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. m~n evleriıı~, kantınun refah ve sa det vesilesi olmasını temenni edelim .. ,, 
o· ezdiler 
~ ----

yol boyunca ahlk, B ü- ı 
yük Şefe coşKWı ~evgi J 

ve bağ'lılrğını gö~terdi. ! 
R 

.. ! 
lstanbul, 3 ( A.A.) - eısı- j 

cumur Atatürk bugün sabah sa· l 
at 6 da refakatlerinde Trakya ' 

l Genel lspekteri General Kazım 
i Dirik de olduğu halde lstanbul- 1 
} dan otomobillerle hareket ve sa· 1 

1 

at IO'a doğru Çorlu'ya' muvasa- İ 
lat buyurmuşlardır. Atatiirk ı 
doğruca kolordu karargahına 1 
inmi§ler ve orada bir kaç saat j 
kalarak kolordu !!omutanı ile 1 
görüşmüşlerdir. Oğleden sonra ı· 
Yanlarına kolordu komutanı Ge
neral Salih Omurtağı ve T ekirda· 
ğı valisi Haşim /şcanı da alıp ka
•abayı gezmişler, ordu evi bah
~esinde bir müddet istirahat b~
Ytırmuşlar ve ondan sonra o ~ı
Varda yapılan yeni göçmen koy· 
lerini görmek için hususi trenle 
Muratlıya kadar gitmişlerdir. . 

Atatürk bazı göçmen evlerı
ne girip tetkikatta bulunmu§l':'r 
ve köylülerle görüşmüşlerdır. 
Girdikleri evlerdeki temi:zlik, ki
tablar, lotograllar ve karyola_ gi
bi düzgiin eşya bilhassa takdırle
rini celbetmi§tir. Çerkes köyün- ı 
de trenin tevakkufu esnasıncla 
Oradaki alay komutanı, nahiye 
rn_~dürü ve saray kaymakamı ile ı' 
gorüşmüşlerdir. Gerek Çorlu 

ı gerek Muratlı ile Çerkes köyü 

1 
ve diğer yerlerde halkın Atatürk' 

, e karıı gösterdiği sevği ve bağlı
lık tezahüratı çok büyük ve he· 
)'ecanlı idi. 

Atatürk gi!ce yarısı hususi 

1 
trenle lstanbula avdet buyurmuş
lardır. ..... ..__.__.._···--······--···...--·--··--·-·-····--·· 

Başbetke 

1 N Ş A .• 

Falih Rıfkı A'f AY 

Bir yaz güniı, o zaman Dahili
Ye Vekilliğinde bulunan Receb 
P~ker'in şimdiki posta ve telgraf 
bınasının temellerini attığı günü 
hatırlarım. Büdcemiz pek de az 
değildi. Fakat böyle bir binaya 
kendi masrafları arasından pay 
ayırabildiği için vekili içimizd~n 
t~brik ediyorduk. Yüz küsur hın 
lıralı1<: y? ~- 1,ir mesele idi. 

Çünkü biz imparatorluğun su
kut seneleri~de bütün medeniyet
çi_lik gibi, ve on~n başlıca h a Y a
t 1 Y e t delili olan inşacılı~ı kay
hetnıiştik. Bütün devlet Babıali 
harabelerinde idi. T asrada, bazı 
angarya konaklarından başka 
devlet malı yoktu. Kudüs'te kira
da oturuyorduk. Cemil paşanın 
fehrenıinliği zamanında İstanbul 
halkına nefes aldıran bir park, 
koskoca şehirde tek bir park, o da 
~~çük bir park, inşasızlık ataleti 
•çınde bizi rahatsız etmişti. Sene
lerce ondan israf örneği olarak 
bahsedip durduk. 

Kendimize inanımız o kadar a
~~lnııştı ki, şimdi yıkıp çirkinli
gınden İstanbul manzarasını kur
ta.rnıak istediğimiz Düyunuum~!°i
Ye Yapısı gibi bir bina, artık türk 
olanıaz, sanıyorduk. Artık önün· 
den ikrahla geçtiğimiz Beyo~lu
rı~ kargir yapılarını bizim enş~
lnıyeceğimiz bir medeniyet ıevı
l'esinin eseri 5anıyorduk. 

(Sonu 2. inei •aylada) 

Kamutay dün Refet Canıtcz (Bursa)
nın reisliğinde toplanmıştır. Celse açılın· 
ca, rris iş kanunu layihasının müstace· 
len müzak .. resinin tc'dif e<lildiğini söy· 

ve tczyil değil; yeniden tesis mahiyetin
dedir. Onun için bütün arkadaıların ü
zerinde göz gezdirmelerini temin mak
sadiyle müstaceliyet tekliflerini geri al
malarını encümenden rica ediyorum. 

:n iistaccJi) etin manası 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) -

Bizde müstaceliyet deyince kanunun a
cele çıkması hatıra geliyor. Bu değildir. 
Miistaceliyet bir defa müzakereye tabi 
kılmak demektir. İki defa müzakereye 
tabi kanunları görüyoruz. İkinci müza. 
keresi okunmaktan ibaret kalıyor. Bu
rada bütün arkadaşlar istedikleri kadar 
üzerinde durur ve istedikleri tadilatı ya
parlar. Bu iş kanunu kaç senedir duru
yor. Biz bu kanunu çıkaracağız diye ne 
vadlarda bulunmusuıdur. Binaenaleyh 
encümen müstaceliyet teklifinde çok 
haklıdır. 

(Sonu S. inci sayfada) 

• Paris grevı 

(Celal Bayarm diinldi lwnu~ma. m(ları) 

Çinde vaziyet karışıyor 

I\lilliyctçi unsurlarııı yardııııı i tenilıııekte· 
dir. l(aııtoıı hül{iimeti sııııra aslier yığ1)10r 

Şanghay, 3 (A.A.) - Burada tah· 
min olunduğuna göre, şimali Çinin ja
panyaya karşı harbı tavsiye eden bir be
yannamesi üzerine Nankin ile Kanton 
arasındaki münasebetlerin kesilmek teh
likesi vardır. 

Bu beyannamenin, dahili bir harb 
çıktığı takdirde biitün milliyetperver un
ı;urların yardımını temin etmek maksa
diyle neşredildiği sanılmaktadır. İyi ha
ber alan mahfillerin kanaatine göre, 

genişliyor 

Nankine karşı harb açmak kararı veril· 
digine dair olan japon haberleri mevsim
sizdir. Fakat aynı mahfillerin her iki 
tarafın askeri hazırlıklarda bulunduğu~ 
nu teyid etmektedir. 

(Sonu 2. inci say/ada) 

B. Tonıas büdce 
sırlarını nasıl 

ifsa etmis? 
" " GAZETELER, STAVISKI MESE-

Dün iş kanunu dolayısiyle söz söyliyen 
mebuslarımızdan bazrlarr: Soldan, sağa 
doğru: BB. Ahmed Ulus, lktısad Ve
kili Celal Bayar. Ziya Gevher Etili, 
Refik ince, Bn. Türkan Baştuğ, Rasim 
Ferid Talay, Ali Rıza Türel, Hakkı Ta-

Lil' de grevci işçiler Atölyelere girdiler 

LESiNiN DOCURDUCU KARŞIJ 
LIKLI EMNiYETSiZLiK HAVA
SINI GiDEREN NETiCEDEN 
MEMNUN GôRONMEKTEDIR

rrk Us. Raif Karadeniz, Kazım 
Sevüktekin 

leıniş, Refik İnce (Manisa) sormuştur: 
_Kim teklif ediyor? 
Reis - Layihada vardır. 
Söz alarak kürsüye gelen Refik İn-

ce, müstaceliyet teklifi aleyhinde müta· 

laada bulunarak de mis tir ki: 
_ Üzerinde on senedenberi uğraşı· 

1 

lan ve cidden güzel bir eser olan bu ka
nunnu müstacelen müzakeresinin temin 
edeceği menfaat nihayet beş gündür. 
Encümenden rica ederim. 1 O seneye beş 
gün daha ilave olunsun. Sonra bu öyl.e 
bir kanundur ki mevcudu' yoktur, tadıl 

----~~-------------__...._----~----: 

Milletler Cemiyeti asamhle~i 
•• • • • 

Ariantinin müracaah uzerıne yırmı 
•• uç 

haziranda toıllanıyor 
Cenevre, 3 (A.A.) - Milletler Cemi

yeti asamblesi, Arjantinin vaki müraca
atı üzerine 23 hazi.randa toplantıya ça· 

ğırılacaktır. . 
Konsey toplantısını da bu ta.rıhe ka-

dar geri bırakması ihtimali vardır. 

BH. Edt·n - .l\lalt•run görii~nw..,i 

Londra, 3 (A.A.) - lyi bir kaynak
tan haber alın'· ma göre Arjantinin 
Londra büyük eıçisi Dr. Maleran öğ· 

leden sonra B. Edeni ziyaret ederek, 
Arjantin hükfunetinin Milletler Cemi
yetinin 16 haziranda, konsey toplantı:sı 
dolayisiyle bir celse yapılmasını arzu 
ettiğini kendisine bildirmiştir. 

Royter Ajansının bu husustaki dü· 

şüncc ... .;ine göre, Arjantin hükümetinin 
bu teklifi İngiltere ta.rafından yapılan 
her hangi bir teşebbüsün neticesi de· 

v 'ldir. 
Morning Post gazetesine göre, Ar-

jantin teklifini nMilletler Cemiyetinin 
eylül içtimaında tetkiki daha doğru 0 • 

lacağı umumiyetle düşünülmektedir. 

Arjarıtinin teklifi ctraf mcla 
göriişnwler 

Londra. 3 (A.A.) - B. Eden ile Ar
jantin teklifinin Milletler Cemiyetinin 
sonra hariciye nezaretinde Milletler 
Cemiyeti asamblesinin toplanmaga çag· 
rılması hakkındaki Arjantin teklifine 
dair görüşmelerde bulunmuşlardır. 

... . 

Paris, 3 (A.A.) - Metalur11 enaus
trisi işçilerinin grevi şimdi de kimya 
endüstrisine ve diğer bazı endüstri şu
belerine geçmiştir. Birçok fabrikalar 
grevcilerin işgali altındadır. Sah günü 
işe yeniden başlayan Ordon tayyare fab. 
rikasında yeniden grev çıkmıştır. İşçi -
ler direktörün verdiği sözleri tutmadL 
ğını ileri sürmektedirler. işlerine yeni· 
den başlıyan rönotifabrikaları işçileri 

arasında da büyük bir sinirlilik vardır. 

130 fabrika grev tt>lulidi altında 
Paris. 3 ( A.A.) - Paris bölgesinde

ki grev durumu kötülüğünü muhafaza 
etmektedir. BB. Saro ve Frosar dün ak
şam iş federasyonunun bir heyeti ile 
görüşmiişlerdir. 

Demir endüstrisi patronları 

grev hareketinin iddetlendirildiğini ve 
dün akşam 130 fabrikanın grev tehdidi 
altında kaldığını bildirmiştir. 

Grev bütiin bölgeye yayılmıştır. 
Lilde .grevci amele atölyeleri işgal 

etmis ve geceyi orada geçirmek için bü. 
tün tedbirleri almışlardı. 

B. ERYO 
... 1 1 
So ct>ııa!ı taraf mdan nıehuslar 

mecli~i reisli~rine namzet 
~Öı:.teriliyor 

Paris, 3 (A.A.) - Sol cenah me
busları delegasyonunun bugün öğleden 
sonra yapacağı toplantıda B. Eryo'nun 

mebı~slar meclisi reisliği namzedliğine 
resmıyet verilecektir B F · . ernan Buy
son nam dl'V' · . ' ze ıgını koymryacagwını b'ld" 
mış ld ~ ı ır· 

o ugundan B. Eryonun rakibi yok 
tur -

LER. 
Londra,3 ( A. 

A.) - Büdce if
şaatı m e s e • 
1 e s i hakkın

da tahkikat ya
pan m ah k e • 
m e dun akşam 
neşredilmii? olan ... 
raporunda B • 
Tomas'ın suçlu 

olduğu neticesinde 
karar kılmaktadır. 

B. Tomas hakkında 
hüküm veren hakim 

Portcr 
Raporda B. Tomasın devlet esrarım 

B. Batese ifşa etmiş olduğu ve onun da 
bu ifşaattan kendi menfaati adına fayda
lanmış bulunduğu bildırilmektedir. 

Mahkeme, büdcenin ihzarına iştiraE 
etmiş olan memurların ve B. Tomasdan 

(Sonu 6. ıncı •aylada) 

Fıkra ( 

iğne ve çuvaldız 
Sağ Matin i•yan ediyor: "Mil

letler Cemiyetinin umumi katib 
muavinine ne kacl ar tahsisat ve
rild iğini biliyor musunz? Senede 
350,000 frank! Ziya/et ve saire 
masrafları da caba! imdi şimdiki 
muavin bol§eviktir. Sovyetlercle 
İse ô.det, memurların kendilerine 
geçinmek için devletçe ayrılan 
para mikclarından artanını Mos
kovaya göndermektir. Moskova bıt 
muavine ayda 2500 frangı kôli 
görüyor. O halele senede §u kadar 
yüz bin frank nereye gidiyor? Ko. 

• t ''K · mın ern e. omıntern ne İçin ralı~ 
? B" • k ;J' şıyor. ızı yı mak için! Görüyor 

mu unuz, garabeti?" 
Matin'in unuttuf:;u veva h t l k • • :'> .r a ır .. 

ama rBte~eclıği bir şey var: Mil. 
letler Cemıyetinin umumi katibi 
l~an~ızdır. Bu zat şüphesiz muavi.. 
"~.nelen. fazla para alır. Bu para 
!uphesı:ı Fransa'ya gider. Mösya 
~ve~o!, bu suretle, Fransa kapita. 
lızmının mükemmel b• .. f ·~ 
ı ır mu§ enn 

o muştur. Milletler Cemiyetine 
S?vye! Ruıyanın verdiği tahsisat 
hıısesı de olduk"a biiy .. kt•· ş· .fl I t' ~ u "" · ımcn 
~ve.s ~va gazetesi, lranBız gazefe--

sı grhı dü ün•e. " B. b l ·~ l "' • - lZ O §eVı~ 
er, Fransa ka,,italiz.mine ne mit .. 
"?se~etle YaJ'dtm ediyoruz? O ktı· 
pıtalızm ki bizi yıkmağa calıı:ı-
y ,,, J ':f 

or · ese acnbtt t>"" nasıl bir ce-
vab bulunabilir? _ '1-11-



SAYFA 2, 

Düşiiniişler 

Tôrli. -Bulgar dostlugu 
Geçen gün Solya'dan gelen bir 

telgraf, bize, oradaki Türk • Bul
gar cemiyetinin bir toplantrsmda, 
memleketimizi seven bazı bulgar 
ileri gelenlerinin, iki memleket 
arasındaki münasebet ve dostlu
ğun daha sıklaştırılması hakkın
daki temennilerini bildirdi. Uzun 
zamandır, tam bir uyuşukluk için
de bulunan bu faydalı cemiyetin 
yeniden faaliyet sa hasma geçece
ği ümidini veren bu jest, memnu
niyetle kaydedilmeye değer bir 
hadisedir. 

Aralarında sıkı bir iş birliğine 
mani teşkil edecek hiç bir esaslı 
ihtilal ve biribirlerinden istiye
cekleri hiç bir ~ey bulunmıyan iki 
komsu memleket için, ekonomik 
ve kültiirel temaslarını ileri gö
türmek mantıifın ve kendi menfa
atlerinin icabıdrr. 

Ancak, zaman zaman. iki mem
leket matbuatını biribirine düşür
mek suretivle bu lüzumlu esere 
hiç de faydalı bir hizmette bulun
mıyan anlaşmazlrklar, daha fazla, 
türk kamo.vunun. ~İmal komşusun
da kendi milleti hakkında pek de 
dostça telakki edilebilecek hisler 
beslenmediği hususundaki endi
şelerinden doğmaktadır. Bulı;aris
tanda bulunan bütün türkf erin a
na yurda almmalariyle, iki mem
leket arasrndaki başlıca ihtilat 
kaynağı ortadan kalkmış olacak
tır. Fakat bunu bekliyerek, sim
didcn, lüzumsuz bir gerginliği or-
tadan kaldırmak ve geniş bir dost
luğun temellerini atmak üzere ya
oilması gerekli işler oldukça ba
sittir. 

Bütün devletlerle iyi geçin
meyi ananevi siyasetinin başlıca 
dövizi yapmış olan Türki.venin u-

zattığı dostluk elinin samımıye
tinden komşularımızın hiç bir za
man şüphelenmiyeceklerİnden e
miniz. Türkiyede böyle bir dost
luğun esaslarını hazırlamak üze
re uzun boylu çalışmaya da lü
zum yoktur, çünkü türk milleti, 
kendisine kaJ;§ı gösterilen her sa
mim1 yakınlaşma arzusunu cö
merd kalbinin bütün sempatisiyle 
karşılamaya hazırdır. Yapılacak 
tek iş ona bu itimad ve emniyeti 
vermek için, bul gar kamoyunu ha
zırlamaktır ki ,bu hususta bu/gar 
meslekdaşlarımızın, mesela Yu
goslavya ile olan yakınlaşmaları 
misalinde gördüğümüz gibi, içten 
ve devamlı bir gayretle bu işe gi
ri.'f!mel eridir. 

Hatıraları bugünkü dostluğu 
takviyeye pek de müsaid olmıyan 
bir tarih sayıf asrnı büs.bütün ka
pı.varak, iki komşu milletin müna
sebetlerini müşterek menfaatleri
nin emretti.iti yolda yürütmek için 
gösterilecek ~avrete, milletimizin, 
bütiirı benliğiyle kendini verece
ğinden kimse şüphe edemez. 

Türkiye, acı tarihi hislerini 
tasfiye derek, bu yolda, bütün dün
ya milletlerine en güzel ve kurucu 
örneği vermiş değil midir? 

Santimantal yurdseverlik yeri
ne, milletlerin hakiki ihtiyaçları
m göz önünde tutan realist milli
yetçiliğin yer alması günün en bü
yük zarureti haline gelmi~ ve türk 
milleti bu ihtiyacı herkesten önce 
anlryarak nefsinde tatbik etmiş
tir. 

Onun içindir ki komşu memle
ketten gelen dost sesi, yeni bir ya
kmla~ma devresinin ilk işareti gi
bi kabul etmek istiyoruz. 

YAŞAR NABİ 

Çinde vaziyet karışıyor 
+lilliyetçi unsurların yardımı istenilmekte
dir. l(anton hülcünıet i sınıra asker yığıyor 

( Ba~ı 1. inci sayfada) 

Hong Kong, 3 (A.A.) - Royterden: 
Kantonda vaziyet normaldır. Japon 

Dömei ajansmm karışıklıklar hakkında 

vermiş olduğu havadisin, japon'larm Fu
kien'deki faaliyetlerini örtmek olduğu 

Kantonun resmt mahfillerinde söylenil
mektedir. Henüz teeyyüd etmemiş olan 
bazı haberlere göre japon'lar Fukien'de 
ordu kuvvetinin bir kısmmm müzahareti 
ile muhtar bir hükümet kurmuşlardxr. 

Kanton hükümeti, bir istila vukuun
dan kaygılanarak hemen seferberlik ila

nı ile Fukien hududuna aske,r gönderil

mesini emretmiştir. 

Kantonun salahiyetli mahfilleri, Kan
tonun Nankin'e taarruz etmek niyetin
de olduğunu inkar etmektedir. Ancak bu 

mahfiller Fukien veya Nankin tarahn

dan bir taarruz vukuu takdirinde Ku

antung eyaletini müdafaa için bir takım 
tedbirler alınmış olduğunu teslim et

mektedirler. 

