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Belcika kıralı İngiltere ile 
.J 

ltalyanın arasını ~olabilecek mi? 
---- __ , __ ---

lngiltercye giden kıral l{ent k~ontl~iftıntla 
ıneçlıul },ir ye re hareli:el ettı 

Londra, 21 ( A.A.) - Dün akşam 
I impn tayy'1. le}dıın na gelmiş ve h~
men otomobille Kent kontlu~untla uı-

\ 

Belçika Kıralı l.eopold ili. 

,. b"r tarafa dog" ru hareket et· .ınmeyen ı 

miş olan Belçika kıralı Leopoldun bu 

esrarengiz ziyareti kendlıi~in in~ili~.: 
İtalyan münasebetlerindekı gergınlıgı 
gidermek için ingiliz devlet adamları 
lle görüşeceği şeklindeki ~ayiaları tek

rar cantandırmııtır. 

Bu şayialara Belçika Kıralı ile ltal· 

Gündelik 

YENi MAtlYE KADROSU 
Kamutayın, birinci görüşmeıi

ni bitirdiği, Maliye teşkilat k~nu· 
nunun ana çizğileriyle prensıple-
1"inden, bundan önceki iki yazı 
uuzda, kısaca bahsetmiştik. . 

Yeni Maliye kadroıu da teşkı
~at kanununun tetkik edilmeğe 
';ok değeri olan bir kııımdır. 

Merkezde, vekilin yardımcııı 
:>lan bir müsteşarla iki muavinin
.Jen başka on beş daire vardır ki, 
mahiyetlerine göre, bütün mali işle
rimizi görmek vazifesini üzerlerİ· 
ne almışlardır. Kanun projesinde· 
ki sıraya uyarak bu dairelerin va· 
zifelerini şöyle hufaaa edebiliriz: 

Huıuıi kalem müdürlüğü: 
'Benzerlerinin yapmakta oldukları 
i~lerden baıka bütün neıriyatı ta
kip edecek ve Maliye mecmuası· 
nın çıkmaıına bakacaktır. Evrak 
ve ıef erberlik müdürlükleriyle ev
rak hazinesi bu müdürlüğe bağ
lıdır. 

Mali tetkik heyeti: Bu heyetin 
yapacağı kıymetli tenvir vazifesı 
üzerinde imkan nisbetinde dur
muştuk. 

Tefti, heyeti: Umumi, mülhak 
ve hususi büdçelerle idare olunan 
dairelerden başka bazı kayıdlarla 
imtiyazlı şirketlerin, ıermayesine 
devletin iştirak ettiği müesseseleri 
ve devletten para yardımı görenler 
baıta olmak üzere bütün cemiyet
leri teftiş edecektir. 

Hukuk mü~avirliği: Merkez 
ve vilayetlerde Maliye Vekaletine 
ve Mu vazenei umumi yeye dahil 
dairelerin bütün dava ve hukuk iş
lerini görecektir. 

Eıkiden, Muhasebat umum 
müdürlüğü, varidat itleri dışında 
Yekaletin büdçeye ve devlet he. 
'Ablarına taalluk eden hemen 
bütün itlerini görürdü. Yeni teş
kil olunan "Büdçe ve Mali kont
rol urm•m müdürlüğü" ne, büdçe 
projelerini hazırlamak. Kamutay-

ya kırallığı dinastisi arasındaki hısım· 
tık vücut! vermiştir. Hatırlardadır ki, 
1ngıltere kıralı Beşinci Jorj'un hayatı· 
nın son günlerinde Belçika krralınm 

ln iltcreye ya;ımış olduğu son yolcu
hık. knedisinin Viktor · Emmanuel ta· 
rafından bir iş görmek için tavzif edile
rek gönderilmiş olduğu şayialarına y0l 
açnrnı idi 

Londnıda ve yabancı mem 1eketlcrde 

dolaşan bir takım şayialara göre B 

Grıı.ndiye ttalvanın Babeşistanın öte

sinde gö:r.ii olmadığına dair f ngiltere 

hiikiimetine izahlar ve inanca vermesi 
s•ır,,.ımle talimat gönderilmiştir. 

İtalyan büyük elçiliği bu şayiaları 

'1'!'11<~ etmemektedir. Bununla bera1Je· 
(,on'hanın srvasal mahfilleri. İtalyanı:" 
şim+ki ger{!'inli~e nihavet vermek icil' 

eninde sonunda böyle bir hattı hareket 
kabul edeceğini sövlemektedirler. 

Avnı sıyasal mahfiller, vaziyetin in 
kitaflarını büyük bir alaka ile takib et· 
mektedir. 

İtalya Adisabahadak.i 
fran~ız ve İngiliz 

'-

askerlerinin 
~ekilmesini istetli .. 

••• f<'AKAT INGILTERE' 1 d 
TAl,EBI SIMDllJK KABl t 

ETMIYF..i:Ef;t SANII.IYOR 

Londra, 21 (A.A.) - Royter ajan
sının öğrendiğine göre, Paris ve Lond
ra'daki İtalyan büyük elçileri ile .Fran 
sa ve İngiltere dış işleri bakanlıkları a
rasında yapılan mutad görüş teatileri 
sırasında Adisababa'daki ingiliz ve fran. 
sız tebaasını koruyan fransız ve İngiliz 
kcvvetlerinin geri çekilmesi İtalya tara
hndan şifahi surette iltirhas edilmiştir. 

İtalya,nın bu kuvvetlerin geri çekil
mesini istemek için kat'i ve resmi teşeb
büslerde bulunmak istememiş olması, 

esasen nazik olan vaziyeti büsbütün va
himleştirmemek arzusunda bulunduğu. 
nu göstermektedir. 

Londra'daki İtalyan ._üyük f'lçiliği 

erkanından biri, Royter ajansımn muha
birine beyanatta bulunarak İtalya'nın 
bu müracaatlarda bulunmasının sebebi. 
İtalyan kuvvetlerinin Habeşistan'da in
ti:r.am ve asayişi temin etmiş ve artık 

(Sonu 6. ıncı savlada) 

• 
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Son haberler ü~·üncü /J 

sayf amızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Başlıa 1·anrmıun eı·c''·i c;iin yaptığı tayyare 
qezırıtİ:sİrl(Je }'anmda bulunan fotoğraf~·ı arka
daşrnırz Cemal I~pk Ankaranrn kuşbakrşı man
zaralarından bir kaçınr tespit etmiştir. Bugün 
bu resimlerden bir kaçrnr koyuyoruz. 

Yukarda, soldaki enstantane Ulus meydanı 

ve Başbakanlrk çevresini; yukarda, sağdaki 

Her yerde 5 kurut 

Enstantane Kamutay ve Evkaf apartımanr civarını, aşağıdaki de Güvenlilc anıtı taraf Jarınr gösteriyor. 

Endüstri mamulatını kontrol 
(< Türkiye sınai mamulatı maliyet ve fiatlarını 

dünyanın en müsait mali yeti seviyesine indirmek 
ilkh~.> 

EndU.tri mamillitınm maliyet ve sa. 
tış fiatlarııun kontrolü hakkındaki ka
nun projesi, Kamutay ruznamesine alın
mıştır. 

Hüküınet kanunun gerekli sebebler 
lfiyihasında şunları söylemektedir: 

Türkiyenin esas karakteri sanayici 
mi, ziraatci mi olmıılrhr sualinin ceva. 
bını inkilabımız filen vermiş bulunmak

tao:.lır. 

Çekiç ve ~rlik ol.mıyan yerde hakiki 

refah ve medeniyet olamaz. 
Bu mülahaza ile bir taraftan devlet 

endüstri programlariyle bu iatikamette
ki ana mesaiye koyulurken, diğer taraf
tan da gümrük tarifesi, ticaret mukave
lesi politikası, kontenjan ve k.liring yol. 
lariyle yurd içinde umumi ve hakiki bir 
endüstri hayatı havası tesis etmig bulun· 
maktadır. 

Teessüsünü arzu ettiğimiz sanayi bu 

(Sonu S. inci sayfada) 

« f J 111 s» UIJ f}il Yazıları ____ .,.,,,,.. ... 
Türk Dili 

ile Yunanca arasında münasebetler 
111. ["'] 

Birçok dillerde rüzgar, soluk, 
koku ve can anlamları ya ayni söz
lerle ve yahut biribirine çok yakın 

-

kelimelerle ifade edilmiştir. Arap
ça (ruh) ile (rayiha) ve (rih) ara
sındaki ses ilgisi açıktır. 

Yunanca (pnevma) can, rüz
gar ve soluk, (pneo) koku neşret
mek, esmek ve solumak manaları
na kullanılır. 

Latince (spiritus) nefha, (spira
re) esmek ve üflemek demektir. 
Fransızcada bu kökten teıkil edi
len (esprit) sözüne ruh manası da 
verilmiştir. 

Türlü dillerdeki bu ıehadetler
den can, rüzgar, soluk ve koku an
lamları arasında semantik bir mü
nasebetin mevcut olduğu tahak
kuk ediyor 
Şu halde bunların - içlerinde en 

objektif bir durumda bulunan • 
rüzgar mefhumundan üremiş ol
duklarına hükmedilebilir. Bu so
nuca vardtktan sonra rüzgar mef
humiyle ilgili dii{er medlfıll .. ri de 
ara~tırmak mer.buriyeti hasıl olur. 

~"ii~kçede: (b~ra), (boragan), 
(efırtı), (üfürük), (boru). <börök

fSonu 5. inci sayfada) 

Fıkra 

Kırım ve Süveyş 
lngiliz manhiı bcuittir: ''- Bi:z. 

de, muela Danimarka gibi, Mil
letler Cemiyeti azaııyız. Etyopi 
me•ele•İnde b~ de, me•elci onan 
ltrJ,,,. vailenüi Jlllptılr. Mao.I· 
lalı olamculılua, ~bebini Wdilıı. 
arayalım ve gelecelı i'in birlikt~ 
tedbir bulalım!' 

Fakat Milletler Cemiyetini,.. 
. Mançuri davasında Japonya'ya 
kartı zecri tedbirler almak ihtima
li ortaya atıldığı zaman gene ln
giltere diyordu ki:"- Bu yüzden 
bir telılike çıkarsa, güvendiğiniz 
kuvvet nedir? Eğer ingiliz donan
ması iıe, onun sizlerin ve Kovö
nan'ın hatırı için harekete geçe 
ceğini zannetmeyiniz.!,, 

ltalya'ya karıı tatbik olunaA 
zecri tedbirler yüzünden bir teh
like olurıa, Milletler Cemiyeti am 
larının güvenci gene bu donanma 
değil miydi? 

istediğiniz kadar tahlil ediniz. 
Hakikat otlm ki ltalya'nın impao 
ratorluk •ancağı Hind yolu, Sadm 
ve Mısır, oe bütün İngiliz Alrika
.. üzerine hakim bir noktaya di
kilmiıtir. Nilin kaynakları bu ıan
cağın gölgui altındadır ve ltalya, 
orada, sekiz milyon nuluıun ve
rebileceği orduyu, her türlü maki· 
na/arla ve modern vasıtalarla do
natarak, istediği tarala sevkede
bilir. 

- Sen banf.t Akdenizi zında11 
(Snvlavı r.coiriniz) ss?ss•9'!•ss -wacaaa <xs 9115 aç u Oil!Oj 

Bugiin 
Üçüncü sayfamızda 

okuyunuz 
n l h '?1 frans17 dt>, )<•l Nlmn

far; le dış sıya~a lıakkıncla ko
nuştu. 

B. BaJ,h·in son kezunu oyna
)'acak. 

1 n~iliz faşi'\tlcri ulhçular:a 
''C yalnulilerc karsı savaş açtılar 

Aruh dok ist.'i eri 'almdi mal· 
Jo. • 

larmm Tel - Avh 't• <·ıkardması-
( Yazısı 6. mcı sayfada) EB. Anolıin ve Nurettin ucu~tan önce (Yausr 2. inci sayfada) [*] Bu etüdün ba§ taralı dünkü 

sayımızdadır. nı proksto t•UilPr. 
.. 

, ttl'W'!1'T xıa:ac.TO...,, ._.... ........ 



SAYFA 2 

l'tırı - Sıyasal 

Emperyalizmin nevileri 
Bundan önceki "Kuvvetler muva

zenesi - Rejimler muvazenesi" ( 1 ) 
adlı yazımızda, milletlerarası politika 
işleri üzerinde, bugün, "kuvvetler 
muvazenesi" kadar "rejimler muva
zenesi" nin müessir olmağa başladı
ğını göstermeğe çalışmış ve "rejim
ler muvazenesi" ne giren üç Avru
t>alı reiimi. sövle saymıştık: 

t . Kapitalizm 
2. Faşizm 
3. Sosyalizm. 
Bu rejimlerin her üçü de fikir ola

rak Avrupa'da doğduğu gibi rejim 
olarak da Avrupa' da tatbik olunmuş
tur. Bunun icin bunf::;ıra, "Avrupa'
nm kendi ke~dini bir vahdete götür
mek üzere ortava ~tnOı" davalar na
~yle bak:\biliriz (2). 

Avrupa. kapitalist nizamını f!CÇeD 

•asırda ivice yarattıktan ve kendi ha
ricindeki dünva Üzerinde kendi he
f,!emonyasmı kurduktan sonra, ebe
di bir refah ve ~det devresine gir
dic!ini zannetmişti. 

Avrupa hegemonyasının dünya ü
zerinde teessüsü hareketine .. emper
yalizm" diyoruz. Emperyalizm, bu
nu başarahilmek için üstün kara ve 
deniz silahlanndan istifade etmemiş 
değildir. Fakat bu, h<=t~langırtaki dev· 
rede aöriilmüstür. Bnnn takih P.den 
devrede. A~panm ni.ifuzunu Av
rupa dışınde>ki memleket1erde. artık 
ordular ve donanmalar ,:ı .,.;;;). lihernl 
ve st>rhı>st tir~ .. ,.tin c.,.l·leri, konçİ· 

mentola n, mali komhinezon1a n ve 
bilhassa, gittil,.ce genişliyen endüstri
si tesis etmj-:tir. 

