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Başbetke 

BODCEDEN SONRA .• 
Bursa; 1 - Haziran 

fsmet lnönü büdce son~ . nut
ku ile yalnız Kamutaydan !t!ma~ 
almış değildir: Millete ıtıma 

vennistir. 
O bir tehlike olduğu zaınan. 

, y• • bi-
milletin neye karar verece~~~· 
liyor. Milletin bilmek istedıgtA şey, 
bu karar tatbik olllnmak lazım 
geldiğinde, en iyi savaş cihazla~:
nın hazır bulunup bulunmadıg • 
dır. 

Bir noktaya vuzuh vermek ge
rektir: Güvensizlikte olan biz d~
ğiliz. Güvensizlik urı~1•.midir ve. şu
tnullüdiir. Kendisi için emnıyet 
• y ., • • acı olmı-ınancası aramaga ı .ııy 

Y b .. "k kü' ··k hangi devlet an, uyu çu , her 
gösterilebilir? Bununla bera 
en zayıflar arasında barbçılar ve 
en kuvvetliler arasında barışçılar 
vardır. 

Memleketimiz, ya her türl~ ta
arruzu önleyebilecek fili · · ~ muşte: 
rek garantilerden, yahud, ~endı 
müdafaasından emin olmak ıster. 
Boğazlar için davamızın ruhu -~a 
bu değil midir? Biz boğazlar h':1r: 
riyetini müdafaa etmek kud~~t·~~ 
kendimizde görüyoruz; bugu!:1kü 
hali ile, enternasyonal teahhud · 
lerde bu kudreti görmüyoruz. Ge
ne bugünkü şartlar için~e b~r~şçı· 
lık edebiyatı ile türk mılletmı n~ 
rnaddeten ne de m a n e n sı
lahsızlandırmak gaf )etinde bulu
namayız. M a n e n kelimesini 
tebarüz ettirmeğe hakkımız v?'r: 
Çünkü enternasyonal garantıle
rin zayıf ve aldatıcı olduğu bi~ za· 
rnanda bir milleti bu garantılere 
inanm~ğa ve onun hazırlık azmi
">İ gevşetmeğe çalışmak ancak 
bozgunculuk olur. 

Türk milleti her türliı tehlike· 
leri karşılamağa manen hazır mı
dır? Maddeten hazır mıdır? Bu 
iki sualin birincisine cevab ver
meğe lüzum bile yok. İkincisi~e 
lsmet İnönü müshet cevah vermış
tir. Ancak böyle bir kuvvet da
yancı üstünde Türkiye Cumuriye
ti hükümetinin barışÇ'lığı bir kıy· 
nıet ifade edebilir. Yoksa harb 
korkusundan gelen barışçılık, bir 
nevi teslimiyettir. Birçok ba
rışçıların kendilerinde ve zümre
lerinde tedavi edecekleri hasta
lık budur. 

Barışçılar, harb şantajı yapan
far kadar hazır ve azimli bulun
malıdırla;. Taarruz belagatini 
susa durduracak olan budur. 

İnsanlar tahakküm ve tehdid
ı:len usanmışlar dır. Çalışan mil
letlere rahatlık vermek yolu, bu 
milletleri barış ve güvenliği her 
türlü vasıtalarla kati ve tam ola
rak müdafaa azmi ile birleştir
tnektir. Harbcıların kabusu budur. 

Garb medeniyetini ilk ve orta
çağ barbarlıklarına doğru sürük· 
letneğe çalışmaktan ne çıkar? İs· 
tikbalin kuvvetli ve coşkun nehri, 
Yatağını asırlar aşırı birikintilerle 
doldurmuş olarak, ve her sed~i 
devirmek kudreti ile akıyor. Mıl· 
letlerin, tarihte okumaktan utan· 
dığı faciaların cehennemi içine 
tekrar atılabileceğini zannetmek, 
onlan şuursuz sürüler yerine koy
ınaktır. Garh medeniyeti, insani 
davaların çaresini barışta bulabil
diği kadar devam edecektir. 

Falih Rıfkı ATAY 
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Güreş 
müsabakaları 

Türk ve Finlandiya atletleri 
arasındaki güreş müsabakala
rına dün gece Taksim stadın
da devam edilmiştir. Müsaba
kaya aid yazı 5. inci saylamız
dadır: 
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C. H. P 
l{amutay 
grup unda 

Dr. ARAS DIŞ SIYASAl:'l 
ANLATTI. 

C. H. Partisi Kamutay Gru- : 
pu idare Heyeti Başkanlığın- i 
dan: : 

C. H. Partisi Kamutay Gru- i 
pu bugün öğleden sonra Ha- ! 
san Sakanın başkanhğında i 
toplandı. . ~ 
Dış Jşleri Bakanı Dr. Tevlık i 

Rüştü Arasın genel sıyasal du- f 
rum hakkındaki izahları din- i 

: lendi. · l Mahalli idareler komisyonu- . 
: nun hususi idarelere ait rapo- i 
·:i··:: ru üzerinde müzakereler yapıl- : 
mış ve son çıkan bazı kanunla- i 
rrn hükümlerine göre ikmali i- i 

• k k . : ~. çin raporun te rar omısyona i 
. verilmesi kararlaştırılmıştır. j 
: ..................................... ·-·················· 
FRANSADA PARLAMENTO 

TOPLANTISINDAN SONRA: 

f(omünistler bir çok 
mebusların seçim 

mazbatalarma itiraz 
edecekler 

Paris, z (A.A.) - Parlamento, dün 
bü ük bir sükun içinde on altıncı teşrii 
de~renin ilk celsesini akdetmiştir. Me~ 

"' 

Komünistlerin seçimlerinin reddini is-
tedikleri B. Bııison ve B. Kiyap 

busların en ziyade dikkatlerini celbeden 
şey, koridorlarda yapıl<lll konuşmalar· 

dır. 
Koridorlarda B. Eryo•nun parlamen-

to reisliğine namzetliğini koymuş ol~~· 
ğuna dair olan resmi haber i~e kendısı
nin fransxz • amerikan dostlugunun kuv-

(Sonu 5. inci sayfada) 

N egüs Londraya 
seyahatinin 

sebebini anlatıyor 
"'· ' 

• 
" 

. 

Negüs kızıyla beraber çalrşma odasında 

Londra, 2 (A.A.) - Ok~ford ge~~
sinde Niyus Kronikl gazetesı muhabırı
ne beyanatta bulunan Negüs, şöyle de-

miştir : 
.. _İngilizler, Milletler Cemiyetin· 

d daiına ~mpiyon mevkiinde bulun-
e r-- d -

muşlardır. Beniın İngiltereye ol. ug_u 
kadar Fransaya ve Milletle.r Cemıyett-

(Sonu 5. inci sayfada), 

~---

YENi KANUNA GÖRE 

Bankaların kuru
lus ve isletme _. ., 
şartları nedir ? 
Kamutayın son toplantısında kabul 

ettiği bankalar kanunu iki büyük dava
yı gerçekleştirmiştir: 

Milli tasarruf ve sermayeye Iayik 
olduğu teminatı vermiş, 

Bankalara günJük tesirlerden uzak, 
sağlam temeller üzerinde gelişmek im
kanı bulmuştur. 

Hükümet, projenin hazırlanma se
beblerini izah ederken bilhassa su nok
talara temas etmektedir: 

" ... Milli ekonomi hayatımızın ve i. 
lerleyişimizin ehemiyetli mevki ve rol
lerini, milli tasarruf ile yakın ve srkı 
münasebetlerini göz önünde tutarak 
bankalar mevzuunun, bütün esaslı cep
heleri içine alan bir kanun ile tanzim e
dilmesi lüzumuna inanmış bulunuyor. 

Mim hayatımıza kök saldığım şük
ranla görmekte olduğumuz bankalar 
yalnız sermaye ve ihtiyaç akçelerini de
ğil, fakat bunlardan çok daha ehemiyet. 
1i menabii idare etmektedirler. Böyle 
sınırları geniş salabiyetlere tekabül e
den mesuliyetlerin muvazeneyi temin e· 
decek ehemiyette olmaları lazımdır. 

Gerek ticaret kanununun hükümleri 
ve gerek bu mevzuda ilk adımın ifadesi 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Mareşal Fevzi Çal{mak dün I\fuhafız 
alayını ye l\'luhaf ız gücünü ziyaret etti 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fev
zi Çakmak, dün, Muhafız alayı ordu
gahını ve Muhafız Gücünü 7.iyaret et_ 
miştir. 

Saat 16.30 da ordugahı şereflendi-·-ren Mareşal, içtima halinde bulunan a

layı gözden geçirdikten ve askerin yap

tığı geçid resmini kabul buyurduktan 

sonra alay şeref salonunu ve Muhafız 

Gücünü gezmiştir. Burada Güç başkanı 
Yarbay İsmail Tekçenin kulübün ha· 
tıraları hakkında verdiği izahatı dinle-

I 

miş ve gördüğü İntizamdan takdirle 
bahsetmiştir. Bundan sonra alay ordu
gahı da gezen Genel Kurmay Başka

nıınız bölüklerin talimlerinde buluna
rak subaylar ve erlerle konuşmalar yap
mış ve irşadlarda bulunmuştur. 

iki saat kadar alayda kalan Mare~al. 
ayrılırken alay komutam Yarbay Tek· 
çe'ye gördükleri intizam ve çalışma hak• 
kında takdirlerini beyan buyurmuştur. 

Resmimiz Maresal Fevzj Çakmağr 

askerlerin talim edişini seyrederken 
gösteriyor. 

B. Şuşnig ansızın Romaya gitti Belçikada yeni 
kabin~yi kim 

kuracak? Hiç bel<lP-nıniyeıı hu yolculuk Viyanada 
hüyül{ bir heyecan uyandırdı 

Viyana ve Roma'da yolculuğun sebebi hakkında 
biribirini tutmayan tahminler yürütülüyor 

• dir. Küçük antantın bir teşebbüsünden 
korkulduğundan bu yolculuğun mecbu
ri bir askerlik karariyle alakalı olduğu 
sanılmaktadır. Bundan başka, B. Şuşnig 
ile Haymverler arasındaki anlaşmazlık 
devam etmekte olduğundan iç sryasaya 
aid bazı sebebler de ileri sürülmektedir. 
Haymverler mukavemetlerini şiddetlen-

(Yazısr 3. üncü sayfada) 

Brüksel, 2 (A. 
A.) - B. Van 
Zeeland yeni ka. 
bineyi kurmak is· 
tememiştir. Bay 
Van Zeeland'm 
bu kararı sıya -
sal mahfille.ri hay· 
rete düşürmemiş
tir. Bu mahfiller 
iktidar mevkiinden 
çekilmek niyetin B. Vanderve!d 

de olduğunu da biliyorlardı. Bununla 
beraber B. Van Zeeland'ın başka kom. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

ETi BANKIN BiR YII"'I 

B. şuşnig oğluyla beraber 

Viyana, 2 (A.A.) - Başbakan Şuş. 
nig dün akşam ansızın ekspresle Roma • 
ya hareket etmiştir. B. Şuşnigin B. Mu
solini ile bir görüşme yapacağı muhak. 
kaktır. Başbakamn yolculuğu burada 
büyük bir heyeca~ .uyandırmıştır. Bu 
hususta bir çok fıkırler yürütülmekte-

PARIS GREVİ GENE 

GENIŞLEI\fECE BAŞLADI· 

On beş f abril{a 
greYcilerin elinde 

Paris, 2 (A.A.) - Dün saat 23 de 
grevciler on beş fabrikayı işgal etmekte 
bulunuyorlardı. 

Patronlar sendikası, anla~azlığın 
daha ziyade artması tehlikesi olduğunu 
billirmektedk. Patronlar, grevcilerin 
"Münferiden çalışanların hürriyetleri
ni bozan yeni bir takını nümayi~ere 
koyulmuş olduklarını" söylemektetiir. 
ler. 

(Sonu S. inci sayfada) 

idare heyeti raporunda 937 yılında'. 
türk bakırların.ın piyasaya çıktı.ğıni 

müjdeliyeceğini söylemektedir 
Bitişik sütunu

muıdaki Kamu -
tay çağrısından 

da anlaşılacağı gi. 
bi, Eti Bank· 
ın umumi heyeti. 
ni teşkil eden 
Büdce, İktısad ve 
Divanı Muhase -
bat Encümenle -

• ri umumi heyet . 
Eti Bank idare leri ile delegeler 
Meclisi Reisi B. bugün saat onda 
Hamid Escniş Kamutay Büdce 

Encümeni salonunda toplanacaklardır. 
Bankanın kuruluşuna aid 2805 sayı

lı kanun 14 - 6 • 935 ti tihinde kabul 
edilmekle beraber Banka namına sala
hiyetli kimselerin Bakanı· .. M 1 . . 

a.. ec ısınce 
tayinleri 20 ikinci teşrin 935 tarhine 
rastladığından banka ancak 7 b . • 

A ' rıncı 

kan~n .935 tarihinde muameley e başla. 
yabılnuş ve bundan dolayı 2805 sayılt 
kanunun muvakkat birinci maddesi 

mucibince bankanın birinci is senesi 

yalnız 24 günlük bir devreye ~id hu -
lunmaktadrr. 

İdare meclisi raporunda diyor ki: 

•• ••• Her ne kadar Bankamız bugün 
bile teessüs devresi içinde bulunmak

( Sonu 5. inci sayfada) 

BUGüN 
Saat 1 O da biidce, diraru mu.Tta, 
sebat ve ihtısad enciinıerılerinden 

miirckheb umıımi lteyeı 
topla11acllktır. 

Ruzname ""udur. 
ı - Etibankm 193; senesi btıan .. 

ç~su ile kar ve zarar hesaplarının tet • 
kık ve tasdiki. 

2 - Denizyollan işletme idaresi • 
nin 1935 senesi bilançosu ile kar ve za .. 
rar hesaplarının tetkik ve tasdiki. 

3 - Akay işletme idaresinin 103ı 
senesi bilançosu ile kar ve zarar hesap .. 
larının tetkik ve tasdiki. 

4 - Fabrika ve havuzlar idaresinin 
1935 senesi bilançosu ile kar ve zarar 

hesaplarının tetkik ve tasdiki. 

S - Denizyolları ve Akay işletme
lerile fabrika ve havuzlar ve İstanbul 
ve İzmir liman ; Jaresinde çalıştırıl

( Say/ayı çeviriniz) 



YENi KANUNA GÖRE 

Baıı~~aları1ı kuruluş ve çalışma şart
ları, sermaye ve mevduat nisbetleri ve 

iç teşkilatları nasıl olacaktır ? 
(Başı 1. inci sayfada) 

olan mevduatı koruma kanununun ted
vin ettiği esaslar bu bakımdan kafi de
ğildir. 

Bundan dolayı bankalar mevzuunun 
iktısadi, hukuki ve idari bütün cephe
lerini derpiş eden bir ana kanuna lüzum 
ve ihtiyaç vardır. Bu ana kanun tecrü_ 
be seneler;nin icab ettirdiği tadilat ile 
takviye edilmiş olarak mevduatı koru
ma kanununun prensiplerini de içine al

mıştır." 

••* 
Kanunlarımıza göre kurulmuş ve: ku

rulacak bankalarla memleketimizde şu
be açmış veya açacak bankalar anonim, 
!imitet, veya hisse senedli komandit ol
mak şartile bu kanunun hükümlerine ta
bi olmaktadır. Emniyet sandığı ile, hu. 
susi kanunlarla kurulan bankalar veya 
sermayesi tamamen yabancı bir devlete 
aid bankalar bu hükümdeu müstesnadır. 

Banka muameleleri için kurulacak 
şirketler de ticaret kanununun 280 inci 
maddesinde yazılı mezuniyet usulüne 
tabidirler ve bu mezuniyet !ktısad ve 
Maliye vekillerinin müşterek teklifleri 
üzerine verilecektir. 

Memleketimizde bankacılık yapacak 
yabancı şirketlerle sermayesi devlete 
aid ecnebi bankalar da Bakanlar mecli
sinden izin almaya mecburdurlar. Yerli 
ve yabancı bütün bankalar bundan son
ra açacakları şubeler için bu mezuniyeti 
behemehal alacaklardır. 

Bankalar iki ay içinde maliye ve ik
tısad vekaletlerine birer beyanname ver
meye mecburdurlar. Bunlardan türk ka
nunlarına göer kurulmuş ve kurulacak 
bankalar beyannamelerinde isimlerini 
ve kuruluş tarihlerini, merkez ve şube. 
lerini, sermayelerini. ihtiyat akçelerini; 

Ecnebi memleketlerde kurulmuş ve 
Türkiyede şubesi olanlar iş merkezle
rini, Türkiyedeki şubelerinin açılma ta
rihlerini ve bunların sermayelerini, ku
ruluş tarihlerini, yedek akçelerini bil
direceklerdir. Türkiyede birden fazla 
şubesi olan yabancı bankalar, bir buçuk 
ay içinde bu şubelerden birini diğer şu
beleri temsile mezun ve salahiyetli ol. 
mak üzere göstereceklerdir. 

Maliye ve !ktısad vekaletleri, verile
cek beyannameler üzerine, bu kanun hü
kümlerine göre her bankanın mevduat 
kabulüne salfihiyetli olup olmadığım 

birlikte tayin ve beyannameleri tevdi 
tarihinden iki ay içinde kendilerine bil
direceklerdir. 

