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Son haberler üçüncü 

____ s_a_y_f a_m __ ız_d_ad_ı_r~~· 

HER YERDE 5 KURUŞ 

ama tar J8Z tatiline girdi 
--~~~ ............................................... .._ 

kuruldu? 
Bele İYeler 

• • • 
Fen He yetı nıçm Diin bir cok kanunlar kabul edildi. Kamutay 

top lanacaktıı·; 
.:. 

birinde ikinci teşrinin 
• .. k"" to ıantısında kabul edilen belediyeleri imar heye-
Kamutayın dun u P · ·· ·· -ı·· k · h · · k . 1 ~ k nunu proJ· csı goruşu ur en ; ımar eye tının u-

. . f · ı r· teşkı atı a 
tının en ış e 1

• d ~ . ter hakkında bir suale cevab olarak lç Bakanı 
ruluşundanberı başar ıgı ış . . 
"P. . ~ •• ';rii Kaya şu izahatı vermı§tır. 

"- Beledı) elerimizin programın· 
.. r i•ler vardır. Cla çok esaslı ve onem 1 ... 

· · ı · d"Wer mem• Bu esaslı ve önemh ış en ıg . 
teketler belediyeleri bundan bır asır 

1 ı r Bunlann evel başarmış bu unuyor a · .. .. " 
A •k• o o sn üçuncusu 

ı,aşında plan, ı ıncısı -. .. . 
.. d"" ·• ··ve muhım kanalizasiyon, dor uncusu . 
, h · etli mevkı thtiyaçlar srrasınoa e emıy 

alım spor a1An1Rrı geliyor. 

Cunıurİ) ellen sonra . • . 
ht'lech ye fcrınuz 

· tle beraber Belediyeler cumurıye , 
. d k" faalıyete 

memleketın her sahasın a 1 
• 

. kk" baınlesıne 
muvazi olarak bır tera 1 

B <"'"' ·,.,v:ı konuşurken 

, . k" 1923 den. 
geçtıler. Bılıyorsunuz ı . 
1927 ye kad ıll· hakikaten beledıyele· 
rimiz 2-3 sene içinde 20-30 aeneye il· 
ğacak i~ler baa~rdılar. Fakat ond~~ 

"h b h kendilerını sonra ge1en cı an u ranı .. 
ı 1 • • gore· fena vaziyette bıraktı. f eırnı 

mez; " borçların ı veremez oldular. B~
nun üzerine elediyeler müşterek _bır 
banka kurmak v11zifesini üzerlerı~e 
aldılar. Bu vazife ifa edildi. Bugu~ 
o kanunun tfttbiki sayeainde zayı 

• ~ t rek ban-
büdceli belediyelerın muf e • 

k d.. ·1 lir• nakdı aer· 
alannd" "rt mı yon l d" 

mayeleri vardrr. Bu nakidle be ed~~· 
• b ı diyelerin Uf-bankası, evvc!a e e w 1 • .. "b· .. .. ı'tı"ba -mı dotrU t . 

muı gı ı gnrunen 
d·ı ·ne jkrasatta 

maya çalrcac k ken 1 en b 
bulunacak ve icab ederse onlara e-

sabı cari 8çacaktır. . .. 
·ı t lu bir ıf gor· 

Bu topl•ı r11r11 ı e 0 P k · • --rüfece ıtı 
mek ve aynı 7'.amanda go 

A kara 
• 

Türh:iyede yenı 

olusu;ı bir izahı 
Y ' . Norbert von Bischoff 

azan. . . Burhan 
Türkçeye çevıren. 

Belge 
• . noffun Ankara· 

Burhan Belge, Bısc . 1 . ize da· 
. . harrır erım 

;ının trrcümesını mu k "f bir mü-
w d kısa ve esı 
gıtrrken bunla~ ~n . Rıfkı Atayın 
talca rica ctmıştı. Fahh 

w a yazıyoruz: 
verdiği cevabı aşagıy 

d n Bischol-
Yeni Türkiye hakkrn a vo 

d h iyi bir eser ya-
( un Ankarasından a 8 Tü k di-rum r .çe 
zıldığınr hatırlamıyo · - dan da· 
Finde Burhan Belgenin r_aptıgdı~ "An· 

- de gorme ım. 
ba iyi bir tercume . . Türki-
lcara., eserile garb i/lerın~e ye~Iı türkre 

b tercume ı e :s 
ye ne kazanmışsa. u tır f" kazanmış • 
dili de hemen aynı 1ere 1 Ay 

Falih Rıfkı AT ----6,.ıı ... - 4ae u "' 4"JPt 6 6 ' JlP• 

tam baıannak için geçen sene B. M. 
Meclisi hükümete bir vazife verdi. Bu 
vazife Kitapçı arkadaşımızın bahset
tiği kanundur. O kanunda deniyor ki, 
Dahiliye vekaleti on binden fazla nü
fusu olan belediyelerin su işlerini ve 
plan işlerini üzerine alsın ve bunları 
bir an evel yapmağa ba§lasın ve bele
diyeler bankası da yapılacak iılere a
vans olarak para versin, teminat ver· 

sin, kefalet etsin. 

E'"' t•Ia ~u ı~· 
Biz plandan evel suyu tercih ettik. 

Vakıa her ıeyden evel plan yapılması 
lazımdır. Ancak plan i§inin yapılması 
evveli kadastral haritaların alınması-

a ve bu haritanın şehirlere ve şehir 
n • l" 
sokaklarına tevzi edilerek bır p an ta-
savvur edilmesine ve o planm tatbik 
edilmesine bağlı olduğundan uzun za· 
mana mütevakkıf bulunmaktadır. 

Kamutayın dünkü celsesine B. Ah dii/Jıalik Rencla reislik ederken 

Fakat bugün 400 belediyenin ik -
mal edilmiı, fenni ve sıhi feraiti haiz 
suyu yoktur. Olanlar dahi nokıandı:r. 
ihtiyaca gayrı kafi bu vaziyet dahi
linde sehirlerimizi bırakmak bu bü -
yük i~leri bataran bu günkü neılin 
tahammül edeceği vaziyet değildi. Bu 
gün iş batında ve mesuliyet altmda 
bulunan neıil belediveleri, böyle tera· 
iti fenniye haridndeki sularla mil· 
letd11 ,ları bir tllknn hastalıklara ma
ruz bıralcmftğı kendi terefile mütena· 

ISnnu 6. rncı sav/ada) 

Kamutay dün Abdülha1ik Rendanm 
reisliğinde toplanmış ve şu kanun pro· 
jelerini kabul etmiştir; 

Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 935 yılı büdce kanununa ek 
proje; 

Maaş kanununun 13, 14 ve 25 inci 

maddelerinin değiştirilmesi; 
Belediyeleri imar heyeti fen işleri 

teşkilatr ; 

1702 ve 1~0 sayıh kanunların değiş

tirilmesine dair olan 2517 sayılı kanu. 
na bağlı cedvellerin değiştirilmesi; 

Buharh gemilerin gümrük resmin -
den istisnasına dair olan 1699 sayılı ka-

B A L K 

Basın 

AN A 

Birliği 

NTANrf 

konferansı 

1 

Çalışmalarına devanı ediyor 

" Kiiçiik Antant v.e Balkan an tantınm iistiiste gelmesiyle Prtıi
tlan Ankarcıya kadar 70 mil yon sulh miida/ii vardır ... " 

Bükre,. 12 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor : 
Romanya dış işleri bakanı B. Titü

lesko, dış işleri bakanlığı müsteşarı B. 

Romanya dış işleri bakanr B. Titülcsko 

Radulesko, Türkiye elçisi 8 . Suphi 
Tanrıöver, Yunanistan e1çisi B. Ko1as. 
Yugoslavya elçilik müsteşarı B. Aka

kumoviç. balkan antantı memleketleri 
basın direktörleri, bu memleketler de
legeleri ve Romanya basın delegeleri 
hazır olduğu halde dı.in, balkan antantı 
basın birliği konferansı açılmıştır. 

B. Titiilelilwnun nutlm 
Romanya dış işleri bakanı Titü1es

ko bu münasebetle aşağıdaki nutku 

söylemiştir : ı 
•·- Ne kadar mutlu ve ne derece 

B. Titülesko'nun nutkundan 

kayda değer bir tesad~ftür ki, balkan 
antantı basınını kuracak olan konferans, 
Bükrcıtc küçük antant devletleri reis· 
lerinin hakiki kıymeti ancak müstakbei 
hadiselerin inkişafı ile bilinecek olan 
müsmir bir çalıfmadan sonra yeniden 

(Soııu 6. tncı aaylatla) 

BALDVININ PARLAMENTODA 

SÖYLEDiKLERİNE RAr.MEN 

Zecri tedbirlerin 
kalkması, kaçınılmaz 

bir iş olmuştur 1 

İngiliz siyasal mahfilleri 
bu mesele hakkında 

• 
böyle düşiinüyorJar 

Londra, 12 ( A.A.) - Havas ajansın
dan: 

Siyasal mahfillerde, dün B. Baldvin 
tarafından avam kamarasında hüküme
tin zecri tedbirler meselesi hakkında he· 
nüz hiç bir karar almamış olduğu sure
tindeki beyanatına rağmen bu tedbirle
rin bilamel kalkmasının artık kaçınılma. 
sı mümkün olmıyan bir keyfiyet olduğu 
fikir1cri sürülmektedir. 

İngiliz kabinesinin bu meselede akıl 
ve mantığa uygun ve kamoy tarafından 
kabul edilebilir deliller bulmu~ olduğu 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

nunun birinci maddesindeki müddetin 
uzatılmaı;ı: 

Cumur başkanhğı filarmonik orkes· 
trasımn teşkilatı: 

Dahiliye vekaleti merkez teşkilat ve 
vazifeleri hakkındaki kanunu değişti • 
ren 2531 sayılı kanunun değiştirilmesi; 

lleniz yo1alrı ve Akay işletme idare-

( Sonu 2. İnci .~aylada) 

T. S. K. 
Başkanı 
Hil{met 
«Ulus» a 

General 
A ycrclt~min 
söyleclikleri 

Cumhuriyet'te çıkan bir açık mek
tup hakkındaki mütalaasını anlamak 
üzere nczdine gönderdiğimiz Lir mu
harririmize Türk Spor Kurumu Başka· 
nı General Ali Hikmet şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Cumhuriyet gazeleıinde na
mıma yazılan açık mektubu oku
dum. Spor hareketleri tarafımdan 
da dikkatle takib edilmektedir. 
lıtanbul takımının tertibinde fil
hakika isabetsizlikler görülmüt -
tür. O aebeble bu mesele hakkın
da tetkikata ba,Ianmış ve alınacak 
neticeye göre hareket zaruri bu
lunmuştur. Eğer tetkikat neticesi 
filhakika futbol ajanının kusuru
nu sabit kılarsa o vakit onun hak
kında kusurunun şekil ve derece
sine göre icabeden muamele elbet
te yapılacaldır. 

Ancak İstanbul sporunda kulüp
( Sonu 6. mcı sayfada) 

Kamu tav ., 

Grupu içtin1a111da 
DIŞ ·vE iÇ iŞi.ERiMiZi 
BAŞBAKANI.A, AI .. AKALI 
HAKANLAR 1ZAJI ETTi 

C. H. Partisi Kamutay Grupu 
idare heyeti bGfkanlığından: 

C. H. Partüi Kamutay Grupu 
dün öğleden evet Dr. Cemal Tun
canın bafkanlığında toplandı. 

1 - Başbakan ismet lnönü Bo
iaz.lar konferansının 22 haziran
da Montrö şehrinde toplanacağını 
Partiye bildirmiftir. 

(Sonu 2 . inci sayfada) 

B. Landon 
Cumur 
namzed 

Reis~«ine 
gösterildi 

Cumuriyetçr'ler partisinin Af11erika cumu~ 
reisliğine na~ed gösterdiği B. Landon 

Klevland, 12 (A.A.) - B. Landon. 
cumuriyetçiler partisi namına rciıücu· 

mur namzedi tayin cdilmittir. 

Klevland, 12 (A.A.) - B. Landon, 
kendisinin cumurrcisi namzedi tayin e
dilmit olduğunu haber alınca şöyle de
miştir: 

-Cumuriyetçi partinin şimdiye ka.. 
dar görmemiş olclıı~u bir mücadele ya• 
pacağım. 

Klevland, 12 (A .A.) - B. Vandcn .. 
bcrg ile B. Kuot, 19 reye karşı 984 rey 

ile cumur reisliği namzedi intihab edil· 
miş olan B. Landon•a yardım etmek va• 
dinde bulunmuşlardır • 

• J 



ı ,., . .ı:-ıal 

Fransuıfa « mesruti » ınkıltıp , 
Fransa bugün, bütün gözleri ken

dine çekmiştır. 
bu.> i1k inkılabını yapmakla birbu

çu.< asırdanberi dünyadaki bütün di
mağlar üzerinde bir nevi fikir hege
mon} ası tesis etmiş olan Fransa, 
harbtan sonra, muhafazakarlığın ve 
türlü reaksyoner hareketlerin yurdu 
dıye tanmmağa başlamıştı. 

Sıra ile Sovyet Rusya ve Kama -
list Türkiye, faşist ltalya ile nasyo
nal - sosyalist Almanya, kendilerini 
harooncesinden bir bıçağın sırtı gibi 
&) ıran hareketlerini yapmışlar, bun
ları cihan efkan önünde izah etmiş
ler \'e taze dimağların al.akalarını ken
di i.izerlerine çekmcğe muvaffak ol
muşlardı. Öyle ki, okunan yRzılar, 
hep bu hareketlere dair olan yazılar
dı. Sade bu değil. Avrupanm ve dün
yanın diğer memleketleri, kendileri -
ne yeni bir yol çizmek zaruretini duy
dukça, harbsonrasının genç hareket
lerine ve bunları hareketlendiren ide
olojilere yanaştıklan nisbette fransız 
inkılabının görüşlerinden uzaklaşı
yorlardı. 

Bugün, Fransa da, yeni bir har& 
keti doğurmuş gibidir. Bu hareket 
•·halk cephesi" parolası altında ve 
bütün sol partilerin el ve karar birli
ğiyle inkişaf etmektedir. Hem tama
miyle ··meşruti" bir çerçeve içinde: 

··Halk cephesi" son seçimlerden 
önce teşekkül etmiş, müşterek prog
ramını seçimlerden önce kararlaştır
mı,, seçimleri kazanarak iktıdar mev
kiine gelmiş ve şimdi de programını 
tatbik etmeğe başlamıştır. 

Unutmamak lazımdır ki, 1789 in
kılabı da ··etats generaux" ile yani, 
o zamana göre, legal ve "meşruti" 
bir çerçeve dahilinde ba§lamıştı Aca
ba f ransızların inkılap vaorna nsu lle
ri hep bu mudur ? 

* o\I :f 

"Halk cephesi" hükümeti, daha 
iktidara gelmeden Fransanm her ta
rafında grevler bqlamqb. Bugün, 
yani M. Blum idareyi ele aldıktan 
sonra, grevler devam ediyor. 

Fakat bir taraftan da İfverenlerle 
işalanlar a.rasmda, grup grup, yer yer 
yeni it mukaveleleri müzakere edili
yor ve hükümet meclisten yeni ka
nunlar çıkarıyor. Meclisteki ekseri
yeti iyice elinde tuttuğu için bu hu
susta hiç bir müıkülata ınartA: kal
mıyor. 

Grevler bqlayınca sağ taraf ga
zeteleri, "sindikalist bir ihtilale mi 
gidiyoruz}" diye sordular. Bugün • 

bunu sormuyorlar ve lspanya'dan 
yahud ltalya'dan misaller getirme
nin faydasız olduğunu anlayarak 
"amele i.icretleri bir yandan artar ve 
iş saatleri bir yandan azalırsa, fran
sız ekonomisi batar" diyorlar. 

Fransa'da, ayrıca, "Fransa Ban
kası"' nm durumu tetkik edilmektedir 
ve anlaşılıyor ki, ··halk cephesi" 
programının bu noktasını da hükü
met tatbik edecektir. 

Fakat, hükümetin aldığı tedbir -
ler, sadece işçi adına ve işçi lehine de
ğildir. Hükümet eski muharibleri, 
memurları ufak esnafı ve çiftçiyi ko
ruyacak olan kanunları ve tedbirleri 
de meclisten geçirmektedir. Öyle ki. 
"halk cephesi", gerçekten bir halk 
cephesi olduğunu isbat etmek işini, 
belli ki. bathca taktik kabul etmiştir. 

işverenlerin aciz kalarak, iplan -
lann grevine nihayet vermek için bir 
takım şartlan kabul etmesi hareketi 
gittikçe geniılemektedir. Her gün, 
bu hareket, bir yeni tehri yahud bir 
yeni endüstri sahasını yahud bir yeni 
ifletmeyi sarmaktadır. 

Ööyle ki. İ§verenle italanm arası
m bu sonuncu lehine bulan ··halk 
cephesi" hükümeti, Fransa'da artık 
··populeı" bir hükümet olmuıtur. 

Ba,langıçta, faşist temayülde 
olan kuvvetlerin müdahalesinden, 
Mareşal Petain ·den filan bahsedili
yordu. Şunu gözden kaçırmamak la
zımdır ki, Almanya' da nasyonal -
sosyalizmi doğuran sebeblerle F ran
sa' daki bugünkü hareket arasında 
büyük farklar mevcuddur. 

Almanya' da, iktıdarı yıllarca el
lerinde tutan sosyalistlerin suiisti
malleri, milyonluk işlerden tutunuz 
da nahiye sandığı hesablarma kadar 
her tarafı sarmıştı. Ve ha]k, bunun 
için, onlardan uzaklaşarak Nazi par
tisinin saflarını doldurdu. Fransa'da 
halbuki ··corruption" töhmeti altın
da bulunanlar, her halde sol paı tiler 
değildir. Ve bu yüzdendir ki, küçük 
ve kalabalık halk; Fransa'da. Alı~an
ya'dakinin tamamen aksine olarak, 
hep sola reyini vermiştir. 

"Halk cephesi" hükümetinin kul
landığı taktiğe bakılırsa, her şeyden 
önce, kendine rey veren kalabalık 
halk yığınlarının arzularını tatmin 
etmek, kendi popularitc'sini arttır
mak ve sağ partilere "meşruti" ol
makla beraber bir daha altından zor 
kalkabilecekleri bir "politik" yum -
ruk indirmek pesindedir. 

BURHAN BF.LCE 

KAMUTAY YAZ TATİLİNE 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

Şeyh Ahdürrahmaİı 
Hamid 

lstanbul yoliyle 
Londraya gitti 

İstanbul. 12 - Basra körfezinde 
Bahrepn adalan sultanı Şeyh Abdür
rahman Hamid dün akşam Toros eks
presiyle ve dokuz kişilik ailesile lstan
bula gelmiş, semplon ekspresle Londra
ya hareket etmiştir. 

Bir talebenin yaptığı 
İstanbul, 12 - lstildal lisesi sekizin

ci sınıf talebesinden biri sınıfta kaldı

ğı için mektebin müdür muavinine ta
arruz etmit ve ihtilifa polis müdahale 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Tayyare Piyangosu 
Kazanan numaralar 
İstanbul 12 (A.A.) - Bugün çeki

len tayyare piyangosunda 30 bin lirayı 
29661 numara kazanmıştır. Sonu 61 ile 
biten onda bir biletler 2 şer lira amorti 
alacaklardır. 20363 ve 1705 numaralar 
1000 lira kazanmışlardır. 17 numaraya 
500 zer; 24 numaraya 150 şer; 46 numa
raya 100 zer; 178 numaraya 50 şer; 170 
numaraya 30 zar lira çıkmıştır. Ayrıca 
40 bilet arasında 20 bin lira taksim edi
lecektir. 