Liberal akide bütün bu istismar ci
hazının, gözle görülmez, elle tutul
maz faka t g izli bir yel gibi bütün di
oı; :;.lara giren ve bütün muhakeme-

. intal eden harikulade ince pro
- "'dasını teşkil etmistir. Ne ya
. · ne hıriı::ti.yan . ne mii<:lüman ne 

bud.ist dinler, üniversel karakter
' •rine rağmen , bütiin dünyayı ve bü
tün imıanlığı kendilerine inandıra
mamışlar ve bunların bir parcası ilf' 
iktifa etme~e mecbur kalmı~lardır. 
Kaoitalin,...,in li"heral akide<:i halbuki . 
bir Mrr bile siinnemiş bir müddet 
ir.inrlP. hiltiin diinvavı ve bütün m
snrılrih baştan asaaı fethetmiştir. 

Bu hususta kendisine iki türlü in
s:ın yardım etmiştir. Birisi, ticaret; 
banka ve maliye islerinde yer alnus 
nlan İnsandır. Diğ;ri, her memleket: 
~e. mantar r,ibi yerden bitmiş olan ve 
"hukuku esasiye" fıkhını bütün şer'i 
1 ;J,.leriyle e7..berliven oolitikacıdır . 

Demek oluyor ki liberal kapitaliz
min tahakküm politikasını teşkil e
den emperyalizmin e5f'l~lan, b~r yan
dan, para ve tic:ıret bir yancl;.n dı:ı 
"h1ıkuku esa .. !ve" "1\!!'ahtalandır. 

(1) 18 bu ay tarihli Ulus'ta çrkmı§· 
tır. 

(2) Amerikan kapitalizmi ile japon 
faşizmi mesela Avrupadaki benzerlerin-:' 
den az çok ayrı hareketlerdir. 

edebilirsin; fakat ben de seni bü
tün Afrika topraklarında ve Hind 
geçidlerinde tehdid ediyorum. 

Rejim go.zetelerinde ltalyanın 
sesi böyle diyor. 
Rusya' yı Akdeniz' e indirmemek 

için İngiliz adalarının askerini 
Kırımda döğüştüren ingiliz impa
ratorluğu ile, ondan daha büyük 
bir tehlike karşuında, Süven'i ka
pamaktan çekinen [çünkü istesey
di cemiyetten böyle bir hüküm al
ması güç def'ildi!] imparatorluk 
arasında şüphesiz büyük bir fark 
var. 

lngilteM o zamandan daha kuo
vetlidir. Fakat azametli impara
torluk cihazı acaba neresinden ak
sıyor? 

Burm bilmek lazım. Çünkü ni
hayet son zamanların meydana 
koyJuğu bütün meselelerin halle
dilmesinde. lngiltere'nin karar ve
ya tereddüdünün, kuooet veya za
lının büyük tesiri olacaktır. 

Bir alman gazetesinin dedij>-i gi
bi, rıaziyetin sırrı, ltalva'nın h a -
r e k e t v e i c r a , sına karsı
/ ngiltere ile Frcrns!lmn atalet ~e 
kar('(rsızlı!,!-n kurtulmamış olma
sır.dadır. • ~* 

Bu emperyalizm, henüz ölmemiş
tir. Meydandadır. M ücadelededir. Ve 
merkezi, hala Londra' dadır. 

Fakat, 1918 den sonra, Avrupa 
emperyalistlerinin bir kısmı galib ve 
bir kısmı mağlub çıkmış dahi olsa bi~ 
ribirlerini mecalsiz bir hale koyduk
ları yeni bir devre haşlamıştır ki, biz 
buna .. harbsonrası" diyoruz. 

Avrupa emperyalinninin, büyük 
harbta, yani emperyalistlerin kendi 
aralarında yapmış oldukları en bü~ 
yük harbta, yorgun düşmüş olması, 
Avrupa dışındaki anti ~ emperyalist 
hareketlerin talilerini denemelerine 
eşsiz bir zemin hazırlayınca, Avnır 
panm asli nüfoz ve tahakküm vasıta
sı olan kapit;\lizme ve bunun bir po
litikasınd:oın başka bir şey olmıyan 
empery<11izrrıP karşı, VPT ver mukave
metl~r. ; .. ~·-.nlar ve ataklar başgöster
mi"'tir (3). 

Avrupa emperyalizmi, bu hareket
leri önlemek değil ama belki tahdid 
edebilirdi, eğer kendi içinden dahi 
bir bozgun vermemiş olsa idi. Bu 
bozgunun adı "sınıf kavgası"' dır. 

işte faşizm, o Avrupa hareketidir 
ki, bir yandan, yorgun Avrupa em· 
peryalizmini yeniden ve erkekçe ta
rih içinde son bir hücuma kaldırmak 
bir yandan da, içeriden bozguncu a
mele ve sınıf hareketini geme almak 
arzusundadır. Onun, Avrupa dışı
na doğru, gerek ırk nazariyeleri ide
olojisinde gerek silahlı istila hareket· 
terinde mütenddi. miitearnz ve gözi..i 
kanlı olma~mtn sebel:li bn olduğu sı:i 
bi iceri do~ vani kendi cemivetle
rini~ ic;ind~ ıs1ahntc:ı ve arab~lucu 
olmasının da sebebi budur. 

F a~izm, icerde, patron ile amele
nin C\rasmı bulacaktır ki patron ol
sun, alim olsun, amele olsun, bütün 
çocukları arasında barışı tesis etme
ğe muvaffak olmuş bir kıta gibi, Av
rupa. drşarıya karşı, kesin ve tarihi 
hesablrı .. P1ayı yapmak üzere hareke
t,. aecebilsin. 

Demek oluyor ki, faşist !?'Örüşün 

tahakki.im politikasını teşkil eden 
emperyalizmin esasları, ne para, ne 
tic<ıret. ne "h11kuku esasiye" muga
letalarıdır. Bu emperyalizmin esası, 
fauatik bir avrupalılık egoizmi ve bu 
fauatizmin elinde parlıyan silahlar
dır. 

Bu silahlar, şunlardır: 
1. Henüz iflas etmemiş olan Av

rupanm parası. 
2. Amelesini geçindirmek için pa

zarlarım yeniden fethetmesi lazımge
len endüstri. 

3. Avrupanm henüz hakim olan 
ilmi ve tekniği. 

4. Ve bunların son muhassalası o
lan ordular ve donanmalar. 

Gelelim A vrupanrn üçüncü vah
det formülüne, sosyalizme. Bunu da, 
uzun boylu anlatmağa lüzum yok
tur. Bu da, bütün manasiyle Avru
pa'ya has ve faşizm'in kapitalizm ile 
sosvali7min bir reaksyonu olmasına 
mukabil sadece kapitalizm 'in bir re
aksyonu olar<'lk başlıyan fakat bu
gün fosizm 'e karsı da vaziyet alma
ihı mecbur knlan bir harekettir. 

Sosyalizm, simdilik, kendisini sa
de anti-kapita list ve anti-faşist dd!il 
aynı zamanda anti-emperyalist bir 
hC\reket olarak takdim etmektedir. 

Fakat, buo-ünkü di.invamızcla, bü
tiin para ve sanayiin . bütiin ilim ve 
tekniğin ve b;itün orclu ve dona nma
ların en cok Avrnnada. d" n doğru
su kendini garblı olarak tanımış 
memleketlerd e telrsif edilmiş bulun

ması, onun bu vadini, is tese dahi, 

tutacağına delalet etmez. Çünkü 
"emperyalizm" dem ek zaten, kuv
vetli olmak ve bu kuvveti başka ta
raflara doğru kanalize etmektir. 

Nasıl kapitalizm, para ve ticaret 
kuvvetivle kendi emperyalizmini ge
çen asırda kurmuş ve bu asırda mü
dafaaya koyulmuş ise; nasıl faşizm, 
silah kuvvetiyle kapitalizmin sarsı
lan emperyalizmini yeniden ve çok 
daha genis ve sert bir ölçüde payan-

(3) Japon emperyalizminin hücuma 
geçmesi, Bolşevizm, Kemalizm gibi. 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Yol işleri tetkik 
olunuyor 

·İstanbul, 21 - İstanbul yollarını tet
kik için Bayındı.rhk Bakanlığı tara· 
fmdan gönderilen heyet dün işe başla
dL 

Y enı açılacak orta 
mektebler 

İstanbul, 21 - İstanbulda gelecek yıl 
ne kadar orta mekteb açılması lazım 

geldiği hakkında yapıJan tetkikler bit· 
ti. Rapor Ankaraya gönderildi. 

Papasların grevi 
İstanbul, 21 - Galatada ermeni Re

toryan kilisesi papaslan aylıklannı a
lamadıkları için bu sabah iş başına gel
memişler halkla mütevelli heyeti reisi 
arasında münakaşalar olmuş nihayet 
işe ermeni patrik vekili ve polis mü
dahale etmiş papaslar bundan sonra işe 
başlamışlardı.r. 

Divanı muhasebat 
kanununun bir 

maddesi 
Kamutay Büdce Encümeni Divanr 

muhasebat kanununun 73 üncü meldde
sin in değ i ştirilmesi bakkmda umumi 
heyete l::ir kanun teklifi yapmıştır. 

Bu teklifte, tahsis muamelelerile a
Hikalı kararlar bunların dairelerince a
Hikadarlarma tebliği tarihinden itibaren 
60 gün içinde itiraz edilebileceği; bu 

itirazların Divanr muhasebat umumi he· 
yetince miiddei umuminin huzurile tet· 
kik ve nihcıi olarak bir karara bağlana
cağı: reddolun~n itir~7l :ı r Kamutaya su· 
nulan üc ayh1r. raporlarda gi'sterilece<>-i 
tasrih edilmi~tir. 

Tarım Bakanlığının 

buğday satışları 
Tarım bakanlığı buğday bürosu di 

rektörü B. Atıf, Adana, Mersin, Afyo· 
na yaptığı seyahatten dönmüştür. B. A
tıf, bu mıntakalardaki depoları gözden 
geçirmiş ve piyasa vaziyetlerini tetkik 
etmiştir. 

Tanın bakanlığı, lüzum görülen yer 
terde, muhtaç çiftçilere ve göçmenlere 
yardımlarına devam etmektedir. Bun
dan başka, buğday fiatları anormal şe
kilde yükselen şehirlerde tanzim satış
ları yapılmaktadır. Çivril, Sandıklı . 

Us<ık Eski<>ehir, Srvas. Mersin, Adan:
ve daha bir kaç yerde piyasaya 
buğday arzı, fiatları normal bir duru
ma sokmuştur. 

dalamak istiyorsa; sosyalizmin de 
ilmine, tekniğine ve organizasyon 
kabiliyetine dayanarak, kendine gö
re bir emperyalizme kalkışması, pek 
gi.izel muhtemeldir. 

Çünkü bu üç formülün nihayet 
her üçünün de, merkezleri Avrupa'- \ 
da ve mümessileri de avrupalılardır. 

Demek oluyor ki, istiklallerine ka
vusmus ve bunu elden çıkarmamak 
az~inde olan milletlere, herhangi 

bir emperyalizme karşı kendilerini 
konımak imkanını şu müdafaa düs
turları temin edecektir: 

1 . Liberal kapitaliz:min emperya
lizmine karşı: yetecek kadar milli 
sermayeye ve organize istihsal ve ti
carete malik olmak. 

2. Faşist cmoeryalizme karşı: Ye
tecek kadar silah kuvvetine malik 
olmak. 

3. Sosyalist emperyalizme karşı: 
Yetecek kadar ilim ve teknikle mü
cehhez olmak. 

Yani, bir an evel. millet ve devlet 

olmak. O zaman, Avrupa kendi vah
detini hanP,i formül dahilinde realize 

ederse etsin. kurtuluşunu tamamla
mış olan millet, bu vahdetin dışında 
bxrakılamrv~caktır. 

Bıırhan BEi .GF. 

""'.,..... ,, .. .,. ... .... -- -- ,., ..... -. 

Türkkuşu planörlerinin bir muvaffakıyet~ 

Öğretmen Anohin ve Nurettin, iki kişilik bir Ş - S 
planörile 1saat,5 dakika havada kaldılar 

20 mayıs çarşamba günü, iki kişilik 
bir Ş-5 tayyaresile idman uçuşlarını 

yapmak üzere Türkku§u alanından yük
se len öğretmen Anohin ve Nureddin i
çinde bu1undukları bir planör termik 
cereyanlardan istifade ederek 1400 met
re yükseklerde 1 saat, 5 dakika yel
ken uçusu ya..,mağa muvaffak olmuştur. 

O sabah rii7'"' dr fevkalade müsait o 

tarak e<>'. ıordu . 8-5 her zamanki gibi bir 
•:.yvarenin yedeğinde yükselmişti. Sa
at 10.4~ de tavvareler 400 metre irtifa
da bulunııyor1<en tayyareler birbirlerin-

Yeni k:ontenjan 
kararnamesi 

nesredildi 
' Yeni kontenjan kararı Bakanlar mec-

lisinde tetkik ve tasdik edilmiştir. Ka· 
rarname 1 temmuzda yürürlüğe gire· 
cektir. 

Bilhassa sanayiimizin inkişafı göz ö
nüne alınarak tanzim edilen yeni ka
rarnamede eskisine göre şu değişiklik
ler vardrr: 

Müddet, dokuz aydan altı aya indiril· 
miştir. 12 inci maddenin sonuna, türk 
asarı atikasının müzeler müdürlüğünün 
tasvibi ile kontenjan dışı ithal edilebi· 
l e ceğine dair hüküm konulmuştur. 

Yolcuların beraberinde olarak Tür
kiyeye getirebileceği p;ıranı11 tutarı 50 

liradan yüz liraya çıkarılmıştır. 
Eski kararnamenin 26 ıncı maddesi 

kaldırılmış ve (V) listesine dahil mad
deler için alman müsaadeler için 29 un
cu madde ilave edilmiştir. 

Resmi daireler ve belediyeler, imti
yaz ve inhisar işleten müesseselerle ser
mayesinin yüzde 50 sinden ço ğu dev
lete aid müessese ve şirketlerin hariç
ten getirecekleri maddelerin tabi olaca
~ı hükümler yenileştirilmic:tir. Bundan 
başka, muhtelif listelerde tarife pozis
yonları değistirilmio;;tir. 

