MODORLOCO S. A. KOMiSYONU ILANLARI: 111 ANKARA BELEDiYE REISUCJ ILANLARI 
lLAN 

1 
Asekerl mekteb~r~ taluıe:~=~ Buna Ask~rt 

1 
936 937 den seneaı lçtn ~-•t Utelia• ve Konya. Erzın• 

- • el 1d Aıkerl -
11Hleriy1e, Kırık~• elerine talebe abnacaktırktepler talimatında 
an Askeri orta mel tepAskerf lise ve orta ıne tkerlik tubelerincle 

2 - Kabul ta~ an skerf mekteplerde ve a 
yazdıdır. Bu talımat A da öa önUnde bulun-
ıörillebllir. ~ da yazılı buıuaulan 1 

3 _ İsteklilerin ap.,ı da bq1ar ve 
durmaları Uzıınclll'. 

1 
d kaydükabul. l~eaumıs~ Atuttotla 21 

A) Blltün mektep !r re Müsabaka ımtıhanı 
10/ Afustos/936 da bı~ır· dDcleki mevkilerde 
Atustne arasında. yap~ul~ndukları yerler3~#emmus/936 tarihine 

B) Mekte~lile!ın lO!ffaziran/936 ~n beledae ıniracaat etmit 
oturan iateklılerın 1 in Askerlik ıu 
kadar bulundukları yer er taınamlayıp As-
olmaları llzımdır. taşıyan istekliler ~ •e aıekteblcrc1en 

C) Kabul ,~ıarın~ l mektebe ıısnde tmemdldir 
kertik ıubelen vaaı~i! ;ir iıtekli mektebe tgi dilen isteklilerin hn:
dave.t vaki olına~aJ? ~ına girmek için ~av~ e kaZaft'll8JIDC8 gen 

D) Müsabaka ımıııa:_dar ptmek ve ımff'1istekliye aittir. Bu-
tihan yapılacak yere 

1 
maaraflar tamam Ye ıstnrmesl tlsımdır. 

ctanmek icin ra~cakd:Ü, masrafını bera':;i:de biç blr hak iddia 
nun icin de gıdı• vebe kabul edilmediil ta tctebe aıırunular. 

E) İstekli mekte ki tab•ili olanlar da • ln ~· batb 
eclemes ve bir aenelete:ı ve meccantcJlr. Taibe•= oldutu t.ibi aynca 

4 _ Mektepler Y Jdtablan aıekte 
ıfydiribnaİt teçbbatr veda verilir. tercfea arsu edenler 
her ay bir aıi~ 118' muvaffakJYetle bitl=dirde ariibendia ve 

s - Askeri btıeler gtrerelc ~ldart tahsile ,ancJerilir. 
mGabab iaı~tınek ikete Avrupaya t--2380 
fen aıeaıuru yetl!U' ( 1306) 

koooeratifi 
Ankara bahçeli evler yapı 

ortaktan 
Bahçeli Evler Yapı 

Ankara • • ()rtaklarma 
Kooneratifı a1 rit edebilmek için. r- ddesille g&re, ev pa el adeıımit oJmUI 

StatilıDiiziin "en = ;8 10 unun ihal~•~linin ~o 10 tutan-
cvlerin ketif bed e. • edilen evin ket erbank pbellnde 
llnm ıeJctiiüıclcn, aı~esi aııcye kadar SUm idare Jlediai 
nm 13 haziran 1936 c nJaıaSI rica oluntll'· 1-2393 
açtınlan huauat hesaba yatı 

Eml3k ve Eytam 
Bankasından· 

ndaııhk karii· 
Çiftlik aafalt yotundali Evlet Yap 

Ankarada taıasyoıı ~e (AJıkara ~~ rnekllleriıl 
eında bulunan ~ ~ bıı tarihtell ~ve la· 
Kooperatifine~) ıaa;;:ri proje, umumi~'::' nsertııe f9s. elli 
meccanen aJabılece isnlerlne ı&re ....... ~ı..ı rtlar c!aireaınde 
bikalan ve taf91Jlt r~~-,. lnfall qatıa-a 18 

eli • ,atUrli ouu- ... ı.r da 
bahç evın piltnı•Y• koıunu,. .. -· t 00 ı.eıte Ankara 
kapalı zarfla e ba ınna ... 