Tünel şirketinin yaptıra
cağı han 

İstanbul, 12 - Tünel şirketinın Ga
latada yaptıracağı hanın projesini Nafıa 
tetkik edip iade etti. İnşaata bir aya lca
dar başlanacaktır. --..----

Çoeuli: Esirgeme 
Kurumu umumr 

lroııgresi 
Çocuk E~irgcnıe kurımrn genel 

nıc>rkeziıulen : 
Kurumumuzun yıllık umumi kon

gresi bugün Çocuk sarayında saat 15 te 
toplanacaktır. Murahhasların teşrifleri 
rica olunur. 

GİRDİ 

Dün bir çol{ kanunlar kabul edildi. Kamutay 
ikinci birinde toplanacaktır. tesrinin 

'-6 

1 Başı ı. inci sayfada) 
]erinin yaptıracakları gemiler ıçııı 10 
milyon liralık tahsisat verilmesi hak
kındaki kanunun birinci maddesinin 
de~ iştirilmesi; 

Deniz yolları ve Akay işletmelerile 
fabrıka, h avuzlar ve kılavuzluk müdür
lükleri ve devlet reisine aid deniz vası· 

taları memurları ve gemi adamları hak
kındaki tekaüd kanunu; 

Devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülüne dair olan kanuna bağ
lı bir cedvelin Dahiliye vekaleti kıs· 
mında değişiklik yapılması ve 1 numa· 
ralı cedvelin değiştirilmesi; 

ihtiyat subay ve askeri memurlar ka
nununun 14 üncü maddesinin değiştiril· 
meıl; 

İıtanbul eski telefon şirketinin abo
nelerinden fazla aldığı konupna ücret
lerinden resmi daire ve müesseselere a
id olanların İstanbul belediyesine ter
ki; ve İstanbul telefon tesisatının te
tellüm ve işletme muamelelerine dıiir 
'>lan kanun projelerini kabul etmit,ir. 

• • • 
Devlet müesaeselerile türkler veya 

türk sermayesile mütefekkil firketler 
tarafından satın alınan buharlı gemiler
le memlekette yapılan mümasillerinin 
g··ırır "ik resminden istisnasına dair ka
n·•n , .. "lı:-51 müzakere edilirken Emin 
r (Yozgad) - Kanunun birinci 

maddesi ile gemi sahiplerine gemileri
nin tamiri için getirtecekleri mallar 
hakkında bir muafiyet bahşediyoruz. 
Fakat bu gelen malların acaba ne vakte 
kadar sarfedilmesi Jazımdır? Bunun 
hakkında burada bir kayıd yoktur. 
Mümkündür ki gelen mal bir mağazaya 
girsin ve orada senelerce beklemiş ol· 
sun ve ahiren satılığa çıkarılsın. Bu gi
bi suiistimallere mahal kalmamak için, 
eğer Encümen de tensib ederse bu mad
denin son satırından evel olan kısmına 
iki kelime ilave edilmesini teklif edi
yorum. Teklifim şudur:" .. faturalar İk
tısad vekaletince tasdik edilmek ve her 
gemi için bir defaya mahsus olmak" dan 
sonra •·tktısad vekaletince tcsbit edilen 
müddet zarfında kullanılmak . ., 

Encümen de bu teklife iştirak etti
ğinden madde bu ilavenin yapılması su
retiyle kabul edilmiştir. Bundan sonra 
kürsüye gelen Hüsnü Kitabçı (Muila) 
ıu mütalialan serdetmiıtir: 

"- Esbabı mucibe Iayibaaından anla
tılıyor ki. memleketimizde gemi yapmak 
imlWu varmı1- Ve Şirketi Hayriye'nin 
talebi üzerine yaptıracağı gemilere aid 
malzemenin gümrükten muafiyeti için 
bu kanun getirilmit. Madem ki memle
kette buharlı gemi dahi yapılabilir, tim· 
di gönül iaterki, motörlü gemirler de hiç 
dışardaıı getirilmesin. Memleketin ihti· 
yacına kafi gelecek kadar motörlil gemi-

ler memleket jçinde yapdaııı. Bunu tak
dir, hükümetin hakkıdır. Yalnıa bende
.niz bir nokta.i nazar serdetmek istiyo
rum; madem ki deniz nakliye vasıtaıan_ 
nı içerde yapmağı hedef tuttuk, elimizde 
ki vesait de buna kafidir. O halde içer
de motör yapmağa imkan bahşetmeliyiz. 
Motör içerde dahi yapılsa getirilecek 
malzemesi gümrük resmine tabi tutulu
yor. Onun için hükümetten, encümenden 
soruyorum, kabil değil midir ki motör
lü gemilerin içeride yapılmasını teşvik i· 
çin hariçten getirilecek malzeme yalnız 
Van gölü için getirilecek motörler değil, 
alelitlak motörlü gemiler için getirilecek 
malzeme de gümrükten muaf tutulsun. 
Bu daha doğru olmaz mı? ..• 

Büdce encümeni mazbata muharriri 
Sırrı Day (Trabzon) şu cevabı vermiş
tir: 

- Birkaç senedenberi ,batta beş al
tı seneden ziyade zamandanberi verilen 
muafiyetler münhasıran buharlı gemi
ler içindir. Hükümet bilhassa buharlı 
gemilerin muafiyetini faydalı görmek
te ve bunu teşvik etmektedir. Bu, Van 
gölü münasebetile hatıra gelmiş ve bu 
kanun encümende konuşulurken, Van 
gölünde işliyecek motörlü gemilere bit 
teıhilat olmak üzere konmuş, İarisnat 
bir hükümdür. Bilhassa memlekette i· 
mal edilecek gemilerin bıevaddı iptida
iyesini hariçten gümrüksüz olarak ge· 

C. H. P. Kamutav .. 
Grupu içtimaında 
DlŞ VE iÇ IŞLERl~tlZI 

HASBAKANLA, ALAKALI 
B . .\KANLAR iZAH ETTİ 

(Başı 1. incı sayfada) 

2 - Dağınık köylerin bir Gl"a
ya getirilmesi ve göçebelerin top
raklandırılmıuı hakkında Antal -
ya aaylavı Raaih Kaplan ve Yoz -
8'at aaylavı Ahmet SunllUrun ver
dikleri aual tahririne iç İfleri ba
kanı Şükrü Kaya, Partinin ana if 
olarak güttüiü köylünün toprak
landırılmaı meaelea Grup tara
fından aeçilmiı olan la ... mi bir en
cümende ehemiyetle tetkik edil
mekte olduğunu ve köylünün top
raklandırılmaı meaeleainin önü
müuleki yıl hallolunaıe:almı ümid 
ettiiini ue aual aahiblerinin ileri 
.cirdükleri eababı macibeyi laükü
metin hauaaiyetle BÖa öniinJe 
tuttuğunu bildirmiı ve bu izahat 
grupça muvafık görülmüftür. 

3 - Buğdayı koruma vergiain
den geçen aene ne miktlar tahai· 
lat yapıldığı ve bunun için ne 
mikdar ma.ral edildiği hakkınJa 

Kütahya saylavı Mehmed Somer ~ 
tarafından verilen sual takriri ü
zerine Finans bakanı Fuat Ağralı 
bufda;yı koruma vergisinin 1934 ~ 
senesi varidah 6.253.000 ve mcu- ~ 

rafı 457.000 lira olduğunu ve va- ı 

~ 
ridatla masrafın bu mukayesesi 
neticesinde cibayet ma.ralının 

yüule 7 .32 den ibaret olduğunu 

ve bilahare mühim bir kısım hal-

> 
> 

kın bu vergiden istianaiyetini te

min eden 2643 numaralı kanuna 
tevfikan 1935 senesinde yapılan 

tahailalta bu verginin nisan 1936 
nihayetine kadar 11 aylık ha.sılatı 
5.902.000 ve aym müddet zarfında 

mcuralı da 310.000 lira olduğunu 
ve bu varidat ve masraf rakamla
rının mukayesesi neticesinde bu 
senenin cibayet maaralı yüzde 5.8 
bulundu ~unu beyan etmiı ve bu i

.zahat Grupça muvafık görülmü§-
~ tür. 

~~l'V\IV·A~'A''A.>"°'"'~hAAAAAJV>~~ 

B. Şevki Behınen 
İstanbula döndü 
İzmir, 12 (A.A.) - Şehrimize gelen 

Yugoslavya devlet bakanlarından B. 
Şevki Bchmen ve refikaları lzmirdeki 
kültür kurumlanmızı .ve eski eserler mü
zesini, milli kütüpaneyi, ha1keVini ve 
Halkapınardaki şayak fabiikasıin gör-

ka 'Y~ w 'k .. ı mÜ!J ve Karşıya ya geçerea. sagrt, or-
~ ve dilsizler m1ıesseselilmi, ti'elt"diyenin 
çocuk yuvasını ziyaret etttf!tir: 

MisaftriDtit dtlh a~ 'saat ffi ~a 
Cumuriyet vapuruyla İatantnil'a hareket 
etmişlerdir. · 

tirmeğe müsaade .etmek lktısad vekale
tinin mürakabesini müş}cülata uğratabi
lir. Bu itibarla bu motörlü gemilere mu
afiyetin teşmili encümenimizce fayda
lı ve lüzumlu telakki edilmemektedir. 

Bundan sonra ruznamedeki işler sı
ra ile görüsülmüş ve Dr. Cemal Tunca 
(Antalya) ile Hasan Saka (Trabzon) 
tarafından verilen şu takrir okunmuş

tur: 
"Birinci teşrin 1935 tarihindenberi 

hükiimetten gönderilen kanun layihala
rı intaç edilerek elde mühim bir iş kal
mamış olduğundan sayın üyelerin inti· 
hap dairelerini dolaşmaları ve halk ile 
temasa gelmeleri için teşkilatı . esasiye 
kanununun 14 üncü maddesi mucibince 
Meclisin her sene davetsiz toplanma ta
rihi olan ikinci teşrinin birinci pazar 
gününe talikini dileriz.,. 

Takrir reye konarak alkışlarla ka
bul edilmiş ve bu münasebetle reis: 

- Be~inci devrenin birinci se
nesini ikmal ediyoruz. Tatil müd
detini sıltlaatla geçirmenizi diler, 
hepinizi «ıygı ve sevgi ile 1telt:U11-
larım. 

Meclis tatil eJilmiıtir .. 
Demiştir. 

Deniz yolları idaresinin 
vapurlarından servis dışı 

edilecekler yoktur 
İstanbul, 12 (A.A.) - Muntazam 

posta seferleri yapan vapurların en az on 
mil yollu olması ve on milden az yollu 
gemilere sefer yaptırılıaıryacağı cihetle 
bir çok vapurların hizmetten çıkarılması 
lizım geleceği hakkında son günlerde 
yapılan neşriyat üzerine salahiyetli bir 
makamdan yaptığımız tahkikata göre 
posta hatlarına tahsis edilecek vapurlar· 
da bulunması lazım gelen vasıflar hak. 
kında üç sene önce yapılmı!J bir talimat
name bulunduğu ve bu talimatnamenir: 
sürat hakkındaki hükümlerinin bu ay 
başından itibaren meriyete girdiği anla· 
şılmıştır. 

Bu hükümlerden mabad, Akdeniz ve 
Karadeniz yolculuklarının yolam vapur
larla yapılmaması ve programların ta· 
mamen tatbikinin teminidir. 

Postacılık inhisarını itleten denizyol· 
tarı işletmesinin, bu talimatname hü 
kümlerine göre sefer yapanuyacak ka· 
dar yolsuz vapurlan bulunmadığı için 
tatbikatta halen i§lemekte olan her han· 
gi bir vapurun bağlanması icab etmiye· 
cektir. 

Polis tayinleri 
Yerleri değişen komiserfo~ 
lsteklerile, hastabklan clolayısıylt 

ve sair sebeblerle qağıda adlan yazılı 
komiserlerin yerleri deiiftirilmittir: 

Eakişehirden (iini.) 3. Gnctl No. 5 
İbrahim Bursaya, Tuncelinden No. 1 
Ahmet Asım Di. Bekire, Tnbzondan 
No. 5 Şükrü Erzincana, Ağnclan No. 3 
Dursun Erzuruma, lstanbuldan No. 152 

Rıfkı Eskişehire, Trabsondan No. 3 Re· 
fik GümüıJaneye, Karatan No. 8 Hasan 
f çele, Trabzondan No. 7 Fahri Kayseri
ye, Trabzondan (ai.) No. l Abdülka
dir Maraşa, Tuncelinden (6ni.) No. S 
M. Şerif Mardine, Di. Bekirden No. 4 
irfan Muşa, Trabzondan (si.) No. 2 Ri
fat Tunccline, İstanbuldan No. 162 
Mustafa Tunceline, Di. Bekir (üni). 
No. ı Seyfi Trabzona, G. Antepten No. 
ı Ahmet Yozgata, Karstan No. 5 Ah
met Lütfi Zonguldağa, Sıvastan No. S 
Neşet fçele, Elazizdetı No. 2 Nuri Trab
zona, Kastamonudan No. 2 Akif Te
kirdağa. Bursadan (üni.) Birinci Ko. 
No. 2 HulUsi Bileciğe, Tavas nahiye 

Md. Baha Burs~ya, Zonguldak (üni. 2· 

inci No. 2 Osman Afyona, Samsundan 

(si.) No. ı Kazım Balıkesire, lzmirden 

No. ı Niyazi B~rdura, Urfadan (üni.) 

No. 2 Rifat KırşeJıire, Bursadan No. 2 

Şevket Kütahyaya, Samsundan No. l 

Emin Niğd~ye, Bursadu Ho.- l .M. Ne· 

-dim Edimeye, Diyarbekirden N'o. 2 Ha

lh: N'ad Elbize, Ankaradan (91.), No. 1 

Cellll G. Antebe, Konyadaıı No. t İbra· 
hi~ Seyhana, Gümüşane (üni.) No. l 
H. Avni Zonguldağa, D. Bekir 1. inci 

Ko. No. 1 Hilmi Çoruma, Çorumdan 

No. ı Muharrem D. Bekire. 

DiL KÖŞESİ 

uşehircilik müte6aaaıaı M. Proıt 
tehir planınm hazırlanmau etrafın• 
daki çalıımalarrna devam ediyor. 

Bu cümlede "etrafınd•,,, kelime• 
si yersiz kullanılmııtır. Şüphesi~ k; 
mütehcusısın falıımaları ıehir planı• 

nın hcuıırlanmaaının etrafmcla kal· 
mamakta, bunun pvrui iPnJ• ol ~ 
maktadır .• "ŞehiT plcinı üaerindeki .. ,, 
denmek maluadı daha tlofra bir ıc· 
kilde ilade edercli. 

,.Geçen sene meriyete geçen .. ,, 
,.Meriyefe geçmek,, tabiri dilimis• 

ele meucud defilclir. "Meri~I• gir· 
melı,, Jerüı. 

"Evelki gün Bandırma açrlı1anndA 
büyiik bir motorun batmaai)'le netice• 
lenen bir deniz kazası olm111tar. 

Denia lıazcuı, motorun 6atmasilır 
naıl neticelenmiı olabilir iri, ancalı 
bu la~diae ile meydana gelmqtir. Mo
tor hatmcua,,,lı, lıaaa ela neticelenm•• 
mİf deiil, vuku bulmamu olacaktı. 
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SON DAKiKA: 

Sovyetler Birliği ana kanunu 
· projesi neşredildi 

Moskova, ı2 (A.A.) - Sov~et.kRud~ 
· · in reıslı a-ya merkezi icra komıtesın 

k unu hakkın· 
vanı, sovyet rusya ana an. . 
da aşağıdaki karan neşretmıştır: 

· memure· 
t - Ana kanunu tanzıme 
· . i komisyonu· 

dilen merkezi icra komıtes 
nun raporu tasvib edilmiştir. 

· · · gözden 2. - Ana kanun pro1esının . 
1 kongresı top

geçirilmesi için sovyet er 
lantıya çağırılacaktır. . 1936 

·k· · tesrın 3. - Bu kongre 25 ı ıncı J 

da toplanacaktır. d 
·· en 

4 - Biitün millet tarafından goz 
. ·. • . . , t usya ana kanu-

geçırılmesı ıçın sov} e r . 
nu proı· esi ilan edilecektır. 

k 01 proje-
Reislik divanının bu aran 

nin metni takib etmektedir. 

A ) Tas ajansı 
Moskova, 12 (A. · - k' . r·· esas teş ı· 

bildiriyor: Sovyetler bır ıgı . . 
lat kanunu proejsi neşredilmıştır: 

l b .. ·e 
Sıvasal ue sosya ttTl) • 

.. ~ miilkhet meselesi 
. . r · "nin 

Sosyalist cumuriyetler bı~ ıgı 
. . . k.. Iülerın sos-

sosyal bünyesı ışçı ve oy . r · "nin 
yalist devletidir. Sovyetler bılr 1 ~ 1teo.

. . . ·ı ·n sovyet en r 
sıyasal temelını ışçı erı 

kil eder. . . vkii 
Sovyetler birliğinde ıktıdar rn; d • 

mebusları vasıtasiyle şehir ve kö!. ~r ee-
b• tigının • k" · ·1 aiddir Sovyetler ır 

ı ışçı ~re li ·. yalist sistemi teşkil 
konomık teme nı sos . afın· 
eder: Hususi mülkiyetin ve ınsan tar 

edil esinin ilgası, 
dan insan istismar m • klini 
M··ık· t a devlet mülkiyetı şe 

u ıye ' Y k lkoı: ko
alır • milli mülk • ve yahut 

0 
B 

0 . . .. . . klini alır. unu -
operatıfı mulkıyetı ŞC birliği eko-
la beraber kanun sovyetler l'st 
nomisinin hakim şekli olan sos~a 1 

• k k"' ıuıerın fa· sistemine muvazı olara • oy 
hısların ve ikametgahta da sanat~a m;ş~ 
g ul olanların şahsi çatışması Uzerıne. da 

·ı ·nı e vanan kilcük hususi ekonomı erı 

kabul etmektedir. 

I b • • deı:ılnf ~ekli s mec urı~·etı. .-
. 'ktidarı olan 

Sovyetler birliğinde ış, 1 •• 

b·ı· tine gore her vatandaşın kendi ka 1 ıye 
. . f r Sovyet sos· 

yapacağı bır mecburıyet 1 • 
. l.v• hukukça mil· 

yalist cumuriyetleri hır ıgı, . . 
. uriyetlennın 

savi sovyet sosyahst cum 
· "kl ri sasyasyon ~ arzulariyle teskıl ettı e a 1 

J ·ı • birdevlet er, 
sasına göre teşkil edı nııt ratif sos· 
birliğidir. Rusya sovyetler fe:e Rus
yalist cumuriyeti. Ukrayna. eyaz. tan 

o- . tan Ermenıs , 
ya, Azerbaycan, urcıs ' Tacikf~taıt, 
Türkmenistan, Özbekiıtan. • 
lc<!T:ılc ve krr~ız cusnuriyetlerı. 