Hal kevinde çilek gecesi 
Yüksek Ticaret ve iktisad mektebi 

mezunları cemiyeti, geçen ay verdikleri 
portakal gecesinin muhitte uyandırdığı 
iyi tesirler dolayısiyle, yarın akşam 

Halkevinde bir de "çilek gecesi., terti· 
bine karar vermişlerdir. 

Bu müzikli ve danslı gecede gelen
lere çilek dağıtılacak ve hep bu güzel 
meyvadan bahsetmek im.kanlan araştırı 
lacaktrr. 

Cemiyet mevsimine göre bütün ulu
sal ürünlerimize mahsus geceler hazır· 
hyacak ve bu mahsullerin propaganda· 
larmı yapacaktır. -----
Muğlada toprak yazımı 

Muğla, 21 (A.A.) - Bugün öğleden 
sonra bütün mrekezin muhtarları ilba
yın başkanlığında toplanarak 1 hazi
randa yapılacak toprak yazması hakkın
da görüşmüşlerdir. İlbay muhtarlara ö
devlerini anlatmış ve köylerin kaç gün
de yazılabileceğini sormuştur. Toplan
tı geç vakitlere kadar sürmüştii~ 

ÇAGRILAR 
* Kamutay Milli Müdafaa Encümeni 

bugün saat 14 de toplanacaktır. 
* Maliye encümeni bugün saat 10 da 

toplanacaktır. 

* 22.v.1936 cuma günü saat 15 de Ma
arif encümeni toplanacaktır. 

i.==~=.····-ı~kıİibekiJ~rsİ~·~i· 
Ankara ve lstanbul Üniversi-

telerinde R. Peker'in verdiği inkı
: lab derslerinde tutulan talebe . 
i: notları, gözden geçirildikten son-

ra, ULUS Basmıevince kitap ha
! linde basılmıştır. 124 sayfa tutan 

':i:,: eser, yalnız basma masrafı kar· 
şılığı olarak her yerde ON KURU. 
ŞA satılmaktadır. ...................... -.--..................................... . 

den ayrılmışlardır. Ş-5, hafif yükseltici 
cereyanların yardımı ile spiral yaparak 
550 metreye kadar irtifa kazanmış ve 
Ankara üzerinde rastlanan bulutçuklar 
planörü gittikçe yü~seklere doğTu çı

karmıştır. Çankaya ve göller üzerind€ 
rastlanan ikinci bir bulut kümesi geç. J· 
dikten sonra ibre 1400 metreye kadar 
yükselmistir. 800 - 1400 metre arasmd< 
1 saat 5 dakikad:ı bulutlardan azami su
rette is•: fade eden Türk kuşu pilotlarr 
b• ~utlar üstünde yüksek bir yelken u~u· 
~u yapmak fırsatını ele geçirmişlerdir. , 

Balkan matbuat 
hir)\,Oiııdeki 

delegasyonumıız 
Bükreş'te toplanacak olan Balkan 

matbuat birliği toplantısı 11 hazirana 
bırakılmıştır. Bu toplantıda Türkiyeyi, 
Türkiye basın birliği reisi başmuharri

rimiz Ankara saylavı Falih Rıfkı Atay 
farnsızca Ankara müdürü Reşad Nuri, 
matbuat umum müdürü Vedad Nedim 
İstanbul matbuat kurumu ikinci reisı 
Şükrü Esmer, memleket masası mi."ışav i 

ri ve Kurun gazetesi muharriri Sadri 
Ethem temsil edeceklerdir. 

Tekirdağında stadyuın 

Tekirdağ. 21 (A.A.) - İlimizde her 
türlü spor hareketlerinin inkişafına ya· 
rayacak genişlikte ve 35 bin lira ~rfıy· 
la bir stadyum yapılması onanmıştır. 

Stadyum yeri hazırlandığından yakın
da şümullü bir şekilde inşasına ba~lana· 
caktır. Belediye şehir mcthalindeki 
metruk mezarlıkları temizletmi~. bura; 
ya yedi bin ağaç dikmiştir. 

Van gümrük direktörlüğü 
Eski Ankara gümrük direktörü B. 

Nureddinin Van gümrük direkt~.:~ii ğü· 

ne tayin edilmek üzere olduğu haber 
alınmıştır. 

Konferans 
Ankara Halkevinde Müze Komitesi·. 

nin tertip ettiği konferansların büyük( 
rağbet gördüğünü okuyucularımız ha~ 
tırlarlar. ' 

Bu mevsimin sonuncu konferansrnJ 
yarın saat 17 de Strazburg Üniversitesi 
profesörü ve İstanbuldaki Fransız Ar· 
keoloji Enstitüsü direktörü Al~rt 

Gabriel verecektir. İstanbul Üniversite: 
sinde de bir müddet arkeoloji öğreten 

profesör Türkiye hükümetinin yardımr. 
ile Anadoluda yaptığı araştrrmalar sO: 
nucunda (Anadolu Türk abideleri) adlı. 
muhallet eserlerinden şimdiye kadar i

ki cildini neşretmiştir. Profesör Anka· 
rada vereceği konferansda da bilhassa· 
Selçuk eserleri üze~nde d~!acaktır. 
Herkes gelebilir. 

Sıv:ıs Gök Medrese lcapı süslerinden 
pir_ parça 
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omen aslieri mezarlılilariyle türli 
aslierlerinin sehitlililerinde tören yapıldı 

' Bükreş, 21 (A.A.) - Bugün Ro
manya'mn bütün askeri mezarlıklarında 
her sene olduğu gibi halkın, hükümetin 
ve ordunun iştirakiyle büyük bir tören 
yapılmıştır. Aynı tören türk şchidlikle
rinde de yapılmış ve bu törende elçimiz 
ve elçilik müsteşarı müslüman ve hiris· 
tiyan bütün türkler, Bükreş belediyesi 
delegeleri, muhtelif bölgelerden gelen 

hususi delegeler ve ordu namına da bü
yük rütbeden bir çok subaylar hazır bu-

lunmuştur. 

Ordu namına bir söylev veren gene· 

ral Pogovski çok sitayişkar bir lisan 

kullanmış ve elçimiz de generale cevab 

verdikten sonra heyetl,.rı• ve halka ayrı. 

ca teşekkür etmiştir. 

Bü ere~ elçimiz gö~ m uliavelesi hakliında 
romeıı l)ashal{anı ile konustu 

' ' Bükreş, z ı ( A.A.) - Başbakan bu- son şekli hakkında izahat verecektir. 

gün Bükreş elçimizi kabul ederek göç Esasları tamamen muhafaza edilmiş 
mukavelesi hakkında izahlar almıştır. olan mukavelenin nihayet bir hafta zar-
Elçimiz, yarın dış işler bakanlığı genel fında imza edilmesine muhakkak naza-
>ekreterliği neıdinde muhtelif bakanlık-
ların murahhaslarma göç mukavelesinin riyle bakılmaktadır. 

flahcsistanda liayholan hir İngiliz tebaası 
' . 

Londra, 21 (A.A.) - lngiltere'nin 
A disababa elcisi B. Barton, göndermiş 
oldul'!u bir ra~orda italyanlar tarafından 
Habeşistanda tevkif olunan İngiliz te
baasından B. Bonner'in anlaşılmaz bir 

takım ahval ve şarait altında ortadan 
kdybolmuş olduğuna dair malumat ver. 

ncktedir. 
Habeş kızılhaçı azasından olan B. 

l3onner, Adisababa'da bulunmıyan ku· 
duz seromunu tedarik etmek !çin Aden'e 
gitmek üzere J 3 mayıs tc-rihinde Adisa
baba'dan ayrıl:nışttr. B. Bonner'in ku
j,J7 bir könek tarafından ısınlmş ve ya-

' ;>ılması ı;\.,.ım "'e'"n techv=vi habe<ıİ!;t::ın'-
Ja \•antırmııüa imkan bulamamış oldu· 

~·· ·~1 1 •:ıivordu. 
R. Bonner, Dired:ıoua'da trenden in. 

mı., ,.,. · • .,~,,0na gelen ingiliı: konsolosu 

-. -

ile görüşmüştür. Tren, mumaileyhi alma
dan hareket etmiştir. Bunun üzerine 
konsolos, italyn memurları nezdinde te
şebbüste bulunarak B. Bonner'in bir an 
evvel Cibuti'ye gitmesinin temin edil
mesini istemiştir. İtalyanlar, B. Bonner'-

in habeş kıtaatma mensub olduğunu ve 
bu sebebten dolayı mevkuf tutulması la-

zım geldiğini bildirerek bu talebi red· 

detmişlerdir. 

İtalyanların bu hareketleri karşısın. 

da konsolos, Harrara gitmiş ve oradan 

Diredaoua'daki İtalyan memurlarına bir 

mektub yazarak B .Bonner hakkında ne 

gibi bir muamele yapılmak istenildiğini 

~ormuştur. İtalyan memurları B. Bon.. 

ner'in hiç bir iz bırakmaksızın ortadan 

kaybolduğunu bildirmişlerdir. 

B~Bl m fı·ansız devlet adan1l arı 
ile dış siyasayı konuştu 

I?ı·aıısız (Jazetelcri dıs vaziyeti vahim 
~ ' 

"leğilse bile ciddi buluyorlar 
Paris, 21 (A.A.) - B. Blum, dün B. ı 

Saro ile BB. Pol Bonkur ve Aleksi Le. 
je'yi kabul etmiştir. Görüşmelerin mev· 
zuunu milletlerearası vaziyet teşkil et. 

ıniştir. 

Satahiyctli bir kaynaktan öğrenildi· 
ğine göre B. Pol Bonkur, yeni fransız 
'<abinesi işe başlamadan önce, habeş me
selesinin safhaları hakkında görüşmeler· 
de bulunmak üzere alakalı devletlerle 
temasta bulunacaktır. Mumaileyh, aynı 
zamanda Lokarno paktının bozulması 

yüzünden ortaya çıkan vaziyet hakkın
da da görü<ıecek ve milletler cemiyeti. 
nin 16 haziran toplantısı için hazırlık
larda bulunacaktır. 

Paris, 21 (A.A.) - B. Blum, bu sa. 
hah milletler cemiyeti genel sekreteri 
B. Avcnol ile görüşmüştür. İki devlet a
damı arasındaki konuşmaların zemini
ni, milletler cemiyetinin yakında yapa
ca~· toplantının arifesindeki milletlera
rası vaziyetin gözden geçirilmesi keyfi. 
ycteinin teşkil etmiş olduğu sanılmakta
dır. 

Fransız gnzt•telerinin fikirleri 
Paris, 21 (A.A.) - Gazeteciler, dün 

13. Saro, B. Bonkur, B. Leje ve B. Blum 
arasında yapılmış olan görüşmeler ne. 
ticesinde dış vaziyetin vahim değilse de 
pek ciddi olduğunu ve Cenevre toplan
tısının yaklaşmış olması, İngiltere ile İ
talya arasındaki gerginlik ve Avusturya'
daki vaziyet dolayisiyle çok acele ted
birler alınmasının zaruri bulunduğunu 
meydana çıkarmış olduğunu ittifak ile 

kaydetmektedirler. 
Pöti Parizyen gazetesi, İtalyan • ha

beş anlasmazhğının tasfiyesi usullerine 
ve İtalya'nın Avrupa'da iş birliğinde 
bulunmağa meyilli olup olmadığına dair 
Paris, Londra ve Roma arasında hemen 
~örüş teatilerinde bulunulmasının zaru. 
ri olduğunu ehemiyetle kaydetmekte ve 
Yoksa İtalya'nın Cenevre kurumundan 
.ı.yrrlmasının kat'iyet ke<ıbe<'ler,.ğiıı1 ila
•e eylemektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
"İtalya, otomatik bir surette Alman

y'aya ve Macaristan'a yaklaşacak, yana

şacak ve ergeç Baltık denizi ile Adriya
tik denizi arasında yüz milyon insandan 
mürekkeb bir faşist seddi vücuda gele
rek demokrat Avrupayı ikiye bölecek 
ve tehlikeli bir surette Fransa'yı en e-

min menfaatlerinden ayıracaktır." 

Faris, 21 (A.A.) - B. Leon Blum 
bugün milletler cemiyeti genel sekre

teri B. Avenol'u ve halk cephesi komi-

tesinin bir heyetini kabul ettikten son
ra, bir saatten fazla radikal sosyalist 
partisi başkanı B. Daladiye ile konuş
muştur. B. Daladiye, sosyalist liderinin 
evinden çıktıktan sonra herhangi bir 
beyanatta bulunmaktan kaçmışıtr. 

Vehih Paşa 
Ncb-üs le huluşmağa 

• • g l t t l 
Kahire, 21 (A.A.) - Vehib paşa, 

Kudüs'e giderek imparator Haile Sela
siye ile konuşmak üzere Mısırdan ayrıl
ımştır. 

Hareketinden önce, Vehib paşa, Roy
ter muhabirine, bir çok habeş oymakla
rının italyan hakimiyetini kabulden is. 
tinkaf etmekte olduklarını bildirmiş ve 
aynca şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Habeşistanın ilhakı, Büyük Bri. 
tanya imparatorluğu için muazzam bir 
tehlike yaratmıştır. Bir kaç seneye kadar 
İtalyanın elinde yiğit ve disiplinli bir bu. 
çuk milyon kiı:ilik bir ordu bulunacak ve 
İtalya bu ordu ile Sudan ve Mısırı fazla 
güçlüklerle karşılaşmaksızın zabtedebi
lece ktir." 

Kudüs, 21 (A.A.) - Royterin sandi
ğma göre, imparator Haile Selasiye'nin 
önümüzdeki hafta ortalarından önce Av
rupaya hareket etmesi ihtimali vardır. 

SAYFA 3 

B. Baldvin son kozunıı oynıyacak 
ingiltereniıı dış siyasada l{at i vaziyet almamasına seheh neclir ? 

Londra, 21 (A.A.) - Bugünkü gü

nün, gece muhafazakarlardan mürekkep 
bir grupa hitaben bir nutuk söyliyecek 

olan B. Baldvin'i hareket tarzını kati 
surette tayin etmeğe sevkedecek bir 

gün olm;-.sı ihtimali vardır. 