Kanton kendini müdafaa edecek 
Hong-Kong, 3 (A.A.) - Kantonun 

iyi malfımat almakta olan mahfilleri, 
Kantonun Nankin'e karşı düşmanlık his
leri beslememekte olduğunu ancak 
Cang-Hoycik. tarafından taaarruz vuku
unda kendisini müdafaa edeceğini beyan 
etmektedirler. 

Nankin başkumandamnın kendisi i
çin bir diken olan muhalif Kuangtung 

hükümetini ortadan kaldırmağa azmet
mi~ olmasından endişe edilmektedir. 

Bugün Kanton hükümeti, kendisinin 
Nankin'den tamamiyle müstakil olduğu
nu ilan etmeği düşünmemektedirler. Fa
kat Nankin herbe başlryacak olursa bu 
yola gideceklerdir. / - -

Nankinde kanaat 
Nan.kin, 3 (A.A.) - Resmi mahfil

ler, cenub havalisinden malUmatları ol

madığını bldirmekte, ancak Nankin ile 
Kanton arasmda bir ihtilaf çıkmış oldu
ğu haberini teyid etmektedirler. Bunun

la beraber bu mahfiller dahili bir barb 
çıkmasına ihtimal vermektedirler. 

Başbetke 

1 N Ş A •. 
(Başı 1. inci sayfada) 

Posta - Telgraf binasının temel
leri atıldığı zamandanberi büdce
miz bir misli bile artmış değildir. 
Biz hudutsuz gelir bulmadık: Fa
kat içimizde inşacılık aşkı tekrar 
uyandı. Memleketi haştanbaşa, 
şehirleri, köyleri, anıtları, endüs
triyi, yolları ve şimendiferleri ile 
topyekiln inşa etmedikçe, garb 
medeniyetinin, onun tecanüsünii. 

· bozmtyan, bir parçası olmıyacağı
mızı ve her zaman sömürgeler har
tasmda görüleceğimizi biliyorduk. 
llk köşkler, yapıldıkları zaman 
tek ağaç bulunmıyan, Orman Çift. 
liğinin korusu altında kayboldu
ğu gibi, Posta ve Telgraf binası 

da yeni türk yapılarının azametli 
yığını altında ezilmektedir. Filyos 
hatbnı kömür havzasına çevirme
ğe karar vereli daha ne kadar ol
du: bugün birçok tünellerin kazı
lıp bitmiş olduğunu işitiyoruz. 
Halbuki Ankara'yr Kayseriye bağ
lamak imkanının dahi ancak ec
nebi kapitalistlerine emniyet ver
mekle ve onlardan dilenmek.le el
de edilebileceğine inanaınlarımız 
az değildi. Kristof Kolomp'un yu-
murta hikayesini tekrar etmekten 
ne çrkar? Biz dışardan para al
mak yerine, dışardan parayı kıs
makJa, yani kapitülasyonsuzluk 
rejiminden milli ekonomi için en 
iyi istifade çarelerini bulmakla, 
Kayseriyi yeni demiryollarımızın 
ilk İstasyonu haline getirdik. 

Hareket, kalkrnma ve kurtulma 
hareketi toptan ve tam olur. Bir 
memlekette medeniyet k ü l l ü ' -
nden ayrılabilecek hangi say var? 
Rusya elektrifikasyona, ameleyi 1 
tiyatro ve müziğe alıştırmağa, 0-
desa operasını en son fenni cihaz-

, ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: 
.... ... ......... 

Yerli Mallar sergisi 
İstanbul, 3 - 26 haziranda yerli mal

lar sergisi Taksim bahçesinde açılryor. 

Deniz işleri konferansı 
İstanbul, 4 - Balkan antantı ekono

mik konseyi deniz işleri eksperler kon
feransı işlerini bitirdi ve delegeler 
memleketlerine döndüler. 

Tarassud kulesi Sultan
ahmedde yapılmıyacak 

İstanbul, 3 - Belediye hava kuru
muna tarassud kulesinin Sultanahmed 
meydanında yapılamxyacağı cevabınr 

verdi. Bunu mimar Prost muvafık bı.ıl
mamıştır 

Sokaklar için alınan 
tedbirler 

İstanbul ,3 - Belediye bugi.in sokaıt
larda gidiş geliş emniyeti hakkında 

tedbirlerini tatbika başladı. Şimdilik 

yalnız umumi cadde ortalarında halkın 
dolaşmasına mani olunmaktadır. Kara
rın tam tatbiki halkın inzrbat;;ı alışma.c;ı 
için zaman istemektedir. 

Bir tramvay kazası 
İstanbul, 3 - Dün GüThane parkı tı

nünde 12 yaşında Orhan adında bir ço
cuk tramvaym arka vagonundan atlar
ken romorkun arka tarafına düşmüş ve 
bacağı kesilmiştir. 

Kızılay hattası 

İstanbul, 3 - Krzrlay haftası şehirde 
parlak gösterilerle devam etmektedir. 
Aza kaydı hararetle devam ediyor. 

Ecnebiler hakkında bir 
kanun projesi hazır tanıyor 

İç Bakanlığı, bütün ileri memleket
lerde olduğu gibi, Türkiyeye her ne su
retle olursa olsun, gelecek olan yaban
cıların ikamet ve seyahat şartlarını ve 
diğer hususiyetlerini tesbit eden bk ka
nun projesi hazırlamaktadir. Bu mühim 
kanun projesinin hazırlığı esnasında is
tifade edilmek üzere, bir çok devletle
rin ecnebiler hakkındaki kanunhırın 
birer su.reti getirtilmiştir. 

Yüksek Ziraat Enstitü
sünde imtihanlar başladı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fa. 
kültesinden bu yxl mezun olacak 16 
ziraatçimizin söminar imtihanları baş
lamıştır. Dünkü imtihanlarda Ziraat 
Umum Direktörii B. Abidin Ege bizzat 
bulunmuş ve talebenin muhtelif tezler 
üzerine verdikleri imtihanlardan iyi 

intibalarla ayrılmışlardır. 

larla donabnağa, Moskova sokak
larını asf altlamağa, hepsine bir~ 
den başladı. Faşizm, yeni ordusu 
ile Brendizi belediyesini birlikte 
ıslah etmeğe koyuldu. Toplu ve 
bütüncü hareket, medeniyetçi ve 
inşacı hamle, zaptolunmaz bir ih
tiyaç ha1ine geldiği vakit, vasıta
lar halkolunur: bu ihtiyaç olma
dığı vakit, en hol vasıtalarla ne ya
pılabileceğine bir türlü akıl er
mez! 

İhtiyaçlar arasındaki masraf de
recelerini, zamanın zaruretlerine 
göre, sıralamak lazımdır. Fakat 
bizzat ihtiyaçları sıraya koymak 
im.kam olması, hu ihtiyaçlardan 
bir kısmının duyulmakta olması 
demektir. 

Türkiyenin yeni nesil tarafın. 
dan, fetih silahı maddi ve manevi 
doymaz, usanmaz, yorulmaz i n • 
ş a 'dan ibarettir. Şehirlerin ve 
köylerin inşası gibi, halkm inşası, 
gençliğin inşası, zi11ai, içtimai, be
dii, ekonomik ve her türlü inşa! 
, Falih Rıfkı AT AY 

Eti Bank umumi 
heyeti dün 

toplaııdı 
Büdce, İktisad ve Divanı Muhasd

bat encümenlerinden mürekkep • Eti
banık- umumi heyeti dün Kamutayın 

büdce encümeni salonunda toplanarak 
bankanın birinci iş yılı devresine aid i
daıre meclisi raporunu müzakere etmiş
tir. Bu münasebetle Ekonomi Bakanı 
Celal Bayar umumi heyete bankanın 

kısa bir zamana inhisar etmiş olan me
saisiyle önümüzdeki yıl içindeki faali
yetine aid izahat vermiştir. Bu izaha
tı müteakib bankanın raporu heyeti u
mumiyece de tasvib ediLmiştir. 

Dün aynı zamanda denizyolları işle
tme ve fabrikalar ve havuzlar idarele
rinin büdceleri de kabul edilmiştir. 

İzmirli mektepliler ı 
Hava Kurumu için 1 

rnekteblerinde dernek] er 
kurdular 

İzmir, 3 (A.A.) - Hava tehhkesine 
karşı yurdun dört köşesinde başlayan 

heyecanlı kaynaşmadan geri kalmıyan 

temiz yavrularımız da mekteblerinde 
kendi aralaınnda tayyare dernekleri kur
mağa başlamışlardır. Karşıyaka mek
tebleri bu hususta önayak olmuŞ: ve or
ta mektebte talebeden Numan'm baş

kanlığı altında kurulan derneğe 975, 
kız muallim mektebinde talebeden 
Vecdet'in başkanlxğı altmda kurulan 
derneğe 21?, Ankara ilk mektebinden 
talebeden Fikretin başkanlığı altmda 
kurulan derneğe 500, hacr Hüseyinler 
köyünde talebeden Nevin'in başkanlığı 
altmda kurulan derneğe 20 üye yazıla
rak ayn ayn teahhüde bağlanmak sure
tiyle küçük yaşta büyük bir yurdsever
lik göstermişlerdir. 

Bu akşam Avrupa istasyonlarında 
dinlenebilerek seçme program 

(Ankara saatı ile) 
Konser: 
20.20 İsviç,re ( enfonik) 
21.45 Radyo Faris (Senfonik) 
22- Varşova (Senf.) 
22.20 Lüıksenburg (Senf.~ 

Oda Müziği. 

19- Paris P. T. T. (Org) 
19.30 Droitwich (Mozart) 
21 - Radyo Faris (Klavsen) 

Opera, Operet : 

21.45 Roma (Les Pechenr<o ~ pa.r:'it:s) 
21.50 Milano (Dorette~ 

Dans Miiziği : 

22.30 L-Ondıra 

23.30 Be~lin, Müni~ 

24 - Kopenhag, Viyana, Droitwkh 

: Ankara radyosu 

19.30 Gaz =kesi hakkında konferans 
(Mühendis B. Nuri) 

18.-
19.-

19.15 
19.30 

20.-

Orkestra plaklarT 
Karpiçten nakil 
Ajans haberled 
Hafif müzik 

İstanbul radyosu 

Dans musikisi (plak) 
Haberler 

Muhtelif plaklar 
Kızılay namına konferans: Dr. 

Şükrü Hazxm tarafından 

(Kxzılayın yardımları) 

Sonat: Bethofen piyano solo 
(plak) 

20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 .Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadoltı a • 
jansının gazetelere mahsus ha
var'li~ servisi verilecektir. 
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Çocuk Esirgeme 
l(urumunun 

yardımları 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi 1-5-936 dan 1-6-936 tarihine ka
dar 3893 çocuğa yardım etmiştir. 

Bunlardan 280 hasta çocuk ve ann< 
Genel Merke.zin polikliniklerinde bakıl 
mış ve sağıtı]ımıştır. Aynca diş bakım 
evinde de 325 çocuğun dişleıri bakılmı~ 

ve sağıtilmıştıı-
2386 çocuk ve anne Genel Merkezi! 

banyolarından istifade etmiştir. 
Süt damlasından her gün 110 çocuğa 

süt verilmiş ve bir ayda yekun olara~ 
2155 kilo bedava süt verilmiştir. 

Genel Merkezde açılan aşhanedeı: 

her gün ?87 zayıf talebeye ve çocuklll 
anneye sıcak öğle yemeği verilmiştir. 

Yardını için Genel Me.rkeze başvu· 

ran 5 yoksul çocuğa para yardnnx ya 
pılmıştır. 

Resim sergisi ve 
gazetecilerimiz 

Güzel sanatlar birliği resim şubesi 

tarafından cumartesi g'[inü Ankarada a· 
çrlacak 13 üncü sergi münasebetiyle, 
birlik, bugün, saat 1? de, şehrimizdeki 
matbuat mümessiJlerine bir çay ziyafe. 
ti verecektir. 

İkamet tezkeresi kanunu . . 
proJesı 

.B,mniyet genel direktörlüğü tarafın 
dan hazırlanarak İç Bakanlığı vasrta
siyle alakalı bakanlxklarxn düşünceleri 
sorulan ''İkamet te2keresi kanunu,, P· 
rojesi, Finans Bakanhğr tarafmdan 
tetkik edilmektedir. Bugünle.rd.. Baş

bakanlığı sunulacaktır. 

ÇAGRI 
Bugün Kamutay Milll MüJalaa 

encümeni saat on be§te toplana
caktır. 

* * * 
Maliye Encümeni bugı.in saat 

14 Je toplanacaktır. 
*** 

Büdce Encümeni bugün saat 14.30 

da toplanacaktır. 

DiL KÖŞESİ 

Bu sütunda her gün, gazete ve 
mecmualarımızda gözümüze ilişen 

üslı1b, dil, gramer, ve sentaks hata
larını işaret eden bir yazı bulacaksı
nız. Maksadımız tiiırk diline hizmet 
etmek ve onun güzelliğini korumak 
olduğundan gazete ve muharrir ismi 
zikretmeden alarak tenkid edeceği

miz satırlar için, arkadaşlarımızın 
bize güccnmiyeceklerinden, ve hatta. 
bu ÇP.lı§omalarxmızı memnuniyetle ka.r
şılıyacaklanndan eminiz. 
"Bir yerine bin kadm uçuşçunun 

türk göklerinde havalanınasım gör· 
mek temennisinin de bir tahakkuk ha· 
tinde kısa günler içinde girmesini di· 
liyoruz''. 

Bir gündelik gazetenin birinci sa
yı.Fasında iri harllerle basılmı' olan 
bu cümle de, hatalı sentaks ve kötü üe 
liiba mükemmel bir örnek sayılabilir. 

ilk önce "uçuşçu" kelimesi üzerin
de duralım. isim yerine kullanılan Fi
ilden yapılmış sıfatlar köke ( maddei 
asliye) ci, cu gibi ekler ilavesiyle 
yapılır. Yoksa ekler "ismi masd~ a 
ilave edilmez. Onun içindir ki koıucu, 
bakıcı, alıcı, satıcı, deriz; kofU"'1, 
alışçl değil. Burada da uçuşçu yan
lıştır, uçucu demek lcizrm gelirdi. 

u •.• Türk göklerinde havalanması· 
nı görmek ... ". "havalanmasını~, değil, 
"havalandığını görmek'' demek ü:ab 
ederdi. 

" .•. Temennisinin de kısa zamanda 
tahakkuk etmesini diliyoruz!' gibi ko• 
lay, doğru ve mantıki bir ifade ıekli 
dururken "temennisinin de bir tahak• 
kuk halinde kraa günler içinde girme• 
sini diliyoruz" denilmesi, adeta kanii .. 
şan bir adamın itribatsız sözlerinden 
aynen zaptedilmiş bir parça hissini ı 
veriyor. 
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SON DAKiKA :· --- - ---------
Bir türk -- İngiliz paktı 

L d 3 (AA) S. • ahfı'ller 1 tihdaf eden bir İngiliz - türk paktının on ra, . . - ıyası m • . • . 
lngiliz hükı.imetinin, karada denizde ve yapılmasını cıddı su~ette dıkk te. al-
hav d d ..• k • · b. ı· ·ne 1·s makta bulundugunu gızlememektedırler. a a te afuı ve as en ış ır ıgı -

kabinesi bugün çekiliyor Sar o 
l>arıs, 3 (A.A.) _ Bakanlar miışte· ı B. Saro, istifan~meyi cumur reisine 

k · · · · · ·· takdim edecekdır re ıstıfanamelerını ımzalamak uzere 
yarın top1anacak1ardır. Bundan sonra 

Paris grevi tehlikeli bir hal alıyor 
P 

. . t k e teh boş kalmıştır. Çünkü Paris sel rin mah· 
arıs, 3 (A.A.) - Grev. gıt ı Ç 

d. · · . . d Ö le· sus sütiın yansı buz depolarında muha· 
ıt edıcı bır mahıyet almakt:ı ır. 

den biraz son. a Paris buz depolarında faza edilmektedir. 

grev ılan edilmiştır. Süt depoları bom· 

Bay 
• 

ıçın Suşnigin yolculuğu. 
Romanın söylediklerı 

Roma. 3 (A.A.) - Avusturya başıba· 
kanı Şuşnig'in İtalyaya yaptığı yolcu
luk etrafında yabancı gazetelerin ileri 
liirdükleri faraziyeler kesin olarak ya
lanlanmaktadır ve Avusturya başba· 

kanının geçen sene de İtalyaya gelerek 
istirahat ettigi ve bundan dolayı habs· 
burgların tekrar tahta çıkarılması etra
fındaki mütalaaların esassız oldugu bıl-
dirilmektedır. 

N egüs Londraya geldi 
llalk· imparatoru çılgınca alkış_ladı 

' is- lis kordonunu yarmış ve habeş ımpara-
Southampton, 3 ( A.A.) - Habet 1 nca alkı•lamıttır lmpara-< . • • N j.. torunu çı gı T • 

anın Londra sefırı M. Martın, ecaş ı'rer girmez babe• bayrağı 
• k ·· "Or· tor saraya g ır 

yı arşılamak ve selamlamak uzere k.l . t• imparator halkın sürekli al· 
ford., vapuruna gelmiştir. Rıhtım bo- çe ı mış ır. .. e nında 
\'undaki halk mutlak bir aük6t muba· kı,ıarına cevab vermek mer dya 

' sesler olduğu hal e sara-
'aza etmek auretile habef imparatoruna oğlu ve pren . • 
kartı hürmetini göstermiştir. yın balkonuna çıkmı! ve ebyl~ ı~ret e-

.. k h lk aük6ta davet etmı,tır. Bu -
Necati .iki saat kadar elçisiyle go- dere a 1 

• •• 

tüştükten sonra maiyeti ile birlikte t~- nun üzerine. ~rense• ~i~of~~un önunt 
trıaıniyle çiçeklerle süslenmiş olan bır gelerek ingılızce demıftir kı · . 
9agona binmis ve Londra'va hareket et· ,._ Gösterdiğiniz dostça kabul bıze 
'hiştir. • vuifemizi yapmak hususunda cesaret 

•• u ., vermektedir.,, 
Londra, 3 ( A.A.) - Habef impara

torunun oturacagı sarayın civarında 
~ulunan habeş elçili i etrafında kala- ı 
ı>ah~ bir halk kitlesi ~~~üsiı~ gelişini 
Ocklıyordu Ncgüs geldıgı vakıt halk po-

Habe!İatanın Londra elçisi Martin 

de ''imparator göaterdiginiz hüsnü ka
bulden dolayı size teşekkür etmemi e· 

mir buyurdu.,. demiştir. 

Napoliye vardı. ~lareşal Badoglio 
N 'loli, 3 (A A.) - Mar 1 B dog

ho Ar .., ca v puru ıle bl r ya elmi · 
hr. R 1 v s k k' rı <.iolclurmuş o-

raretle alkışlamışlardır. Şehır, b.ıyr~
larla donaıunı t r. Mareşal Badogho, 
hususı t: nlc Romaya hareket etmiştir. 

j n ·· k ir h Ik utle i ma eşalı ha· 

Dant....ig üzerinde ki alman iddialan 
sakı ancak on s ne ıçin aktedilmi tir. 

Naziler, iktidar mevkiine gelmek için 

beklediler. ideallerini kat'i surette ta

hakkuk etirmek için bir kaç sene daha 

l>ant.zig, 3 (A.A ) - Dantzig y n 
lteclisi, aoayahstlerin organı olan Vol
~tiınıne gazetesini ıki ay müddetle ta 
tal etmiştir. Bu gazete, reis Greiaer'e 
fu aözleri iımad etmi' idi : 

~u . nutmayahm ki leh • jermen mı· 
bekliyebilirler ... 