1- ihale 17.6.193t:~~yapda~· ... Teıninat (40.000) 
Emllk ve Eytam banbedel (S00.000) -nbu lıtiJcruı dahL 

2 - Jluh.ı;:: Bankalar t~~~ ::;aıette 'bir gayri aıen· 
Ura ollQ> para kabul edil~ 
u tahvili veya bankaca sonra lklncl aıacl· 
kul olabilir. .. t ibateden bir &afta • MGteahhit illet• 

s- ip alan mute~ ibla~ aı9cburd!uııa iblaiı için al· 
dedeki temin~tı i1d ~deltnln ytsd~ 1 eder. 
se banka temınatın 1Jma111U c1a u Uralık W... lnpa-
tilasyonlard~~ •• ~!a!:ı:e eo as ~bu rit'atta inpatı 

4 - ltteaucıı;-;;.saraut o1«1ukJatlftl ctukJarllll ıa.terir -.e
tmı muvaffald,etle nl iktlcJarl 1lais ~ 1ı1al ıUDl1 Bileye b-

yapacak mali ve fen ;a..cuf 1 in EınJlk Bankı· 
aikaları 13.6.1936 .tarih~:tcs1ıtmeye ittirak ç 1-2~1' 
dar ibraz etmelerı .:,: ~,,...1•"' 1b""'tl'1'. 
.,..,.,ı.,.,. 1ı-t tc.!n•f 'fP_., 

_J!ı;~nden : 
Ankara. ~~ ~ Anbd vuıyetı bin .. 

__ hfı siftl .aat b e etif"MCJell 572S4 ltra 11 
25-6-936 tarih e~..;ar encDaDeıdncJe ıooo . 136+500 kllomel-f 

smcla 1tpı.nan voUJıet-~ yoıuauıı ~~ı. sarf gqtil• eJııültmeye 
kurut olan Aftkal'.a • ıoeiafe' iJllUU ....--
feleri aıaııftda ~ 98 vrak Ankara villyet nafıa 
çıkaniaıııtır. _ ..... .-.,.eliler e 

Projeler, Jcetfl, --~ lateklllerin teklif mek-
mlldUrlOtincle prille 4112 lira 71 kurUCJ1ımc1aı1 atmmıı fennt 

Muftkbt --~tJarl, nafıa 1!8 adle- birlikte ~36 per• 
tupları, aıuvakkat ..- ocJaa ~ encumenhıe venneleri 
ehliyet •eaiblarl:; 4e kadar viJ,lyet t--ı348 
ıembt cUnil saat 
Jbnudır. (1274) d•• lüğünden: 

-- • ·Müur 
Ankara Bapı.se~ 9361pt1•ın4ml Tbari~! 

1 - Anbra Hapiı ı~dyacı olan ~1:!.9:°~:~ gibı mUd· 
sonuna kadar blr aenerait dahilinde blrill rrbmftır. 
prtnamede aıes::;-,':ıullle aıuııabla:~an puarteıl p~ uat 
detle ve kapalı ffaSlraD 9S6 tariJılae "lifinde toplanan komı11on· 

2 - !hal• 22 uri t aıiiddei umuım 
15 te Ankar• cuaı ye • llL d 7,5 buçulu olan • 2601 • 
da yapılacaktlf• en bedeltn 7P e k1 di 

s - lateklll!t :::.: aıuvakkate :~~f :: d::n,. re~ ile l· 
Bn .72· kunıt1 den aıatevelllt ~ili Ucret aıaarafı •e saır bil· 

4 - EblltlDC lhac:e etoDelln 
Jln tıcretl~f .. ~abbide aittir. 936 _ ..... teai giiııl saat 14 de 
dlmle lll&llU.. lll ıarı 22 eutraıı r-:-dd de yurh kami8-

s - Teklif -~us aıukabilinde ikincı aıa e 
bdar mra !f o. lu aıak ktlr aıak tatlyenler aıeaal 
yon reisliline veri!e~ımek -,e fasla ~:!\8J~e aıUracaat etmeleri 

1 - şartnaaıe~. de hapis evi aıl t:...zs40 
-tı sarfmcta ee.,.. .. ı 
l1tn olunur. (1229) d 

Belediyesin en : Tarsus ~ 
1 

aı11aenc1l•liil ~ıktır, Talip o-
.. _-'e beled ye -• kl:ıı.."A1...1ıe beraber 

"300" lira arblr: ~il' .. araeil ve.-k re~n--~-leri .. 
lelam uısdlkli diplOlll8 _.... ~ ---;-mı 
29 huiran 19'6 sene. 
elunur. (1212) 

iLAN 
Muhammen bedeli 46426 lira olan muhtelif aıakkab kalemleri, 

klavuzlar, nybalar ve saire 23-7-1936 partembe pnii saat 15,30 da 
kapalı zarf uaultl ile Ankaracla idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek lstlyenlerin 3481,95 llnlık aıuvalrkat teaılnat ile 
kanunun tayin ettiii vesikaları ve 7-5-1936 C• 3297 no. lu relllll pse
tede mUnteıir talimat veçhile alınacak ehliyet vesibtmı tekliflerly. 
le birlikte aynı gün saat 14,30 za bdar komisyon reialiiine verme· 
leri lbımdır. 