B. Baldvi;ı, ~en kozunu oynıyacak · 

tır. Kabine, dünkü toplantısında iç sr
yasaya müteallik meseleleri ve bilhassa 

maden endüstrisinin tensiki meselesini 
konuşmuştur. Bu hususa dair hiç bir 
karar verilmemiş olduğu söylenmekte 
dir. 

Aşftr kanun projesi de. hatta cezri 

değişiklikler yapılmasını istemek için 
her fırsattan faydalanan ve artık milli 
bir hükümet değil, muhafazakar bir hü-

kümet kurulması arzusunda bulunan 

muhafazakarlar arasında bile huzursuz

luk uyandıran iç meselelerden '>iridir. 

Büdce ifşaatı meselesi ile dış sıya· 
sadaki vuzuhsuzluk da güçlüklerin di
ğer amilleridir. 

B. Baldvin, bugün kati bir vaziyet a
lacaktır. 

lnµiliz lwbirıetmıirı 
dış sıyasadaki vaziyeti. 

Londra, 21 (A.A.) - Sıyasal müşa

hidler, kabinenin dış sıyasa meseleleri 

bahsinde sükut etmesinin aşağıdaki se

beblerden ileri gelmiş olduğunu söyle

mektedirler. 
1. - Dominyonlar zecri tedbirler 

hakkındaki görüşlerini henüz açık bir 
şekilde bildirmiş değildirler. 

2. - Blum kabinesi, Fransada henüı 
iş başına gelmemiştir. 

3. - Almanya, henüz İngiliz sualna 
mesine cevap vermemiştir. 

n. Etlerı'irı Berlincleki el{:i~·c 
rerclij(i talimat 

Londra, 21 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre B. Eden, İngilterenin Berlin bü· 

yük elçisi Sir Fipes'e B. Hitler ile ko· 
nuşmaları hızlandırması için talimat 

göndermiştir. Bundan maksad, Libya· 
daki askerlerini geri çekeceğini bildir· 
miş olan İtalya ile yapılacak konuşma
larda İngilterenin serbest kalmasını te
min etmektir. 

İngiliz faşistleri MI. Badoglio İtalyaya dönüyor 
Sulhcülere ve yahudi-

lere karşı savaşa giriştiler Mareşal Graziani kendisine vekalet edecek 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz faşist

leri, sulh tarafdarları ile yahudi taraf· 
darlan aleyhindeki savaşlarına devam 
etmekte ve imza olarak gamalı haç kul-

.. 

Jngiliz faşistlerinin şefi Sir Osva/d 
Mosley 

lanmakta ve yapmış oldukları islerin 
kendileri tarafından yapılmış oldu-ğunu 
göstermek için bu imzayı işaret olarak 
istimal etmektedirler. 

İngiliz faşistleri, geçenlerde bir ya_ 

hudiye aid olan bir yüzme havuzuna 
petrol dökmüşlerdi. Dün akşam da "sulh 
konseyi'nin" Hampstiad'da işçi partisine 
aid bir binada işgal etmektee olduğu bü. 

royu soymuşlardır. 
Bir çok kitablar ortadan kaybolmuş, 

mobilyalar, hasara uğratılmış, sulhçu
larm kitabll\rı ve broşürleri öteye beriye 

atılmış, yırtılmıştır. 
Tahrib edilen evrakın çoğu "harb 

aleydarhğı sergisi"nin malzemesini teş
kil ediyordu. Bu sergi M'lnçerster'de 
kurulmuş olup bu hafta içinde Hamps

tiad' da açılacak idi. ----·----
Anıerikada 

Cumur reisi namzedleri
nin seçimi devam ediyor 

Kaybeden ve kazanan namzedler .. 

· Trenton - Cumur başkanlığına 

murcu parti namıedinin seçilmesi hak

kındaki hususi seçimlerde, Nev • Jersey 
dahilinde genel vali Landon 24 7 .194 

Boralı 64210 rey almıştır. 

Adisababa, 21 (A.A.) - Mareşal 

Graziani, Adisababa tayyare karargahı -
na gelmiştir. Mumaileyh, Mareşal Ba
doglio bulunmadığı zaman vekillik ede
cektir. 

Mareşal Badoglio, bugün tayyare ile 
İtalyaya dönecektir. 

İtalyanın eski Adisababa elçisi Kont 
Vinçi, buraya gelmiştir. Mwnaileyh, 
Mareşal Grazianinin ordusunda yüzbaşı 
idi. 

İtalya bankası erkanından bazıları 

Habeşistanın yeni para sisteminin esas· 
!arını kurmak üzere dün bir toplantı 
yapmışlardır. 

Askeri memurlar yerine yavaş yavaş 
sivil memurlar konulmaktadır. 

İngiliz seyyar sıhhiye heyeti ile İn
giliz baytar heyeti dün gitmişlerdir. 

Mareşal niçin ltalyaya ,:ridiyor?. 
Roma, 21 (A.A.) - Royter ajansı 

muhabirinden: Mareşal Badoglio, zec
ri tedbirlerin sebebiyet vermesi muhte

mel bulunan Avrupa harb tehlikesi or-

tadan kalkıncaya kadar İtalyada kala
caktır. Sanıldığına göre B. Musolini, i
cabında kendisiyle bulunmak üzere Ma
reşalı yanında bulundurmak istemek

tedir. 

Gocam iıalyan konırolu altında 
Adisababa, 21 (A.A.) - İtalyanlar, 

Debra - Markos'a girmişlerdir. İtalyan· 
lar, bu suretle, Gocam eyaletini kon· 
trolları altında bulundurabilecek bir va
ziyete gelmişlerdir. 

Tayyareler keşif uçuşları 
)'apıyoslar 

Adisababa, 21 (A.A.) - Tayyare fi. 

lolarr, Habeşistanın cenub kısmındaki 

geniş bölgelerde istikşaf uçuşları yap
mışlardır. 

Tayyareler ,halkın sükun içinde it 
leri, güçleri ile meşgul bulunmakta ol· 
duklarınr görmüşlerdir. 

Tayyareler, imparatorluk sınırının 

sonuna kadar ilerlemiş olduklarından 

vaziyetin her tarafta normalleş-.miş ol
duğunu görebilmislerdir. 

Dr. Martenin Taymise bir mektubu 

Habeş elçisi memlel{etin garbında l{urulan 
hül{ümete yaı~dım edilmesini istiyor 

Londra, 21 (A.A.) - Taymis gaze
tesi, habeş elçisi B. Marten'in bir mek
tubunu neşretmektedir. Mumaileyh, bu 
mektubunda henüz İtalyanlar tarafın

dan işgal edilmemiş olan Habeşistanın 

garb kısmında bulunan "naiblik hükü
metine,. yardım edilmesini istemekte· 
dir. 

Bu hükümetin merkezinin nerede ol
duğu, kimlerden müteşekkil bulundu

ğu hakkında her ne olursa olsun bir şey 
söylemek bu an için isabetsiz bir hare
ket olur, Zira bu haberler, komşu bölge

lerin tayyareler tarafından bombardı

man edilmesini ,gazlerle zehirlenmesini 

Arab dol{ işçileri 
Yahudi mallarının Tel -

A vi v' e çıkarılmasını 

protesto ettiler 
Kudüs, 21 (A.A.) - Arab denizci. 

leri ile arab dok işçileri, yahudi malla

rının Tel - aviv'de karaya çıkarılmasını 
protesto etmi~ler ve bu yüzden hadis 

olacak bütün karğaşahklardan hiiküme
tin mesul olacağını bildirmislerdir. 

D~n~ gün, tam bir sükun içinde 
geçmıştır. 

Askerler' umumi binaları işgalleri al
tında bulundurmaktadırlar. 

Şimdiye kadar 814 arab ve 53 h 
d. k' ya u. 

ı tev ıf edilmiştir. 

Kudüs, 21 (AA ) K d.. .1 y · • - u us ı e a. 
fa arasında telefon muhabereleri keı;:ü-

ve "naiblik hükümeti,, ile münasebet• 
lerde bulunmakta olmalarından şüphe 

edilen bütün habeş esirlerinin idam e
dilmesini intaç eder. Binaenaleyh habe~ 
hükümetinin kendi hukuki statüsünü is. 
bat etmek için imparatorun vesatetin
den başka bir çareye baş vurmasını is

temek doğru olamaz. Adisababanın as
keri işgali ile beraber memlekette hü

küm sürmeğe başlryan tethiş hareketin
den dolayı cenuba doğru kaçan binlerce 

habe!l mültecisine sıhhi imdadda ve her 
türJü yardımda bulunmakta meşgul 0 • 

lan bu lıiikiim,.t ite halih"7trda muhabe· 
re kurulmuş bulunmaktadır. 

Sovyet - İnb>iliz deniz 
lionuşmaları haşladı 

Londra, 21 (A A ) t .1. . • · - ngı ız • rus 
denız~ konuşmalarına dün dış işleri ba-
kanhgında ingiliz amirahığinı temsil e 
den deniz yarb., C · .1 · . . "Y1 regı ı e sovyet ata· 
şenavalı Çıkunski arasında başlanılmış
tır. 

Delegeler, geniş ölçüde görüş teati· 
lerinde bulunmuşlardır. Bu konşmalara 
bugünlerde devam olunacaktır. 

miştir. Bunun neticesi olarak Kahire ile 
olan muhabere de kesilmiştir. 

Fiföuine ~·eniclnı ns!;er 
uiindcrilcli 

Londra, 21 (A.A.) - Kahireden bil
diriliyor: Yeniden piyade ta~ uru ile i
kinci bir hafif tank müfre"e"i Filistine 
gönderilmi~tir. 



Diişii nüşler. 

Bu nasıl kitap ? 
Geçen sene neıredilmif lransu:.ca 

bir eser. Üzerinde ilk defa kar§ılaştı· 
fım bir imza: Jean Trobayre. iddialı 
bir ismi var: ''Ce quil faut,,. Mem
Jes Turcs et de leur hutoire"". Mem
leketimizden bahseden bütün nep1ya
fa karıı duyduğum derin bir alakayla 
baştan sonuna kadar okudum. Husu
.siyle ki bu kitab, muhtelif bahisler 
hakkında okurlara toplu malumat ı.'er· 
mek niyetiyle kurulmuş ansiklopedik 
bir koleksiyon arasında çıkmı§ olmak 
haysiyetiyle, bir ciddiyet garantisi de 
ta1ımaktadır. 

Fakat bu kitabı teşkil eden 158 sa· 
yılayı, son cümlesine kadar okuyabil-
1J1ek için ne çetin bir tahammül imti
fıanı geçirmiş olduğumu da ben bili
rim. Eski masalların bahsettiği iğneli 
fıçının ifade ettiği manayı, bu, her 
ıayıfası akla ve mantığa sığmaz ha
talar, ve inanılmaz yalanlarla dolu 
hez.eyannameyi, asabiyet buhranları 
içinde okurken daha İyi kavradım. 

Bu kitabı doldurup t<l§lran ve ka. 
~ılması için Nasreddin Hocanın pala
sı bile kcifi gelmiyccek hataları siz.e 
anlatmaya kalkıımıyacağım. Çünkü 
böyle bir ite sirİfmelt içU.. cildlcr clo
fuau aöz aöyl.fll'PNlt İcab ederdi. Eaa-
1en doğru tarafını bulmak mümkün 
.J.mıyan bir eser için de böyle bir zah
mete wirmenin lüııwn.aaaluiu Qfİluir
dır. 

Beni a.ınl şaftTtan ve kızdıran §ey, 

•ara cehaletle, lrı:aı.l ~arazın elele va
mesinclen meydana gelmif olan ve ta
ptlrit çirkef ruhla bir milletin tarihi
ni ve mukaddesatını lekelemeye kal
hfcın hu katlar küstahça heuyanla
nn, nasıl olapta doat milletin bir nef
riyat miieue.eaini aldatıp ona çirkin 
propagandalarma alet yapabildiğidir. 

G~rard Tongcu'ın, millettlaşlarmrn 

memleketimize harp yaptıkları hak
"zlıldardan ve bi~i yanlrı tanımak 

\ususunda gösterdikleri inaddan ıi

lıayette ne kadar hakkı var. 

Ayrıca bir noktaya daha qaref et
mekten kendimi alamıyorum: Geçen 
sene çıkmıı olan bu kitabın Türkiye
ye girmrsi hala aerbesttir, ue Anka
~a kitabcılanndan tedariki mümkün
dür. 

Hiç olmazsa aramızda oturup bizi 
•arumak için kitablara bafllUTmak U-
1İyen yabanczlarm böyle ôdiliklerle 
~elıirlenmelerine meydan ~iyelim. 

YAŞAR NAB[ 

Avam liamarası. 
Maliye kanunwıu kabul 

etti 
Londra. 21 (A.A.) - Avam kama

Tası, dün sosyalistlerin tadil teklifi

ni 136 rrye karşı 291 reyle reddetik. 
ten .onra maliye kanunu ikinci okun. 
ınasmdanr sonra kabul etmiftir. 

Konuşmalar C!lnasmdaB. Nevit Çem
berleyn, muhaliflerin hücumlanna ce. 
ab vermiş, vergilerin yükselmiş oldu

gunu inkar etmemiş, ancak bunun bir kaç 
aene için önüne geçilemiyecek bir mu
sibet olduğunu söylemi tir. 

Tefrika: No: 94 

DÜNYA 
l ngilterede müstakbel işçi kabinesi

nin reisi addedilen Herbert Morrison
un bu yazıscnr Paris'te çıkan Oeuvre 
gazetesinden iktibas ediyoruz: 

Devlet adamlarr, kendi memleketle
rine karşı olduğu gibi dünyaya kar~ı 
da olan mesuliyetlerini idrak etmeye 
-mecbur tutulmadıkları takdirde insan
lık yeni bir umumi harba sürüklenecek
tir. Ve yeni bir umumi harb korkunç 
bir macera olacaktır. Sivil • halk ma
sum çocuklar da dahil olduğu halde -
muntazam ordular gibi harbın felaket
lerine moruz bulunacaklardır. Bazı gö· 
rüşlere göre, böyle bir harbın doğura
Coğr netice sosyal ve sıyasal ihtilaller 
c1acal•tır ki burada tali sosyalizm ve 
komünizme yar olacağa benzemekte
dir. Fakat bu suretle meydana gelecek 
yeni rejimin hayırlı bir mirasa konaca
ğı söylenemez. 