Yunan -bulgar münasebetleri 
hakkında B. Köseivanofun öyledikleri 

Atina. 3 ( A.A.) - Akpm gazete
leri bulgar başbakanı Köseivanofun yu. 
ilan • bulgar milnac:,.betleri baldunda 
lazetelere verdiii beyanatın metnini 
llttretınektedirler. Bulpr başbakanı 
tunları aöylemi,tir : 

1 

garistan arasında bir gümrük harbi hü
küm .Urmektedir. v e Bulgari•tanın ba· 
zı yunan tehlrlerinde kon10losları yok
tur. Yunan bUkimetinin Bulpriatan 
hakkındaki dostça beyanatı bulpr aiiL 
Jeti tarafından bUyilk bir memnuniyetle 
karfılanaııttır.., 

Sözlerini bitirirken bulgu bapka. 
nı her iki memleket arumdaki mesele· 
le;in kısa bir samanda balledilecefine 
kini olduğunu aCSylemi!tir. 

"- Bulgaristan ve Yunanistan hükü
!betleri, her iki memleket arasında mev. 
cut olan neticelenmemiş meselelerin 
halli huauıunda büyük bir iyi niyet bea. 
lelbelrtedir. Bugün Yunanistan ile Bul-

:=:;::..;.~------

Övr gautesinin verdiği haheı 

ltalya, Avusturya, Yugoslavya 
Ve Fransa hududlannda askeri 

•• • 
numayış 

I> • t.f araa, 3 (A.A.) - övr gazetesinde 
adaın T b . a uı yazıyor: 

li _lfer i~lyan pekala bilir ki B. Muso
}! "ı. bugün Avusturya, Yugoslavya ve 
.,:;ıı .. hududlarında askerlerini sefer
ledb;:ıne~ ınakaadiyle gereken bUtilft 
il d lerı almaktadır. İngiltere ve Fran-
"-ıt~' bakanlarına dün akşam, bu husus 

nıcta •rih malOmat l'elmlJtlr. An. 

yapacak 
cak bütün kabineler, Duçenin bu 
buırlıklarının 15 lıuiranda HC

rl tedbirlerin kaldırılmama•ı tak.. 

dirinde yapacalı isnadlara bir siyasi 
blokun bqlangıcı olduiu mUtaleasm· 
dadırlar. İtalya. o tarihte yukarıda sik· 
ri geçen hududlarda uked nUmayiıler 1 
yapacaktır. Fakat bu nilmayiıler, hiç 
bir suretle fill,at lle tamamlanacak de· 

ULUS SAYFA 3 

HABERLER 
ltalyan siyaset adamları 

arasında değişiklik 

Kont Cianonun Dış Bakanı 
olacağı söyleniyoı 

Parıs, 3 (A.A.) - Amence Econo. 
mique et Financiere'in Roma muhabiri 
B. Musolininin damadı Kont Gallazzo 
Ciano'nun dış bakanı olaca ını ve İtal

yan siyaset ad mları arasında ehemiyet
li degişiklikler yapılacağını bildırmek
tedir: B. Bottai'nin ehemiyetli bır me
muriyete tayin olunaca ı ve B Alessan
dro Paolininin faşist fırkası umumi 
sekreterliginde ve Staracea halef olaca
gı ve B. Suviç ile B. Aloizinin miıhim 
merkezlere elçı olarak g nderilecekleri 
söylenmektedir. 

Yunan tarım bakanı 
çek i ldi 

Atina. 3 ( A.A.) - Gazetelerin yazdı

ğına göre, Tarım Bakanı B. Benakia 

sıhi sebeblerden dolayı istifa etmiştir. 

Yerine egronomi mühendisi ve Atina 

akademisi azasından B. Kirakos tayin 
edilecektir. Kont Ciyano lcarısryl~ hrab~r 

Halk Cephesine karşı 

Pariste bir gösteri yapıldı. 7 5 mehu!i 
ve~23 s~natör halk cephesinin alevlıinde 

olduklarını bildirdiler. 
Paris, 3 (A.A.) 

- MebUa LUI ML 
renin milli cumuri. 
yet birligi dlln ak· 
şam Pariste bir te
zahiırde bulunmuş

tur. Bu tezahürlere 
iştirak eden 75 me
bus ile 25 senato a
zası ve 23 Paria be
lediye meclisi uiaı 
halk cephesi aleyh. 
tarı olduklarını bil• 
dirmişlerdir. 

Mebuı Trettin· 
ger, halk cephesi 
kabinesinin teşek • 
külü ile Fransada 
aosyal ihtilal bat
lamakta oldutunu 
ve buna kartı koy· 
mak için milU bir 
mukabil taamU l - B. Lui llar~n 
lan etmek ve bir milli ihtilal hazırlamak 
icab edeceihd bllcllnnittir. 

Büyük bir hava yolculuğu 
seferi 

Dalla•, 3 (A.A.) - • J exaada .. 
12 miran 1936 tarihinde buradan 

transat lantik ye atratosferik bir uçuı 
tqebbii.U yapıJacaktJr. Jangburn ve 
Montymaain tarafından idare edilecek 
olan atratoaferik tayyare, 15 bin metre
lik bir yükseklikte uçmaya çalışarak 

Bahri Muhiti ıeçecek ve Nevyorka va
racaktır. Pilotlar. Londra. Paria. Mad
rid, Amaterdam ve belki de Bertin ve 
Moskovayı ziyaret etmeyi tasarlamak. 

tadırlar. 

ğildir. 

Madam Tabui, italyan ihtiyatlarının 
timdiden nerelere gideceklerini bildi· 
ren davetnameler almıt olduklarını taL 
rih etmektedir. Diler bazı haberlere ga
re İtalya bükUmeti, 15 hazirandan evel 
budud bölgesindeki huıusf binaların 
bopltılmaımı emretmittir. Genel kur. 
may zabitleri. lıarb .nmanında istifade 
edebilecek ye~eri kiralamak üzere zik· 
ri geçen bududlan ziyaret etmektedir
ler. 

NEGUS 
Londrada nasıl 

yaşıyacak? 
Londra, 3 (A.A.) - Necaşinin bugUn 

bgleden sonra Londraya gelmesi bekle
nilmektedir. 

Necaşi, dostlarından Sir Elli Kaduri 
tarafından kendisine ayrıtmıı olan 
Haydpark k&J'!ısında klin huauıt bir o
telde oturacaktır. 

Necaşinin .Jeyabati tamamen husu.. 
si mahiyette olduğundan ikametsUımm 
muhafuuı için bir gQna tertibat alın· 
mamı,tır. 

Necaıi'nin masraOarmı kendi cebin. 
den vererek daimi bir pollı kuvveti 
bulunduracatı aCSylenmektedir. 

Milletler cemiyetine mtızaharet bir· 
liiinin yakında Alber Halrde yapa
calı muunm bir mitingde habet mese
leli hakkmda bir nutuk 18ylemesl için 
imparatoru davet edecefine dair bir ta· 
yia dolqmaktadır. 

••• 
Cenevre, 3 (A.A.) - Milletler cemi

yeti umumt sekreteri B. Avenol1 millet
ler cemiyeti konseyinin !imdiki reiıi o. 
lan B. Eden ve Asamble reisi B. Benea 
ile bugUn temasa girerek Arjantin'in 
te,ebbUsü hakkında gCSrUşecektir. B. A· 
venol, diğer hUkümetler delegeleri ile 
de gayri resmi surette temaslarda bulu
nacaktır. 

ecaşi~ Cenevreye Jddecek mi? 
Londra, 3 (A.A.) - Deyli Telgr f . . a 

gazetesının Okaford vapurunda bulu 
h b' . nan 

mu a arı, Neca1iye habeş davasmı biz. 
zat müdafaa etmek mere Cenevreye ı. 
dip stitmiyeceğini sormuştur: g 

imparator, şu cevabı vermiştir: .. s h .. - eya atımız eınasında faid r 
bütün kararlar ahnmıt olacaktlt'. B:~ 
haaaa Avrupa devletlerile teması son 
der~cede arzu ediyoruz. 'Milletler cemi
yetıne ve davamızın meşruiyetine ima. 

n~mız ~ardır. Cenevre kanunlarının tat• 
bık edıJmeıi ve milletler ce • ti mi .k • mıye • 
~ ına r!ayet olunması husuılarmda tn-
gıltere ımparatorlufuna cok ır(lYenivo-

ı lngiliz kabinesinde 
değişiklik 

B. Hor deniz bakanı olu
yor- Kabinenin içinde 

bulunduğu zorluk 
Londra. 3 (A. 

A.) - Alman a• 
jansmın öğren· 

diğine göre, bu 
hafta zarfında 

kabinede yeni 
deği,iklikler ya• 
pılacaktır. Tah· 
min edildiğine 

göre Sir Samuel 
Hor, istifa ede. 
cek olan denir 
bakanı Lor d 
Monsellin yeri· 
ne tayin edile· 

cektir. B. Samuel Hor 

Kabinenin içinde bulunduju 
zorluk 

Londra, 3 (,A.A.) - Balc:trin kabine
ıi, zecri tedbirler yUzünden bala zor
luk içindedir. Kabine, bugün toplana
caktır. Fakat aiyut mahfiller, nazırla
nn bu defa da bir karar almamaların

dan korkmaktadırlar. 
B. Eden'in meseleyi tamamiyle, B. 

Baldvine terk ve tevdi etmİf olduiu 
bildirilmektedir. B. Baldvin pmdi zecri 
tedbirlerin kaldırılması mı yoksa mu
bafua edilmeai mi lbım geleceilne 
karar veRcektir. Çilnlril bu tedbirlerin 
tadil edilmeli dUfiincesi tamamiyle ter
kedilmittir. 

110,killiln biri de kabinede değitık
lik yapılmaaı meseleıidir. 

Nafia nezaretinde B. Ormabi Goreuı: 
yerine kimse getlrllmemi! olduğu gibi 
Sir Bolton Eyreı Monaell'in istifası da 
mühim bir mesele olmuştur. Çünkü a
mirallık Sir Samucl Hor'a vaid edil
mifo o da bunu iııgilis filoaunu Akde
ni.ıden çekmek ulihiyetinin kendiaıne 
verilmesi prtiyle kabul etmiştir. Bun; 
ise zecri tedbirler meriy tte kaldıkça 

imkan yoktur. 

Mısırda bulunaeak 
ingiliz askerleri · 
Londra, 3 (A.A.) - Sıyasal mah

filler, Mı11rdaki ingiliz fevkalade ko
miseri Sir Milaes Lampaonun Londra 
ya gelmesine büyük bir ehemiyet atfet
mektedirler. 

İngiliz - llnır görüpneleri, bir çok 
noktalar iiaerinde bir anl&flnayı derpiı 
ettirecek derecede ilerlemi, olmakla 
beraber, askeri muhitteki meseleler 
hakkmda henüz bir tarzı hal bulUD.,.,._ 
mıttır. llılevzuubahı olan noktalar ne ... 
ker ~vcudu meselesi, ne de inıWs 
gamuoıılarınm birlepneai baklmıdaclır. 
Bu meseleler Mı11r mUdafuMDm latlk
~ine teallGk etmektedir. Kanal blSlge
aınde 5000 ki,mk bir ku.vet bulundu
rulması hakkındaki 1930 antqmuuu ta• 
ınamlamak fikrinden ns pçllmit lw 
de. Kabirede ingiliz pnıbonlan bu.. 
lundurulmau bakkmın mıaırlılar tarL 
f andan reddedilmeli iiaerine yeni zor· 
luklar ortaya çkmı,tr. 

Keza Sudan meseleli baklmda da he
nüz bir hal 1Uretl bulunamamııtır. 

ru.ı. Millefler cemiyetinden adillne bir 
hal suret i bulmaunı istemek ta1avvu.. 
rundayu. Habq imparatorluğu daima 
mevcuddur ye mlltearrız olduğu ilin e
dilmi' olan bir memleketin askeri hare. 
kitı ile mahvedilemez. ÇUnkü bu mem· 
leketin hareketine meşru bir mahiyet 
vermek mUmlriln değildir. Milletler ce
miyeti, bunu resmen ilin etmiştir. Esa
sen Habeşiatanın cenubu garbisinde bir 
habeı bllkllmeti vardır. Ve hare keti
mizden evel bu hükümete gereken tali. 
matı da verdik. Eğer muharebe, harb 
kanunlarına göre yapılmış olsayd: fütu
hat meselesi katiyen bahis mevzuu ola. 
mazdı. Zira düşman zehirli gaz kulla· 
nıncaya kadar muzaf ferce mukavemet 
gösterdik. Her türlü fütuhatı reddede
ria •• 
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İstanbul planında Marmara sahilleri 
!stanbula uğnyan seyyahları teshir 

eden iki kuvvet vardır, birisi tabiat gil
zelliği, öteki türkün yarattığı yüksek 
sanat eserleri... 

Gök kubbe altında mavi denizle öpü
şe sevişe sarmaş dolaş olmuş bu güzel 
topraklar üstünde muhteşem abideleri
ni yaparken türk artistleri bu abidele. 
rin §ehrin siluetinde yapacağı tesiri de 
katiyen ihmal etmemişlerdir. 

Sanat tarihimizde bu yüksek görüş 

zaferini yükseliş devrinin en muvaffa
kryetli üstadı olan Sinan'a verecektim. 
Fakat Bursa şehrinde bu zafer aynı 

kudretle tekaddüm etmemiş olsaydı ... 

Bursa abidelerinin mevzi itibariyle 
tevziatı türk mimarlığında şehirciliğin 
hakikaten yüksek bir örneğidir ki !stan
l>ulda da bu zaferin aynı kudretle de
vamını görüyoruz. 

İstanbul abidelerinde Nuruosmani. 
ye'den başka mevzi itibariyle siilk ve 
manasız bir cami yoktur, bundan da za
ten fazla bir şey istemeğe hakkımız 

yoktur, çünkü kendisi Dekadans devri 
eseridir. Türk sanatının ve onun yük
sek orijinalitesinin nisyana karışmış ol. 
duğu en vazıh bir çehre ile ifade eden 
bir ihanet hatırasıdır. Bu eseri bir gün 
yerinden kaldırsalar İstanbulun pano
raması bir şey duymaz, fakat yükseliş 
devrimizin herhangi bir sanat abidesi
ni, mesela bir Sultanahmed'i, bir Süley
maniye'yi bele şöyle bir anlık hayali
nizde yerlerinde yokmuş farzediniz, o 
vakit şehrin siluetinde ne derin bir boş
luk husule geldiğini görürsünüz. 

İstanbul siluetinde bu kadar mu
vaffakıyetli ve ince görüşleri ile hare. 
ket eden yükseliş devri sanatkarları 

şehrin bilhassa Marmara'dan görünü
şüne çok ehemiyet vermiş oldukları gi· 
bi bu denizin uzun sahillerine de aynı 
ehemiyeti vermişlerdir. Hatta en kıy
metli ve tarihi vüzera köşkleri yalıları 
da bu sahillere bakıyordu, halbuki on 
dokuzuncu asrın karışıklıkları bu sahiL 
lerde de geniş tahrib sahaları bulmuş
tur. 

Bu bahiste yirminci asrın saltanat 
kısmı tahribatını hep biliyoruz, birçok
larına da gôzlerimizle şahid olduk ki bu 
tahribat on dokuzuncu asırda insafsız. 
ca başhyan harekatrn bir devamı olmuş· 
tur, bu asırda abidclerimizin içerden 
kesme taş duvarlarmm sıvanmasr, nefis 
kalem işlerinin boya ve badana ile mah
vedilmesi bir moda halinde almış yürü
müştür. İ!)te bu menhus asırdadır ki 
birçok facialar arasında Sirkeci'ye tiren 
getirmek bahanesiyle Marmara sahille. 
rinde, Sarayburnu ve civarındaki birçok 
kıymetli abideler mahvedilerek temel
leri bile sökülmüştür. 

Bize tarih ve kültür bakımından 

çok pahalıya mal olan bu tiren yolu o 
gündenberi İstanbul sahillerini boydan
boya felce uğratmış ve hakikaten şeh. 
rin boğazına ya~?r bir urgan gibi dola· 
narak nefesini kesmiştir. 

Tahsil hayatımı yeni bitirmıştim. 

Beni kıymetli tedavileri altında bulun
duran meşhur doktorlarımızdan birisi 
o vakit zayıflamış olan bünyemi takvi
ye icin b2na şu tavsiyede bulunmuştu: 
Hazirandan eyl\ıle kadar Emirganda, 
eyllılden hazirana kadar İstanbulun 

Marmaraya bal·an rr.esela Gedikpaşa'da 

Tefrika: No: 69 

! 
veya ona muadil bir yerinde oturacak. 
srn ... Ben doktorumun sözlerini tµtup 
iyileştikten sonra anladrm ki bütün 
doktorlanmız Marmaraya bakan bu gü
ne~li sırtlara ve bunlarm eteklerinde
ki güzel sahillere sıhat bakımından 

yüksek bir değer vermekte imişler, on. 
lar diyorlar ki İstanbul şehri hayat ve 
srhati bu taraftan ahr, güneşi bu cep
heden görür, tehlikesiz ve mutedil ha
va bu sahillerdedir, bu hiikmü ilim na
mına doktorlar veriyorlar .•. , sanat ve 
estetik namına da bu hükme şunları ila. 
ve etmek mümkündür, İstanbulun bir 
tek cephesi olan bu sahiller ve bu sahil· 
lere dayanarak yükselen dalgalı sırtlar 
şehrin en güzel ve imara kabiliyetli 
yerleridir. Bir motörle Floryadan kal
kıp bir mil açıktan Sarayburnu'nu do. 
taşanlar derhal ve tereddüd etmeden 
bu hakikati teslim ederler. 

**"' 
Sultanahmed'den surlara kadar yayı· 

lı sahanın yani öz İstanbulun sakinleri 
aşık oldukları denize yakından kavuşa
bilmek için denizaşırı sefere mecbur

durlar, ya boğaza, ya adalara yahut da 
Marmaranm Anadolu sahillerine taşın
mağa mecbur kalır, fakat bu sahillere 
inemezler çünkü bu sahiller pislikten 
ve kokudan geçilmez bir haldedir. Bu 
sahanın bütün çöpleri Kumkapıdan, 

Davudpaşadan ve Yedikuleden bu sa-
.bilin üç yerinden denize dökülür, Bey
oğlu ve sair aksamın çöpleri de mavu. 
nalarla biribirine takılı bir romorkörün 
yedeğinde Saraybumunu dönerken çöp
leri dökmeğe başlar ve bir iki mil açı
ğa kadar harcanan bu çöpler bir iki sa
at suda çalkandıktan sonra bunlar da 
gelip bu talisiz sahillere yaslanırlar. 

Bu yüzdendir ki bu güzel sahiller boy. 
danboya leş yatağı pislik ve mikrop 
menbaı haline gelmiştir, binbir sefalet 
ve fecaat sahnesi olmuştur ki bu hale 
isyan etmenin zannederim ki tam sıra
sı gelmiştir. 

İstanbul planmı yapacak mütehassıs 
eller ister fransız profesörleri, ister al· 
man sanatkarları olsun bu sahilleri kur. 
tarıp istanbullulara bağışlamıyacak bir 
projeyi bana öyle geliyor ki İstanbul 
hazmedemiyecektir. 