1\fcyduat kabul edebilmek için: 
Mevduatı kabul edebilmek için türk 

kanunlarına göre kurulan bankaların 

tediye edilmiş sermayeleriyle bütün ye
dek akçeleri tutarının ve yabancı mem
leketlerde kurulup 'l'ürkiyede şubesi o. 
lan bankaların, bu §ubelere ayırdıkları 
tediye edilmiş sermayeleri: 

Nüfusu 250 binden fazla olan şehir
lerde en az bir milyon lira, 

Nüfusu 100 binden fazla ve 250 bin
den aşağ ıolan yerlerde en az 500 bin li-
ra, 

Nüfusu 50 binden fazla ve 100 bin
den aşağı olan yerlerde en az 125 bin 
lira. 

Nüfusu 50 binden aşağı olan yerler. 
de e n az 50 bin lira olması şarttır. 

Bankaların iç teşkilatı 
Anonim şirket olarak kurulan ban

kalarda ticaret kanunlarında gösterilen 

idare uzuvlarından baıka bankalar ka
nununda yazılı vazifeleri yapmak üzere 
idare meclisi tarafından, idare meclisine 

mak üzere getirilecek muhasebe müte. 

hassısı hakkında Ba,vekilet tezkeresi 

15 - Akay i'letmesinin 1936 büdcesi. 

ac bağlı 4 numaralı cetvelin parasız se
yahat edecekler kısmında deği,iklik 

yapılmasına dair Ba,vekUet tezkeresi. 

7 - Fabrika ve havuzlar idaresi • 

ain 1936 kadrosuna 180 lira ücretli iki 
snüh-.ndia ilivcli hakk•o~ Baıvckilet 
tezkeresi. 

dahil olanlar arasından seçilen iki aza i
le umum müdürden mürekkeb üç kişi
lik bir idare komitesi kurulacak ve ban
ka umum müdürü bu komitede tabii aza 
l)}a• ak bulunacaktır. Ticaret kanununun 
idare meclisine verdiği salahiyet mah. 
İuzilur. 

Limited veya hisseli komandit şir
keti şeklinde kurulan bankalarda idare 
komitesi ticaret kanunu ve esas muka
velenameleri hükümlerine göre umumi 
heyetleri veya şerikleri tarafından seçi
lecek üç zattan terekküb edecetir. Be
şinci madde mucibince ecnebi bankala
rın memleketimizdeki idare merkezle. 
rinde idare meclisini ve idare komitesi 
salahiyetlerini haiz olmak üzere üç kişi
lik bir idare uzvu kurulacaktır. 

Limited veya hisseli komandit şirke
ti şeklinde kurulan bankaların idare ko
mitesi ticaret kanunu ve esas mukavele
nameleri hükiimlerine !"Öre umumi he
yetleri veya ortakları tarafından se · 
CC"k iki zat ile ı;irketin müdüründen te
rekkiib edecektir. 

Ecnebi bankaların Türkiyedeki ida
re merkezlerinde idare meclisi ve idare 
kmr.itesi saHl.hiyet ve mesuliyetini haiz 
"

1.,..Rk iizere bankanın merkez müdiirü
nün de bulunrluğu üc kişilik bir idare 
uzvu tesis edilecektir. 

İdare meclisi. idare komitesinin fa
aliyetini kontrol etmekle mükellef ola
caktır. İdare meclisi azalarından her bi. 
ri id <lre komitesinden, bu komitenin fa. 
aliyeti hakkında her türlü malUmatı is
tcmeğe, münasip göreceği her nevi kon
trolu yapmaya salahiyetli olacaktır. 

İdare komitesinin ittifakla verdiği 

kararlar doğrudan doğruya ,ekseriyetle 
verdiği kararlar idare meclisinin tasvi
binden sonra yerine getirilecektir. 

Bir bankanın idare meclisi ve idare 
komitesi reisi ve azalarının ve kontro
lörlerinin ve banka adına imza koyma. 
ya salahiyetli müdür veya memurların 
doğrudan doğruya veya muvazaa yolu 
ile bankadan her ne şekilde olursa olsun 
kredi almaları, bankaya lehlerine ola
rak kefalet veya teminat verdirmeleri 
yahud menfaat rabıtasile bağlı oldukla
rı şahıslar ve müesseseler lehine kredi, 
kefalet veya teminat verilmesini temin 
ettirmeleri ve bankanların da bu gibi iş
ler yapmaları yasak olmaktadır. 

Bir bankanın kendi kurduğu veya ser. 
mayesinin en az yüzde 25 ine malik ol
mak şartiyle ortak bulunduğu bir mües. 
sese idare meclisinde bulunan kimse
ler, aynı zamanda bu bankanın idare 
meclisinde bulunacak olurlarsa. idare 
meclisinde bulundukiarı müessesenin 
banka ile iş yapması yasak olmıyacak

tır. 

Bir bankanın idare meclisi ve idare 
komitesi reisi ve azaları hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 245 inci mad
desinin 3 numaralı bendinde yazılı de
recelerde akrabalığı bulunan kimselere 
tealluk eden kredi, teminat ve kefalet 
taleplerinin müzakeresinde bulunamı

yacaklar ve bu işler hakkında rey vere. 
miyeceklerdir. 

Bankalar kendi memurlarına gerek 
doğrudan doğruya ve gerek muvazaa 
yoluyla ödünç para ve lehlerine temi
nat veremiyecekler ve kefil olamıyacak
lardır. 

His!-ıedarlar umumi heyeti 
aclına mürakipler 

Ticaret kanunu hükümlerine göre 
seçilen mürakipler banka idare meclisi, 

idare komitesi reisi ve azalariyle müdür 
ve memurlarının bu kanun hükümlerine 

ve bankanın esas mukavelesine aykırı 

hareketlerini gördükleri takdirde, bun
ları vesikalara dayanarak şirket umu-

mi heyetine hitaben hazırlıyacakları ra
porlarla bildirmeye mecbur tutulmakta. 
dırlar. Mürakipler, bu raporların birer 
suretini maliye ve iktısad vekaletlerine 
göndereceklerdir. 

(Kanunun kredi muameleleri ve kar. 

§ılıklar, üç aylık hesap pusulaları, bi
Mnçolar ve defterler; yeminli mürakip· ı 
let, mesuliyet ve ceza ve müteferrik hü
kümlerini yazmaya devam edeceğiz.) 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Bir vergi kaçakçısı 
mahkfun oldu 

İstanbul, 2 - Vergi makbuzlarında 
tahrifat yapan değirmenci Mihal onbir 
ay yirmi gün ağır hapse mahkum oldu. 

Kazım Dirik'in teftişleri 
İstanbul, 2 - Trakya genel müfetti

şi general Kazım Diriğ bugün İstanbu
Ja geldi teftiş için yarın Çanakkaleye 
gidecektir. 

Sultanahmet kazısı 
İstanbul, 2 - Sultanahmetteki kazı 

fevkalade iyi neticeler vermektedir. Ye
niden mozayikten yapılmış bi.r yol da
ha bulundu. Profesör Bakster ''çalışılan 
sahadan bu yıl pek zengin neticeler alı
nacağı ümidinde olduğunu'' söyledi 

Ü ni ver si telilerin 
kampları 

İstanbul, 2 - Üniversite talim tııbu
ı·u kamplarını bu hafta sonunda Pen
dikte kuracaklardı~ 

Bir çocuğun marifetleri 
İstanbul_, 2 - On iki yaşında bir ço

cuk sınıfta kaldığı için mualliminin e
vini taıı::Iamış ve camlarını kırmı~tır. 

Olimpiyat seçme maçla
rının yapılacağı günler 

İstanbul, 2 - Ayın altı, yedi ve do
kuzuncu günleri İstanbulda yapılacak 
milJi takım seçimle.ri maçlarını idare 
edecek hakemler tesbit edilmiş.tir. Ayın 
6 sında Ankara - İstanbul maçını iz
mirli Mustafa 
6 sında Sirist Viyana - İzmir maçını 

Şadi Tezcan 
7 sinde Ankara - İzmir maçını Ahmet 
Adem 
7 sinde Sirst Viyana - İstanbul maçı

nı Sadi Karsan 
9 unda İzmir - İstanbul maçını Anka
radan gelecek hakem 
9 unda Sirst Viyana - İzmir maçını 
Hulki. 

Tiftik cemiyetinin 
toplantısı 

Türkiye Tiftik Cemiyeti Umumi 
Heyeti önümüzdeki cumartesi günü 
cemiyetin umumi merkez binasında top
lanacaktır. Ruznameye göre muvakkat 
reis ve iki katib seçilecek, idare heye
ti ve murakıplar raporlariyle 936 • 837 
büdcesi tetkik ve tasdik edilecek, aza ta., 
rafından yapılan teklifler görütülecek, 
umumi reis, murakıp, umumi idare he

yeti seçilecektir. 

Ödemişte «İlk kurşwı» 
bayramı kutlandı 

Ödemiş, 2 (A. A.) - Kahraman 
ve vatansever Ödemiş "llk kurşun" 
bayramını tarihi heyecanı içinde Ha
cı llyas tepesinde büyük tezahürler 
yapmıştır. Törene Ödemiş, Bayın
dır ve Torbalı ile civar köylerden bü
yük bir yurddaş kafilesi iştirak et
miştir. Törene istiklal marşı ile baş-
1anmış ve işgalde ilk ödemiş teşkila
tının başında bulunanlardan Şükrü 
Konuk o tarihi günün hadiselerini 
anlatmıf, hararetle alkışlanmıştır. Tö
renden sonra misafirler ağırlanmış, 
akşama kadar ulusal oyunlar oynan· 
mış, güreşler yapılmış, ve çok eğlen
celi bir gün geçirilmiştir. 

ÇAÖRI 
Bugün saat 10 da lı kanunu 

muvakkat encümeni toplanacak-
hr .• 

* * * 
Kamutay Maliye Encümeni •a

at 10 da toplanacakhr. 
* * * 

Bugün saat 10 da Dahiliye t.n
cümeni toplanalaktır. 

Bakanlar meclisinde 
Bakanlar Meclisi dün Başbakan İs

met İnönü'nün reisliği altında toplana
rak muhtelif işler üzerinde görüşmeler. 
de bulunmuş ve bu işlere aid kararlar 
vermiştir. 

Şam }Janayırıııchı 
Türk pavyonu çoJr 
b e ğ e n i li y o r 

Şam, 2 (A. A.) - Anadolu ajaı. 
sının hususi muhabirinden: 
Şam milletler arası panayırı bü

yük bir törenle açılmıştır. Panayırda
ki türk pavyonu gayet iyi hazırlanan 
ve muvaffakıyetle teşhir edilen ihra· 
cat malJanmızla dolu idi. Panayırı 
resmen açan hükümet reisi, pavyonu
muzun önüne geldiği zaman başkon
solosumuz ve sergi komiserimiz, Ra· 
gıb hükümet reisine izahlar vermiş
lerdir. Hükümet reisi başta olmak Ü· 
zere panayırın açılışına davetli olan
lar türk pavyonuna derin bir alaka 
göstermişier ve takdirlerini bildirmis
lerdir. Halk mallarımıza büyük ra~
bet göstermektedir. 

Gazetemiziıı 
tertilı ettiği tenis 

müsahal{aları 

Birincilere iki kupa 
verilecektir 

, 
'Gazetemiz tarafından 20 haziran 

cumartesi günü öğleden sonra Mu
hafız gücü kortlarında başlamak üze
re tenis müsabakaları tertib olunmuş
tur. Müsabakalar tekler ve çiftler a
rasında olmak üzere yapılacaktır. 
Birincilere verilmek üzere iki kupa 
konmuştur. 

Müsabakalara girmek istiyen ve 
kulüplere bağlı bulunan sporcuların J O 
hazirana kadar her gün saat J 1 den 
13 eve 18 den 20 ye kadar (2959) 
numarada Asteğmen F uada telefon
la adlarını yazdırmaları lazımdır. 

Kahve idhalatı için yeni 
bir mukavele yapılacak 

Kahve ve çay ithald.tının bir elden 

idaresi hakkındaki kanuna istinaden 

akdedilmiş olan mukavelenamenin 

müddeti 7 mayısta bitmişti. Bu muka

vele mucibince Brezilyadan memleke

timize ithal edilmiş kahvelere mukabil 

memleketimizden Brezilyaya maden 

kömürü, zeytinyağ, tuz, kuru meyva, 

tütün gibi mallarımız satılmış ve 'her 

yıl memleektten vasati olarak 5 milyo. 

na yakın serbest döviz t~viyesini icab

ettiren bu ithalat türk mallariylc karşı

lanmıştır. 

Hilkümetimizin kahve ithalat işini 

aynı tarzda gene bir elden idare etmek 

kararında olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

babtaki p.rtlar yakında gazetelerle ilan 

edilecektir. Haber aldığımıza göre, 

memleketimizde önümüzdeki sene ba • 

şına kadar yetecek mikdarda kah.ve 
stoku bulunduğundan, kahve vermek 

üzere vaki olacak müracaatların tetkiki 
için önümüzde vakit vardır. 

Alman hukukçuları 
Ankaraya geliyorlar 
Memleketimize gelen al~ hukuk. 

çuları 20 kişilik bir kafile halinde An -
kaarya sabah gelip akşam treniyle dö

neceklerdir. Alman hukukcularını hu
kuk ilmini yayma kurumu adına cemi. 
yet reisi Manisa mebusu B. Refik İnec 
Tüncofis raportörlerinden B. Suad Kes
kinoğlu ve Ankara hukuk fakültesi 
profesörlerinden B. Cahid ve Ankara 
Barosu milmessilleri karşılayacaklar • 
dır. Heyet Ankarayı gezecek ve şeref
lerine bir ziyafet verilecektir. 

,3 HAZiRAN 1936 ÇP ~ .. " '\MBA 

25 lira ile 
iş Banli.asının 

Kumbara ikramiycsiıu1cn 2000 
lira kazanan talili 

Türkiye İş Bankasında 25 lira tev· 
diatı bulunan kumbaralı hesaplar ara. 
sında yapılan mayıs keşidesinde 2.000.
lirahk ikramiye Kars şubesinde 656 nu
maralı hesap sahibi Bay Musa Kazıma 
çrkmıştır. 

Deniz yolları için bir 
mütehassıs getirildi 
Ekonomi Bakanlığr denizyolları 

idaresi için Almanyadan Dr. Kip adın· 
da bir mütehassıs getirtmiştir. Dr. Kip 
idare müşaviri olarak çahşacnktır. Mü· 
tehassıs Bakanlıktan talimat almak 
üzer-e şehrimize gelmiştir. 

Yeni yumurta nizamna
mesinin iyi neticeleri 
Yeni yumurta nizamnamesinin te. 

min ettiği kontrolun çpk iyi neticeler 
verdiği, yumurta ihraç merkezlerinden, 
gelen h,aberlerden anlaşılmaktadır. Yu
murta ihracatçılarının ekseriyeti kont· 
rolün kendi menfaatlerine uygun gel • 
diğini söylemektedirler. 

Evvelce harice kontrol edilmeden 
gönderilen yumurtalarımız, ne lamba
dan geçirilir ve ne de tasnif olunurdu. 
Sandıklara gelişi güzel doldurulup ih. 
raç edilirdi. Bittabi malların alıcı tara· 
fından kabul olunduğuna dair haber 
gelinceye kadar da tüccar üzüntü için
de kalırdı. Ve yumurtalar ekseriyetle 
refoze edilirdi. Şimdi ambalaj ve tas• 
nif işine çok ehemiyet verilmektedir. 
Tüccar yumurta nakliyat tarifelerinin 
ucuzlatılmasından dolayı da çok mem. 

nundurlar. 

DlJ. KÖŞESİ 

Bu sütunda her gün, gazete ve 
mecmualanmızda gözümüze ilişen 
üshlb, dil, gramer, ve sentaks hata .. 
tarını işaret eden bir yazı bulacaksı• 
nız. Maksadımız türk diline hizmet 
etmek ve onun güzelliğini korumak 
olduğundan gazete ve muharrir ismi 
zikretmeden alarak tenkid edeceği· 
miz satırlar için, arkadaşlarımızın 

bize gücenmiyeceklerinden, ve hatta, 
bu çalışmalarımızı memnuniyetle kar• 
şılıyacaklanndan eminiz. 

Bir kanlı vakanın hika~ıi. Bermu• 
tad, muhabir fişirme edebiyatina ka• 
lemini alabildiğine kaptırmıf. Bize 

ne inciler sunmuyor kil 
"Bu çifte ölümün kızıl talııkiyesini 

de §Öyle sıralıyoruz .. .'' 

"Kı~ tahkiye", muhteıeın keli• 

rneler sıralamak öuntisinİll tipik bir 
mahsulüdür. Tahkiye, hile.iye edif 

tarzı, hika~ sanatı demektir. Bura .. 

da iae •aaece laikciye mancuuaa kulla .. 
nılmııtıı'. Sonra tahkiye tesbilt tane .. 
leri miclir it "ftt'alanıyor''. 

''Güzeldir. Hatta cazibesi de er• 
kekleri teshir edecek kadar cömerd .. 
dir". 

Cömerdlik kendinden bir feyle,.• 
vermenin ifadesidir. C<Uibe verme~, 

bilakia kendine çeker. On1111 ~ndir I 
lci ca2ibeye cömerdlilı iwe edilifİ. 

pek yeraü bir ıav•Ü olmakt• lrurfu·· 
lomıyor. . 

"Kendi karılİyle de a,...lauttır'' 

lruan biriyle ayrılrnas, Wriaden •Y.• 
nlır. 

"Biraz sonra hayat 'bulacak facia• 

dan bihaber ... " 

"Facianın hayat bulamsl' eıri.jinal 

bir ilade tar~. "Bilıaber" yerine ha• 

ber•iz demek pek mi ırüçtiir1 
"Ruhsuz cesedin kıvrık pannakta.ı 

n araımda ... " 

Demek iti cHcdin ruhlusu ela c tur• 

muf. Bunu da yeni öireniyoraz. 