Şartnameler 232 kuru' mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinden alınabilir. (1203) 1-2358 

tLAN 
Muhammen bedeli 14407 lira olan muhtelifUlcina elektrik mal· 

seınesi ve gloplar (6. 7. 1936) pazartesi gtlnU aut (15,30) da kapalı 
urfla Ankarada idare binasında satın almac:aktır. 

Bu ite girmek iatlyenlerin 1080,52 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiii veailralan ve resmi ıuetenin 7. 5. 1936 T. ve 
3297 No lu nilahaıında intitar etaıiı olan talimatname dairesinde 
alınmıt ehliyet vesikamı ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 aka· 
dar komia,oa reiıllflne vermeleri lbımdrr. 

Şartnameler paraıız olarak Haydarpafada Teıelliim ve sevk mll
dilrliibde, Ankarada malseme dairesinde datıtılmaktadır. 

(1235) 1-2311 

Yataklı Vagonlar Kontrolu 
Albert Presean - Danielle Darryeus 

Ankara Elektrik Şirketinden : 
llrketlınlz nrak lralniüne bir memur alınacaktır. lttelrlilerin t6rk 

tabaasmdan olmau, ahnanca bilmesi ve t6ccalt mieaeRlerde çabf. 
'Dit oJmar prftlr. 

lateldiler ellerindeki veuikle Yeftitebir'deki fk'ket merkezine ml-
ıacaat etmelidirler. l-2l94 

Ankara Valiliğinden : 
Tahmin edilen diposito Ananın illik· 

Mahallesi sokafı cinai numarası kıymet mikdan tan 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

Yenitebir Dikmen Hali 69 • 56 135 00 10 13 27 
cad. arasa Metre M. 

Yukarıda mahallesi sokağı ve numarası ile muhammen bedeli ya.. 
zılı 27 metre murabbaı ana pqin para ile 22-6-936 puarteti giinl \ 
saat 14 de açık artırma suretiyle satılacaktır. 

isteklilerin s6zU geçen gün ve aaatt• pey sürmek llzere hizasında 
gösterilen diposit makbuziyle defterdarlıkta kurulan komisyona 
mUracaatJarı. (1275) 1-2356 

Sıhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden : 

350 lira ücretli umum sıtma mücadelesi su mühendisliği mün
haldir. Talip olan au mühendislerinin evrakı müsbiteleriyle Sıhat 
'ft İçtimai Muavenet VeJr4le~ müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1323) 1-2414 

------------------------------------------------Esnaf Cemiyetleri 
Mürakipİiğinden : 

Sebzecller ve meyvacılat cemiyetinin 936 yılı için idare heyeti 
üye seçimi 15/6/936 puartetl günü uat 16 da Hacıbayram cadde
tindeki esnaf cemiyetleri binasında yapılacaktır. Reylerini istimal 
etmek llzere cemiyet mc;nauplarının muayyen saatta gelmeleri rica 
olunur. 1-%419 

Ankara Osmanlı Bankası 
Direktörlüğiinden : 

15 haziran 1936 ıUniinden itibaren ve yeni bir ipra adar ban
bmıa sitelerinin ber gibı saat 9 elan 12 ye ve 3 den bete kadar 
ft Cumartetl ailDJeri 9 aaiı 12 ye kadar muameleye açık bulundu• 
tu ilan olunur. 1--2418 -

Ankara Valiliğinden: 

l.tet"riıtı:~ 

Yepiıehir Kavaldıde~e 996 Bt 
Muhammen bedeli 

llahalleal Jlevtiti Jİİd. °t'fnii 
icarı J:>e,aıiı. 