*:;:* 
İstanbul sahili Floryadan Saraybur

nuna kadar bir küldür, bugün şeytanla
rın top oynadığı Gülhane parkını şeh-

" r~n parkı olmakla beraber Florya plajı. 
nm bir bahçesi addetmek hiç de yanlış 
olmaz •. eğer Florya plajına beynelmilel 
bir kıymet vermek istiyorsak bu sahil
leri dediğim gibi kurtarmak şartiyle 

boydanboya hep birlikte etüd etmek 
mecburiyeti vardır .. Turizm bakımın

dan en modern müesseseler bu sahillere 
srralanmağ:ı layık olduğu gibi, İstanbul 
şehri sekenesinden bir ferd sıfatiyle 

söz söylemek lazım gelirse denebilir ki 
dünyanrn her şeb .. ine nasib olmamış bu 
güzel sahillerin çevrelediği şehir deniz 
ortasmcla denizsizlikten boğuluyor, bu 
güzel sahiller bakımsızlığın sefaletin 
pisliğin gasıb elinden alınıp halka ba. 
ğıslansın. Şehir bu sahillerden kokusuz 
mikropsuz hava alacak nurlu güne1in
de kür yapacak, halk zayıf bünyeli has. 
tasının koluna girip. yavrusunun ara
basını sürüp bu giizel sahillerden hayat 
ve srhat alacaktır. Mimar 

Sedat ÇETINTAY 

Orta ...t\.vrupa ne yola 
27 Mayıs 936 tarihiyle Berlinden 

Taymis gazetesine bildiriliyor: 

Avusturya hadiseleri, alman gazete
leri tarafından büyük bir dikkat ve a. 
laka ile, fakat nasyonal sosyalistlerin 
hakiki duygularını meydana vunnak:>ı
zın takib edilmektedir. 

Prens Stranberg'in atlatılması ile 
Şuşnig kabinesinin yeniden kurulması
na, burada gayri tabii bir rejimin orta
dan kaldırılması şeklinde bakılmakta, 

fakat bu değişmenin Almanyadan fay· 
da yerine zarar getirmesinden de kay· 
gı gösterilmektedir. 

Nasyonal sosyalist ma11fillerinde ye
ni Şuşnig kabinesinin dış sıyasada es. 
kisinden fazla, şu veya bu şekilde, dı
şarının muzaharetine bağlı kalacağı, 

'bu yüzden alman milleti birliğine za
rar verecek bir yol tutacağı kanaati hü
küm sürüyor. (Buradaki millet kelime
si, Raylı dışında yaşryan almanları da 
kasetetmektedir.) İstenilmiyen karar
lardan birisi de Habsburgların avdeti 
olabilir . 

Nasyonal sosyalistler her ne kadar, 
hemen müdahaleyi icab ettirecek bir 
vaziyet görmiyol'larsa da Haymşutzlar
la birlikte alman menfaatlerine uymı. 
yacak tedbirlerin alınmamasına gayret 
etmek için hazırlıklı bulunmayı lüzum
lu bulmaktadırlar. 

Eğer Şuşnig kabinesi hariçten her
hangi bir muzaharet istiyecek olurlar
sa, o zaman nasyonal sosyalistlerin A
vusturyada yaşıyan alınanların yardı· 

mına koşmayı kendilerine bir vazife te
lakki edeceklerine şüphe etmemek la. 
zımdır. 

Bu, Almanyanın silah kuvvetiyle A
vusturyaya ineceği manasını ifade et
mez. Bay Hitler, bu yayıntıyı esaslı su
rette yalanlamıştır. 

Fakat alman nasyonal sosyalistleri, 
propaganda teşkilatı ile Avusturyada 
kurulmak istenilen herhangi bir yaban· 
cı diplomasi nufuzu ile çarpışmakta ve 
oradaki gayrimemnunlara filen muza. 
baret göstermekte tereddüd etmiyecek
lerdir. Eğer öteki devletler, Avusturya. 
nın yakasını bırakacak olurlarsa o za
man Almanya da böyle hareket etmeyi 

doğru tiulacaktır. 

Burada hakim olan kanaat şudur: 

eğer Avusturya kendi başrna bırakrla
cak olursa onun güdeceği tarafsızlık 

politikası en ziyade Almanya ile bir 
yakınlık kurmağa doğru yürüyecektir. 

Merkezi A.vrupa'du. diplomasi 
hareketleri 

Viyanadan 27 Mayıs 936 tarihiyle 
Taymis gazetesine bildiriliyor: 

Lehistan dış bakanı Albay Bek'in 
Belgrad seyahatine bütün merkezi Av
rupada büyük bir ehcmiyetle bakılmak· 
tadır. 

Bu ziyaret, şekil bakımından her iki 
memleketin. de dış sıyasasını değiştire
cek gibi görünmiyör. Leh dıs sryasasx
nm temel tası hala, Fransa ile mütte. 

fik olmakta; Yugoslavya'nın sıyasası 

da Fransa ve küçük antant ile ittifakta 
devam edip gidecektir • 

Yalnız, bu ziyaret, her iki hüküme
tin de gittikçe artan alman askeri kuv
veti karşısında eski siyasetlerinin fay
dasından şüphelenmekte olduğuna işa

ret edebilir. 
Her ne kadar resmen bugün de müt· 

tefik bulunuyorlarsa da Fransız • Leh 
münasebetleri Lehistamn Nazi Alma'\. 
ya ile ve Fransanm Sovyet Rusy~ ile 
pakt imzaladıkları gündenberi eski ha
raretini kaybetmiştir. 

Aynı zamanda Lehistanla Almanya 
biribirlerine fazla yaklaştıkları ıçın 

Lehlerin Yugoslavyanın müttefiki olan 
Çekoslovakya ile olan münasebetleri 
eski şeklini kaybetmiştir. Lehler, Te
şen'deki Leh azınlıklarının vaziyetle
rinden sızlanmışlar, Çekuslovaklar da 
alman nüfuzuna karşı kuşku göster· 
.mişlerdir. 

Revizyon hususunda gösterdiği kuv
vetli ihtiras, küçük antantı tehdid eden 
Macaristanla da Lehistamn münasebet· 
leri pek dostanedir. 

Öte taraftan kırat Aleksandr'ın öl. 
dürülmesi sırasında tehlikeli bir nok
taya çıkmış olan fakat son zamanlarda 
düzelen Yugoslav • Macar münasebet
leri Romanya ile Çekoslovakya'nın Ma
carİstanla olan münasebetlerinden daha 
iyidir. 

Revizyon haritalarında Yugoslavya
nın kendilerinin bir takım topraklarınr 
da gösteren macarlara karşı Yugoslav
yanm ortakları şüpheli bir gözle bak. 
makta ve bunda gene alman tesirini gör
mektedirler. Çünkü son iki yıl içinde 
Yugoslav - Alman münasebeti çok dü
zelmiş bulunuyor. Alman diplomasisi 
de gerek Budapeşte'de gerek Belgrad
da azami faaliyet göstererek Yugoslav
Macar münasebetlerini yola koymağa 
çalışmaktadır. 

Doğu ve cenub • doğu Avrupasında •• 
ki küçük devletlerin menfaatleri öyle 
girift bir hale girmiştir ki yapılan bir 
takım hareketlerle mukabil hareketle
rin izahma imkan bulunamamaktadır. 

Küçük antantın son yaptığı konfe
rans ile Bükreş'te küçük antant devlet 
adamlarının yapacağı toplantı ufukta 
görünen bu fırtınaya karşı birlik ve 
toplu bulunmak lüzumunu gösteren iki 
gösteriştir. Fakat Belgrad'da yapılan 

Leh • Yugoslav görüşmeleri Almanya· 
nm askeri kuvveti karşısında küçük 
devletlerin en doğru yol hangisi ise o
nu tutmak isteğinde olduklarını göster. 
mektediı'. 

Çekuslovakya ile Romanya hala, 
Fransadan yana bir sıyasa gütmekte a
yak diremekte ve bunun bir Fransa • 
İngiltere sryasası olduğuna kani bulun
maktadırlar. 

Macaristan sıyasası İtalya ile Al
manya arasında paralanmıştır. Yugos
lavya ile Lehistan ise elan, İngiliz -
Fransız diplomasisinin elbirliğine itimad 
etmek istemekte, fakat ortada böyle bir 

Bert, bu boş odaların srrrrnı keşfediverecek
miş gibi etrafına bakmaktan korkarak: ''Ne 
tuhaf şey, Madam hep sokakta!" diyordu. 

2:İdiyor? ._, o 

. 
şey mevcud olmadığı içiİl dış sıyasala· 
rında, ta böyle bir elbirliği gerçekle· 
şinceye kadar müstakil davranmayı ter
cih etmektedirler. .. 

Kü.;.:ük milletler Cemiyeti mi? 
Belgrad'dan 27 Mayıs 936 tarihiyle 

Tay mis gazetesine bildiriliyor: 
Buraya gelen Leh dış bakanı Albay 

Bek, Yugoslavya baş ve dış bakam B. 
Stoyadinoviç ile iki görüşme yapmıştır. 
Arsıulusal sıyasa hakkında yar ı da gö
rüşmeler olacaktır. 

Gerek Yugoslavya, gerek Lehistan 
büyük devletlerin blok yapmalarına a
leyhtardırlar; zira bunun harb demek 
olacağına kanaat getirmişlerdir. 

Bunlar Battıktan Karadenize kadar 
Almanya ile Rusyaya maruz bulunan 
küçük devletlerin aralarında sıkı bir 
işbirliği yapılmasını emniyetlerinin ve 
istiklallerinin korunması bakımından 

çok faydalı bulmaktadırlar. 
Türk gazete mümessillerine verdiği 

son bir beyanatta Stoyadinoviç, ilk de. 
fa olarak "küçük milleler cemiyeti" ta
birini kullanmış, bununla da küçük dev 
!etlerin aralarında bir cemiyet kurma
larını kastetmiştir. 

Peşıe'ye giden alman z~bitleri 
Berlinden 27 Mayıs 936 tarihiyle 

Taymis g.azetesine bildiriliyor: 
Bir takrm alman zabitlerinin Maca 

ristanı ziyarete gitmiş olmalarına bura
da ne siyasi, ne de askeri bir mana ve. 
rilmemektedir. Bunlar, tamamiyle hu· 
susi maksadla harb esnasmda berabeı 

döğüştükleri macar zabitleriyle dost· 
luklarım devam edip kuvvetlendirmek 
dileği ile oraya gitmişlerdir . 

Fakat gazetelerin ağzına bakılırsa 

bu zabitler oraya Almanya ile Macaris· 
tanın müşterek olarak maruz olduğu 

tehlikeyi ve Sovyet - Cekuslovak paktı 
ve Sovyetlerin Çekoslovakyada havc 
karargahları kurmaları ihtimali mese 
lelerini görüşmek üzere gitmişlerdir. 

Bu çekoslovak • Sovyet hava elbir 
liği meselesinde Almanya Prag'dan ya
pılan herhangi bir tekzibi kabul etmek 
niyetinde değildir. 

Bu ziyaretten Almanyanın Macaris· 
tanla iyi geçinmek sıyasası takib etmek 
istediği, İtalyanın Akdeniz işleriyle 
meşgul olduğu şu sırada macarlara si· 
lahlanmak ve Revizyon meselelerinde 
muzaharet göstereceği manaları da 
çıkarılmaktadır. 

:······· .... · R. Pe1wr'in 

i inkılah l)ersleri 
. .......... ~ . . 

l 
! . . i Ankara ve lstanbul Oniver'>İ· : 

!:, telerinde R. Peker'in verdiği inkı- ;: 
lab derslerinde tutulan talebe 

~. notları, gözden geçirildikten son· '. 
• ra, ULUS Basımevince kitap ha-
~ linde basılmıştır. 124 sayfa tutan : 
i eser, yalnız basma masrafı kar- t 
i şılığı olarak her yerde ON KURU· ~ 
i ŞA satılmaktadll'. • ; ....................•....................... ············ 

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Na::;uhi BAYDAR 

bir tarak alıyor, aynasını bırakıp, çıplak o
muzlarını okşıyan ılık bir rü.zgarın geldiği 
pencereye gidiyordu. Bert, o akşam Madam 
Lamorlet9i göreceğini, saat beşte Alber'le 
çay içeceğini, ertesi gün §enegali'lere gide
ceğini düşünüyor ve aklına gelen her şey o
na düşünülmesi zevkli, parlak bir akisle renk
lı gibi görünüyordu. Ve gençliğini her tara
fında hissetmesi, tuvaletinin verdiği haz, bu 
bahar havası, hayatın kendisine daha birçok 
bilinmez ve mutlu şeyler saklamakta olması 
yüreğini beklenmedik bir nese ile, sanki tür
küler söylemek hevesiyle dolduruyordu. 

Bu sırada küçük Mişel, bir kanapenin al
tından meydana çıkıvermiş gibi görünüp ce
vab vermeksizin kayboldu. Bert zili çalıp 
saati sordu. 

trrladı ki eskiden, Alberle buluşmak için 
.evinden çıktığı zamanlar, hep böyle bir ayna 
nm önünde durur ve son defa olarak kostü
münü bir daha gözden geçirirken kendisini 
biraz sonra karşılıyacak olan Alber'in gözle· 
rini üzerinde hissederdi. Bütiin heyeti ile, 
şapkası, tuvaletinin yeni şekli ve çizgileriy· 
le görmek istiyormuşçasına, ellerini adeta 
hususi bir itina ile ellerine alıp, kendisinden 
biraz uzakta tutarak bakışını ve o bakışla 
teneffüs ediyormuş gibi, gözleri gözlerinde 
duruşunu sanki gene görüyordu. 

Şimdi bu salon, kürsüsünün içine gömül
müş, hazin sesli bu ihtiyar, bu pek çalışkan 
genç kız, tesadüfe uyarak yanlışlıkla gel
miş bulunduğu ve onun yaşın::ı hiç uygun ol
mryan bir temaşa gibi idi. 

O gün, öğle yemeğinden sonra, hava, kur
.;a gitmek için lüzumundan fazla güzeldi. 
Bert kendinden hosnuddu. Yeni bir elbise 
giymek istiyordu. '~Gidip Odet'i göreyim/' 
Jedi. 

Mavi bir parlaklıkla ve tatlı bir hava ile 
dolu açık pencerenin karşısında, hiç hazır
lanmamış olduğumuz halde gene bize bir ye
nilik, bir hayret sebebi gibi görünen baharın 
geri dönüşünü Bert de, bir an, tattı. 

Şemsiyesi ve eldivenleri karyolanın üze
rinde, elbisesini çıkardı, ve, güzel tuvaletini 
düf?Ünerek, biraz dalgın, odada dolaşırken 
masanın iistünrlen hir tırnak törpüsü veya 

Hizmetçi kahve tepsisini götürürken 
Bert, Odet'in salonunda: 

- Demek ki Madam evde değil? dedi. 
Sonra arkadaşmm yazı masası başrna 

geçti. 
Hizmeçiye dönerek ilave etti: . 
- Madama mektub yazaynn, o1maz mı? 

Madama, kurutma kağıdının üzerine bir pu
sula bıraktığımı söylersiniz. 

Sanki bir kanşıkhk havası apartımanın 
icinden gelip geçmişti; açık kapılardan ta 
Kastanye'nin odasına kadar bir sürü odala
rın içleri görünüyordu. Acele acele yazan 

Merdivenleri inerken: ''üç buçuk!" di
yordu. "Opera meydanına kadar yaya yürü
riim" ve sonra, Alber'in barıştırmış olduğu 
bu kan kocayı düşünerek Odet'i son defa 
ziyaret edişini hatırladı: ''Tabii bir hali yok
tu. Tekrar eline geçirdiği saadetinden aca
yip bir tamtırakla, değişmiş, dimdik, ateşli 
bir bakışla bahsediyor.'' dedi. 

Bir meydandan geçti, bir rıhtım boyunca 
ileriledi, bir çiçek meşherinin barakalarının 
önünden yürüdü ve kapının üstündeki afişe 
baktr. 

Yaya kaldınmınm kenarında bir otomo
bil durdu, içinden bir delikanlı inerek Bert'i 
seyretti. Bert, okuyormuşçasma afişe yak
laştı ve delikanlının kendisine dikkat et
mel<te olduğunu görerek yoluna devam etti. 

Bir ekmekçinin aynasında, yeşillikler ve 
mavi gök parıltıları arasında, beyaz süsle
riyle göze çarpan mavi elbisesini gördü. Ha-

Bir mücevherci dükkanının camekanın· 
da bir saat görerek: "dört buçuk,, dedi. Gene 
bahar elbisesi, bir vitrinde, bir hayal gibi. 
gözüne ilişti. "Güzel elbise. Fakat dikkat bi
le etmiyecek ! bütün bunlar sanki boşuna. 
Yazık. Baktığı ben değilim. Bende bilmedi
ğim bir şeylert" 

Konkord meydanından geçti, Ruvaya! 
sokağına saptı. Düşünüyordu: "Genç sevda· 
lılar gibi çay içeriz, demekle bana hoş görün 
mek istedi. Kendini bu rolü yapmağa zor· 
layor. bana küçük kız muamelesi yapıyor. 

acaba bunları anlamadığımı mı sanıyor? B~ 
raber yaşanılan insamn düşüncelerin·.., ta 
içerisi seziliyor/' (Son11 v::ı r) 
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( Ba~ı 1. inci sayfada) 

1 / . " 1 ·· ı .. )('1" 
~ kanunu 'e askcrı ııı c~ı~n c 

Neticede müstaceliyet teklıfı re~. 
konarak kabul edilmiş ve JSyihanın m~-

H eti umumı-zakeresine başlanmıştır. ey ,.. 
yesi hakkında ilk sözü alan General K~-

k. ) (ımurızım Sevüktekin (Diyarbe ır • c 
. d n biri olarak yetin en güzel eserlerın e 

h . . . hatini kazan-
azırlanmış ve ışçının sı • 

•· 1 .. zaruret -
cını ,fi.tisini velhasıl her tur u .. 

,.. . · · söz soyle-lerini gözeten bu layıha ıçın . 
meği zaid buldu"unu ifade ederek· 

··- Yalnız elde bulunan maddelerde 
i · ı dokunan askeri disiplinle asker ış ere 

. · · ediyorum. bir iki tenakusun hallını rıca . 
1 1 skeri fabrı-Bunlar askeri matbaa ar a a 
1 !ardır. Tes-kalarını atakadar eden ıusus .. 

bit ettiğim bir hükmün layihanın. muna. 
· · ki· f edıyor ve sip bir yerine iHivesını te 1 

b . . . k . veriyorum... De-unun ıçın hır ta rır 

rniştir. 

Is k·uıunu11111ı ckil;c•ri 
'> • • 'h nın · Refik !nce (Manisa). bu layı a . : 

. . . hasıl ettıgı memlekette yenı ıhtıyacın . 
. . . • . ·ebetlerın za-
ıktısadi ve ırtımaı munas . 

:s • ·ı hakıka· ruri bir ifadesi olmak itıbarı e 
. · · h" diseler ve ten Türkiye cumurıyetının a 

db. almak yo-ihtiyaçlar karşısında te ır .. 
. l n ... n mu· lunda ittihaz ettiğı karar arı .. 

1 dugvunu soy
kemmelleri sırasında bu un 
lcmiş ve ezcümle demiştir ki: 

"-Bundan sonra orta yerde ne pa.t
de amelenın 

ronun ameleye karşı, ne . 
• h kkümlerı mev-patrona karşı keyfı ta a . 

ı in kendılc-zuubahs olacak, ne de ame en .. . c 
d tar uzerın 

rile beraber iş yapan a am k. teri 
• 1 tahak um grev yapmak suretıy e 

k . Bu progra-
rnevzuubahs olabilece tır · ' 

. ~. rcttiği ve sı-
mımızm tanzim ettıgı. cm • • . 

1 . . tam manasıy c 
nıflar arasmdakı ahengı . 

. 1 hakıkaten temin yolundakı kanun arın 
en mükemmelidir.,, 

SifYort:J . 
.., 1 de vardır. 

"Kanunun eksik cihet erı . 
- hs olurken. sıBu iş kanunu mevzLı•>a 

. . . k 'k olması bu ka· gorta keyfıyetının e sı . 1 nunun tamam olması vaziyetıne vuru -
·r Fakat muş bir noksanlık lekesi olabı ı:· . 

• d kanun layıhala. sigortaya tealluk e en 
h .. k .. met tarafından 

rını bir sene içinde u u . h .. k .. m 
meclise getirilmesi hakkındakı u ud.' 

d h evel ifa e ı-
hükümet tarafından a a ·~· .. n 
lir. ve bu kanun meriycte girdıgı gu. 

