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d gefren m rrl e rde zaruri ha
tal r vaki o':n ur. Bizzat b.u hat.a
l nnı ce aretJe b'ze ifade ebnışlerd r. 
Son ziy. rette bulundunum bir me.m
lekette 25-30 milvon lira sarfedile
rek kurulmuş bir fabrikayı gezerken 
bnna denilmiştir ki: ''Tam üç sene 
bu fabrikayı nasd isleteceğimizi bile
medik. Kurduk. fakat altından kal
karnadrk. Ancak şimdi göriivoruz ki 
muvaffakıvetle iııletiyoruz, fabrikayı 
tevsi için de tedbir)Pr alıyoruz." 

Biz, diğer bazı milletlere nazaran, 
bilhassa sanayide daha tecrübeli ve 
bilgili olduğumuzu iddia edemeyiz. 
Bir büyük fabrikayı gezdim. İçerisin
de 600 tane mühendis çalıştığını söy
lediler. Hiç bir şeyi kıskanmadım, sa
de bu mühendis adedini kıskandım. 
Bugün fabrikalanmızda değil, bütün 
memlekette bu adette mühendisimiz 
yoktur. 

Sanayi hareketimizi diğerleriyle 
mukayese ettiğimiz zaman eleman 
ve tecrübe noktai nazarından ne ka
dar dikkate muhtaç olduğumuzu 
tebarüz ettirmek istivorum. 
Hamdolsun, bizim vücude ge-
tirdiğimiz eserleri yaptıktan sonra 
nasıl i leteceğiz diye tereddüt dahi 
valci olmamıştır. Fabrikalar kurul
muş' ve derhal işlemeğe başlamışlar
dır. 

Esaslı olarak kurulan, mesela Al 
manyadaki bir fabrika dahi, maliyet 
fiatımn ne olacağım ilk senelerde ka
tiyet!e tayin edememektedir. Amele-_ 
nin liyakati, muntazam çalı~ması ve 
makinalarm arızasız işlemesi derece
si ve sair hususlar buna mani olmak
tadtr. Bir fabrikanın hakiki maliyeti 
ancak iki, üç seneden sonra meyda
na çıkacabilir. 

Maliyet fiatlarmda hassasiyetimizi 
tahrik eden diğer bir nokta da eşya 
fiatlarmm mübayaa kabiliyetile tev' • 

m olmasıdır. Şeker bize iyi bir fikir 
e .. ki 
vermittir ve tecrübe gö~te~ttir . , 
fiat inince yüzde kırk mıbetınde bır 

(Sonu 2. inci sayfada) 
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ted }İr erin lia dırılına~ını istiyorlar 
Paris, 17 ( A.A.) - Mebuslar meclisi 

tarafından evvelce kabul edilmiş olan ka
nun projesinin senada.dünkü görüşme sı

rasıda bu projeleri tenkid eden muhtelif 

Diiıı senatoda bir nutuk 
söyliyen B. Blum 

hatiblere ccvab veren B. Blum. ezcüm-

le şöyle demiştir: . 
- Gayemiz, memlekette satın alma 

ve istihlak kabiliyetini inkişaf ettirmek

tir. Bu gaye elde edildiği zaman istihsal 
ve mübadelenin canlanması imkanı ha

sıl ve bu sayede ücretlerin arttırılması 
maliyet fiatlarınrn inmeıoi ile telafi edil

miş olacaktır. Teklif etmekte. olduğumuz 
tedbirler, tesirlerini hasıl etmcğe baş
layınca muvazene kurulacaktır. 

B. Ruzvelt'in yapmıs olduğu tecrübe· 

. 
yi hatırlatan B. Blum şoylc demi tir: 

" _ B. Ruzvelt, memleketıncle istıh
ldk vastıalannı toptan arttırmağa mu

vaffak olduğu zaman işlerde bir aha 
kalkma, bir canlılık görülmüstür. 

B. Blum, söziıne devamla gerek hu
susi müesseselerin ve gerek devlet mu

essesclerinin bir intikal devresi geçirmek 
zorunda kalacaklarını kabul etmişlerd r. 

Hatib, dcmıstir ki: 
_ Bu int.kal devrcsı sırasında bıl· 

hassa milletin devlete yardım etmesı la
zımdır. Millet. dün n )Sıl harbe karşı 
mukavemet çarelerini kendi bulmuş ise 
buhrana kar ı pıukavemet çarelerini de 
gene kendisi bulacaktır. Birer birer ye
necegimiz bır takım zorluklar çık c: k
tır. Rilhas a ku ük ve orta mucss lere 
ve ihracat sanaviine yardım etm k lu u
mu ha ıl old u z man. B ııd :ı m e 
sınıflarının refahı icin almıs oldu um z 
butü tcdh' 1 rin ancak bir f<' ketlt' bi
t ce~i n tkesirıi mi çıkarmak ger · r? 

( ,S,,nu 3. iirtcü sa.•ıfodo \ 

(;~ zt:ltemiziıı teııis 

turııuva~ı 

Gazetemizin tertib ettiği tenis mü
sabakaları 20 haziran cumarte i ogle
den sonra Muhafız Gücü kortlarında 
başlayacaktır. Tekler ve çiftler arasın
da olmak üzere yapılacak bu müsabaka
lara şehrimizin kulüplere mensup birçok 
tanınmış sporcuları kaydolunmuşlardır. 

Kazananlara gazetemiz birer kupa 
verecektir. İştirak etmek isti yenler her

gün saat 11 den 13 ve 18 den 20 ye ka. 
dar 2959 numarada asteğmen Fuada te· 
lefonla adlarını yazdıracilirlcr. 
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Sovyetlcr arasındaki deniz müzakerele
rine bu sabah hariciye nezaretinde So·:
yet Sefiri B. Maiski ile İngiliz murah
hasları arasında devam edilmiştir Mü
zakereler, oldukça ilerlemiştir. Önü
müzdeki toplantı tarihi heniız tesbit 
edilmemiştir. 
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Jeti muhtelıf num ra ki p 1 'plı ı· 

nin fabrika teslimi p şın lt lard ı fi
atıni bugunkiı ekonomik artlara u gun 
olarak tesbit etmiştir. 1 temmuzdan lıa -

lıyacak olan bu fiatlar dört bucuk kılo· 
hık paketlerde vergiler dahil olmak üze
re 4 numara için 360, 6 numara 370, 8 
numara 380, 1 O numara 390. 12 numa
ra 435, 14 numara 460, 16 numara 500. 
18 numara 530, 20 numara 560, 22 mı• 
mara 590, 24 numara için 620 kuruştur. 

Y aı·ın güneş nasıl tutıılacak? 

1931 de tam olarak tutulrııu.- olan " . 
f ~ gurıeşın Pulo · KonJ f b' f • tara mdan alınmı-ı resm · R • d . orc a ır ransız heyetı 

~ ı. esını c gunc -:ın tam tut I h ı· d 
~·er~·eve:.i göriilmekt d · B . -ı 11 mu~ a ın e er rafındaki ışık 

e ır. u res m çok hassas rk ~ · 
lmmıştır Obı'e' t'f' _ ' · P a uzerıne 30 .... aniyelik poıda ıı-

• · .< 
1 ın açıklıgı 24 sanrimeı re, miJırak mesafe~i de 3.75 metre.lir. 

(Yazısı S. inci BJ-Old.ı) 
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Sanksyonlar 
Hep hatırlarız: sanksyonlar, Ce

nevre tarafmdan kondu. Hatta o sı
ralarda, Cenevre'de öyle bir görüş 
ve heyecan hakim idi ki, Laval -
Hoare planının haberi alınınca, her 
tarafta kopan fırtınalar bu planı, te
razisi kötü hesablanmı~ bir çocuk u
çurtması gibi aşağı aldı. 

O sıralarda İngiltere, İtalyan hüku
metinin her müracaatından sonra, 
parmağı ile Cenevre'yi gösteriyor ve 
müracaat kapısının orada olduğunu 

söyliyordu. 
İtalya, Etyopya seferini umulmı

yacak kadar kısa bir zaman zarfında 
bitirdikten sonra, sanksyonlarm de
vam etmesi, ne bugi.inkünden ziya
de manalı ve faydalı ne de bugün
künden ziyade manasız ve zararlı 
idi. Fakat sanksyonları kaldırmanın 
daha doğru olacağı, o tarihlerde ileri 
sürülmedi. Ve Nevi11e Chamber1ain, 
sanksyonlar aleyhindeki nutkunu o 
gün söylemedi. Ancak bugün, İngil
tere'nin sanksyonlarm kalkması ta
raftarı olduğunu işitiyoruz. 

Arada halbuki, İngiltere, İtalya 
konuşmalarına devam etti ve parma
ğı ile Cenevre' yi göstermeğe lüzum 
görmedi. Bilakis, ustalıklı bir basın 
propagandası, sanksyonlar1a beraber 
Cenevre'ye ve covenant'a karşı ba
tarya halinde tevcih edildi. Şimdi de 
birer birer, Cenub Amerikası hükü
metleri re~men aynı tarzı hareketi ta
kib ediyorlar. 

Besbelli bir şey ki, İngiltere, hü
cumda devam etmeye, süratli ve 
muntazam bir ricati tercih eden bir 
politikaya karar vermiştir. Ve, İtalya
ya karşı, politika sahasında ricat e
derken, ekonomi ve finans sahala
rındaki yeni stratejisini hazulamak
tadır. 

Çünkü, bugiine kadar, İtalya bir
çok milyarlar harcamış, altın rezer
vini ve harice karşı olan matlubatmı 
tiiketmiş ve bundan başka da, drş ti
caretinin piyasalarını kaybehniştir. 

İtalyan ekonomisi ise. şu kısa süren 

muharebe esnasında, hakiki bir harb 
ekonomisine inkılab etmiştir. 

Bir büyük devlet için bu gibi açık
ların ve mahrumiyetlerin ne demek 
olduğunu iyi bilen İngiltere, sanks
yonları, Negüs kaçtığı gün değil de 
bugün muvafık görmekle sanksyon
larm İtalya üzerinde biraz daha mü
essir olmağa başlamalarını beklemiş
tir. Kaldı ki, fransız seçimi ve F ran
sa 'da mesul bir hükümetin iş başına 
gelmesi gibi güzel tesadüfler, kendi
sine bu hususta yardrm etmiştir. 

Şimdi, ltalya'nm istediği, sanks
vonlann kalkmasıdır. Buna karşılık, 
lngilterenin istedi<Yi Akdeniz emni
yetidir. Hem de, lngiltereye göre bir 
Akdeniz emniyeti. 

Eğer bu iki meselede anlaşma ha
sıl olursa, ltalya, gerek kendi eko
nomisini yeniden yoluna koymak ge
rekse Etyoµya'yı bayındırlığa götür
mek bahislennde, nasıl olsa yaban
cı kredilere muhtac olacaktır. Bugün 
bu neviden kredileri açabilecek üç 
rnerkez vardır: Wall Street, City ve 
Paris. 

Wall Street. Ronsevelt düşerse ha
rekete gecebilir. Böyle bir şey um
mamak lazımdır. 

Paris'te daha neler olabileceğini 
bilmiyoruz. Kaldı ki, bunun tabii ik
raz pazarları küçük antant memle
ketleri ve belki, Sovyet Rusya'du. 

Kalıyor City. 
Bir kere daha görülüyor ki, politi

kada da, en iyi dalgıç, en uzun nefe
se malik olandır. En uzun nefes ya
ni, en çok para. 

Yalnız bi.itün bu işte, Negüs'ün ha
zin vaziyetini bir kenara atarsak, 
Milletler Cemiyeti'nin rolü nicedir} 
Gelen Avrupa haberlerinden anlıyo
ruz ki. bu işte en biiyük "suçlu". o
dur. Ve bundan dolavıdır ki, tedibi
ne ı:ririsilecek ve bir daha böyle ba
sından hiiviik işlere girişmesini men
edici tadilat, koven;ınt'ta yın.,1lı:-r.Rlt-

tır. Burhan BELGE 

Cunıur Başkanlığı filarmonik 
orkestrasıııı.n yeni teşkilatı 

2541 numaralı kanunla teşkilatlan- 1 geısireceklcrdir. Bulundukları sınıfın sa-
dmlan müzik ve tiyatro işlerimizin ilmi 
esaslar içinde inkişafını temin etmek 1-

çin kültur bakanlığı bu yıl dünyanın 

en meşhur kompozitör ve orkestra şef
lerinden iki profesör getirtmiş ve çok e
saslı tetkikler yaptrrmıştr. 

Milli kültürümüzün ehemiyetli bir ko
lu üzerinde yapılan bu tetkikler netice
sinde kültür bakanlığı gerek müzik öğ
retmen okulu ve gerek Cumur başkanlı
gı filarmonik orkestrası te§kilatmın yeni 
esaslara bağlanması ihtiyacım duymuş 

ve bu ihtiyaçları kanunlaştırmıstır. İleri 
teknikli ve muasır musikiyi halkda ah-
15k haline getirmek davasını hızlaştıra
cak ve Ankaranın bellibaşlı sanat zevk
lerinin başında gelen konserl rini bile 
daha güzelleştirecek olan yeni teskilata 
göre Cumur başkanlığı filarmonik or
kestrası; bir şef, bir şef muavini, bir ida
re muavini, 90 orkestra üyesi, bir kAtib, 
bir aletler ve kütüphaneler memurundan 
ibaret olacakbr. 2541 numaralı kanuna 
göre, kadro 124 kişiden müteşekkildi. 

Oı kestraya şef olacak zat, bir yük
sek müzik okulunun şeflik §Ubesinden 

mezun olacak, bir senfonik orkestraya 
muvaffakiyetle şeflik yapmış bulunacak, 

veya orkestranın iki yıl müddetle ve ba
şarı ile şef muavinliğini yapmış olacak
tır. Orkestra şef muavinliğine tayin edil

miş olmak için bir yüksek müzik oku
lunun şeflik §Ubt:sinden mezun olmk rn_. 
zımdır. Orkestra idare muavini bu azfl· 
lar arasından seçilecektir. 

Orkestra üyeleri A. B. C. sınıflarına 
ayrılacaktır. Birinci kemanlar şefi viyo
lonsel solist, fevkaliide muvaffakiyet gös
terdikleri takdirde birinci kemanların 

ikinci şefi ikinci kemanlar şef ile vio
la solisti ve ikinci Viyolonsel solist de 
bu sınıfa alınabileceklerdir. Bu smıftaki 
azfıların sayısı altıyı geçmiyec~ktir. 

B. sınıf üyeleri sayısı 34 dü ve C. sı· 
nıf üyeleri sayısı 50 yi geçmiyecekdr. 
Bu sınıflara üye olmak için kültür ba
kanlığınca hazırlanacak imtihan talimat· 
namesine göre muvffakiyetli bir imtihan 

nat servisini muhafaza edcmiyen ve iki 

sene üstüste iyi sicil alamıyan üyeler şe

fin teklifi ve kültür bakanlığının tasdi

kiyle daha aşağı bir sınıfa indirilebile

ccklerdir. 

Orkestra üyelerinin terfi muamelele

ri her yıl ağustos 15 e kadar bildirilecek 

ve ağustosun 30 uncu zafer bayramı gü

niinden başlıyacaktır. 

Bu tedbirlerle şimdiye kadar çalacak

ları sazlar ve görmeleri lazım gelen mes

leki tahsil dikkate alınmıyarak bir tek 

kategori sapımışken; bundan sonra saz

ların orkestradaki mevkiine ve güçliık 

derecelerine ve nihayet müzik literatü

ründeki vaziyetlerine göre üç ayn kate

goriye ayrılmış olmaktadtr. 

DİL KÖŞESİ 

"-Birçok d"" ya ünivcrsit !erinde 
böyledir." 

Biz dünyanın bir tane olduğunu 

sanıyorduk. Meğerse birçok dünyalaı· 

varmış! Herhalde "dünyanın birçok 

üniversitelerinde" denmek istenmiş 

olacak. 

"Örnek de getiriyorlar" 

"Misal getirmek" tabfri dilimizde 
varsa da ''örnek getirmek" tercüme 
kokuyor. ''Ôrneh vermek'' tabiri daha 
doğrudur·. 