Yenitehir Afağıayrancı 360 Rv Müıtemil4tı 
3 oda, 1 mut· 
hah, l hali o-

y enifebir Kavak:hdere 396 Ev dunluk, kö
mürlük. 
1 oda,mutbah, 

Miktarı 
Lira K. Lira it 

15 00 13 50 

hala. banyo. 27 00 24 30 
Yukarıda evsafı yuılı iki eve talip .7.uhur etmedifiaden 15/6/936 

puarteti elini saat 15 de UWeti yapılmak llzere 10 cfln mllddetle 
temdldlne karar verilaılıtir. 

ltteklilerin 18zll geçen giln ve autta hi.ıalarmda yuılı dipodto
nun makbuzlarlyle birlikte Defterdarlıkta kurulan komisyona mtı-
racutlar. (1319) 1--2412 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Kıymeti muhammenetl 

A&r N'o. Akarm mev~ii Lira K. 
33/89 Hocap ... Anafartalar 2 400 00 TtltUncll dUkklnı 
46/ 7 Hocapap H(tkümet 610 00 Dtllrktn 
42/16 Hocapqa Zincirli cami 535 00 DUkkln 

Yukarıda yuıb mazbut 9 diilrkAnm tealim gblnden 31/)layıa/937 
cBntlne kadar lriruma açık artırmada ittekll çılanadılmdan artır· 
ma aıidcletl bet gan daha usatılıııııtır. İhale 15/HUlran/936 puar
teel pi BYkaf nridat aıUdilrllğilnde yapılacaktır. Tatmak 'ft 
tattJannı atrenmek ittiyeııterin Varidat mtldUrlllilne mllraca-
atlar. (1325) 1-2416 ...,. ~~••w 

Ankara Va~den: 
Btlmeaut nahiyeti nOmune diapamerinin 1/Temmuz/ 1936 .;en 

30/llayı•/1097 ye kadar Wı yıllık et, ekmek, kuru erzak ve kışlık 
w JUlık tebn .. ri ebilMiJll sıbn~ı~ı~: l~teklilerin 4/ 7 / 936 
cumarte.ı pll aat 11 de. 8'bat mü~urlUğu daıresinde aatınalma 
~OIUUlll ,_.lerl ,.. prtnameyı görmek iıtiyenlerin de her 
ctın Sıhat midlrltlitl kalemine müracaatları. (1320) 1_2413 

l - Çocuk sarayı caddesinde 871 inci adada çocuk esirgeme ku· 
rumu aruaile tuyulanan belediye malı 64 metre murabbaı ar• 011 bet 
gün milddetle açık artırmaya konuımu,tur. 

2 - Muhammen bedeli 320 liradır. 
3 - Muvabkat teminatı (24) liradır. 
4 -Taliplerin 12 buiran 1936 cuma i{lnil uat on buçukta Bet• 

diye Encümenine müracutlan. (1210) 1; 1--2226 

1 ASKF.RJ F ABRIKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SATIN ALMA KOMISYC)NU iLANLARI 

20 TON PETROL -

Tahmin edilen bedeli (5.000) lira ol&l\:Jukarıda mikdan w clllll 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Um~ llüdürlUiil Sabnalma 
Komisyonunca 30/Huiran/93' tarihinae salı pfl tut 15 de ka
palı zarf ile ihale edilecektir. ŞartııanH! paruu olarak komisyon
dan •erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 375 llnyı havi tek• 
lif mektuplannı mezkOr günde .. t 14e ~komisyona wırmeled 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanqq 2 ve 3 maddelerindeki 
veaaikle mezkOr ıtın ve saatte komisyopa müracaatlar. 

(1280) 1~4tl 

·100 TON MAZOT ... 
Tahmin edilen bedeli (38500) .erilir. Tallpterln muvakbt fe. 

lira olan yukarıda mikdan .. mfnat' olan (2817) lira 50 hrulG 
dnal yazılı malzeme Alkerl W.. hm 19klif mektuplanm -ı:ttr 
rilralar umum milclllrlUP llltmal- gUnde waat 14 e bdar .....,._ 
ma komiıyonunca 26/Hulran/ na ~leri " kendllerfalll .. 
936 tarihinde cuma libıtl mt ~ı bnuna 2. ...e S. 
15 de kapalı zarf ile ibate ecllle- cleld ...nde mezktlı 
cektir. Şartname (Bir) lira 93 gOn wı saatte komlayona ariira-
kurut mukablllnde komisyondan caatlan (1262) t-a71 

ANKARA LEV AZÜI AMIRLtQI 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

iLAH 

Kırklarellnde 250 ton alır eti ve 20 toa ilhan •tın alınacaktır. 
Puarlık pnü 26-6-936 dır. Sıiır etinin lid • dlrtte ft labunUD 
saat 16 da puarblı yapılacaktır. ltteWilerln Kırkluell tim komu• 
tanlığı utın alma komisyonuna gelmeleri (1218) 1--2259 