. ' d kmı"' olursa. bır 
sıgortalar kanunu a çı :ı 

· k · iler kanu-sene sonra tatbik edılece ışç . 
. b ber tatbık nu sigorta kanunu ıle era 

mevkiine konmuş olur .. , h 
da mu -"İs kanununun hazırlanmasın 

telif ~encümenlere mensup olan arkad~!l: 
. . ldu Her bırı larm müşterek mesaısı o . 

kendi branslarında mütehassıs v.~ kıy· 
d 1 mesaıı mıı-tnetli olan bu arka aş arm . 

haı;salası olan bu eserin tertip it~b~rıy. ·r~ nı ka
le, tanzim itibariyle dahı yenı ıgı 

bul etmek ister. 

-· b" t•kil J~çinin anlayabilt•ce~ı. 1~ ~ ka· 
Yalnız bilmek lazım gelır kı, bu 

' . cak olan nunu en çok elınde dolaştıra 
kısım, isçi lusımlarıdır. İşçi kısmını~ 

• 1 k ve kendı bu kanunu okuyup an ama • .. 
hakkını müdafaa etmek hususundakı ır· 
f . . . d h" arı dikkate ala· an sevıyesını a ı naz .. 

d d. ki. hızım rak, gönlüm çok arzu e er ı •. . 

d . . • . .. l şekilde ıfadesı sa e dıJımızın en guze 
olan köy kanunu gibi olsun. 

İtiraf etmek Hizım gelir ki. bu kanu
nun ifadelerinde bizim gibi okuduğunu 

· t"nde bulu. birdenbire anlamak vazıye 1 k 
nanlara bile zorluk olacak kadar toklu 

· tmiş olmak vardır. Bu noktayı temın e 
• • • h ddenin karşısı. 
ıçın, isterdim kı er ma 

· · • kanunna herkesin aramasını ve ışçının 
daki hakkının bir an evel korunmasını 
temin etmiş olmak için bizim kanu~u 
nıedeni, ve kazanc kanununda yaptıgı
mız gibi her maddenin karşısında. ":'at
lab hanesi yazılmış olsaydı, daha ıyı o
lurdu. Mesela iş haddi denilmiş. üç say
fa yazı yazılmış, muhtelif işlere teal: 
liık eden 0 kadar hukuki mevzu var kı, 
onu bulmak için herhangi bir işçi ~eğil, 
okumuş bir adam ve hatta herhangı avu
kat ve hakim bile zorluk çeker.,. 

Refik Sevket, bundan sonra iş kanu-
, · k a nu muvakkat encümeninden bır aç s • 

atlik mesaiye lüzum gösteren bu. i~i Y~P· 
ınasım temenni ederek sözünü bıtırmı<;
tir. 

K .. .. .. . 1 eden !ktısad vekili ursuyu ışga . . 
Celal Bayar layihanın heyeti umumıyesı 
Üzerinde ileri sürülen rnütataalara şu ce

•abta bulunmu'ltur: 

C«·Jal Ba) arın izahJan 
- Kanunun esası hakkında sayın ar· 

karı~ , ~ • .,.. t"'r"'fınrl:m aleylıde bir müta-

liia dermeyan edılmedigme göre söz alı

şıma belkı istigr~b ed:r..,iniz. R.efik İnce 
arkadaşım, içersmdckı her kclıme ame
lelerin anlıyabılecegi bir ~ekilde basit
leştı rmek suretiyle, kanuna ameli bir 
tatbık şekli verilmesini arzu cttıler. Bcn
denizcc bunun üzerinde şimdiden dur
maga lüzum yoktur. Kanu_n ~eyeti umu
mıye tarafından kabul edıldı~tcn sonra 

·tehassıs büromuz, amclenın anlıya-
mu . . d .. 
bileceği bir şekilde, kanun uzenn .e mu-
teaddid broşı.i.rler neşretmek suretıylc a· 
liikadarları tenvir eder, ve icab ederse 

b 
· ('ı·n müteaddid konferanslar daunun ı:ı; 

hi yapabiliriz. . . 
Arkadaşlar, size takdım edılcn kanun, 

Senelerin tetkik mahsulüdür. uzun 

Kaımıl~\yclu l 2 "'f'nf• 

bt•kli-ren kanun 
K nun hayatını tetkik edecek o-anu . 

k .. u .. rüz ki ıı enedenberı mec· 
lursa gor ' · 
·si alinin elinde bulunmaktadır. Yanı 

Jı 12 senelik bir hayatı vardı.r. 
kanunun d'k 

h tetkik safhasından geç ı çe 
Fakat er ı kl 

··tekamil bir manzara ama a kanun mu . . 
b. den evvclkı meclısler o za-beraber ız . 

"d ıhtiyadarı tatmin edememış· 
mana aı :s r 
. .. dd' d ve salahiyetdar mec ıs· 

tır Mutea ı . d Şurayi Devletten geçdıkten son-
ler en. htelit encümeninizin elinde 

kantın mu ··1 
.ra.. k" ·ı bir safha almıştır. T".kamu 
mute amı . . . . · 

. . . elleşmistır. ıyıleşmıştır. 
etını~tır. guz .:ı.:. d·~· 

l't encümeninızın kanuna ver ıgı 
M uhte ı . - . bu kıymetten dolayı hu
ve ızafc ettıgı .. k 

d kendilerine teşelı:kur etme zurunuz a 
ıs•ıyorum. 

• mı.i.tekamil safhasından 
Kanunun .•. h 

k asla bugiinki.ı hakıkı ı -
bah:.edcr en. . . "dd. 

Uf 100 cevab verebılır ı ıa-
tiy·acımıza ı c . • 

d ··r Çünkü bugün nazarı 
sında da egı ız. . .. 

h daki malumatımızı, kuvvetlerımızı 
~ l~anmak suretile kanunu huzunınu~~ 
u. . oluyoruz. Fakat kanunun mu· 

ge;~:~ş olduğu ve yahut noksanları 
te d vu ancak tatbikat sahasına geç· 
bulun ug · · ·· t cek d r ki kendını gos ere -
dikten sonra ı . .. ük" b. 
. B n tatbikatı iizerınde buy ır ur unu .. . 

. .· tle durarak noksanları uzerın-
hassasıye · · ·r 

du .. f ettiklerimizi de meclısı a ı-
d tesa b .. 
~ tmek suretiyle kanunu taı ıı 

nıze arze ~ ·· 
. d mütekamil safhaya dogru go-. 

şekhn e · · kı . v. 'unu ilave etmek ıstı yorum , 
tiırecegız. ~ 

Hiiyük tt•mcı~n!l~r 
B .. ·u·k Partımızın kabul ct-

Bu kanun uy 
· 1 d ı nur .•. .. .. k ve ana prensıp er e ı 

ugı buyu göre 
t ilham almıştır. Ve ona 

almış ır • . Ik· ec-
. d'lmis.tir. Bızden evve ı m 

tanzım e 1 :ı.: d · dı 
. . elinde bulunduğu hal e şım -
lıslerın · k ola-k mamasını bır no san 
ye kadar çı a ı ktur 

1.kki etmeğe de rnaha yo . 
rak te a d h ıyı 

. . ·eleflcrimiz kanunun a a 
Sızım 5 • • k.ld ettiler. Fakat ıyı şe ı e 
.. ıkmasını a.rzu . 1 
.,, hterem heyetinize nasıp o -
ı:-.ıkması mu . h · 
:ı; . ·n müsadenızle eyetı 
mu:;tur. Bunun ıçı. 
tebrik eıtrnek isterım. 

I ketin Jıaktlci evlatlarzna, 
Bu meme h 

. k .ki ihtiyaçlarına mu taç 
memleketın ha ı . d. 

Jd ·u kıymetli eseri siz Jıedıy: e ': 
o ug b 1 şkatı bir ıumrcnın 
yorsunuz. Ve u ça ı • b. e 

I k la. beklemekte oldugu ır -
sabırsız 1 • d · ki ·1 ·ıe temennı e enm , serdir Bu vesı e ı 
. • d . ·ı fikri ile ı,.·alipn va-
sfıyi ile be enı ı e ' 

' . . eJımizdc bulunan 
tancJ.ısJarımız ıçın . . 1 

• f h aadet vcsılcsı o sıw. bu kanun re a ve s 
(Alkışlar). 

Türk işçisinin değeri 
Ahmed Ulus (Ankara), layiha mad

delerinin müzakeresine geçilmeden evel 
söz alarak türk işçisinin bu kanunb d.?
layısiyle sevinç ve şükranlarını te aruz 

ettirerek demiştir ki: 
_ Arkadaşlar, memlekette iş v: iş

. hukukunu kuran ,iş nizamını tesıs c
çdı b kanun dolayısiyle, ilk söylene-

en u kk .. 
.. ·nkılab hükümetine teşe ur. 

cek soz ı 1" . 
ba ka bir şey olamaz. Kanun . ayı. 

den h§ kikaten üzerinde inceden ınce-
hası, a · ·· k mme 

e alışıldığını göster~r .bır ~u. ~ -
~ ç d" B 'lhassa işcının. fıkrını veya 
hyette ır. 1 

-_ . b' j akdi 
bedenini kiralayan degıl de, ır ş . d 

k b . ahsrn iş yerın t 
dolayısiyle baş a ır ş b d i 

f .k ~ ahud hem e en bedeni veya ı rı, y k 
hem fikri surette çalışan kimse olara 

"f edilmesi. milliyetperver ve ~ur~ 
tarı "k' • rtımaı 
sever türk işçisinin ahla ı ve ııı 
değerini de tesbit etmiş oluyor. . . 

Hakikaten türk işçisi. bedenın~ .ve-

{ 'krı·ni sırf bir menfaat nıukabılı o-
ya ı . d - ·ı 
!arak başkasına kiralayan kımse .. cg~ -

· · · Jıir bir turkun dir. Değil yalnız ışçının, ~ . 

l g ücü kiralanacak bır meta o. ça ışma · • 1 la.mazdr. Türk milletinin umum.ı ça ışma 
kabiliyeti ister bedenen, ıster fık~en o;
sun ,her şeyden önce ve sadece ınkıl:
bın malıdır. Bu malı, kimse kimseye kı-

JLUS 

ralayamaz. Tiırk isçisi de, tiırk i vere
ni gibi, inkılabın icab ettirdiği hızla gü. 
cünün yettiği sahada çalışan bir vatan. 
daştır. İster makinesinin başında, ister 
maden kuyusunda ,ister tezgahının ö -
nünde olsun o her şeyden evel memle
ket umran ve refahının bir işçisi, mem
leket iktısadiyatrnın bir unsurudur. 

Bu kanun vesi/esile, milliyetperver 
ıürk işçilerinin şükranlarını bu yüksek 
kursüden tebarüz ettirmekle büyük bir 
bahtiyarlık duyuyorum. (Bravo sesleri, 
alkışlar.) 

Uir prcn!-İ p 
Layihanın heyeti umuıniyesi hakkın

da başka söz istiyen olmadığından reis 
General Kazım Sevüktekin'in takririni 
okutturmuş ve bu takrirdeki teklife karşı 
Dr. Rasim Ferid Talay (Niğde), iş ka
nunu layihası muvakkat encümeninin 
mütalfiasını şöyle izah etmiştir: 

- Kazım Sevüktı:kin arkadaşımızın 

bu teklifine encümen, lüzum ve mahal 
olmadığı kanaatindedir. Çünkü hükümet 
dahı hazırlanmış olan madd ... lcrde encü
menın noktai nazarına iştirak etmiş ve 
layiha müşterek surette yapılmıştır. Şu 
hale göre milli müdafaaya mensub veya 
diğer devairden her hangi birisine bağh 
olan iş yerlerinin hepsinin aynı şekilde 
ve seyyanen ayrı hüküınh.re tabi olması 
kararlaştınlmıştır. 

General Kazım - O halde takririmi 
geri aldım. Mad elerdc aykırı gördü
ğüm hususları sırası geldikçe arzederim. 

Layihanın birinci maddesi görüşü
lürken Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 
encümenden şu suali sormuştur: 

Dikkate değer bir ibare 
- Kanunun birinci maddesinde bi

rinci ve ikinci fıkralarda şunu görüyo
ruz. "Ba ka bir şahsın iş yerinde veya 
kendi iş yerinde .. .''. Bu ibare şayanı dik

kattır. Bundan maksad mutlaka iş vere
nin tahtı tasarrufunda olan iş yeri midir, 
iş verenin tahtı tasarrufunda olmıyan i~ 
yeri bu kanundan hariç midir? Bu nok
tanın encümence tesbit olunmasını ve 
zabta geçmesini rica ederim. 

Muhtelit encümen mazbata muharri· 
ri Dr. Rasim Feri<l Talay cevab vererek: 

"- İ§ yerinden makıad iş verenin 
bir iş akdi dolayisiylc hizmetine aldığı 
amelenin mutlak surette çalı~tı.ğı yer
dir. Mesela bugün bir mütcahhid ta
savvur ediniz. Bir çok işler yapıyor. Mu· 
ayyen bir atelyesi de var. Fakat kendisi 
gitmiş bir yolda yol inşaatı yapıyor. 

Biz burada yalnız tasarrufu altında bu
lunan yeri kasdetmedik. Bunda iş vere
nin her nerede olursa olsun o isçiyi an
ğaje ettiği yer de iş yeridir." ~emişitr. 

Çiftçilere nid iş kanunu 
Bu kanunun hükümleri teşmil edil

miyecek olan işlere dair layihanın ikin· 
ci maddesindeki fıkra görüşülürken Ra· 
sih Kaplan (Antalya}. bu f;kradaki iş
lerin izah olunmasını istemiş ve encü~ 
men namına Rasim Ferid Talay şu ce. 

vabı vermiştir: 
_ Ziraat islerine aid olan iş kanu

nu Ziraat vekaleti yapmayı düşünmek
tedir. Binaenaleyh zirai i çilcre ve zirai 
i lere aid olan hiç bir hiıkiim bu kamı
nşa irmemelctedir Bunun gibi deniz iş-

·ı ~ine ve hava işçilerine aid hültüm-
çı e .. 
1 de bunun harıcınde kalmıştır. Çün. 
er d l • . . kü bunu da tktısa ve ~aletı ayrı hır k?.. 

roJ·esi halinde getirec ktir. 
ının p 

Mahiyetleri ve ekonomik durumları 

itibarile iş kanununun herhangi bir fas

lının veya bir hiikmüniin keııdi.lerine 

teşmili lazım gelen işlerin bir nizamna

meyle tesbit edileceğine dair fıkra gö· 

rüşülürken, Refik Şevket incenin 'iş 

kanunu nizamnamesi,, ismi altında, çı

karılması icab eden nizamnamelerin bir

leştirilmesi mütaleasına karşı; encümen 
namına Ali Rıza Türel (Konya) şu i. 
zahatta bulunmuştur: 

_ Bu kanunun içinde öyle hüküm. 

ler vardır ki bunlara aid nizamname· 
ıerin kısa bir zamanda çıkması zaruri
dir. Öyle işler vardır ki, hakkında ni· 
zamname çıkarılması uzun veya kısa za
mana tevakkuf eder. Uzun zamana mü
tevakkıf nizamnameler çıkıncaya kadar 
müstacel işler ne suretle görülecektir? 
Binaenaleyh bu işlerin her biri hakkın. 

da ayrı ayrı nizamname yapmak bu ka. 
nunun mahiyeti ve hususiyetinin bir i
cabıdır. 

e 
Günde en az 10 işçi 

Layihanın, günde en az on işçi ça
hştırmayı icab ettiren iş yerlerine ve 
buralarda çalışan isçilere tatbik oluna
cağına dair olan fıkrası bazı münaka
şalara vesile teşkil etmiştir ve bu mü. 
nasebetle Raif Karadeniz (Trabzon), 
Refik İnce, Sırrı !çöz (Yozgad), Hak. 
kı Tarık Us (Giresun), Hikmet Bayur 
(Manisa), Emin Sazak (Eskişehir), Ce
mal Akçur (Afyon), İsmet Eker (Ço
rum), söz alarak mütalealarını söylemiş
ler, buna mukabil encümen namına ce
vaplar verilmiştir. Neticede bu fıkranın 
tatbikatta karışıklığı mucib olacağı id; 
diaları ve tadil teklifleri tetkik olun -
mak üzere encümene iadesine karar ve. 
rilmiştir. 

İş kanununa göre sanayiden sayıla· 

cak işleri tasrih eden layihanın üçüncü 
maddesi görüşülürken Emin Sazak (Es· 
ki şehir) söz alarak: 

- Bu kanunda çiftçilik işi hariç bı
rakıldığı halde bataklıkları kurutma işi 
buraya girmiştir. Halbuki bu işleri dai
m'a devlet büdcesinden para vererek ya
pacak değiliz. (Öyle değil sesleri) Halk 
kendisi çalışacak ve işin mühim kr!lmını 
kendisi görecek ir, diyerek il5ve et. 
miştir: 

- Bu işler arasına şimendiferin gir. 
mesine hayret ediyorum. Mesela Hay
darpaşadan bir lokomotif kalktı. Saat 
sekizde bir köprüye geldi ve bir kazaya 
uğradı. (Allah esirgesin sesleri.) Bura
da 25 kişi çalışacak, o köprüyü yapa
caktır. Bunu da mı buraya ithal edece
ğiz? Milli müdafaa işinde 18 saat 24 

saat da çalıştırılabilir. Bu, memleketin 
hayati işidir. Bunun hesabı yoktur. Na. 
sıl herhangi üir tehlike anında askere 
gidiliyorsa indelicap bir milli müdafaa 
fabrikasında 24 saat da çalı!ıtırılabilir. 
Bu memleket vazifesidir. Herhangi bL 
risi kanuna muhalif hareket ediyorsun. 
beni fazla çalıştırıyorsun, diyemez. 

Yaşar Yazıcı (İstanbul) - Bunun 
için ayrı maddeler var. 

Emin Sazak "devamla" - O mad. 
deleri de gördüm. Şi~ndifer inşaatı 

var. Tünel kazılır, köprü kurulur. Bir 
köprü kurulurken öyle bir vaziyet hasıl 
olur ki, beş saat fazla çalışıp onu ik· 
mal etmek icab eder. Aksi takdirde bu, 
memlekete on misline mal olur. 

Bu kanunu olduğu gibi kabul eder
sek devletin başına büyük işler açarız. 
Bizim memleketimizde amele diye ay
rılmı~ bir sınıf yoktur. Nihayet köylü
dür. Bu da 9 ayını köyünde geçirir, Uç 
ayda gelir burada c;ııışır. Eğer bu hü
kümleri olduğu gibi kabul ede.:-sek 
ilerde yapılacak nafıa işleri için laakal 
senede beş milyon lira tazminat vermek 
icabcdecek'.ir. Ben bıı kanun çıkmaı:;m 
demiyorum. Fakat bunun içinden şi
mendüferleri. müdafaa fabrikalamu 
ve bataklık işlerinde çalışanları çıkarı
nız. Ondan ötesi için ne yaparsanız, ya
pınız. 

z. Gevher Etili (Çanakkale) - Emin 
arkadaşım Sabit bir fikirle hep aynı 

şeyleri söylı.i.ycr. Maddenin içinde ne 
milli müdafaa ne şimcndüfe:- ne de ku
raklık işleri vardır. Bunlar beşinci 
maddede geçecektir. Emin arkada~ım 
beş saatlik işı üç saatte yaptıralım di- · 
yor. Zaten bütün uğ-raştıklarımız bıı

nun içindir. Kanunun ruhu budur. Biz 
bununla mücadele etmek istiyoruz. 