"Bugün şu kısa satırlar arasında 
bir yaraya dokunmak istiyoruz''. 

Dokunulacak yara o satırlarda mı
dır acaba? 

" ... Öyle kimseler var ki bunlar 
doktorun tavsiyelerini her şeyden Üs· 
tün tutacakları halde kendilerini ih
malin uçurumuna atmakta tereddüd 
etmiyorlar''. 

"Tutacakları halde'' yanlıt bir ifa
de şeklidir. "Tutacakları yerde'' de
nilmesi lazımdı 

ULUS 

. 
Finans Bakanlığı 
Tahrir müfettişlerini 

tayin etti 
Finans bakanlığı erazi tahrir iŞle

rinin mürakabesini yapacak olan tahrir 
müfettişlerini tayin "tmiştir. 

İstanbul Tekirdağ, Kırklareli, Edir
ne, Çanakkale vilayetleri erazi tahrir 
müfettişliğine f'ski tahrir müfettişlerin· 
den İsmail Rifat. Ankara, Eski~ehir, 
Kiitahya, erazi tahrir müfettişliğine ka
zanç temyiz komisyonu daire direktörü 
Muhsin, Diyarbekir, Mardin, Süar Haka
ri, Van müfetfü.liğine eski temyiz komis
yonu reislerinden Şaban, Çoruh, Kars, 
Erzurum, Erzincan müfettişliğine Üs
küdar buğday koruma memurlarından 

Süleyman Şevket, Sinop, Kastamonu, 
Çangırı, Bolu, Zonguldak müfettişliği
ne merkez kırtasiye deposu memurla
rmdan Aziz; Trabzon, Rize, Gümüşane, 
Gireson, Ordu müfettişliğine müfettiş
liğine sabık Ordu malmüdürü Kani, Sı
vas, Kayseri, Kırşehir, Niğde müfettiş
liğine askeri silah fabrikası muhasibi 
Abbas, Antep, İçel, Seyhan ve Urfa 
müfettişliğine, eski tahrir komisyonu 
reislerinden Vahip, Konya, Afyon, Is
parta müfcttisliğine İhsan, Tokad, A
masya, Samsun, Corum. Yozgad müfet
tişliiğne Hüsameddin, İzmir, Manisa, 
Avdm, müfettişliğine Halis, Kocaeli, 
Bilecik, Bursa, Balıkesir müfettişliği
ne Kazım, Denizli. Burdur, Antalva, 
Mu/!la miifettişliğine Refet tayin edil
mişlerdir. 

Fenbilgisi ve Biyoloji 
muallimliği imtihanları 

Orta mektep muallimliği için açılan 
imtihanların bugün son günüdür. Öğle
den önce, fen bilgisi ve öğleden sonra 
biyoloji imtihanları yapılacaktır. Dün 
yapılan riyaziye imtihanlarına 17 kişi 

girmiştir. 

Kültür Bakanlığı imtihan evrakları
nı tetkik etmek üzer'" 20 kişilik bir ko
misyon seçmiştir. • isyon beşer kişi
lik gruplara ayrrla::ak ders zümreleri
nin imtihan kağıdlarım gözden geçire· 
cektir. Komisyon için Devrim ilk mek
tebinde dört oda hazırlanmıştır. 

Devlet 
endüstrisinde 
(Başı ı. inci sayfada) 

istihlak tezayüdü olmuştur. Gelecek 
sene şekerden beş kuruş daha tenzi
lat imkanını buluı-sak istihlak milda
nnm daha yükseleceği muhakkaktır. 
Bu suretle biı·, iki fabrika daha kur
mağa muvaffak ve mecbur olacağız, 
demektir. 

..• Pamuklu fiatları, buffiinkü sa
tış fiatlarile, her şeyden evel milleti
mizin mübayna kabiliyetinin fevkin
dedir. Bugün maalesef köylümüzün 
mühim kısım giyinmeğe muhlaçm·. 
Ei!er biz pamukluyu claha ucuza mal 
ederek l'öylüye satabilirse< köylü
nün giyinmesini temin etmekle be
rabet memleketin milli ekonomisine 
büyük hizmet etmiş olacağız. 

İktısat Vekaleti, mecliste söyledi
ğim gibi, sanayi etüt bürocu işinin 
peşindedir. İpliklere ait olan tetkikat 
bitmistir. Mensucat kısınma ait olan 
tetkikatı da iki aya kadar bitireceği
mizi ümit ediyoruz. Bu meseleye ka
ti bir karar vereceğiz. 

Kati ded'gW·iroiz zaman, esas pren-
, w 

sipimizden aynlnııyacagıınızı ifade 
etmek isterim. Bu ise sermaye ve e
mek veren miiesseselerin haklan da 
düsünülmek lazm1dır. Bu işte aferine 
ve hatta ekseriyetin dkışlarına kaoıl
mtvac?;:; 1.Z Mutedil, normal hareket .. . 
edeceğiz." 

Cağrı 
-» 

Keçıoren Gençlik ve Spor yurdu-
nun senelik kongresi 21. 6. 936 pazar 

ı 
günü saat 10 da C. H. Partisi Keçiören 
Kamunu salonunda toplanacağından 
üveleriıı 1<e]meled 
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Dış bor~Iarımıza karşı 
Fransaya satacağımız mallar 

Sosyete Franko - Türk ve Ereğli ' 
könıtir şirketi namlarına şehrimizde bu
lunmakta olan B. Boissier Ekonomi Ba
kanımız Celal Bayar'ı her iki şirkete a-
icl işler için ziya.ret etmiştir. 

Bunlardan harici borçlarımız hamil
leri tarafından teşkil edilmiş olan sos
yete Franko - Türk, Pariste imzalanmış 
anlaşma mucibince ödenecek kupon 
taksitleri karşılığı Türkiyeden mal sa
tınalmak istemektedir. Ekonomi bakanı· 
mrzla bu hususun müfredatı üzerinde j 

mutabık kalmışlardır. Bu suretle şım
diye kadar dövizle ödenmekte olan ha• 
rici borç taksitleri bundan sonra yüzde 
50 nisbetinde türk malı ile ödenmeğe 

başlamış oluyor. 
Ereğli şi.rketinin hükümetçe satın 

alınmasr meselesine gelince, bugün öğ• 
leden sonra ekonomi bakanlığı ve Ereğ• 
li şirketi eksperleri B. Boissier dahi1 
olduğu halde Celal Bayar'ın reisliği al· 
tında ilk toplantılarını yapmışlardır. 

Görüşmeler devam edecektir. 

Ekonomi 
nasıl 

Bak&nlığı ihracatı 

kontrol edecek? 
Bak.anlı!{ -lüzum gördüğü bölgelerde 

ihracatçılar hiı~ liği kuracaktır 
'ficarette tagşişin meni ve ihracatın 

mürakabesi hakkındaki 1705 sayılı ka
nunu; bugünkü güdümlü ekonomi poli
tikamız, ekonomik kalkmmamrz ve 
dünya ticaret politikasının almış olduğu 
şekle göre tadil etmek zaruretini duyan 
hükümet; bu kanuna ek bir kanunla İk
tısad Vekaletine yeni ve çok ehemiyet
li bir vazife daha vermiş bulunmakta • 
dır. 

Ticari ahlakı bir örnek olan türk ih· 
racatcısının şöhret ve muvaffakiyetini 
masun tutmak ve ebedileştirmek; diğer 
taraftan da bugünkü ihracat tekniği ve 
rekabet mücadelesi karşısında rasyonel 
bir çalışma ve teşkilat kurmak gibi iki 
büyük memleket davasının gerçekle~ -
mesini üzerine alan İktısad Vekaleti, bu 

kontrol işini şu şekilde yapacaktır: 
İhracat ticaretiyle uğraşmak isteyen 

tüccarlar İktısad Vekaletinden ruhsat
name almaya mecbur tutulmaktadırlar. 
Bu ruhsatnameler üç sene müddetle ve
rilecek ve müddet bitince yenilenecek
tir. 

İktısad Vekaletinin teklifi ve Bakan
lar Meclisinin karariyle bazı bölgelerde 
ihracat maddelerinin bazıları bu hüküm
den istisna edilebilirler. 

Ruhsatname alahilnıt-k idn: .. 
Ticaret kanununun 4 üncü maddesi 

mucibince ticaret yapabilmek ehliyetini 
haiz bulunmak; ve türk ceza kanununun 

3 üncü babının birinci, ikinci ve üçün

cü, altıncı babının birinci, üçünci.i, beşin
ci, onuncu babının birinci ve dördüncü 

fasıllariylc adı geçen kanunun 503, 504 

505 inci maddeleriyle ticaret kanununun 

64 üncü ve 1705 sayılı kanunun hüküm
lerine göre mahkum edilmemiş olmak; 
ihraç edeceği mallar ve ihracm icabetti
receği muamele hakkında bilgi sahibi 

olduğu veya bu vasıfta bir ortak veya 
müstahdemi bulunduğunu Ticaret oda
sınca tasdik ettirmiş bulunmak; hileli 

veya taksiratlı olara kifl,!.s etmemiş veya 
konkordato yapmamış olmak şarttır. 

Adi iflasta itibarı yerine gelenler bu ka
yıddan müstesna tutulmuslardır. 

Ruhsatname almak istiyenler, hangi 
malların ihraciyle uğraşacaklarını İktr

sad Vekaeltine bildireceklerdir ve mat -
lftp vasıfları taşıyanlara vekiilet ihraç 
edeceği malın nevini bildiren ruhsatna
meyi verecektir ki, tüccarlar bu mallar
dan başkasını ihraç edeıniyeceklerdir. 

Ruhsatn<>::nesinde yazılı mal cinsi!1den 
gayrisini ihraç etmek isteyenler hu mal

ları ela nıhsatnamelerine ilfıve ettirecPk
lerdir. Ruhsatname alan tüccarlar, fir

malaı•ının yazılı olduğu bütün ticari ka

ğıdlarına ruhsatname numarasını koy
maya mecbur bulunmaktadırlar. Ruhsat
name gösteremiyen tüccarlann malları 

gümriiklerden memleket dışına çıkanl

mıyacaktır • 

Birlikler kurulma~ı-: 
llük'ümet, lüzum gördüğü bölgelerde 

muayyen malların ihraciyle uğraşan 

ruhsatnameli tüccarların birlikler kur
malarını emredebilecek ve her ruhsat • 

nameli tüccar, bölgesindeki birliğe aza 
olabilecektir. Bu birliklerin teşkilat ve 
idare tarzlariyle kontrol usullerine gös~ 
teren statüler, alakalıların mütalaası alın 
dıktan sonra İktısad Vekaletince hazır· 
lanarak Bakanlar Meclisince tasdik olu· 
nacaktır. Birliğe giremiyen tüccarlar, 
birliğin iştigal mevzuu olan malları ih
ra!t edemiyeceklerdir. 

1705 numaralı kanunla, bu kanuna 
göre çıkarılmış nizamname ve alınmış 

kararlara aykrrr teknik fasıllardan ayrı
ca ceza tehdidi altına alınmamış suçlan 
işliyenler sulh mahkemelerince yirmi li· 
raya kadar hafif para cezası verilebile· 
cetkir. Hariçteki teahhüdlerini fena ni· 
yetle yerine getirmemeyi itiyad etmiş 
olanlar hakkında 1705 numaralı kanu • 
nun ceza hükümleri tatbik edilecektir. 
Ruhsatname almak fasıllarından bir kıs· 
mını veya tamamını kaybedenlerin ruh· 
satnameleri geri alınacaktır. 

İlıra~ mallarımızm değerini 
dii§Ürcnler: 

Makbul bir sebeb olmaksızın ihraç 
mallarının kıymetlerini iç ve dış pazar • 
larında düsürmek ve arttırmak suretiy· 
le norınal piyasa fiatlarına tesir yapan• 
l'lr 1705 numaralı kanunun 6 ve 7 inci 
maddelerine göre cezalandırılacaklar • 
dır. 

Bu maddenin tatbikini icabettiren 

şartların mecvud olduğuna o yerin en 

büyük mülkiye amirinin veya tevkil ede

ceği idare şubeleri amirlerinden bir za. 

tm reisliği altında İktısad Vekiiletinin 

memur edeceği bir zat ile ticaret odaları 

ve bulunnuyan yerlerde belediye dai 

mi encümenlerince kendi abaları arasın· 

dan seçilecek bir zattan mürekkeb heyet 

tarafından karar verilecek ve bu karar 

üzerine Cumuriyet Müddeiumumiligince 
takib yapılacaktır. 

Suçluların duruşmalarında mahkeme 
lktısad vekilliği tarafından memur edi
lecek mütehassısın mütalaasını dinliye· 
cektir. 

Hiikmi şahısların 1705 numaralı ka· 

nunla bu kaııun hükümlerine aykırı ha

reketlerinden dolayı cezai takibler bun· 

lann alakalı delegeleriyle imza salahi • 

yetini haiz memurları hakkında icra 

edilecektir. Delege ve memurların bu ha-

f 
. 1 

rckctleri lıaşk:ılanna men aat temın et· 

mek veya mensup oltluklan hükmi şa • 

hıslara zarar vermek mksadiyle yapıl • 
mış ise tertib edilecek ceza bir mislinE 

~ 

çıkarılacaktır. 

İhrac~t ticaretinin kontrolunda kul

lanılacak memurlar en az lise mezunu ve 
ya ticaret mektebi mezunu olacaklar ve 
İktısad Vekaletinin açacağı ihtısas kurs~ 
larından ehliyetname almış olacaklardır." 

St>ne basından önre ihracat ticare • 

tiyle uğraşmak üzere kllrulmu§ ve bugü· 

ne kadar bu işlerle uğraşmış olanlardan. 
altr ay içinde miirncaut etmis ola.ılara 
ruhsatname verilec. k.ir 

' .. 
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BİR HÜKÜM VERMEYE 
KADAR DEGERLİDİR ? 

IiABEŞ HARBi 
DERECEYE 

NE 

u on iddi sı mu· 
ı ı;bilır. ş·mdıki vaziyet ve 

r ri l ki kuvvetler göz önüne 
alınarak ecri t d irler politikasının de· 

vamının ne dereceye kadar doğru olaca· 
gı hakkında bir hiıkiım viıriıtmeksizin. 
milletler cemiyetinin icra salahiyeti 
h kkında B. Çemberleynin kanaatlerinin 

tam akc;ıni söylemek mecburiyeti var· 
dır. Milletler cemiyetinin italyan • ha
beş harbmdaki tuttuğu yol. gerçekten 
bir reform ihtiyaç olduğu kanaatini u· 
yandırmaktndır. Fal:at bu reform, İngi
liz liderinin istediği tahdid. ve sulhun 

garantisi hakkında mil' etler cemiyeti 
nizamnamesinin temin ettiği salahiyet
ten vazgecilmesi şek! inde değil. tam
tersi, Cenevre kurulu fonksyonlarının 
geni letilme i ve daha süratli ve daha 
tes·rli hareket imkanının temini için. 
b itle tirilnı si eklinde yapılmalıdır. 

1 1 .. u ~a 

cemiyetinin kar ı· 

Sur·yi' \e 
v t~ r e (" 

Pa li , 17 (A.A.) - Eko do P ri ve 
Övr g etesi fra ı ve Suriye - Lub· 
nan huk ımctler; a ında hazırlanmak· 
ta olan nla malar hakkında bazı tafsi
lat ne redıyorlar. Fransa bu nlaşmal r

la Suri} e ve Liıbnanın isti ·nini il n 
ve bunların milleti r cemiyeti aza ı ol· 
ma ma m' zah ret etmek hu usund ki 
v~dini } e ine etirmektedir. 

Eko do Pari a etes". b memlel-ct· 
lerin Fr nın muttefiki ol c kl rı ı 
bild' ı r. 

c; ı f.. ·l h rin ) azdı .farr 

Paı is, 17 ( A.A.} - Eko dö Pari ga· 
~et ınde Pertinaks, dün akşam franstz 

milh menfaatlerine zarar vermiş, yahut 
da arki Afrıkada olan harbın ne doğ· 

rudan do ruya. ne dolayısiyle bu men
faatlarla alakalı olmamasıan rağmen ba· 
zı devletlerin zecri tedbirlere iştiraki 
bu kollektif emniyet prensibine olan 
bağlılıklarından ileri gelmiş değil mi· 
dir' Sulhu temin etmek için milletler 
cemiyetinin elinde bulunan vasıtaların 
bir kısmmdan vazgeçmek ,cir saldıran 
kar ısında kalındığı zaman elde tutulan 
silahı yere düşiirmeye benzer bir hare· 
ket olar.aktır. 