!LAN 
Tiimen birlikleri ihtiyacı için ıaooocrkflo alır eti 2...,_. saat 

15 de kapalı urfla alınacaktır. lfuh• •iiıa bedeli 18700 lira la te
minatı 2903 liradır. Teklif mektuplantuıt • dBrde Dm bbal 
edilir. Şartnameti 194 kurut mukablllade komlayondaa aJpwNllr, 
istekliler ekafltmeye ittirü için bellf d.n ft aatte teklif ....__ 
ları ve kanunun 2. 3. UncO maddelerindeki wıtiblarla LBlebarpz 
tUm satın alma komisyonunda bulunmaları (1249) 1-2341 

!LAN 

l - Baynmiç tüm garnizon lhtlyac;ı fsfn 210 ton un kapalı 
zarfla satın alınacaktır. ; 

2 - Unun beher kilosuna "15" kurut- fiat biçibPittir. 
3 - İhalesi 25 • haziran • 936 per .... &iinü saat ondört bu· 

çukta tüm utın alma Jcomiıyonu b~da yapdacaktu: 
4 - Unun Ankara levazım amlrliil atın alma bmll1onun

dan da öfrenllebillr. 
5 - Ebiltmeye gireceklerin 2490 Ayrlr bnanan 1. 1 Unttl 

maddesine ıöre iatenilen veaailde muftkbt teminat tutan olan 
2365 liranın ihaleden en u bir aut •-' ~ kıomiayona 
verilmesi prttu. (1303) . ... 1-a37J 

!LAN 

1 - Kırklareli ıarni'ıonu isin aeytiq. tanesinin tahmini fiatı 25 
20 ton kame makarna 15 toaı kun1f olup ilk teminatı 212 lira 
larmm mercimek 15 tGn aeytin ibaleai 25-6-936 petfembe sbll 
taneli 25 ton nohud 12 ton be- uat.ır.da, nohudun tahmini Batı 
yu peynir açık eksiltme ile mil· 11 ~ olup ilk temiMb 207 
nakuaya konulmqtur. Hra,~~ 25-6-936 tarih perıem-

2 - Makamanm tahmini fia- be Ci$DÜ sut ıcs da, beyu peyııL 
tr 23 kurut olup Dk teminatı 345 ~ ~!!_ fia

1
ft'! ~~ 

liradır. thalai 25-6-936 perwembe - - - ~ 
&Gntl uat oada, merdmelia talı· 2S.U• perw-be alDI mat 16 
mini fiatl 17 lnınıt olup Dk temL da ~erin Kırklar• .._ aı. 
natr 192 lira ihalesi 25-6-916 ta- ma koqpm;iıana ~ 
rih pertembe slinB aat onda, (U1t) - t~t42S 

iL~ 
1 - Kırklareli~· içia fiata<llok~ laanlf olup ilk temi· 

138067 ~o artır ed, 2000Q .ldJQ. .-. q~. l'uarlıjı~936 
~ 182SO ~.1opıt, 29,SOO ~&ik,ıilaat • altPı, .Utun 
kilO .Ut 44000Ö kilO yulaf pa,sar.. tahıiU0i .ti aekbi kUJUI . ., ilk 
blda tatm llknac:aktır. Umlnltt ~ 1etmlt · dOlmıi lira 

I' ... aıpr etinin tahmini fiab ~ ~936 saat ÖD altıda, 
21 kurut olup ilk teminatı 37 50 yulafıd ohminl flatı U Jmnıı 
liradır. Puarlıp 26-1-936 saat olupr;llr. teaıinatı 848 lira puvh-

35 kurut olup ilk teminatı 525 · Kırk1ai'eJI satın alma cm binle, ııaı.mun tahmini liatı - - canıı - 17 de 

1irıt puarbtı 26-6..936 cuma canu una mttracaaduL 
aut on dörtte, yotutdun tahmini (Hft) l-2424 

iLAN 
1 - Kırklareli ıanüonu için 

40 tıon pirinç ile 50 ton lnına fa. 
sulya bpah sarfJa mtımnaa,. 
konulmafttlr. Pirinçin tahmini fi
atr 23 kurut olup ilk teminatı 
690 lindrr. 

2 - thaleai 22-6-936 pazar
tesi stlntl saat 10. il de 

s 
S '"P'uulyanm tahmini flatı 

l~~t olup ilk teminatı 469 
lira~lbaleti 22-6-936 puuteai 
1ünJi ~t 16 • 17 de yapılacaktır. 
latek\i\erin Kırklareli satın alma 
komia7onuna mUracaatıan. 
(1~5) 1-242S 

Tavukçuluk Enstitüsü 

Direktörlüğünden: 
TaVUk~u~uk Enıtitüaünde her gün çıl:acak olan yumurtalar 16. 