Ve bütün bunların bir sütun'ulı 

ya.ı;ı içine sıkıftıiını da unutm- ıs. 
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ğazlar o sı 
ı . . iki Alal{.alı on devletin iştiral{iy e yırmı 

h . d Montrö de toplanacak. 
azıran a 

K f b. hafta kadar stireceği sanılıyor on eransın ır 

1 Cenevre, 2 (A.A.) - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
Milletler Cemiyeti konseyinin 15 ha

zirandaki fevkalade toplantısından son
ra yani 22 haziranda İngiltere. Fransa, 

· ı Roman-Sovyet Rusya, Japonya, Ita ya, . 
· Bulgarıs-ya, Yugoslavya. Yunanıstan, · .. 

tan ve Türkiye de legasyonları Montro-
hk . · esede toplanarak boğazların ta ımı_ m 

lesini gözden gedrip neticelendırecek-
" "k" lerdir. Konferans konuşmalarına hu ı~ 

.netimizin bu babta hazırladığı bir proje 
esas olacaktır. Montrö palas salonları~
da toplanacak olan bu konferansın bır 
hafta kadar süreceği sanılıyor. Konfe
rans ilk aleni celsesinden sonra iki ve
ya üç komisyona ayrılarak hususi ko-

d kt . Konferan-
nuşmalarma devam e ece ır. . . 
'>ın teknik kısmı Milletler Cemıyetl 
nezdinde daimi delegeliğimiz tarafından 
iknıal edilmiştir. 

Milletler Cemiyeti konuşmalarını 

dainıi surette takib eden yüz kadar ga

zeteci ile, konseyin fevkalade toplan
tısını takib etmek üzere gelecek olan 

elli kadar gazetecinin Montrö kon~~
ransınr takib edecekleri tahmin edılı-

Konsey toplantısı 
Cenevre,2 (A.A.) - Anadolu ajan· 

':iının hususi muhabiri bildiriyor: İn • 
giltere dıs isler bakanı B. Eden ile ye
ni kurula~k fransız hükiimctinin reisi 
B. Blum arasında son günlerde yapılan 
konuşmalarda İtalya'ya tatbik edilmek
te olan zecri tedbirlere, konseyin hazi-

yor. iVIontrö palasın büyük bir salonu 
azetecilere yer ayrılmıstır. Bu salonda 

g k b .. 
bi.r telgraf bürosiyle 20 telefon a mı 
kurularak gazetecilerin işleri kolaylaş
tırılmıs bulunuyor. 'Gerek İsviçre fe· 
deral hükümeti ve gerek se ''Vaud" 
kantonu hükümeti konferansın eksiksiz 
bir şekilde çalrşması için gereken bü
tün tedbirleri almışla.rdır. Montrö 
palas ile Teritedeki Grand Ilotel gaze
tecilere üç yemekle beraber odayı gün
de 15 İsviçre frangına vereceklerini 
millerlerarası basın ku.rumu reisine bil-

dirmişlerdir. 

Boğazlar konferansında ~ov;yet 

Rusyayı, 8. Litvinof temsil 

edcceJ.·. 

Moskova, 2 (A. A.) - Dış işleri 
komiser muavini Krestinski, boğ~z
lar rejimi meselesini gözden geçıre

k olan Montrö konf eransma Sov
~:t Rusyanm iştiraki için Tiirkiye 
dış işleri bakanı tarafından yapılan 
ağn üzerine Sovyet Rusyanm mez-

kç" konferanta Litvinof tarafından 
ur d .. 

temsil edileceğini bil irmıştır. 

geri mi kalacak ? 
ran fevkalade toplantıda akdolunul • 
mıyarak, eylUl umumi i~timaına kadar 
geri bırakılmasr meselesınde uyuştu~ • 
!arı bildirilmektedir. Bu haber teeyyud 

ettiği takdirde 15 haziran fevkalade 

k ey tolantısının da sonraya bırakıl-ons . 
ması ihtimalleri ileri sürülmektedır. 

İtaJya .Milletler Cemiyet~~e~ ajrrılma~ı. 
1 

ciddi sıırette du~unuyoı~ . 
Roma, 3 (A.A.) - Salahiyetli mah

fillerde söylenildigine göre, İtalyanın 

Milletler cemiyetinden cekilmesi, ciddi 

ı>urette düşünülmektedir. Bununla be· 

raber bu hususta daha he rhangi biı ka· 

rar alınmış değildir. Yalnız İtalya, önü· 

lllÜzdeki milletler cemiyeti to;::ılantısına 

1ştirak etmiyecektir. 

Roma 2 (A.A.) - Italyanın Hı hazı -

d l. 1'letler cemiyeti konseyine işti-ran a m • . 
raki meselesi hakkında henüz resmı bır 
karar verilmiş değildir. 

Sıyasal mahfiller, İtalyanın konsey-

de bulunmıyacağmı teyid etmekt:dir -
ler. Meğer ki -nilletlerarası vazıyette 
beklenilmiyen bir t~kım hadiseler zuhu-

ra gelsin. 

Habes lıarllında ölen İtalyanların sayısı 
' Roma, 3 (AA.) - Yeni neşredilen 

resmi bir istatistiğe göre, bütün habeş 
harbı esnasında ana vatan ordusundan 
2313 kişi ölmüştür. Bunlardan 1009 un~n 
Ölümü hastalık ve her türlü kaza netı-
ces\dir. 

Ye.rli askerlerden ölenlerin adedi 

1593 dür. 

Habesistanda çalışmakta olan 120 bin 

İtalyan i;çisi arasında hastalık sebebiy

le ölenlerin adedi de 453 dür. 

Bulaaristanın yeni Ankara elçisi 
So~a, 3 (A.A.) - Bulgaristanın Türkiyenin Sofya elçisi B. Berker, el-

geliyor 

}'eni Ankara Elçisi B. Teodor Kristof çilik ileri gelenleri, türk • bulgar dost-

bu akşamki ekspresle Ankaraya hare- 1-uk cemiyeti başkanı profesör Stoya • 

ket etmiştir. Yeni elçi, istasyonda baş- nof, dış işleri bakanlığr ileri gelenJe.ri 

bakan vedış işleri bakanı B. Köseivanof ve gazetecilerle elçinin dostları tara -
kıral adına B. Gruef, dış işleri bakan • 
lığı genel sekreteri B. Nikolaeyf, 

fmdan uğurlanmıştır. 

r, (Bu sergide çok beğenilen pavyonumuz 
•1 • Am j>anayırındaki rnvytmrımu~ f d d r) 

bakk111daki yau ve resımler 6 rncı saya a r • 

MİLLETLER CEMİYETİ MANDA DAİMİ KOMİTESİNDE 

İngiliz delegesi Filistin vaziyetini izah etti 

Filistindeki ingiliz kuvvetleri beş tabura çıkarıldı 
Cenevre, 2 (A.A.) - Milletler cemi

yeti manda meseleleri daimi komitesi, 
dün Filistini manda idaresinin 1935 yılı 

raporunu gözden geçirmeğe başlamıştır. 
Bu münasebetle mandater devlet de

legesi bey anatta bulunarak ezcümle de. 
miştir ki: 

"- Maale sef Filistindeki karışıklık-

Asamllleıı ·n toplantı
ya çağrılması için 

Arjantin delegesi Genel 
Sekretere bir nota verdi 

Cenevre, 3 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti nezdindeki Arjantin delegesi bu 
akşam Milletler Cemiyeti genel sekre
terini ziyaret ederek asamblenin top
lanması hakkrndaki talebini tahriri O· 

larak vermiştir. 
Arjantin delegesi, genel sekreter ile 

konuştuktan sonra gazetecilere ezcüm
le demiştir ki : 

"- Milletler Cemiyeti asamblesi, 
İtalyan - habeş meselesini gözden geçir
mek için muhakkak surette haziran için
de toplantıya çağrılacaktır. Milletler 
Cemiyeti, hak beraberliği prensipi üze· 
rine dayanmaktadır ve bu sebebten, bü
tün azalar yeni vaziyeti gözden geçire
ceklerdir. Esasen dünya kamuyu de bu
nu istemektedir. Bu tetkik. Milletler 
Cemiyeti azası devletleri toplu bütün
lüklerini garanti altına alan onuncu 
madde esası dahilinde yapılmalıdır . ., 

ltalya asamblenin toplanm.a:um 
liizu nısuz buluyor 

Roma, 2 (A.A.) - Havas ajansın

dan: 
Resmi mahfiller, Arjantinin Millet

ler Cemiyeti asamblesinin toplantıya 
çağrılması teklifi hakkında pek de el
verişli olmayan bir takını fikirler ileri 
sürmektedirle.r. Bu mahfiller, asamble
nin böyle acele acele toplanmağa çağ
rılmasına hiç de lüzum olmadığı kana

atmdadırlar. 

Roma siyasal mahfilleri, başlanğıç
da Arjantinin teşebbüsünü öğrendikle
ri zaman çok müsait davranmışlardı. 
Şimdi ise Arjantinin maksdalarmın 
ve yapmış olduğu te§:ebbüsün netice
lerinin bir çok pü.rüzlerle mali olma
sından dolayı ihtirazlr davranmak•a

dırlar. 

-·-~·--
Büdce ifşaatı 

Mahkemenin kanaatleri bir be
yaz kitab halinde neşredildi 

Londra, 2 (A.A.) - Bu gece "büd-
ce ifşaatı" meselesi hakkxnda mahke • 
menin hasd etmiş olduğu kanaati muh
tevi bir beyaz kitab neşredilecek ve 
mahkemenin raporu bugün Londraya 
dönecek olan B. Thomas'a verilecek -

tir. 
Londra gazetelerinden birinin büd-

cede yapılacak değişikliklere karşı ken
dilerini sigorta ettirmiş olan kimsele • 

re verilmesi gereken ve otuz bin İngi
liz lirasr kadar tuttuğu sanılan paranın 
alakadarlar tarafından şimdiye kadar 
istenilmemiş olduğu suretindeki haber 
kamoyu şiddetle meşgul etmetkedir. -· .. ·~·---
İspanyada grevin biri 
biterken öteki başlıyor 

Madrid, 2 (A.A.) - Kahve lokanta 
garsonlarının 15 gündenberi devam e· 
den grevi, dün imzalanan bir anlaşma 
ile nihayetlenmiştir. Bugünden itiba
ren garsonlar i}lerine yeniden başla

mışlardır. 

Öte taraftan inşaat işçileri ise dün

den itiba.ren greve başlamışlardır. 

ların yakında nihayet bulup bulmıyaca· 
ğmı kati olarak söyliyemem. IIükümet 
Filistinde nizam ve sükunun kurulma
sını, en mühim iş olarak göz önüne aL 
maktadır. Ve bunu kurmak için ne is
yanların, ne de tehdidlerin tesiri altın
da kalacaktır.,. 

Delege bundan sonra mall ve ekono. 
mik vaziyet hakkında da izahlar vermiş 
ve karışıklıklar dolayısiyle Avrupada 
bu alanda ileri sürüJen dü§üncelerin 
doğru olmadığını kaydeylemiştir.' De
legenin izahlarına göre gelir mikdarr 

eski yıllara nisbetle azalmıştır. Ve 1936-

37 büdce projesinde bu vaziyet göz ö
nünde bulundurulmuştur. 

lh· <ınılJ ~ıazeıesi kapatıldı 
Kudüs, 2 (A.A.) - Üç arabca gaze_ 

te, on 1.ıeş gün müddetle tatil edilmi~tir. 
Kudüs civarındaki kasabalarda arastır
malar yapılmıstrr. 

Filistine }·tmidc•11 asl;er 
gifoderildi 

Londra, 2 (A.A.) - Mısırdaki gar
nizonlardan Filistine iki tabur asker 
daha gönderilmiştir. Bu suretle Filis. 
tindeki İngiliz kuvvetleri bes tabur pi
yade ile tayyare ve tank miifrezelerin: 
ihtiva etmektedir. 

Arab grevcilerint' yardım 
Kahire, 2 (A.A.) - Sıyasal mahfil

lerin tesebbüsü ile Filistinde grev ha
linde bulunan arablara yardım için bir 
iane açılmıştır. 

l.~J.·enderiyedeld hu vı•c•tlf•r <le 

Kmliise gönderildi 
Londra, 3 (A.A.) - Royter Ajansı 

nın verdiği mallımata göre, simdiye ka
dar İskenderyede bulunan İngiliz alay
ları Kudiise gönderilmil'. ve o.raya VP.· 

rilmiştir. 

B. Şuşnig ansızın Romaya gitti 
(Başı 1. inci sayfada) 

dirmek istiyor gibi görünmektedirler. 

Viyana, 2 (A.A.) - Resmi mahfil
ler, Başbakan B. Şuşnig'in İtalya yol
culuğu hakkında herhangi bir fikir yü
rütmekten çekiniyorlar. İtalyan ve a. 
vusturyalı devlet adamlarının, Avus
turyada mecburi askerliğin ilanına kar
şı küçük antantın muhtemel bir protes
tosundan doğabilecek vaziyeti incele
mek tasavvurunda bulunduklarına dair 

çıkan rivayetler tekzib edilmektedir. 
Bununla beraber, aynı mahfiller, Av

rupa vaziyetinin gözden geçirilmek ih
timali olduğunu kabul ediyorlar. 

B. Şuşnig, refakatinde tek bir sek
reterle resmi olmayan bir sekilde seya
hat etmektedir. 

Sıyasal mahfiller B. Şuşnigin yol
culuğunun iç sıyasaya müteallik bazı 

meselelerle münasebeti olduğu düşün.. 

cesindedir. Bu meseleler, şunlardır: 
Geçenlerde kabinede yapılmış olan 

değişiklikler, B. Starbembergin hükü

metten çekilmesi ve küçük antantın A
vusturyada mecbur! askerlik hizmetinin 
yeniden kurulmasını tekrar protestoya 

kalkışması ihtimali gibi şeylerdir. 

Roma, 2 (A.A. - Salahiyetli bir kay. 
naktan söylendiğine göre, B. Şuşnig ge-

çen sene olduğu gibi, İtalyan sahil şe
hirlerinden birinde dinlenmek üzere 1-
talyaya hareket etmiştir. Başbakan ile 
B. Suviı< arasında bir görüşme yapıla-

cağı tahmin olunmaktadır . Bununla be
raber B. Şuşnig ile B. Suviç yahud da 
Musolini arasında vuku bulacak bir gö
rüşme hakkında şimdiye kadar hiç bit 
karar verilmemiş olduğu temin olun. 
maktadır. 

B. Şuşrıig J"' enedikte11 bilirımf')'t'n 
bir yere gitti 

Roma, 2 (A.A.) - Havas ajansın
dan: B. Şuşnig, bu sabah saat 11 de Ve
nediğe gelmiştir. Avusturya başbakanı 

hemen tayyart meydanına gitmis ve o· 

rada hususi bir tayyareye binerek bL 
}inmeyen bir semte doğru yola cıkmıs· 
trr. 

Bazı şayialara göre B. Şuşnig, sima
li İtalyada bir yere gitmektedir. Orada 
B. Suviç ile buluşacaktır. Başka bir ta. 
kım şayialara göre Via - Recyoda Otto 

dö Habsburg ile görüsecektir. 

~·-·-

Ha},eşistanda ])Ü }iİli 
yollar yapılaca}{ 
Adisababa, 2 (A. A.) - Yeni 

Gocam valisi General Biroli l\1are
şal Graziani ile görüştükten ve tali
mat aldıktan sonra tayyare ile Goca
ma hareket etmiştir. Gocamda sürat· 
le şu büyük yollar yapılacaktır: 

Gondar • Askota - Dessie, Gon· 
dar - Adua - Aksum - Asmara, Con· 
dar - Debratabor - Ad'isababa. 

• 

"Qzıeen Mary'' Nevyorka \.'arırken "Normandie" d N . ' • 
d .. .. .. e e~yorktan Havra 
onmuştur. Saatte vasati 2943 millik b . . .. 
krı· . .. . ır surat yapa11 Norma ndıt kenuı rekor unu 

mam1şsa da, bu sı.;.ratlc ıngiiız transa tlantiğini gene gecmi<.:tir I k . d . d . 
arasındak · b • ~ . ı enız evı 

t f .ı ~.yarışın nasıl biteceği her tarafta merakla beklenmektedir Di<>er 
ara tan, ıngılız gazeteleri Queen M . . . . e. 

meti K·· d L ary ye benzer bır gemı yaptırması icin hükii· 
n onar ayn kumpanya - 5 ·ı . . . • 

ı>rna m• yon ıngılız lirası yardımda bulundu ıurı ... 
yazıyorlar. (Yukarıda· Normandie A ~ d Q "' • · - şagı a ueen Mary.) 



ULUS 

Atatürk Türl\:iyesinin hakiki yüzü:Türl{iyenin endüstrile~mesi 
L'Europeen (Faris) gazetesinde 

Ger<'~ri Tongas imzasiyle memleketimiz 
ve inkılabımız hakkında çıkan bir seri 
yazının birkaç parçasını şimdiye kadar 
tercüme etmiştik. Bugün de endüstri
leşme hareketimizi tahlil eden makale. 
yi okurlarmıza sunuyoruz: 

Türkiyenin zirai zenginliğini bili. 
yoruz. 

Şimdi, bu ziraat ve hayvancılık mem
leketinin aynı zamanda bir endüstri 
memleketi olup olmadığını sorabiliriz. 
Bu soruya cevaben evet, veya biç ol· 
mazsa büyük bir süratle oluş yolunda
dır, diyebiliriz. Türkiye, bütün saha
larda olduğu gibi endüstri alanında da, 
ilk prensipi ''Türkiyenin zenginliği 

cürk milletine" olan milli kalkınma pla
nını takib etmektedir. 