Şimdi biitiin genişliği ile milletler 
cemiyetinin karsısında bulunan mese
le, ileride yapılması ihtimalli herhangi 
liir saldırmanın önüne geçmek ve yeni 
taarruz hareketleri yapılmasını kati bir 
ckilde imhlinsızlaştıran tedbirlerin a· 

lınmasıdır.'' 

eh: 

a isli ~lal 
mi? 

harıciye nezaretinde miıhim bır toplan· 
tı aktedildi ini haber veriyor. Bu top· 
lantıda, Suriye ve Lübnanm, Fransa İ· 

le müttefik iki müstakil cumuriyet ha· 
!ine konulması görüşülmüştür. Bu cu· 
muriyetlere 'doğu devletleri,. adı veri

lec ktir. 
Fr n a ve Suriye delegeleri rasm· 

da esa en kararla mış olan iki ndlaş· 
ma, yakında kabine tarafından ta dik e

dil ek•ir. 
Övr gazetesi de bu aynı me eleyi 

mevzuubahs ederek, gene buna benzer 

malfımat veriyor ve diyor ki: 
"BB. Leon ile 1von Delbos'un iltıi si• 

yası eserleri bu olacaktır . ., 

ULUS 

G. z 

tedbirlerin kaldırılması lehinde mutte· 
fikan karar vermiş oldukları kuvvetlen· 
mektedir. 

Bakanlar, B. Eden'in perşembe gunü 
Avam Kamarasında söyh} ecegi nutkun 
ana hatl rını teslıit etmi tir. 

Umumiyetle s.,nıldı ma gôre B. E· 
den, fazla teferruata iri m izin Mil-
letler Cemiyeti a la du eltil-

t 

• 

• t 

R y d ·re tor ı n 
gı goru melerin net· cel ri h kkında 
yanlış haberler nesrettıklerındcn, Yu· 
nanistan bankası direktortl b his mev
zuu haberlerin doğru olmadıl:larını res
men bildirmiştir. 

Tam bir dostluk havası içinde geçen 
bu görüşmeler, Yunanistan ile Alman· 
ya arasındaki ticari mübadelenin ıslahı 
ve her iki memleketin menfaat beraber· 
Iiğinin teyid edilmesine matuf idi. Te· 
ferrüat hakkında yeni göriişler teatisi 
ile tamamlandırılacak olan bu görüş
meler, her iki memleket arasındaki eko· 
nomik meselelerin halli ile neticelene
ceği Umid erl:\mektedir. 

Şalııın Sof)atlan ayrıln·kcn 
'"öylccliklt>ri 

Sofya. 17 (A.A.) - Hareketinden 

ö ce Şaht bulgar bankası nazırı Bojilof 
ile neler gorüştüğünü gazetecilere izah 
ederken, demiştir ki: 

''- Munakaşa ettigimiz biıtiın me e
lelerde noktai nazarlarımızın tamamiy

le eş olduğunu görmekle bahtiyarım. Al
man devlet ve bulgar milli banl·ahırı 3 • 

ra ındaki munasebet fevkalade samimi 

olup, iki memleketin siyasi ve iktisadi 

miına ebetlerinin inkişafına yardım e

decektir. Almanya, Bulgaristanm, ken· 
di topraklarındaki zenginligi i let bil
mesi için, ona el uzatmağa h zırdır. Bu 
sırada, gazetecinin biri: 

"- Bulgar topragmda altın da var
dır, deyince, B. Şaht: 

' - Altınınız sizin olsun, biz yalnız, 
endüstride kullanılacak iptidai madde· 
lerle aHikadarız. Almanya, parasız yaşa
nabileceğini ispat etmiştir. Eski iktısad 
sistemi artık çürümilştür. Bugünkü gün. 
de aslolan, servet değil, milletlerin ira• 
deıtldir • ., cevabını vermiştir. 

lannın goruşlerini 

Bu goruş, şudur : 
Zecri tedbirlerin mu'hafazasını hak

lı gösteren şey yoktur. Esasen bu ted· 
birlerin muhafazası ile faydalı bir ga-

ye alınması da mümkün değildir. B. E

den'in zecri tedbirler vasıtasiyle mües· 
sir bir netice elde etmek için ltalyaya 

kar ı lıarbı göze aldırmak derecesinde 

İsviçrede de aynı fikir 
Bern, 17 (A.A.) - Milli meclis hı.i· 

kumetin Milletler Cemiyetinde ittihaz 
edecegi hattı hareketi ittifakla. tasvib 
etmiştir. 

Federal meclisi reisi Motto, bir su

ale cevab bererek hükümetin fikrince 

artık İtalyaya karşı tetbik edilmekte 
olan zecri tedbirlere lüzum kalmamış· 
tır. 

Bayan Lidya O veld 

Yaptığımız tahkikata gore ort d tr 

tevkif meselesi yoktur. Hadi enin m hı 

yeti, İsviçreli gazeteci Nauerberg ıle > 
nında katib olarak bulunmakta olan 

Lidya Osveld'in şark meml k tl rıne 

dogru yapmakta oldukları otomo ıl e 

yahati c nasında memleketımı d n e· 

çerl n Mal tyada m rk 

24 t 

may reisleri arasında hemı e li 

mazhklar olduğunu oyliyen mac r kur· 

may reisinin "Rej Ncmzcdeck,, te· 

sinde çıkan bir makalesıni iktıba et· 

mektedir. 
Makale sonunda macar generali, as· 

keri bakımdan küçük antant devletleri 

arasında topluluk mevcud olmadıgım 

söylemektedir. 

B. BLID1 lKTISADl KAi.Ki NM HAV \SiNi iZ H ETTi 

Ko1nünistler gaz eteler in ıslal11 n ı 
Cııın1ıriyetçi federa yon da " z ~crı 

tedh.rlerin k.a dı "tlma ını i tiyorla · .. 
(Başı 1. inci sayfada) 

Tecrube, bunun aksini isbat etmiştır. 

Ben, şimdiki istihsal sisteminin düzelti· 

lebilecegi, ıslah olun bilecegi kanaa· 

tindeyim. 
"- Sena, projeleri reddetmiyecektir, 

ancak bunların daha derin bir tetkike ta
bi tutulmasını, etraflıca görüşi.ılmesini is

ter.,,, Diyen B. Kayyo'nun miidahı:ılesin

den sonra celse, bugün saat 15 e talik e

dılmi tir. 

Gazc·telerin "t·lirlerı 

Paris, 17 (A.A.) - Mebuslar mccll· 

si komünist grupu, bir karar sureti ver-

miştir. Bu karar suretinde hu'·k· b. umet, ır 

kanun layihası tevdi etmeye da-

v~t olunmaktadır. Bu kanun la

yı~ast gazetelerin gelirlerinin kay

nagı ne olduğunu neşretımeğe mecbur 

tutmak suretiyle onlara normal } a 

şama çareleri temin edecek, tıc rı ılan· 

lara aid hususi inhisarlara malı i lcrc a· 

id ilanlar rezaletlerine son verec k ve nı· 

h yet matbuat trostleri kurulma n m 

ni olacaktır. 

Halkçi demokrat grupu da bir ra 

sureti vermi tir. Bu karar uretind h 

kum ttcn, resmi mue tın p rl men 

to az~l rı tarafından g deril cek tav 

} e mektublarını dik'·ate 

ak etme i ve umumiye 1 •e 
1 n· n il asım emretm ..... i ı t , 

m t 

r 

Par·s, 17 (AA.) _ Ct 

d - yon, İtalya'ya kar ı tat i, 

te olan zecri tedbirlerin kaldırılm 

istiyen bir takrir vermi tir 



SAYFA 4' ULUS 

Sehircili~ ink:isafı balTımıııdan 
' ~ ' 

Hijiyenin Önemli rolü 

Bir İngiliz -- İtalyan an la .. sma.sı 
...:. 

Yurdumuzun hemen her köşesinde 
i;;üyük bir bayındırlık ve imar savaşı 

göze çarpmaktadır. Cumuriyet rejimin
den evel bakımsız kalan bütün Anadolu 
ve Trakya'da bugün hummalı bir çalış
ma var. On üç yıl önce çok kısa bir fa • 
aliyet devresi içerisinde, politik, sosyal 
ve kültürel devrimlerini verimli bir su
rette başarmış olan ulu Önder Atatürk 
yurdunun kudretli cumuriyet hüküme
ti, yalnız kendi gelir kaynaklarına da
yanmak suretiyle imara çok muhtaç o
lan yurdumuzda büyük bayındırlık ve 
imar işlerini de ihma1 etmemiştir. Türk 
yurdunun hakkr olan bu nasibine bu su
retle ve ancak cumuriyet hükümetimiz 
sayesinde kavuşabilmiştir. Katlanılan 

bu bi.iyük ve değerli fedakarlıklara mu
kabil yapılan işlerde yirminci asır il
minin ortaya koyduğu en son teknik ve 
kaidelerine göre kurulmuş şehir ve 
köylerin ve diğer önemli bayındırlık iş
lerinin başarılmasını dilemek her türk 
vatanclaşmin hakkıdır. Memnuniyet ve 
ve iftiharla görüyoruz ki Anadolunun 
bakir ova ve dağlarına uzanan çelik ağ
lar, beton köprüler büyük tüneller ve 
demiryollarının diğer mütemmim tesi
satı en son teknik1erin yüksek perfek
sionları ile mücehhezdir. Bu çelik ağ

lar güzergahında kurulmuş ve kurula
cak olan şehirlerde de Hijiyenin şehir
lerde yaşıyan ve toplanan insanların sı
hi bütün ihtiyaçlarını karşıhyacak bir 
surette imar edilmelerini gönül arzu 
etmektedir. Değerli Sağlık Bakanımız 
Refik Saydam'ın yurdun sağlık işleri
ni isabetli bir görüsle idare ettiği bir 
zamanda, yurdumuzda henüz cok yeni 
olan sehir hiiiveni işlerini de ihmal et
memistir. Bizde çok yeni olan şehir hi
jiveninin <:ehirlerin ir. 1d~afı bakınıından 

büyük bir rolü vardrr. 

bahçeli evleri olabilen bir şehrin ideal 
bir şehir olacağını bilmelidir. Hatta, 
belediyelere aid boş arsaların satılması
na mani olmağa bile çahşmalıdır. Çün
kü belediyelerin bu boş arsalarını şeh
rin sağlık durumu bakımından seve se
ve park ve bahçeye kalbetmesi doğı-ıı 

ve çok insanı olan bir harekettir. Arsa
larını varidatını artırmak için satan 
belediyelerin çok manasız ve o nisbette 
merdud olan bir Egoizmin zebunu olan 
belediyelerdir. 

Nevs Cronichlede A. G. Cumnıings 
imzasiyle çıkan bir yazıdan: 

Bir ingiliz • İtalyan uzlaşması hazır
lanmaktadır ve göründüğüne göre bu 
uzlaşma yakında diplomatik piyasaya 
sürülecektir. 

Bu konuşmaların mana ve hedefi in
giliz milleti için meçhftl kalmakta devam 
ederse, B. Baldvinin, uyanacağına pek ih
timal vermemekle beraber gene de kork
tuğu kamoyumuz, yakında, kollektif sul
ha karşı yeni bir ihanet karşısında kala
takt1r. 

Şüphesiz farkına varılmıştır ki, on 
gündenberi, ingiliz gazeteleri, kapalı bir \ 
ağTzla bir Akdeniz karşılıkJı yardım pak
tından bahsetmektedirler. 

Akdenizde devamlı bir İngiliz - ital
yan rekabetinin doğru bir şey olmadığı
m ve vaziyetin durlaşması gerektiği ile

ri sürülüyor. 
Aynı zamanda, zecri tedbirlerin ilga

sı lehindeki propaganda yeniden kuvvet
leniyor. 

B. Musolini, Daily Telegraf'a bir 

mülakat vermek için çok mahir bir şekil
de bu zamanı intihab etti. İtalyan devlet 
reisi bu beyanatında, İngiltereyle anlaş
madan ve memleketinin milletler cemi
yeti koynunda kalmasına karar verme
den evvel zecri tedbirlerin kaldınlması İ
cab ettiğini söyledi. 

Zecri tedbirler kaldırıldığı zaman, B. 
Musolini, İngilterenin küçük Akdeniz 
milletlerinin menfaatlerinin muhtemel 
bir tecavüze karşı korumak maksadiyle 
bir andlaşma imza etmeye hazır olduğu
nu söyledi • bir andlaşma eksik veya faz. 
la, ne ehemiyeti var? •• 

Bu planı krakterlendiren düşüncele· 
rin yüksekliğini uzaktan farkediyorsu· 
nuz ! Resmi ingiliz mahfillerinde hazır· 
lanmamış olmasına rağmen, bu proje 
orada hararetli bir kabule mazhar olun
muş görünüyor. 

Nihayet bu, nasyonal • sosyalist Al
manyaya karşı tevcih edilen cepheye fa
şist İtalyayı da dahil etmek için yapıl
mış teşebbüslere bir yenısini ilave et· 
mektir; ve bu itibarla da me~hur La
va! • Hor planına dönüşü ifade eder. 

Bu planın ortauan kalkmış olmasına 
rağmen, Faris ve Londranın devlet a
damları petrol ambargosunu kabul et
memeye ve zecri tedbirleri de pek hafif 
bir şekilde tatbike muvaffak olmuşlardı. 
Fakat bu politika, Habeşistanın işgali ve 
fransız hükümetinin değişmesi dolayı

siyle artık beyhudedir. Bu itibarla "Ak

deniz paktt,,na sarıldılar. 
Sözde realistlerin ileri o:ürdüklert de

liller ~unlardır: 
"B. Musolinirıin zaferi tamdır. Zecri 

tedbirlere devam etmek bir harb tehlike
sine maruz bulunmak dmektir.,, 

B. M usolini zecri tedbirlerin arttırıl
ması bir barb sebebi olacğını söyledi ve 
bu söz yurddaşlarımrzı titretti 

Mevcud zecri tedbirlere gelince bun
ların faydasr aneak bir s~nenin nihaye
tinde görülecektir. 

Tefrika: No: 84 

Fakat zecri tedbirleri kaldırmak, in· 
giliz kamoyuna karşı gelmek ve mem· 
leketimizin itibarını biraz daha aşağıla
maktır. 

Bu itibarla, müzakerelerimizde, zecri 
tedbirlerden bir mübadele vastıası gibi 
istifade ederek, muzaffer mütecavizin 
Akdenizde ingillz menfaatlerini masun 
bulunduracak bir pakti imzalamasını te
min etmek lazım geldiği ileri sürülüyor. 

Bugün bu karışık hesablar, esefe de
ğer bir devreyi unutturmak üzere kol
lektif emniyeti yaratmak yolunda yeni 
bir teşebbüs gibi ilan ve neşrediliyor. 

Bundan sonra Musolini. memleke
tini milletler cemiyeti koynunda bu-ak
maya tenezzül etmesi ve Almanyaya kar
şı Streja cephesini yeniden kurması için 
70 milyon isterlinlik bir ödi"nc; verilecek

tir. 
İşte İngiliz hiikümetinin bazı vanlış 

düşünceli müsavirlerinin hoşu:ıa gideöi4 

lecek mahirane bir tel.lif! 

Ne yazık ki, ahlaki karakterinden bah

sedilmese bile, bu, bir çok tehlikeler ar
zeder. 

İlk önce, B. Musolininin Ha be 'istanın 
fethiyle iktifa edeceğini, ve yeni Roma 
imparatorluğunun kurulması için lıir 

zenci ordusu teşkil etmiyeceğini sanmak 
fazla saflık olur. Hususiyle şimdiki za
ferin defne tacı solmakta gecikmiyecf!k 
ve hosnudsuzluk yakında İtalyada tek
rar uğuldamaya başlıyacaktrr. 