:·19~ tarıhınden 30 eyHil 936 tarihine <kadar pazarlık ve artırmaya 
~~ ~uştur. Pazarlık ve artırmaya aiti prtnameler Çanlan cadde

~ı uze~ınde bulunan Tavukçuluk Enstitüaü Direktörlüğü tarafmdm 
ısteklıle~e ~a~aaız olarak verilir. Pazarlı~ ve artırma 15 Haziran 936 
::a~esı. gunü aaat lO da Tavukçuluk Erı-ıtitüıü binaaında toplaa
r d o~syonda açık olarak yapılacaktır Muvakkat teminat (32) 
:::ı~ .~~ mektubundan bqka verile.tek teminatm puubk ft 
yat 

1 
gunünden en az bir gün evci usulü dairesinde mal ıandıpaa 

. m ması ve makbuzunun komisyona verilmesi lazımdır lateklile
rın şart.name alı~ak üzere her gün Ens~ilii DirektörlüiU~e ve artır• 
maya gıreceklerın de yukarda yazılı güııae Tavukçuluk Enltltldn· 
de toplanacak komisyona müracaatları ( tl40) 1-2421 



SAYFA 8 . ULUS 
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l 2) iki kuruş gibi ufak bir para ile misafirinizi çok iyi ağırlamak için evlerinizde daima HAYAT gazozu envaından 
bulundurunuz. Deposu Cihan Oteli. Telefon · 1775 

Mavi ve Ozalid lcağıtları üzerine PLAN K Q py AI_j ARI süratle.ya~ılır ~ . . 
Hahl Nacı Mıhryry,....fı~ h~ret,.v1 Tel. 123 

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

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
~ % 15 tem·iHit yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu yiiz otuz kuruştur. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

(J:;r1x1yJ:r1T1T1x1pt:r1T1T1TJ:r1x1x1x1x1T1x1TJ:r1x1ı§Lp il 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

SÜMER BANK 
' 

Umumi l\ılüdürlüğünden: 
l - Zafranbolu civarında Karabükte kurulacak demir fab

rikalarına ait şehir inşaatı temeller vahidi fiat esasiyle ve 
temellerden yukarı kısımlar toptan götürii suretiyle eksiltmi
ye konulmuştur. Tahmin edilen inşaat bedeli 469.372,41 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Fenni sartname, 
D) Fiat cetveli, keşif hulasaları, 
E) Hususi şartname. l!i 
F) Projeler. fi: 
İstiyenlerin bu evrcıkı 2'l,00 lira mukabilinde An~arada Zı- fal 

raat bankası binasındaki Sümer Bank muamelat müdürlüğün- fal 
den alabilirler. 

3 - Eksiltem 8 VJI/ 936 çarşamba günü saat 16 da Ziraat 
bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyanda 
yapılaellktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Kuru/ 

1 )ainıa µ;en~ 
daima ~Üze! 
KANZUK 

Balsanıin krcd 
-· 

·iASl llACl 
5 - İsteklilerin 22. 524.90 lira muvakkat teminat vermesi 

lazımdır. Bundan başka eksiltmiye girecekler ihale günün<len 
3 gün evveline kadar bıınkaya bu işi ba.,ıırabileceklerini is~at 
edecek evrak göstererek bir ehlivet vesikası alar,,.kl"r ve bu 
ehliyet vesikıısrnı teklif mektuplarına leffedecek1erdir. 

Sahibinin - Sesi Elli senelik bir maziye ma1i1C 
ve dünyanın her taraf;nda tak· 
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me• 
hafilinde rağbet görmüş ciddt 
bir krcn.dir. Çilleri ve burusuK.. 
lan izale ederek tene fevkaİade 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayrıca şöhret kazan• 
mıştır. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz. Teninizin latif tazeli
ğini. cildinizin cazip taravetini 
ancak krem Balsamin ile mevda· 
na çıkarabilirsiniz. Bir defa Bal· 
samin kullanan başka krem kul• 
lanamaz. Tanrlmış itriyat ma.. 
ğazaları ile büyük ecza evlerinde 
bulunur. 

ı<ANZUK 

1 

En eski nasırlan bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarrr. 

Umumı deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessir bir nasrt 
ilacıdır. 