Dünya ne oluyor? 

Ek&eriya ıoü1'ün içinde, arasıra da 
bayağı bir militarist belagatli infilak
larla, Nazist Almanya, silahlanması uğ
runa milyonlar sarfedebilmek için en 
büyük mahrumiyetlere katlanıyor. Ge
çenlerde B, Göbels Berlin'de yapılan 

bir miting esnasında topların yağdan 

daha lüzumlu olduğunu söyledi. 

Polonya silahlanıyor, ve Almanya 
ile bir ittifak aktedip etmiyeceği hak
kında Rusya. Fransa ve Almanyayı te
reddüdde bırakıyor. 

Rusya, Almanya ile bir barış andlaş
ması imzalamaya beyhude uğraştıktan 
sonra, sulh paktlarını ve milletlerarası 
ıilahsızlarunayı tercih edece~ini bildir
mekle beraber, askeri masraflarını art
tırdığını dünyaya ilan ediyor. 

Sovyetler gad:ta Almanya ve Polon
ya'dan ve şarkta Japonyadan korkuyor
lar. 

Japonya Çin'de harba devam ediyor. 
Rusyayı hiddetlendiriyor ve Milletler 
Cemiyetinden ve deniz konferansından 
çekiliyor. Japonyada hükmeden milita
rizmdir. Ve daha kuvvetli bir milita
rilm de idareyi e1ine geçirmeye çalı

sıyor. 

İtalya Habe~istanda bir tecavüz bar
bma devam ediyor ve Milletler Cemiye
tine meydan okuyor. Hitler Almanya
siyle ittifakı da tasarlamaktadır. 

Avusturya bütün komşularrndan 

korkuyor; cenubu şarki Avrupasının 

küçük milletleri sinirli ve endişelidir
ler. 

Sulhu seven h!candinavyahlar, ken
dilerini Nazi Almanyası yüziinden em
niyette hissetmiyorlar. Ve Belçika da 
asabidir. 

Harbı istemiyen Fransi\, Versay and
laşmasmın doğurduğu neticelerin aiı 
içinde bucalamaktadır; Almanyanın si
lahlanmasını korkuyla seyrediyor, ve 
bunun karşısında Sovyetler Birliği ile 
aynı durumu muh.ıı.fa?a rdivor. Franıız
Sovvet paktı tasdik edilmiştir. 

İngiltere Sovyetlere karşı şimdi da
ha alakahdır. Hatta bazı kimseler bir 
Fransız • İngiliz • Rus uzla~ması yapı-

ULUS 

BiRLEŞMELiDiR 
labileceğini düşünüyorlar. Eğer buna ı 
muvaffak olunursa, 1910. 1914 deki dip
lomatik vaziyete çok yaklaşmış olaca
ğız. 

Amerika Milletler Cemiyetinden u
zaktır, fakat durumu dostçadır. Eğer 

Avrupanın devlet adamları Amerikanın 
itimadına daha layık görünscydiler, A· 
merika hükümetleri Milletler Cemiye
tine karşı çok daha müsaid davranırdı. 

Ve şimdi İngiltere, büyük ölçüde 
bir silahlanma işine girişmiştir. Dün
yanın, yukarda çizdiğimiz vaziyeti, o
nun bu hareketini mazur gösterecek 
mahiyettedir. Fakat bu hakiki bir ma
zeret olmıyacaktır. Cünkü ingiliz mu
hafazakar hükümeti dünyanın bugünkü 
tehlikeli va~iyetinden büyük bir mesu
liyet hissesi taşımaktadır. 

Harb önüne ge~ilmez bir şey midir? 
Hayır. Aksini iddia eden ve barbcı 
hamleye karşı tevekkül gösteren dev
let adamları insanlığa karşı ihanetle 
suçJudurlar. Milletleri, onları başların
dan atmalıdırlar. 

Ne yapmak lazımdır? 
Milletlerin, başlanna iyi idare ede

cek devlet adamları getirmeleri lazım
dır. 

Devlet admaları kendi memleektle
rini olduğu kadar dünyayı da düşünme· 
lidirler. Faşumin en büyük enternas
yonal suçu böyle hareket etmemekte
dir. 

Diplomasiyi yeraltı mahzenlerinden 
çıkararak. g!1ne ışığa yükseltmeliyiz. 
istesinler, istemesinler, her memleke
tin önderleri dılf politikalarını kendi 
halklarına ve bütün dünyaya açıkça 

ilan etmelidirler. 

Bakanlar, dünyayı, nereye gittiğin
den haberdar etmeli, milletleri birleş
meye çağırmalı. diğer memelektler dev
let adamlannın elbirliğini istemeli; 
milletlerarası politika meselelerinin mü
nakaşalarını dünya ölcüsiinde açık bir 

masa üzerinde yapmalıdırlar. 

Bütün bunlar açık görüşmelerle ol
malı, bir adada gizli müzakereler asla 
yapılmamalıdır. 

O zaman, bir milletler azhğınm, <' 

çıkça barba doğru teveccüh ettiği gö
rü ürse, yeni bir vaziyet ortaya çıka

caktır. Sulh~u milletler bu hususta tek
rar cHi~ünmeJid;rJer. Herhalde Millet
ler Cemiyeti cfJha iyi bir ~ekilde orga-

nize edilmelidir. Tecavüz ve harb ha
linde, Cenevrenin alacağı durum görü
şülmeli, müzakere usulü daha süratlen· 
dirilmeli, her.kesin mesuliyeti açıklan
malıdır. 

Hitler, Lokarno andlaşmasını bozar
ken, Fransa'ya. bir sulh fırsatı teklifin· 
de de bulunmuştur. Onun hareketlerin· 
de endişe verici taraf, alman hükümeti 
azaları tarafından söylenen militarist 
nutuklıırdır. Bu nutuklar Nazi önder
lerinin alman milletinde bir harb zih· 
niyeti uyandırmaya çal ıştıklan hissini 
vermektedir. 

Başka bir güçlük de vardır. Hitler. 
Sovyetlere karşı serhestisini kazanmak 
hususunda gösterdiği alakayı dünya 
sulhuna kar~ı da göstermiyor. 

İngiliz milleti Avrupanın muayyen 
yerlerine münhasır hususi bir sulha ya
naşmamaktadır. Onun istediği bütün 
dünyada sulhu kuvvetlendirmektir. İn
giliz milleti, tecrübesiyle bilir ki, Avru
panın herhangi bir yerinde çıkacak bir 
harb, bütün kıtayı ateşe sürükliyebilir. 
Bundan başka, Almanyanın Milletler 
Cemiyetinden çekilmesi de fena bir in
tiba bırakmıştır. 

Bunun içindir ki, alman başbakanı
nın, hükümetinin sulhu yalnız muay
yen srnrrlarda değil fakat her tarafta 
istediğini, 'erefi ve itibarı tandmak şar
tiyle Almanyanın Milletler Cemiyetine 
gireceğini ve milletinin dünya ölçüsün
de bir silahsızlanma için, bütün sami
miyeti ile görüşmelere gireceğini açık
lamasını temenni ederim. 

İngiliz işçileri, Nazilerin usul ve 
dokterinlerine muarızdırlar ve böyle 
kalacaktırlar. Fakat Almanyanrn iç re
jimi, başka hükümetlerin değil alman 
milletinin bileceği bir iştir. Eğer baş
bakan Hitler ve arkadaşlarr, dünya sul
hunu samimiyetle istediklerine bizi ik
na ederlerse dünya sulhu için milletler 
arası umumi görüşmelere almanların 

iştirak etmesinde hiç bir mahzur gör
miyeceğiz. 

En lüzumlu olan şey, silahlanma va
sıtasiyle, harba doğr\1 sessiz ve müte
vekkil yürüyüşe bir son vermek; bütün 
\•aziyeti olduğu gibi açıkça ortaya koy
maktır; öyle ki devlet adamları dünya 
milletlerinin teşkil ettikleri yüksek jü· 
ri önünde konuşmak mecburiyetinde 
kalsınlar. 

Bulgaristan da l{ooperatif çilik 
La Parole Bulgare gautesinin 30.4. 

936 tarihli sayısrndan: 

Kooperatifçilik. faaliyetini zikretme
den bulgar ekonomisinden bahse imkan 
yoktur. 

Bulgaristan nufusunun 3 80 i zira
atle uğraşır; imdi, kooperatifçiliğe ba§

vurmadan zirai istihsal organizasyonu· 
nun muvaffakıyeti beklenemez:. Koope
ratif terbiyesi ve zirai kalkınma, son 
hedefi geniş halk kütlelerinin kültürel 
terakkisi ve maddi refahı olan milli e
konomik programın ehemiyetli noktala
ndll'. 

Kooperatifçilik hareketi Bulgaris
tanda 1890 senesinde baflamıştır. Bu se
ne zarfında Pridop'da, bir entelektüel
ler grupunun teşcbbüsiyle ilk kredi ko
operatifi kurulmuıtur. Birkaç sene son
ra, 1898 de, Lubcn • Mahalla köyünde, 

••zirat ödünç sandığı'' adını alan ikin
ci kooperatif birliği meydana gelmi!'" 
tir. Aynı sene zarfmda, bulgar ziraat 
bankasının teşebbüsiyle, Sofya vilaye
tinde kredi kooperatifleri kurulması 

için tecrübelere girişilmiştir. Gene ay
nı devirde, Rusçukta da, muvaffakıyet
le neticelenen bu neviden tecrübelere 

m reşkil eden altı prensipe göre, parti üye-

rastlanır. Ve Bulgaristanda Raiffeis.n 
köy banka veya sandıklarının ilk sağlam 
temellerinin atılışı şerefi bu kazanın 
kooperatiflerine düşer. 

Kooperatifçiliğin Bulgaristanda iti· 
bar kazanması asıl 1904 den sonra baş-

' lar. istihlak ve istihsal kooperatifleri
nin kuruluşu daha güç ve inkişafı da
ha geç olmuştur. Mesela kredi koopera
tiflerinin sayısı 1910 da 721 i bulmuş
ken, aynı senede istihlak ve istihsal ko· 
operatiflerinin mikdarı, 76 ve 18 di. Bu 
neviden kooperatiflerin ehemiyetli bir 
surette memlekette yayılması ancak 
büyük harbtan sonra olmuştur. 

Bulgaristanda kooperatifçiliğin ge
lişmesi bilhassa son on sene .zarfında 

hızlanmıştır. Bu inkişaf, bilhassa, ko· 
operatif hareketine, ziraat ve koopera
tif bankası ve halkçı bankalar birliği, 

milli kooperatif bankaları birliği ve 
1159 kooperatifin birleşmesinden mey
dana gelen zirai kooperatifler wnumi 
birliğinin yaptıkları yardımlardan ileri 
gelJ'lliştir. 

Son çıkan istatistik yıllığında bul
duğumuz malCtmata göre, 1934 senesi 
sonunda Bulgaristanda 4888 koopera
tif faaliyet halinde bulunuyordu ki bu
nun 2.025 i kredi müesseseleri, 165 i İs· 
tihlak birlikleri, 409 u yapı ve amme 
hizmetleri, 411 i satış şirketleri, 1485 i 
sigorta birlikleri, 348 i istihsal şirket· 
leri, 45 i de kooperatif birlik ve mer
kezleridir. 

Aşağıdaki rakamlar, Bulgaristanda 
kooperatif hareketinin ehemiyeti hak
kında bir fikir vermeye kafidir: 

1930 1931 1932 1933 1931 

Kredi koo-
pcratifleri 1783 1837 1890 1939 202~ 

lstihtak 138 131 139 141 16! 

Yapı 162 185 231 290 4()Ç 

Satı~ 286 298 327 362 411 

Sigorta .. 853 847 987 1133 1485 

İstihsal 237 248 265 297 34P 

Kooperatif 
BirHkled 46 44 44 42 4! 

·-
3505 J59u 3883 4204 488f 

Kooperatıflerin mikdarında 1934 de 
artış 1930 a nazaran% 40, 1933 c naza
ran % 15 dir. en fazla artış nisbeti ya· 
pı kooperatifleri faslında görülmekte· 
dir. 

Kooperatiflere kayıtlı azaların sayı· 
sı 1934 sonunda 836.742 yi bulmuştur ki 
bu arada 374.172 kişi kredi kooperatif, 
}erindendir. 

1934 de çalışmakta olan kooperatif 
lerin sermayeleri 4. milyar 128 milyon 
levaya yükseliyordu. Vadeli ve vadesi> 
tevdiatın mikdarı aynı sene zarfındı 

3. milyar 164 milyon levadır. 

Bu aynı kooperatiflerin, her türli: 
ikraz ve plasmanları 1934 sonunda 3. 
milyar 936 milyon levadır ki bunun ~ 
60 ı ziraat ve küçük meslek eröabma ve 

rilmi~ ödünçler te§kil eder. 

Kooperatiflerin gayrimenkul serveti 
1934 sonunda 3 milyar levayı geçiyor
du ki bunun 1 milyar 826 milyonu yapr 
kooperatiflerine aiddi. 

Köylüye, küçük DM!slek adamına, 

tüccara, küçük memura, müsaid faizle 
ve ınüsaid ödeme şartlariyle ödünç ve
rerek acil ihtiyaçlarını karşıhyan, iatih· 
sali ve istihsal malzemesi tedariki için 
sermaye ödünç vererek, köylü balkın 

ucuz ve sıhi evlere sahih olmalarına 

yardım ederek, kooperatif birlikleri zi

raat ve küçük sanatların kalkınmasına 

geni' ölçüde yardım etmişlerdir. 