Sonra, Musolini kanidir ki, impara
torluğunu muhafazaya kadir olmayan İn
gilterenin eski büyüklüğünün mirasına 

İtalya koI1malıdır. 
Nihayet, hanai Akdeniz memleketi, 

İngilterenin İtalyaya karşı vereceği ga-

rantiye itimad edebilir, çünkü bu garan
ti, lngilterenin, milletler cemiyeti pak
tına tevfikan Habeşistana vermiş oldu
ğu garantiyi inkar etmesi esası üzerine 
kurulacaktır. 

Yugoslavlar, yeni tekliflere karşı e
nerjiyle mukavemet ediyorlar. Bu ga
rantinin faydasız bir şey olacağı ve Ak
denizde emniyeti garanti altına almak i
çin bir tek yol bulunduğu, bunun da 1-
talyaya karşı zecri tedbirleri ağırlaştır
maktan ibaret olduğu kanaatindedirler. 

Yugoslavya, İtalya ile harb halinde 
bize yardım edeceğini bildiriyor. Litvi
nof sovyetler birliği namına aynı şeyi 

teyid edivor. Küçük anla$manın ve BRl· 
k<\n anıa .. ma<;mın vaziveti de daha az sa

rih de~ildir. B. Leon Blum politikasının 
milletler cemiveti naktına. yani herhan
!Ô bir miiteraviıı:e karsr 1 nfü•ktif emniye
te i~thacl cdereğini sövledi. 

Görülüyor ki teklif edilen paktın "re
alizmi .. bir değer tasımamaktadır. 

Paktın ahlaki görünüşüne gelince, 
bundan hiç bahsetmeyelim. Bu, B. Bald
vinin müdafaaya hazır olduğunu söyle
diği biitün prensiplerin terkedilmesi de
mektir. 

Bu kuvvete dayanarak yapılmış bir 
istilanın mutlak surette tasvibi demek o
lacaktır. Bu, kancıklığımızı itiraf etmek, 
bu, bir ihanet hnrcketi olacaktır. 

İtalya ile anlaşırsa, İngiliz hükümcti 
romalr bir milletler cemiyetine rey ver
miş olacaktır. Bu. Cenevre müessesesini 
akarnı:te mahkum etmek, bu, İngiliz ide
all rinin idam kar:lrı olacaktır. 

1n~iliz milletinin ayaklanacağını ve 
tasarlanan paktr cenin halindP iken öl
düreceğini umalım. 

İtalyan oğu 1\.f ı·ik.ası 
S lıazfra11 936 tarihli Mançester Gaı·

diyan gazetesinden: 

Pazartesi günündenberi Eritre, So
mali ve Habcşistana verilen yeni isim o
fon "İtalyan doğu Afrikası" için hazır
lanmış olan anasal kanun tatlıika baş
lanmış bulunuyor. 

Bu kanuna göre bütün bu topraklar 
beş valiliğe ayrılmıştır. Bıı ayrılış hem 
memleketin idaresini kolaylaştırmak, 

hem de halkı ırklarına ve dinlerine gö
re grup grup ayırıp milli bir birliğe 
mani olabilmek içindir. 

Habeşistanda hükümet bir hıdiv, Ma
reşal Grezyani, içerisinde bir takım yerli 
şeflerin de bulunacağı bir istişare mec
lisinden kurulmaktadır. Bu yerli şefle
rin burada ne gibi bir tesir ve nüfuzla
rı olacağı şüphelidir. 

İşin çerçivesi bundan ibarettir. İtal
yanların ne şartlar içinde yeni imparau 

torluklarını kurduklarr açıkça biline
miyor. Çünkü memleketteki bütün ya
bancı gazeteciler sınır dışına çıkarıl

mışlar, bir çok kimseler Cibuti'ye sığın
mışlardır. 

Habeşistanm ayrıldığı bes bölgeden 

bir tanes ı henüz isgal edilmemiş olmak
la beraber Mareşal Grazyani buraları iş
gal etmek hususunda hiç acele göster. 
memektedir. Silahlı kuvvetler bugünkü 
günrle yol yapmak iş"nde kullanılmak
tadır. 

Şimdi İtalyan ordusu, Habeşistanın 

kinde bulunmakta ve asayisi temin e
debilmek için bir takım şiddetli ted
birler alınmakta, hazan habeşliler katle 
halinde öldürülmektedir . .Silah taşıma
nın bu kadar şiddetli harekete sebeb 
olmasını öğrenmek insana eza verir. 

Meşhur habeş şeflerinden ancak iki 
tanesi, ne kaçmış, ne de teslim olmuş
lardır. Ötede, beride bir takrm sil~hh 
çeteler dolaşmakta ve bunlar İtalyayı 
gafil avlayıp hücum edebilmek için fır
sat kol1amaktadırla~. 

Henüz ne organize edilmiş yeni bir 
habeş harb kuvveti, ne de batı tarafın

da yeni bir habeş hükümeti kurulmuş
tur. Fakat Habeşistanda italyan sansü
rü bu kadar şiddetli devam ettikçe şim
di ye kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da orada olub bitenlerin hakikatini öğ
renmek mümkün olamıyacaktır. 

ŞEHİRLER HİJİYENt 

Yirminci asrın başlangıcında, hijiyen 
miitehassısları, şehir hijiyeni için bü -
yük mikyasta mücadele ederek çalış

mışlardı. Bu mücadelelerle verimli ne
ticelerini kısa bir zamanda vermişler 

ve hijiyenin kaideleri en büyük şehir
ler halkı ~ırasında önemli bir yer tut· 
muştur. Bugün diyebiliriz ki modeı ıı 

şehircilik hijiyenıkn doğmuştur. İn:nll 

yaşıyabilmek için saf havaya ihtiyacı 

vardır, fakat insan bu saf havayı bizzat 
kendisi bozar, Teneffüs mübadelesi ile, 
teneffüs edilen saf hava hamızı karbon 
halinde geri verilir. Yapılan hesablara 
göre normal ve kahil bir adam günde 
tahminen 500 metremikabı saf havayı 
ham1z1 karbona kalbederek bozar. 

Şehirlerde havayı bozan yalnız o 
şehrin sakini olan insanlar değildir. Şe
hirdeki motörlü vesaiti nakliye, koku 
ve taaffünlerde şehir havalarını ifsad 
eden amiller arasındadır. Şehirler ku
rulurken şehirde yaşıyan bir insan en 
geniş bir mikyas ve nis1:ıctte taze hava· 
ile çok çabuk bozulan, havasını tazele
yebilmelidir. Hijiyen kaidelerine göre 
kurulmuş olmıyan şehirlerde mutlaka 
tadilat yapmalıdır. Sokaklar ve cadde
ler hava için bir kanal vazifesini görür
ler. Bu bakımdan dar sokaklar şehir 

havasının kolayca yenile§mesine başlı· 
ca engel olan sebeblerin başmda gelir. 

Şehirci, şehiri kurarken parklar, 

Bahçeler, parklar, çocuk bahçeleri 
bir şehrin ziyneti olduğu kadar şehrin 
sağlığını koruyan ve ırkın inkişaf ve 
yükselmesine yarıyacak en kıymetli bir 
unsur olan çocuğun varlığı ve i tikbali 
için lüzumlu en zengin bir servet ve ha
yat kaynağıdır. Bu geni§, havalı ve ışık
lı bahçelerin bir şehirde oluşu her yıl 
yüzlerce binlerce yavrunun hayatını 

kurtarırlar. Amerikalı bir bilgin bir ço
cuğun sermayelenmiş kıymetini bizim 
paramızla en aşağı beş bin türk lirası 

olarak tesbit etmiştir. Yalnız bu raka· 
mın verdiği riyazi ifade, bir şehir be· 
lediyesinin çocuk bahçeleri, parklar, 
geniş yollara kuruluşuna önem vermesi 
ile ne kadar mühim bir serveti tasarruf 
ederek kazanmış olacağını beliğ olarak 
anlatmaktadır. 

Şehirci, şehir sokak ve caddelerini 
tesbit ederken yalnız buralardan gece
cek araba ve iı'lsanları değil aynr za
manda cevelan etmesi gerekli olan ha· 
va nisbetini de göz önünde tutması la· 
zımdır. 

GÜNEŞ 

Eskimiş meşhur bir söz vardır: ''Gü· 
neşin girdiği yere hekim girmez!,. der· 
ler. Hakikaten çok yerinde olan bu sö· 
zün büyük ve ilmi bir değeri vardır. 

Mutedil, sıcak memleketlere göre evle· 
rin yükseklikleri, pencerelerinin vazi· 
yeti değişir. Şehirciyi yakından ilgili
yen bu en önemli noktaları tesbit eden 
pek çok kıymetli neşriyat vardır. Bü
tün bu esasları burada telhis etmek ka· 
bil olmamakla beraber, evlerin ve so· 
kakların bol günesle yıkanmasının sağ· 
lık üzerinde miinakaşa edilmiyen bir 
faydası olduğunun muhakkak bulundu· 
ğunu tekrar söylemekle iktifa ediyo· 

ruz. 

SULARIN ŞEHİR HİJİYENİ ÜZE· 
RlNE OLAN TESİRLERİ: 

Kullanılan suların her türlü hasta
lık mikrobundan temiz olması bütün 
dünya belediyelerinin esaslı bir surette 
meşgul oldukları çok mühim bir mese
ledir. Şehir sularının safiyeti için sula· 
rm şehirlerden uzak yerlerde KAPTE 
edilmelerinin gerekli olduğu tesbit e
dilmiştir. Bunların içilebilmesi için, 
Kaptajm yapıldığı nokta ile dağıldığı 
nokta arasrnda filtraj yapılması lazım

dır. 

Ankaramrz bu bakımdan Türkiyemi· 
zin en modern en muntazam bir şehri 
olmak üzere bulunduğunu söylemek bir 
şükran borcudur. 

AÖAÇLAR 

Ağaçların şehir hijiyeni üzerindek! 
büyük rolünü kavramamış bir tek bele
diye kalmamıştır. Bütün dünya halk1 
ağaç dostu olmuştur. Bahçeli evlerde 

korkmıyor musun? Bu incecik kumaş, bu de· 
kolte yaka ... 

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Bert'e kapıyı şişmanca, güzel kara gözlü, 
henüz taze bir kadın açtı. Bembeya.z dişlerini 
göstererek gülerken yanaklarında çukurcuk
lar hasıl olan Madam Paskiye, modellerini 
ortaya koyduktan sonra, şikayet ettiği ço
cuklarının sıhati için Suing' e gelmiş olduğu
nu, fakat çok sıkıldığım, Paris'i hiç bir yere 
değişemiyeceğini anlatıyor, büyük bir terzi 
atölyesinde rahat rahat çalışırken evlenme
ğe kalkışmış olmasından dolayı talisizliğine 
lanet ediyordu. 

yorulan Bert o akşam üstü Alber'i karşıla
mak üzere istasyona gitmekten vazgeçerek 
bahçenin serinliğinde sofrayı kurdurup ora
da yemek yimek istedi. Bahçeden çiçek ko
pardı ve masayı süsledi, buz aldırttr, sonra 
şarkı töyliyerek odasına çıkıp mendiline ve 
yüzüne, gerdanına kokular sürdü. Eskisi gi
bi neşeli ve ateşli bir genç kız oluverdi. 

Sonra, bu öfkeli ta\ riyle Bert'i incitece
ğinden çekinerek bir iskemleye oturdu, 

- Bu akşam hava çok güzel, dedi. Erken· 
den gece oluyor. Görüyorsunya, yemeği bah
çede yemeğe kalkışsaydık, hemen etraf ka
raracağı için lamba ışığında böceklere 7.İYa
f et çekmiş olacaktık. 

Şezlonga uzanıyor, Arına Karenin'den 
birkaç sayıfa okuyarak uyuyordu. Bazı za
manlar, küçük şehrin içinden durmaksızın 
korna çalarak geçen Nat'm otomobil gürül
tüsü ile uyanıyordu. Kitabını tekrar eline a
lıyor, fakat bahçede Madam Merikan'dan 
bahseden Madam Dömiyer'i dinlemek üzere 
onu bir tarafa bırakıyordu. 

Sonra, odasına çıkıyor ve giyinip Alber'i 
almağa istasyona gidiyordu. 

Tirenden inen Alber Bert'in koluna gire
rek soruyordu: 

- Gününü iyi gecirdin mi? Paris öyle sı
cak idi ki! 

Paris'te görmiiş olduğu bir tiyatro piye
sindeki çiftlik sahibi kadınınki gibi geniş ya
kalr, kolsuz, bol ~ir kır elbisesini diktirmek 
için Madam Merikan'dan adresini öğrendiği 
terziye gitti. 

Bert terziye bir yazlık elbise ile bir de 
pembe sabahlık ısmarladıktan sonra evine 
dönerken kendi hakkında uzun düşüncelere 
dalmasına sebeb olan tahlilci zihniyeti ile 
mırıldanıyordu: ''Evlenmiş ve çocuklarına 
karşı olan vazifesi dolayısiyle gelip buralar
da yerleşmiş. Çocuğuna tapınıyor, fakat ken
disini bu gibi fedakarlıklara mecbur ettiği 
için de ondan nefret ediyor. Henüz güzel bir 
kadın ... güniin birinde bütün bunları bıraka
cağı nasıl hissolunuyor!..." 

:{.~:/-

Yeni sabahlığının verdiği neşe ile doktor 
Nat'ı ve doktorun kendisine tanıttığı kom· 
şusu Mösyö Güyyoın'u kabul ettikten sonra 

Bahçeye indiği zaman kapıyı açmakta o· 
lan Alber'i görerek ona doğru koştu. 

- Buraya bakma. Sana bir sürpriz hazır
ladım. 

Alber, bakılması yasak olan tarafa başını 
döndürüp orada sofrayı görünce sordu: 

- Bahçede mi yemek yiyeceğiz. Neden? 
Yok olmaz. Lambayı yakınca bin türlü bö
cekler yüzümüze gözümüze üşiişür, her tara
fımızı yerler. 

Ve sonra içeri girip Hügo'yu çağırarak 
masayı yemek odasına götürmesini emretti. 

Bert kocasının bu hiddetli halini görme
miş gibi: 

- Canım, sabahlığımın güzel olup olma
dığım bile söylemiyorsun. Kumaşını beğen
din mi? 

- Güzel... çok güzel. Fakat üşümekten 

Sustu. 
Bert kocasının bu hırçınfiğı, I"endısıne 

karşı alakasızhğı, yorgunluğu sebeblerini 
zihninden geçirerek: "Bir çocuğumuz olsa 
bu sükutundan onu vaz geçirir. Fakat o za
man belki ben de ölüveririm. Fakat kıymeti· 
mi de anlar, yaptıklarının ıstırabını gönlün· 
de duyar .. .'' diyordu. 

Alber Bert'in düşünceli halini far ketti: 
- Bu akşam hiç konuşmuyorsun. Yor-

gun mnsun? · 
- Hayır yorgun değilim, bi1ak\s pek iyi

yim. 
Birr:1z diisündü ve ilave etti: 
- ~en bu sene kendine birkaç zaıııanfilt 

bir t~til vermivecek mic::in? Hep höyle her 
gün Paris'e mi taşınıp duracak~m? 

(Sonu var~ 



a .. ç :ikimine büyük bir alaka uyan
mıştır. İdeal sıhi bir yuvanın en esaslı 
ihtiyadarı arasında gölgeli, sayedar a
gaçlarla şenlenmiş bahçeler gelir .. Bah: 
çeli evler, yirminci asır tıb ve mımarı 
ilimlerinin idealize ettikleri sarsılmaz 
bir prensipi haliııe gelmiş.tir. Bu bakı~
dan Türkiyemizdeki sehırler ve kartı· 
yeler hep bahçeli ve ağaclı evler olma· 
sı bir gün meselesi demektir. 

GÜRÜLTÜLER 

Şehirin gündelik yorucu .... 
sokak gürültülerinin maalesef b~y.~k 
bir hissesi vardır. Belediyeler bu giirul· 
tü ile mücadele etmelidirler. Yalnız bu 
sı:ıvas satıcıların, nakliye vasıtalarına 
te mil edilen bir yasak ile değil, bozuk 
kaldırımlı sokakların asfalta kalbedil· 
meı:;i suretinde genislemelidir. 