Kiralık ev 
Yenişehirde Fidanlık karşı

sında Balk sokağında ( 11 A) 
No. lu kullanış, konför, lük, dört 
oda 60 lira. 1-2390 ----
Satılık arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva. 

rında eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selanilı: caddesinde Ma· 
liye şubesi karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. 

Eczacı kalfası 

aranıyor: 

Ankara Merkez eczanesine 
müracaat . 

Prof. K. KÖMÜRCİYAN'ın 
Yeni ve kıymetli kitabları 

Ameli ve tatbiki kambiyo 35 Kr. 
Yeni muhasebe usulü 122,S ,, 
Ticari maHlmat ve ban· 
kacılık 
İktısad ilmi 
!htısas muhasebeleri 
(Şirket, sanayi, ziraat ve 
banka) ticari ve mali 
hcsab 1 inci kısım 
Zihni hesab kaideleri 
Lilgaritma cetvelleri 

105 o 
87,5 ,, 
175 ,, 

70 ,, 
20 ,, 

(yeni rakam) 56 ,, 
Başlıca satış yeri İKBAL Ktt

TÜBHANESt. müellifin (K. 
Kömürciyan. Büyükada) adresi-
ne de yazrlabilir. 1-2055 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı idare 
eden Yazt İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmı~tır. 

Posta ile ~önderilecek teklif mektuplarının nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline kadar gelmis ve zarfın kanııni şe-
kilc1e kan::\ttlmıs bul11nnıası sarttır. · 1-2415 

_ı:r1x1x1yJ:r1x1x17! T :r: :ı; T T T w :r,at1T1x1r1x1TJ:r1x1ı: 

. 

Pazar lrk ilanı 

Kiiltür Bakanlığından : 
Ankarada yapılmakta olan Sıyasal Bilgiler Okuluna aid tesisat 

eşyasının eksiltmesi: 
1 - Ankarada Cebecide inşa edilmekte olan Sıyasal Bilgiler o

kuluna aid moble tesisat eşyası pazarlık suretiyle eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tesisat eşyasının keşif bedeli 49.988 lira 16 kuruştur. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
a • (Möbilya planları) 
b - Keşif defteri 
c - İmar edilecek mefruşatın listesi 
d - Mobilye pJan tesisatı 
e - Umumi fenni şartname 
f - Umumi fenni şartname lahikaSI 
g - Eksiltme şartnamesi 
h • Mukavelename projesi 
İstekliler bu evrakı 2 lira 50 kuruş karşılığında Bakanlık Yüksek 

Öğretim Genel Direktörlüğünden alabilirler. 
4 - Pazarlık 27 haziran 1936 tarihine gelen cumartesi günü saat 

10 da Ankarada Kültür Bakanlığı yüksek öğretim genel direktörlü
ğü dayresinde toplanacak artırma ve eksiltme komisyonunda ola
caktır. 

5 - Pazarlığa girebilmek için: 
a - 2490 sayılı artırma ve eksiltme ihale kanununun 17 inci mad

desine uygun 3750 liralık muvakkat teminat vermeleri 
b - Ticaret odasına kayıtlı bulunmaları 
c • İsteklilerin mobilya fabrikası sahibi olmak ve asgari, kabu

lü katisi yapılmış (10.000) liralık mobilyayı Fabrikasında yaptığına 
dair, idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden Bayındırlık 
Bakanlığına eksiltme gününden en son 8 gün evel müracaatla fenni 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin 4 üncü maddede yazılı tarihte pazarlığa iştirak 
etmek üzere istenilen evrakla birlikte artırma eksiltme ve ihale ko-
misyonuna müracaat etmeleri lazımdır. (1336) 1-2422 

Samsun Şarbaylığından : 
1 - Belediyemize aid elektrik ve su fabrikalarının bir senelik ih· 

tiyacı olan 380 ton mazot şartnamesi dairesinde ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu mazotoun tahmin bedeli 32300 liradır. 
3 - İhale 2.7.936 günlemecine rastlayan perşembe günü saat on

da Belediye encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartname bedelsiz olarak belediye yazı işleri kaleminden te

darik edilebilir. 
5 - İstekliler teklif mektuplarım ve 2422 lira 50 kuruşluk mu

vakkat teminatlarını 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki sa
rahat dairesinde aynı günde muayyen saatten bir saat eveline ka
dar makbuz mukabilinde Belediye Reisliğine teslim etmiş buluna
caklardır. Posta ile gönderilen mektupların nihayet 3 üncü madde
de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıs zarfların mühür mumu 
ile ivice kapanmış olması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilemez. 