1.a,J
f . bs~ olardak dekğil devi.etin vatandaşı olarak ter-

A N K A R A ı1e e ece ve yetıştirecektir. Halk partisi
nin bir parti ordusu, milisi, hücum kıtalan, 

----.ı-ıı---------------- n·.ilt~er gençlik teşkilatı, spor teşekkülleri 

masına ve belki de daha ağır bir cezaya çar
pılmasına kafidir. Bu kanaatlerden herhan
gi biri, A vrupadaki demokrat memleketler
de bir yeni partinin teşekkül etmesine kafi
dir. Bu kanaatlerin hepsi birden ise, Türki
ye Halk Partisinin çerçevesi içinde, A vru
padaki demokrasilerin parlamentolarında 
hakim olan bir hürriyetle biribirleriyle mü
cadele etmektedir. Sanki Muhammed'in şu 
optimistçe sözü hakimdir: ''Eenim ümmetim, 
yanhs bir nokta üzerinde asla ittifak ede
mez.'' Varsın Muhammed'in dini, hükmünü 
bu topraklarda çoktan kaybetmiş olsun .. 

vakit lazım olan bir milletin vekilleri sıfa
tiyle halkın bu delegelerini dikkatle dinle
mektedirler. Ve kongrenin vereceği karar~ 
lar, Millet Meclisi ile hükümetin, üzerinde 
yürüyecekleri direktifleri teşkil etmektedir. 

Yazan: N<Jrvert von BISCHOFF 
Türkçeye çcvıren: Burhan BELGE 

Kendine benziyen bolşevik, fa§ist ve 
Nasyonal - Sosyalist partilerinden farkı ise, 
onlar gibi mahdud ve siizülmüş militantlar
dan ibaret olmayıp, inkıtabçı bir heyecan ile 
yurdu cumuriyetçi, milliyetçi, laik, devletçi 
ve halkçı bir görüşle inşa etmek arzusunda 
olan bütün vatandaşlara, kapılarını ardma 
kadar açmış bulunmasıdır. 

Rusya'da, İtalya ve Almanya'da olduğu 
gibi, devlet, parti ideolojisinin bir mahsulü 
değil, parti, kurulan yeni devletin yeni ideo
lojisini millet ölçüsünde yaymak üzere Mus
tafa Kemal tarafınd~n demokratça kurulmuş 
bir müessesedir. Öyle ki, Türkiye Cumuriyet 
Halk partisi, Devlet'in yanına verilmiş bir 
yardım müessesesidir. Bir yardım müessese
si ki. Türk milletini, Türk devletinin esası-

ve parti namına parti propagandası yoktur. 
Parti isareti bile öyle göze batacak bir şekil
de değildir. 

Halk Partisi, yenı ınşa davasını bar.qr
mak istiyen gönüllülerin bir kadrosundan 
ib;:ırettir. Memleket ölçüsünde, bütün mes
lekleri kucaklıyan ve göze batmıyan bu or
gan izmin vazifesi, bir yandan devletin yeni 
esaslarmı millete a~ılamak ve bir yandan da 
bu esaslarla asılanmış olan milletten çekti
ği taze kuvvetleri, inşa davasını başarmak 
iizere, devlet emrine vermektir. 

Partinin ic;inde her türlü poli~ik tclu.kki
ye cevaz vardır. Prensiplerin üc en ebcmi
yetlisini ele alalım: Laiklik, Devletçilik, 
Halkçılık. Bunların hududlarr nerede baslar 
ve ne;ede biter; bu hususta türlü kanaatler 
mevcuddur. Bu kanaatlerden herhangi hiri, 
Avrupadaki üç diktatora rejiminden herhan
gi birinde, bir kimsenin parti haricine atıl-

Demek oluyor ki Türk demokrasisinin ha
kiki ifadesini, Kemalist hükümetin teklif et· 
tiği kanunları karar altına alan Millet Mec
lisinden ziyade Cumuriyet Halk Partisinin 
kongresi teşkil etmektedir. Eu kongreye, 
memleketin dört bucağından ve köylüler ile 
mektcb hocaları, esnaf ile i'sçiler yani halk 
arasından gelen erkekli kadınlı delegeler, 
bu halkın nasıl yaşadığım, nelerin eksikliği
ni duyduğunu, ne istediğini ve ne umduğ"u
nu kongreye bildirmektedirler. Ve Gazi iJe 

Demek oluyor ki Tiirk devletine hakim 
olan dinamizmi anlamak için, sıkı bir demok
rasi fasadmın arkasında gizlenen otoriter 
idare mekanizmasını ve bunun da arkasında, 
milletin menfaatlerine ve iradesine giden 
sayısız kanalları ve yolları keşfetmiş olmak 
lazımdır. Fakat bunu yaptıktan sonra bütün 
bu organizme eğer bir ad vermek ve bu adı 
da Avrupa hukuku esasiyesine aid termino
lojide aramak Hizınıgelirse, bu adın ancak 
"demokrasi" olabileceğine asla şüphe yok· 
tur. 

Burada. neden öyle ise Türk demo1crasi· 
sinin kendisine aynen A vrupadaki meka· 
nizmayı almadığı suali somlabilir. Buna ve 
rilecek cevab, iki demokrasi arasında esaC'el" 
ve bunların vazifeleri bakımından bir fad 
mevcud olduğunu sövlemek olacaktır. 

hüküm~eti. h itihatla-1~~·ıLlln~~:LLJl;W.a_ _____ ~~~---~JJ>!.--~-.a......------
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Endüstri mamulatını }{ontrol 
«Türkiye sınai mamulatı ma'iyet ve fiatlarrnı 

dünyanın en müeai t mali yeti seviyesine indirmek 
ilk hedefimizdir.» (Hükumetin mucib sebebler layihcı srndan) 

(Ba~z ı. inci .<;ayfada) 

4avadan istifade ederek: 
1) Ne müstehlikin ve umuıni ve mil

tt fedakarlık aleyhine endüstriyelin şah. 
at zenginleşme vasıtası. 

2) Ne ancak bu ser havası içinde tu
tunabilir suni ve zoraki teşekküller ol
mayacak ve bilakis. bütün istibsalatı
mızda prensip diye aldığımız eo iyi, en 
ucuz ve en ekonomik şekilde istihsal, 
bir kelime ile rasyonel çalışma memle
ketin bu kısım faaliyetinde de başhca 
hedef ve direktif olacaktır. 

Türkiye sınai mamulatı maliye_t v~ 
fiatlarmı dünyanın en müsaid malıyetı 

· . . d" k ·ık hedefmizdir. Bu. sevıyesıne ın ırmc ı ~ . 
nu derhal temin edebilmemize manı se-
bebler malumdur. Fakat en yakın za. 
blanda behemehal temine mecburuz. 

1.. ·· binneti-Fiat ve maliyet kontro unu, 
ce yalnız müstehlikin menfaati çerçeve
sinden değil. rasyonel bir sanayi haya
tı ve ölçülü ve semereli bir hima~e ve 
tutunmuş, yerleşmiş büyük sanayı ce• 

. . · · noktasından reyanı ve mkışafı teınını 

da zarud bulmaktayız. 
Merbut layiha bu ana mülahaıadan 

aoğmuş bulunmaktadır. 

Aclliye Encümeııinin raporu 
Adliye encümeni raporunda şunları 

söylemektedir. 
"Hükümetin esbabı mucibesile tktı-

&ad encümeninin mazbatası mündereca
tma ve İktısad vekilinin encümende 
'verdiği izaha göre hükümetin mua:yen 
bir program tatbiki ile kararlaştırdı~ e· 
sas prensiplere uygun olarak endüstn sa
hasında günden güne inkişaf eden f~-
0aliyetlcrin neticeleri aJmmakta oldugu 

bir sırada bu yoldaki çalrşrı"'anrn iptidai 
ıtı:ldde1er bakımından müstahsillerc fay-

da temin etmekle beraber endüstriyel 
mamulatın fiatlarınm müstehlikler için 

de ucuzluk temin etmesi bu çalışmanın 
gayesidir. Bu maksadı geniş mikyasta 
temin etmek için hüh.ümetçe yapılan 

himayelerden s?nayi müessec;elerinin 

haksız sayılacak faz la kazançlar elde 
etmelrrine de meydan verilmemesi icab 

etti ğinden hükümete endüstri şubeleri 
mamulatından lüzum gördüklerinin ma
liyet fiatlarını kontrol etmeğe ve alaca

ğı neticeye göre satrş fialanm tesbit et
?llcğe salahiyet verici bir kanun tanzi
nıine lüzum bulunduğuna encümenimiz. 

ce de kanaat hasıl olmuş ve bu sebcb
lerle hazırlanan layihayı esas itibariyle 
kabul ve tasvib etmiştir. 

Encümen layfüamn birinci maddesi. 
ni yazıhş noktasından bazı değişiklik

, lcrJe yenide~ kaleme alınış ve sonuna 
eklediği bir fıkra ile de tesbit edilen sa.. 
tış fiatJarırun ilan olunacağım kaydet
ıniştir. 

İkinci madde, tesbit olunan satlŞ fi

atlanna riayet etmiyenler hakkında ter- ·ı 
tib olunacak cezayı göstermektedir. Bu 
maddede cezaya çarpılacak olan1aTm yal-

ruz endüstri müesseseleri sahiblerine 
münhasır bırakmıyarak bu müessesele. 
rin mamulat fiatıru tesbite salahiyetli 
müdür veya memurları gibi kimselerin 
de tesbit olunan sanş fiatlanna riayet
sizlikte bulunabileceklerinden onların 

da ceza görmeleri için maddede bu cihet 

tasrih olunmuştur. 

Hapis cezasının aşağı haddinin üç 
ay yerine bir ay olması musib olacağı 
düşünülmüş ve ceza o suretle maddeye 
yazılmış ve para cezası teklif gibi kabul 

olunmuştur. 

Maliyet ve toptan satış fiatlarının 

kontrol ve tesbiti için tetkikatta buluna. 
cak memurlarm bu vazifeleri görürken 
vakıf olacakları sırları ifşa etmelerinin 
cezayı müstelzim olacağının bu kanunda 
aynca tesbiti sanayi erbabının mahrem 
tutulmak lazım gelen sırlarının Jayik ol
duğu ehemiyetle masuniyetini temin 
düşüncesiyle lüzumlu görülmüş ve layi
hanın üçüncü madesinde buna dair ceza 
gösterilmekle beraber devlet hizmetin
de üç sene müddetle kullanılmamalarına 
da mahkemelerce hükmolunması hak.. 
kında maddeye kayid konmuştur. 

Teklif layihasında cezalandırılma hu. 
sunun umumi hükümlere bırakılması yu
karıda izah edilen sebebe göre tasvib e. 
dilmediği gibi yalnız devlet hizmetin
de müebbeden kullanılmamak suretin
deki mahrumiyet cezası da ağır göriile· 
rek madde encümence yazıldığı şekilde 
değiştirilmiştir. Encümenimizce ittifak
la kabul edilen layiha umumi heyetin 
tasvibine arzolunmak üzere yüksek re. 

istiğe sunulur. 
Proje adliye encümeninin değiştir

melerinden sonra şu şekli almıştır: 

Madde 1 - lktısad vekilliği endüstri 
şubeleri mamulatından lüzum gördük. 
terinin maliyet ve toptan satış Hatlarını 

kontrol ve tesbit etmeğe ve bu maksad
la işletme ve idare şartlarını, umumi ik
tısadi vaziyetlerini ve buna dair evrak 
ve vesikalarını tetkike salahiyetlidir. 

T esbit edilen satış fiatları ilan olu

nur. 
Madde 2 - Tesbit edil.'Tli§ olan top-

tan satış fiatlarma riayet etmiyen mü. 

esscse sahibleriyle salahiyetli şahıslar 

bir aydan bir seneye kadar hapis ve 

500 liradan 5.000 liraya kadar ağır para 

cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 3 - Maliyet ve toptan satış 

fiatlarmın kontrol ve tesbiti için birinci 

maddeye göre yapılan tetkik neticesinde 

vakıf olacakları sırlan makbul sebebe 

müstenid olmaksızın ifşa eden memur

ların bir aydan bir seneye kadar hapis. 

lerine ve üç sene müddetle devlet hiz

metinde kullanılmamalarına hükınolu-
nur. 

Bu kanunun tatbik şekli tktısad ve· 

kaletince hazırlanacak bir nizamname 

ile tesbit olunacak ve kanun neşri tari
hinden muteber olacaktır. 

ULUS SAYFA 5 

Feshane fabrikasının çalışmaları 

Memlek etin en eski ve emckdar fab
rikalarından olup Sümer Bank tarafm
dan devralınan feshane fabrikası geçen 
yıl yünlü endüstrisi sahasında görülen 
nisbi darhğa rağnıen 1935 senesini çok 
boşnudluk verici neticelerle kapatmış
tır. 

Fabrikanın 1933 de 231.478 ve 1934 
de 361.816 lirayı bulan yerli yapağı mü-

«Ulus» un 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

mek = raşelenmek) (ürpermek). 
Yunancada: (aura = yel), (vo

reas = poyraz), (zefüros = batı 
rüzgarı), ('rigo = titremek, üşü· 
mek), (friki = rağşe), (fritto = 
ürpermek). 

Latincede: (sp1rare = üflPmek, 
sol•ımak) (frigum =- soğuk}. 

Arapçada: {berd - soğuk). 
Fransızcada: (frisson = ürper

me, titreme). 
Bütün bu krlimelcrin asli mad

d,.. ~incle asınmış veya z, r, s halin
de tespit ~dilmiş bulunan kökten 
başka, ek olarak - (bur) sentezin
de oldu~u gi,bi - evvela bir dudak 
sesi, sonra da ( r) görüyoruz: 

(1) (2) (3) (4) 
bora - oğ -!- oh + or t ağ 
berd = eğ + eb + er + ed 
avra = ağ + av + ar + ağ 
vore-as = oğ + ov + or + eğ 
'rig-o = iğ ....!-- .. iv -+- .. ir + ig 
üfürük = Üğ + uf + ur + ük 
lrik-i = iğ + if + ir -ı ik 
frig-um = iğ + .if + _ir + ig 
frisson = iğ + ıf + ır + iğ (s) ... 
fritt-o =iğ + if + ir + ig (t) ... 

efir-mek = eğ + ef + ir 
zelfır-os = eğ (z) + ef -'- ür 

ürper-me ==- üğ (r) + ~p +er 
spir-are = iğ (s) + ıp + ir 

Ses birliği böylece tespit edilen 

Feshane fabrikasından bir görünÜ!J 

bayaatı bu sene 370.546 liraya çıkmıştır. 