ŞEHİR ÇÖPLERİ 

Şehir çöpleri, be lediyc işleri arasın· 
. 'b' da büyük bir yer tutar. Bunları ıyı ır 

organizasyona dayanan bir sistem altın· 
da toplattırıp şehirlerden uzak yerler· 

de yaktırmak lazımdır. Bu arada halka 

diişen hizmetler de vardır. Şehir .ve s~
kaklarının temizliği yalnız beledıyenın 
değil halkın da yakından allakadar bu· 

b k 1 genel bir hiji-
lunmasını mec ur ı an 
yen hizmetidir. 

TOZ VE DUMAN 

Fabrika bacalarından fışkıran zehir

li dumanlar halkın sıhati için muzır ve 

tehlikelidir. Bu sebeble şehir içinde 

fabrika kurmağa belediyeler katiyen 
• . J'd' Fabrikalar ~ehirler· 
ızın vermeme ı ır. Y 

d k k ve bacaları zehirli duma-en ço uza 
nı az çok tasfiye eden bir şekil ve ter-

tibdc yaptırılmalıdır. . . 
Tozla mücadele işi de bclcdıyclerı 

f l • gal eden bir meseledir. Kaldı· az aca ış 
rımları sulattırmak suretiyle toza az 

çok müessir bir tedbir alınmış olunur. 

Fakat toz m\itadelesinde en esaslı tcd· 

b
• l . bahrcli ve ağaçlı kartiyeler 
ır ev erın :s 

halinde inşasıdır. 

ŞRHlRLERDE ÖLÜM NİSBETİ 
Şehir Hijiycninin ülküsü. şehirler· 

deki ölüm nisbetinin azalması buna mu

kabil doğumun çoğalmasıdır. Bu mev

zuda daima bilinmelidir ki, ''insan sağ
lığı sehir hayatında ve şehircilik işle
rinde en başta gelen ve mcvzuun bizzat 

kendisini teşkil eden gayedir". Aynı za· 

mand? bir hijiycnci olması lazım gelen 

h. · Ko'labore ettiği belediyelerle 
şe ırcı · . 
çalı ırken bütün ülkü ve amacının ınsa-

mn sağlığı ve onun sıhi, sosyal konfo

ru ve ihtiyacını ilmin ve tekniğin ver· 

diği en son donnelcrine göre hazırla

mak ve yaptırmaktır. "Bir milletin mil· 

Ji ve sosyal varhğı nufusunun kesafeti 

ve ırkının sıhi kudret ve kabiliyeti ile 

idame eclilcbilir.'' 

Şehir hijiycni bu bakımdan tatbiki 

kolay ve verimleri Pozitif olan ilmi esas 

ve kaidelerini toplıyan bir ilimdir. Me

deni milletler arasındaki yüksek mcvki

inin bihakkın ehli olan genç türk cu· 

muriyeti, sosyal ekonomik, kültürel ve 

nihayet finansal devrimlerini tanzim ve 

Jojik bir plan dahilinde yaptığı bir sı· 

rada ilmin bu çok kıymetli kaidelerini 
saymak ve tatbik etmekle en meşru bir 
hakkını kullanmış sayılır. 

Dr. Baha ARKAN 

ULU S 

Ya ın güneş nasıl tutulacak? 
19 haziran sabahı olacağı haber ve

rilen "güneş tutulma'' hadisesine bü· 
tün dünya heyet alimleri çok büyük bir 
ehcmiyet veriyorlar. O gün "ay", kısa 
bir müddet için ''güneş'' ziyasını arzın 
üzerinden silecek .. 

Heyet alimlerinin bu hadiseye büyük 
değer vermeleri, bilhassa güneşin tam 
tutulma halinde görünmesi imkanını 

l.ıulacaklarından ve bu hadiseyi yakın· 
dan tetkik cdebileceklerindcndir. Gü
neşin tutulması seyrek görülen hadise
lerdendir. Bu hadisenin tam olarak ve 
hele tetkikine imkan verecek bir za
manda vukuu ise daha nadirdir. 

İngiltercde, Fransada, Belçikada, 
Hollandada güneş, daha doğarken tutu
lacağı ve bazı yerlerde de doğduğu za
man yan tutulmuş bir halde bulunaca
ğı için hadisenin buralardan tetkikinin 
ilim bakımından değeri görülmemekte· 
dir. İsviçre, Avusturya, İtalya, lspan· 
ya Cezayir ve Tunus'ta ise güneşin doğ
masından hemen sonra görülebilecek 
tutulma hadisesi hem pek kısa sürecek 
hem de tam olarak görülmiyccektir. 

Üzerinde durulan ve büyük bir ehe
miyct verilen cihet, güneşin tam tutul
ma halindeki vaziyetini, bu vaziyetin 
en fazla süreceği yerde tetkiktir. 

Tam tutulma, 80 kilometre genişli
ğinde uzun bir hat üzeri'llde olacaktır. 
Bu hat, Akdenizde, Trablusgarb körfe
zine yakın bir noktada ba lıyacak, Yu
nanistan'ı, Anadolunun simalini, Kara
denizi katedecek, Sibirya, Mancuri ve 
Japonvanın simalinden rererek Pa .. ifik 
denizinde bitecektir. Tam tutulma, 
Akdenizde 59 saniye, Karadeniz sahit
lcrincle l dakika 23 saniye, Omsk'ta 2 
dakika 16 saniye, Baykal gölüne yakla· 
şırken 2 dakika 32 sanive sürecek ve 
bundan sonra sürme müddeti azala aza
la 55 saniye ile Pasifik'tc son bulacak

tır. 

İşte İngiliz, sovyet. fransız ve bil
hassa amerikalı ilim ı:ıdamları bu uzun 
hattın tetkike en uygun noktalarında 

yer tutmak için çok evciden hazırlan

mışlar ve hareket etmişlerdir. 
İngiltere bu gök hadisesini tetkik 

için iki heyet sevketmiştir. Bu heyetin 
birinin başında profesör Caroll vardır. 
22 nisanda İngiltereden hareket etmiş
tir. Tetkikini Sibiryada tutulma hadi
sesinin 137 saniye süreccgi bir noktada 
yapacaktır. Profesör Caroıı şimdiye ka
dar dört (tam tutulma) hadisesini tet
kike teşebbüs etmiş fakat hepsinde de 
talisizlik eseri açık bir havaya rastla
mamıştı. 

İkinci ingiliz ilim heyeti. başında 

Kambriç profesörlerinden Stratton ol
duğu halde 6 martta Japonyaya hareket 
etmiştir. Bu heyet de Hokkaido japon 
adasında hadisenin ll 7 sanivc görülebi
leceği Kamishari mevkiinde yer tut· 

muştur. 

Birçok devletlerin· ilim heyetleri de 
ekseriyet üzere Sibirya ve Japonyaya 
hareket etmişlerdir. Maamafih tetkik 
meselesinin sadece en fazla sürecek 
yerden değil, aynı zamanda hava şartla
rının da en uygun olacağı tahmin edi
len yerden olması şart olduğundan bazı 
ecnebi heyetler Karadeniz sahillerinde 
tetkik istasyonlarını kurmuşlardır. 

Türkiyede bu hadisenin tetkiki için 
iki türk heyeti ayrılmıştır: Biri İs tan· 
bul üniversitesi ile harita umum mü
dürlüğünün birlikte teşkil eylediği he· 
yettir. Bu heyet Bilecik civarında mü
şahede ve rasad istasyonunu kurmuştur. 

Diğeri Kandilli rasathanesi direktörü B. 
Patinin UJudağda müşahede ve rasad 
yapacağı heyettir. Bunlardan başka 

Fransa astronomi cemiyeti ve Roman
yadan gelen iki heyet güne~ tutulma 
hadisesini İncboluda müşahede ve rasat 
edeceklerdir. 

Güneş, arza en yakın olması itiba
riyle gökteki yıldızlar içinde tetkiki en 
fazla kabil olanıdır. Güneş, arzdan 150 
milyon kilometre uzaktadır. Halbuki 
güneşten sonra arza en yakın olan yıl
dız arzdan kırk milyon kere milyon 

.kilometre uzaktadır. Ziyası, çok şiddet
li bir hararet mcnbaı olan güneşin için
den çıkarak ve nisbeten soğuk bir boş
luk muhitinden geçerek arza gelir. 

Tutulma hadisesi, (ay) ın güneşin 
önüne gelmesi ve güneş ziyasının arza 
düşmesine mani olmasıdır. Ay, güneşin 
yalnız bir kısmını maskelediği zaman 
tutulmak ''cUzi" dir. Tamamen maske-

lediği zaman güneş görülmez. Ziyası ar

za düşmez ve işte o zaman güneşin mu

hitinde ki ziyayı görmek ve tetkik et

mek kabil olur. Güneşin etrafında 16 

milyon kilometreye kadar uzanan ve 

tatlı bir mavilikte olan bu ziya ancak 

tam tutulma esnasında görülür ve gö

rülmesi de iki nihayet üç saniye sürer. 

Heyet alimlerinin aylardanberi ha

zırlanmaları ve binlerce kilometre u

zaklara gitmeleri hep bu 1.ıirkaç snniye

lik zaman içinde bu ziyayı tetkike im

kan buJmak içindir. Eğer o esnada ha

va bulutlu olursa hiç bir şey de göremi
yeceklerdir. 

Güneşin etrafında ve tam tutulma 
halinde görülecek olan bu geniş ziya 
tabakası bir takım şualar neşreder ki 
bu şualara ne laboratuvarlarda ne de 
arzın herhangi bir ışık neşreden madde
sinde rastlanmaz. 

İlim adamları işte şimdiye kadar 
tetkikine imkan bulup da müspet bir 
netice alamadıkları bu şuaları 19 hazi
randa • talileri yaver olursa • tetkik 
edeceklerdir. 

Heyetler, b r berlerin<l çok ha sas 
ve kuvvetli fotoğraf makinaları da gö
türmüşlerdir. Tam tutulma esnasında 

alınacak enstantanelerden ilim bakımın
dan çok degcrli neticeler beklenmekte
dir. 

Tutulma günü ve sa •inde bu mühim 

hadiseyi ne dereceye kadar tctkika mü

said olacağı hakkında evetce yapılmış 

olan tetkiklere göre bizde en muvafık 

olarak Bilecik civarında Lifke, İnebolu 

ve Uludağ noktaları seçilmiş ve heyct

Jer buralarda yerleşmişlerdir. Fakat bu 

senenin bu haziran ayının hava vaziye

ti ve ay başındanberi her günün olduk
ça yağışlı ve bulutlu olarak başlaması 
ve devam etmesi bu çok mühim hadise
nin vukuu günü tetkikin bulutluluk ile 
arızaya uğraması üzüntüsünü haklı ola
rak uyandırmıştır. 

Tutulma başlangıcı Ankarada saat 
'4, dakika 56, saniye 45 dir. 

Ankarada tam tutulma görülmiye· 
cektir. Bursada tam tutulma saat 5, da
kika 52, saniye 15 de görülecektir. 

Hadisenin sonu Ankarada saat 6, 

dakika 53. saniye40 ve Bursada saat 6. 
dakika 52, aniye 42 dir. 

Bursada tam tutulma müddeti ı da
kika ıı saniyedir. 

Polis teı~f ileri 
İkinci komiserliğe terfi 
eden üçüncü komiserler 

Geçenlerde açılan imtihanda muvaf
fak olarak birinci komiserlikten mer
kez memurluğuna terfi eden zabıta a
mirlerinin isimlerini haber vermiştik. 

Bugün de üçünci.i komiserlikten ikinci 
komiserliğe yükselenlerin adlarını yazı· 
yoruz: 

İstanbuldan (üni. 3 ncü Ko.) No. 
125 Hulusi İstanbula, G. Antcpten No. 
5 Salih Karsa, Ankaradan No. 2 Remzi 
Ankaraya, Antalyadan No. 6 Ali Rıza 
Rizeye, Ankaradan No. 8 Sakıp Sırrı 

Ankaraya, Karstan No. 2 Nusret Kar
sa, İstnnbuldan (si.) No. 14 Osman Fet· 
hi İstanbula, Manisadan (üni.) No. 4 
Osman Avni Zonguldağa, Tokattan No. 
1 Carullah Amasyaya, İstanbuldan (üni.) 
No. 129 Hüseyin Umi 1stanbula lz
mirden No. 26 Osman lzmire, Muğladan 
No. 8 Recep Ankaraya, G. Antepten 
No. 3 Cemal Ankaraya, G. Anteptcn 
No. 2 Ahmet Gümüşaneye, lzmirden 
No. 22 Recep Ferdi İzmirc, İstanbul
dan No. 154 Sadık İstanbula, İstanbul· 
dan 'No. 104 Kemalettin 1stanbula, Ma
nisadan No. 2 Ahmet Nuri Ankarayn, 
Binn-öldcn No. 3 Celfü Bingöle, Sinop
tan No. 2 Hayrican Urfnya, lstanbnldan 
(si.) No. 17 Sami lstanbula, Bursadan 
(iini.) No. 9 Cevdet Bursaya, Trnbzon
dan No. 4 Harun Trabzona, İzmirden 
No. 23 M. Hicabi İzmirc, Bursadan No. 
10 H, mdi Canolu Bursaya, Seyhandan 
No. 8 $akir Seyhana, İstanbuldan No. 
58 M. Sadrcttin Ankaraya, İstanbuldan 
(si.) No. 80 A. Hayret lstanbula, İzmir· 
<len (üni.) No. 17 Hamdi İzmire, Kon
yadan No. 1 İbrahim Konyaya, İstan
buldan No. 78 A. Tatat 1stanbula, Or· 
dudan No. l H. Cevdet Samsuna, De
nizliden No. 2 Remzi Samsuna, Bursa
dan No. 2 Cevdet Ankaraya, 

Açık n·r olmaclığnul:-ın imtihnn
fln kazanıp namzet kalanlar 
Bitlistcn (üni. 3 üncü Ko.) No. 3 

İsmail Yılmaz, Hakariden No. O Avni, 

Bilcciktcn No. 1 Tahir, İçelden No. 6 

Emin, lstanbuldan No. 145 Niyazi, ls

tanbuldan No. 72 1. Hakkı, Boludan No. 

2 Etem, Maraştan No. 2 İzzet, Muğla· 

dan No. 4 Tahsin, Tuncelidcn No. 5 

Lütfi, Muğladan No. 2 Enver, Balıke

sirden No. 5 Murtaza, Tuncetiden No. 

3 Feyzullnh, Ağrıdan No. 1 Haydar, 

Çoruhtan No. O Emrullah, Malatyadan 
No. 2 Avni, 1stanbuldan No. 14 Şükrü, 
İst~nbuldan No. 9 Hüseyin, İstanbuldan 
No. 137 İbrahim, İstanbuldan No. 30 M. 
Asım, İstanbuldan (si.) No. 26 Şere
fcttin, lstanbuldan No. 19 Muhittin, Ç. 
Kaleden (üni.) No. 3 Remzi Koç, Ko· 
caeJiden No. 2 Mehmet, Scyhandan No. 
6 Halil, Scyhandan No. 7 Tevfik, İçel· 
den No. 8 Mustafa, 1çelden No. 4 Hü
dai, İstanbuldan No. 56 M. Ali, İstan
buldan (si.) No. 66 M. Nuri, Giresun
dan (üni.) No. 4 İhsan, Tokattan No. 
2 Hamdi, lzmirdnc No. 20 Cemil, 1s
tanbuldan (si.) No. 100 1. Etem, Tun· 
eelidcn (üni.) No. 2 M. Şerif, İstan

buldan No. 139 Abdülkadir, Hakariden 
No. 1 Şevket, Erzincandan No. 2 İhsan 

Yt•rlt•ri clt>ği~t·n komİı--<•rlc•r 

Amasyadan (üni. ikinci ko.) No. 1 
Faik Diyarbekire, Ankaradan (si. ikin
ci Ko.) No. 4 Sedat İstanbula. 