çiincii ve beşinci ma<l<lelcr 
"Üçüncü madde,. de yazılı işler ha

ricinde kalan herhangi bir işin sanayi 
işleri arasına konması lazım gelip gel. 
miyeceğini tayine İktısad vekaleti sa. 
Hihiyetlidir.,, şeklinde olan dördünciı 

madde görüşülürken Re'ik İnce (Ma
nisa) ikinci maddenin (C) fıkrası ile 
bu madde arasındaki farkı sordu. Ra
sim Ferid Talay ve Rıza Türel izahat 
verdikten sonra madde tashih edilmiş 
şekliyle kabul edildi. 

1 ş kanunu encümeni namına tuğami
ral Dr. Hakkı Şinasi Erel (İstanbul} 
besinci maddeyi encümenden istedi ve 
kabul edildi. 

ihbar ve tchliğ 
Kanunda zikrolunan "ihbar,, veya 

"tebliğ,, lerin al5.kadar kimseye imza 

mukcbilinde yapılmasmı::ı şart olduğu
na dair olan 6 mcı madde görüşülürken 
Refik İnce (Manisa) imza atmasını bil

miyenlerin ne olacağım sordu. Hakkı 
Tarık Us ayrı hükümler koymaktansa 
hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
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tebliğ hükümlerini almanın daha muva. 
frk olacağını söyledi. 

Rasim Ferid Talay iş veren yoksa 
vekiline tebligat yapılır, cevabını verdi. 

Refik lnce söz aldı: 
"- Maksad aUikalıyı haberdar et. 

mek olduğuna göre Hakkı Tarık arka
daşımın fikrini encümen kabul etsin, 
yahud üzerinde müzakere etmek üzere 
maddeyi geri alsınlar da gayri kabili 
tatbik bir hüküm koymaktan kurtula· 
lım. Hukuk muhakemeleri usulü ahka
mı dairesinde tebligat yapılmac:ı ş;lrt

tır.,, dedi. Gene Rasim Ferid (Niğde) 
cevap verdi: 
"- Bu tebliğlerde güçliik yoktur: A

lakadar işçi iş başında, iş verense mtıt. 
laka onun yanındadır.,, 

Hakkı Tarık Us (Giresun) - Bulu
nur da almaz: .. Bunun için (tebliğ) keli
mesinden sonraki ibarenin "ihbar veya 
tebliğ de alakadarlara hukuk usulü mu
hakemelçrindeki hükümlere göre yapı
lır.,, şeklinde değiştirilmesini teklif e
den bir takrir veriyorum. 

Takrir nazarı dikkate alınarak encü
mene gönderildi ve 7, 8, 9, 10 uncu mad. 
deler kabul edildi. 11 inci maddedeki 
''takım başı,, tabiri "posta başı,, ola. 
rak değiştirildi. 

Sonra 22 ye kadar olan maddeler 
okunarak kabul edildi. 

işçi ücretlerinden nıçm 
ke'"Umenıdidir? 

lşçi ücretlerinden ayda otuz nrayo 
kadar olanının haciz veya başkasına de
vir ve temliki caiz olmadığı hakkındaki 
23 üncü madde görüşülürken, Hüsnü 
Kitapçı (Muğla) hiç bir türk işçisinin 
başkasının sırtından geçinmiyeceğini, 

boğazından geçen her şeyin kendi alın 
teri ile kazanılmış olduğunu, milletin 
bu güzide vasfını bozacak hükümlerden 
daima kaçınılmasını söyliyerek işçinin 

lehine diye konulan bu hükmün ona, 
kredi açacak kimselerin haklarını temin 
edecek bütün müeyyideleri ortadan kal
dırmakla işçinin kredi darlığı çekeceği
ni, halbuki kazancı az olan işçinin kre
diye muhakkak ihtiyacı olduğunu söy. 
ledi. 

Madde niçin kondu? 
Ali Rıza Türel (Konya) Bu kanun. 

daki birçok maddelerde işçi ücretleri
nin himayesine dair hükümler gelece
ğini, bu hükümlerin bütün Avrupa ka
nunlarında olduğunu, hatta bu 30 lira 
tahdidin Fransada binlerce franga çı

karıldığını; bir adam için "asgari ha. 
yat,, Hizım olduğunu, bugünkü liberal 
sistemin tahrib edici vaziyeti de göz ö. 
nüne alınırsa asgari hayat ve geçinme 
vasıtası olan bu 30 liranın da haczedile
bileceğini, işçiyi devlet kanunlarite 
himaye etmek esasına müstenid bir ka· 
nun olması dolayısiyle bu kanundan as· 
la çıkarılmıyacak ana hükümlerden ol
duğunu söyledi ve madde kabul edildi. 

"Mecburi askerlik hizmetinden baş· 
ka manevra veya herhangi bir sebeble 
silah altına alınan işçinin, iş verenle 
münakid iş mukavelesi ,işinden ayrıldı. 
ğı günden itibaren kırk beş r,lin sonra 
münfesih sayılabilir.. hükmiinü koyan 
yirmi dördüncü mııdde görüşülürken söz 
alan Hüsnü Kitabe• (Muğla) ihtiyat 7-a. 
bitleri iki ay hizmete girecc··ne !!Öre 
ihtiyat z bitleri k"'nunundaki manevra 
kaydının buraya il ·ve ('dilmesini hu 
manevranın istilz n tti-i müddet mü . 
te"na tutulursa is :ıkdinin fcshenitme i
ne sebeb olunmryıca • ım söyledi ve en 
cümen de bu mütaleayı kabul etti-iııd n 
madde tashih ~dilmiş şekliyle reye ko
narak kabul edildi. 

Kantin ile t•kononıa 
ara mclaki f nr~ 

2G ıncı madde görüşülürken Refik 
f ncc bazı tertib meselelerine temas et
ti . Kazım Sevüktekin sordu: 

"- Burada geçen ekonoma tabiri 
bize yabancı geliyor. Bildiğimiz kantin 
kelimesini niçin kullanmamışlar? .. 

Rasim Ferid Talay bunun milletler. 
arası bir tabir olduğunu söyledi. 

General Pertev (Erzurum) - Kan. 

tin ile ekonoma arasında fark oldui>unu . 
syledi ve madde aynen kabul edildi. 

39 uncu madde general Kazım Se
vükte kinin bir takririylc beraber encü• 
mene verıldi. 

A~ ·f'rİ f ahrikalar ve hu mn< < <' 

36 ıncı madde örüşülürken r:en ral 
Kazım Sevüktekin söz alarak dedi k 

- Burada mılli müd f-ı'l v ' bh 
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.,efcrbcrlige hazırlık veya seferberlik içia I 
fculil mesaiye müsaade edildi. Fabrika
ları fazla çalıştıracaklar ve amelenin yev
miyesini o nisbette verecekler. 100.000 
bomba, fi~ek, ayakkabı, çamaşır, fabrika
lar& yaptırılıyor. Şimdi bu fabrikalar 
milli müdafaa hesabına çalıştıkları için 
yüksek ücrete tabi midir, degil midir? 
Bendeniz böyle milli müdafaa için fev
kaHide olarak çalışan fabrikalarda da bu 
tcklin tatbikini teklif ediyorum. Bunun 
için de son cümlenin maddeden çıkarıl
masını teklif eden bir takrir veriyorum. 
Dedi. Encümen adına B. Fuad Sir
men encümende bu maddenin uzun boy
lu gciruşiıldügünü; ve seferberlk zama
nında işçilerin kanunen tesbit edilen 
müddet haricinde fazla çalı malan için 
bir kayıd konuldugunu, milli müdafaa-
ya bağlı müesseselerin isçil ri memleke-
te yaptıgı işlerden dolayı bir kar t min 
etmediklerini ve aşagı yukarı resmi ma
hiyette müessese olduklarını söyliyerı-k 
dedi ki· 

"-Hususi fabrika sahibleri millı muda
faa sahıblcrine bu şekilde malzeme teda
'fik ederken onu devlete ı;atacaklardır. 
Ve bundan bir kar cdinecelkerdir. O kar
dan amelenin fazla calıştıgı mesai saati 

icin bir hısseye sahih olması kadar ta
bii bir şey yoh."tur. Esasen bu hususta 
ordu dairesi reisi ile de mutabık kaldık. 
Encümenin istinad ettigi nokta budur." 

General Şefik (Denizli) Milli mü
dafaaya aid olmıyan askeri fabrikalar da 

bulunduğunu. burada aynı mevzu olan 
şeyin müddet bulundugunu izah etti. 
Reye konan takrir reddedildi. 

Çocukların )a~ hafitti 
işçi olarak çalışanların asgari yaş 

haddine aid olan madde görüşüliırken 

Bn. Türkan Baştuğ (Antalya) bu ka
nunda sanayi işlerinde çalışan çocukla
rın yaşı kati ve sarih olarak tasrih edil· 
mediğini, umumi hıfsızzıhha kanununun 

l 2 yaşından küçük çocukların çalıştm
lamıyacağı hakkındaki kaydını az bu!a
·ak bunun 14 yaşına cıkartılmasmı tek
ıif ettiğini, bir cocuğun çalışmak mec
buriyeti dolayisiyle 13 yaşında bile ilk 
nektcbi bitiremediğini söyliyerek dedi 
ki: 

"- ... Cocuk da muayyen. yeknasak 
bir iş yapacağrnd n zeka itibariyle çok 
şey kaybedecektir. Mesela dikkati, dü
süncesi. inkişaf halinde olan bir çocuk 
aöyle bir i le meşgul olursa her halde 
bundan cok zarar görecektir. Bu itibar
la maksadımı arzetmek i tedim. Bunun 
için de bir takrir veriyorum. 

İktisad vekili C 151 Bayar (İzmir) -
Arkada ım Bayanın bu m selede çok 
"ıaklan vard•r. Beynelmilel kaidelere gci
re çocukları 14 yaşına basmadan evvel 
isletmcmck esası prensip olarak kabul 
edilmi tir. Bizim enetim nin bunu kabul 
etmesinde sebeb. türk ceza kanununun 
12 ya~tan ba:;lamıs olmasıdır. İki kanun 
arasında tahalüf olmaması arzusiyle ya
pılmıştır. Egcr heyeti mllhtcreme bunu 
kabul ederseniz biz de taraftarız. 

Emin Sazak (Eskişehir) - Bunlar 
ihtiyactan, fakn zaruretten calışıyorlar. 
Eğer himaye edecek miiessesclerimiz 
varsa 0 zaman menederiz. Yoksa büsbü

tün öldiirrncvelim. 

Ziya Gevher Etili ( Ç~nakkale) -
Esası düşünülecek olursa Bayan arkada
şımın fikri hakikaten çok cazibtir. Fa
kat sanayi kelimesinin içerisinde 12 ya
şındakinden fazla çacuğıı tatmin edecek. 
çalıştıracak: ona ekmek verecek, çalış
madığı takdirde uğrıyacağı sefaleti taz
min edecek çok güzel sanatlar vardır. 
Onun için müsaade ederlerse ağır sana
yide kullanılmaları kelmçlerini ko
yalım. (Var sesleri) 

Yani çocukları yetiştirecek işler var. 
Mesela İstanbulda bir trikotaj sanatı 

var. Çocuk bundan müstefid olur. Bu, 
lehindedir. aleyhinde değildir. 

Emin Sazak (Eskişehir) - Ceviz 
kırdırır. 

Ziya Gevher Etili (Devamla) -
Madem ki ağır sanayi hakkında başka 
madde var. O halde Bayan arkadaşım 
lütfen bu tadili bıraksınlar. 

Bundan sonra takrir reye konarak 
reddedildi ve madde kabul edildi ve di
ğer maddelerin görüşülmesine devam e
dilerek 53 üncü maddeye kadar kabul e
dildt 

Kamutay dün endüstriyel mamula
tm satış ve maliyet fiatlarını kontrol 
hakkındaki kanun projesinin de birinci 
görüşmesini yapmıştır. 

Kamutay yarın saat 15 de toplana
eaktır 

ULUS 

Filistin meselesi, Milletler 
Cemiyetine mi aksedecek ? 

ili{ siddetli tedbirler · alındı · )i'ilistindel{i 
' ino·iliz kuvvetleri seliiz ilini buldu 

ö 
Cenevre, 3 (.A.A.) - Milletler cemi

yetinin manda komitesinde Filistin man
da idaresinin raporunun tetkiki sırasın
da dün bazı delegeler, Filistindeki son 
hadiseler hakkında sualler sormuşlardır. 
İngiliz delegesi, bugün tetkik edilmekte 
olan raporun 935 senesi raporu oldu

guna göre, komitenin bu sualleri sorma
ya hakkı olmadıgını ileri sürmüş ve ce
vab vermemiştir. İngiliz delegesinin bu 
hareketi komite azalarının bir kısmını 
tatmin eylememiştir. Bu sebebten me
selenin her hangi bir suretle milletler 
cemiyeti konseyine aksetmesi ihtimali 
vardır. 

MEVLÜD KANDiLİ NISBI BiR 
SÜKÜN iÇiNDE GEÇTi 

J'udüs, 3 (A.A.) - Memleketin her 
tarafında mevllıd kandili nisbi bir sü
kiın içinde geçmistr. Kudüs'te bir bomba 
patlamıştır. İntizam ve asayişi muhafaza 
için şiddetli tedbirler alınmıştır. 

Dağ yollarında pek o kadar emniyet 
yoktur ve Yafa ile Kudüs arasında mü

nakaHit hissolunur derecede kesilmiştir. 
Kafileler, ancak askeri kuvvet ya

nında hareket edebilmektedir. 

TEVKIFLERIN BLANÇOSU 
Kudüs, 3 (A.A.) - Resmen bildiril

diğine göre kargaşalıkların başlamış ol

duğu tarihten bugüne kadar 1l09 arab 
ile 394 yahudi tevkif edilmiştir. Gece ya
sağına riayet etmediklerinden dolayı 

yapılmış olan tevkifler, bu rakamlara da
hil değildir. 

TETKiKLERE DEVAM EDiLDi 
Cenevre, 3 (A.A.) - Milletler cemi

yeti mandalar komisyonu, Filistin ve 
Maverayı Şerianın vaziyeti hakkındaki 

tetkiklerine devam etmiştir. 

B. Tomas büdce 
sırlarını nasıl. 

ifsa etmis? , _, 
(Başı ı. i rıcı aylada) 

gayrı na:ır·ların suçsuzluguna lıüküm 

etmektedir. 
B. Tomas'ın oglunun d.a ımçsuz ol

duguna tarar verilmiştir. 
M .. hkemc, do6ruümı doğruya yapıl

mış olan şahadetlcri hesaba katmış ve 
vasıta ılc yapılan şahadctlcri dıkkate 

almamış olduğunu beyan etmektedir. 
Rapoıda bilhassa 13. Ncvil Çcmber

leyn'in büdcenin maddeleri hakkında 

9 mart tarihindeki celse:-.inde kabineye 
malumat vermiş ve bu celsede B. To
mas'ın hazır bulunmuş olduğu ehemiyet
le kaydedilmektedir. B. Tomas, bu ta· 
rihten sonra Ferring - on - Sea'ya git
mis ve orada bilhassa paskalya yortula
rında sık sık B. Bates ile bulu!;up gö
rüşmüştür. Bates, Londraya döner dön
mez biidce tehlikele:'ine karşı sigorta
lar hakkında malumat almıştır. 

Londra, 3 (A.A.) - Siyasi mahfiller. 
B. Tomas'ın Avam Kamarasındaki mev
kiini terketrnek mecburiyetinde kalaca
ğını bildirmektedirler. 

Gazt·tt·lt•rt• g(fre .. 
Londra, 3 (A.A.) - Gazeteler. eski 

koloniler bakanının biiyük bir rol oyna
dığı ve büdce esrarının vaktinden evci 
fas edilır.esi meselesi hakkında sütun 
sütun yazı yazmaktadırlar. 

Tahkikat hakimi tarafından e ide 
edilen neticelcıin b.ızı ceza tcdbirle.ri 
em:-e<leceği bilhassa bahis mevzuu ol
maktadır. 

Gazeteler. tahkikat neticelerinden 
memnun görünmektedir. Times gazete
sinin yazdığına göre bu tahkikat. me
sela Fransada Staviski meselesinin do
ğurduğu karsılıklı emniyetsizlik hava
sını memleketten gidermiştir. 

Mo.rning Post gazetesinin işaret et
tiğine göre, İngiliz imparatorluğunda 

büyük bir yeralmış olan bir damın şe
refini mevzuu bahis eden mahkeme ka
rarı, İngilterenin modern tarihinde bi~ 
ricik hadisedir. 

Dailv Herald, tahkikat hakimi tara-

Büyük Britanya delegesi, evvelce ku
rulmuş olduğunu bildirdiği ingiliz'lerden 
mürekkeb komisyon anketini bitirir bi
tirmez vaziyetin tetkiki meselesinin ce
miyetin bir komisyonuna havale edil
mesini kabul etmiştir. 

Mandalar komisyonu, Filistin'in va
ziyeti hakkındaki tetkiklerine devamı 

gelecek celseye bırakmıstır. 

iLK ŞiDDETLi TEDBiRLER 
Kudüs, 3 (A.A.) - Yeni bir hususi 

nizamname, biitün mağazalann ve tica
ret müesseselerinin tekrar açılmasını em
retmek ve emirlerine karşı gelenlere pa
ra cezası vermek hakkını kaza komiser 
)erine vermektedir. Askeri kuvvetler, 
zabıta kuvvetleri gibi hareket edebile
ceklerdir . .Filistin'de patlayıcı maddeler 
yapılması ve bu maddelerin Filistin'c id
hali yasak edilmiştir. 

Bu yeni nizamname, aralıların umu
mi grevine bir nihayet vermek için hü
kümet tarafından ittihaz edilmiş ilk sid
detli tedbirlerdir. 

Yc·nidc·n silahlar patladı 
Kudüs, 3 (A.A.) - Bugün gene si

lah teati edilmiş ve bir kaç bomba atıl
mıştır. Filistinde bugün hiç kimsenin öl
mediği ve yaralanmadığı bildirilmek
tedir. 

İngiliz kııvH·tlcri 8 hini hul<lu 
Kudüs, 3 (A.A.) - Alman haber al

ma bürosu bildiriyor: Kudüs - Lid de
miryolunun bir kısmı dün tahrib edil
mişse de bugün seferlerin terkar başla
yabileceği ümid edilmektedir. Bundan 
başka muhtelif yerlerde yeniden silah a
tılmıştır . 

Gazeteler, yeniden İngiliz kuvvetleri 
geldiğini, kıt;ılar mevcudunun 8000 ki
şi arttığını bildiriyorlar. 

Polisin yeni eıb· _.: 
nizamnamesi 

Polisin y ni elbise niza:nnamesi dev
let .:urası tarafından tetkik edilerek 
Ba bakanlığa sunulmuştur. Yeni nizam· 
namede elbis~ ve kaputların şekille.rin
de ve apujetlerde bazı degişikliklcr 

yapılmıştır. 

Yeni polis teşkilatı kanun 
projesi Finans 
Bakanlığında 

Memleketimizin güvenlik işlt.rini L 
dare eden polis teşkilatını, günün icab
larına göre, tanzim edecek olan, yeni 
polis teşkiHitı kanunu projesi, İç ba
kanlığından finans bakanlığına gelmiş 
ve üzerinde yapılan tetkikler sona er
miştir. Proje, bir kaç gün içinde baş. 
bakanlığa gönderilecektir. 

ÜLKU 
HALKEVLERl MECMUASI 

Haziran sayısı şu yazılarla çıkmış
tır: 

Basbakan İsmet İnöniinün büdce 
söylevi.- 1936 büdcemizin kısa bir tah
lili. - Türkiye evvela sanayileşmeli mi, 
ziraati mi ilerletmeli?. - Acele arazi 
tahriri. - Anadolu tarihinde netice
lenmemiş bir türkçecilik hareketi. -
Avrupada Türkoloji. - Sami felsefe
nin ırkcı vasfı. - Memleketimizde zi
raat i4~Si meselesi. - Terbiyede ana 
babanın rolü. - Yeter bu mecmua bol
luğu. - Türk yayınında üç devir. 
- Hava tehlikesi ve yangın bomba
ları. - Köylü hanı. - Türkiyenin Mil

letler sosyetesine müzah::ıreti. - Avın 

politikası. - Bibliyografya. - Halkev
ıeri. 

fından tesbit edilen hadiselerin İngiliz 
umumi hissiyatı için utanç verecek ma
hiyette olduklarını yazmaktadır. 