. ,. .... • -«ilt»lrri 
fi; .,,.wptlPr llır ı~ının .,._ 
• anJan va• 

Yüksek iktidar ve idare org . 1 . . - · vazıfe e• 
sıtaaiyle temsil edilen bırlııın 

ri şunlardır: tlerde 
Birliğin beynelmilel milna":.ıecıe. 

temsili, başka deYletlerle olan m leleri. 
terin tasdiki. savat ve bant ın:;, C9S• 
birlig~ e yeni cumuriyetler lcab k L...o 

ikini mUra a~ 
teşkilat kan~un tatb ki hudud ta· 
feder cumunyetler arasında i)ll.; ·n ırıil· 

1 biri ... nı 
dilitınm tasdiki, sovyet er itihh ırunet· 
dafaasını tanzim ve biltün 11 esasına da· 
terinin idaresi, devlet inhisa~ tinin ko-

. d let emnıye 
yanan dış tecım. ev . , 4 1 rnuft tan· 

it]• k nomı puın a 
runması, mı ı e 0 • • k büde~";nin 
:ıimi sovvetler birtiğının te b'ti' 

' . . ctatının tetı ı ' 
tanzimi ve vergı ve van ue11ese· 
bankalann endüstri ve tarım :en teciın 
teriyle bütün birliği ala~adar =Jiyatın ve 

•. 1 ·nin idaresı, na . 
muessese en k di sisteını· 

'd . para ve re p. p. t.nin ı aresı, . 'krazda bu-
• . . "kraz akdı ve ı 

nın tanzımı, ıstı rınan ve su-
k yeraltı, o 

lunulmasr, topra • • · kültür ve 
. · · tanzımı, 

lardan istifade ışının . · rnilli eko-
• 1 • ·n tanzıını, 

genel sağlık ış erın~ . . temi tanzimi, 
. . . t k statıstık sıs 

nomı ıçm e .. kanun u· . i tuze ve 
iş kanunlarının tesıs · ve meıieni 

• . ı:a kanunu 
sullerinin tesısı .ce · yabııncrlarrn 

ıiı:ıcıhk ve • 
kanun ve vatan 1 .. rrn tam~imı. 

k' !canı•" " hukuku h~kkırınıı 1 
• f kararla-

. .k d r eden a bütün h:rJiöı ala a a 

rmın k"h"lii 
· ·etlerin 

R . l'l·t .ı..; runıurn 
ır r • • 

razi~·ptf Prı . 
. . de her cumurı • 

Bu hadlerin harıc.ın ' ak devlet i'· 
.. takıl olar 

yet tamamen mus ter birliği, bu 
terini idare eder. Sovyet 

1 
k haklarını 

· h""kUmran ı cum•ıri 1 'erın u 

h:. 
l • 

r 

Her cumuriyet birliği serbestçe ter
ketmek hakkını haizdir. Cumuriyetçi
Jerden herhangi birinin bir kanunla, bir· 
liğin bir kanunu arasında taaruz mev· 
cud olduğu takdirde birliğin ka
nu muteberdir. Sovyetler birliği vatan
daşları için birlik, sovyetler birliği va. 
tandaşlığı vardır. 

Dedetin yiiksek ikıid(ır or~cmı 
Sovyetler birliği devletinin yüksek 

iktidar organı, • Sovyetler birliği yük
sek konseyi • dir. Bu konsey, birliğe 

bütün hukuki icra eder. Konseyin baş· 
kanlık divanı, sovyetler birliği halk ko· 
miserleri meclisi halk komiserleri kon· 
seye karşı mesuldür. Teşrii salahiyet 
yalnız yüksek konseye aittir. Yüksek 
konsey iki meclisten teşekkül eder; 
birlik konseyi ve nasyonaliteler konse· 

yi. 

ılfrbuslarm seçim tcırzı. kon.~l!)'İrt 
<levum m iiddeti 

Birlik konseyi, 300 bin nüfusu ba
şına bir mebus olarak Sovyetler birliği 
vatandaşları tarafından seçilen azadan 
mürekkeptir. Nasyonaliteler meclisi 
birliği teşkil eden cumuriyetlerin ve 
muhtar bölgelerin sovyetleri tarafından 
her muhtar cumuriyet için on ve her 
muhtar bölge için iki mebus olarak gös· 
terecekleri azadan terekküb eder. 

Ncuyonaliıeler konseyi 
Halk komiıerleri mecfürinin 

teşekkiil tarzı 
Sovyetler birliği yüksek konseyi dört 

sene için seçilir. Bir kanun her iki mec
lis tarafından kabul edilince katiyet 

kesbeder. 
Birlik konseyi, konseyin reisi ile 

iki reis vekilini seçer. 
Nasyonaliteler konseyi de bu konse-

in reisini ve iki reis vekilini seçer. 
~üksek konsey senede iki defa topla
nır. Birlik konseyi ile nasyonaliteler 
konseyi arasında anlaşmazlık vukuunda 
mesele müsavi azalı uzlaşma komisyo
nuna verilir. Bir netice alınamazsa, i
ki meclis bir kere daha meseleyi tetkik 
ederler. Bir neticeye varılamazsa yük
sek konseye başkanlık eden divan yük
sek konseyi dağıtır ve yeni seçim tari
hini tesbit eder. İki meclis toplanarak, 
y:.iksek konseyin başkanlık divanını se
çer Bu divan faaliyetten dolayı konse· 
ye karşı mesUldlir. Yüksek konsey iki 
meclisin müşterek toplatısında sovyetler 
birliği hilkümetini seçer: Sovyetler bir
liği halk komiserleri meclisi. Sovyetler 
birliğinde adalet, sovyetler birliği tem
yiz mahkemesi ile, cumuriyetlerin tem
yiz mahkemeleri, muhtar cumuriyctlerin 
ye nıuhtar bölgelerin mahkemeleri, yük.. 
sek konsey karan ite ihdas edilecek bu
su~ ve halk mahkemeleri vaııtaaiyle tat-

bik edilir. 
SovyetJer birliği halk komiserleri 

nıeclisi, yüksek konsey tarafnndan a• 
taitdaki yechile tetkil edilir: 

Sovyetler birliği halk komiserleri 
bafkanı, baJkan muavinleri, devlet pi
linları komisyonu bafkanı, kontrol 
komisyonu bafkanı, sovyetler birliği 
halk komiserleri, ıtokaj komitesi bafka
ru, yü~ek tedrisat komiteai batkanı, 
sovyetler birliği halk komiserleri fUn· 

Jardır.: 
Müdafaa, dış ifleri, dıt tecim, mil-

nakale, yolları, P. T. T., su üzerinde 
münakalat, ağır sanayi. 

Seçmek ve seçilmeğe hakkı 
olanlar 

Hem Sovyetler Birliğinde hem de 
birliği teşkil eden cumuriyetlerde mev
cud halk komiserleri şunlardır: Yiye
cek endüstrisi, orman endüstrisi, ta • 
rıın, zahire ve hayvan yetiştirme sof • 
kozları, finans, iç, tecim, iç işleri, tüze 
genel sağlık. Sovyetler Birliğinde me
bus seçimi müsavı ve doğrudan doğru· 
ya ve gizli usulde yapılır. 18 yaşında 

olan her vatandaş seçmek ve seçilmek 
hakkını haizdir. Bundan yalnız deliler· 
le mahkeme tarafından seçim hukukun-, ~ 

dan bilhassa mahrum edilen mahkum -

lar müstesnadır. 
'111.ll.l'llllllll'llllll,,,/I 

DIŞ HABERLERIMIZtN DEVA
MI 5. inci SA YF ADADlll 

ULUS SAYf,A :, 

. . . 

Fransada grev nihayet bitiyor mu? 
48 Saatta 200.000 işçi yeniden • 

ıse .. basladı , 

Paı"lamentonuıı kal)ul ettiği clört kaııtnı projt~ ·i senaya veri itli 
Pari~. 12 (A.A.) - Parlamentonun 

dünkü celsesi, saat 21.50 de bitmiştir. 
Parlamento, bu sabah saat 9.30 da 

tekrar tolanacaktır. 

R. Hlum :;cıwtmltı 
VERGi SIRI. \HiNi~ IF~A~I 

IŞIN1~ SON ~ Fil \Si 
Parlamento, yedi saat devam eden 

celsesinde hükumet tarafından tevcii 

Paris, 12 (A.A.) - B. Blum, ilk de· 
fa olarak senatoya gitmiştir. Kendisi
nin senatonun cc.-lsesinue ve koridorla· 
rında görünmesi l.ıüyük merak uyan· 
dırmışlır. B. 1,honıa~ ağla~Ta 

· ağlaya ınt>lnı~luktan 
istifa ctt! 

:..-: 

Pariste bir lahrikanrn kadın i~çileri, bo~ vakitlerini dansetmekle geçiriyorlar. 

edilmiş olan beş kanundan dördünü he
men ittifak ile kabul etmiştir: 

1 - İşçiler için ücretli tatil günleri, 
2 - Eski muhariblerden vergi alın· 

maması. 

3 - Memurlardan bazı vergilerin 
alınmaması, 

4 - Patronlarla işçiler arasında 
kollektif mukavelenameleı- vücude ge· 
tirilmesi. 

Celsenin sonunda B. Leon Blum, 
bu kanunları kabul etmek hususunda 
göstermiş olduğu isticalden dolayı par
lamentoya teşekkür etmiş ve bugün de 
kırk saatlik hafta kanununu kabul et· 
mesini isteıni,tir. 

Senato, aynı kanunlar hakkında gö· 
rüşmeler de bulunmak üzere buı::ün sa
at 15 de toplanacaktır. 

P<ırlanıentod<ı U. Rlrmıım 
bir ceııabı 

Paris, 12 (A.A.) - Mebusan mecli· 
sinde ücretli tatil günlerine aid kanun 
projesinin konuşulması e~naıunda sağ 
cenah mebuslarından B. İnard, şu söz· 
leri aöylemiştir: 
"- Hük'.imet, hükümlerine riayet et· 

tiremiyecek olduktan sonra bu kanun· 
ları yapmak neye yarar?., 

B. Blum, şu cevabı vermiştir 
·•- Geçen gün, parlamentodan, hÜ· 

kümetin it sahasındaki anlaşmazlıkları 
halletmek için kuvvete ko§maması li· 
zım geleceği fikrinde olup olmadığını 
sordum. Önce polis kuvvetini, sonra bil· 
tün orduyu kullanmamızı ve bu suretle 
kanlı hadiselere sebebiyet vermemizi 
mi istiyor9unuz 

Bb:, bu yola girmemeğe azmetmişi.e
dir. Uzbftınna rolilmüzü daha ilk gün· 
den &izlere anlattık. Hükümet, hadise• 
terin kendisine hak vereceğini ümid 
etmektedir. Parlamento, hakimdir, ser· 
besttir, kendisine sonsuz olan beş ka· 
nun projesini süratle kabul edilmesi
nin, güdmek tasavvurunda bulunduğu· 
muz uzlaşma işinin manevi unsurların · 
dan biri oldu&unu anlayacaktır ... 

Celsenin sonunda B. Blum, etrafını 
alınış olan senato azasından bir çoğunun 
sormuş olduğu suallere cevab vermek 
mecburiyetinde kalmı tır. 

Kllh ı·c. Ol(•l ve lokarıl<ı 
g<ır3onlarının nüm<ı~·işl(•ri 

Paris, 12 (A.A.) - Bugün saat 18 de 
Paris madeni end~stri i§leri delegasyo· 
nu. önce tesbit olunmuş ve patronlar 
tarafından kabul edilmiş olan ücretler 
baremi projesi hakkındaki kararını ya· 
zı ile iş bakanına bildirecektir. 

Binlerce kahve, otel ve lokanta işçi
si, jan Jores jimnazında bir toplantı 

yaparak dilekleri tamamen tatmin edi· 
linc:eye kadar greve devam etmeğe ka· 
rar vermitlerdir. Sendikalar delegeleri 
kendilerine aükQneti muhafaza etmele
ri tavsiyesinde bulunmuşlardır. 

Bundan başka sendikalar delegesi, 
patronlarla yapılagelmekte olan görüt· 
melere bugün tekrar ba!llanılacağını 

söylemi!lerdir. 
Toplantıdan çıkıldığı esnada grevci· 

ler, bir alay teşkil etmişlerdir. Bu alay, 
bulvarlardan geçerek iş bürosuna git· 
miftir. Orada hiç bir hadise olmamış· 
tır . 

Parisin bazı tez&ablarında inşaat it· 
çileri tekrar İfe başlamrftır. 

Şimaı departmanında it başına dö· 
nenlerin mi~arı 105 bini geçmi9tir. 
Bugün de it bafına dönenler ol:ııe:ıılC ve 
bu mikdar artacaktır. 

l~t,;i aendikaları birliğmin 
tavsiyeleri 

Paris, 12 - Paris bölgesi İ!)Ç'İ sendi· 
kalarr birliği, grevcilere tahrikitçıla

rın sözlerine kapılmamak tavsiyesinde 
bulunmaktadır. bKlik, grev· halinde 
bulunan fabrikalarda. te7gahlarda. a
tölyelerde, bürolarda ve mağazalarda 

umumi iş konfederasyonu ile sendika
lar birliği ve mesleki .sendika namına 

söı: söylemeğe yalnız bu kurumlarm u-

( Sonu S. inci savfoda) 

ı...ondra, 12 { A.A.) - Eski sömurge· 
ler bakanı B. Thomas·ın avam kamara· 
s!ndaki son nutku, ancak bir kaç dakika 
devam etmiştir. B. Thomas, tekrar yeri
ne oturduğu zaman gözleri yaşla dolmuş 
idi. 

Mumaileyh, önce kendisine istifa et
mek tavsiyesinde bulunanların sözlerin' 
dinlemek istemediğini anlatmış ve su 
sözleri söylemiştir: 

"- Şimdi hemen istifa etmeğe karar 
verdim .. , 

Pek ziyade heyecan içinde bulunan 
B. Thomas, bir müddet oturduktan son
ra ayağa kalktığı zaman salonda fevka
lade bir sessiılik hüküm sürmekte idi. 
Bunun üzerine B. Thomas, ağır adım· 
tarla meclisin ortasına gelmiş, reisin (;. 
nünde hafi( bir boyun kırdıktan sonra a
vam kamarasına, bir daha gelmemek Ü· 

zere ayrılmııtır. 

8. Thomas ve Sir A. But (sağda) 

Sir Alferd Butt'un da istifa etmij ol. 
duğu kamaraya bildirildikten sonra B. 
Baldvin, ayağa kalkmıştır. Başbakan, 

tahkikat mahkemesinin faaliyeti hakkın 
da izahlar vermiıt ve şöyle demiştir: 

"- Şimdi seyretmiş olduğumuz man
zara, avam kamarasının şahid olduğu 

manzaraların en acıklısıdır.,, 
B. Baldvin, bundan sonra B. Tho· 

mas'ın kabinede bulunduğu sırada ifa 
etmis olduğu hizmetlerden sitayişle bah
setmiştir. 

A vanı kanıarwu mtıh"·emeıtin 
ı~ararını "·11brıl etti 

Londra, 12 (A.A.) - Avam kamara· 
sı, uzun bir mUnakaşadan sonra büd~e 
e.rarmı ifp maddesi hakkında tahkikat 
yapnuıı olan mahkemenin kararlarını ka 
bul ed~n hilkümet takrirlni kabul etmiı· 
tir. 

B. Baldvin görüşmeler esnasınd41 son 
defa söz aldığı zman B . Thomas ile B. 
Butt, "- hcsablarını görmüş oldukları,, 

fikrinde bulunduğunu söylemiştir. 
. Yapılan görüşmeler esnasında B. Attı 

Ji, iogilir: ve amerikan gazetelerinin İ· 

.teri sürmekte olduklıtrı bir takım iddia'a
ra telmih etmiştir. Btı irldialar, su mer. 
kezdedir: 

.. _ Resmi sırların önccf11'.'n bilinnı"~· 
te ve etrafa vavılmakta otn••"ıınıı fır1 

ettirecek hir t~kım muanıeleler. Lov,:lı 
:cıirkı:"tİ tar:ır.,,~:ın ela vıtn•1..,..ı-:trr .. , 

Dün. Polonya Büyük Elçisi B. Misel S k 1 • • 
. C . . . ~ o o mckı saat 16 d B 1 • 

yaya gıderek umurreısımız Atatürke , <ı, u garıst'1n e!cisi B T . 
resim de Bulgaristaıı elrisinin Çank ~kı.~e11 _nıektupl:ıun1 sıınmuslaı dır Sa~d· ' . . . cor1or llrıstof da saat 17 rfe Çan'• 

:r aya o<:kun .. J • • • ~ a,. ı re~ım PoJ h"· 
Atatürk saat 18 de de lran bu- -k 

1 
.. ~ e gırış erıni göstermekted· · onya uyuk elcı~irıin, olıl:.k 

b1 yu e çı sı HaliJ F h' . . ır. 
ıqahının el yazısı ile bir mektubunu . . a ıruıy4 hususi olarak kabul etm . .. -

V ermıştır. ış ve buyuk elfiİ cumurreisine lran ~ .. 



SAYFA 4 

Derrim ('O<'ll/?mw nıelauplcır: 1 

ilk Mektup 
Ders yılı bitmiştir; onun için 

artık sınıfta karşınızda konuşmı
yor, bahçede yanınızda dolaşamı
yorum. Mektebin gürültülü kori
Jorunda efrafımı saran bir lıüme 
çocukla, teneffüsün kısa dakikala
rıncl a duygulaşmak ve görüşmek 
imkanı bir kaç ay uzağa gitti. 

Dilinin bir az durakladığı şu 
sınav ve azad günlerfod e öğret
men, kalemine niçin sarılmamalı 
1'e neden çocuklarına gene düşıin
celerindcn ve duygularından, elin
den geldiği kadarını, aktarmama
lıdır? 

Bu düşünce ile sana yazıyo
Tum. Bütün arkadCJ§ların gibi sen, 
omuzlarınızda en büyüğümüzün 
en değerli armağanım taşıyan bi
rer heykel gibi idiniz. 

Öğretmenler, sizin karşınızda 
konu§ur, size bilmediklerinizi öğ
retmeğe sava§ırlarken yılların ha
lalarına yığdığı bügilerden zi-
1ade •izin içinde doğup büyüdü
iünüz devirden ilham almı§lardı. 

Ankaranın, baharı henüz yaza 
rlönmedi. Bu bahar tazeliği ve can
lılığı içinde Çankaya yamacını tır
manan körpe fidanları gördükçe 
sizi anıyorum. Siz de onlar gibi 
yeni ve taze, onlar gibi aynı yama
cın yolcusu değilmiıiniz? 

Biz, batımın kahrı içinde büyü
mÜ§tük. Her yeni gün bize yeni 
bir çöküntünün çatırdıaını duyu
rur, Yeni bir felaketin kap kara 
müjde•ini verirdi. 

Size ne mutlu ki fu körpe li
rlanlann tomurcuklarına değerek 
kar§ıki tepedeki köıke ula§an rüz
garı genç ve gürbüz göğsünüze ala 
ala büyüyoraunuz.. Ve gene ne 
mutlu ki ülkiinuz., gözle görülür, 
gönülle duyulur, sizinle duygula
J&r ve lıeyecanlCJfır halde §Uyama
cın üzerindedir. 

Mektebiniz.in kurulduğu yer· 
den oraya doğru, her gün sırtınız-

da cumuriyet ve erkinlik adlı iki 
kutlu emanetle yürüyeceksiniz. 
Daha kırıımamı§ alınlarınız.da 
Türkiye günqinin belirteceği ter-
danılalarına acımayınız. Onların 
mükôfatını gene o ülküden bir ata 
•evgisi ve bir ıel koruyuculuğu ile 
zaten duyduğunuz ve duyacağınız 
sözler olacaktır :-

''Mustafa Kemaller yırmısıne 
yaklaşıyor.,, gibi 

• • $ 

Daha yazacağım 

M. Nurettin ART AM 

Uşakta ilk okullar . . 
erg ısı 

Uşak, 12 (A.A.) - Her yıl açılan ilk 
okullar sergisi bu yıl da halkcvimiz sa
lonunda açılmıştır. Sergi iyi ellerin e_ 
mekleriyle kurulmuş ve çok düzenli ol

muştur. Salon baştan başct türk yavru
larının eserleriyle doludur. Bütün va
tandaşlar salonu ziyaret etmektedirler. 