Satın alına fiatının vasatisi 1933 için 

71, 1934 için 44 ve 1935 için 51 kuruş 

tutmaktadır. Fabrika ayrıca 49.000 lira

lık yabancı yapakla 516.447 lirahk kam

gam da satın almıştır. Şimdilik dı~ar

dan <ılınan kamgam ipliği, Bursadaki 
Merinos fabrikası işlemeğe başladıktan 

Dil Yazıları 
bu kelimelerde mana olarak - se
mantik münasebetleri meydanda 
bulunan • rüzgar, üşümek, titre
mek ve soğuk mefhumları yer a
lıyor. 

Üşümek ve titremek sogugun 
bir neticesi olduğu gibi rüzgar da 
kendini bize en çok, ya soğuk ve 
yahut da sıcak tesiriyle hissettirir. 
Halbuki ilk insanların soğukla sı
cak arasında sıkı bir münasebet 
hatta birlik görmeleri, veya hiç ol
mazsa bu iki ,..,..-fhnmu aynı isim
le söylemeleri kadar tabii bir şey 
olamaz. 

Bugünkü günde bile soğuk rüz
garların harap ettiği ınez.ruat hak
kında ''soğuktan kavruldu" ''don 
yaktı'' gibi tabirlerin kullanılma
sı, soğukta sıcaklık görmek telak
kisinin hala sürmekte bulunduğu
nu gösterir. 
Şu halde manayı, pek mantıki 

atlamalarla sıcaktan soğuğa ve 
rüzgara, oradan da bir cihetten 
üşümek, titremek ve ürpermek gi
bi hallere, diğer yandan soluk, ko
ku ve nihayet nıb mefhumuna ka
dar yayrlmıt görmekte zihnin ta
kdacaRı bir nokta yoktur. 

Şimdi arhk (uğ + ub + ur) ti
pinin kaynağına ermiş ve burada 

sonra oıemleketimiz i~inde ve daha ucu
za temin olunabilecektir. 

Fabrika 1935 senesi içinde 590.548 
metresi kendi ipliğinden, 176.069 met
resi de Avrupa ipliğinden olmak üzere 
ceman 766.617 metre kumaş çıkarmıt, 

ayrıca 7000 battaniye, 785,637 kilo ipllk 
yapmıştır. Fabrikada 1000 kadar türk 
işçisi çalışmaktadır. 

da kendimizi hemen ııcakbğm ve 
güne§İn karşumda bulmuş oluyo
nız ! 

Filhakika ( uğ + ub + ur) aen
tezi bundan evelki yazıda gözden 
geçirdiğimiz (ak + av + ur) ti
pinde bir sözdür. Orijinal manasr 
da: 

U ğ: sıcaklık, 
Ub: mefhumuna hususilik U:af e 

eden (m) ekinin bir varyanb, 
Ur: tekarrür ve temerküz .. ol

duğuna göre, 
"Tesiri toplu ve mütemerkiz hu

susi bir sıcaklık" ayarında bir şey 
olmak lazımgelir. 

Şimdi düşünelim: Rüzgar, bo
ra, üfürük, koku, soluk ve nıh 

mefhumlarından hangisinin tesiri 
toplu ve mütemerkiz değil ve han
gi biri hususi bir hararet hissi ver
mekten geri kalır 

'Ris, efirti ve esprit kelimeleri
ni tek bir orijine irca eden ''teori" 
aynı zamanda ruhun hunmdan Te· 
rilmiş bir nefha olduğu hikayesi. 
nin de münaaehet ve kaynağım 
meydana çıkarmıt oluyor. 

Hasılı, 'ris, müron, aroma, vro· 
ma, 'rigo, friki, fritto, avra, vorea6 
ve zefüros gibi daha bir sürü JU· 
nanca sözün hikayesi budur. 

M. Ali ACAKA Y 

Tefrika: No: 60 - Madam eve döndü mü? Alber, gözleriyle uşağı takip ederek de
vaın etti: 

Ona bir kadının istibdadı değilse de herhal
de kendisini hakikaten seven bir kadının hü· 
tün bağlılığı lazımdı ... 

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR ·-----

Genç evlilerin hallerine dikkat etmekten 
zevk alan Ansena sordu: 

- Karısmm ona hiç iltifat etmediğini 
farketmiş miydin? Kastan ye' de safça bir 

,kendini beğenişlik vardır. Bir kadmm kencli
sine: "Güzel güz leriniz v~r," demesi hemen 
gönlünü ona vermesine kafi geliyor. 

- Odet'den çok emindi. Evlenmeden ön
ce ıst1rab çekerek sevmedi. Kendisini fazla 
'tasalandırmıyan bir kadının sevmediğini sa
nırdı. 

Albcr sustu. Bu hadi:;eyi Bert'e bildir
mekte aceJe ediyor ve onun ne kadar şaşıra
cağını diişünüvordu. 

Adımlarını. sıkla5trrarak sordu: 
- Benimle beraber gelecek misin? 
- Hay!l' <ı"rılacaı!rm. 
AlhP.r Pvinin merdivenlerini ht7!r Jır ..,lı 

~,.',..1 Hnlden P""''"tnekte olan H:ilTo e~ ı1 disi
nın ayak SC!';ler1nl tanıyarak hemen kapıyı 
actı. 

Neşeli bir atılışla koşup gelen Bert bağır
dı: 

- Evet, Madam eve döndü. 
- Seni adamakıllı şaşırtacağım. Kastan-

ye'n in bir metresi var. Odet de biliyor. 
Bert düşündü: "Sadece bir haber vermek 

için bu kadar hızlı merdivenlerden çıkmış." 
- Mesele seni atakalanchrmadı mı? 
Dalgın oldu~unu hisseden Bert bakışla

rına bir ıstırab ifadesi vermeğ·c ~alışarak: 
- Elbette aUikalandırdı. Berbad şey. 

AnJ :ıt .. 
Alber, elinde tutmakta olduO-u mektuba 

gözlcri11i indirerek: 
0 

- H,.psi l,n lrad~r. dt>di. 
Rica ederim, anlat. İ~iti!mcmiş bir 

~ey ... 
D:.ıha Öt"r:ini bilmiyorum. ~imdi şu 

m .. •,. 1J>3 cev:ıb ver.neli. 
Alber salona döndüğU zaman Ifügo ye

r.ı~·{ odasının kapısını açtı. 

Hil!!'o çorba tabağım alırken Bertı 
- Wlıen 1 saw hor: Monday I had an 

idea of that, dtdl. 
- Y ou always bave such dea wheıı 

th:ngs happen. 

- Onları görmek yeterdi. She was not a 
woman for him. 

Hügo yemek odasından çıktıktan sonra 
Bert: 

- Adamcağızın aşka ihtiyacı var dedi. 
Evınde o aşkı bulamıyordu. Basit m~sele .... 

- Anlryamc-drm. 
- Odct mükemmel bir kcı<lm<lır. Buna bir 

divece0- inı yok. Fv: il". ,.ncnğu ite. koca~r ile 
meşgul oluyor, fa1rnt kocaı::c ile de evli ile 
me-;~uı. ol<luğ u f> ihi meşgul oluvor. Filip in
ce, hıslı bir erkektir .. 

Sinirli bir tavurla a;; 7.mr sildi. 
Alber fikrinde l';rarla: 
- Anhyamadım. Tahmin ediyormu~un 

ki Filip Odet'in t.ılıiati ni so~uk buluyordu? 
Halbuld a!Jıl beğendiki de ond3ki iticlalcli. 
Bnnu bi~~yorum, çiiııkii onları evlendirmiş 
ol::ınAh~n ını. Ben~P 7!'1 .. ~n ivke lJilmediğimiz 
bu hadıscdc ge;:ıci bir dnlaletin e~erlerini 
araınaJıyız. O rkt Filip'i takdir ediyordu ... 
onn sıkmıyorciu ... 

Bert, uşağın gidip gelmesine hiç aldırış 
et:hıedenı 

- _Rahat9ız edHmcf;-e ihllyacı vardı, dedi, 

Alber sustu ve yemeğini bitirmekte ace
le etti. Kastanye'yi haklı çıkarmağa çalışa
rak Bert'in kendi metrukiyetinden şikayet 
etmek istediğini tahmin ediyordu. Sözlerin. 
de sade bir isyan duygusunun izlerini görü
yor ve ~e~t'!n her söylediği sözü, kendisini 
kızdırdıgı ıçın, manasız buluyordu. 

Salona geçtikleri zaman Alber şiddetle 
knpıyr iterek sfü:lerine devam etti: 

- Sö~~ec1iğim açıktır. Kadın arın muha~ 
~\em eden ~l.dleri w~o·~tuğ·unu bilirim ve şu mu· 
ıakem.e gt~ç degıldır. Ben diyorum ki Filip, 
muteclıl nıızaçlr olduğundan dolayı Odet'le 
ev1e · · ("\ • nmı~tı. "n halde onu bu sebeble terket-
mckte değildir. 

- Filip beclbahttı. Ben Odet'i bilirim 
buz gibi bir knflındır. 1 

Alber bağırdı: 

- Sen daima me~elentn ken 1ilsi ile alA· 
kalaııma.zsm. B.~n diyorum ki o Odet'le ml-
zacmm itid~ti dolayısiyle evlenmlsti ve şu 
halde bu sebeble ondan ayrılmama!;tadır. 

(Sonu var) 
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Gündelik 

YENi MALİYE KADROSU 
(Başı 1. inci sayfada) 

<lan g_ .ı · i:dçenin bütün tathik 
nuamele!eı·ini yapmak, masraf 
teahhüdlerini mürakabe ve masra
,:a aid mukaveleleri tetkik etmek, 
büdçe miivazenesini temin edecek 
t,~dbirleri araştırmak, masrafa 
müteaMk kanun projelerini ha
zırlamak, mülhak hüdçe projele
rini etüd etmek gibi vazifeler ve
·ilmiştir. Merkez daireleri muha
$Cbe müdürlükleri bu umum mü· 
dürlüğe bağlanmıştır. 

Muhasebat umum müdürlüğü: 
Yukarıda sayılan işler dı"ında ka
lan malum işleri yapacaktır. Mu. 
hasebe kontrolörleri, merkez mu· 
hasel>ccisi, miilki ve askeri nakit 
nuhasipbri bu umum müdürlüğe 
bağlıdır. 

Varidat umum müdürlüğiı: 
Devletin gelir büdçesini ve mucib 
sebeblerini hazırlayacak, varidat 
kanunlarının tatbiklerini idare · ::: 
vilayetler gelir teşkilatmın çaıış· 
gıasmı tanzim edecektir. Yeni Ma· 
liye teşkilatiyle faaliyet çerçevesi 
genişli yen bu umum mU<lürli.ik; 
hususi idarelere verilmiş olan bina 
ve arazi vergilerinin tarh, tahak
kuk, tahrir ve tadili iş!erinc id ka 
nun ve nizamnameleri hazırlamak, 
tatbikatta anlaşmazlık ve tered. 
düdler üzerine sorulacak suallere 
cevab vermek, bu işlere aid hü
'.<ümlcrin geçikmeden tatbikini te
min edecek tedhirJer almak ~ibi 
Finans makinesinin bütün bir cep 
hes=nin i 0 lerinin düzğün ve aksa· 
madan yürümesi işile vazifclendi 
nlmiştir Nihayet -varidat umum 
müdürlüğünün işleri arasında bu
hman ve varidata tesiri olan bütün 
kanunları tetkik etmek ve bunl..; r 
etrafın claki düşüncelerini bildir 
mek; kanunlarına göre Maliye 
~Vekilinin iznile ter~tinleri gere
ken vergilerin terkinlerine aıd 
muameleleri yapmak maH tc~Idk 
heyetince g:.isterilecek lüzuma gö
re var··~·~ · ..... ~istiJ,.ı ...... · :~·n m'!\lu-
mat to. l m k e m; h 1 i i l re' erin 
gelir işkı .nin devlet geJirile alaka 
ve nh~n~ini lemin etmek gibi; ye
ni teşkilatın ha~arısını sağlıyacak 
'büyük finans işleri; hu umum miı· 
dürlü'.Je verilen ehemiyeti anlat
m"' '·t-1'\rhr. 

J\ akıt işleri t1mum müdürlüğü: 
}fa2 ·ne muamd ~!erini yapacak; 
hazine mevcndlarım lenmiye ve 
hazinenin milli ve yabanc:ı mties 
sesefor, şirketler, diyunu umumi
ye ve darphane ile muamelelerini 
~aıı-zim e<l ecek mali p: vnsaları ta. 
.<İb, nakit ve esham ve tahvilat 
bors:ı!"m.ı kontrol, milli paranın 
tedavül ve clml•ığunu, tediye muva 
ıer. ~~ini !tredi iş!Prinin temini yo
l·~ , .., tedbirler, hazine bono ve 
t~hvHl~r\~;n ... ..,.. ' '..won!"rmı temin 
etrn~k gibi, r.,,faliye Vekf 1 -tinin 
halkla obn muamclr'"r ve devle· 
tin na!tit siy::,.selini ali rn.larıdıran 
i~ler üzer"nde cahşacaktır. Diyu
nu urmmiye, 113kit, e:ıham ve tah
vilat hor~i'\"I . Osnv•rılı bnnkası ko
miserbri ve bankalar mür<'.kibleri 
bu umum müdürlüğe bağlanmış
tır. 

Muntazam borçlar umum mü
dürlüğü- Zat maaşlarına aid işler, 
tekaüd kanununun İyi tatbiki, ha
zine bono ve tahvillerinin muame· 
leleri işleriyle uğraşacak.; 

Milli emlak müdürlüğü- Dev
let binalarının tamir ve muhafaza
sı, hazineye aid alım satım işleri, 
defterler tutulması ve hazine ile 
alakalı tapu işlerinin düzğün yü
rümesini temin edecektir. 

Darphane ve damga matbaası
madeni para, pul, madalya ve kıy
metli evrak ba:;mak yolundaki ça
lışmasına devam edecektir. 