Cumuriyet hükümeti iktidarı eline 
aldığı zaman, endüstriyel şartlar çok 
hazin bir manzara gösteriyordu. Lozan 
Konfera'lsı, kapitülasyonJarr ilga et. 
mekle, yeni Türkiyeyi Avrupanın bo
yunduruğundan kurtarmıştı; bununla 
beraber. Türkiyenin muhtelif garb dev
letlerinin mali kuvvetlerine bağlı kal· 
makta devam edeceği sanılıyordu. o~
manh İmparatorl11ğunu boyundurukla
rı altında tutmuş olan Avrupa kapita. 
listleri, hakimiyetlerini devam ettirme
ye hazırlanıyorlardı: Ticaret, banka, 
gümriik re jimi, maden servetleri, demir
yolları vf' diğer amme hizmeti mono
polları, bir kelimeyle ekonomik ve fi
nansal qıekanizmanm hemen tamamı 

onlarrn elindeydi. Bundan başka da, sa
dece ziraat ve hayvancılık memleketi 
olan Türkiye, bir milli endüstriye sa. 
hib bulunmadığı için , toprağının mah
sullerini a~ağı fiatlarla dışarıya satmak 
ve mamul maddeleri altın değerine ha
riçten getirmeye mecburdu. Demek ki, 
kuvvetli ve güzel bir türk milletinin, 
tam istikla1i içinde büyümesi görmek 
isteniyorsa bu acıklı vaziyeti tamamiyle 
değiştirmek için yeni baştan işe giriş
mek icab ediyordu. 

Milli ham maddeleri işliyecek birçok 
fabrikalar kurmak lazımdı. Böylece, 
Türkiye, ihtiyacı olan mamul maddele
rin tamamını dışardan getirmiyecek, ve, 
diğer taraftan, endüstrisinin ilerleme
si ziraatine yeni bir hız verecekti. 

Başbakan, İsmet İnönü, bu işi başar. 
mak için, hummalı bir faaliyet gösterdi; 
o, türk endüstrisinin hakiki canlandırı
cısıdır. Onun yüksek idaresi altında 

1933 de türk beş yıllık planı hazırlan
dı: Memleketin ekonomik kalkınması
nın başına geçen devlet, memleketin 
her tarafında, doğrudan doğruya ken
di kontrolu altında finanse edilecek ve 
işletilecek büyük bir fabrikalar şebe
kesi vücuda getirecekti. Dokuma endüs
trisi (pamuk, yün ve kendir), maden 
endüstrisi (demir, sömikok, kömür, ba. 
kır ve kükürt), kağıd ve karton endüs
trisi, sellüloz ve suni ipek endüstrisi, 
cam ve porselen endüstrisi ve kimya en
diistrisi şubelerini ihtiva eden bu ge
niş programın gerçelenmesi tahminen 
550 milyon franga mal olacaktır. Hal
buki, dışardan bir santim bile ödünç a-

lınmamıştır. Bütün türk milleti bunun 
için büyük fedakarlıklara katlanmakta· 
dır: vergiler çok ağırdır; memurlar ma. 
aşlarının üçte birini bu ekonomik kal
kınma eserine terketmektedirler. Bu, 
mim yükselme için inadcı bir çalışma
nın güzel örneği değil midir? Uçuru
mun kenarında büyük bir enerji ham
! esiyle kendini toplamış ve ölümden 
kurtulmuş olmaktan duyduğu saadetle 
hür varlığını ebedileştirmek için olan· 
ca nikbinliğiyle ayaklanan bütün bir 
milletin tek bir insan şekline kalbolu
şunun güzel bir örneği l 

Esasen bu çalışmalar mükafatlanmış. 
tır. 1937 de bitecek olan bes yıllık pla
nın gerçelenmesi bugünden, iki sene
lik bir kazançla büyük kısmı itibariyle 
bitmiştir. Bütün Anadoluda durmadan 
fabrikalar açılmakta ve derhal çetin bir 
çalı§ma başlamaktadır. Bakırköyde Tür
kiyenin ilk defa açılan muhteşem bir 
bez fabrikası. İzmit'te gene ilk açılan 
bir kağıd fabrikası. Alpullu'da dördün
cü ~eker fabrikası. Ve nihayet geçen 
eylfilün 16 sır.da, bütün yakın şarkta esi 
olmıyan me§hur Kayseri kombinası açıl
mıştır. Beş yıllık endüstri programının 
tatbikine memur edilen Sümer Bank ta
rafndan kurulmuş olan bu muazzam bez 
fabrikası 1080 tezgaha ve 33.000 iğe sa. 
hibtir, ve senede 5 milyon kilo pamuk 
harcıyarak 30 milyon metre bez yapa
caktır. Burada gece ve gündüz üç bin 
kadar işçi çalı«acak ve üç ekip birden 
faaliyete geçtiği zaman bunların sayısı 
dört bine çıkacaktır. Yalnız atelyelerin 
iyi işlemesi değil, aynı zamanda i-;ıçite
rin refahı hıısussunda da her şey ön
ceden düşünülmüştür: Bir mekteb, bir 
stadyum ve bir ipodrum onları tahsil ve 
snorun iviliklerinden faydalandrracak
tır. 

Kayseri fabrikasrnın açılış resmi do
layısiyle Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
tarafından söylenmiş olan nutkun şu 

parçası Türkiyenin endüstri programı
nı açık bir surette hulasa etmektedir: 

"Yurddaşlar, sadece tarım sahasında 
çalışan memleketlerin akıbetlerini gö. 
rüyoruz. Şu veya bu nazariyeye bağla
narak ham maddeci kalmak lazım mı
dır, değil midir? münakaşasına girmek 
benim nazarımda ahmaklığın ta kendi
sidir. Bizden öncekiler bu yolda hayli 
çene çaldılar. Fakat düşünmediler ki 

yalnız ham maddeci olmakla iktifa eden 
memleketlerin akrbetleri çok fecidir ve 
çok feci olmuştur. Biz endüstrimizi ta
rımdaki terakkimizle beraber ahenkli 
olarak yürütmek suretiyle büyük bir te
kamül göstereceğiz. Endüstri progra· 
mımız bizi bu kemal haline götürecek 
tek yoldur. Ve memleketimizde ahenk. 
H bir ekonominin tek ifadesidir. Endüs
trileşme programımızda pamuklu kıs

mı önemli bir yer almaktadır. Memle· 
ketimizin ulusal geliri 1.200.000.000 he
sab edilmektedir. Bu rakamda dokuma 
50.000.000 liralık yer almaktadır. 1st.a
tistiklerimiz tetkik edilirse görülür H 
Türkiyeye ithal olunan yabancı ma·lce
lerin başında en kabarrk rakam olarak 
dokuma gelir. Geçen yıl Bakırköy bez 

fabrikasını açtık. Bugün de Kayseri 
fabrikasını açıyoruz ve birkaç ay sonra 
da Ereğli kombinasını açacağız. 1937 de 
Nazilli'nin sırası gelecektir. Fakat bu. 
nunla kalacağımızı sanmayınız. Memle· 
ketin ihtiyaçlarına müsavi bir mikdar 
imal etmeliyiz." 

Gerçekten biliyoruz ki, ekonomik 
kalkınma bütün endüstri şubelerine şa
mil olacaktır: Vaktiyle çok inkişaf et
miş olduğu halde bugün tereddi halin
de bulunan ipekçilik, Bursa'da devlet 
tarafından idare edilen mühim bir fab
rikanın kurulmasiyle yeniden canlan
dırılacaktır. Dört şeker fabrikası saye. 
sinde, yakın zamanlara kadar lük:ı bir 
matağ sayılan şeker şimdi herkesin a
labileceği bir madde olmuştur. İthalatın 
% 50 sini karşdıyacak olan İzmit kağıd 
fabrikasının açılmasiyle de kağıdın fi. 
atı inecektir: Düşünün ki gündelik ga
zete bugün 60 santime satlmaktadır 1 

Nihayet Sıvas çimento iymatinin baş
lrca merkezlerinden biri olacaktır. 

Fakat, Türkiyenin kendi kendine 
yetmesi için fabrikalar kurmak kafi de
ğildi. Yabancıya bağlı kalmaktan tama
miyle kurtulmak için muhtelif imtiyaz. 
lan yabancı sermayelerin elinden kur
tarmak lazımdı. Devlet, en kısa zaman
da bu işi başarma yoluna girmiştir. Ya
bancı şirketlerin imtiyazları tedricen 
satın alınmaktadır: Anadolu demiryol
larının tamamı bugün devlete aiddir. 
Devlet, şimdi, şark demiryollarının e
lektrik, telefon, su imtiyazlarını satın 

almak is.iyle uğraşmaktadır. 
Türkiyenin, hemen bütün ekonomik 

faaliyeti ellerinde tutan bir monopollar 
memleketi olduğu unutulmamalıdır; 

işte hükümetin b~lıca gayesi bütün 
türk monopollarma hakim olmaktır. 

Bunun neticesi olarak, maden teşeb· 
büslerinin yüksek idaresini de eline al. 
ması lazımdır. 

Türkiyenin toprakaltı hakiki bir ha
zinedir; burada bütün madenler bol 
mikdarda bulunur: Kömür, altın, bakır, 
demir, kalay, kurşun ve civa gibi daha 
birçokları. Henüz tamamiyle işletilmek
ten uzak olan bu servetler, günün bi· 
rinde, geniş ve değişik bir endüstriyi 
beslemeye ve aynı zamanda yüksek mik
tarda ihracat yapmaya muktedir olahi· 
lir. Tek başına Ereğli • Zonguldak 
havzası bile bütün Akdeniz memleket. 
terinin kömür ihtiyacına cevab verebi
lir. Nihayet, Anadoluda yirmi kadar 
petrol, kırk kadar manganez mıntakasr, 
yüz kadar kurşun ve bir o kadar krom 
madeni vardır. 

Türkiyenin maden işlerinde birçok 
alman, fransız, belçika sermayesi yatı
rılmıştır. Bununla beraber türk şirket
leri teşekkül etmekte ve devletin him:ı
yesi altında, madenlerin büyük bir kıs
mını satın alarak işletmeye hazırlan
maktadırlar. 

Böylece, muazzam bir ekonomik pro. 
gramın tatbikiyle, tamamiyle müstakil 
Türkiye yakın zamanda zirai olduğu 

kadar endüstriyel bir devlet haline ge
lecek ve diğer milletlerle rekabet ede
cek bir kudrete sahih olacaktır. 

[{aphca ve 
Doktor BAHA ARKAN tara .. 

lından dün akşam Ankara Rad
yosunda Türk Kaplıca ve ılıcala
rı hakkında verilmiş olan değerli 
konleranstan: 

Memleektimizde pek çok maden su
yu kaynaklarr vardır. Sağhk Bakanhğı
mrzın neşrettiği srbl ve sosyal coğraf. 
yalarına göre yurdumuzun birçok yerle· 
rinde (210) maden suyu, ılıca, kablıca 
ve çermik olduğunu sizlere haber veri
yorum. Resmi istatistiklerin yanında 

bu sayıya dahil olmıyan ve hekim arka
daşlarımızla mıntakalar halkının haber 
verdikleri daha pek çok kaynaklar da 
vardır. Şu halde türk vatanı bu bakım
dan da zengin bir topraktır. Son yılla
ra kadar Türkiye halkının ileri gelen. 
!erinin yorgunluklarım gidermek, kara· 
ciğerini, böbreğini veya romatizmsını 

tedavi ettirmek için büyük mali feda
karlıklara katlanarak koşuştukları Av
rupa su şehirlerine gitmeğe katiyen ih
tiyaç göstermiyecek kadar zengin, tıb
bi şifası Avrupanmkilerden bile daha 
yüksek olan bir su memleketi olduğu 

inkar edilemez! 

Halkımızın yalnız sağlığım değil 

iktJsadi varlığını bile koruyarak onların 
az masrafla istifade edebilmelerini 
mümkün kılan ve her biri yurd için bir 
servet olan bu muhtelif maden sulan, 
çermikler ve kablıcalar ancak cumuri. 
yet hükümetimizin kuruluşundan sonra 
Sağlrk Bakanlığında tetkik edilmiş ve 
türk doktorları tarafından tecrübe edil
dikten sonra değerlenmis.tir. Bu devir
den önce, Vişi'den, Spa'dan ve bunun 
gibi daha birçok batı memleketlerinden 
şişeler içerisinde maden suları getirilir 
ve yurdumuzda bolca kullanılırdı. Hal

buki bütün bu maden suları Türkiyeye 
gelinciye kadar bayatlanmış ve şifa has
salarını kaybetmiş bir takım sulardan 
ibaretti. Yüzlerce liramızı çeken bu ba
yat ve tesirleri artık kalmamış maden 
sularının türk sofrasında artık yerleri 
kalmamıştır! Çünkü türk vatanında bu 

sularrn fevkinde değeri olan maden su. 
lan vardır. Elverir ki bupların değer

lerini ve ne gibi hastalıklarda faydaları 
olabileceklerini bilmiş olalım. 

Türk maden sulan, kendilerini ter
kib eden madeni emlahm şimik yapıları
na göre ayırd edilmişlerdir. Fakat bun
ların tıbbi hassalarını tam bir fenni tet
kike göre hepsi tasnif edilememiştir. 

Bunun sebebi, yapılan ve yapılagelmek. 
te olan fenni tetkiklerin noksan oluşu

dur. Bununla beraber tanınmış maden 
sularının kimyevi yapıları ve hangi cins
hastalrklarda şifalı tesirleri olduğu 'bi
linmektedir. 

Kablıcalarımızdaki maden sularının 
kimyevi yapılarının yanında yer bulan 
ve son zamanlarda gündelik gazetelerde 
sık sık bahsedilen Radio - activite has
sasının bol oluşu, maden sularımızın 

tıbbi değerlerini artırmaktadır. 

Radi o _ activite hassası nedir? .. 
Radio aktivite şuaı bir kudrettir. 

İnsan neslinin uzun zamanlardan beri 
ıztırablannı teskin eden ve hastalıkları. 
nı sağlıyan bir vasıta olmuştur. Maden 
sularının kimyevi yapılarının muayyen 
hastalıkların kaplıca tedavilerindeki ö
nemli tesirlerinin yanında bilhassa bu 
hassa çok değerli ve o nisbette önemli 
bir yer tutmaktadır. 
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içmeleri • 

Uranium, Thorium Actium familya· 
larına mensub cisimler, mııden suları

mızın bulundukları mıntakalarda bolca 
vardır. Bunlar şua neşreden cisimlerdir. 
Radio • active dediğimiz kudret kayna. 
ğmı bu cisimlerden alır. Radio - activi
te bütün uzviyet hücrelerinin hayati sa
vaşlarını çoğaltan kudretli bir müneb. 
bihtir. Bu tenebbühün sonuncu olarak: 
(I) Vücudda hastalığın sonu toplanmış 
olan asidürikler, idrarla bolca çıkarak 

vücud harici olur. 
(2) Radiom emanasion teneffüs mü· 

badelelerini tezyid eder. 
(3) Vücuddaki mayaların çalışmala

rını şiddetlendirir. 

(4) Damarları genişletir, yükselmiş 
olan tansiyonu indirir. 

(5) Sinirler cümlesi üzeri· de tes· 
kin edici bir tesir yapar. 

(6) Radiom emanasiom, ak ve kara
ciğer, cild ve böbrekler tarafından cez· 
bolunmak ve sinirler cümlesini işba et. 
mek hassasına malik olduğu görülür. 

Vücudumuz uzuvlarınrn hayati fa
aliyeti için mutlaka lüzumlu olan bir 
mikdar Radioaktif enerji kaplıca teda
vilerinden faydalanarak bunu bolca a
labilir. 

Şu verdiğimiz kısa mallımattan ko
layca anlaşılıyor ki Radioactivite dedi
ğimiz şuaı kudretin çok büyük ve önem. 
li bir değeri olduğu muhakkaktır! 

Radio-activite banyolarla deri yoliy
le veya içmelerle mide ve barsaklar yo
lu ile vücudumuza nüfuz eder. 

Maden sularımızın şifa temin eden 
tıbbi zenginliklerinin ilmi mahiyetleri
ni bu suretle hulasa ettikten sonra bun
ların yerlerini ve hangi hastalıklara ya. 
radıklannı anlatalım: 

Her şeyden evel maden suyu kaynak
larına ve kaplıcalara gönderilmesi caiz 
olmıyan hastalar hangi hastalardır? ... 
Bunun bilinmesi çok gerekli ve önem
li olan bir meseledir. 

1 - Ateşli bir hastalıkla hasta ya
tan hastalar, 2 - Bulaşıcı hastalığı o· 
!anlar, 3 - Açık veremi olan hastalar, 
4 - Müzmin hastalıklarından ötürü ka· 
şeki haline gelmiş çok zayıf ve mecal. 
siz hastalar, 1 - İlerlemiş uzvi hasta
lığı olan hastalar, 6 - Kanserli hasta
lar, bu hastaların kaplıcalardan hiç bir 
istifadeleri olamıyacağı gibi bilakis bü
yük ve sonu öldürücü olan sonuçlar do
ğurabilen tehlikesi vardır. Hastalıkla
rın cinslerine göre tıbbi faydaları olan 
kaplıca ve içmecelerimizin adlarını ve 
yerlerini bildirerek gözden geçirelim: 

1 - BURSA KAPLICALARI: 

Uludağın eteğinde çok güzel bir 
vadidedir. Buranın zengin ve şifalı olan 
suları bugün dört grup halinde kulla. 
nılmaktadır. Bu sulardan başka boş ye
re akan daha birçok sular vardır. 