Orta okulda da ayrıca bir biçki ve 
dikiş sergisi açılmıştır. Türk kızlarının 
muvaffak olmuş kıymetli eserleri teşhir 
edilen bu sergide bütün Uşak halkı 

büyük takdir hisleriyle ziyaret etmekte
dir. 

Tefrika No: 78 

ULU~ 

halk Fraı1sada 

ekonomik 
cephesi 

I:Europe Noııvclle mecmuasında Ro
ger Auboin yazryor: 

Fransızlar fasizme ve buhrana karşı 
rey verdiler. Yalnız şehir işçileriyle 

köy gündelikçileri değil, fakat mülk sa
hibi küçük çiftçiler, tüccarlar, memur
lar da reylerini, bugünkü veziyetin de
ğişmesi için halk cephesine verdiler. 

İçeride ve dışarıda faşizm mensuplu
ğuna inanılmaz bir hafiflikle kendini 
kaptıran, buhrana karşı muhafazakar bir 
zihniyetle menfi bir durum alarak, ''mil
li" cereyan idarecileri, halk cephesinin 
zaferini bizzat kendileri temin etmiş
ler ve kuvvet maceralarına karşı mem
leketin ve milli ekonominin korunması 
olan asıl vazifelerini bilmemişlerdir. 

Fakat şimdi iş görmek lazımdır. Ye
ni idarecilerin eserinden ürkenlerde, 
onu umutla bekliyenler kadar, bu ese
rin muvaffak olmasını dilemelidirler. 
Çünkü, hadiselerin bugünkü cereyanı 
içinde, bu hareketin akim kalması bü
tün Fransanın akameti olacaktır. 

Şimdiye kadar gecikebilmiş olan kati 
kararlar bir kaç güne, nihayet bir kaç 
haftaya kadar alınacaktır. Sulhu koru
mak için karar. Ekmeği temin edecek 
karar. Bunların her biri, üçüncü unsur 
olan hüriyetin temini için ana şartlar
dır. 

Fikirler ve doktrinler bulanıksa, ha
diseler tamamiyle açıktırlar ve bekle
mezler. 

Fakat seçimlerin güvenlerini bildir
miş oldukları sol ve müfrit sol partile
rin doktrinleri ve temayülleri arasında 
esaslı tezadlar yok mudur Pratik ve 
fay<lalı olacak bir solcu ekonomi poli
tikası var mıdır? 

Bu ana meseledir, çünkü Fransada 
demokratik rejimin normal inkişafı o
na bağhdxr. 

.... "' 
Doktrin ve parti durumlarını bir ke

nrra bırakırsak, ne görürüz? Buhranın 
en bariz alameti olan fiatların düşmesi 
bütün memleketlerde tahribat yapmış
tır. 

Memleketlerin ekserisi, bu düşüşe 

intibak ettirmek iizere nakit partiyele
rini tadil etmek mecburiyetinde kaldı
lar. Dünya nakit sistemlerine kumanda 
eden İngiliz - amerikan sahasında da 
böyle olmuştur. 

Almanya ve İtalya gibi başka mem
leketler askeri ve siyasal sebebler do
layısiy!e, milletlerinden. hakiki imkan
larının çok üstünde bir gayret istiye
rek. etraflarını bir çetin duvarla çevir· 
diler. içeride dünya fiatlariyle nisbete 
sığmıyan fiatlar idame ettiler, fakat 
paraları filen kıymetlerini kaybetmiş

lerdir ve dövizsizlikleri onlorı harb 
mahrumiyetlerine katlanmıya mecbur 
etmektedir. On beş sene müddetle ken
disi de bir harb ekonomisi içinde teneb
büt etmiş olan Sovyetler ';)irliği, bir pa· 
ra yarattıktan ve onu kıymetinin yüzde 
seksenine düsürdükten sonra trrlrici su
rette bundan kurtulmıya çalışıyor. 

Harb sonrasının nakid karışıklıkla
rından çok müteessir olan ve an'anevi 

p litikası ı e 
surette altın paraya bağlı kalan Fran
sa, kendisine bir macera gibi görünen 
bir nakid adaptasyonuna yanaşmadı. 

Bu suretle kendini, iç fiatları tadil et
mek ve umumi m:ısraflar seviyesini in
dirmek suretiyle doğrudan doğruya bir 
adaptasyona mahkum ediyordu. 

Fakat paranın kıymetinden düsürül
mesi halkın hoşuna gitmiyen bir hadise 
ise, fiatların düşmesi de siiriiklediği i f
Hislar, tahdidler, ve işsizliklerle aynı 
derecede hoşa gitmiyen bir şeydir. O 
zaman, hükümete geçenlerin, frangın 

masfınluğunu temin için ilk şart olan 
fransız fiatlarınm adaptasyonunu ge
ciktirmek, hafifletmek için bütün kuv
vetleriyle çalıştıklarını gördük. 

Cüretsizliğimiz ve seçmesini bilme
mekliğimiz yüzünden, böylece iki sis
temin mahzurlarını biribiri üstüne yığ
dık. Fiatların önüne geçilmez, fakat mü
savi olmıyan düşüşü iç ~azarın niza
mını bozmıya kafi geldi, ve dış muva
zeneyi de temin edemedi. Mübadelele
rin tahdidi, ekonomiyi kronik bir uyu
şukluk içinde tutmakla ve umumi men
faate muğayir hususi inhisarların do
ğuşuna imkan vermekle, ancak kısmi fe
rahlamalar temin edebildi. 

Bu şartlar içinde, 1929 - 1932 devre
ı;inde ihtiyatsızca masrafların artırıl

mış olması dolayısiyle, yapılan büdce 
azaltışları, tek başına vaziyeti düzelt
miye kafi gelmedi. Muhafazakar 
maliyecilerin en büyük hatası, rey top
lamak için, büdce tedbirlerinin her şe
ye kafi geleceğine memleketi inandır
mıya çalışmaları olmu~tur. En esaslı 
mesele, fiatlar meselesi halledilmemiş 

kaldı. 

• *"' 
Hayal kırılısına uğrayan memleketin, 

şimdiye kadar takip edilmiş olan menfi 
politikaya karşı reaksiyonu, bu sartlar 
içinde kt'iydi. 

Fakat, yarının idarecileri şimdi ne 
yapacaklar? 

Muhakkak olan bir nokta var. Kendi
lerinden evvel gelenlerin palitikasını 
takip etmelerine imkan yoktur. nazari
ye itibariyle, 5 senedenberi başlanmış 

olan yetişmez adaptasyonu tamamla
mak üzere iç fiatlarrn yeniden % 20 
nisbetinde indirilmesi ve masrafların da 
bu nisbette daraltılması icab edecektir. 
Bu politikayı kim takip edebilir ? 
Kimse. 

• f.: ... 

Fakat frangı müdafaa içın başka bir 
yol vardır. Amme masraflariyle muvak
katen ekonomiyi canlandırmak müm
kündür: italyanlarla almanların, silah
lanmalarına hız vererek yaptıkları gibi. 
Görülecek isler kısır olacak yerde ve· 
rimli şeyler. olsa netice belki biraz da
ha iyi olurdu. Fakat tecrübe gösteri
yor ki amme masraf ve kredilerini gc
nişletmiye matuf bir politika, önceden 
nakit adaptasyonları ve dışardaki milli 
sermayelerin yeniden vatana dönüşü te
min edilmezse bir çıkma7a girmiye mah
kiımdur. Almanya ile İtalyanın misal
leri katidir. Burada nakit ımcalı:: sun'i 
surette seviyesinde muhafaza edilmek-

adeta gülümsiyerek süzdü: 

hiik .. metinin 
olabiliı·? 
tedir. Hakikatte ise bu paı d dii\inıekte 

ve bu duşüşü maskelemek için yapılan 
gayretler bundan memleket için doğa
cak bütün faydaları yok etmektedir. 
Çünkü sermayelerin harektlerini kon
trol etmiye yeltenirlerken bunların va
tana dönüşlerine mani olmaktadırlar. 

* * • 
Etrafımıza bakmayı bilmiyor mıyız? 

Fransa eski sağduyusunu keybetmiş 

midir 

Hiç olmazsa geniş bir ölçüde buhra
na karşı koyabilmiş olan memleketler, 
çalışan, istihlak eden, paranın ucuz ol
duğu ve istikbale emniyetle bakan, bü
yüyen servetlerinin mühim bir kısmını 
hakiki sosyal islahata ayırabilen mem
leketler var ...• Biribirinden ayrı metod
larla, fakat aynı zihniyet içinde, bütün 
Anglo - Sakson dünyası, İskandinavya 
memleketleri, Belçika, bugün nekahat 
halindedirler. 

Bu memleketlerde muvaffakıyetle gi
rişilmiş olan teşebbüslerin en mühimmi, 
başlangıç noktası dışarıdaki fiatlarla 
memleket içindeki fiatları biribirinden 
ayıran nisbetsizlklerin izalesi olmuştur. 
Bu nisbetsizlikler bir defa izale edilin
ce veya çok hafifletilince, çalışma lü
zumu izale edilmiş olmadı, fakat bu ça
lışma kısırlıktan çıkarak faydalı saha
ya girdi. 

Bir sene evveline kadar Anglo - Sak
son metodlarının Avrupa kıtasına mu
vaffakıyetle aşılanabilcceğinden şüphe 

etmek caizdi. 

Bugün hadiseler meydandadır. Bel
çika 1935 martında para politikasını ta
dile mecbur ıtaldığı zaman, enflasyon
dan doğacak muvakkat bir canlanma· 
dan sonra fiatların önüne geçilmez su
rette yükselmesi Belçikayı bir fasid 
daire içine sokacağı ileri sürülmüştü. 
Tecrübe bu nazari endişelere fili bir 

tekzib verdi. Gerçi, Belçika hükümeti
nin aksiyonu mahir ve ihtiyatlı oldu, 
fakat hangi mali politika maharet ve 
ihtiyat istemez ki? 

Bu neviden bir teşebbüsün şimdiye 

kadar takip edilmiş olan para politi
kasının kökten değiştirilmesini icab e
deceğini açıkça söylemek lazımdır. 

Fransada 1913 seviyesine nazaran 
toptan fiatları dünya fiatları seviyesin· 
de bulunurken perakende fiatları yani 
hayat pahalılığı % 25 - 30 bir fazlalık 
gösterir. 

Bu farkı ortadan kaldırmak ve her 
bakımdan realist olmryan yeni bir def
lasyonu lüzumsuz hale koymak için 
frankla ifade edilen dış fiatların bizim
kilerden hafifçe üstünde olması lazım-

dır. Bu mevzu üzerinde yapılan bütün 
hesaplar bi?.İm fiat sistemimizin bir is
terlin için 100,95 frank ve bir dolar için 
19.20 frank seviyesine en iyi intibak 
edeceğini göstermektedir. 

Bu esas üzerinde, toptan fiatlariyle 
perakende fiatlarının, ikincilerinin 
mahslıs bir yükseJişi olmadan, biribir
lerine yaklaşmaları İcab eder. 

Bu suretle bugünkü hususi inhisar-

lar sistemine radikal bir surette sc;n 
vermek mümkiın olac<:ktır. 

... * * 
Mübadelelerin canlanması, ındı t. ı

didler gölgesinde kaynaşan fili inhi
sarlar ve müsavatsızhkların kaldırılma
ıu, halk yığınlarının istihiakini artır
mak için fiatların nisbcten daha ucuz
laştırılması, sol ekseriyetin kendine is 
edindiği esaslar bunlar değil midir? 

Esasen süphesizdir ki, teknik iti n

riyle iyi etüdye edilmiş ve iki büyük 
Anglo - Sakson parasile fili bir nisbet 
tayininden ibaret kalacak bir fransız
kararı, bütün dünyanın beklediği nakit 
anlaşmasını cezalandıracaktır. 

Ne taraftan b kılırsa bakılsın, mese· 
lenin halli için çarelerin muhtelif ol
madığı ve vakaların verdiği dersin çok 
açık ol<luğu meydandadır. 

Bugünün idarecileri, ya içinde bu 
lunduğumuz çıkmazı müdrik ol· ak, ak· 
siyonlarını önceden sıhatleştirmiş bir 
vaziyete istinad ettirmek istiyecekler: 
ya da bu sıhatleşme, kendilerine rağ
men ve kendilerine karşı ergeç vukua 
gelecektir. 

Mesuliyctl,.rini Üzerlerine aldıklarr 
sırada, B. Vanderveld'in Belçikada 
bir senedenberi girişmiş olduğu ekono
mik eserin muvaffakıyeti hakkındaki 

son nutkunu hatırlıyacaklarını umalım. 
Herhalde BB. Vandervelde ve Man'in 

veya İskandinavya sosyalistlerinin tec
rübeleri, BB. Musolini ve Hitler'in tec
rübelerinden daha ziyade bir solcu eko
nomi politikası için tavsiye edilir ma
hiyettedir. 

l.lllllll.1'.l'lll'l.l'.l'llllA 

Ankara Radyosu 

13.30 Hafif plak yayımı ve ajans ha-
berleri 

19.30 Müzik hakkında konuşmz 
19.50 Karışık müzik 
20.30 Ajans haberleri 
20.1\0 Dans musikisi 

İstanbul Radyosv 

18.- Dans musikisi (plak) 
19.- Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar 
19.30 Çocuk saati: Hikaye ler 
20.- Çocuk musikisi: plak 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

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

Wl'lllllllll.lllllllll,llT4' 

ÜLKÜ 
HALKEVLERI MECMUASI .. 
Haziran sayı~ı şu yazılarla çıkmış

tır: 

Başbakan 1semt lnönünün büdceı 
söylevi. - 1936 büdcemizin kısa bir talı· 
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 anc. 
babanın rolü. - Yeter bu Dlf!cmua bol 
luğu. - Türk yayınında Uç devir: 

- Hava tehlikesi ve yangın bombala
rı. - Köylü hanı. - Türkiyenin Mil
letler sosyetesine müzahareti. - Ayın1 

\ 
politikası. - Bibliyografya. - Halkev-
leri. 

- Öğleden sonra, ne yazık ki, hep isimin 

EvDöOôk ve Cte~o - Bunu bana neden soruyorsunuz? 
Sonra, düşünceli bir tavırla gözlerini önü

ne indirerek Alber'in cübbesinin iki peşi ara
sından görünen pantalonuna baktı. 

zevk olacaktır. Hangi mahkemede davanız 
var? 

- Şimdi üçüncü hukukta müdafaada bu
lunacağım. Demin önümüzden geçen ada
mın durduğu şu kapıyı görüyor musunuz? 
İşte orası ....• 

başındayım. 

- Hiç bir gün boş olduğunuz yo~ mu~ · 
Yazan. )AK ŞARDON 

Türkı,;eye c;eviren: Nasuhı BAY DAR 

- Sizi bu elbise ile hiç görmemiştim, de
di. Size pek yaraşıyor. Sizi artık evinizde 
bulmak kabil değil.. .•• 

- Hemen her gün, saat beşten sonra ev
deyim. Yalnız dün biraz geç kalmıştım. Bu 
sırada, zannedersem, siz de bize uğramışsı
nız. 

- Boşanma meselesi için sizden mütalea
nızı soracaktım. 

-Boşanmıya kati olarak karar verdiniz 
mi? 

- İlk önce bu mesele ha~kmda aydınlan
nak istiyorum. Yapılacak resmi muamelele
re dair hiç bir bildiğim yok. 

- Kocanızı sevniyor mu:mnuz' 
Odet Alber'i acaib ve dik bir liakrsla. 

Alber, biraz bozuk bir sesle mırıldandı: 
- Bunu size soruyorum ... Çünkü dikkate 

alınması lazım olan bir noktadır ..... llk önce 
hukuk mahkemesi reisinin iznini almak icab 
eder. Siz gidip isti<lamzı kendiniz verecek
siniz. 

Odet, genç bir kadınla konuşmakta olan 
iki avukata dalgın dalgın bakarak: 

- Mahkeme reisini görmek mi lazım? 
dedi. 

Ve ilave etti: 
- Burada ne kadar çok kadın Vcil ! .... 
- Hatta avukatlık eden kadınlar da var. 
- Bu gibiler haklıdırler. Erkeklere muh-

taç olmamağı bilmek gerektir. Mösyö 
Giyyömo sizin değerli bir avukat olduğunu
zu :;öylemisti. Sizi dinlemek benim için bir 

- Bize bakıyor. Sizi tanıyor gibi görünii
yor. 

- Evet, müşterimdir. 
- Sizi işinizden alıkoymıyayım. Demek 

ki şu kapı? Sizi dinlerim .... 
- Emin olun ki enteresan bir şey işitmi

yeceksiniz. 
- Yok, yok. Her halde hoşuma gidecek

tir. Sizi tekrar göreceğimden emin değilim, 
çünkü saat dörtte buradan çıkmam Hizım. 

Sonra Alber'in elini bırakmıyarak sordu: 
- Nikoliye'nin piyesini gönniye gidece

ğiz. Denildiğine göre pek güzelmiş. Loca
mızda sizin için iki yer var. Gelirseniz pek 
memnun olurum. Bu pazartesi günü saat 
ikide .... 

- Kaç numaralı locadasımz? 
- Hiç hatırlamıyorum ... Daha iyisi, yarın 

akşam size uğrarım... Berfe bundan bahse 
lüzum yok ... Gelmesini kendisinden ben ri
ca ederim... Sizi gördüğümü da omı sövle
mezsiniz. 

Gülümsiyerek ilave etti 
- Size sonra izah ederim ... ~hemıyt:t!'-'t, 

bazı ufak tef ek şeyler. .. 