Bununla beraber, komite tarafın

dan alınan karar memleketin siyasal 
prestijini yerine getirecek mahiyette
dir. 
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YUNANISTANDA 

Valo dok~uma f alJrİli ası greviııiıı sell pi eri 
Atina, 3 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: Salahiyettar makamlar tara
fından neşredilen raporlara göre, Valo 
dokuma amelesi grevi, kargaşalık çı· 

karmak istiyen bazı unsurlat'ın faaliye
ti neticesidir. Böyle bir greve sebeb o. 
lacak hiç bir ekonomik dilek ileri sürül. 
memi~tir. Patronlar uzlaşmaya razi ol
muşlar fakat son dakikada işçiler kadın 
işçilerinin yevmiyelerinin erkeklerinki 
kadar artırılmasını istemişlerdir. Tü
tün amelesi hiç bir sebeb olmaksızın te
sanüd fikriyle greve iştirak etmişler

dir. Grevci amelenin grev yapmayan iş
çilerin çalıştıkları tütün fabrikasına hü
cuma teşebbüs etmeleri üzerine bazı ha. 
diseler çıkmış ve bir kisi yaralanmıştır. 

Selanik, 3 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyorı Menfi unsurların teşvikine 

rağmen, amelenin büyük bir kısmı grev 
hareketine iştirak etmemiştir. 

Asker gföult·rilcli 
Atina. 3 (A.A.) - Alman ajansı bıl

diriyor: Dün grevcilerle polis arasında 
çıkan hadiseler üzerine, Valoda mağa
zalar kapanmıştır. Bütün Valo bölge. 
sinde genci grev ilan edilmiştir. Zara
isadan bu bölgeye asker gönderilmiş

tir. Hükümet. asayişi ve sükiınu muha. 
faza edebileceğini ümid etmektedir. 

lladi-.c· hal kında n'!"mi tebliğ' 
Ati na, 3 ( A.A.) - Resmi bir tebliğ. 

de bildirildiğine göre. Valo grevinin se. 
bebleri, mesleki dileklerle alakadar de· 
ğildir. Dokuma amelesi, iş enspektöril· 
nü::ı delaleti ile bulunan hal çarcsht :Ca· 
bul etmişler ve mahalli bir gazetede bu 
kararlarını teyid etmişlerdir. Bu anlaş
maya ragmen ve karışıklıkları devarr 
ettirmek maksadiyJe, işçiler kad.n ycv. 
miyelerinin erkeklerinki gibi artırılma· 
sını istemi ler ve bu taleb kabule de· 
ğer görülmemiştir. 

Dün maden. kunduracılık, terzilik 

mermercilik ve boyacılık sanatlarına 

men ub i çilerin bir kısmı grev i'an et

mi tir. Bugün de tütün amelesi bu gre· 

ve iştirak etmiştir. Bahis mevzuu tebliğ 

grevcilerin hükümet kuvvetlerine karşr 

yaptıkları müt .. aadid hütutP' aı ~ıakk.n· 

da tafsi1 ıt vermektedir. Vole komünist 

!erin şefi ve diger bazı komünist ha

tipler 2000 grevci huzurunda nutukla .. 

söyliyerck onları ihtilale teşvik etmi!

lerdir. Grevciler bundan sonra bir te1 

graf merkezini isgale teşebbüs etmişıcr 

ve poli:.e karsı ates açmışlardır. Bir za.. 
bit ve bir kaç jandarma neferi yaralan
mıştır. Mütearrızları korkutmak mak
sadiyle polis mukabele etmek mecburi
yetinde kalmıştır. Bir işçi ölmüş, altı 

komünist yaralanmıştır. Sükun nihayet 
tesis edilebilmiştir. 

----~--

Milletler Cemiyeti Mu zaharet Federasyonu 

Cihan sullıu ici,n Milletler Cemiyeti 
yerine getirilmesi 

. 
teahhüdlerinin 

lazım. olduğuna karar verdi 
Gıaskov, 3 (A.A.) - Milletlerarası 

milletler cemiyetine müzaharet federas
yonunun kongr~si, B. Hanri Rollen 

Belçika, ,nın reisliği altında bir celse 
akdetmiştir B. Rollan, İtalyan • habeş 
anlaşmadığı hakkında bir karar sureti 
okumuştur. 

Bu karar suretinde milletler cemiye
ti azasından cemiyet için kabule değer 
görülecek bir hal sureti bulmaları iste
nilmekte, zecri tedbirlerin ibkası ve şid
detlendirilmesi ve kamoyun hakka rü
cu lehine seferber edilmesine calışıl. 

ması iltizam olunmaktadır. ltaıyanın. 

kazanmış olduğu başarıları zehirli gaz .... 

kullanmasına borçlu olduğunu kayde -

den bu karar sureti cihan sulhu için 

milletler cemiyeti otoritesinin temin e· 

dilmesinin ve andla malar hükümleri

nin bildirdiği teahhüdlerin yerine geti

rilmesinin esas olduğunu beyan etmek· 

tedir. Karar sureti. milletler cemiyetine 

girmiş bulunan milletler için cemiyet a. 
zasından olan bütün milletleri her tür
lü dış taarruzlara karsı himaye etmenin 
bir zaruret olduğunu ilave eylemekte
dir. 

Kongre, bu karar suretini ittıfcıl: ile 
kabul etmiştir. 

Be Suşnig~in yolculuğ~unuıı 
sebepleri 

Son drğişiklikler haklcında B. l\Iusolini-
fikrini ve Roma - Berlin • 

nın 

münasebetler ini anlamak 
Viyana, 3 (A.A.) - İyi malumat al

makta olan mahfiller, B. Musolini ile B. 
Şuşnig'in bugün düçe'nin Bologna yakı
nındaki malikanesinde görüşeceklerini 

beyan etmektedir. Bu da B. Şuşnig'in ne
den dolayı Floransa yakınında bulun
makta olduğunu izah etmektedir. 

Aynı mahfiller, böyle bir görüşmeyi 
Avusturya başvekilinin istemiş olduğunu 
ilave etmektedir. Çiinkü kendisi: 

1. - B. Musolini'nin Avuıturya'da 

vuku bulan son deği~iklikten sonra ne 

gibi bir temayülde bulunduğunu öğren

mek, 

2. - Bertin ile Roma arasındaki mü
nasebetler hakkında izahat almak arzu
sundadır. 

B. Şuşnig'in Otto dö Habsburg'la da 
buluşacağı hakkındaki şayialar Viya-

na 'nın kırallık taraf darı mahfilleri tara
fından kati surette yalanlanmakta ve bu 

mahfiller, bütün llabsburg'ların Bel!;i
ka'da bulunmakta olduklarını il~ve eyle
mektedir. 

Alman tedhirlt·r 
Viayna, 3 (A.A.) - Hükümet, 20 

hazirandan 30 eylüle kadar devam eden 
turizm mevsiminde açık havada ve ka-

pah salonlarda her türlü toplantılar ya· 
pılmasınr menetmiştir. Bununla beraber 
haber işleriyle ekonomik itler için yapı
lacak toplantılara müsaade edilecektir. 

Sivillerin askeri talimler de yasak e
dilmiştir. Yalnız vatanseverler cephesinin 
ekzersizleri müstesnadır. 

B. Şu~nig Via - Rt•ggioya gitti. 
Roma, 3 (A.A.) - B. Şuşnig, dün 

tayyare ile Venedik'ten Floranıa'ya ve 

oradan otomobille Via - Reggio'ya git
miştir. 

MalUmdur ki eski imparatoriçe Zita•. 

nin burada bir köşkü vardır. Fakat bu 

köşk şimdi kapalı bulunmakta ve içinde 
Habsburg hanedanından hiç kimse otur· 
mamaktadır. 

------ ·------"' 
POIJS1'E: 

Kavgaclan ~oııra lm;akfa hiicum 
İstasyonda eski anbarlar caddesinde 

Naci ve Mehmedle beraber oturan Ca. 
fer oğlu Şevket geçimsizlik yüzünden 
N::ıci ve Mehm'!ole kavga ederek üstle 
dne bıçakla hücum ettiği anlaşıld.f:ın 
dan vakalanaralı: adlivcvc verilmistir. 
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Bakanlığın an : / 
. . . ti tirilmek üzere biri cilt işleri, bi-

A.nk.ara Va iliğinden : 
Ankara emrazı zühreviye hastahanesinin 1936 mali yılına ait aşa

ğıda miktarla.ı yazılı tıbbi edviyc ihtiyacı açık eksiltmeye konul
mu§tur. l. - Devlet Basımevı ıçın ye ş k ~ · biri basımevi tecim ve 

ri basım rcssamlıgı ve okul kitap~arı t~ ngı,memleketlere üç talebe 
endustri muhasebesi öJrenmek ıçın ya ancı 
tahsile gönderilecektiı. ireceklcrden şu şartlar arana-

2 - Bu maksatla açlacak sınava g 
taktır: . . 1 ak ve evli bulunmamak. • 

a) Yaşı yirmi bcşı geçmemıJ 0 m a tecil edildiğini 11::österir 
b) Askerlikle ilgisi olmadıgım vey 

belgesi bulunmak- ~ . . G i Eğitim Enstitüsü resim -
• c) Cilt ve basım res.~am!ıgı ıçın b a~ için de Tecim Liselerinin 
ış bölümü, tecim ve endustrı muh~se .. esıtgelerince aday olarak gös
aon iki yıl çıkışları arasından oku yone 
terilmiş bulunmak. lardır · 

3 - Sınavların yapılacağı konula şun . 
a) Cilt işleri için: 
Yazılı: Dil 
Genel Tarih, Sanat Tarihi, Yabancı · 

Ameli: . . k müzeyyen kağıt yapmak. 
Sanatkarane yazı, ~ıtap cıltlek~eabı tekniği için : 
b) Basım ressamlıgı ve okul ıt 
Yazılr: .. k fları çocuk psikolojisi, Ya -
Ok•ıl kitaplarının pedagoji vası ' 

hancı dil. 
Ameli: . I inolyom işleri. bir hika -
Kitap kapağı yapmak, fotomontaj •. J kombine etmek. 

yenin resimlerini yanmak, yazı ve re~~1• 
c) Tecim ve endüstri muhasebesı ıçın. 

iazılı: düstri muhasebesi, İşletme 
Türk Tarihi, Genel muhasebeb~e e~·yaziyesi. İstatistik, Maliye, 

Bilgisi, Umumi Riyaziye ve Kam ıyo y 1 b cı dil. 
İktısat Cografyası, Ticari m~haseb~. üz~r:n Ankarada Gazi Eağitiın 

4 - Sınav yazılı ve amel~ o~"':ca L'sesinde yapılacakt;r. 
Enst"tüsiinde ve İstanbul'da Er e 1 

Sınav günleri : 
Yazılılar : 

23 temmuz 1935 Perşembe 
24 temmuz J 935 Cuma 

Ameliler : · det 
27 temmuz 1936 Pazartesın . 

1936 Cumaya kadar. 
31 temmuz . . n cok muvaffak olan talebe 

. 5 - Sınav sonunda her ~~ru~l~ç~ ~a 45 lira ücretle Devlet Ba
seçılecek ve bunlar 6 - 1~ ay s~re b'r :azırlık stajı geçirecekler ve 
s~mevinde kendi şubelerı~~ gore \lar Akademisi Şark Tezyini sa
cılt işine ayrılan ayrıca Guzel Sana. 

natlar bölümiine de de~am ede.~e~t;:~inde 1416 sayılı kanunun 18 in-
6 - Talebeler tahsı1den donuş h .1 e staj için bulundukları 

d maddesi mucibince Avrupada ~a ~\ ~esabına tahsil müddetinin 
~üddetle daha önce mem.~e~~tte kev le w nın vazife vereceği yeıler-
ıki misli kadar süre ile Kultur ~a an ıgı 1-2082 
de çahc::mayı taı:1l hU~ erleceklerciır. ( 1090) 

Iffiis Belediye Reisliğinden : . 
. . . . . haritasının tanzimi evelce tahmın 

1 - Kılıs şehrının halı. haz~r d w ndan şartnamede fiatında ta
edilen bedelle yapmağa talıp çı m?lt ıgı e konmuştur. 
jilat yapılmış ve ye~i~en açık ek2s7ı m~yr harici bir hektar 6 lira o-

2 _ Şehir dahilı bır hekta~ · şe 1 

larak muhammen bedeli 4545 Jıradır. k vele müsveddesi. İsti· 
3 _Bu ise c.it evrak fcnnı şar~name •. ~~ ~r 

yenlere bu evrak bir lira mukab~Jınde gon en ır. 
4 - Muvakkat teminat 341 lıradır. . .. ü saat 15 de belediye 
5 - Eksiltme ve ihale 15.6.~3~ ~azartesı gC~217) 1-2265 

encu'"meni huzurunda yanılacagı ılan olunur. . _____ ,,........_ .... ~·~ ... ~·~ 
Y. ~ ~ ~ ~ .. ~~~~~~~~A"•"A'WP'"A....-A'-'~-~-~~ 
~ ~ ~ ~ A ~ ~ 
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Ziraat Veli.aletinden : 

Da {tilo Aranıyor 
• t mektep mezunu olmak 

Süratli ve hatasız yazmak ve as?arı or :O altmı ) lira ücretin i-
şartiyle bir daktilo alınacaktır. Verılece~. ( k" d" ş Tahsil derecesi 
lerdeki iş kabiliyetine göre artırılması mum. u; ur. 

. k f lanlar tercıli olunur. 
yüksek ve ecnebi. dıllere vu u. u 0 

• 1 teri Direktörlüğüne mü. 
İsteklilerin Zıraat Vekaletı Neşrıyat ş 

1
_ 2276 

racaatları. (1230) 

DENİZ LEVAZIM SATI_N ALM; KO~İ:Y~~~~~~~ ve 
Mikdarı Cinsi Tahmın bd. . · temına saati 

Lira kr. Lıra kr. 
1331 25 5 Haziran 936 cuma 14 

50 ton kalın benzi? 17750 OO 
2193 75 5 Haziran 936 cuma 14,30 

75 ,, İnce benzın 29250 OO • 
1 

•• e saatlerde kapalı 
Yukarda yazılı iki ıcalem benzın ya_zı ~. gunk vistiyenler her gün 

zarf suretiyle alınacaktır. Şartnam:sın. g~rme vakkat teminat mak
'\'e eksiltme itin müracaat edeceklerınl y~zı 1 tmkulı"fı' muhtevi mazruf-
b ~ • k • belge erı ve e uzu veya mektublarıle anunı d k. Komisyon Başkanh-
ları belli saatten bir saat ~vvel Kasımp_a;~6a k~ruş mukabilinde alı-
~ın~ .vermeleri. İnce benzın şartnamesı (2662} 1-2034 
nabılır. 

Evkaf Umıım l\lüdürlüğünden : 
k f ve 75 pafta 397 ada ve 37 

Saraçlarda dellal karacad.~ 1~6 v_a . ı Haziran 936 da satılacağı 
parsel numaralı dükkanın mulkıyetının 8 

1 
ete ile yapılan ilan-

hakkındaki 30 Mayıs 936 gün ve 5322 _sa~~ .ı ~az vakıf numarasının 
da vakıf numarası sehven 113 gösterıldıgın en 

146 olduğu tashôhen ilan olunur. (1206) 1-
2278 -~ 

Türk Hava {(urumu 

PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce k!~iyi zengin etmiştir. 

2. ci Keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 

00 ıo 000 liralık Ayrıca: 15.000, 12.0 , · • 
liralık bir mükafat vardır (20.000,) 

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

Muvakkat teminat mikdarı olan (75) liranın ihale gününden 
evel vilayet muhasebesine yatırılarak makbuzun ibrazı lazundır. 
Kilo Gram Cinsi 
100 Lykro1 

350 Rivanol 
500 Vitellinate d'argent 
500 Proteinate d'argent 
500 Teint. d'opium 
25C' Extrit fluide hydrastis canadensist 

7' İcht} öl -
15 Acide Oxalioue 
50 Glycerine 31 ·B 

500 Asipin Kenan 
150 Goton Rek. AAA 

500 Aceton 
250 Lode 
100 Iodure de poassiuwe 

5 Eau Oxygenee 
1 Eher 

H' 1'ale 
1 Oxyde de zinc 
1 Vaseline 

3 Kutu Ampoule adrenaline Mustafa Nevzat 
3 .. Hııile camphree 
3 ., Chlor. morphine 

10 Tube Meta vaccin 
1000 G. M. Konokok asısı Yerli 10 G G. tuhıie 
500 Adet Süz~eç kağıdı 

2 Bicarbonate de soude 
Sulfate de souse 

10 tube Rougies au pellidol 
100 metr Gazlı bez. ( 1234) 1-2282 

TOKAT İCRA DAİRESİNDEN: 
GAYRİ MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Bahçe ile bir ev. 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı numarası: 
Bisgeni köyü T. N. 71 

Takdir olunan kıymet: 800 Lira. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 6-7-936 pazartesi günü 

saat 15 de. 
1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 16-6.936 tarihinden 

itibaren 15 No. ile Tokat icra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazıl~ olanlardan fazla ma· 
lfunat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 936/15 dosya numara
sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya istirak için yukarda yazılı kıymetin % 7,5 ni:;. 
betinde pey veya milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını isbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirme· 
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça sa
tı§ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu maltlmatı almıı ve bunları tamamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin alacağına 
ruchanı olan diğer alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmaz
sa. en çok artıranın tnahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün 
r.ıüha temdit ve on '~§inr.i giinü aynı saatte yapıiacak artırmda, be
deli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gay
ri menkulle temin edilmiş alac~~ları .?1ecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale e?ıl~:· Boyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz. Ve satış talebı duşcr. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ken· 
disinden evel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be
delle almağa razı olursa ona. razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle artırmaya çıkarıl.1.P en _ç~k artırana ihale edilir. 
İki ihale arasındaki fark ve geçen .~unler ıçın % 5 ten hesap oluna· 
cak faiz ve diğer zararlar ayrıca hukme hacet kalmaksızın memuri
yetirnizce alıcıdan tahsil olunur: Madde (133} 

Bağçe ile ev. Yukarda gösterı~~n 6.7.936 tarihinde Tokat icra me. 
murluğu odasında işbu iUin ve gosterılen artırma şartnamesi daire· 
sinde satılacağı ilan olunur. 1-2286 

Anlcara Defterdarlığından : 

4/6/936 perşembe 
5/6/936 cuma 
6/6/ 936 cumartesi 
8/ 6/936 pazartesi 
9/5/936 salı 

ASKERi 
1-500 numaraya kadar 

501-1000 " .. 
1001-1500 " 
1501-2000 " 
2001-2500 " 

MÜLKİ 

" 
JI 

10/6/936 çarşamba 1-500 numaraya kadar 
11/6/936 perşembe 501-1000 ,, ,, 
12/6/936 cuma • 100.0-1500 .. .. 