A- Birinci grup: Bunu Çekirge su
ları verir. Bunlar 45 derece sıcaklıkta 
az madenli ve daha ziyade ekşi olmıyan 
yani kalevi sulardır. İçinde bikarbonat, 
pek az manganez ve eser denecek mik
darda demir vardır. Bu sular eski kap
lıcaya, (Servinar) (Hüsnügüzel) gibi ha 
mamlara ve birçok hususi evlere gider. 

B) İkinci grup: Bu grunta kükürt. 
lü kaplıcası vardır. Kaynağın suları. 

harareti 73 derecedir, madeniyeti daha 
fazla, sulan mutedildir. Pek az radio
activdir. 

(Sayfayı çeviriniz.) 

Tefrika: No: 68 

EvDüOülk v~ Ctesn 
lerle kabararak yükseliyor ve biribirini kav
rayordu. 

Yemek salonuna geçtikleri zaman Bert 
sofraya otururken: 

mağa karar vermişti. Yemekten sonra, kol
tuğuna geçmiş, Bert'le konuşmasına devam 
ediyordu. Fakat Bert, Alber'in buna kendi
sini zorlamakta olduğunu hissederek yatak 
odasına geçti ve kapıyı açık bırakarak Em
ma'ya mektub yazmağa başladı. 

Bert, el işine tekrar başlarken: "Kendisi
ni fazla sevmemden korkuyor'' dedi ve kapıl
dığı heyecanı, utanarak, içinde zaptetti. 

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

-·-------
- Tuhaf şey, dedi, insan iğrenç kelime

ler telaffuz ediyor, bunlar karşısındakine do
kunuyor. Halbuki samimiyetle sarfolunduğu 
sanılan bu sözlerin manası yoktur, çünkü 
sevgisinin hafifçe incinmesinden dolayı, böy
lelikle, büsbütün biribirine karşı inciniyor. 
Hakkm var: ben lüzumundan fazla kendi içi· 
me çekilmişim. Başkalarmdan büsbütün ay .. 
n tarzda yaşamak istiyorum. Artık sabahla
n erkenden kalkacak, evde daha az oturaca
ğım. Genç kızlık meşgalelerimden bazılarını 
gene ele alacağım ... sade senden bana ken
dini biraz daha vermeni rica edeceğim ... 

Alber, hayatmdan Bert'e yeter bir hisse 
ayırmamakta olduğunu düşünerek: 

- Evet, dedi, evet, muhakkak öyle ... 
Elele tutmuş oldukları için uzun uzun ö

pü~erek sarılışlariyle, bütün bu kırgmlıklar
d ... ., r.-.fJ~atle yıkanan ruhları bu mücadele-

- Kastanye seni görmeğe geldi, dedi. 
Yarın saat beşte tekrar gelecek. 

- Bir şey söylemedi mi? 
- Hayır. Fakat çehresi çok şeyler söyli-

yordu. Odet'in hemen gelip beni görmemiş 
olmasına şaşıyorum. Bizim haberimiz oldt<
ğunu tahmin etmekte olmalı ... 

- Öyle anlıyorum ki Kastanye, hadise
denberi evine dönmemiş olacak. Kendisi ile 
konuşacağım. Bu gibi facialarda muahyyele 
kolayca zehirlenir, insan cabucak şaşırır ... 
en ehemiyetsiz darbe sanki hayatı parçalar. 
Bir yabancının, dışardan gelen sakin bir se
sin bu baş dönmelerinden sizi kurtarması 
lazımdır. Realite çok daha huzur vericidir. 
Yarın Kastanye'yi görüp bu işi düzeltece
ğim. 

Biraz durduktan sonra ôevam etti: 
- Kuvvetimden memnun de~ilim. İnsan 

işinin gidişine çabuk uyuyor. Mesuliyetini, 
çah~malarmdaki insani değeri unutuyor ... 

Alber o akşam, her vakitki eibi, okuma-

Fakat bir türlü yazamadığı için gene sa
lona döndü. Sessizce ve geçmiş heyecanla
rın rehaveti içinde, Alber'in kucağına otura
rak dudaklarmı Alber'in dudaklarına yaklaş
tırdı. Sonra gözlerini açınca Alber'in sakin 
gıözlerinin ~·alvanşlarını gördü. Alber düşü
nüyor gibi idi. 

Kalktı, gidip şöminenin önüne geçti. 
Alber: 
- Evli kadınların kendi yuvaları dıc;ın

da kalan insanlıkla münasebetlerini büsbü
tün kesmemelerini düşünmekte hakhsm, de
di. Dışarı çıkmalı, dışarda olup bitenlerle 
alakalanmalı... kendi içine fazla kapanarak 
yasamak iyi değil: Dfü:ıünceler şeklini değiş
tiriyor, duygular da ekşiieşiyor. Ekseriya in
san dış alemle münasebetini kesemiyor ... 
Jöneviye'yi okurken şuna dikkat ettim. Yal
nızlıkta düs.üne düşüne iyi fikirler yanlış te
lakkilere uğratılıyor: 
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Bert, kendini dinlemekten kurtulmak içm 
gezintiler yapmağa, okumağa ve hatta eski
si gibi çahşmağa karar vermişti. Piyanoya 
başladı. Afis Bonifas'tan ders ahyocdu. Bir 
gün, vaktiyle Hoffe'nin kurslarını takib et
miş olduğu Sorbon'un malum salonuna gir-
di. Sonra, birkaç kere gene gitti. 

Geç gidiyor, gözlerini profesöre dikerek 
merdivenvari sıralardan birine ilişiyor ve 
sonra, yan boş geniş amfiteatra bakıyordu. 
Tüylü küçük şapkasına dikkat etmiş olduğu 
bir genç kızın dalgın çehresini tetkik edi
yor, sonra, birdenbire, sözlerin m'1nasmı iyi· 
ce kavrıyamaksızm dinlemeğe çalı~ıyordu. 

Eskiden, su gibi akan yazısı ile sayıfalar 
'doldururdu. Her seyi anlcımağa kabiliyeti 
olduO-m • ..ı hissede~, derslerine calı ... rr. kendi· 
s;ni alim saıurdı, çünkü Alber omın hayranı 
idi. 



-3 HAZiRAN 1936 ÇARŞAMBA 

C) Üçüncü grup: Kaynarca ve yeni 1 
kaplıca suları bu grupa dahildir. Bun
ların kaynakları birdir. 82derecei hara
rettedir. 

D) Dördüncü grup: Karamustafapa
§a hamamı grupudur. Bu hamama üç 
ttıenbadan su gelir. İkisi sıcaktır ve 

fazla radio-activdir. 
Asırlardanberi, Bursa suları birçok 

ttıüzmin hastalıklara karşı kullanılmak
tadır. Müzmin romatizmalar ve artirit
ler, yeni mafsal ankilozları, sinir ağrı
ları, rahim ve mülhakat rahim hastalık
ları, bazı cild hastalıkları, nevranseni
ler, kısırlık, ~det ağrıları, müzmin 
bron.;it, müzm"n nevritler basurlar, 
kulak ve burun hastalıkları için Bursa 
kaplıcalarının biiyük ve önemli bir şifa 
tesiri vardır. 

2 _ ÇEŞME KAPLICALARI: 

Deniz kıyısındadır. Yüksek hararet
li, çok madenli ve tuzlu bir sudur. Çeş· 
rnede müteaddid menbalar vardır. Bi~ 
de burad2 sıcak sulu bir göl vardır kı 
tedavi bakımından çok kıymetli sonur 
lar veren çamur banyoları yapılabilir. 
Çeşme kaplıcaları: Lenfatızm ve sıraca, 

1 • •· 'n mafsal hasta-gt:ue zafıyetkr. muzmı . 
hkları nekris, cild hastalıkları, vazıfe
vi haz:m cihazı hastalıkları karaciğer 
ihtikanında. mesane. prostat hastalık· 
larında, dikkatli ku11anılmak ve kontrol 
edilmek şartivle bazı felçlerde faydala

rı görülme'·tedir. 
Değerli hocam orofesör Akil Muh-

, ·· derilen tar Özden'e ~öre bu sulara gon 
b'!zı hastalıırda safra ta!liarmı ::olayca 

düş"irdü'deri görülmüctiir. 

3 - YALOVA KAPI...IC'A'·!\RI : 

M k.. . .. ıı·-· sıh"ı kurulları ev ıının guze ıgı, 

ile Türkiyenin en muntazam bir k~~Iı: 
casıdır. Çok eski bir zamandanberı ıyı 
tesir ve faydaları ile dünyada ün al~~Ş-

t' ma muz· tır. Had devresi geçen roma ız • 
tnin romatizmalar, nekris, siyatik, diğer 
sinir ağrıları, baş ağrıları genel zafiyet

ler, kansızlıklar, rahim ve mülhakat ra
him hastahklaı ı, karaciğer ibtikanında 
Çok büyük fayda ve tesirleri olan bir 
kaplıcadır. Yalova suları, banyo. duş, 

.. k.. . retler·ıyle kulla-pus urtme ve ıçme su 
nılır. 

4 - ANKARAMIZIN KAPLICA

LARI: 
Bunlardan biri Haymana kaplıcası. 

dır. Ankaraya otomobille üç saat mesa
fede ve Çaldağı'nın karşı yamacında 
ınevzu ve gün geçtikçe düne göre daha 
çok şenlenen Haymana kazası -
hın merkezindedir. Ankara'nın de
ğerli Valisi Bay Nev...ad Tan -
doğan'ın büyük himmet ve gayretiyle 
asri bir teskilata kavuşan Haymana 
kaplıcası 6Ô derecei hararette, demir ve 

kükürdü ihtiva eden ve radio-activ o· 
lan bir sudur. Hastalarımızda yaptığı
ınız tecrübelere göre bilhassa romatiz· 
nıa, cild ve rahim hastalıklarında değer· 
li bir tesiri vardır. 

İkinci kaplıca, Çamlık ve şirin bir 

kaza olan Yabanabad kaplıcasıdır. Bura
da tam bir teşkilat henüz yapılamamış

tır. Halk arasında mafsal hastalıkları

na iyi gelen bir kaplıca olmakla şöhret 
lı:azanmıştır. 

İçmeler: Kaplıcaların yanında mü. 
hiın bir yer tutan içmelerin en tanın
nuşlarmın başında tuzla içmeleri gelir. 

AFYONKARAHİSAR MADEN SUYU 

Kızılay kurumunun birçok fedakarlık
lara katlanarak yaptığı en yeni modern 
tesisat sayesinde şişelerle yurdumuzun 

her köşesine dağıtılmaktadır. Tesisa
tın mükemmeliyeti sayesinde şişelere 

nıütehassıs nezareti altında alınan bu 
kıyınetıi maden suyu kaynağındaki bü-

tün evsafını muhafaza edebilmektedir. 
Radio-activ olan bu maden suyu mide 

ve barsaklarm nezlevi iltihabını giderir. 
Karaciğer ihtikanlan, sarılıklar, safra 

kiscsi iltihaplarının ve safra taşlarının 
tedavisi için çok müessir bir şifa tesi
rini haizdir. Bundan başka, idrar ciha-

%r, böbrek taşları, okzalor ve albumin
Urie'ler mesane iltihaplarına nekris ve 

teker hastalıklarına çok iyi gelir. Ma

den sularımızın içerisinde Trabzon ci
•arrnda çıkan Kisarna maden suyunu 
d · • · en a sayacak olursak içmelerımızın 
önemli ve değerli olanlarını hulasa et. 

ıniş oluruz. Kisarna maden suyunda gaz 
karbonik tabii olarak çoktur. Mide ek
§ime ve kaynama1arına. karaciğer has
talıklarına göze çarpan faydalan var
dır. 

Belçikada yeni 
kabineyi kim 

kurac k? 
(Başı ı. inci sayfada) 

binezonları gerçekleştirmek mümkün 
olmadığı ve bilhassa kıra! tarafından 

kabineyi kurmaya memur edilmesi ih
timali bulunan B. Vanderveld'in mu • 
vaffak olamaması takdirinde yapılacak 
ısrarlar karşısında verdiği karardan 
dönmesi muhtemel görülmektedir. 

Yeni l<abineyi sosyalistler mi 
kuracaklar. 

Brüksel, 2 (A.A.) - Sıyasal mah -
filler, Kıralın sosyalistlerden Belçika 
işçi partisi lideri B. Vanderveld:~ Y~_ni 
kabineyi ktırmağa memur edecegı du -

şüncesindedir. 
B. Vandervald, senelerdenberi reis-

liğini yapmakta olduğu sosyalist enter
nasyonalinin en tanınmış simaların • 

dandır. 

Brüksel, 2 (A.A.) - Belçika sos -

1• t artisi yeni bükümete iştirak me-ya ıs . . . .• 
selesi karşısında partının vazıyetını ta~ 

. . ·n dün fevkalade bir kongreyı 
yın ıçı , 
açan lider Vanderveld, parlamento dışı 

h··k··met aleyhinde bulunmuş ve ayrı • u u •. 
. hükümete üçten fazla partının ca yenı _ 

itirak etmesinin doğru olmıyaca~ını 

bildirmiştir. 

Kıralın istişareleri 
Brüksel, 2 (A.A.) - Kıral, yeni lCa--

. . kurulması için istişarelerine 
bınenın 

devam etmiş ve eski başbakan B. Ka~ -
ton de Viar'ı ve Tönis'i kabul eylemış-

tir. ------·-----
PARlS GREVİ GENE 

GENlSJ,EMECE BAŞl .. AD~ 

On beş f ahrika 
arevcilerin elinde 
" (Başı ı. inci sayfada) 

• 2 (AA.) _ Grev hareketi, 
Parı:., · • • . 

Paris bölgesinde bir çok kımyevı ıs·. 
'h l"t fabrikaları ile gıda maddelerı 

tı sa a . . . 
fabrikalarına sirayet etmıştır •. H.albukı 

d • du·· stri imalathanelerının ço· ma enı en 
d . .1 tekrar işe başlamıştır. 

ğun a ışçı er . 
Sen bölgesinde muhtehf korpora~-

onlara mensub işçiler aras~n~ d~ ~ır 
;akım h;teklerde bulunmak ıçın muhım 
bir hareket görülmüştür. . 

Her hangi bir h5.dise olduğuna daır 
hiç bir haber yoktu.r. 

Bu akşam Avrupa istansyonlarmda 
dinlenebilecek seçme program 

(Ankara saatı ile) 
Konser : . 
20.30 Londra (Senfonık) 
20.40 Paris (P.T.T. (Ko~ser) 
21.10 Droitwich (Senfonık\ 
23.10 Roma (Ses) 

Oda Müziği : 
19.30 Droitwich (Mozan) 

21 _ Radio Pa.ris (Piyano.\ 

22- Varşova (Chopin) 
22.ıs Doyçland (Trio) 

Opera, operet 
20.os Viyana (Opera) 
20.30 Prag (Operet) 
21.15 Strasburg (Opera) 

Danı Müziği : 
23.30 Londra 
24 - Kopenhag. Doyçland 

24.15 Droitwich 

Ankara rııdyo~u 
19.30 Tayyarecinin saatı (Şakir Hazım 

Karışık Müzik 
Ajans haberleri 
Oporet plakları 

lstanbul radyosu 
18 _ Oda musikisi (pllik) 

19- Haberler 
19.ıs Muhtelif pUiklar 
19.30 Kızılay namına konferan!: Dr. 

Arif Hikmet tarafından (Sulhte 

kızılay) 

20 _ Halk musikisi (plak) 

20.30 Stüdyo orkestraları 

21.30 Son haberler • l 
Saat 22 den sonra Anadolu A1ansmm 

gazetelere mahsus havad~s servısı 
ve.rilecektır 

ULUS 

DÜN GECE TAKSİM STADYOMUNDA 

r·ir ve i andiya güreşçileri 
müsabakalara devam etti Ier 

İstanbul, 2 (A.A.) - Şehrimizde bu
lunan finlandiyalı güreşçiler ikinci kar
şılaşmalarını bu gece Taksim stadında 
yaptılar. Birinci günün berabere yakın 
neticeleri bugünkü müsabakalara teı::iri 

ayrı bir ehemiyet veriyordu. 
Stad oldukça kalabalıktı. 

BİRİNCİ GÜREŞ: !Ik karşılaşmayı 
56 kiloda türk Hüseyinle finlandiyah 
Perttunen yaptılar. Güreşe Hüseyinin 
sert ataklariyle baslandı. Finlandiyalı, 
kuvvetini israf etm;den müdafaada kal. 
maya çalışıyor. 

Finlandiyalının düşünmesindeki isa
bet kendisini göstermekte gecikmedi: 
tiüseyin, müsavi bir oyunla ilk on da
kikayı bitirdiği zaman daha yorgundu. 
Finlandiyalının üstündeki çalışması o. 
nu daha çok yordu ve ı 7 inci dakikada 
tuşla yenildi. 

Hüseyin eğer ataklarında biraz mu
tedil olsaydı, çok üstün olduğu rakibi
ni şüphesiz yenecekti. 

İKİNCİ GÜREŞ: 61 kiloda türk Ya
şarla finlandiyalr Lanne greko - ro
men güreştiler. İkisi de çok sert bir 
stille güreşmeğe başladılar. Mücadele
nin yarısı minderin dışında geçiyor. 

İlk on dakika bu şekilde geçti. Ku. 
rayı kaybeden Yaşar alta düştü. Finlan
diyalı hakemden iki defa ihtar aldı. Fa
vul yapıyor. 

Ne finlandiyalr, ne de Yaşar, üstte 
güreştikleri müddet içinde netice ala
madılar. Yaşar, manasız bir ısrarla gün· 
de tatbikine çalışıyor. Bittabi netice 
yok. 