Alber, adliye işini bitirıp yaya olarak t!" İ· 
ne dönerken Odet'i düşünüyordu: "Kaygılr 
olduğu hissolunuyor. Ne acaib bir çekingen 
ve hummalı bakışı var! Bana ne anlat .. 
madı ki? Hemen hemen hiç! İnc;an şimdi., 
ona dikkatli bakınca ne o eski ürkek, hatta 
soğuk genç kızı ve ne de çılgıııra ana olaıt 
geçen seneki kadını tamyama~." ' 

(Son·• var) 
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~~~~_:__.At 'Y'drıtldrı 
on lıaftası At yarıslarının 

' şan Alemdar ve Semiramis Aytanın en 
larının altıncı d' 1 

Yarın ilkbahar at yarış b' . ci biiyük rakibi ır ~r.. .. .. .. .. 
9C sonuncusu koşulacaktır. 4 ırın Cifte bahis birıncı, dorduncu ve ıkın-

1 sonbahar at d ·k· defadır 
teşrinde başhyacak o an bos ci koşular arasın a ı ı • 
yarışlarına kadar Ankara ipo~;o~l~yet· Öğrendiğimize göre, yarmk~ yarış· 
kalacaktır Bu arada muhteh vı lar esnasında terzi Bayan S~n~ha P~-
lerimizde ~e bilhassa 1stanbulda yaz ya- risten getirdiği son modellerını teşhır 
n lan yapılacaktrr. . . . en edecektir. Avrupada at yarışlar; dola-

Yarmki program mem:eket~:~~ı: da yısiyle mevsim modelleri göstermekl'~-
büyük koşusu olan Gazı koş . ti ha- sul oJduguna göre bizde de bu usu un 
ihtiva ettiği için ayrı bir ehe:'.y~k ko- tatbikine ilk defa olarak teşebbüs eden 
• d. D" k- nüshamızda bu uy Bayan Seniha'yı tebrik etmek gerek-
ız ır. un u . 'k n·o-er ko-
§U hakkında izahat vermıştı · 

1
" 

suları sıra ile ac;ağıya yazıyoruz. 
sinde 250 

BiRiNCi KOŞU: 936 sene _ 
. kazanmamış yer 

liradan fazla ikramıye hsustur. 
li ve arab at ve kısraklara ma it 

d. Bu koşuya a ı 
Mesafesi 2000 metre ır. . Ü r· 

. k i lerınden n u. 
at yazılmıştır. Fa .. at ç .. düncü koşu-
Ceylan Yekta ve Guler dor koşa· 

1 Hangi koşuyu 
Ya da yazılıdır ar. .. .. belli olabilir. 
cakları ancak yarış gunu ki rını na

b" koşaca a 
Bununla beraber ız . . .. yazaca-

. 1 k tahmınımızı 
.tarı itıbara a ara .. Sarı· 

O }" Guler ve 
ğrz. Bu mesafede n u. 1 d lar Ün· 

d h """'ns ı ır . 
kuş rakiplerinden a a -r- ka-

l Sarı kusun 
lü ve Güler koşmaz arsa 
zanması ihtimali fazlalaşır. 

k ingiliz 
/KiNCi KOŞU: Yarım an 

M afesi 1800 metre-
taylara mahsuı;tur. es Bunlar-

b Yazılmıştır. dir. Koşuya eş tay .. Teho. 
.. t na Gulzar, dan Murad mus es "savi 
. dördü de mu 

Kontes ve Barıbord . Bunlardan 
kuvvet göstermektcdırler. l ka-

'zel kosu ar 
her biri ayrı ayrı ve gu d ~koştuk-
zandılar. Fakat ~imdiye ka ar u··. et· 

t yi tecav .. 
]arı mesafeler 1600 me re f · fazla 

. k )arı ne csı 
memişti. Yarınkı oşu k' 

0 
da 

karacaktır ı 
olan tayı meydana çı B dört 

olacaktır. u 
koşuyu kazanan tay . a c:ans-

da bır parç '$ 

tir. 

Kısa Jlış H~ herlılır 
* Malaga_ Burada çıkmış olan ar

bedelerde üç kişi ölmüştür. Vali miJli 
konfederasyonun bütün şubelerini ka-

ttl rmag-a ve bunun azalarını tevkif 
pa • T 
ettirmeğe başlamıştır. Umumı grev ı a-

nından korkuluyor. * Madrid _ Parlamento İspanyada 
tehlike durumunun bir ay uzatrlmasına 

karar vermiştir. 
::: Londra _ Deyli Telgrafın Ber-

i .nelen ög-rendiğine göre Almanya olim· 
1 •• 
i adlar bitince eski sömürgelerının ge-

p Y • • ·d ta riverilmesi meselec;ını yenı en or ya 

at;:ıcaktır. * Vaşington - Finlandiya. Ameri
kaya olan borcunun taksitini ödeyece-

ğini bildirmi tir. . * Nankin _ Çin hükümetı, İtalya-
cr·ı tedbirlerin bir taraflı olarak 

nın ze 
feshi hakkındaki talebini reddetmiştir. 

:': Tokio. _ Sovyct Rusya büyük el

çisi~in Moskovaya çağrrılması japon sı
asal mahfillerinde bir kararsızlrk u -

~andırdığından Sovyet hükümeti elçi-

JLUS 

lZAKŞARK"TA: 

K vangsi ve· N ankin 
kuvvetleri arasında 

çarpışma başladı 
Şanghay, 12 (A.A.) - Kvangsi'nin 

Şanghay'daki delegesi, Kvangsi kuvvet
lerinin N ankin kuvvetleri ile çarpış

mış olduklarım bildiren bir telg.raf al
mıştır. 

llanlwı•11rı cen11bımd'1 

mulwsanw ba~ladı 
Hankov, 12 (A.A.) - Bir çin kay -

nagına gore Hankovun cenubunda mu
hasemat başlamıı.:tır. Hükümet kuvvet
lerinin Leiyang'ı işgal etmiş oldukla
rı söylenmektedir. Cenup kuvvetleri
nin de Leiyang ile Şanşov arasına çe
kilmiş oldukları rivayet edilmektedir. 

1tilis 1..·11t•ı•etleı·i si/alı altuw 
t_;ağınldı 

Kanton, 12 (A.A.) - Kvangsi ve 
Kvangtun'un bütün milis kuvvetleri, 
silah altına çağrılmıştır. 

Genç subay namzedleri, cepheye git
mek üzere hazır bulunmaları için emir 
almışlardır. Kadınlar da hasta bakıcılık 
için yazılmışlardır. Harb malzemesinin 
nakli sokaklarda işitiliyordu. 

Pi.rl nehrinin mansabını muhafaza 
etmekte olan istihkamlardaki kuvvet-
ler, Nankin'in Kantonu 
etmesi ihtimaline karşı 
miştir. 

bombardıman 

takviye edil-

ye, Tokyoda kalmasını bildiren yeni bir 
emir vermi tir. Büyük elçi izninden 
vazgeçerek Tokyoda kalacaktır. 

* Roma - Yeni dış bakanının ya· 
kında Berline gideceği haberi yalanlan
maktadır. 

* Belgrad - Dr. Şaht'ın burada 
bulunması dolayısiyle alman tediyat 
sandığı ile Yugoslavya milli bankası a
rasında tediyat ve turizm meselesi hak
kında bir protokol imzalanmıştır. 

S\YFA S 

• 
·ı· t• . . '( n 1 .ze 

~a llaı~ çete halinde taarruz ediy r)ar 

Greve devam olw1acak; mağazalar hala kapalı 

"' 
Filistinde .artık her gün görül meye başlanan nümayişlerden biri 

Kudüs, 12 (A.A.) - Vaziyette sa
lah hasıl olmuş değildir. Arab şefleri, 
anlaşm~ ya yanaşmamakta israr etmekte
dirler. Münferid süikasdlardan sonra 
arablar, çete halinde taarruzlara kalkrş
mışlardır. Ancak bu taarruzlarda mu
vaffaki) et elde edilcmeıniştir. Bu taar-

ruzlar, yahudilerin oturdukları yerle
ri koruyan karakollara karşı yapılmış-

tır. Arab çetelerinin silahları, fişekleri 
mükemmeldir ve askeri kuvvetlere kar
şı ciddi bir mukavemet göstermektedir
ler. Telgraf hatları, gene kesilmiştir . 
Şeria vadisinde binlerce agaç tahrib e
dilmiştir 

Grev devam edecek 
Arab zimamdarları, grevin devam e

deceğini bildirmişlerdir. 

Mağazaların açılmasını mecburi kr· 

tan bir kanun çıkarılmış olmasınıı ra~· 

men mağazalar, kapalı bulunmaktadır. 

Katolik arablarm vatikanın ve pro

testan arabların da kanterburi baş pes

kaposunun bu işe karış~ı dileğinde 

bulunmuş oldukları söylenmektedir 

Gene bir bomba patladı 

Kudüs, 12 (A.A.) - Hayfa deniı 

kuhilıüne bir bomba atılmı§tır. Ziyan, 

yalnız maddi ve cüzidir. 

Evvelki gece Akka polis merke .. inc 
de lıir bomba atllmıştır. 

Bir <1rab tlelegasyomı 

Londrtıya gitti 

mÜ5avi kuvvet arasın . . var-
larını fazla gördüğümüz ıkı tay 

dır: Tcho ve Giilzar. . 

O daki yerlı 
Fransada grev nihayet bitiyor mu? 

Kudüs, ıı (A.A.) - Bir arab heye

ti, Londraya gitmek üzere buradan ha

reket etmiştir. Heyetin vazifesi, lngil• 

terede arab davası lehinde bir propa

ganda mücadelesine girişmektir. 

200.000 işçi yeniden 
GAZI KOŞUSU: ç yaşın 

• . . lara mahsustur. 
yarım kan ıngılız tay . . esi 4400 48 Saatta • 

ıse ,, b~~ladı ,, 
M f • 2400 metre. ıkramıy 

esa esı dığı-
Jiradır. Dünkü nüshamızda da yaz .• 

b" "k favorısı 
mız gibi bu koşunun en uyu 

Parlaıneııtoııun ){ah nl ettiği dört kaııuıı projesi senaya verildi 
. · deki tayı

Bay Memduhun Şilem ısmın 

dır. 
r kan a

DÖRDÜNCÜ KOŞU: Ha ıs 
h tur Mec:;a-

rab at ve kısraklara ma sus · t 
. B k şuda beş a 

fesi 3500 metredır. u 0 

1
.. Gü-

d Alceyl ..-ı Ün u, 
yazılıdır: Mcsu • ' da 

Birinci koşuya 
ler, Ceylan Yekta. uda 

.. t alnız bu koş 
yazılı olan son uç a Y ·b· iki 

Al eylan gı ı 
kossalar da Mesud ve c . e-

boğuşmak mecbu~ıy 
kuvvetli rakiple bu ikı at· 

Koı;uyu tinde kalacaklardır. · kuv-
0htimali cok 

tan birinin kazanması 1 ~ 

vetlidir. 

D .. t ve daha yu-
BEŞl N C I KOŞU: or k • 

. iliz at ve ıs 
karı yaştaki yarım kan ıng etre· 

Mesafesi 3000 m 
raklara mahsustur. nlar-

k şacak atlar şu 
dir. Bu koşuda 0 

1. n Ay-
N na Cey a ' 

dır: Bozkurt, Selten, 0 ' 

Al d Semiramis. tan, em ar, .. "ç koşu· 
ı • de koştugu u 

(Başı J. üncü sayfada) 

sulü dairesinde tanzim edilmiş bir ve
kaletnamesini hamil ola~ arkadaşlar~n 
salahiyeti olduğunu tasrıh etmektedır. 

Bu bahta neşrolunan tebliğde orta
daki anlaşmazlrklar reaksiyonlarla ve 
yahut mesleki sendikalarla imza edil· 
miş olan anlaşmalarla halledilmiş bulu-

n müesseselerde bu anlaşmaların ih· 
~a etmekte oldugu hükümlere pat
ronlar tarafmdan saygı gfü;terildikce 
hiç bir ~ekaJet sıfatını haiz olmıyan gay-
·-e·ul bir takım kimsderın ayartmak 

rı ... :; 
te ebbüslerine katiyen ehemiyet veril-
miyerek işe devam edilmesi lazım gele~ 
ceği ilave edilmektedir. 

Klllt>fle 1.·i)miir İşt:ilt•ri 
işe lmşladılur 

Lens, 12 (A.A.) - Pa-dö-Kale kö
mür madenlerinde bütün isçilerin tekrar 
işe başlamış olduğu öğrenilmiştir. 

Aytan bu mevsım k kazandı. 
1 • i geçere l:w /Jfl~laymı i~cilı•rin ,.;ayı."' yu da bu rakip erın . ve mü· • 

. fe üzerınde ;ıii ıı gN,;tihçe tırlı~·or 
Fakat yarınkı mesa dıkların-

. k şu yapına Paris, 12 (A.A.) - İşe ba lıyan iş· savi kilo ile bır 0 hakkak 

kırk sekiz saat içinde iki yüz bin grevci 
tekrar işe başlamıştır. 

Villakubleyn'in bütün tayyare fahri-

Yunan filosunda 
~Hzibatsızhk yok 

Atina, 12 (A.A.) - Atina ajan
sı bildiriyor: Başbakan, hi.ikümetin, 
filoda ba7r inzıbatsızlık hareket te
zahürleri vukuuna dair dün aksam s 
neşriyattll bulunan bir gazete hak-
kında maalesef takibat yapmıya mec
bur kaldığmı bildirmiştir. 

Böyle hiç bir tezahür vuku bul
mamıştır. Ve olamazdı. Filo, tam bir 
inzıbat içinde, manevra programını 
tatbik etmektedir. -----
B. Van Zeeland kabineyi 
kurmaya gayret edecek 

Brüksel. 12 (A.A.) - B. Van Zeland 
sosyalistlerle hiristiyaıı clemokı atla
rın bir ht>yelilc göriişdiikten sonra. sa
raya giderek yeni kabinenin kurulma
sını temin için çalı maya de\•am etme
yi kabul etmiştir. 

kalannda tekrar işe başlanılmıştır. Pa
ris•te bütün kahveler ve lokantalar bu 
sabah açılmıştır. 

Kcı..;n/1 putron ve i~~ilni "'' 
uyuştular 

Paris, 12 (A.A.) - Kasapaneler pat .. 
ronları ile işçiler, dün iş bakanının dela
leti ile bir itilcifname imzalamışlardır. 

Kır/; scuıılik luıf ta kmıwm 
p<ırlcmıentoda 

Paris, 12 (A.A.) - Parlamento, bu 
sabah kırk saatlik hafta kanununun gö· 
rüşmelerine başlamıştır. Eski finans ba
kanı Pol Reyno, şiddetle bu kanunun a

leyhinde bulunmuştur. Eski bakan, bu 
projenin para piyasasında bir felaket vu

kuuna sebebiyet vermesinden ve Fransa'
nın dış tir.arctini felce uğrattıktan sonra 
enflasyon zaruretini doğurmasından kay

gılanmaktadır. 

B. Blum, frank kıymetinin müessir 

olmıyacağını ve ekonomik sahadaki taze 
hayat sayesinde ticaret mübadelelerinin 
canlanacağını söylemiştir. 

Trc11lere sııilwst yapılıyor, 
ldipriiler )·ıkılıyoı 

Kudüs, 12 (A.A.) - Haber verildi· 

ğine göre askeri kontrolun daha kolay .. 

hkla yapılması için memleket dört 

mıntakaya ayrılmıştır. Arab bozguncu· 

ları şimdi bilhassa nakil vasıtalarmr 

tahrib etmeye çalışmaktadırlar. Boz· 

guncuların iki noktada treni yoldan çı

karmaya teşebbiis ettikleri haber veril

mektedir. Bundan başka bir köprii ta· 

mamiyle yıkılmış, bir diğeri kısmen 

tahrib edilmiş ve lıazı yollar da tahrib 

edilmiştir 

l u/ıucli ımlis :jf•/i ı ııruldıı 

Kudüs, 12 (A.A.) - Siyonist 
polis şef muavini göğsünden bir kur· 
şun ile vurulmuştur. Bu haber İngiliz 
mnhfillerinde derin bir intıba hnsı; 

etmiştir. 

------···------~ 
J(on ey toıllanb ·ı 

Bu ayın 26 sına bırakıldı 
Cenevre, 12 (A.A.) -- Milletler 

Cemiyeti konseyinin toplantısı ayın 
16 smdan 26 sına bırakılmıştır. cağına ınu çinin mikdan gittikçe artmaktadır. Son 

dan Aytanın kazana h rdan ko· 
:~~~~:::::~A:y~n~ı~a:ı:::~;;~==~======~;;:;;::~~;::;;:~:=~;:=;:;;:~~~:::::;:~~~~~~~~~~~:;:~~~~~~~~~:=~~~~~~~~~~~~~~~::::;~~;:; nazariyle bakılamaz. 

~absım arasında az veya çok, ezilip durdu- Ordu kurmayı başkanının makamı ehe- .. ~aşkumandan, ke.'?di kafasile toparladığr 
Tefrika: No: 70 lar. mi yet kesbediyordu; halbuki, ordu kuman- duşuncelerle harbı gudmek ve ona göre di· 

B Denizaltı silahının sınırsız bir denizaltı danının makamı gittikçe geriliyordu. Bu iti- rektifler vermekle mükelleftir. Ona bu hu • 

K Ô N HAR gemi harbmda kullanılması meselesinde baş- barla, kumanda heyetlerinde bir nevi "şef"in susta hiç kimse, ne tahdid edici tekliflerde 
TQ PY E 

1 
LUDENDORF vekil v. Bethnıann'm takmdıgı tavır çok teh- yahud "'kurmay ev idaresi" nin ortaya çıl:- bulunabilir, ve ne de onun herhangi bir su-

fazan: Ge~era. llikmet TUNA likcli bir surette tesirini gösterdi: o, müda- mak tehlikesi hakikaten baş gösterdi, ki ne- retle mesuliyetini hafifletmek kudretinde-' 
Türkçeye çe_v_ır_en_.___ faa ordusunun tekmil kudretini düşmana tice de bunun önüne geçilemedi. dir. Bundan başka, onun, topyekun harbın· 

------- ., harbını iclare karşı kullanmasmm önüne geçti ve ondan Bunları, herhangi hir kimseye sonradan başk_a sahalarında yüklendiği mesuliyetleri' 
başında, denız .. t kil bir sonra da, bu denizaltı gemi harbınm tatbiki- acı duyurmak için söylemiyorum; biz.zat ken- de hıç kimse üzerinden kaldıramaz. 

1 ı Bunun y~nı başkanı. rnu~ a 1 ni sabote etti. dim de böyle bir "şef yahud kurmay ev ida-
cden bir denız ku~~dümüne hiç bır sure~ ·~ • Harbdaki mesuliyet sahasında da, ku- resi., nin icin<le bulunuyordum; fakat, baş - Fakat, başkumandanlığın mahiyetinin 
harb bakanı, harb g~ ·kadan rnesul başve u mandanlık ile genel kurmay başkanı arasın- kumandanlık ve güdemciliğin mahiyeti hak- ~~zı~ olması,_her harb güdümü ve her millet 
bag~h olmayan, polbıt_ı cokbaşhhk idi. Kara k d h h . l. 1 1 - ıçın ıhmal edılemez bir ehemiyettedir. d Bu korkunç ır. ~ .. dümü arasında daki münasebetin aldığı şekil etrafında kay- ın a er angı )tr vuzu 1suz uga meydan To k" h b 
~:b:·e:ıidümü ile den1ıztı.g~itekim __ , 19.17 d.e dettiğim gibi, kötiilükler derinleşiyordu. vermemek için, bu gibi kötü durumları en pye un ~r ın önderi olarak, başku-

~ t marn ş 1 ak Genel kurmay ba~kanının ve dolayısiyte keskin bir ışıkla aydınlatmak zorund,yım. mandanın mevkı ve mesuliyet' b .. t'. 
bile birlik kuru a tan aznnanın vusat~ ı. - kuman<lanlıklardaki en eski ''kurmay subay- Harb güdümünün başı, ne genel kurmay h 1 b. ı u un vuzu-
donanmada çık·m· _ı_ş obı·r fı·kı·r edinem_eın. ış_tı~· b k m h d uy e tes ıt edilince, bu makamda, onun mu-d st b yu tarının, ordu kumandanlarının yahud kuman- aş ·anı n şa sın a ve ne de "umu A k a . f 
kında, doğru _uru.. kendi bildiğı ~· ı - 11 d' ~ 11 e kar rargah birinci funiri (Erster 'Gen mı ı a- z~am vazı esini başarmak ic.in ihtiyacı ol-

k lk once k gır olan da eden genera er ve ıger genera er - . . ,, era quar- d _ k d 
Harb ba anı, ı sonra. ço a k'l . k ·aaA b' d -· 'klik tıer meıster) (~) nde olmalı·,ır· b b b ugu a. ar nüfuz ve itibarda bulunacaktır. nı .. mek istedi; fakat, aenn kaldırrnağa muvaf- şı olan mev ı erı, te rar cı ı ır egışı k u u aş aş Bu takd d h h 

rtad geçirdi, ki ben de ,ordu gnıplarınm kurmay umandanda olmalıdır. ' ' - . ır e, er angi bir mülahaz:ı ile guya 
k .. t"' durumu 0 ıcab d · · · ' o u 1 .. c başkanlarına müracaat ederek, çok kere, e e~ o~orıteyı temın edemivonnu'? ve-
fak oldum. l lif idarecileri o an U;ı kendi kumanda heyetlerine dair şifahi direk- e•·) Genel k b ya gençtır dıye, ba5kumand"n ı0 kı'ncı" \•eva u··-

1. ·k nın mu ıte dı'ler· ana- urmay as alil.kanı ru'"tbesı·ne uy- u • .J Po ıtı a ·· 5ıereme • d. k .ı :t r·· .. ıA 
bac:.vckil, biç bir kudret guno olmayanlar,, la tifler ver ım.- :na ta.11r. (Mütercim) :ı:Uncu p ana atılamıyacaktır. 