SAYFA 5 -

Bu akşam Avrupa istasyonlannda 
dinlenilebilecek seçme program 

( Ankara saati ile ) 

Konseder : 

19- Paris P.T.T. (Org) 
20.15 Münih (Keman) 
21- Droatwich (Orkestra) 
21.45 Po~t Parizycn (Kons.) 
21 - Biıkreş (Konser) 
21.40 Londra (Trio) 
21.10 Varşova (Gitar) 
22.20 Lüksenburg ( Scnf.) 
23.30 Buda peşte (Opera orkestrası) 
23.30 Londra (Orkestra) 
24.15 Tul uz (Askeri müzik) 

Halil Müzik : 
20- Tuluz (Operet havaları) 
20.15 Ha:nburg (Oda müziği) 
23.30 Viyana (Hafif m:.izik) 
24.15 Radyo Paris (Haf. Müz.] 
24.20 Budapeşte (Tsigan) 

Tiyatro, Opera, Operet : 
19- Leipzig (Komedi: Dickens) 
20.30 Prag (Fra Diavolo - Opera) 
21.30 Paris P.T.T. (Le moineau • ope-

.ret) 
21.30 Strazburg (Komedi Fransezden) 

nakil) 
21.30 Radyo Paris (Piyes) 
21 - Viyana (Piyes: Şekispir) 
21.10 Langenberg (Rigoletto) 
21.35 Milano (Komedi) 
21.45 Roma (Halka - Opera) 

Dons Müziği : 
21.45 Tuluz 
23.15 Varşova, Prag 
23.30 Bcrlin, Lcningrad 
23.45 Münib 
24 - Tul uz, Lüksenburg, Kopenhag 
24.15 Milano, Floransa, Roma 
24.45 Viyana 

KISA DALGALAR 

Yaz mevsimi içinde kısa dalga· 
lar daha çok temiz dinlenebilir. 
Bu akşam kısa dalgalarda dinle
yınız 

18- Radyo Kolonyal (25 m. 23. 
konser) 

1.30 Radyo Kolonyal (Tiyatro) 
18.45 Daventri (19 m. 66 • Les moce~ 

de Figaro) 
23.15 Doventri (Dansing) 
20.30 Moskova (25 m. 50. - ı<onser J 
18.30 Roma (31 m. 13. - Operet hava-

ları) 

ANKARA RADYOSU 
12.30 Plak yayımı ve ajans h,aberleri 
19.30 Hava emniyetinde telt>izin ro!C 

hakkında R. 
20 - Keman ve piyano konseri 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Hafif plak yayımı 

1ST AN BUL RADYOSU 
18 - Dans mu~ikisi (plak) 
19- Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar 
20 - Sıhhi konferans: Etfal hastanes\ 

mütehassıslarından Dr. Doçent 
Şevket Salih 

20.30 StUdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajan 
sının gazetelere mahsus havadis 
serbisi verilecektir. 

======T=c=fr=i=ka=:=N=o=: =74=========M=iı=. d=a=f=a=a=o=r=d=u=s=u=n=u=n=,~h=a=rb~iç=i~n=y=iı~' r~u~· y~iı~' ş~~m:==ış=o~l~d~u~ğ~u==te=d~b~i=rl~e=r~i =k=u=ll=a=n=m=a=k~=g~ib=i~,=s=o=n=-=k=a=t~i=n=e=t~ic=e=y~i=a=r=a~d=ığ~ı=i~s=t=ik=a=m=e=te=s=ev=k=e=d=e=c=e=k=
direktiflerile ilk istihdamında, başkuman- s':1z bir ciddiliği olan bir duruma girmekte- tir. Fakat, aynı zamanda da düşmanın aradı
<lanm işi daima kolay değildir. Biribiri~in i- dır. Bu hal karşısında da, onun en büyük ğı kati n~t.icey! ~erhanği bir suretle boşa çı
çine sıkı sıkıya girmiş olan sef erberlık ve ~aygusu, harb için yürüyüşe mümkün oldu- karmak ıçın, .talı derecede vazifeler görecek 
harb için yürüyüş direktifleri, alınacak ter- gu kadar çabuk kendi isteğine göre şekil olan ayrıca hır kumandan tayin edecekt" 

TOPVEKÜN HARS 
Yazan: General LUDENDORF 

Türkçeye çevıren: Hikmet TUNA 

Bu arada, o, harb görgülerine dayanarak, 
müdafaa ordusu cenk kudretinin idame ve 
inkişafı ve anayurdda, cenk neşesi .taşıya~ ~
lus manevi birliğinin, \'arlığının ıdamesı ı· 

çin çalışır. .. .. .. 
Başkumandan, pol~tikaya, harb ~udumu 

emrinde başarması ıcab eden hızmetle
rin istikametlerini tesbit eder. (33) 

( 33) Politikacıların bu gibi mülahazalara ve bil
hassa politikanın harb güdümü emrinde hizmet 
etmesi lazımgeldiği düşüncesine karşı hiddet et
tiklerini i§tiyorum; halbuki C l a u ı e W i t .z 
Je harbın politil:anın ba§lıa araçlarla devamın· ' , . . 
dan başka bir şey olmadığını öğret~ı~tır. . 

Polilihacılar istedikleri kadar hıddet etsınler 

tibler uzun bir müddet için, bir vıllık olarak vermek olmalıdır. Ancak, bunu yaparken, .. Dünya harbında, harbın başlangıcıırn. da 
ha·~ırlanabilir. Başkumandan bu yıl için.de kendisinden evelkilerine göre çalışmamalı- k k 

,_ d yu se kumanda idaresi Berlinde k 1 tayin edHecek olursa, o, kendi güreşlerıne ır. • a ması, 
daima uygun gelmesine lüzum olmayan ken- Kendinden önceki kurmay başkanının ~a1 ~e·~~rkta ayrıca birer yüksek kuman-
disinden evelkinin harb için verdiği yürü- harb için yürüyüşünü değiştirmiş ve bu su- ~n 1 1 ası suretile, daha iyi hareket edil
yüs direktiflerine bağlıdır. retle vaziyetteki realiteye uygun hareket et- ~ış. 01.~r .. mu idi meselesi ortaya atıldı. Bu 

Bu takdirde, o, kendisinden evelkinin al- miş olmakla beraber, hareketler esnasında gıbı duşunceleri derhal reddett" k 

ve benim görüşlerimi, umudsuz. bir surette kay
bolmuş bir "militariıt,, in görüşleri diye telahki 
etsinler; onların hiddet ve telakkileri benim harb 
güdümü ve dolayıaiyle ulus varlığının idameıi i
çin taleb ettiğim gibi, realitenin mütalebelerin· 
de hiç bir değişiklik yapmaz.. Bunu ''harb bilgin
leri,, de not edebilirler! Alman politikasının dün
ya harbınclaki Faaliyeti tle bu talebimin .zaruri ol
duğunu gÖ$fermdtedir. 

b k ım ·ararı 
kendisininkine bü)\ük bir aykırılıkta olan kont aş umandan kendi elinde bulundurmak zo-
v. Schlieffen'in harb için yürüyüş fikirlerin- r~ndadır. Onun mesuliyet duygusu herhan i 
den kurtulamayan genel kurmayın d" hır suretle üzerinden yük t , g 
harbından önceki son başkanı gen unlya sile kati netice ,· a masına ve kendi-

era v yı arayan ordu arasında lü 1 
Moltkenin hareketi de kendisinden e lk'l • zumsuz ara makamı 'hd , 
re gör 1 . ve ı e- olacaktır. arı ı as etmesine mani 

c ça_ ış~anın ımknasız olduğunu .. 
termektedır. 'İnsan, kendidir . .gos- Her ara makamı k 1 1 k . : 
çok başkumanda ·-:.,, .. '". v~cızesı, en h b' , ı avuz u azmınm va 

n 1's- ı;.:ovlenmıştır. zı k ır ~urette tatbik edilmesini güçleştirı 
Başkumandan karadaki harlı ~"lleliyesini, me tedır. 

(Sonu var) 



SAYFA 6 

"\ 

• J>Or: 

Çanka~a 
G(_\ uç le rl ~i rl iği 

İki kulüp Saraçoğlu ku
pası ıçın karşılaşıyorlar 

Atlt·tizm mii!'Oahakaları ela 
}aprlara1' 

Cumuriyet Halk Partisi şildinin 1935 

yılı turnuvası galibi. Gençler birligine 

verilmesi münasebetile pazar güniı An
kara gücü alanında bir tören yapıla

caktır. 

O gun için bir de futbol maçı tcrtib 

edılmiştir. Ankara )ikinin kuvvetli ta
kımlarından Gençler Birlıgı ve Çanka
ya bir karşıla ma yapacaklardır. Bo ma
çın galibıne verilmek üzere .sporcu ba· 
kanımız B Şukru Saıaçoğlu, bir kupa 
koymuslardır. 

Maçtan önce, kulıiplerimize mensup 
atletlerin ıştirakile atletizm müsabaka
ları yapılacaktır Atletizm müsabakaları 
saat 15 de, futbol maçı 17.30 da' a laya
caktır. 

İst nbulda yapıl n muhtelit takım 
1 r t m ları dolayısile. birkaç hafta
d n eri futbol maçları goremiyoruz. He
} ccan verici bir kaışıla mayı özlemiş 

bulunl yoruz. Bu seb ble. Çankaya ve 
G n ler Biı ti i kulüplerimiz bu m:ıçı 

çok } erinde ve zamanında teıtib etmiş
lerdir. Sayın B Saraçoglunun maçın 

galibine veril:. \ uzcre ortaya bir ku· 
l!a koymaları da karşılaşmaya hususi-

· si \:" • 

• • 
·ı l 1 ,. 1 • 

• • 
1 1 1 t • 

l•t ... ıtil..• 
t ·İr ii Pi , 

1'01.l.r,;1 /·;: 

t a n 1 ·1.., 

nPlt'r 

Ramazan llasam Ha-oun 
Umnazam yaraJa,Jı 

İmaret mahallesinde oturan bakital 
Ramazanla arkadaşı Hasan, saat ve pan
talon meselesinden dolayı diğer Hasan
la kavga etmişler. Hasan bıçakla Rama
zanı sol ve sağ bileğinden ve arkadaşı 
da Hasanı basından. Ramazan da Hasa
nı sol bacağından bıçakla yaralamıslar
dır. Polis hepsini yakalayarak adliyeye 
teslim etmiştir. 

yet vermekte ve ehemiyetini artırmak
tadır. 

Maçtan cince. atletizm müsabakaları 
yapılacngı ha eri bizi çok sevindirdi. 
Çünkü bu yıl, mevsimi gelip geçtigi 
halde. hiç bir atletizm müs.1bakası gb· 
rcmedik. Kendı kendilerine calısan at
letlerimizin bize yeni rekorlar vermek 
uretile bu geç kalmayı unutturmaları

nı dileriz. 

Bir yunan takımı şehrijni
ze gelmek istiyor 

Selanik kulüplerinden Olimpiyakos, 

Çankaya kulübüne gönderdiği bir tel

grafla. üç maç yapmak üzere, Ankara

ya gelmek arzusunu göstermiştir. Yı.f. 

t:ı•. takımı seyahat masrafı olmak iıze· 

e 2000 tiırk lirası istem•ktcdır. ç_n·.d-

ya kulübiı, diger kulüplerle anlaştıktan 

sonra, makul bir fiat teklif etmek su
retile, bu takımı Ankaraya getirtmek 
kararını vermiştir. 

ULUS 

Sovyet toprakları 1 lt. 
uc' n 1,-r Po on' a 

• 
tay~ a &·es ı 

l\foskova. 17 ( A.A.) - Garpten ~ar
ka do6ru uçma1<ta olan lıir Polonya tay
yaresi, saat 12.50 de i20 numaı :\lı i aret 

yakınındaki Sovyct hududu iize•inde 

uçmu tur. Sa t 13 de aynı t:ıyyare hu
dudun 16 kilo ııetrc şaıkında bulun n 

A rjinsk şehri uzerınde iki genis d i
re çızmi tir. Bu sırada tayyareye kar

şı tufek ve mitralyöz ate i açılmr tır. 
Yabancı topraklarda bulundl unu an

laması lazımgelen tayyare ate e rag
men şarka, Minsk ci ıetine dogru uçu

şuna d vam etmistir. Derhal havalanan 

Sovyet tayyareleri Polonya tayyaresi
ni ku~atarak Mi:ısk tayyare meydanına 
inmeye mecbur etmişlerdir. 

Polonya tayy re i. Sigm nd Pocior

kuski ve Stanislov Abramski adın a ıki 

pilot tarafından ida~e edilmekte idi. 
Bu pilotlar Varsova Aero · Kulu ü aza
sından bulunduk} rını, tayyar nın de 
bu kulübün malı bulundugunu. ve bır 
spor uçuşu yapmakta füen yollarını a
şırdıklarını söylemişlerdir. 

Polonyalı pilotların beyanatlarının 
dogru olup olmadığı tahkik edilmekte
dir, 

\ iiz J"aclar grt•Hİ it'\ ki f ('d i leli 

LiyeJ. 17 (A.A.) - Grevciler, t:ıu sa
b h tramvayları durdurmaga te cbbus 
ctmic:lerdir. Mıkdarı iki mislır.dcn faz
lasına çıkarılmış olan jandarma kuvve 

ti, bir çok defalar hücum etmek mec
buriyetinde kalmıştır. Öğle vaktine ka
dar yüz kadra grevci tevkif cdilmittir. 

Gı·t•\ciln ('ooalnor 
> ""' " 

Brüksel, 17 (A.A.) - Belçika'nrn 

he,. tarafta maden sanayii am lesi 

ile maden kömürü ocakları amelesinin 

hepsi grev ilfin etmişlerdir .. Anvers ve 

Gand"da dok amelesinin gı evi deva\U 

ediyor. 

Borinage'da grev halinde buh nan 

maden komüni am lesinin mıkdarı 

73.000 tahmin olunmaktadır. 

Liyejde grevcilerin 
çıkardığr hadisedir 

Liyej, l i (A.A.) - Dün sabah jan

darmalarla s :svalistlere aid o an La Po

puler ismındeki bimıya girmek istiyen 

grevciler arasında hafif bir arbede ol

muşt~r. Galeyan, şehrin merkezinde öb

leden sonraya kadar devam etmiş i e de 

saat 1 7 de sukCm iade edilmiştir. 

Gereken tedbirl~r alınmıştır. Fakat 

her ihtimale kar~ı amele ve miistahd -
minin işlerini bırakmaları takdirinde bu 

Alnıan)' nın ti(·~ r .. 
Berlin, 17 (A.A.) - Son ma ıs yın

da yapılan alman ithatatı 300 mlı 

markı bulmaktadır. Bu ithalat, 1 ı 

ayma g· e, 23 mılyon marklık yanı ı.ı 

de yedi nisbetinde hır tenezzül go er
mektedir. Buna mukabil, 372 mıl} on 
markı bulan ihracat, yüzde iki ni e • 
tinde bir yükselme kaydetmekte lır. 
Mayıs ayının ticarı bilançosu, nı an 
ayının 5 milyonuna mukabil, ihracat le
hine olarak 3S milyonluk bir f:ızlal k 
gostermektedir. 

Bu senenin son b sayı için e, ti a
ri bilancosu 121 milyonluk bir cıkttf 

gostermiştır. Halbuki geçen senenın 
nı devrey .. aid bilan~osu 174 milyonlulc 
bir pasif kaydediyordu. 

Nikah töreni 
Gazetemiz operatorlerinden B. M ıs

tafa'nın baldızı ve B. Muhter m"ın k r
de'li Bayan Şükriye ile Dış B 1 an 
Memurlarndan B. Burhan 1 ın'ın m· 
kahları diın yapılmı tır. 

Yenı evlileıe saadetler dileriz. 

s rvıslcri yapma a muhendislerle te ~

nısyenler memur edıl c klerdir. 

YunanLtanda da aynı ş~:; 

bir hadise olmamıtşır. 
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MiLLi MÜDAFAA VEKALETİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

Aıekeri mekteblere taıebe alınıyor 

1 - 936 • 937 ders senesi için Kuleli. .Ma~tepe ve Bursa Ask~ri 
liseleriyle Kırıkkaledeki Askeri Sanat hseııne ve Konya, Erzın· 
can Aıkert orta mekteplerine talebe alınacaktır. . 