Ayakta geçen dört dakikadan sonra 
Yaşar sayı hesabiyle galib. 

UCÜNCÜ GÜREŞ: 66 kiloda türk 
Sadıkla finlandiyah Ranta yaptılar. 

Serbest güreşiyorlar. Sadık hakim bir 
vaziyette güreşmesine rağmen 3. üncü 
dakikanın 59. uncu saniyesinde, kendi 
oyununu fena tatbik etmesi yüzünden 
tucla yenildi. 

DÖRDÜNCÜ GÜREŞ: 72 kiloda 
ankaralr H;Jseyinle finlandiyalı Kokko 
güreştiler. Günün en güzel müsabaka
sı seyrediliyor. İki taraf da h.em çok 
kuvvetli hem çok teknik. 

Oyundan oyuna, büyük bir sürat ve 
ustalıkla geçilioyr. Hüseyin daima ra
kibini bastırmağa muvaffak oluyor. 
Fakat tuş yok. 

Hüseyin çok şanssız. 6 ıncı dakika
nın 53 üncü saniyesinde kötü bir vazi. 
yete düştü. Ve tuşla yenildi. 

BEŞİNCi GÜREŞ: 79 kiloda türk 
Ahmedle finlandiyalr Vensten serbest 
güreştiler. Ahmed başlar başlamaz hü
cuma geçti ve 47 inci saniyede tuşla 

kazandı. 

ALTINCI GÜREŞ: 87 kiloda t:irk 
Salihle finlandiaylı Korhanen güreşti
ler. Tatsız ve heyecansız bir güreş. 
Finlandiyalının mahareti Salibin bü • 
cumlannr neticesiz bırakıyor. Salibin 
kuvveti de finlandiyalının netice al • 
masma mani oluyor • 

İlk on dakika beraberce bitti. Üstte 
güreştikleri müddetçe iki güreşçi de 
bir netice alamadılar. Nihayet finlan -
diyah sayı hesabiyle galib. 

YEDİNCİ GRÜEŞ: Ağır siklette 
türk Mehmetle finlandiyalı Yervinen 
serbest güreştiler. 

Mehmed baştan nihayete kadar ha
kim bir güreşten sonra 14 dakika 38 
saniyede tuşla kazandı. 

SEKİZiNCi GÜREŞ: 61 kiloda 
türk Ah,rnedlc finlandiyah Lanne gü • 
reştiler. Seri ve hareketlerle dolu bir 
mücadele Ahmed, harikulade güzel bir 
güreş çıkarıyor. 

İlk on dakika, bariz bir farkla Ah -
medin lehine bitti. Ahmed yerde gü. 
reşmeği tercih etti. Fakat Lanne ça
buk kurtuldu. ve iyi bir çalışamdan 

sonra ıs dakika 33 saniyecie tuşla ka

zandı. 

ETI BANKIN BiR YIJ,I 
Başı 1. inci sayfada) 

ta olduğundan, bu devreye ait masari
fin ilk tesis masrafları namile bir he • 

sabı mahsusta cem ve tevhidi ve bu 

masarifin, müsbet ve hayırlı neticeler 

vereceğini kuvvetle amid ettiğimiz 

müteakip senelerde, amorti edilmesi 

varidi hatır olabilirse de, zaten büyük 

bir yekuna baliğ olmayan bu seneki 

masrafı zarar kaydile müteakip senelc. 
rimiz hesaplarını <laha sarih ve açık bir 

şekilde irae eylemek, idare meclisimiz
ce muvafık telakki edilmiştir. 

Cumuryct hükümetimizin, memle _ 

ketin her işinde olduğu gibi, meüsse -

· · kurmak suretile yer altı servct
semızı 

lerimizden istifade etmek, gerek sana
. · ·n ve gerekse halkımızın muhtaç 

yımızı 

ld wu bol enerji ve elektrik ziyasını 
o ug d k' 
elde etmek hususun a ı çok hayırlı ve 
yaratıcı teşebbüsiinün, esirgemeyeceği 
büyiik yardımlarla muvaffak olacağın

dan şiiphe yoktur. 
Bankamız. bir taraftan 2805 nurna -

ralı kanunun 8 inci ve diğer taraftan 

2818 sayılı kanunun 5 inci maddesi mu . 

cibince sermaye hesabına, kendisine 
devredilen hukuk ve menafi istihsali

ne mübaşeret etmiş ve bu cümleden ol -

mak üzere Eregli kömür havzasında 

kırk iki kömür ocağı ruhsat tezkeresi

Je, sekiz krom işletme imtiyazının ken
disine devri hususunda icabedcn kanu. 
ni muameleye tevessül etmiş bulun
maktadır. Bu ruhsat tezkcresile imti -

yaznamelerin devir muameleleri, için • 
de bulunduğumuz senelerin ilk ayla. 
rında ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar hazine yedinde bu • 
lunan Eregli Bakırları T5rk Anonim 
Şirketine ait Devlet hisseelrile, Keçi -
burlu Kükürt Türk Anonim Şirketinin 
Sümer Bank yedinde bulunan hisse se
ncdlerinin de Eti Bank kanununun 8 
inci maddesi mucibince Bankamıza 

devri hususunda lazım gelen muamele 
ye tevessül,edilrniş ve bu hususta ya_ 

pılması lazımgelen kanuni muamele ık. 
mal edilmek üzere bulunmuştur. 

Erganideki ehemiyetli bakır serve
timiz, bu madeni istismar etmek mak
sadile tesis edilen Şirketçe bundan 12 

sene evvel faaliyete geçilmiş bulun • 
masına rağmen, bir taraftan bakır hat-

tının Erganiye varamaması ve diğer ta
raf tan dünya bakır piyasalarında 1931 
senesindenberi cari olan büyük buhran, 
bu milli servetin işletilmesine şimdiye 
kadar mani olmuş bulunmakta idi. 

Bugünkü vaziyet bu madenin işle -
tilmesine müsait bulunmakta olduğun

dan, asri teçhizatla elde edilecek ilk 
türk lıakırının yakında dünya piyasa
larına arzedilebilmesi kuvvei karibcye 
gelmiş bulunmaktadır. 

1936 senesi raporumuzda, tesisatın 

ehemiyetle ilerlemekte olduğunu ve 

1937 senesi raporumuzda da Türk ba -

kırlarının piyasalara arzedilmiş bulun

duğunu tebşir edebileceğimizi ümid et

mekteyiz. 
İktısad Vekaleti tarafından tetki -

katı evveliyesi M. T. A. enstitüsünde 
yaptırılarak müsbet netice vermiş olan 

Guleman kromlarınrn işletilmesi Eti 

Bank kanununun b~inci maddesi mu -

cibincc Bankamıza tevdi edlimiş ve 
bankamızca da yapılan incelemeler neti-

cesinde işletmeye elverişli bulunan bu 
maddenin istihzaratı evveliyesine baş -
lanmış bulunmaktadır. 

Memleketimiz toprak altı servetini 
işleyerek faydalı olmak işini deruhte 
etmiş bulunan Bankamız mesaisinin 

etüd, ibzarat ve nihayet işletme safa

hatının agır ve ayrı bir hurcsiyeti ol -

duğunu muhterem heyetinize hatırlat. 
~k isteriz. Her şubei sınaiyenin ken • 

dıne göre güçlükleri olmakla beraber, 

made~ _işletme işinin ayrıca dikkat ve 
tecnnı ıle hareketi ve elde edilmesine 

~~ ılan netayicin daha uzun zamana 
ıhtıyaç mcssedeceg~i b'"t"' a·· . . u un unyaca 
kabul edılmış bir meslek zaruretidir." 

SAYFA 5 

Negüs Lo raya 
seyahatinin 

sebebin.i anlatıyor 
(Ba§ı ı. inci sayfada) 

nin adaleti iltizam etmiş olan bütün a
zasına da güvenim verdır ... 

Habeş imparatoru şu sözleri il<lve 
etmiştir : 

•• - Avrupaya harb esnasında neler 
olup bittiğini öğrenmek için geldim. 
Yirmi beş asırlık habeş medeniyetinin 
yirmi beş hafta içinde, hem de pek lıa.r
barcasına tahrib edilmesinin doğru o-
1 up olmadığını soracağan. İtalyanlarır 
çocuklara ve kalınlara karşı kullanmı~ 
ve yalnız obüslerle, bombalarla değil, 

intişarlarına yarıyan hususi cihazlarla 
atmış oldukla.n gazlerden bahsedece· 

ğim . ., -
Negüs, kendisinin Avrupada oturm~ 

sının bir takım şartlara bağlı tutulmuş 
olduğunu inkar etmif ve harekatın 
serbestliği hakkında şu sözleri söyle
mijtir : 

" - En büyük canilere bile kendi
lerini müdafaa etmek hakkı verilir. 
Şu halde elli iki milletin tatbik etmiş 
olduğu bir tecavüz ku.rbanrnın hiç ol· 
mazsa bu tecavüzün ne gibi hal ve şart
lar altında yapılmış olduğunu tasrih 
etmesi kadar tabii bir şey olamaz . ., 

Negüı istikbal hakkında şöyle de· 
miştir : 

'' - Cenevre kurumu, bir hal sureti 
bulacaktır. Biz:, Milletler Cemiyetine 
güveniyoruz. Zira kuvvetin hakka gale· 
be çalmamasında bi.r çok küçük millet· 
ler de bizim kadar alakadardırlar.,. 

FRANSADA PARLAMENTO 

TOPLANTISI~DAN SONRA 

Komiinistler bir cok 
~ 

mebusların secim 
j 

mazbatalarma itiraz 
edecekleı 

(Başı 1. inci sayla.da) 

vetlendirilmesi ve borçlar meselesinin 
kati surette halledilmesi suretindeki be
yanatı hakkında fikirler yürütülmekte 
idi. 

Parlamento, bugün seçimin yolunda 
yapılıp yapılmamı, olduğunu gözden 
geçinneğe başlryacaktrr. 

Komünist Partisi, bir takım mebus· 
Iann seçim mazbatalarının reddedilme· 
sini istcmeğe karar vermiştir. Bunlar 
arasında Paris belediye meclisi reisi ve 
sabık poli müdürü B. Jan Kiyap var. 
dır. Kendisi Korsikada scçilmişitr. Dİ· 
ğcri Sen Döni mebusu ve belediye reisi 

B. Jak Dorio'dur. Bu zat, önce komü· 
nist iken şimdi kendisine "mürted., la
kabı verilmektedir. Mazbatalarının red. 
dedilmesi isteni en mebuslar arasında 

eski parlamento reisi B. Fcman Buis
son da vardır. 

Hulasa kırk kadar mebusun seçimle· 
rine itiraz olunmaktadır, fakat bunlar. 
dan ancak on iki kadarının mazbatası· 

nrn parlamentoda umumi konuşmalara 

mevzu teşkil ~deceği kestirilmektedir. 

Komünist partisi, Sen mebusu B 
Jak Düklo'yu parlamentonun altı rei~ 

vekilliğinden birine namzed göstecrcek
tir. Eğer ''Halkçılar cephesi., mebusla· 

rı bu zatın namzedliğine ittifak ile 
yardım edecek olurlarsa fransız parla
mentosu tarihte ilk defa olarak bir ko
münist mebus, pek fazla gürültü yapan 
arkadaşlarını sükuta çağıracaktır. 

So!fyalisı partisi cdritl nfcrindcn 
vaz geçmiyor 

Paris, 2 ( A.A.) - Sosyalist kongre

si, dün ittifak ile bir takrir kabul et. 

miştir. Bu takrirde partinin kendi aki

delerinden biç birini terketmiyeceği bil· 

dirilmekte ve sosyalist programını tat

bik etmesi için B. Lcon Blum•a itimad 

beyan olunmaktadır. Bu program biL 
hassa şu maddeleri ihtiva etmektedir: 

°Faşizm ile alakayı kesmelı:. umum· 
hürriyetleri müdafaa etmek. kapitalizm 
oligarşisine karşı mücadelede bulunmak 
iş meselesi için bir hal sureti bulm~k. i· 
darede reform yapmak ve nih~ı·et Fran· 
sayı sulh taraftarı mille•lerin ba§ına ge 
çirecek bir sıvasa .e:üdrr.ek .. 
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Tel-Aviv, 25 Mayıs. - Mahalli ka
rışıklıklara rastladığı için açılışı ve zi
yaretleri de pek normal şartlar içinde 
gcçmiyen Tel-Aviv milletlerarasx fuva
rından tü.rk pavyonuna, en ziyade ziya
retçi gelmekte devam ediyor. Sebebi 
yalnxz paviyonumuzun mükemmelliği 

ve uyandırdığı alaka değil aym zaman
da gerek arablar gerek museviler tara
fından türklere karşı müştereken gös
terilen sempatidir. Bizden başka işti-

- rak eden memleketler şunlardır: İngiL 
tere, Fransa, İtalya. Belçika. Romanya, 
Lehistan, Yugoslavya, İsviçre. Norveç, 
Finlandiya, Bulgaristan, Birleşik Ame
rika devletleri. Surive - Lübnan. Cekus
lovakya. 

Paviyonumuz açıldı açılalt hemen 
her sofrada türk likörü ve içkileri ve 
her cebte türk cigarası vardır. 

Bu iki madde de büyük revaç ve ba
şarı vadediyor. İnhisann bu vaziyeti 

- göz önüne alarak, bundan sonra da bu 
malları piyasada tutacak tedbirleri al
ması son derece temenniye değer. Halı
larımız hususi bir alaka uvandırmak. 
tadır. Kuru meyvalar, zeytinyağı, zey
tin, kömür, dokuma ve bilumum yiye
cek maddelerimiz, parnuk ve diğer sı

nai iptidai maddelerimiz hemen bütün 
Filistin alakahlarınca tetkik ve ilgiye 
değer görülmekte ve adres ve tafsil:ı.t 

istiyenler ehemivetli bir vekfın tutmak

tadır. 

Fikrimizce bu panayırda gösterilen 
- malar, tamamen Hayfa'daki ticaret sek

reterliği binasında daimi sergi r'l.
linde muhafaza edilmeli ve bu suretle 
hem mütemadi ziyaret ve tetkik hem 
de bugünkü fevkalade vaziyetten dola. 
yı gelememis. olanlar varsa onların da 
ziyaret ve tetkiki temin ve her sene 
masrafsızca ve bir iki ilave ile Tel-A
viv'e nakilleri temin olunmalıdır. 
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Hava yolları Devleiı 
lşletme İdaresi. 

Yolcu ve hamule nakliyatı 
tarif esi ve şartlan : 

Tarife No: J 

1 - Yolcu bilet ücretleri tarifesi. 22 lira 
Ankara • İstanbul 
İstanbul • Ankara 22 " 

İ ·r 40 ,, 
Ankara - İstanbul • zmı 

A k 40 " 
İzmir • İstanbul - n ara 

İ b 1 20 .. 
İzmir • stan ~ 20 " 
İstanbul •. İzmtır bedeli dahildir. Bin liradan 

Bu ilcretlerde bin Hı:al~k sıgo~:n azami on bin liraya kadar ol· 
fazlasına sigorta olmak. ı~tıyenler .k. rra alınır. 
mak üzere her bin lira ıçın ay~ıca .1 1 1 

2 - Tenezzüh uçuşları ta~ıfesı: 
15 

dakikalık tenezzüh uçuşları 
Kalkıp inme dahil olmak uzere 

için iki lira. • . tam bilet ücretinin yüzde onu 
3 - Uç yaşına kadar ~ocuklar ıçı.n. üzde ellisi alınır. 

tlç ita yedi yaş arasındakı çocuklar ıçınr~k çocukların 15 kiloya ka-
4 - Gerek tam bilet alanların ve gekl d·1·r 

d 1 • d parasız na e ı ı · ar bağajları beraber erın e .. t. ·n yüzde biri ve ayrıca 
. ..k . ·n yolcu ucre mı . .d 

5 - Beher kılo yu ıçı 1 dan başka idare içın yenı ~n 
her parı-a için 10 kuruş alınır. Bun ar 

1 
·ne lu··zuın görülenlerın 

3 •• h .. rlenme erı 
ambalaj yapılmalarına ve .. mu u • b. bu uk lira alınır. 
her parcası için ebadına. gore azamı kırdde~ bedelinin binde üçü nis-

6 - İstenildiği takdırde eşya mu a 
betinde sigorta edilir. D ~ n • Rapit tipleri saatte sek-

7 - Tavyareyi kiralayanla~d?n b r:go beygir kuvvetine mukabil 
ten lira, diğer tip tayya.rel~.r ıçın 

1 
e erTayyraler yarım saatten kı. 

saatte yirmi kuruş hes:ıhıle ucre~. ı~ırdıkları tayyareleri muntazam 
sa bir rniiddet için kiralanamaz. ıra a ketmek istiyenler idarenin 
posta seferleri olmryan istikametlere sev 

- · ·· ~ · tları kabul ederler. • d t rnunasıp gorecegı sar 1 ak üzere azımet ve av e 
8 - On beş gün zarfanda m~teber ot 

biletleri icin yüzde y~rm! tenzılat !.'~~~:["zarfında dönmeyenlerin 
9 - Gidiş geliş bılctı alıpta mu 

dönüş paraları geri verile.1:1~.z. ocuklar için hususi yer tahsis edi-
10 - Yedi yaşından kuçuk ç w d eya yanlarında otururlar. 

lemez bunlar ebeveynlerinin kucagın a ~akillerinde idarece mahzur 
11 - Yolcuların fazla e"y:ılarrnı~ ;; boyu 75 santimetreden bü

görülen şeylerin ve kalınlıgı 25 e;ı .b. şeylerin tayyare ile sevkine 
tük ebatta olan sandık veya bavu. gı 1 aları bütün masrafları ken
idare mecbur değildir. İstiyenlerı~ e~':'lebilir. 
•lilerine ait olmak üzere tr:n~~ ~:~ b:sıgün evvel sat1labilir. Bu su-

12 _Biletler hareket ~unun d 24 saat evvel seyahatten 
l • 1 d hareket saatın an . • k ·ı .ıct .. bılet alan ar an . 1 yüzde yırrnı no sanı e 

raz gectiklerini bildirenler bıiet :ara a~!r zaman evvel seyahatten 
'.ade. edilir. Yirmi dört saat.ten dal a. a:atı;abilirse bilet ücretlerinin 
\>az geçtiklerini bildi::nıerın yer erı 
yüzde altmışı iade edılır. kabul edilemez. 