Mütekaidin mülkiye ve askerıye ıle eytam ve eramilinin hazi
ran _ Ağustos 936 üç aylık ma.aşları sıra ."~arası üzerine yukarda 
gösterilen günlerde verilecektır. Eshabı .. •stıh~akın ~ufus tezke_resi 
ve resmi senet ve cüzdanlarla muayyen gunlerınde muracaatları ılan 
olunur. (1232) 1-2280 

Tavulcçuluk Enstitüsü· 

.. Direktörlüğünden : 
Tavukçuluk Enstitüsünden her gün çıkacak olan yumurtalar 
10-6-936 dan 30-9-936 tarihine kadar pazarlık ve artırmaya ko. 

nulmuştur. 
Pazarlık ve artırmaya ait şartnameler Çankırı caddesi üzerinde 

bulunan Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğü tarafından isteklilere
parasız olarak verilir. Pazarlık ve artırma 9 Haziran 936 salı günü 
saat 10 da Tavukçuluk Enstitüsü binasında tophlnacak komisyonda 
açık olarak yapılacaktır. Muvakkat teminat 32 liradır. Banka mek
tubundan başka verilecek te~in?tla pazarlık ve artınna gününden 
en az bir gün evel usulü daıresınde Malsandığına yatırılmas 

. ·1 . 1 t ı ve makbuzunun komısyona ven mesı 'zımdır, steklilerin şart 
almak üzere her gün Enstitü Direktörlüğüne ve artırmay . namke 

k d 1 ·· d T k a gırece lerin de yu ar a yazı ı gun e avu c;ııluk En~titüsünde t 1 • 
cak komisyona müracaatları. (1237) 1_

228
Q op ana. 
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\.ırse .. ir Cunıur·y t 
1 üddei Uınum · ·~inde ı : 

.K..rsehır ceza evi ekmeğinin bir senelik ihalesi için 30.5.936 gu· 
nii komisyon toplanmış ise de verilen pey haddi Hiyik görülmediğin· 
<len komisyonca 10 gün uzamasına karar verilerek taliplerin yüzde 
7,5 kuruş hesabile 300 lira depozito akçesi veya hükümetçe tanın· 
mış bir banka mektubu ve ihaleden sonra bu mikdarın yüzde 15 peşiıı 
kuruş hesabile 600 liraya ibliiğı ve ihalei kat'iye günü 9.6.936 pazar. 
tesi günü saat onda ihalesine karar verilerek taliplerin o güne ka
dar ceza evi komisyonuna müracaatları ilan olunur. (1242) 1-2293 

GümrÜli ve inhisarlar 
V ek:aletinden : 

1 - 1936 mali yılı içinde Vekalet ihtiyacı için alınacak içmt 
menba suyu pazarlığa konmuştur. 

2 - Bu işin tahmin edilen bedeli 416 lira 25 kuruş olup muvak. 
kat teminatı 31 lira 22 kuruştur. 

3 - Şartnameler her gün Vekalet levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. 

4 - Pazarlık 8. 6-936 günü saat 14 de Vekalet binasında kurula· 
cak alımsatım komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin yukarda ya· 
zılr teminatlarını Vekalet veznesine yatırarak alacakları makbuz· 
larile birlikte belli gün ve saatte Komisyona miiracaatlarr. 

(1238) 1-2290 
--------~----~~------------~~----~ 

istanh ı l Cunıuriyet 
1' iicl ei UmunıiliO-iı den. 

İstanbul ceza ve tevkif evleri için 1. 6. 936 gününden 1-6-937 gü. 
nüne kadar satın alınacak 440400 kilodan ibaret ve beher çifti 960 
gramdan 458750 çift birinci nevi ekmek kapalı zarfla eksiltmeye 
konmu§tur. Muhammen bedel 49545 liradır. Muvakkat temınat 3716 
liradır. 

İstekliler sartnameyi tatil zamanlarından maada her gün İstan
bul Müddeiu numiliği Levazım dairesinde görebilirler. Eksiltme 
17-6-936 çarşnmba günü saat 14 de İstanbulda yeni postahane bina
sında İstanbul C. Müddeiumumiliği Levazım Dairesinde yapılacak. 
tır. Eksiltmeye gireceklerin zarflarını eksiltme saatından bir s:iat 
evveline kadar İstanbul Adliye Levazım Dairesinde toplanacak ko· 
misyon riyasetine numaralı makbuz muknbili bizzat vermeleri ve 
yahut dış zarfı mühür mumu ile kapatılmış ve ismile açık adresi
nin ve hangi işe aid olduğunun yazılması şartile aynı saate kadar 
iadeli teahhütlü olmak üzere mektupla göndermeleri ilan olunur. 

(2988) 1-2285 

1 ANKARA LEVAZIM AMİRLİGİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Tümen birlikleri için 29750 kilo sade yağı 15-6-936 saat onbeşte 

kaaph zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 19339 lira ilk teminatı 
1451 liradır. Teklif mektupları saat ondördc kadar kabul edilir. İs
teklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak 
için belli gün ve saatte kanunun 2 ve üçüncü maddelerindeki vesa
ikle birlikte Lüleburgaz tümen satın alma komisyonunda bulunma· 
tart. ( 1108) 1-2113 

İLAN 
Cinsi Mikdarı Muhammen B. İlk teminatı 
Ekmak 35000 kilo 4200 lira 315 lira 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 35000 kilo ekme
ğin 8 haziran 936 pazartesi günü saat 14:17 ye kadar açık eksiltme 
suretile satın ahnacaktır. Taliplerin yukarda cins ve mikdarı hiza· 
sında yazılı muhammen bedeline mukabil 315 lira ilk teminatlarım 
Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve 
saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri (1097) 1-2031 

İLAN 

Maltepe pıyade atış okulu için 29 Ton koyun eti ve 31 ton sı
ğır eti 8 haziran 936 pazartesi günü saat onbeş bu~ukta Tophanedr 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli koyun etinin beher kilosu "38'' kuruş sığır etinir 
beher kilosu 25 kuruştur. Hcpseinin ilk teminatı 1407 lira 75 kuruş· 
tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika· 
ları ile beraber teklif mrktuıılarmı ihal" saatinden l-ıir saat eve] 
_!<omisyona vermeleri. (1104) 1-203.P 

İLAN 

Garnizondaki kıtaat ve mücssesat eratının ihtiyaçları için 8000 
kilo sığır eti 5·6-936 tarihine müsadif cuma günü saat 11 de pazar. 
lıkla alınacaktır. İsteklilerin Ankara levazım amırliği satın alma 
komisyonuna ~etmeleri. ( 1240) 1-2292 

İLAN 
1 - Cebecı hasc<ınesinde tedavi edilen hastalar için 70000 litre içme 
suyu 19 Haziran 936 tarihine müsadif cuma günü saat onbeşte açık 
eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyonumuzdan her gün parasız görülür. 
Eksiltmeye konulan suyun tutarı 581 lirp olup teminatı muvakkate
si 43 lira 57 kuruştur. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte teminatı muvakkate makbuz
ları ile Ankara levazım amirliği satın a!rtıa komisyonuna gelmeleri. 

(1239) 1-2291 

1 D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMİSYONU lLANLARiı 

İLAN 
Ankara'dan Kalecik'e ve Çankrıya: 

1 
7. 6. 936 tarihinden itibaren yaz mevsiminin devam tt" • • .. d 

d t h ·· .. b" .. e ıgı mu 
e ç~. er paza: gunu ır tenezzuh treni tertip edilecektir B • 

nezzuh trenlerıle seyahat edecek yolculardan k ·( u. te 
dahil): ~a tuan vergıler 

~nkadrak: !rmak ve ara.} Yalnız gıdiş ıçın 
arın a ı ıstasyonlar_ ) 

dan Kalecik'e ) Gidi~ d" .. • . 
A k G " • onuş ıçın n ara - ermece ve a·) Yalnız ·a· .. 
ralarındaki istasyonlar-) gı ış ıçın 

1 
75 

90 
100 

1I 
55 

70 
80 

• 

lll 
40 

50 
70 

dan Çankm'ya ) Gidiş a·· .. - . 
ku .. • onuş ıçın 130 100 

ruş ucret alınacaktır Faz! t f ·ı · . . . 80 
edilmelidir. (1233) . a a sı at ıçın ıstasyonlara müracaat 

Kiralık hane 
Cebecide Musiki muallim 

mektebi karşısında Cebeci kara
kolu yanında 6 numaralı hane 
3 oda, mutfak, banyo, su elektrik 
vardır. 

Kulüb sinemasında kontrol B. 
Mustafaya miiracaat edilmesi. 

1-2281 

Kiralık 
Çocuk sarayı caddesi No: 70 

binada iki odalı bir daire ile müs· 
takil odalar kiralıktır. Görmek 
için kapıcıya tutmak için 218~ 
No: va telefon edilmesi. 1-2284 
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l\fa,i veOzalidJ~ağıtları üzeriııe PLAN KOPY AL.ARI süratleyaıJılır 
Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi Tel.1230 

Manisa Belediyesinden: 

Elektrik Eksiltmesı 
ı - Manisa şehri elektrik tesisatı Nafra Vekaletince musaddak 

proje ve şartnamesi mucibince eksiltmeye !·onulmuştur. 
2 - Lokomobil, Elektrik müvellidi, tevzı tablosu, irtibat nakil· 

leri, muhavvele merkezleri ve teferruatı, şebeke tesisatı ve bunla
rın montajları ve sair bilcümle teferruatı ve malzeme kapalı zarf 
usuli iledir. Bedeli muhammen altmış beş bin üçyüz otuz altı lira o
lup ayrıca dokuz bin lira bedeli muhammenli santral binası bu ek
siltmeden lıa· = · ·-. 

3 - Bu is evrak şunlardır. A - Eksiltme şartnameleri, 
B - Mukavele projeleri, C - Fenni şartnameler, D - Proje ve 
planlar, E - Kesifnameler ve teferruatı ve saıre 

4 - İstekliler bu evrakr Manisa Belediyesinde görecekleri gibi 
!stanbulda Taksimde İstiklal aoartımanında elektrik mühendisi 
Hasan Haletten de bedeli mıık'\bilinne alabilirler. 

S - Eksiltme müddeti 18 Mayıs 936 tarihinden itibaren kırkbeş 
gün olup ihale 3 Temmuz 936 cuma günü saat on altıda Manisa Be
lediye binasında yapılac"\ktır. 

6 - Eksiltmeve girebilmek icin taliplerin kesif bedellerinin yüz
de vedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akcesi yatırmaları ve
ya 2490 numarah krın unun tarifatı d e1 irec-inde hir ban ka mektubu ge
tirmeleri ve ı:;imd;ve kadar bu gihi i~leri vant r1r 1 .,rın1 ve bu husu sta 
ki fenni kabilivetlerini trnsterir k;ı n ,,::ı th :ı hs vP._ ;ı,::ı ib rt17. ev leme1eri 
ve bunlar bir ~irketi temsil ediyorlarsa musaddak vekaletnarr.e ve 
mukavvet bulıındtıkları Ticaret Odası veya mahkemesinden yeni 
tarihli bir ve.,.:ka P'5stermeleri sarttır. 

7 - Teklif mektu ·,Jlcırr hec:inci maddede yazılı s:ı.:<1tten bir saat 
evveline kadar Manisa F e1erliye dairesine teslim ertiler.ektir. Posta 
ile g önrler11ece1<: mektupların nihayet mezkılr saata l ::ı<hr gelmiş ve 
dıs 7.arfmm mi;hiir mumıı ile k::ın:ı.tılmıs o1mt1 sr sarttır. 

8 - İsbu eksiltme ve İh:\le ?"90 srıvrlı artrrmı1 .' clrs;ıtme ve ihale 
kanunu nairesinde val)rl aca"'mrtan t eklif mekttmlarının d::ı bu k::ı nu
nun tarifah,.,.., "" h iilri;rnı,.,..:.,e ,,., ... ,,n "lar::ılr l.<ı-.rr1::ınıTıtc; C'\1,.,.,asr sart· 
tır. (111>2) 1-216*' 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

StJMER BANK 
Umumi l\'liidürlüiiiııden: 

A) Eksiltnıe şar tnamesi, 
B ) Mukavele projesi, 
C) Fenni şartname, 
D) Vahidi fiat ve kesif hulasaları, 
F,) 'Prnieler. 
İ;;teyenler bu evrakı 3,96 lira bedel mukabilinde Ankara
da Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank Muamelat 
Müdü.rlüğünden alabilirler. 
edilen ins.aat bedeli 79.261,49 li.radır. 

2- Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır : 
1- Konya Ereğlisi Bez Fabrika!iında yapılacak müteferrik 

inşaat vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarrlmıştır. Tahmin 
3-- Eksiltme 16. 6. 1936 Salı günü saat 16 da Ankara Ziraat 

Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyon· 
da vabrlacaktır. 

4- Ek;iltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5- tsteklilerin 5.2J3,07 lira muvakkat teminat vermesi Jazım

drr. Bundan baska eksiltmeye girecekler ilan edilen meb
Iiiğ cesametinrlc bir bina inşaatını muvaffakıyetle yaptık
larını tevsik ederek eksiltme güniinden üç gün evvele ka
tlar bunu teklif mektuplarına leffedeceklerdir. 

6- Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve saattan bir 
saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdiirlüğüne 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatın
dan bi.r saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şek· 
linde kapatrlmış bulunması lazımdır. 1- 2218 ~ ~ 

L:ı:;1px1pf.txJ:rJ:rl:r1xJ:r1ı1:ı::1x1ı:L,:Cx1:ı:;1x1x1:ı:;1z1xıxı-,• 

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

sat• =-= ,verilen teklifler muvafık görülmemiş olduğundan ihalenin 
e · erait dairesinde ve Havran Belediyesinde pazarlıkla ya-
pı . .na karar verilmiştir. 

Pazarlık 18-6-936 perşembe günü saat on yedidedir. 
(1152) 1-2164 

ANKARA ÜÇÜNCÜ İCRA MEMURLUGUNDAN: 
Bir borcun ödenmesi için birinci artırmaya çıkarılıp 75 ini bul

madığından ikinci artırmaya çıkarılan aşağıda cinsi ve miktarı ya
zrlr emvali mahcuzenin 7-6.936 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 12 de Ankara belediye satış salonu önünde icra edilecektir. 
Taliplerin o gün ve saatte hazır bulunacak memurumuza müracaat-
ları ilan olunur. -

adet 
1 Müstamo1 dolap. 
2 ,, Masa 
1 Şevrule markalı kamiyon işler. 
1 Fort kamiyon işler 1-2279 

Zonguldak Valiliğinden : 

daima güzel 
Daima~enç 

KANZUK 
Balsamin liremi -

Elli senelik bir ma?iye ma1ik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me· 
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir krenıdir. Cilleri ve burusuk
ları izale ede~ek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayrıca şöhr':!t kazan· 
mıştır. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz Teninizin latif tazeli
ğini , cildinizin cazip taravetini 
ancak krem Balsamin ile meyda
na çıkarabilirsiniz. Bir defa Bal
samin kullanan başka krem kul· 
!anamaz. Tanrlmtş itriyat ma. 
ğazaları ile büyük ecza ev1erinde 
bulunur. 

FRANSIZCA 
İNGiLiZCE 
ALMANCA 

VE 
İTALYANCA 

YALNIZ 

L 
1 
T 

z 
l\IEl(TEBiNDE 
SER1 ve iYi 
BİR ŞEKİLDE 

ÖÖRENEBiLiRSİNİZ 
Ankara - Ali Nazmi 

Apartmanı 
İstanbul - 373 İstiklal 

Caddesi 

Kiralık bağ evi 
aranıyor 

En az bir yd için kiralana
caktır. Tel: 3655 

1-2261 

Eczacı kalfası 

aranıyor: 

Ankara Merkez eczanesine 
müracaat 

25 - 5 - 936 da ifiale edilmek üzere ilan edilmişken ihalesi 936 se
n:si ha.~iran. ayının onuncu günü saat 15 de Zonguldak vilayet dai. 
mı encumenınde yaprlmak üezre yüz elli yedi bin seksen yedi lira 
muhammen bedelli Beycuma - Çaycuma yolunun o+ooo - 25+934.60 
kilometreleri arasında şose ve sınai imalatı isi vahidi fiatla ve ka • 
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ile 
fiat bordurolan ve keşif hulasa cetveli mukavelename projesi ve hu. 
susi şartnamesi yedi lira yirmi beş kuruş mukabilinde Zonguldak 
nafıa müdürlüğünden satm alınabilir. Muvakkat teminat 9104 lira 
35 otuz beş kuruştur. İsteklilerin muvakkat teminat tica:et odasın • 
dan 936 yılı içinde alınmış vesika ve resmi gazetenin 2397 sayılı nüs
h;ısr~da ilan edilmiş olan talimatname hükümlerine göre Nafıa Ve
kaletınden alacakları fenni ehliyet vesikası ile birlikte teklif mek. 
t:1~~larını yukar~ki gün ve saate kadar vilayet daimi encümen reis- '•--------1 __ 2_2_56---• 
lıgıne vermelerı ve bu işe ait evvelce yapılan ilanın hükümsüz ol • 
duğu ilan olunur. (1211) 1--2242 

Bayındır Belediyesinden : 
Bayındır Kasabasının halihazır harita ve müsatk'bel planlarının 

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

(1316) 1--2120 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazr İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 
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Günlük kasa mevcudunuz kıymmetli eşya ve evrakmız için ' 

EMNi\'ET 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem dairele., 

Satılık arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ni· 

hayetinde nazareti kesilmez ar· 
kası yeşil saha köşe başı bakan
lıklara iki dakika havadar bir ar· 
sa satılık. 

T. 2697 müracaat 1-2207 

1 ANKARA BELEDİYE RE1SLIGJ iLANLARI 1 
İLAN 

1 - Çocuk saratı caddesinde 871 inci adada çocuk esirgeme ku· 
rumu arsasile şuyulanan belediye malı 64 metre murabbaı :ırsa on beş 
gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 320 liradır. 
3 - Muvabkat teminatı (24) liradır. 
4 - Taliplerin 12 haziran 1936 cuma günu saat on buçukta Bele-

diye Encümenine müracaatları. (1210) 1-2226 

Y enişehirde 

Kiralık Ev 
(Şehid Nuribey) Yüksel so. 

kağı, numara: 37, beş oda, banyo 
ve saire Telefon: 1604 1-2271 

/" 
2 - İsteklilerin 5 - 5 - 1936 cu· 

ma günü saat onda İtfaiye arka• 
sındaki levazmı ambarında bu-

Sablık Ev 
Ve Arsa 

\ .)an 
1 - Yenişehirde Çankaya cad. 

desinde 1084 üncü adanın 7 par
selinde Ankara Saylavı kınacı 
oğlu Şakirin arsasiyle şuyulu 76 
metre murabbaı arsa on beş gün 
müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (1140) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
(85,50) liradır. 

4 - Taliplerin 12 - haziran • 
936 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaaat-
ları. (1200) 1-2213 

İLAN 
1 - Temizlik direktörlüğü icin 

iki adet doç markalı eski kamyon 
ile (13) kelem hurda eşya açık 
arttırma ile satılacaktır. 

lunmaları {1132) 1-2091 

Mobilyalı 
Apartıman 

Yenişehirde Atatürk Bulva· 
rında dört odalı mobilyalı tele
fonlu bir apartıman temmuz ağus. 
tos eylfıl ayları için kiralıktır. 
sabah 9 kadar, öyle 1-2 arası 3648 
telefon edile. 1-2287 

Kiralık oda 
Mobilyalı Yeğen bey mahal• 

lesinde bir aile yanında. Tel: 142G 
1-2283 

1 YENi .f SİNEMALAR (KULÜP] 
BUGÜN GÜNDÜZ 

2 ve 4 matinelerinde 
GÜZCL GÜNLER 

Simon simon - Jean Pierre Aumont 
Aşki, Hissi emsalsiz hir gençlik 

fi 1 mi 

GECE 
Profesör Zati Sungur tarafından 
§İmd1iye kadar misli görülmemiş 

şayanı havret hünerler 

BUGÜN BUGECE 

JANDARK 

Şimdiye kadar çevrilen 
tarihi eserlerin en mü

kemmeli ve en 
muazzamı 