2 _ Kabul ıartları Askeri lise ve orta mektepl~r tahmat~nda 
yuılıdır. Bu talimat Askeri mekteplerde ve askerhk ,ubelennde 

&örülebilir. 1 da .. .. .. d bul 
3 _ isteklilerin aşağıda yazılı hususu an goz onun e un-

durmaları lazımdır. 
A) B"tün mekteplerde kaydukabul 1 Temmuz 936 da başlar ve 

10/ Ağu:tos 936 da biter. Müsabaka imtihanı da 15 Ağustosla 21 
Ağustos arasında yapılır. • . · · d 

B) Mekteplilerin bulundukları yerler harıcındekı mevkı~e~ e 

t 
• t klı'len'n ıo/Haziran 936 dan 31/Temmuz 936 tarıhıne 

o uran ıs e . b 1 • ü t tın' kadar bulundukları verlerin Askerlık şu e erıne m racaa e •t 

olmaları tizımdır. . ı A 
C) Kabul ,artlarını taşıyan istekhler evrakı~ı tamam ayıp s-

kerlik ıubeleri vasrtasiyle mektebe ıönderm~ten ve .mekteblerdeo 
davet vaki olmadan hiç bir istekli ~ektebe gı~em~lıdir • 

D) Müsabaka imihanına girmek içın dav~t edıten ısteklilerln •tn:
tlhan 

1 
ılacak yere kadar gitmek ve im~anı kaz~ma~c:a gen 

yk pi • kları masraflar tamamıyle lsteklıye aıttır. Bu-
dönme çın yapıca "tü i ı~ d i d 'd' dönüş masrafını beraber go rmes .. zım ır. 
Dun içtn k~'gı ı~v~ kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia 

E) ste ı me e h T tanlar da mektebe alınmazlar. 
edemez ve bir ~en~ te~ki :a m~ıc~aonidir. Talebenin ia\esinden batkı 

4 - M_e_~te~-~· etıy vev kitablan mektebe aid olduğu tı.ibı •ynca 
riydirilmıı;'Ut t~ı:ıa . . 
h bi '1ı:ta maa• da verıhr. 

er ay r m~ 1' r 1 • muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler 
5 - Aske • ıse en gi k kazandıkları takdirde mühendis ve 

~lisabaka imtıh~tln~e~e~ere Avrupaya tahsile ıönderltir. 
•en memuru yetıı r ( l306) 1-2380 

AI"'rlN TOPLIYAN KIZLAR 

• 
OLU S SAYFA 7 

11!!!!!!!!!!11111!111!!~----------------------------------------
1 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden =ı 

1 - İdaremızin Milbta yaptıracağı 162 2 lira 80 kuruı ketif be· 
delh idare hına ı kapalı zarf usulıyle eksıltmeye konmuştur. . 2 - Ekaıltme evrakı 82 kuruı mukabilinde lstanbulda inhisar 
lar İntaat Şubeıinden alınabilir. 

a ~ - Eksiltme 7·7-936 salı giınü saat 11 de İltanbulda Kabataıt 
lnhısarlar Levazım Şubesi binasındaki alım ve satım komisyonun . 
dan yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1219.71 liradır. -~ - istekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar inşaat Şu 
besıne gelerek en az .bu büyüklükte bir binayı muvaffakıyetle yap . 
~~I ol~uklar~nı .ve dt_Plomalı mimar veya mühendis bulundukların 
gosterır veaaık ıbrazıle ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme ev 
rakını istiyebilirler. 

. 6 - Kapa~ı ~arflar ihale güniı saat tam ona kadar ismi geçen ko 
mııyon Reıslıgıne makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. 

(3334) 1-2543 

Konva Cumhuriyet 

1 . 
-

Müddei Umumiliiinden • • 
1 - Konya ceza evinin ı yıllık ekmek ihtiyacı 15.6.936 G. den 

30.6.936 G. ne kadar 15 G. milddetle kapalı zarf uıulile münakasaya 
konulmuştur. 

2 - ihale 30.6.936 sah G. saat 9 da Konya C.M.U. Jiği dıtireıinde 
icra lulmıcaktır. 

S - Talipler teklifnamelerini o güne kadar komisyon riyasetine 
venniı bulunacaklardır. 

4. - Ekmek yerli unundan has olacak ve talipler bedeli muham
menın yUz~~ 7 buçuk kurutu olan 2099 lira 52 kuruı teminatı mu
vakkateterını ~eklifnameleriyle birlikte komisyona verilecektir. 

5 - F~z~ ızahat almak ve tartnameyi stönnek iıtiyenlerin Kon· 
ya ceza en dırektörll11Une müracaattan ilin olunur. (1359) 

1-2458 

S hib• • Se • a ının. 81 

Plak ve Gramof onlan 

Pazarlık ilanı 

Kültür Bakanlığından 
An,Jı:arada yapılmakta olan Sıyasal Bilgiler Okuluna aid tetıu"l 

eıyasınm ekailtmesi: 
1 - Ankarada Cebecide inp edilmekte olan Sıyasal Bil(iler o

kuluna aid moble tesisat eıyası puarhk suretiyle eksiltmeye kon• 
muştur. 

2 - Tesisat efyaııının keıif bedeli 49.988 lira 16 kuruıtur. 
3 - Bu işe aid evrak tunlardır: 
a • (Möbilya plinları) 
b - Ketif defteri 
c - imar edılecek mefruşatın listesi 
d - Mobilye plan teı'satı 
e - Umumi fenni ıartname 
f Umumi fennı şartname lahikası 
g - Eksiltme ,artnamesi 
h ·Mukavelename projesi 

istekliler bu evrakı 2 lira 50 kuruı kartılığında Bakanlık YUk1ek 
Öğretim Genel Direktörli.ıgUnden alabilirler . 

4 - Pazarlık 27 haziran 1936 tarihine gelen cumartesi günU ual 
10 da Ankarada Kültür Bakanlığı yüksek öğretim genel dire1ı:t8rll
ğil dayresinde toplanacak artırma ve ekliltme komisyonunda oı. 
caktır. 

5 - l-\1zarlı a girebilmek için: 
a - 2490 sayılı artırma ve eksiltme ihale bnununun 17 incl macl· 

desine uygun 7 50 liralık muvakbt teminat vermeleri 
b • Ticaret odaaına kayJtlı bulunmaları 
c • lateklılerin mobil,a fabrikası sahibi olmak ve uprl. kabu

lü katiıi yapılmıı ( 10.000) liralık mobilyayı Fabribsmda 71ptıfml 
dair, idarelerinden almıı elduğu vesikalara istinaden Bayıncbrldr 
Bakanlığına eksiltme gününden en son 1 cnn evet mUracaatla fenni 
ehliyet vesikası atmaları liznndır. 

6 - isteklilerin 4 Uncil maddede yazılı tarihte puarlıta iftlrak 
etmek üzere istenilen evrakla birlikte artırma eksiltme ve ihale b-
misyonuna müracaat etmeleri lizımclır. (1336) 1-1411 

.4nkaıa Birinci Muıt.aka 
Ankara Valiliğinden: Kelvinator Soğukhavadepolan Tapu Sicil Muhafızlığından: 

nah' l nUmune dispanserinin 1/Temmuz/1936 dan M k • Ankaranın Tuzlu Çayır mev1ı:iinde 351 umum. 17 yeni numara l• 
Etimesut ıyes dar b' 11 k et ekmek kuru erzak ve kışlık ar onı R le verginin eski tahririnde Karuol Panayot yeni tahririnde AbWla 

lO/Mayıs/1937 rrika k ·1~ie1 ~ıkar'ıımııtır: isteklilerin 4/7/936 adyolan Çavuı biraderi berber İlmail adına yuılı yerin tapuda bydı bulma-
ve yubk sebze e e 1~ d Sıh t müdürlüiü dairesinde satınalma madıtmdan defterdarlıcın 12.6.935 gün ve 3 2193 sayılı yuısma gö· 
cumanesl gUDU uat . e a yi görmek istiyenlerin de her re Karuol Panayottan metruken hazıneye kaldıtındaa bahsile ta• 
=i~ıı:'::UJ:!~;~r~~:::n:::_c:utlan. (1320) 1-2413 Vehbi Koç T'acaretnincle aablmaktacLr. Telefon: 2155 puya te1eili iıtenılmektedir. Sözü geçen yerin mWldyetiniıa tüJsL. 

• • • ... • ı----.auıııııııuuuıııııuuuınıuı~ ı.ı if: ;;;:!6..::.tı:~:: ~ cı:.~:.-:::~:ır1

:":l!;u. 
Sivas elektrık bırlıgınden: i Kapalızarfusulileeksiltmeilanı: ~ !'!;~~~clit:;:!'!."::n~::=kT.::.:ı~:=:.-~'." - S U M - (1389) 1-2533 

Muhammen bedeli 5 E R B A N K § Miktarı Cinıi Lira K. § i§ İnhİs } U M•• d •• J .. w.. d 
•sKgsoo. KL•bent, yuvarlak ve. u. demiri ~84290 9505 ii 1§ ar ar mum u ur ugun en . 
7l55 Saç n saire 

680 0 
E == 1 - daremizin Gönende yaptıraca ı 155 ra 1 ıRr ., "Y"' ~ Umuını,., Mu··dur·· ıugun·· """·· den : ı ı 12 lı ss kuru .._·

1
1 

1530 CiYıta. perçin 
11 

• .. .
1 

= == bedelli idare binası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 
y b da cins ve miktarları muhammen bede en goıt .. 'en §5 1 - Bursada Muradiye istasyonu civarında inşa. dilmek· 5 2 - Eksiltme evrakı 78 kuruı mukabilinde btanbulda İnhiaarlu .J.. - : ~raıı 936 tarihinden bil itibar 24 Haziran 1936 tarihi• ii te bulunan Merinos fabrfJı:asına ut Oç adet de onun~ in aatı § inşaat Şubesinden alınabilir. 

M te:1:llf eclea Çaqamba pü ~t 14 de ihale edilmek iisere 20 55 kapalı zarf usuliyle ve vahidi flat esasile ekıil~ye çıı!r 1 5 3 - Eksıltme, 4-7-936 cumart si pil saat 11 de lstaabulcla S.. 
sOn müddetle ayrı ayn açık eksiltmeye konmupr. • • E mııtır. Tahmin edilen kepf bedeli 156.157.2l liradır 1 

• E batafta inhisarlar Levazım Şubesınde Alım ve utmı Koml8Jonun-
2 _ ihale sına elektrik birlifinde ve birlik encümenı huzurıy· § 2 - Bu ite ait e1ı:slltme ewala ıunlardır: • 5§ da yapılacaktır. . 

le icra kılmacaktn'. 1ı: • •
1 

E A) Ekailtme prtnamesi 5 4 - M vakkat teminat 1167.94 lıradır. 
S - Muhammen bedellerinden% 7,5 m~k at temına~ vene· 5 B) Mukavele projesi 5 5 - btekhler ihaleden en az Uç gün enet tnhiaarlar lnpat Şu-

celr ve ihaleyi milteakib bu teminat% 15 fC ıblaf edilecektir. . .. E C) Keıif ve vahidi fiat cetvelleri § besine gelerek en u bu büyüklükte bır binayı muvaffakıyetle yapa 

4 
_ Teslim müddeti ihale gününü takip eden (petfembe) gUnun· 5 D) Fennt prtname ve ölçü usulleri E mıı olduklarını ve diplomalı mimar veya mühendis bulundaldarmr 

den baılamak &sere 1,5 aydır. •
1 

i E E) Umumt Şartname E gosterir vesa'k i ruile ehliyet vesıkası aldıktan sonra e1ı:.Utıne ev• 

5 
_ihale edilmif otan malzeme Sıvas lstasyo?unda bı ve:ı n § F) Projeler E rakını iatiyebilirler. 

tnelltlm edecektir. Malın teseUUmllnde bedeli peıı?dir. • E fstiyenler bu evrakı 8 lira mukabiUnde Sümer fsa k A k 5 6 - Kapalı zarflar ihale ıUnil saat tam ona kadar ismi seçen ko-
a _ihaleye miiteallik bil umum masraf mil~terıye a!ttır: ~~la § ra ıubesinden alabilirler. n n a-(§ misyon Reishl ne makbuz mukabilınde -.erilmı, olmalıdır • 

.. ıem.t atmak iatiyenler pasantan maada her ıUn elektrık hırlılın· E 3-: Eksiltme 6 temmuz 1936 pazartesi gilnU saat 16 da fln- 5 (3333) 1-2542 
ae mtıracaat etmeleri ıu.umu ilan olunur. 1-2349 5 kara Zıraat Bankau blııuında Sümer Bank merke indeki k § = misyonda yapılacaktır • o- S 

Senirgend Belediye Reisliğinden : 
1 - Kasabanın ( 42200) lira bedeli ketifli su tesisatı kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmuttur. • 
2 - lbale yapılacağı yer Senirgend Belediye dairesinde ve Be· 

Jediye Encümeni tarafından yapılacaktır. 
3 - İhale 16 Temmuz 936 perşembe günü saat on beştedir. • 
4 - istekliler proje ve haritaları fenni t•rtname ve eksıltme 

prtlarını ve fiat cetvellerıni görebilmek için Ankara'da Ulus. Ga· 
zetesi ilin memuru Bat Galipten, İltanbutda İstanbul Beledıyesl 
su işleri direktidiliiinden, İmıirde İzmir Belediyesi Su itleri di. 
rektörllll\bıden. Senırgend de Belediye dairesinden ihale gününe 
kadar bedelsiz göreb

0

lirler. 
5 - Eksiltme şartname inde yuılı ıeraitl haiz olan istekliler 

lst nilen evrakı mü bite ve muvakkat temitıatlarile bırli1ı:te eksilt· 
meye i,tiraktari ilan ol nur. (1196) 1-2250 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

ı _ Ankara Yiık ek Ziraat En titüsil ec anesi içm gerekli olan 
milrdar ve müfredatı şartnamesinde yazılı bulunan ecza açık eksilt· 
meye konulmu tur. 

2 - 26 ı 36 cama giiniı saat 16 da Yük ek Zıraat EnatitUsü 
komisyon odasında ihal • yap lacaktu. 

3 - Muhammen bedel 3200 liradır. 
4 - Muv~kat teminat 240 liradır. . ....... 
5 - Parasız prtnameıini almak istiyenler Daıre Müdurluğüne 

müracaatları. ( 1309) 1-2389 

. 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

ı t daremizin Polathanede yaptıracağı 17854 lira 10 kurut 1ı:e· 
tif be i idare binası kapalı zarf usulile eksiltmeye konnnqtur. 

2 - Eksiltme evrakı 90 kuruş mukabilinde lstanbulda inhisar· 
lar tnpat fU e inden alınabilir. 

3 - Eksiltme 6-7-936 pazartesi günü saat 11 de 1atanbulda Kaba• 
taıta inhisarlar Levazım şubesi binasındaki Alnn ve Satım Komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1339.06 liradır. 
5 - İstekliler ihaleden en u üç gün evvel inhisarlar lnpat Şu

besine gelerek en az bu büyüklükte bir binayı muyaffakıyetle yap
mış olduklarını ve diplomalı mimar veya mUhendıs bulunduklırmı 
gösterir vesaik ibrazile ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme ev· 
rakını istiyebilirler. • • 

6 - Kapalı zarflar ihale ıUnO saat tam ona bdar ısmı geçen ko-
misyon Reisliline makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. 