6 - İh:ıle 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihaleler hakkındaki ka
nuna göredir. 

7 - Sartname örnekleri İstanbul ve Ankara belediyelerine gön
derilmistir. İstive.,1Pr or:ın;:ın tenıı.rik edebilirler. (3178) 1-2427 

AnlraraP. T. T,Başmüdürlüğünden: 
Başmüdürlüğümüz binası altındaki on No. lu dükkan bir sene i

çin kiraya verilecektir. İsteklilerin 26 haziran 936 cuma günü saat 
15 de 112 kuruş teminatlariyle birlikte komisyonumuza müracaatla-
"· (1327) 1-2426 

Plak ve Gramofonları. 

}{e} VİDa tor Soğuk hava depoları 

Marlroni Radyolarr 

Telef.on: 2155 
Vehbi Koç Ticaretevinde satılmaktadır. 

1-2417 

Nafıa Bakaıılığından: 
16 • Temmuz - 1936 perşembe günü saat 15 de Ankara?a Nafra 

Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 1~110 lıra 97 ku. 
ruş muhammen bedeli 900 metre tulünde 200 m/m. lık ve 2?0 met:e 
tulünde 70 m/m. lik dikişsiz manşonlu çelik boru, 116 adet ışlenmış 
329 adet işlenmemiş eçlik rekor, 8 adet bridli volanlı vana ve 1 adet 
klapenin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yaprlacaktrı. 

Eksiltme şaı·tnamesi, ve teferruatı parasız olarak Bakanlık Mal
zeme dairesniden verilecektir. 

Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruştur . 
İsteklilerin teklif mektuplarını 16 - Temmuz - 936 perşembe gU.. 

nü saat 14 e kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne ver • 
meleri lazımdır. (1146) 1-2237 

BEYOGLU - İST AN
BUL 75 İstiklal cad. 

Müptedi ve müterakki 
talebe İ_f.İn yeni kurslar 

Hurda Demir 
Pazarlıkla bir mikdar hurda 

demir satılacaktır. Ulus gazetesi 
idaresinde ilan memurunun görül• 
mesi. Telefon: 1064 

ZAYİ----

Merhum zevcim mütekaid bin· 
başı Alaeddinin mührü kaybol· 
muştur. Hükmü olmıyacağını i· 
lan ederim. 

Nuriye Cemal 

Hususi dersler hane-
nizde veya mektepte. açılıyor. 

HER LİSANI ÖGRETlR -Tecrübe dersi MECCANENDIR. 

Anliara Valili~den : 
Mahalle veya 

Mevkii 
Vattarin 

Sokağı ve 
Caddesi 

Vattarin yokuşu Kapı No. Metruke No. Cinsi Müştemilatı 
... 'li_2./2Q20 117 Ev 3 oda 1 mutbah 

Muhammen DipozitG 
bedeli miktarr 
Lr. Kr. Lr. Kr. 
18 00 16 20 

· l odunluk, ı hala 
l küç üçk sofa ve 

Vattar.in .Foçinoğlu 6/1.2;1918 128 
bir miktar bahçe 

Ev 4 oda 1 sofa 
1 hata, 1 mutbah 

1 odunluk, 1 kömürlük 

40 00 35 00 

Yu~arda mahalle, sokak kapı ve metruke numaratariylc müştemilatı ve aylık bedeli icarı muham• 
menlerı yazılı gayri menkuller 26.6.936 cuma günü saat 15 de açık artırma suretiyle mayıs 937 gayesine 
kadar icara verilecektir. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen 
dipozito makbuzlariyle Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (1276) 1-2355 

• '. · .. · r .. , ... -.. ;,; ... ~ ... ~. • ,. 

• 
( YENi 1 SiNEMALAR 1 KULÜP] 

BUGÜN GÜNDÜZ 
Son olarak 2, 4, 6 matinelerinde 

Bir kış gecesinin rüyası 
Son günü olan bu filmi muhakkak 

görünüz. 

GECE 

Profesör Zati Sungur en sona 
bıraktığı 3. üncii programına 

başlıyacaktır 

BUGÜN BU GECE 

Mevsim sonu münasebetile seneni~ 

en güzel eserlerinden iki 

film birden 

-! - Kahraman suvari 

il - Kalif orniya haydut-. 

ları. 

YILMAZ RAKISI BAŞ AGRISI VE MIYDE BULANTISI YAPMAZ BOL 
ANASONLU 45 DERECELİK RAKIDIR. 