1~ - Canlı hayvanlar tayyareye t areler yolcuları bilet üc-
14 - Vaktinde hareket ~demıyen ayy ·ade edilir. Hava bozuk· 

"retlerini talep ettikleri takdırde ta~.aml:~aık teahhürlerden dolayı 
luğu gibi fevkalade sebebler~en. va ~do hükümleri tatbik olunur. 
seyahatten vaz gecenler on ikıncı ma e b d·r 

ıs - Bu tarife 25 Mayıs 936 dan mute er ;9İ5/936 

Hareket saatleri:• Ankara - İstanbul (her gün) 

Kalkış 
S. D. 
10 00 

Kalkış 
S. D. 
15 30 

Kalkış 
S. D. 
14 30 

Kalkı!! 
s. n: 
7 00 

Varış 

S. D. 
11 50 

İstanbul • Ankara (her gün~ 
Varış 

S. D. 
17 20 

V'alnız cumartec;i günleri 
Ankara - İstanbul 

.varış 
S. D. 
16 20 

Yalnrz pazartesi günleri~ 
İstanbul - Ankara 

Varış 

S. D. 
8 50 

(.h · ari) Tenezzüh uçuşları ı tıy A k d 
İstanbul - n ara a 

Cumartesi giinleri Saat. 14 den 18 e kadar 
Pazar günleri ., 9 ,, 18 e ka.dar 
Bu tarife 25 Mayıs 936 dan muteberdır. .. rilmi tir 
Tasdika iktiran eden tarife ve orer yukarda goste ş ' da
İdare otobiisleri Ankarada her gün dokuz buçukta. Ulus rr:ı?'run• 

nından ve İstanbulda saat on dördü çeyrek geçe Taksım •. ~.e~·r Ge 
dan kalkarak tayyare yolcularını. ı:1:y~a~~ara paarsı:ı: go urubildir: 
li .,.;a· b"1 tl · alanlar avdetlerını ıkı gun evelden ıdareye 

". ış ı e erı . . bT 
ınezlerse dönüşleri bir gün tı:.hırf etılel ı ır. ktır. (1222) 1-2265 

Yolcuların tayvarecle fotogra a ma arı yasa 

Gazianteıı inhisarlar 
I Başmüdürl~Oiinden : 
I .. d .. r•Y .. ile Müskirat fabrikası-

1 - G. Anten İnhisarlar Başmu ur u.g~ · Mara Pazar-
na ve Ba;:müdür.lüğün mülhaka!ı olat ~ılı~, ~:.~:·ve Akc}koyunlu 
cık, Nizip, Biıc!cik, Suruç, Urfa ıdare e~ın~.;e ahallcre gidecek ma
tnahaUerine gelecek ve bun}ardan mu. te. \ m somalarla kuru il· 
~.uı ve yaprak tütü:ı .. rr.üskırat, Tuz, ıspır ~tv~ rr boş şişe, boş bi
zum, bo~ tütün ve içkı sandıkları, sandık ta a a 1 ' enin ı Haziran 
don ve boş çuvallar ve diğer bilumu~ eşyad':'~ ın~z~:Jiyatı 25-S.936 
936 dan 31 mayıs 937 tarihine kadar ı;r!l e ı ece 1 k e.ksiltmeğe 
tarihinden itibaren 30 gün müddetle ıkı kısma ayrı ara 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme pazarlı~ '!sulile ya1;ıl~ca~n·Antep tnhisarlar Baş-
! - İhale 25-6-936 tarıhınde saat 6 a . 1 caktır 

ırıüdtırlüğünde toplanacak komisy?n hU:u~u~~a.::rs~:lar id~releri-
4 - Talipler bu iliinın .yapıl?!gı yer er e 1 1 

ile mUracaatla şartnamelerı alabılırler. kl" • (13500) li-
5 B" . . k kl" atın muhammen na ıyesı . 
•• - ırıncı ısım na ıy kli e!li (7500) liradır. 1stek1iler bı-

~ tkınci kısmının muhamme!' !'a . Y . . (575) lira muvakkat 
nnci kısım için ( 1015) lira ıkıncı kısım ıçın 
teminat akçesi yatıracaklardır. • d 1 tnamede aranılan 

6 - İstekliler ek!iıiltmeye g~rme en e~e raurrlar (1191) 1-2199 
:!'Hvet ve kabiliyet vesikalarrnı ıbraza mec u · 

Tire Urhaylığından: y •• • 

Urayrmızın (80) lira maktu ücret~i f.en ";ı~~~rlue~~ wi:~n~~l!~~ 
lateklil~rin 2799 sayılı kan:ınun (5) ~ncı :;a k ;ti ı~ ıo • Hazi. 
riyeti Bayındırlık Bakanlıgrnca tk~~dık e·~a~;iyf: bi:ıikte yazı ile 
ran - 936 günlemecine lçadar gere ı vesı 
Ur.ayımıza müracaatları ilan olunur. (ıı95) ._2232 

1 

ULUS 

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

avini olmak istiyenler için bu s'ene imtihan açılacaktır. 
2 - imtihanlar 1 eylül salı günü İstanbul üniversitesinnl' haşlı-

yacaktır. 

3 - Bu imtihana dahilolacakların: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden 

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

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

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

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

4 - Namzetler imtih;ıncla muvaffak oldukları takdirde 1702 nu
maralı kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde 
herhangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edilecekler • 
dir. 

5 - Yukarıki şartları haiz olan namzetler bir istida ite Vekalete 
miir:ır.Mt edeceklerdir. Bu istidava şu vesikalar bağlanacaktrı. 

A) Niifus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine ait şehanetname veya vesikalarının asıl 

veycı lı11t suretleri. 
C) Hiisnü hal mazbatası, 
D) Mahalli Maarif İdaresinden nümunesine tevfikan tasdikli 

sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotograflı fiş, 
F) Altı adet 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları, 
Bu vesikaların en son 1 - 8. 1936 tarihine kadar Vekalete gönde

rilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gelmiş olan ve. 
ya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkında 
muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet il5n olunur. (1215) 1-2244 
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İstanbul Vak.ıflar B as l\f üdür-, 
l .. ""'.. d \ ugun en. 

1 - Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın ikinci katı teslimi ta
rihinden 937 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya verileceğinden 
kapalı zarf usuliyle artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Mezkur katın senelik tahmin olunan ecri misli on bir bin 
dört yüz liradır. 

3 - İhale 936 sene si haziranın ( 11) inci perşembe günü saat on 
altıda İstanbulda Çenberlitasta Vakıflar Başmüdürlüğünde ihale 
komisyonunda yapılacaktır. İstekliler (855) lira mikdarındaki mu
vakkat teminat makbuzlarını veya banka mektuplariyle teklifna
melerini usulü dairesinde mezkur gün ve saate kadar komisyon ri-
yasetine tevdi etme teri itan olunur. (1102) 1-2037 

Sinoı> Cumuriyet 
Müddeiumumiliğinden : 

Sinop genel ceza evinde~i mah_k~ ve mevkuflara 1/6/ 936 G. 
den 1/6/ 937 G. ne kadar bır yıl ıçınde verilecek ekmek 20/ 5/ 936 
G. den itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile ck
siltmeğe çıka.rılmıştır. 

ı - Verilecek ekmek 650 randumanlı samsun bir baş unundan ya
pılacak ve beher ekmek. 96? Gr~.m .. ~l~rak pişirilecektir. 

2- Ekmekler ceza evı dırektorlugunün göstereceği lüzum üze
rine yevmiye 7 yüz ila bi~ ade~ arasıı;da hergün nihayet saat on 
dörde kadar ceza evine teslım edılecektır. • 

3- İstekliler muhammen bed:lin %7 buçuğu olan 2628 liralık 
teminatı muvakkate vereceklerdır. 

4- İhale 5/6/936 Cuma günü saat on beşde Sinop C. M. U. li
ğinde müteşekkil komisyonda Adliye Bakanlığının mezuniyetine 
talikan yaprlacaktrr. 

S- Teklif mektupları .5( 6/936 ~.um.~ günü saat 14 de kadar sıra 
numaralı makbuz mukabılınde 4 uncu maddede yazılı komisyon 
reisliğine verilecektir. 

6- Mektupların beşinci m~ddede .. yazı!r saatte yetişmek üzere 
iadeli teahhütlü mektup şeklınde gonderılmesi caizdir. 

Bu halde zarfın mühür mumu i.le ve iyice kapatılması lazımdır. 
Posta olacak gecikmeler kabul edılmez. 
1- Şartnameye muvafık ol~ayan veya içinde şartname dışında 

şartları ihtiva eden teklifler.e ıt~b~: olunmaz. 
8- Eksiltmeden mütevepıt bılcumle rüsum tekalif ve damga 

resmi ile ilan ücretleri ve ındelha~e e~ek veya unun tahlil ücret 
ve masrafı vesair bilcümle. mesarıf muteahhide aittir. 

9- Şartnameyi görmek .ısteyenle~ Ankara C. M. U. liğine ve 
daha fazla tafsilat almak ısteyenlerın de Sinop C. M. U. liği ka-
lemine müracaat etmeleri ilan olunur. (1214) 1-2228 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLOCO 
SATIN ALMA KOMlSYONU ILANLARI 

55 TON YONGA SATIŞI 
Tahmini bedeli 412 lira 50 ~uruş olan yukarda mikdarı yazılı 

yonga 18 _Haziran - 1936 tarh~ınd.e perşembe günü saat 14 de açık 
arttırma ile satılacaktır. !stekhlerın muvakkat teminat olan 30 lira 
94 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve ~ üncü maddelerinde yazılı ve
saikle sözü geçen gün ve saatte komısyona müracaatları (1168). 

1-2235 

1700 ADET BOŞ BE~ZİN TENEKESİ SATIŞI 
Beherinin muhammen bedelı 10 kuruş olan yukarda mikdarı ya. 

zıh boş benzin tenekesi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın 
Alma Komisyonunca 18 - haziran· 1936 gün:.inde saat 14 de açık art
tırma ile satılacaktır. İstekliler tenekeleri her gün Merkez amba • 
rında görebilirler. 

Muvakkat teminat 12 lira 75 kuruştur. 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle sözü geçen gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları (1169) 1-2234 

40 TAKIM MAA KASKET ASKERİ TALEBE ELBİSESİ 
40 ADET ASKERİ TALEBE KAPUTU 

Tahmin edilen bedeli (1780) lira olan yukarda mikdarı ve cins' 
yazılı malzeme A~kerı Fabrikalar Umum Müdürl~ğü Satın Al 

1 

Komisyonunca 17. Haziran· 1936 tarihinde çarşamba gün"' t ~: 
te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname para•ı 1u saka k 

· d ·1· T l" 1 · " z 0 ara o • mısyon an verı ır. a ıp erın muvakkat teminat olan cı33) . 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü madd 1 . d k" lıra .50 
ı. mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. tı ~~;) e 

1 ;es;~;~ 
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' MİLLI MÜDAFAA VEKALETİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLAHJ 
1 - Kütahyada yaptırılacak yapılar kapalı zarfl• ekailtm<} c. 

konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 497,514 lira ıs kuruştur. İlk inanç parası 23,1 fü 

liradır. 
3 - İhalesi 10-6-936 çarşamba günü tam saat 15 dedir. 
4 - Keşif name, resim ile idari ve fenni şartnamesini almak i• ti

yenler 25 lira karşılığında komisyondan alırlar. 
5 - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar için 2490 &a) ılı 

kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen ve Bayındırlık Bakanlı
ğından alınması gereken fenni ehliyetnameler için ihale gfinünden 
sekiz gün evet mezkur bakanlığa müracaat edilerek buradan da ah
nacak bilgelerle idari şartnamede istenen ve behemehal verilmusi 
mecburi olan vesaikle birlikte teklif ve teminat mektuplarını da il a
le saatinden en geç bir saat eveline kadar M. M. V. Satın alma L o-
misyonuna vermeleri. (1078) 1-1999 

İT.AN 

1 - Ankarada askeri baytar mektebine lıu sene !!ivil lise mez u
nu olmak şartile (14) talebe kabul edilecektir. Taliplerden l' aılıc\a
ki vasrflar aranılır: 

a; Türkiye Cumuriyeti tebaasından olmalı: 
b; Yaşları 18-21 olmak 
c; Türkiye maarif liselerini bitirmiş ve olgunluk ımtlhanını 

vermiş olmak 
d; Bünyelerinin ta:n sıhhatli ve askerliğe e !verişli olduğu as

keri sıhhiye heyetlerince tesbit edilmek (tam teşekküllü askeri has
tanelerce) 

e; Kendilerinin ve ailelerinin hüsnü halleri zabıtaca tevsik e
dilmek 

2 - Bu vasıfları haiz talipler müracaat istidalarına u ka .. ıt ve 
vesikaları bağlarlar: 

a; Nüfus cüzdanı veya resmen musaddak sureti 
b; Musaddak sıhhat ve aşı vesikaları 
c; Mezun olduğu lisenin şehadetnamesi veya musaddak sureti 
d: kendisinin ve ailesinin hüsnü hali hakkında fotoğraflı za-

bıta vesikası 
e; Mektebe kabul edildikten sonra askeri kanun, nizamlan 1ı:a· 

bul ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer teahlıüt senedi 
f; Selisülbevl, gaşi nevbatı ihtilaciye, sar'a ve sairülmenam 

hastalıklarile malül olmadıklarına dair velilerinin noterlikten tas
dikli teahhütnameleri (bu gibi hastalıklardan birile mektebe gir
mezden evel malfıl olduğu sonradan anlaşılan talebe mektebten çt• 
kartılrr ve o zamana kadar mektep masrafı velisine ödettirilir). 

3 - Kayıt için müracaat yerleri Ankarada Yüksek Ziraat Ens
titülerinde (askeri baytar talebe amirliği), tstanbulda Haydarpa
şada (Askeri baytar tatbikat mektebi müdürlüğü) dür. Taşralardan 
talip olacaklar 1., 2. maddelerde bildirilen evrak ve vesik?ları ta
mam olmak şartile bulundukları yerlerdeki askerlik şubeleri vası· 
tasile dileklerini M. M. V. baytar işleri dairesi reisliğine \ildire• 
bilirler. 

4 - Aranılan vasıf ve şartları haiz talihler imtihana tabi değil
dir. Kabul müracaat tarih ve sırasına göre yapılacaktır. Nüracaa~ 
müddeti Eyliil 1936 iptidasına kadardır. Fakat ( 14) talih tamam 
olunca kayıt muamelesi daha evel kapanacaktır. Taliblerden lise 
şehadetnamesi iyi derecede olanlar tercih olunur. 

5 - Kayıt muamelesinin kapanmasından sonra kabul edilenlerin 
isimleri yine gazetelerle ilan olunacaktır. (1024) 1 -1900 

ASKERI LİSE VE ORTA MEKTEPLERE ÖÔRETMEN 
VE KIRIKKALE SAN'AT LİSESİNE TEDRİSAT MÜDÜRÜ 
ARANIYOR. 

1 - İstanbul ve Bursadaki Askeri J...iselerJe, Kırıkkaledeki As
keri Sanat Lisesine aylık ücretle Tarih. Riyaziye, Fizik, Erzincan, 
Konya, Ankaradaki Orta mekteplere Tarih coğrafya, Fen bilgisi, Al
manca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San'at Lisesine Tedrisat 
Müdürü alınacaktır. 

2 - Lise öğretmenliği için: Lise öğretmeni ehliyeti, orta mek. 
tep için. orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. 

3 - İstekli olanların dilek kağıdlarını aşada sıralanm~ evrakla 
Ankarada: Milli Müdafaa Vekaleti Asken Liseler Mfifettişliğinc 
göndermeleri lazrmdır. 

A) Tasdikli fotoğraflı fiş, 
B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benierl. 
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa ehliyetna

me tasdikli benzeri, 
D) Nüfus tezkeresi tasdikli benzeri. 