-:s: • ·•nıemn (Sonu v:ır' yurd irinnek1 

-



SAYFA 6 ULUS \. 

B A L K A 1 T A N A J 1' 1 T. S. K. 
Basın Birliği konferansı Başkanı f:.-eneral Ali 

Hikmet Ayerdemin 
'~Ulus» a söyledikleri Çalışınalarına 

(Başı ı. ınci saytada) 

buluşmak üzere samimi bir surette ay
cılmaları akabinde toplanmaktadır. 

Ualkan basın birliği 
niçin lmrulu)·or~ 

Bugün niçin bir balkan antantı ba
:>In birliği kuruyoruz? 

Böyle bir birlik kuruyoruz, çünkü. 
sıyasal anlaşmalar, bunlara günlük ha
dise mahiyetini devamlı surette vere
cek basın anlaşmalariyle genişletilmez 
ve adına "gazete" denen modern haya
tın bu lüzumlu yoluyle alakalı millet
lerin günlük hayatlarına karışmağa 

başlamaz ise, bu anlaşmalar ne kadar 
kıymetli vesikalar ve mükemmel kombi
nezonlar teşkil eaerlerse etsinler, ni
hayet mücerret yapılar halinde kalır

lar. 

Sıycısal bir tmla*uwyı :.:nz(•tf'ier 

k"bul ctme:::.~e ... 
Müsaade ederseniz daha sarih suret

te ifadeimeram edeceğim: Siyasal bir 
anlaşma, basın tarafından kabul edilme· 
dikçe, nihayet bir inşaat planıdır. asıl 
inşaat, basının faaliyeti ile başlıyacak
tır. Boyuna seyir halinde bulunan canlı 
bir inşaat da dilşün~lemez. Onun için. 
basın mümessilleri, siyasal bir anlaşma 
yapanların hakiki iş arkadaşıdırlar. 

Sizlere şunu söylemek isterim ki, 
bu suretle ha} at vereceğiniz anlaşma, 

çok güzel bir anlaşmadır ve bu anlaşma 
güzel olduğu kadar da sağlamdır. 

"lfolkan antantı fikri güzeldir.,. 
Balkan antantı fikri güzeldir, çiin· 

kü, bu fikir, başkalarının hakkına saygı 
gibi asil bir teahhüde dayanmaktadır. 
·Başkalarının hakkına o derece saygı kı, 
balkan antantı azalarının, bu azalık sı 

fatiyle olan hakları, henüz aza olmıyan· 

larınkinden fazla değildir. Balkan an
tantı fikri güzeldir. ç~nkü bu antant, 
ismi ihtilal ve harb kelimeleri ile mü 
teradif olan bir bölgeye emniyet ve SÜ· 

kün duygusu, eskiden ancak karışık· 

hk ve tezat bulunan bir yere ahenk 
mefhumu getirmiştir. Balkan antantı 

fikri güzeldir, çünk~ blokumuzun te· 
şekkülünden beri, yeni bir !1ey kurmuş 
olduğumuz hissini duymuyoruz. Duy· 
duğumuz his, biribirimiıd nihayet bul-
dı• <ıımu7. hbısinir 

(,. .• ,;urı auwru• 11ıc11ılclwıleritıitı 

lıirbirine bt•ttzeyen t;elıreleri 
Filhakika balkan antantı hacısı gibi 

meınleketlerinizin hepsini birçok defa
lar gezdiğim ve bütün hükümct merkez· 
leriniıo:i ziyaret ettiğimdenberi ne ka
dar çok dikkat verid manzaralarla kar
§rlaştım. Bu manzaralar hala fikrimde· 
dir. Niçin türkler ancak emniyet ve 
sevgi hissi telkin ederler, niçin Ana
dolu bizim kendi memleketimizin bazı 

köşelerine ve bitııassa benim doğdu-

ğum köyü hatırlatır! ve u clerece halır
latu ki, Türkiyede bulunduğum zaman
Jar ben kendimi kendi vatanımda his· 

ı>ederim. Niçin elenlerin k.ınaatkar ha
yatı, Romanya köylüsüniin kanaatkar
hğını bana hatırlatır? Niçin romen adet
lerinin bir çoğu Yugoslavyada yu
gosıav adeti olarak sayılır? Hem de o 
derece sayılır ki, yugoslav dostlarımla 
onların kendi memleketlerinde milli 
aaydıklan ve bizim kendi memleketi
mizde milli Sa) dıgımız şeyler üzerinde 
daima münakaşa ederim. 

Böyle münakaşalarda romen vatan· 
severi sıfatiyle şahlanan heyecanımı, 

ancak o memleketin müttefiki bulundu· 
ğumu hatırlıyarak zabtederim. Çünkü 
ittifak, yardım demektir. fakat tecavüz 
degil. 

l:Ullwrı milletleri: Uir ıeh aile •• 
Bütün bunların sebebi şudur: Çün

kü bizler, balkan milletleri, bir tek ay
leyiz. Vaktiyle tarihin felaketleri bu ay
leyi parçalamıştı. Fakat şimdi her gün 
beraber bulundukça şunu görüyoruz ki, 
dostluğun iyiliklerinden istifade edebil
mek için daha önce itimad telkin etme
leri lazım gelen yabancrlarla münasebet 
halinde değiliz, münasebette bulunduğu
muz insanlar, kendi sevgi haklarını isti
yen kardeşlerimizdir. Balkan milletleri
nin bu tam birliği o derece kuvvetlidir 

ki bizim birliğimize bala dahil olmamıı· 

devam ediyor 
lara baktığımız zaman diyoruz ki: ''
İstediğiniz kadar. kendi menfaatlerinizin 
icabı saydığınız yolda yürüyünüz, şunu 
biliniz ki bizim için Sizler de aylf'dC'lSİ· 
niz.,, 

''Rallamlarda lıarb 
patlanııyaccılaır !'' 

Fakat, balkan antantı fikri yalnız gü
zel değildir, aynı zamanda eşsiz bir 
sağlamlığı da haizdir. Avrupada olan bi
tenlere kaygılı bir gözle bakıyoruz. Bir 
çok Avrupa bölgelerinde sulhu bozabile
cek bazı tehlikeler görüyoruz. Cereyan
lar ve mukabil cereyanlar, hareketler ve 
aksülametler müşahade ediyoruz. Fakat 
bütün cesaret bu cesaret kıncı tetkika 
rağmen diinyaya haykırabiliriz: Burada, 
Balkanlarda, harb patlamıyacaktır. Pat
lamıyacaktır, çünkü aramızda biribirimi
zi ayıran bir şey yoktur. Eğer bu harb 
başka taraftan gelirse, c:urasmı ela bütün 
dünya bilir ki, sınırlarımızı ve hakkımı. 
zı müdafaa icin hepimiz birleşeceğiz. 

··nal1;1ın mıtmıtı sajilunulrr r· 
Balkan antantı sağlamdır, çünkü kü

çük antant gibi antantımız da kendi men
faatlerinin siyasasını güdmektedir. Mil
li menfaatlerimizin esiri olmakla bera
ber, mukabilinde hiç bir kimsenin de 
emri altında değiliz. Biz, istisnası.ı bü
tün devletlerin, Fransanın, İngilterenin, 
İtalyanın, Almanyanın, Sovyetler Birli
ğinin ve diğerlerinin dostluğunu isti
yoru:ı. Bu devletlerin teker teker hepsi
ne kar•p kendileriyle barış ve dostluk i
çinde yaşamak hakkındaki samimi ar
zumu:rnn müsbet delillerini vermeğe ha
zırız. Fakat buna mukabil. hu devletlerin 
hic birisine karşı, hatta bütün büvük dev
letlerin heveti umumiye~ine kar~ı. dev
letler arasındaki müsavat prensipinden, 
yani kendi kendimizin amiri olınak hak
kından fedak:lrlık vapamavu. Ve bizim 
hakkımı,.cfa hizim t<'.sv;ı,; .... ; .. olmadan a
lınacak hic: hir k~rarı hiç bir zam"n ' 

bul etmemege karar vermis bulunuyo
ru:ı:. 

Pra;.:,lan Arılwrtı)"<l k"'for 70 
mil)·on sullı miidafii ... 

Başka başka çerçeveler içinde, kı.i

çük antant ve balkan antantı, aynı hede
fi güdmektedirler.Bu iki antantın üst
üste gelmesi ile Prag'dan Ankaraya ka
dar sulhun emrinde 70 milyon müdafi 
vardır. Fakat bizler. sulhu sevmekle be.. 
raber, körükörüne sulh~u da değili-r. Şu

nu da biliyoruz ki sulhu devam ettir
mek için, harbe hazırlanmaktan ve lü
zumu anında harb yapmaktan korku
muz yoktıır diyebilmekten daha emin bir 
çare yoktur. 

Sullt zihtıi)·ctirıe &tıygı 
Gene şunu da biliyoruz ki, bütün mil

letler sulha aynı derecede yüksek bir 
a~kla baghdırlar. İstisnaı;ız bütün dev· 
letlerin sulhcu zihniyetini saygı ile se
lamlarız. Fakat bugü:ıkü Avrupa hari
tasına bakarken ve birbirleriyle vurusa
cak olan kuvvetlerin muvazenesi mesele
sini gözden geçirirken şunu mü ·ahade 
etmekten kendimi alamıyorum ki bazıla
rı, eğer bir harb patlarsa, bunun bazı 

şartlar altında ve bazı istikamete doğru 
tehlikesiz ve neticesiz zehabma dü:,müş
lerdir. Balkan antantının, şerefli ciht:tle
rinden biri de üterinde böyle bir mesu
tiyeti çökmüş olarak bırakmadığıdır. 

Keneli menfaatleri tehlikede hulundu~u 
zaman, balkan antantı hemen bu husus
ta her türlü teşvik verici telmih ve şa. 
viahırı daima d:ığıtmıştır. 

'•ffo.ıun dcle~d(•rinin ı·tı~ifı·~i 

Miyil 1.· t't> <ı~ihlir .•. 
Basın delegeleri olan sizlerin vazife

niz büyük ve asildir. Vicdanımızın emri 
altında bu vazifenizi yapınız ve sulhun 
idamesi için çalışınız. Aralarımızdaki 

andlaşmalardan, statülerimb:den ve za
man ;ı:aman çıkardığımız tebliğlerden cı
kan direktiflere bugün c;ize bütüı:ı kal
bimle sövlediğim sö?:lerden çıkan mana
ları da ilave edebilro;iniz. Rıı~ün henim 
bir tek kederim vardır, o da hepinize 
ayrr ayrı bütün benliğimi verebilmek i. 
çin bir çok parçalara ayrılamadığımdır . ., 

(Başı ı. inci sayfada) 

çülük zihniyeti olduğunu kabul 
edersek bunun böyle bir futbol 
ajanının azliyle bitecek işlerden 
olamıyacağı da aşikardır. Çünkü 
bunun kökünün daha derinlerde 
bulunacağı muhakkaktır. Fakat 
kurumumuz bu işle de yakından 
mef gul olacak ve bunu behemhal 
ortadan kaldırmağa azimle çahta
caktır. 

Her halde bundan böyle "türk 
sporunda kulüpçülük" değil, sade
ce "Kardeş kulüplerde sporculuk" 
yaşatılacak ve bunun için her ne 
lazımsa yapılacaktır. 
Şunu da ilave edeyim ki ben 

bunu söylerken; yeni nizamname· 
mızın (Türk gençliğinde vahdet 
ve muhabbet) istiyen yüksek esas
larına ve bu kulüpçülük dediko
dularından usanan münevver İs
tanbul gençliğinin ve "Temiz spor' 
aşkiy)e yanan bütün sporcularının 
bana ilham veren ruh ve iradele
rine dayanıyor ve bunlardan al
dığım kuvvete güvenerek böyle 
söylüyorum." 

Zecri tedl,irlerin 
kalkması, ka<·ınılmaz 

-" 

bir iş olmu~tur 
(Başı 1. inci sayfada) 

sanrlmaktadrr. Öğrenildiğine göre bu de
liller, ne Şili muhtırasına, ne Arjantin'in 
yapmış olduğu tesebbüse, ne de İtalya'
va karşı tatbik edilmekte olan 7.ecri ted
birlerin kaldırılması için bir mazeret ve
silesi, bir bahane teşkil edebilecek olan 
cenubi Amerika devletlerinin umumi 
hattı h:lreketine istinad etmektedir. 

l rıgiliz <lelilleri 
İngilı'lerin delilleri, mih>bet ve sağ

lam esaslara istinad edecektir: 
l. - Zecri tedbirler, artık vaki veya 

safi bir ila" sayılamaz. 
2. - Bu tedbirleri bir "ecza,. mahİ · 

yetinde muhafaza etmek çok tehlikeli o
lur. 

Bu mahfiller. güdülmesi lazım gelen 
usulün asa~ıdaki usul olacağını söyle
mektedirler: 

Milletler cemiyeti kon:;eyi, bir takım 
tav,iyeler hazırhyacak ve bunlar asamb
leye sunulacaktır. Asamble. hususi bir 
komisyon kuracak, bu komisyon da zec
ri tedbirlerin k:tldırılması ve fakat Ha_ 
beşistan•ın ilhakının tanınmaması tav

c;ivesinde bulunacaktır. 

lecri t1>dbirlcrin lmll•<ıcağuuı 

bir delil 
I.ondra, 12 (A.A.) - B. Çember

leyn'in çarşamba günü söylemiş olduğu 
nutuk ile B. Baldvin'in dün avam kama
ra~nnda ucri tedbirler hakkında yapmış 
olduğu heyanatı biitüıt gazeteler mez
kur tedbirlerin kaldırıtacağının birer ala· 

meti savmaktadırlar. 

I nui/tprpni n 1'rwumu 
Londra, 12 (A.A.) - Niyuz Kronikl 

gazetesi yazıyor: İngiliz hükümetinin 
muayyen bir dış sivasası yoktur. O sa
dece haoivteri beklemektedir. Fransıı; 
hültümeti tn~ilterenin eneriik bir teseb
büsline v;m1ıtıı edecektir. lnP.:iliz hükü
meti de hir fr:rnc;ı;ı: te~,.hbii!;Üne yar
dım edecektir. Her ikisi ete ftatva ile Al
manvanın. te7 \Prinin ""lcattığına kani oL 

mafarmı beklemrktrdirler. 

teri de birer nutuk :.öyliyerek kendi 
memleketle.ri basınlarının büyük bir se
vinçle "Balkan antantı hirliği''ne iltihak 
etmekte olduklarını bildirmişlerdir. 

f·>plantıdan sonra, delegeler, davetli 
hulıınd.:kları Türkiye elçiliğine gitmiş

lerdir. 

f;idnıizin ,·uy ~İy<ıfcıi 
Bi.ıkre~. 12 (A.A. ) - Balkan Basın 

Konferansının açılış celsesintlen sonra, 
Türkiye Orta Elçisi, elçilik salonların
da bir çay ziyafe ti vermiştir. Ziyafette 
B Titülesko ile Dış İşleri Müsteşarı 
B. Savcı Radulesko, Balkan devletleri 

B. Titülesko'nun bu nutkundan son
ra, elen, tUrk ve yugoslav basın direktör-

: elçileri, basın delegeleri ve romanyalı 

1
, ve yabancı basın er.kilnr hazır bulun

mu~lardır .. 

ı3 HAZİRAN 1936 CUMARTE"~t 

Belediyeler I~"'eıı He yeti • • 
ıııçııı k~uruldn 

(Başı 1. inci sayfada) 

sip addedemezdi. Onun için bu mem
leketin temiz suyunu, başvekilimin 

söylediği prensip dahilinde temin e
debilmek için, evvelemirde su itini e
le aldık. Projeleri hazırlanmış olan 
belediyelerden Adana, Tarsus, ve 
Mersinin sularını ihale ettik. Bu me· 
yanda Silifke, Ceyhan ve Osmaniye
nin projelerini de tasdik ettik. Elde 
tetkik edilmekte olan Kütahya ve Er
dek belediyelerinin ıu işleri vardır. 

Diğerleri için de gazetelerde ilanatta 
bulunduk. Memleketin belediyeleri
nin suyunu toptan veyahut bölgelere 
ayırarak mıntakavi olarak veyahut 
yegin yegin olarak talip olanlara be
lediye bankasının teminatı dahilinde 
devletin vermeğe hazır olduğunu ilan 
ettik. Şimdiden bir takım talipler çık
tı. Çok tahmin ederim ki bu tertip sa
yesinde nüfu11u on binden fazla olan 
belediyelerin suyu .:>n seneye var
madan istediğimiz fenni ve sıhi ~e

raiti haiz olarak temin edilmiş olsun. 
Ancak bunu yapabilmek için Dahiliye 
vekaletinin elinde gene o kanunun 
derpiş ettiği bir heyeti fenniyenin bu
lunması lazımdı. 

Bir f t•n hcydi 
Böyle bir heyeti fenniyemi:... yok. 

Hatta bu Seyhan ve havalisi sularını 
verdiğimiz vakit tabiidir ki devletin 
ve hükümetin mürakabesini esas bir 
,art ittihaz etmiştik. Fakat bunu ya
pacak bir heyeti fenniyemiz olmadığı 

ıçın Nafıa vekaletine müracaat etlik. 
Nafıa vekaletinin de i§lerinin ne ka
dar çok olduğunu bilirsiniz. Fakat ge· 
ne memleketin bir hizmeti olarak bu
nu kabul etti. Ve Adana Nafıa Müdü
rünü bu İşe memur etti. O aayededir 
ki, Adana Mersin ve Tarsusun sularr 
mürakabe edilebilmektedir. Gerek bi 
ze verilen projelerin tetkiki, gerek 
verdiğimiz ihalelerin mürakabesi i
çin elde böyle bir fen heyetinin bu
lunmasına ihtiyaç vardır. Bunu da 
doğrudan doğruya belediye işlerile a
lakadar belediye bankaamdaki, bele
diyelere tevzi edilecek temettü hiıte
lerinden bulmağı hem prenaibe, hem 
İşe, hem vaziyete daha muvafık bul· 
duk. Taavibinize arzettiğimiz kanım 

budur. Doğrudan doğruya belediyele
rin belediyeler bankasındaki temet-

. tü hisseleri mukabilinde - ki senede 
40-50 bini bulmaktadır. Bu sene 30 
bindir - Dahiliye vekaletinde bir fen 
heyeti te~kil edilecektir. Ondan son
radır ki Kitapçı Hüsnünün dediği gi
bi ve hepimizin kafasında bir istif
ham hattı gibi duran belediyelerimi
zin İmarı keyfiyetinin fenni şartlara 

mutabık olarak halli yoluna girmiş o

lacağız. Bunu biz arzettiğim gibi da· 
ha hayatta iken behemehal yapma· 
lıyız. Babalarnnızdan aldığımız nok
sanları çocuklarımıza nakletmemelİ· 

yiz. Çünkü çocuklarımızın İr.tikbalde 
yapacağı çok büyiik işler vardır. 