(3332) 1-2541 

§ 4 - Hteklilerin 9058 lira muvakkat teminat vermele • 14 55 = .rımdır. rı •· = 
E Eksiltmeye girecekler 80000 liralık b' 1ı: b' SS 
§ na dair v~lki eksiltme gunünden be, ~rn t:vve~?:ey::~~~t;ı: § 
5 k~rada Sumer Baıık Umum! M~dürlilğnne ibraz veya oıta i~e § 
5 gonderecekler ve atacaklan eblıyet veli1ı:a mı teklif r: ktu 1 • 5 = rına raptedeceldert1lr. P a a 
§5 5 - T~klif meJrtuplın yukarda yazılı gün ve saatten bir E 
e saat ~vvelıne bela SUmer Bank Umumt M d r1 k 55 
5 bu m k bilinde tevdi edılmiş ulunmaJıdır e m • 5 
§ Posta ile g8ndeıile~ k ~li ih ni a . h le saatin n E 
§§ bir saat evvefttut lidu' mıt ve z rfın k i Jritd 1ı: • § = tılmı 1 nm 11 Jhımdır. ı • = = - u = 
511111111111111111,UUllDllDlffllidHRllllllRlllllllUlllhllllUlllllllllllUllUUJUlul 
inhisarlar l:Jmum Müdürlüğünden : 

1 - !dar misin Sıva da~ıl nd 'n h r g Tu ı ın y p ı-
raca ı 49833 lira kqif bed h t r ı g 1 ve k ldan m • 
te kkil tuzla tesisatı k pah z ul'l e iltm e onulm tu • 

2 - Proj ke f f nnt rt m r e mukavele p o· e · v m • 
na 11 rtn nden m rekk P m evrak i · · k · . T ı ı e ı u-
ru mukabıl d lnh sar ar u fen · den alm ılır 

3 - E 'lt e ıld Temmuz P r em gunu saat 11 de °Kab ta ta 
İnhilarlar Lev ım ve Mubayaat ube ndeki Alım Sat dı omia 0 • 

nunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat m' darı 3 37 lira 47 kuru tur 
5 - lsteklılerin eksiltm~ gU ünden en u 4 ıün evv 1 İnhi arlar 

Tuz Fen Şubesine gelerek ı en len vesaikin ibruile fenni ehliyet 
vesıkası almaları llıımdır. 

6 - Bu fenni ehliyet ve ıkası ile sair kanuni ve ikaları havi ka· 
palı zarflar ihale gUnU saat 10 a kadar Kabataıta ismi ıeçell komis-
yon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. (3331) 1-2540 

Zonguldak Valiliğinden: 
İhalesi 10 Haziran 936 da yapılacağı ilan edllmit otan Beycuma

Çıycuma yolunun O 000 • 25 934,60 kilometreleri arasında pe ve 
amal imalttı fti talip zuhur. etmediğinden dolayı ihalesi 29-6-936 
pazartesi gilnl1 saat 15 de Vıliyet Daimi Encümeninde yapılmak • • 
sere tekrar eksıltmeye konulmuştur. Bu itin muhammen bedel' • .~ 
elli yedi bin lirada'' Eksiltme prtnameai ile fiat bordrolar 

1 ky~zf 
h 

__ ,4__ - l' L- 1 . . ı ve eşı 
~ ce .... e ı, mu-ve ename pro1esı ve huıust şartnam · · . 

yirmi bet kuruş mukabilinde Zonguldak Nafra Müdürlü e~~ yedı lıra 
tın alınabilir. Muvakkat teminat ''9104'' lira .,35, k ğundin sa
lerin muvakkat teminat, ticaret odasından 936 1ur~~tur. stekli
vesib ft' resmi guetenin 2397 sayılı nüshas d yı.1

1 
.. ıçın~e .alınmış 

talimatname hükümlerine göre Nafıa V ın .. a ı. an edılmış olan 
ehliyet vesikası ile birlikte yukardaki .. ekaletınden alacakları 
Daimt Encümen Reisliğine vermeleri .fun v

1
e saate kadar Vilayet 

ı an o unur. (3321) 1-2538 

Sivas Belediye Reisliğinden: 
ı - 31663 lira 51 kuru' bedeli ke ifli Sıvaa mer1ı:eıine aid yapı• 

lacak fenni me baha ka a ı zarf usul le milnakuaya 1ı:onmuıtur. 
2 - İsteklıl r me bahaya aid prtname ve pllnlarmı Ankara lt

tanbul Smas Ş ba 1ı 1 ından 2 lira bedeli mubbilinde alacaldardnı 
3 - Artt 9 6 t nun 13 üncü puartesi günü saat 15 de 

yapılacaktır. 
4-Muvak t t m 

5-Ek tın 
nu un 2 ve 3 
b dur 

6-Te 

ra 76 k ru tur. 
1ı rttırma eksiltme k nu· 

2öııttJıüe tan vermeie mec· 

d re e t alim ... una•o•ır 
olar p t ı 

-T 

Matbuat Umum Müdiirr· !ilind • 
Matbuat Umum Müdü r·v.. t ug en• 

~azeteyi müteahhidin ur:u ugu, .. ~ta~bulda çıkan yedi gilndela 
lım etmesi için açık eks·ltm .Mu~urluğe bir sene muntazaman ı.. 
Eksiltme 25/Haziran 1 ı mır,e .. oymtı~r. Şartname paruı dq. 
Umum Müdürl'·k I 936 gunu saat 15,30 da Vll,etler ~ 
teminat !l liraulOSkatınalma komisyonunda yapılacaktır. t1uvakbt 

uruıtur. (1313) 1-'-391 



SAYFA 8 UJLUS 

Biı ine· marka G bizden alabilirsiniz. 

ucuz ve temiz yapılır Halil A .ara 

ANKAR \ B .. LEDlYE RElSLICJ lLANLARJ 

1 - Halde siıpiı ge i dukk nma talip cı!~madı ınd n yenıden 
on bcs gün müd 1et'e a ık artır aya konul~ tur. 

0 

2 - Muhaın n bt: li (250) Iıradır. 
3 - Muva1·kat tem: tı ~20) liradır. 
4 - Şartname ıni g rmek istiycnler her n y ı i lerı kal mi-

ne, .ve t ıp.~erin de 19 "ran 03 cuı:ı::a gu ıu saat on buç ıkta Be-
ledıye Ene men nen iı ca tl.ıı. (12 ~) 1-2318 

lı.AN 

ı m dı~ ldan, 
;: rılmı tr. 

n ya ı i leri ka emi
•. c at on buçukta Be
l- 323 

tır. 

i n v ıı i !eri kalemi
g iı s.,at on uçukta Be-

1-2321 

İ < ı~at Ve 
Uııum 

·"' !e i · ç Ticaret 
l\lütliirlücründ~ ı: 

Tür~.iyede Yang~n .. ~~-yat, Na~liy~t ve kaza Sigorta işlerile ça
lışmak uzere kanunı hukumler d~ıresınde tescil edilerek bugün fa
aliyet h~linde Danüp Sigorta Şirketinin Türkiye Umum Vekili bu 
kerre muracaatl:ı .Anbıra ve havalisi acenteliğine şirket namrna yan
~ın, Hayat, _Nak1 ıyat ve Kaza Sigorta işlerile meşgul olmak ve bu 
ışlerden dogacak davalarda bütün mahkemelerde müddei müddei· 
aleyh ve üçüncü sahrs sıfatlarile hazır bulunmak üzere Ankarada 
Yeni.şehi~de Erdoğan soka~mda Emin Sait Ersan ve Reşat Yana
mer' ~ tayın ~_Ylediğin.i bildirmistir. Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin 
~~f~.ış ve. murakabesı hakkındaki 25 Hazran 927 tarhli kanununun 

• hukumlerıne muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 1-2544 

Ankara Bahc:eli Evler 
Yapı Kooperatifinden : 

Umumi Hey'etii-ı fevkalade olarak içtimama lüzum 
görülmüstür. 

Sayın ortakların 6. temmuz. 1936. pazartesi günü 
saat 17.30 da Halkevinde bulunmaları rica olunur. 

İdare Meclisi 

uzname 
1 - Nizamnamen 'n 45 inci maddesine bir fıkra ilavesi 
2 ·Bir nıurakip intihabı 
3 · .G~yri m:n~ml satısı, ipoteği ve idaresi için İdare 

Mechsıne salalnyet verilmesi. 

45 iı1ci maddenin muaddel şekli 
İdare Meclisi Şirketi dahilde ve hariçte temsil ve 

şirketin bilUmum işlerini tedvir eder. Ezcümle şirket 
emvalinin temliki ve t erhini ve dava ikamesi ve sulh 
ve davadan feragat ve ibra ve hüla.sa şirketi ga vesine 
vardırmaya matuf her türlü hukuki tasarrufları ifa sa
tah ivetlerini haizdir. 

Ö düne ahnması, orta kl ::ırm cıkarılması, uzlasmak, 
ilis i l< kP ~i lnıesi, P"avri men lrn l alım ve satrmı bakımla
rından bir karar a lrnabilmesi için, İdare Meclisi üyele
rinin ücte ikisinin bulunmasr sarttır. Ancak birinci 
topl ?nt1cla bu araml:m savı elde ed ilemiyecek olursa 
mes'ele g-elecek tonfantıda görü~ülür. Ve aynı savı a
ranılır. Bu tonlantıda da aranılan çokluk elde edile· 
mezse hficiise 7 gün sonra toolanmak borcunda olan İ
ciare Meclisinde yine görüşülür ve verilen reylerin co-
~u ile k::ırar altına ah nrr. 1-2529 ~ 

ASKERİ f ABRlKALAR UMUM MUDURLÜCÜ 
SATIN ALMA KO.vıtsYo· u iLANLARI 

102000 METRE TORBAI IK BEZ 

) lira olan yukarda ,.....ik arı ve cin
u Satın Alına 

ri \-
e 3 ma 1 er'ndeki 
• tları (1 A O) 1-2481 

150 TON SAF KURŞUN 
Ta in dilen bede!i (1 500 rra olan yukaıda mi1·darı ve cin-

i yazıl mılze e A ke ı F ri 1 r Umum Miıdiir iı "iı Satıl Alma 
komisyonunca 6 a< u to 93 ı ta '"ıinde per embe günü saat 15 te 
k=ıpalı rf ile ihal rlilece tir. ş rtname p rasız olarak komi~yon
dan veri'ir. Tal'plerin muv kat t min t olan (1462) ira (50) ku
ruşu havi te ·lif mektuplarını m ur g'ınde saat 14 e kadar komis
yona v rmeleri ve k dilerınin de 2190 n ımarah kanunun 2 ve 3 
madde erin !eki ve 'kle ıne kur g ın ve saatte komisyona m·iracaat· 
arı ( 1 5) 1-2 79 

9100 PAKET K LP VİDASI 
27200 PAKE U AK VİDASI 
1Q400 PAKET TESE VİDASI 
21~00 PAKET D P KAPAK VİDASI 
1600 7' LO P RÇİN ÇİVİSİ 
2500 KİLO KARFİCA CİViSI 

Tahmin edilen bedeli (28352) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazıh malzeme Askeri Fabrjkalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
komisyonunca 17 Temmuz 936 tarihinde cuma günü saat 15 te ka· 
palı. ~.arf ile ihale edilecektir. Şartname (Bir) lira (42) kuruş mu
kabılıncle komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2126) lira (40) kuruşu havi teklif mektuplarım mezkiir günde sa
at 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı .kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır gi.in ve saatte 
komısyona müracaatları. (1293) 1-2478 

960 TON ADİ KOK KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli {23040) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko· 
rnisyonunca 27 temmuz 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 t e kapa
lı z~~f ıle ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verılır. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 1728) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1349) 1- 2530 

Saçl~rı 
dölcülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 

Yenişelıirde 

Satılık Arsa 
Selanik caddesi. Kızılırmak 

sokağında Devlet mahallesi hi· 
zasmda. Telf. 2314 e müracaat. 

1-2546 

Hurda Demir 
Pazarlıkla bir mikdar hurda 

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

1-2428 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri F;.tlih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İsleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımcvinde basılmtfittr. 

HM 

• 

ANKARA LEVAZIM AMİRLİGİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

1 - Cebeci hastanesinde tedavi edilen hastalar için 70000 litre içme 
suyu 19 Haziran 936 tarihine mi.isadif cuma giınii saat onbeşte açık 
eksiltme suretile satm alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyonumuzdan her gün parasız göriılür. 
Eksiltmeye l·onulan suyun tut rı 5 1 lira olup teminatı muvakkate
si 43 lira 57 kurustur. 

3 - İsteklilerin belli giın ve saatte teminatı muvakkate makbuz
ları i e Ankara levazım amirliı:;i sa m alma komisyonuna gelmeleri 

(1239) 1-2291 

'l satın almı komi yomı dan 

1i olan 20 kuruşa göre tf'mi 

1 - Bayramic ti.nı garnizonu ihtiyacı içil 23 O kilo sabun ka-
palı zarfla satın hnar.a\-tır. 

2 - Sabunun beher kilo<iuna 35 kuru~ 22 santim fiat biçilmistir 
3 - ihalesi 1-7-936 çarşamba giinü saat on dört huçukta<lır. 
4 - Evsaf ve şeraiti Ankaıa Leva ım Amiıli'ii satın alma ko

misyonunda da göriilür. 
S - Eksiltmeye girecekleı in 2490 numaralı k;\nunun 2. 3. üncü 

maddelerindeki veı::ikalarla beraber 630 lira teminatı ile belli gün ve 
saatte Bayrc:.miç tüm satın alma komisyonuna müracaat eylemeleri. 

6 - Verilecek teminat ihaleden bir saat evci komisyona verile-
cektir. ( 1356) l-2S31 

Ereğli l(ömür Havza~~n Sağlı i 

Teşk.i latı Başk.anlığ-ından: 
Havza sıı.ğlık teşkilatının cezayı tıbbiye ihtiyacı 17000 lira mu· 

hammen bedel üzerinden kapalı zarf usnliyle eksiltmeye konmus ise 
de, teklif edilen bedeller haddi layıkında görülmediğinden 15 gün 
müddetle tekrar eksiltmeye konmustur. 

Eksiltme 30 Haziran 936 salı günü saat 14 yapılacağından İstek· 
lilerin mezkur güne kadar ilaçların müfredatı kuruşlandınlmrş !İs· 
te ve teklif mektuplarmı 1275 liıalık ilk teminatlarını Zonguldaktı. 
saglık teşkilatı Başkanlığına göndermeleri lazımdır. 

~artname ve ecza listeleri 1stanbulc1a 4 üncü Vakıfhanında 3 Ün· 

cü katta İktısat Vekaleti maden irtibat memurluğundan Zonı;uldf!k· 
ta Komisyon Baskanlığmdan parasız alır. (330S) 1-2536 

Satılık arsalar 
Bahçeli evler yapı kooperatifi 

yanında parsellenmiş 1000 ve 800 
m 2 arsalar vardır. 

Hayri Kemal komisyon evi 
ilacı Bayram cadd. l 

Tel :3977 
1-2494 

Mütercim - daktiln 
İyi fransızca bilen bir müter

cim - daktilo vazife arıyor. Re
feransları vardır. ULUS (S. 15) 

rümuzuna müracaat. 1-2518 

Devren kiralık 
Çocuk sarayı caddesinde be~ 

oclalI, banyo. kalörifer, asansör 
ve bütün konforu havi bir daire 
birinci te~rin başına kadar eh· 
ven fiatla kiralıktır. Ulu~ basım
evinrle B Galihe müracaat. 

Kalıp dondurma arı 
Eski Ilasanpasa veni Ülgüt 

fırını kalıp dondurmaları uzun 
mesafelere kadar gicler eğer buz 
dolabınız varsa haftalarca sakla· 
nabilir. Dondurmalar saf meyva 
ve emsal~izdir. UAL1T 

W*i#W A *itM YN&F*'?M Saçların dökülmesine ve ke
peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komoj en saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerin i 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

( YENi 1 SiNEMALAR f KULÜP) 

LİNİMANTOL KANZUK : 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR 

ZAYİ 
Ankara emvalinden 1070 No : 

ile almakta olduğum maaş cüz
danımı kaybettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisi hükümsüzdür. 

1-2545 HA TİCE 

BUGÜN BU GECE 

Aşkım Senindir 

Camilla Horn - Louis Graveur 
Mevsimin en tatlı muzikal 

filmidir 

Umumi istek üzerine 4.4!.i 
matinesinde 

YAT AKLI VAGONLAR 
KONTROLU 

• 

BUGÜN GÜNDÜZ 

ESRARENGi2 
TAYYARE 

1 ci DEVRE VE SONU 

G E C E 
Esrarengiz Tayyare 

11 ci DEVRE VE SONU .9 