4 - Durumu uygun gorülenlerden '8Şada yazılı evrak sonra i.,tc 
necektir: 

A) Hüsnühal ilmühaberi, 
B) Tam teşki1at1ı askeri hastahaneden alrnmıı sağhk raponı 
C) Taahhüt senedi. (Noterlikten) ' 

5 - Ücretler: 
İstanbuldaki Askeri Liseler Riyaziye, Fizik derslerine 108: 126, 

Tarih dersine 98: 108 liraya kadar. 
Bursa lisesi ve Kırıkkale Sanat Lisesi Riya2.iye, Fizik dersleri

ne 108: 126, tarih dersine 98: 108 liraya kadar. 
Orta mektepler derslerine 108 liraya kadar Aylık ücret verileceli· 

tir. 
6 - Kırıkkale Sanat Lisesine alınacak Tedrisat Müdürü için Li

se öğretmenlik artlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisasr ol. 
mak gerektir. Ücreti 165 liradır. 1 

7 - İsteklilerin 1 Eylfıl 1936 gününe kadar müracaat etmeleri. 
Dileği yerine getirilmiyenler bir hak isteyemezler. (1220) t-2267 

Evkaf Umum Müdii rlüiünden : 
Tahmin edilen 

Akar Yıllık kirası 
No. Lira K. Akarın mevkii 

189/ 17 290 - Hacı Ayvaz Koyunpazarı 
Akarn nevi 

Dülckaın 1 

190/ 16 280 - " ,, 
191/15 280 - ,, " .. 
192/ 13 280 - .. " 

" 193/14 280 - " " 
Ebu İshak vakfindan beş dükkanin tesliı: ta "h· d "'· 

·· ·· k d k" rı ın en 3111\ayıs t73" gunune a ar ıraları 3 haziran 936 gününden itibar · ~ 
det le açık artırmaya konulmuştur. en on &Ilı mltl• 

İhale 13 Haziran 1936 cumartesi ün.. • . 1 
tımanında yapılacaktır. İsteklilerde g .. u dsa.~t on ikıde Evbf apu
lınacaktır. Tutmak ve rtl .... n yuz e ,5 muvakkat teminata
dat müdiirlül'üne m" şa alnnı (og-renmek istiyenlerin her gln vaı ıi-' 

uracaat an. 1224) 1 2~ I -
Ziraat Yekaletinden: 

Daktilo Aranıyor 
Süratli ve hatasız yazm k • 

şartiyle bir dakfl 1 a ve as~arı orta mektep mezunu o1m ıt< 
lerdeki i k .. ı o.a ın~aktır. Verılecek (60 altını§) lira iletttin i-

ş abılıyetıne gore artırılması m·u·mk·· d.. T h ·1 d . ük k un ur. a sı erce t;ı 
Y te v~ ec.nebi. dillere vukufu olanlar tercih olunur. j 

steklılerın Zıraat Veka~let· N · İ 1 · D" k ·· ı- wün ı.:' r ı eşrıyat s en ıre tor ug e n •-
acaatları. (1230) • 1_ 2276 
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F o A 
Temiz, Ucuz, ve ç3buk olarak 
Kendi atölyemiz~e yapılmaktadır. Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi Tel.1230 

1 D. D. YOLLARI VE LIMANLARJ UMUM 
M DURLUC.U S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 

Metre mikabı muhammen bedeli 39 lira olan aşağıda cins ve mik
dan yazılı cam kereste 17 - Haziran - 1936 çarşamba giınü saat 15 den 
i tibaren sırasiyle ve ayn ayn ihale edilmek ~zere Ankarada İdare 
binasında .-apalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu İc;e girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yazrlı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 e '3r komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnaırcler parasız olarak Ankarada Malzeme daresinden, Hay_ 
'darpaşada te"'ellüm müdürlüğii.nrlen, F-;1dşehir ve İzmirde idare 
mağaz"ln an dağıtılmaktadır. (1162) 

Cin ı Takribi l\B ı 
'1 - Çam l ta 53fi.OOO 
2 - Cam .ı;M 040 

Muvakkat teminat 
1567,80 Lira 
1488.95 

3 - Va,... ı n~n ~74 

4 - Çam 315.0-lO 
5 - Çam 342.750 

İLAN 

1 - 22.:l6 

3097.79 
921.49 

1002.54 

atleri aı: 
binasın 

en bed elleri. mLı • ..ı ,..:at teminatları eksiltme gun ve; ı;a 

a ya .... ılı mal eme kapah zarf usulü ile Ankarada idare 
m alınacal. ı r Bu işe girmek istiyenlerın muvakkat te

e tekliflerini ve kan un un tayın ettiği vesikalarla 7-5-936 
-.fo. h resmi gazetede münteşir talimat vcçhile alınacak 

~-; ınr, hangi eksiltmeye ait ise o eksiltme saatinden bir 
e kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

er parasxz olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve 
a Tesellim ve Sevk Müdürlüğünden alınabilir. ((1190) 

Muhammen Muvakakt Eksiltme 
Cin ı 

Beyaz\ t 
Arap sa un 
Sütkostı 

Bedel Temi na.: gunu Sa;ı.ti 
;;aLunlar 787 ,00 Lira 59,02 Lira 30.6.936 1 S 

3400,00 ., 255,00 .. " 15,30 
taskostik, 2577,50 ,, 193,31 ,, ., 16 

s oda 
Karbolineoın 
Amonyah 
T rikloretilen 
Hamızı k"brit 
T uz ruhu 
Göz taşı 

1600,00 
175,00 
180,00 

1315.00 
1000,00 
·1400,00 

,, 120,00 " 
., 13.13 .. 

1.7.936 15 
15,30 

" 13,50 ., .. 16 
.. 98,63 " 
" 75,00 " 
" 105,00 .. 

2.7.936 15 
15,30 
16 

1-2238 

İLAN 
İsmi. mtıhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 29-6-936 pa

zartesi günii hizalarında gösterilen saatlerde Ankarada idare bina· 
srnda ayrı ayrı ve kapah zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu işlere 
girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminatları ile 
kanunun ta•ıin ettiği vesikaları ve teklif mektuplarını aym gün 
Amyan ve Klingrit malzeme için (saat 14 e); Transmisyon kayış· 
lan için ( c;aat 14,30 • a): Musamba ve Pegamoitler için de (saat 
15 _ e) karı~r komisyon Reislii7ine vermeleri lazrmdrr. Bu işlere ait 
şartname Havdarpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünde, Ankara
da Malzeme dairesinde parasxz ol:>rak dağıtılmaktadır. (1166) 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 
İsmi bedel teminat saati 

Cem'an 61'\60 kilo muhtelif ) 
eb 'atta amnımt ve klin~rit ) 
levhalarl:t kord amyantlar ) 
Cem'an ı~ı:;r; metre muhtelif 
eb'atta tek ve cift katlx 

) 
) 

t ransmis.,on kayışı ) 
Cem'an 2030 metre beyaz ve ) 
kahve ren"'ı muşamba, muhtelif) 
eb'atta lin"leom ve bevaz ) 
kahve ren~i pegamoitler ) 

6187 Lira 

2692 .. 

7431 " 

İLAN 

464 L ira 15 

201.90 .. 15,30 

557,32 .• 15 

1-2192 

Muhammen berleli (6227) lira olan sekiz takım komple tiruvar 
14-7-1936 .:;ılı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İda· 
r e binao;rnrla satın alınacaktır. 

B u ise rri,.mek ist i yenlerin ( 467,0S) liralık muvakkat teminat ile 
ltanuntın t;ı.,in ettiği vesikaları ve teklifler ini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Kn~icwon R..:islii!ine vermeleri lazımdır. 

Şartn~rne11-r Anl<-arada Malzeme Müdiirlüğünde, Haydarpaşada 
TeselJüm ve Sevk Müdürlüğünde istiyen11-re narasız verilmektedir. 

( 1164) 1- 2167 

İLAN 
Muhammen bedeli ( 53.367 ) lira olan muhtelif ilaç ve tıbbi mal· 

zeme 25 haziran 1935 perşembe günü saat 15,30 da Ankarada İdare 
binasında kdnalı zarf usulü ile satın almacaktır. 

B u ise P-irmek istivenlerin ( 3918.35) liralık muvakkat t emir.at 
Ue kanunıın tavin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a k:ı<'l?r komisyon reisliğ ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri (265 ) kurus mukabilinde Ankara ve Hay· 
<larpaşa veznelerinde setrlmaktadrr. (1165) 1-2178 

İLAN 
Bedel muhammeni 3600 lira olan demiryolları dergisinin bir sene 

m üddetle basım işinin kapalı zarf usulü ile 15 Haziran 936 pazarte
ıi günü saat 15 de Ankarada idare binasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 270 liralık muvakkat teminat ile ka. 
n unun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e ka
dar Komisyon Reisli ğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Ankara
da Malzeme dairesinde istiyenlen: parasız verilir. ( 1185) 1-2200 

İLAN 

Muhammen bedeli (29750) lira olan 70 ton üstüpü 26.6.936 cuma 
günü saat 15 30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
.satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2231,25) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tay in ettiği vesikalarla 7.5.936 tarih ve 3297 numarah resmi 
gazetede m'inteşir talimat veçhile alınacak ehliyet vesikasınr teklif· 
leri ile birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler 149 kuruş mukabilinde A nk ara ve Haydarpaşada i-
dare veznelerinode satılmaktadır. (1227 ) 1-2274 

İLAN 
. M uhammen bed eli 496400 lira olan 50000 ton yerli maden kömürü 
18.6.1936 perşembe günü saat 16.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 23606 
liralık muvakkat teminat ile k anunun tayin ettiği vesikala rla 7.5.936 
tarih ve 3297 No. lu resmx gazetede mlinteşir talimat veçhile alrna. 
cak ehliyet vesikasını t ekliflerini aynı gün saat 15,30 a kadar komis
yon reisli ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 2482 kuruş bedel mukabitinde Ankara ve Hay dar-
paşa vezne1erinde satılmaktadır. (1226) 1-2273 

Dahiliye Vekaletinden: 
İnhilal eden h ususi idareler t ekant sandığındaki SO lira ücretli 

•aı: ' eye miis'1baka ile bir. katip alınacaktır. Taliplerin vesikalariyle 
b irlikte 7-6· 936 tarihine kadar tekaüt sandığı müdürlüğüne mü ra. 
caatlarr. !-2272 

ı : ~ '~ tif 
t:ümhuriyet Merktz Bankasının 

30 MAYIS 1936 VAZİYETİ Pa~if 

t 
J 

'I 

l 

! 

Kasa: 
Altın safi kilogrcam 
Banknot 
Ufaklık 

1 LiRA 
17 07l,6.1i , 24.012.622,61 

11.697.927,-
635.148,86 

Da' ·ı.'.eki muhabirler: 
Türk lirası 

Har.ı:teki muhabirler : 
Altın safi kilogram 4 .J98,49 1 
Altma tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kl iring 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakt;ye 
karsıhğı 
Kanunun 6 ve 8 inci maıiöt> leri
ne t evfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Sen•--fat cüzdanı: 
Hazine bonoları 

Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

1 
Deruhte edilen evrakı nak-

A - tiyenin karşılığı esham ve 
tahvilat (itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedar lar: 

Muhtelif: 1 

' 

4.976. 779,06 

6.186.833,98 

434.528,06 

19.265.352, 78 

158.748.563,-

11958424 . . -

1.672.125.-
3.479.402.33 

34.410.928,83 
4.302.43Q,23 

30.379,66 
7.886.227,36 

YEKUI'-t 

LiRA 

36.345.698,4 7 

4.976. 779,0o 

25.886.714,8:1 

146 790 1 
.. "] 

5.151.527, .. 3 

38. 713.368,06 

7.916.607,02 

4.500.000,-

3.615.329,94 

273.896.163,70 

Sermaye: 

İhtiyat akçesı: 

Tedavüldeki banknotlar~ 

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

ilaveten tedavüle vazedilen 

Türk lirası n.evduatı~ 

Döviz teahh üdatr: 

Altına •ahviii kabil dövizler 
biğer dôvizler ve alacaklr 
kliring bakiyeleri 

Md1telif: . 

LiRA 

158.748.563,-

11.958.424,-

146. 790.139 .-

·~IRA 

15.000.000, 

.1.551.182,53 

16.000.000,- 162.790.139,-

14.522.682,54 

2 .864.849,47 

21.159.422,16 24.024.271,63 

56.007.888.-

YE KON 273.896.163, 70 

2 Mart 1933 tarih inden itibaren· ""- 1 ·rınt0 'h~ ·ı rli O"( 5 '72 altın üzerine avans % 41/ı 

-------iiiiıİıiil- ---iiiiiiiio-· ...... ·· ---Oiııiiiiii- --- -------------------........ --------..---------------------------=-.....-..-~--~-------Evk~af Umum Müdürlüğün<IPn : 
Akar 

Tahmin edilen 
yıllrk kirası 

No:, 
426 1 

Lira Kr. Akarın mevkii Akarın nevı 
2500 Aslanhane at pazarr Çukur han 

426/ l 
426/ 2 
426/ 3 
426/ 4 
426/ 5, 
426/ 6 
426/ 7 
426/ 8 
426 / 9 

225 ,, ,. Çukur han altında dükkan 
180 
225 

90 

.. 

.. 

I • 

.. ' 
200 
60 
60 
60 
50 " ,, .. 

Yukarda yazılı han ve dükkanların teslim tarihinden itibaren 31 
Mayıs 937 gününe kadar kiraları 3 Haziran 936 gi.inlinden itibaren 
on gün müddetle açık artırmaya konulmustur. İhale 13 Haziran 936 
cumartesi günü saat on ikide evkaf apartımanmda varidat müdür
lüğünde yapılacaktrr. İsteklilerden % 7.5 buçuk muvakkat teminat 
alınacaktır. Tutmak ve şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün va-
ridat Müdürlüe-üne müracaatlart. ( L222) 1-2269 

Ankara Levazun Amirliği 
Sabn Alma Komisyonu 

llinlan 

1 - Müteahhit nam ve hesa
brna. v~. beher kilosuna biçilen 
ederı yuz doksan yedi buçuk ku
ı uş olan yirmi iki bin kılo sarı 
sabunlu kösele açık eksiltme ile 
satın al ınacaktır. 

2 - İhalest 10 - haziran • 935 
çarşamba günü saat 11 dedir. 

3 - İlk temina 3258 lira 7 5 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi 218 kurusa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alını;, 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni ilk inanç parası ve kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. Satın 
alma ko. da bulunmaları (1119) 

1-2096 

IGralık Otel 
Anafartalar caddesinde 43 nu. 

maralı Kayseri oteli mobilyesiy

le beraber icar olunacak. Talip 

olanlar otel altında yemişçi Mus· 
tafaya müracaat. 

Saçları 
döliülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç El{siri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvet len· 
dirir ve besler. Komojen saçla· 
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz . Hafif bir ray ihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR 

İstanllul Liseler Sabnalma 

Komisyonundan • • 
Mahrukat Mikdar Muhammen Teminat 

Cinsi Ton Bedeli 
Tüvenan maden 

kömürü 2950 32450 
Kriple maden 
kömürü 200 3400 
Blok maden 
kömürü 250 4250 

40100 3007.50 
Komisyonumuza bağlı yatılı Lise ve öğretmen okullarının yu· 

karda miktarlarile muhammen bedeli ve ilk teminatl yazılx mahru· 
kat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme İstanbul Liseler muhasebeciliğinde toplanan komis
yonda 12-6-936 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin bu işe 
ait şartnameyi (2) lira bedel mukabilinde alabilecekleri, şartname· 
d_e yazılı kan~.ıni vesaikalardan başka ticaret odasının yeni yıl ve• 
~ı~ası v~ tem.mat makbuzları ile beraber teklif mektuplarını ihale 
ıçın taym edılen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komis
r.on ba~k~Iığma vermeleri, ilk teminatlarını belli gün ve saatten 
once komısyon başkanlığından alacakları irsaliye ile liseler muha· 
sebeciliği veznesine yatırmaları. (2753) 1- 2093 

Evk~af Umum Müdürlüğündeıı : 
Akar Kıymeti muhammenesi 

No. Akarın mevkii Lira K r. Nevi 
33/ 89 Hocapaşa Anafartalar 2400 - DükkS.n 
42/ 16 ,, ,, Zencirli camii 535 - .. .. 
46 7 ,. ,. Hükümet caddesi 610 -
Ykd " " ~- ~~ a yazılr ~azbut üç dükkanın teslim gününden 31 Mayıs 

93_'. gunune kadar kırası 31 Mayıs 936 gününden itibaren ıo gün 
mnddetl~ ~~Ik artırmaya konulmuştur. İhale 10 Haziran 935 çar
şamba gunu saat on beşte evkaf varidat Müdürlüğünde yapılacak· 
tı~: !u~~.k ve sartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün varidat 
Mudurlugune müracaatları ( 1207) t 2225 

ANKARA TİCARET ODAS !SİCİLLİ TİCARET MEMUR· 
LUÖUNDAN: 

Ankara vilayetinde Postahane caddesinde Kudretbey apartxma
nında sokağında 6 numa~alı evde oturan ve T. C. tab'asından olup An 
~a~ada Bankalar caddesınde 42 numaralı mahalli ikametgahı ti.cari 
ıttıhaz ederek berberlik ticaretiyle iştigal eden ve ticaret oc.asınm 
1353 sicil numarasında mukayyet bulunan Yusufun unvanı ticareti 
Yusuf Tutay olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza sekli de 
ticar-:!t kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 1.6.936 tari· 
h inde tescil edildii7i ilan olunur. 1-2270 

ZAYİ 

3 No. araba plakamı kaybet _ 

1 

tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Arabacı Mehmed oğlu 
Osman 

Y cnişchirde 

Kiralık Ev 
Şehid Nuribey sokağı, nu· 

mara: 37, bes. oda, banyo ve saire 
Telefon: 1604 1-2271 

Kiralık bağ evi 
aranıyor YENi ) SİNEMALAR f KUl:...ÜP] 

En az bir yıl için kiralana
caktır. T el: 3655 

1- 2261 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
h arriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri M üdürü 
N asuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ul us B asrmevinde b3.srlmrştır. 

BUGÜN GÜNDÜZ 
GÜZEL GÜNLER 

Simon simon. Jea.n Pierre Aumont 
Baştan başa gençlik zevk ve neş'e 

fi 1 mi 

GECE 

Profesör Bay Zatı Sungur taraf mden 
Spirtizma, Manyatizma, lllüzyon
~a ve şimdiye kadar emsali gö

rülmemis HÜNERLER. • 

BUGÜN GÜNDÜZ 

Bir Gecenin İskandalı 

GECE 

AN DARK 

TARiHi BÜYÜK 

ESER 