Bu itibarla bu kanunun lütfen müı 
taceliyetle kabulünü rica ederim. 

1 D. O. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 
MÜDÜRLOCO S. A. KOMlSYONU ILANLARI: 1 

İLAN 
Yapılacağı evvelce ilan ediJmiş bulunan muhtelif malezem ek

si.itme günlerinde; görülen lüzum üzerine aşağıda gösterildiği şe
kılde değişiklikler yapılmıstır. Eksiltme saatinde değişiylik yoktur. 
Değişen Yeniden tayin 
~ksiltme EKSİLTME MEVZUU ~dilen eksilt-
gün1eri me günü 

15/6/936 Hurda dökme 30/ 61936 
15/6/936 Hurda döknıt JO 6/ 936 
16/6/936 Çelilder 29/ 6/ 936 
17 / 6/ 936 Kereste 24/ 6 936 
18/ 6/ 936 Lastikler, Ebonit kutnlar, dınamo kayr!\

22 6/ 936 
24/ 6/ 936 
25/ 6/ 936 
26/ 6/ 936 
29/ 6 936 

ları, kontrol saatleri yedekleri. 
Bezirler, Neft. Vernik, Sigatif, Emaye boya 
Üstiibeçler, Toz boya, Grafitler. 
tıaclar 
Ostüpü 
Amyant klingrit ve lı:ordarnyantlar. trans
misyon kayı~ları. musamba linoleom ve 

1/ 7/ 936 
7/ 7/ 936 

10/ 7/ 936 
6/ 7/ 936 
8 '7 / 936 

pegamoitler. 15/ 7 / 936 
'\O 6 93ô 

1 / 7 / 936 
2/ 7 936 

Sabunlar, Soda, Sud kostik. 16/7 / 936 
Karbolineum amonyak. Trikloretilen 17 / 7 / 936 
Hamızlar, Göztası. 17 /7 / 936 

~--~~--~-------(~1~3~42~);..... __________ __;ı_--_ı_4_3_l ____ __ 

Elektril{ Sirketinden: .. 
Cebeciye giden yüksek tevettür havai hattının kabloy.ı tahvıli 

clolayısile aşağıda yazılı gün. saat ve yerlerde cereyanın kesileceği 
ılan olunur: 

14.6.1936 pazar günü saat 7 den l.'i kadar. 
Otobüs garajı, Öncebeci, Cebeci, Harita Umum Müdürliifü 

15.6.936 oazartesi günü saat 7 den 8 kadar, 
Otob\is g-arajı, Cebeci, Harita Umum Müdürlüğü 

Saat 7 den 15 kadar Öncebeci, 
16.9.936 salı günü saat 7 den 8 kadar. 

Otobüs garajı, Öncebeci, Cebeci, Harita Umum MüdürlüğU 
17.6.936 carşamba f?'iinü saat 6 dan 10 kadar. 

Otobüs e-araiı, Öncebeci. Cebeci, 
Saat 6 dan 15 kadar, Harita Umum Müdürlüğü 1--2450 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL101 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

t LAN 
1 - Garnizon eratının ihtiyacı için 11000 kilo 5abun 29 hazir.ın 

936 tarihine müsadif pazartesi günü saat on be~te açık eksiltme u
iulü ile alınacaktır. Sabunun 4180 lira olup ilk teminatı 313 lira Si 
kuruştur. 

2 - Münakasa Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. inci maddelerin· 
deki vesikalarla belli gün ve saatte teminatı muvakkate makbııdart 
ıle ~zkftr komisyona müracaatları. (1344) 1-2445 

t LAN 
1 - Bayramiç tüm garnizonu ihtiyacı için 17100 kilo pirınç ka-

oah zarfla satın alınacaktır. 
2 - Pirine.in beher kilosuna 26 kuruş 25 santim fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesı 26.6.936 cuma günü saat on dört buçuktadır. 
4 - Evsaf ve ~eraiti Ankara levazım amirliği satu: alma komis

ıon11nda na P"Örülür. 
5 - Eksiltmeye Pİreceklerin 2490 numaralı kanunıın 2. 3. inci 

ma<lıiesine !?Öre istenilen vesaikle beraber 337 lira teminatı ite bel
li gün ve saatte Bayramic tüm satın alma komisyonuna müracaat ey
lemeleri. 

fi - Vı-ril,.cek teminat bir saat evci """kh11 .. ı :uını komisyona ver-
me1eri. (1345) 1--2446 - -- --------

ANKARA İFLAS MRMURLUGUNDAN: 
(230, 231. 232, 233, 234) iflasta ikinci toplanma ilanı. 
Ankara Bent deresinde Tabakane mahallesinde Kayserili Sütey

ma 1 anartımamnda 1001 çeşit kundura mağazası sahibi müflis Hii
seyin Avni iflas idresince alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve 
tetkik muamelesi bitmiş ve icra ve iflas kanununun 206 ve 207 inci 
maddelerine tevfikan tetkika hazır bulundurulmuştur. Müflis ala
caklılarına karşı konkordato teklif etmis olduğundan bu cihetin 
müzakeresi ve kanunen yapılması lazım gelen ikinci toplanma icin 
3/7 /936 tarihine mUsadif cuma gilnü saat 14 de alacaklıların An· 
kara iflas dairesinde huır bulunmaları ilan olunur. 1-2440 
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13 HAZiRAN 1936 CUMARTESi 

1 
FAA VEKALETİ 1 

M1LLI MKÜOD~rsvoNU tLANLARl 
SATIN ALMA 

k bl re tai ebe alınıyor ~ 
Asekeri me te . ~ . Kuleli, Maltepe ve Bursa Ask~rı 

ı - 936 . 937 ders senesı ıçm S t lisesine ve Konya, Erzın· 
d k. Askeri ana 

liseleriyle, Kırıkkale e 1 
• 1 be alınacaktır. 

can Askeri orta mekteplenn: t~ e ve orta mektepler talimat~nda 
2 - Kabul şartlan Askerı Jısket terde ve askerlik şubelerınde 

• . t Askeri me ep 
yazılıdır. Bıı talıma 
·· ·· ı b"I" ı da göz önünde bulun-goru e ı ır. _ d azılı hususu arı 

3 _ İsteklilerin aşagı a Y 

durmaları lazımdır. dükabul 1/Temmuz/ 936 d~ başlar ve 
A) B .. t. . mekteplerde kav . t"hanı da 15/ Agustosla 21 u un . Müsabaka ım ı 

ıo ı Ağustos/936 da bıter. . . 
A - ustos arasında vapılır. erler haricindekı mevkı~e~de 
~) Mekteplilerin bulun~ukl~~~6 ~an 31; Temmuz/ 936 tarıhı~e 

oturan isteklilerin 10/Ha~ıra~skerlik şubelerine müracaat etmış 
kadar bulundukları yerlerın A 
olmaları lazımdır. . tekliler evrakını tamamlayıp s-

c) Kabul sartlarını taşıyan ısl t:to··ndermeleri ve mekteblerden 
• • J mekte le " }"d• kerlik şubeleri vasıtasıy e. . kl" mektebe gitmem~ ı ır . . . 

davet .;aki olmadan hiç bır ~ste ı . in davet edilen ısteklılerın ım;-
D) Müsabaka imihanrna gır.me:kıçve imtihanı kaza?may~n~a gen 

tihan yapılacak yere kadar gı:lar tamamiyle isteklıy~ l~ıttır d Bu
dönmek icin ya~acak~~rı .. m~~srafını beraber. götü~;xıe~~ ~; i~~ia 
nun icin de g1dıs ve r~ş 1 edilmediği takdırde b ıç 1 ~azlar 

E) İstekli mektebe a u . . 1 nlar da mekte e a ı . 
edemez ve bir sene terki tahsılı o ~dir Talebenin ia!resin~e!' başka 

4 - Mektepler leyli ve !1"1eclcanı mektebe aid oldu~u gıbı aynca 
h . t ve kitab arı 

~iydirilmesi teç ıza 1 T 
b b" ~iktar maaş da verı ır. l bitirenlerden arzu edenler 
e~ ay ~:keri liseleri .muvkaff~::ae~d~klart ta~dir~~ dm~l~endis ve 

. .h nma gırere t hsıle gon erı ır. 
müsabaka ımtı ~ . k üzere Avrupaya a l-2380 
fen memuru yetıştırlme (1306) 

EKTEPLERE ÖGRETMEN 
ASKERİ LİSE VE f RT tİs:stNE TEDRİSAT MÜDÜRÜ 

VE KIRIKKALE SAN AT · A 
ARANIYOR. . eri Liselerle, Kır~k~alede~ı s-

1 - İstanbul ve Bursa~akı As~arih, Riyaziye, Fızık, ~r~ı?can, 
keri Sanat Lisesin~ aylıkm~~t:~~ere Tarih coğ~afy~i!:?n:ı~~~;i~; 
Konya Ankaradakı Ort~ ··g-retmeni ve San at 

' tngiJızce o manca, Fransızca, • · ti orta mek. 
M .. d .. ·· alınacaktır. • ··g-retmenı ehlıye • u uru 

1
._. ·çin. Lıse o k . 

2 - Lise öğretmen ıgı ı ı· "k ehliyeti gere tır. kl 
k öğretmen ı da sıralanmış evra a 

tep için, orta me tep d"lek ka<1ıdlarını aşa. 1 Müfettişliğine 
3 - İstekli olanların ıV k"leti Askeri Lıse er 

AnkarCıda: Milli Müdafaa e a 
görıdermeled tazımdır. • • 

A) Tasdikli f~t?1ğ;:~~J:f~amesi ve~a tasd!l~~~~:s:r~hliyetna-B) Yüksek ta sı. 'h n vererek ehiıyetna 
C) Üniversite~e untı a 

me tasdikli benzerı, . tasdikli benzeri. 1 evrak sonra iste· 
D) Nüfus tezkeresı .. ülenlerden aşada yazı ı 

4 - Durumu uygun gor 

nece ktir: b · -ı k raporu 
A) Hüsnühal ilmüha e:\astahaneden alınmış sag ı ' 
B) Tam teşkilatlı ~skerı r kten) 

h .. edı (Noter ı 
C) Taah ut sen · · 108 · 126 

5 - O cretler: . 
1 

Riyaziye, Fizik derslerıne · ' 

t ]d k. Askeri Lıse er • 
stanbu a 1 • kadar. . . Fizik derslerı· 

Tarih dersine 98 : 108 }ıraya S nat Lisesi Rıyazıye, 
ı. · Kırıkkale a k dar Bursa ısesı ve . 98 . 108 liraya a · 1 k ücret verilecek· 

ne 108 : 126. t arih dersıne . · 108 liraya kadar Ay ı 
Or ta mektepler derslerıne . M""dürü için Li-

. k Tedrısat u . 1 
tır. L"sesine alıııaca ""rnresinde ihtısası o • 

6 _ Kırıkkale Sanat 1 k ve iki ders zu 
·· - t "k tlarrnı tasıma • se ogretmen ı sar . . adır. müracaat etmelerı. 

mak gerektir . . üc~etı 165 ~~ 1936 gününe kad~~ (ı 220) 1-2267 
7 - 1steklılerın 1 Ey b" bak isteyemez er. 

Dileği yerine getirilmiyenler ır .... 
BİLİT satılacaktır. Satış . gunu 

. b" baş ester hayvanın tahmın be-
Bir baş beygi~ 1.~e .. ır t ıo dadır. ~eher "kte depolar komu-

15/ 6/ 936 pazartesı gunu 
1 
sa: görmek ist!yen ~tl~ün ve saatında M. 

deli ~5) lir~_dır. Hayvana:ı~a gireceklerı!' be(;337) 1-2430 
tanlıgına ~uracaat ve. s una geJrnelerı. 
M. V. Satınalma komısyon • 

1 kooperatifı Ankara bahçeli evler yap 
ortakları 

Ankara Bahçeli E"ler Yapı 
. f · Ortaklarına , Kooperatı 1 · . sipatiş edebilmek ıçın,"1 

.. .. nıadde&in&- g~. ~v evvel ödenmiş olması 
Statümüzün. Z3 u?c.u % 10 u~ıın ihale t~~delinin % 10 tutarı· 

evlerin~ keşif bedeJleı;!-ıun.t edilen ev-in k~ş~ Sümerbank şubesinde 
lazım geldiğinden, sıparış tesi" öğleye ·ka at İdare Meclisi 
nın 13 haziran 1936 cum~~ılması rica olunur. 1-2393 
artırılan hususi hesaba ya . '™ 

:s mm~-

Emlak ve Eytam 
Bankasından : 

olunda fidanlık karşı-
t syon • Çiftlik asfalt y Bahçeli Evler Yapı 

Ankarada l~saalar üzerine (Anka~~ten itibaren isteklilerin 
sında bulu~~n a hazırlanarak bu tarı~ fenni şartname ve la-
Kooperatıfınc~) kleri proje, um~ımı ;e tip üzerine yiiz elli 
meccanen alab;1~1cA~ resimlerine gore _ ~ş ki şartlar dairesinde 
hikaları ve ta .. 5.1. ~. tarak inşası aşagı a 

1. · goturu 0 tur 
lıahçe ı evın k 'ttmeye konmuş . beşte Ankarada 
kapalı zarfla e sı mba günü saat on 

7 6 1936 çarşa kt r 
1 - İhale 1 .. bankasınca yapılaca. ı d.ır Teminat (40.000) 

Emlak ve Eytam bedel (800.000) }ıra k ·bu istikrazı dahi. 
2 Muhammen 1 teminat me u • . 

- Milli Banka ar . k kıymette bir gayrı men-
lira olur> para kabul edılece 

. . bankaca 
li tahvı l~ ~eya . fta sonra ikinci mad· 
kul olabılır. ··t hhit ihaleden hır had Müteahhit ister· 

t . alan mu ea ·bl - mecbur ur. . 
3-: şı . t iki misline ı ~g~ .. de onuna iblağı için sı· 

dcdekı temın~ ~tın ihale bedelının yuz kabul eder. 
se banka t~ıntevkifat yapılmasını(:;o 000) liralık bina inşaa· 
tüasyon~art ~~ilerinin evelce e~;z kları~ı ve bu vüs'atta inşaatı 

4 - s e . etle basarmış o ~ı lunduklarınr gösterir ve-
trnr muvaffakıy A ·ktidarı haız bu . . ... ·o·"'gleye ka· r e fennı 1 d'f ınartesı gunu 

yapacak ına ~ 1v936 tarihine müsa ı c~ tirak için Emlak Banka-

ULUS 

Kilis Belediye Reis l~ndeıı : 
1 - Kilis şehrinin hali hazır haritasının tanzimi evelce tahnıın 

edilen bedelle yapmağa talip çıkmadığından şartnamede fiatında ta-
dilat yapılmış ve yeniden açık eksiltmeye konmuştur. . 

2 - Şehir dahili bir hektar 27, şehir harici bir hektar 6 lıra o· 
larak muhammen bedeli 4545 liradır. 

3 - Bu işe c.it evrak fennı şartname, mukavele müsveddesi. !sti
yenlere bu evrak bir lira mukabilinde gönderilir. 

4 - Muvakkat teminat 341 liradır. 
5 - Eksiltme ve ihale 15.6.936 pazartesi günü saat 15 de belediye 

enci.imeni hu711nınil::ı ":ıT'ltl:ıc;ıP.1 irnn olunur. (1217) 1-2266 

Tavukculuk. Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

Tavukl(ulu.K ıi:nstitüsünde her gün çıkacak olan yumurtalar 16. 
6.1936 tarihinden 30 eylfal 936 tarihine kadar pazarlık ve artxrmaya 
konulmuştur. Pazarlık ve artırmaya aid şartnameler Çankırı cadde
si üzerinde bulunan Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğü tarafından 
isteklilere parasız olarak verilir. Pazarlık ve artırma 15 Haziran 936 
pazartesi günü saat 10 da Tavukçuluk Enstitüsü binasında toplana
cak komisyonda açık olarak yapılacaktır. Muvakkat teminat (32) 
liradır. Banka mektubundan baska verilecek teminatın pazarlık ve 
artırma gününden en az bir gün °evel usulü dairesinde mal sandığına 
yatırılması ve makbuzunun komisyona verilmesi lazımdır. İsteklile
rin şartname almak üzere her gün Enstitü Direktörlüğiine ve artır
maya gireceklerin de yukarda yazılr günde Tavukçuluk Enstitüsün-
de toplanacak komisyona müracaatları ( 1340) 1-2421 

SUMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden : 
Bankamızda istihdam edilmek üzere bir inşaat mühendisi

ne ihtiyaç vardır. Ayda 250-300 lira ücret verilecek ve Alman
ca bilenler tercih olunacaktır. Arzu edenlerin aşağıda yazılı 
vesaikle birlikte (İN) remzile Umumi Nrüdürliiğürrii7~ mü
racaatları lüzumu ilan olunur. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Diploma sureti 
3 - Varsa bonservis sureti 
4 - Nufus kağıdı sureti. 
5 - Bir fotoğraf -233!J 

I! 
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Nafıa Bakanlığından: 
16 • Temmuz • 1936 perşembe günü saat 15 de Ankarada Naiıa 

Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 10110 lira 97 ku. 
ruş muhammen bedeli 900 metre tulünde 200 riı/m. lik ve 200 metre 
tulünde 70 m/m. lik dikişsiz manşonlu çelik boru, 116 adet işlenmiş 
37.9 adet işlenmemiş eçlik rekor, 8 adet bridli volanlı vana ve 1 adet 
klapenin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktrı. 

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 gü. 

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

~ ı 111111111111nını111111111111ıu111111111111111111111111n111111111111mım:ıırı11111111111111 

~ SUMER BANK § = = - -= = - -
~ Umumi Müdürlüğünden . ~ - -- -- -§§ ... B.ankam~zın Kara~ük'te. tesis et~ekte olduğu demi~ sana· _ 
5 yn ıçın takrıben 20 ila 30 mılyon tuglaya ihtiyaç olup aşağıda := 
=: yazılı şartlara göre satın alınc;tc~ktır :. = 
5 1. - Tuğlalar iki sene zarfında, yapılacak inşaatın seyrine = 
~ göre tesbit edilecek bir program dahilinde ve daimi' şekilde = 
=: Karabük 1istasyonunda vagonda teslim edilecektir. ;;;;;;; 
=: 2. - Tuğlalar makine ile ve bankamızdan. alınacak fenni :E 
- ı 1 ·-~ şartname~e yazılı evsaft;:ı yapı mış. olacaktır. 5 
§ 3. - ruğlayı inşaat f!!ahalli .civarında imal etmek istiye'ri- = 
§ lere. fabri~a ve iptidai madde tedariki için ica~ ~den yerler üc. 5§ == retsız verıl_ccektir. · 5 
g 4. - Tuğla için toprak nümunesi almak istiyenlere 5 Ura =: = mukabilinde 100 Kg. a kadar nümune Karabük istasyonundan = 
ES nakliye masrafı talibe ait olmak üzere bankamıza yollanır. ;;; 
=: 5. - Bu şerait dahilinde tuğla vermek veya mahallinde i- E:: 
E mal etmek istiyenler beher hin tuğla için fiat tekliflerini en := 
§§ geç 1.7.1936 tarihine kadar, Bankamız~ bildirmeleri. = 
5 1 - 2362 = 
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Kültüı~ Bal{anlığından : 
Ankarada İtfaiye meydanında yapılmakta olan orta okul arsası 

üzerinde bulunan ve keşif bedeli 400 lira olan enkaz 19.6.936 tarihi
ne müsadif cuma günü saat onda Vekalet binasında pazarlıkla satr. 
lacaktır. Muavkkat temiant mikdarı 30 liradır. Artırmaya girmek 
istiyenlerin Bkanhk Merkez artırma ve eksiltme komisyonuna mü-
racaatları ilan olunur. (1318) 1-2403 

Uygnn fiatla r1x1x1x1ı 

Arsa, Ev, Apartıman; Bağ Bah~e 
ve saire 

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

si karşısında Nizami Atacan ın 

GENEL İŞ BÜROSU'na 
müracaatları. Telefon: 1475 

Genel İş Biirosu ile muamele yaııan . 

:5 1\.YFA 1 
sa 

Kültür Bakanlığın Jan 
ı - Orta okullarda fransızca, almanca ve İngilizce muallim mu

avini olmdk istiyenler i~in bu sene imtihan ~_çı~acak.tıı 
2 - imtihanlar ı eyliil sah günü İstanbul unıversıte:>mde başlı· 

yacaktır. 
3 - Bu imtihana dahilolacakların: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 de.1 fazla yaşta o1maınatarr, . 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevı~den 

mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya kaza ıd~re 
heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur v~ m~a!h~ 
olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daıre amırının 
vereceği vesika kafidir) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mani vücut Sn.• 
zalarından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibra~ 
etmeleri. 

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

Muallim mektebinden mezun olanların en az ıkı ders senesı mu· 
allimlik etmiş bulunmaları lazımdır. . 

4 _ Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdırde 1702 nu· 
maralı kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dereceier dahilinde 
herhangi bir orta ted'"isat muallim muavinliğine tayin edilecekler .' 
dir. .. 

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

A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, . 
B) Tahsil derecelerine ait şehadetname veya vesıka!arının asıl 

veyahut suretleri, 
C) Hüsnü bal mazbatası, . , 
D) MahaIJi Maarif İdaresinden nümuncsine tevfikan tasdıklı 

sıhhat raporu, . 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotograflı fış, 
F) Altr adet 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz foto~rafları, 
Bu vesikaların en son 1 • 8 - 1936 tarihine kadar Vekalete gönde· 

rilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gelmi<ı olan ve. 
ya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istid'.llar hakkında 
muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilan olunur. (1215) t-2244 

İstanbul üniversitesinden: 
Teşrih Kadın ve doğum 
Fizyoloji Deri" ve frengi 
Mikrobiyoloji Kulak, boğaz 
Hijyen Göa hastalıkları 
Marazi teşrih Akıl hastalıkları 
Umumi Emraz Hc.<;lyolqji 
Farmakodinamı Çocuk hastalıkları 
Tıb tarihi Fizikoterapi 
1 inci dahiliye Çocuk cerrahisi 
2 inci dahiliye Tedavi seririyatı 
1 inci hariciye İdrar yolları 
2 inci haricfye 
Tıp Fakültesinin yıık·arda yazılı lfıboratuvar ve kliniklerinde a• 

sistanlıklar acıktır. İstekli taliplerle serbest talebeden bu vıl mezun 
olacaklar Fakülteye baş vurmaları (3093) 1-2361 ----
Demirk~apıda İstanbul Jandarma 

l(onab.: l(oİnutaiılığından : 
· • Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 3-6-936 günü saa~ 15 ~e muvakkat 

ihalesi yapılmak üzere 19, 22, 28 mayıs ~ 2-6-93? gunlerı.nde g.~ete• 
lerle ilan edilen Demirkapıda jandarma lionak bınasımn ıkmalı ınşa• 
şaatma isteklilerin Nafia Vekaletinden .ehliyet vesikası getirmedik· 
lerinden ötürü eksiltmesi 23-6-936 salı gü11ü saat 15 de yapılmak ü. 
zere komisyon kararile uzatılmıştır. Evvelki ilanda gösterilen plan, 
fenni şart kağıdları ve sair teferrüat ma1iyeye yatırılacak 150 ku· 
ruşluk makbuz karşılı 1ında komisyondan verilecektir .. Bu işe ist~k
li olanlarm ihale gününden en az sekiz gün evvel Nafıa Vekaletıne 
müracaatla ehliyet vesikası almaları ve ilk güvenme bedeli olarak 
2170 liralık banka veya maliye sandık miıltbuzu getirmeleri ve 2490 
sayılı kanunda yazılı genel hiikümlere ~öre istek.lileri~ .. ~ksiltm.e 
saatından bir saat evveline kadar teklif myls:tuplarıyle butun vesaı-
kf komisyona vermiş bulunmaları itan ol:mur. (3084) 1-2359 

1 ASKERi F ABRIKALAR UMUM MODORI ÜGÜ 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

1500 Metre mikabı çam tahtası 
Tahmin edilen bedeli 63500 lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri. Fabrikalar .u~ıım' Müdürl~ğ~ .~atın Alma 
Komisyonunca 29 Hazıran 936 tarıhınde ?.azartesı gunu saat ı.5. te 
i<~palı zarf ile ihale edilecektir. Sartname uç!ra 1~ kuruş mukabı!ın
de komisyonda.n verilir. Taliplerin muvrk!sat temınat olan 442.5 Jıra
y,ı ):ıa:v.i teklif ~ektuplarınJ mezklır günqe sa~t 14 e \tadar kom~syona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara1ı kanunun 2 ve 3 madde. 
!erindeki vesaikle mezkur giin ve saatt~ k'tımisyona miiracaatlan. 

(1279) ! - ı-2396 

55 TON BENZİN 
Tahmin edilen bedeli (16500) lira olan yukarıda mıkda11 ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalıı;r; ı:[mum Müdürlüğü Satın 
alma Komisyonunca 6/ Temmuz/ 936 tarihinde pazartesi günü saat 
15 de kapalı zarf ust11iyle ihale edil~cektir. Sartname parasız ola· 
rak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 123j 
lira 50 kurusu havi teklif mektuplarını' 'mezkfır günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinih de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikla meik&r gün ve saatte komisyo· 
na müracaatları. (1278) 1-2432 

150 TON DÖKÜ\ll ıKÖMÜRti 
Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum rttüdürlüğü satmalma ko· 
misyonunca 7 /Temmuz/936 tarihinde ~ ia'ı r günü saat 14 de açık 
eksiltm~ ~le ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verıhr. 

Taliplerin muvakkat teminat o~an (337) lira 50 kuruş~e~ 
numaralr kanunun 2 ve 3 maddelerındeki vesikalari ı k' .. 

tt k . .. 
1 

Y e mez ur gur. 
ve saa e omısyona muracaat arı. (1291) 1_

2433 
. . 501 TON ADt KOK KÖMÜRÜ 

Tahmın edılen bedeli (7023} lira olan k . 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umu yu a~~d~ n:.1~.~arı ve cinsi 
Komisyonunca 8/ Temmuz/ 936 t . . tn Mudurlugu Satınalma 
kapah zarf ile ihale edilecektir.arıhınde ~arşamba günü saat 15 de 

Şartname parasız olarak komis onda . . 
kat teminat olan (526) r 73 k Y n verılır. Taliplerin muvak-
kur günde saat 14 e kad~ra k .uruşu havi teklif mektuplarını mez-
2~.90 numaralr kanunun ; v~~ısyo~~ ver?1eler~ ve ke~dilerinin de 
gun ve saatte komisvona .. ma eleı::mdekı vesaıkla mezkur 

nnıracaatlar. (1292) 1 2434 , 

Bayındır Belediye~inden : 
Bayındır Kasabasının h ı ·b h · 

alınması ve ter . • . . a 1 azır arıta ve müsatkbel planlarınm 
sikaları 13. · 

1 
ri ve bu eksiltnı~yt ış . ı-2363 

dar ibraz etm; e r.1lr:ı ;ılmı-lı:ırr • 1~·nmrhr. :ı: :ı: :ı• 
c;:ıT~ ,..1-9"\ \.ı.,1C"ttC1 ,,p -

aldanmaz - alclatılmaz 1-233.
7 

P.i 
~ LTıiLTıT.tTıTıTıTıTıTLTLT.LT.LT.LT91,t0&.+.4.tJ: :ı: ta 

bir ay i i d sımı ışı 20-5-936 tarihinden 20-6-936 tarihine kada• 
nacaktı;~ ;.pazarlıkla ve mevcut şartnameler dahilinde :.hale olu 

• a 1P olanların Bavındır Bıledivesine müracaat etmeleri l fil.-JT.i:fl:C: :r. :r+T+T.1.f.l;t• 
(1316) 1-212(, 
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Yarın •)azar kırlara aidecek oralarda yorgunluğu sıcaklığı dindirmek için biricik çare HAY AT gazozu bulundurmaktır. Ne mut-
lu; H~ y AT gazozu

0 

ve sc.d;sı içene: Deposu Cihan Oteli Telefon: 1775 

~ı . O ı·dı "- 1 .. . pJ· AN KQ.PYALARJ süratleyapılır 
i.l avı VC ZU 1 cagıt arl uzerıtıe ..J...ı..~ . HaHl Naci Mıh'"tQ<Y(,. ticaret1?vi Te1. 1230 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ M~
.MURLUCUNDAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun pafta 36, 
ı:e•• 206, parsel 6 numarasında kayıtlı ve Ankaranm İstiklal mahal
Jcsi:ıde Hafızimam sokağında kain bir ah ap ev a~ağıdaki şartlar 
daıresinde açık artırmıya konmuştur. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Ev, taşlı ve uzun bir avlu içinde iki 
~ı:>ırndan ibarettir. Bunlardan biri iki kat olup altında bir kömür
li:ı~< ve üstte bir oda vardır. Altta bir oda ile bir koridor vard ı r. 
Avluda bir kuyu ve bir iki küçük akasya ağacı mevcuttur. Heyeti 
uı:ıumiyesine dokuz yüz lira kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 15/ VII/ 936 tarihine müsa
dıf ;arşamba günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
aatış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyn ıe
tin yüzde 7,5 ğu nisbetiode pey akçesi veya milli bir bankanın te'l:i
nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvil
leri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
!İni bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur güııiin 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - t bu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metinin yUzde 75 ini bulmadığı takdirde artırmada en çok artırana 
ihalesi vaoılacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rih:nden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için vedi ~ün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale lx>zulacak ve bu tarihten evvel 
~n yük~ek teklifte bulunan taJibe teklifi vechile almağa ra:zr olup 
olmadıj!ı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağıı razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi vechile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
günlük i1•inci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

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

9 - Borclu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki hak1arrnr ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirme~eri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından lıariç tutu1acaldardır. 

10 - Artmnrya istirak edecekler her gün tarihinde 936/ 17 nu
mara ile dairemizdeki yerinde her kese açık bulundurulan şartna-
memizi okuvabilirler. 1-2441 

Elektrik Şirketinden : 
ismet Pa,a Mahallesi ve Hacı Bayramda iki ka

fes direği tamiri dolayısile 14.6.1936 pazar günü sa
at 9 dan 12 ye kadar cereyanın kesileceği ilin olu
nur.. 1-2449 

ANKARA İCRA DAlRESt GA YRt MENKUL SATIŞ ME
MURLUÖUNDAN: 

1 - İzalei şüyuundan dolayı satılmasına karar verilen tapunun 
106 kütüğünde 498 ada bir parsel numarasında mukayyet ve Anka· 
ranm Kale içinde AHiettin mahallesinde Ali taşı sokağındaki bir 
bab ahşap ev aşağıdaki ıışartlar dairesinde açık arttırmıya kon
muştur. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Caddedeki kapıdan girilince bir mik
dar avlu, sağda sokak, üzerinde bir f rrm, bir halS, onun karşısında 
bir ahır, solda iki kat bir bina, zemin katta bir mikdar aralık, bir 
oda, bir hala, vardır. Mezkur hanenin müştemilatından ve yan so
kakta ikinci bir kapıdan girildiğinde bir mikdar taştık. solda al
tına müsadif kısmında izbe ve merdivenden çıkıldıkta (asma t<at
ta) aynı sok::ıkta hir üçüncü kanıdan girildiğinde 30-35 kadar eşcarı 
müsmireyi havi havuz ve şehir suyu çeşmesi (musluk) havi bir 
bahçeden ibarettir. 

3 - Sat•' peşin para ile olmak üzere 20/ 7 / 936 tarihine müsadif 
pazartec:i M-- ü •at 14-16 va kadar icra ·ıiresi gayri menkul satış 
mcmurlu~•ıada yapıfocaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıymetin 
yüzde 7,5 ğc nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın mek
tubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri ge
tireceklerdir. 

S - Satrs günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin ylizde 
15 şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkCtr gü
nün 16 ıncı saatinde en ~ok arttıran talibine ihale olnacaktır 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
ınetin yüzde 75 sini bulmadığı takdirde 4/8/ 936 tarihine müsadif 
ıalr günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok 
artırana ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmedi"i takdirde üzerine iha;~ enilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için vedi P"iin karlar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatrrrhnaıhğr takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel 
en yüksek teklifte bulunan talihe teklifi veçhile almağa razi olup 
olmadıi!r 11nnıMuktan sonra teklifi veçhile almağa razi ise ihale 
(arkı birinri ta''nten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi verhile almaia razi olmazsa gayri menkul yenideu on 
bet günliik ikinci artrrmrya çıkarılacak en çok artıran talibine 
ihale etfi'"'""'·tir. 

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

9 - Borclu ve alacaklılarla diğer alaakadarların bu gayri men
kul Uzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialannr evrakı milsbitleriyle 20 gün içinde dairemize bildirme
leri Lbrmdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artmnrya iştirak edecekler 1/7 / 936 tarihinde 934/ 91 nu· 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna• 
mesini okuyobilirler. 1-2443 

YILMAZ 
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KIŞA BiRA KMA, Y AZD~ı\ N AL! 

En ho meyva tuzudur 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatstz· 
1ıkJarı önler. Hazmı kolavlaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
'Rıoun /;111 fc:t ::uıhııl 

ZAYİ 

Muhafız Alayından aldı ğım as
kerlik terhis veı.ikamı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Kırşehir Aydoğmus kö
yünden Mu<;ta fa oğlu 

1-2444 İbrahim 

Hurda Demir 
Pazarlıkla bir mikdar hurda 

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

1-2428 

ZAYİ NUMARA 
351, 352, 353, 354. 355. 921 . 923 

araba numaralarını kaybettim bu 
numaraların hükmü yoktur. 

Nakliyeci Hamdi 
1- 2436 

iLAN 
Ankara bahçeli evler koopera

tifi hisselerinden iki adet satı
lrktrr. 1341 e müracaat 1-2437 
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ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ REİS
LİÖİNDEN: Kiralık Apartıman 

Edirnede Furçacı Salamon Avkalay Y.anında Estere: 
Kocanız Ankaranın Yeğenbey mahalles~nde Komrulu sokak. (~4) 

sayılı evde Yako vekili avukat Ali Rıza Dınç tarafından aleyhını~e 
açılan ihtar davasının yapılmakta olan duru~ması sırasında.: tayın 
olunan (8.6.936) pazartesi saat (14) de ~ahkemeye gelmenız veya 
bir vekil göndermeniz hakkında size Edırnede B.uç, Ankarada Ulus, 
1stanbulda Cümhuriyct gazetelerile ilanen teblı.~~t .yapılmıo oldu
ğu halde gelmediğiniz ve bir de vekil l?ö~derme~ıgınız a?l~şıldı. 

Kocanızın oturduğu evin bir ailenın ıkametıne elverışlı olup ol
madığı, yiyecek. işecek, ve yakacağı ve sair leva~ımı bulunup. bulun
madığının mahallen tesbiti için mahkemece .tayın olunan naıp tara: 
fından (6.7.1936) pazartesi saat (10) da keşı~ ve (~.7.936) pazartesı 
saat (14) de de durusma yapılacağından tayın edılen gün ve saat· 
terde keşif ve duruşn;ada hazır bulun~d~ğınız takdirde hukuk U. 
M. K. ( 401) ve (402) inci maddeleri mucıbınce .. gıyabmızda muamele 
yapılacağı gıyap kararı tebliği verine geçmek uzere ilan olunur. 

1 
. (1347) 1-2448 

ANKARA BELEDiYE REISU~ iLANLARI 
İLAN 

1 
1 - Belediye zabitası memurlan tarafından Y~kalanan ve sahibi 

çıkmıyan bir teneke süzülmüş yağ açık .. a~.tırma ıle satılacaktır. . 
2 - İsteklilerin 15/ 6/ 936 pazartesi gunu s<1at onda Levazım Dı-

rektörlüğü odasına gelmeleri. ( 1343) 1-144~ 

Kalıp dondurmaları 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Işıklar caddesinde kain Bankamıza ait Turbanbey apartımanmdi 

elektrik, su ve havagazr tesisatım havi beş oda, bir matbah, bit 
hala, bir banyo ve bir koridordan ibaret Bir numaralr daire açı~ 
artırma ile kiraya verilecektir. 

İhalesi 19/ 6/ 936 cuma günü saat on birde yapılacaktır. İstekh 
olanların ihale zamanına kadar Seksen lira depozito parasiyle bir· 
likte Muamelat MüdürlUğümilze ve dairevi görmek istiyenlerin dt 
Aoartıman kaorcısrna müracaatTarr. (1326) J-2429 

KOCAELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Kocaeli emniyet müdürlüğilnde Uçüncil komiser Muhiddin tara• 

fmdan karısı Ankarada Doğanbey mahallesinde Taş döşeme soka· 
ğında şerbetçi Ali evinde Şaziye aleyhine açılan boşanma davası· 
nrn muhakemesinde: Müddeialeyh Şaziyenin ikametg~hının meç· 
hul bulunmasına mebni 15/5/936 cuma günO saat 10 da mahkemeye 
gelmesi için Ankarada Ulus ve fstanbulda Cumhuriyet gazetelen 
ile ilanen adi 2'ıyab kararı tebliğ edildiği halde mahkemeye gel 
memis ve şahidlerin İstanbul 6 ıncı hukuk mahkemesince dinlen· 
mis olmalarına binaen gelen ifadeleri okunmuş ve muhakeme 
7 / 7/ 936 salr günü saat 10 na bırakılmış olduğundan mezkur gfind(' 
m::ıhkemeve aPlnıecıi ::ık!'!i tak<'nrcie m11hl'lkemesine gıyaben bakıla
cağı muameleli gıyab kararı makamına kaim olmak ilzere it5-n olunur. 

1-2438 

• .A .,.,. • • .. .;- ılı.ol • ·-1• 

Eski Hasanpaşa yeni Ülgüt 
fırını kalıp dondurmaları uzun 
mesafelere kadar gider eğer buz 
dolabınız varsa haftalarca sakla
nabilir. Dondurmalar saf meyva 
ve emsalsizdir. 

1 YENi 1 SİNEMALAR (KULÜP] 

HALİT 
1-2439 

İmtiyaz sahibi ve Basmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Bugün yalnız ı.S matinesinde 
Danielle Darryeux • Albert Prejan

ın birlikte çevirdikleri 

Yataklr vagonlar kontrolu 

tiösterilecek'lir 

Prf. Zati Sungur gündüz 5 de ten · 
zilatlı matinede ve gece 9 da üçün 

cü programını göstereceklır. 

BUGÜN BU GECE 

Mevsim sonu münasebetile iki 

büyük film birden 

l - Kalifomiya haydut .. 
larr. 

II- Kahraman ~üvari 

RAKISI Neş'e, keyif ve iştiha verir; halis üzüm ve çeşme anasonundan 
yapılmlş 45 derecelik en yüksek rakıdır 

1-2401 