T ahsili.t müdürlüğü: Vilayet
lerle müesseselerden her ay tahak
kuk ve tahsil hesablarını toplıya
rak tetkik etmek, tahsilat nisbet
lerini yükseltmek, tahsilat istatis· 
tikleri için gereken mulurnatı top· 
lamak ve tahsilat işlerinin iyi yÜ· 
rümesini temin etmek işleriyle va 
zifelendirilmiştir. 

Zat işleri müdürlüğünün vazı. 
f el eri yeni memur kadrolarının 
~ereklerine göre tanzim eclilmişt~r. 
Bu tanzim sicil ve tekaüdlük iş· 
lerini düzğün ve pratik formülle
re bağlıyacaktır. 

Levazım ve kıymetli evrak mü
dürlüğü: Geniş finans teşkilatının 
işlemesi için gerekli olan malze
meleri daima ve her yerde hazır 
bulundurmak ve bunlardan en 
fazla randiman alınabilecek şekil
de kullanmayı temin etmek yolun. 
daki çalışmasına, yeni teşkilat ka· 
nununun verdiği yeni imkanlar· 
dan faydalanarak devam edecek 
tir. 

Merkez teşkilatının son bir ko
lu olarak ta mükellefler varidat i
d.:ıreleri arasındaki anlasmazlık
ları halledecek olan iti;az ve 
temyiz komisyonlarını görüyoruz 
Bu komisyonlar çalrşmalarmın hu 
lasalariyle beraber tatbikatta gör 
dükleri noksan ve hataları, düzel
tilmesi gerekli noktaları vekalete 
bildirmek gibi ehemiyetli bir vazi. 
fe almı~ bulunmaktadırlar. 

Vilayetlerdeki teşltilat; o/aşa· 
yan ihtiyaçları karşılayacak ve fi. 
nans makinemizi modernleştirile
cek olan merkez teşkilatiyle mu
vazi gidecek esaslar üzerine kurul· 
muştur. Defterdarın idaresi altın
da varid1\t, tahsilat, muhasebe mü
dürleriyle; işi ehemiyetli olan vi
layetlerde milli emlak müdürleri, 
her biri kendi iş sahaları iç:nde 
kendilerine bağlanan teskilatın 
düzgün ve aksamadan çalışması
nı temin edecek; bütün bu mevzii 
çalışmalar, bir araya gelince ide
al ve ileri cumuriyet finansı beli
recektir. 

Son sözümüz yeni kadroda va
zife afacak olanlara başarılar di-
lemektir. xxx 

Y enişehirde kiralık daire 
Yenişehirin en havadar ve ne

zaretli bir yerinde Parke ve Li
noliyom yağlı boya 6 odalı mü
kemmel konforlu bir daire kira
lıktır. Garajı vardır. 

Selanik caddesi No. 47 Tele-
fon 3935 1-2058 

: r, 
Bu akşam Avrupa istasyonların
dan dinlenebilecek seçme program 
KONSERLER 

19.- Hamburg (orkestra) 

19.- Paris P. T. T. (senfonik) 

20.20 Berlin (viyolonsbl) 

21.- Varsova (senfonik) 

21.10 Döyçland (senfonik) 
21.35 Roma (Harmoni) 
21.45 Radio - Paris (konser) 
22.30 Milano (keman) 

22.30 Kolonya (askeri müzik) 

22.40 Lüksenburg (Piyano ve keman) 

23.2.5 Droitwric (orkestra) 

ODA MOZIGI, HAFİF MÜZiK 
18.15 Bükreş (Hafif müzik) 
19.- t .N. R. fransızca (oda müziği) 

JC).15 Tuluz (operet havalan) 

19.55 ., ( Hanven gitar) 
20.35 Biikreş (şarkı) 

23.30 Athlon (hafif müzik) 
23 35 B.ıdapes .. e (Tsiı>an miizi~i) 

TiYATRO, OPERA, VARYETE 
20.30 Budape~te (La vie de Boheme· 

Puecini). 
21.10 Leipzig (opera suvaresi) 

2115 Prag (Varyete) 
21.30 Faris P. T. T. ($arlok Hol· 

mes • Konan Doyil'in yıldönü
mü serefine). 

22.- Norm::ındi (oneret) 
23.- Post P;;ırizyen ( 1 perdelik pi

yes). 

/) A NS MOZlGI 
23.30 Londra 
23.15 Varşova 

23.45 Roma 
24.- Norm;ın~i. T<onı-:ı!-oı:ıg 

24 .15 Tul uz. Droitwich. 

İSTANBUL RADYOSU 
18.-
19.-

19.15 

Oda musikisi (plak) 
Haberler 
Muhtelif plakıar 

19.30 Zehirli <>"azler hak'·ın~a kon· 
ferans: Kimya muallimi Maz
har tarafından 

20.- Halk musikisi 
20.30 Stüdyo orkestraları ve Ba· 

yan Karakaş 
21.30 Son haberler, 

Saat 22 den sonra Anadolu a
jansının · gazetelere mahsus 
havarlis servisi verilecektir. 

ANKARA RADYOSU 
12.30 Plak yayımı ve ajans haberleri 
19.30 Çocuklara hikaye ve edebiyat 
19.50 Hafif plak yayımı 
20.10 Karpiç Şehir lokantasından 

nakil 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Karpiç Şehir lokantasından 

nakil 

Ankaranın kereste 
ihtiyacı 

Zingat şirketinin pek yakın günler

de Derince limanı üzerinden şimendi

ferle Ankaraya bir hayli kereste gön
dermeğe karar vermiş olduğunu öğreni
yoruz. Ankaradaki inşaat için ihtiyaç 
olan kerestenin son zamanlarda ınikdar. 

ca azalması fiatların biraz fazlaca yük

selmesini mucip olmuı:;tu. ZinP"al sevki
vatmrn vaziyeti normal bir hale irca e

deceği şüphesiz görülüyor. 

1ıazırl!ldığı eslıriın, 1-Ialkevinin 
nıüsubaJ~aları • J d. ııet:,cet-eıı ı 

• 

llalkevincle. eskrim nıiis1ıl.'.lf alarma gir"n gen"!"r BB. Ali Rana Tarhan 
ve F end G iiı L •• ıe birlikte 

Ilalkevindc iH yıl önce açrlmış olan 
(eskrim} kısm.nda çalışanlar arasında 

hazırlanan müsabakaların sonunrusu 
kılıç da dün akşam yapıldı. Salonu bü· 
yük bir mer<'klı kalabalığı doldurmuştu. 
Aynı zamanda, bu gün, Bayanların fi
lore müsabakasının da oluşu bu alakayı 
bir kat daha artırmış bulunuyordu. Se· 
yirciler arasında. Gümrük ve inhisarlar 
bakanı B. Rana Tarhan Halkevi başka 
m B. Ferid Celal Güven. lialkevi komi 
teleri başkanları. birçok halkevi men· 
supları vardı. Diğer iki müc:abakada d;,:ı 

olduğu gibi finale kalmış olan sekiz es· 
krimci ve iki Bayan eskrimci tam saa• 
18 de salona girdiler ve biraz sonra ter
tip edilen sıra ile müsabakalarına baş
ladılar. Müsabakalar çok çetin ve heye
canh oldu. Gençler derece almak için 
müthiş çalıştılar. Kıhçları bile kıran bu 
çetin müsabakal'lr<l:ın sonra piimrük vf 
inhisarlar vekili Bay P. • .,a_ Tarhan 

gen--tere derecele-rine göre halkevi spor 

kolu tarafrndan verilmesi kararlaştrrıl · 

mış olan kupaları tevzi ve ellerini sr 
karak bütiin eskrimcileri tebrik etti. 

MÜSABAKAT.APTN" TETİCESİ 
Flore ,.,..;;.,:ıh:::ı1'<>c;ı, Baylar: 

I. Must::ı.fa 

Tl. 7ihni 
ın. Neiat 

Ere ır;· saba 1rnsı, Baylar: 

I. Zihni 
II. . Mustafa 

IH. Reşat 

Kıh~ -nüsabakası, Baylar: 

I. Halim 
iL Bedri 

ili. llfiustaf a 
Flore :ııfü:abakası. Bayanlar: 1 

L Vedide 
II. Handan 

Gençler Birliği - Güvenç 
, Sporu O - 2 yendi 
Dün lik maçlarına devam edildi. An· 

kara gücü alanında Gençler Birliği Gü
vençspor birinci takımları karşılaştdar. 
Hakem İzzetin idare ettiği bu maçı 
Gençler Birliği ikinci devrede attığı iki 

golle kazandı. 

Birinci devrede Gençler Birliği gibi 
üstün bir takıma gol atmak fırsatını 

vermeyen Güvençsporlular çok canlı oy 
nadılar. İkinci devrede de yorulduklar: 

için baskıya dayanamadılar. 

Gençler birliği, ehemiyet vermediği 

bu maçtan az daha beraberlikle çıkıyor
du. Takımrn ciddi bir oyundan ziyade 
ekzersiz ihtiyacı olan futbolcular için 
h;;ızırlandığr a-örülmekte idi. 

İtalya Adisababadaki fransız ve İngiliz 
ask~er lerinin cel{ilmesini istedi .. .,,. 
(Ba:jı J. inci sayfada) 

fransız ve İngiliz kuvvetlerinin devamlı 
surette Habcşistan'da bulunmalarına lü
zum kalmamış olması olduğunu söyle

miştir. 

Londra. 21 (A.A.) - Resmi mahfil. 
ler, Adisababa'daki ingiliz elçiliğini ko
ruyan Sih 'ler müfrezesinin ha beş pay. 
tahtından çekilmesine dair olan italyan 

isteğinin resmi surette yapılmış kati bir 

teşebbüs olmayıp, daha ziyade bir teklif 
mahiyetinde olduğunu bildirmektedir. 

Bu taleb, daha önce üç defa yapıl

mıştır: 

1. - Mareşal Badoglio, geçenlerde 

B. Barton ile görüştüğü sırada böyle 
bir talebte bulunmuştur. 

2. - B. Suviç, Sir Erik Drummond 

nezdinde bu talebi tekrar etmiştir 

3. - B. Grandi tarafından ingiliz dış 
işler bakanlrğına bu yolda bir müracaat 
yapılmıştır. 

Sanıldığına göre, Londra hükümeti, 

bu talebi şimdilik kabul etmiyecek ve 
Sih müfrezesi daha bir müddet Adisaba· 
ba'da kalacaktır. 

B. Eden'in bugün öğleden sonra a
vam kamarasında bu mesele hakkında 
beyanatta bulunması ihtimali vardır. 

Londra, 21 (A.A.) - İngiliz ve fran· 
sız hükümetleri Adisababadaki tebaala

rını koruyan askerlerinin geri çekilme
si için !taylanın yaptığı şifahi ricayı 

kabul edip etmiyecekleri hakkında te-· 
masa geçmişlerdir. Paris ve Londra bu 
meselede aynı tavrı tıkınacaklardır. 

~-=-:::================================================================================ 
Tefrika: No: 58 ...... rine almasını bekliyor demektir ki, İsviçre-

TQC 
• nin böyle bir misal teşkil etmesi, hiç bir su-

" r=': ·' U 1 1 ' IARB h. · _. 1 '1 .,-- retle harbm ma ıyetıni değiştiremez. 

1914 de alman yüksek kumanda idaresi 
Y:ızan: General LUDENDORF gibi, coğrafi vaziyetleri elverişli olmıyan 

Türkçeve ı,;evıren: Hıkmet TUNA devletlerin çoğu şu meseleyi göz önünde tut-

Harb nizamına girme direktifleriyle mü
dafaa orJnsunu harb için hazır bir vaziyete 
sokmak, dış politika durumunun iyiden iyiye 
ölçülüp biı::itıncsine, düşman vaziyetinin ve 
ondan çı~~a:ak iht" mal1erin büyük bir ihti
mamla tetkikine, harb sahnelerinin coö-rafi 

mak zorundadırlar: Müteaddid hasımlardan 
harbın kati neticesi hangisinin hezimete uğ~ 
ramasına bağlı olduğu hasım ve dolayısiyle 
"en tehlikelisi,, hangisidir? 

şark cephesinde 1914 ağustos sonundan ikin
ci teşrine kadar, Avusturya . Macar ordusll
nun harb güdümiyle ilgili olarak aded iti
bariyle üstün olan rus kuvvetlerini durdur
duğumu ve bu suretle, alman yüksek ku
manda idaresine garbtaki hareketleri tatbik 
etmek fırsatını verdiğimi hatırlatmak iste
rim. 

Bir başkumandanın, böyle elverişli olmı
yan bir coğrafi durum içinde kendi memle
ketini harbm dehşetine karşı korumayı dü
şünmesine imkan yoktur. 

1914 de bile buna, şarkta imkan olmadı; an
cak Tanenberg ve Mazuriya bataklıklarında
ki meydan muharebeleriyle korunma mey
dana geldi. Harb nizamına girişte memleke
ti korumak emeli, hiç bir zaman kuvvetin da
ğılmasına saik olmamalıdır. 

b 

tebekkiillrrinin araf:tırılmasma ve kendi or
dust'nnn vaziyet mi~ bütün vuzulıiyle bilin
me ... · ne lü:mm göstermektedir. 

Bir devlet, İsviçre gibi, müdafaa ordusu
nu yalnız smrrhrmı korumak icin i<ullanahil
dio·i takr1i··de. böyle bir devletin harb o·üdü-
m;; ··:ıtü bir dvru•-rtdadrr. ı:. 

'T' • ..., .. ,,..• lın harb güdümü, düsmanrn dö
vil' ~- ini istcmc!{tedir. Bu itib~rla, mesela, 
İs v · -e va1nrz kendini müdafaa edince, düş
m-r ·11 dövi.Hmesini. ba'.:ka bir devletin üze-

Kıtaların meydan muharebesine sokul
masıı:da, hasım, safına karşı hücum etmek 
suretıyle düşman üzerinde zafer kazandıran 
bir siklet merkezi temin etmek nasıl kuman
d?r:1ı? .mehareti ise, bu siklet merkezinin teş
k~lı ıçın haz:r.lık mahiyetini taşıyan bir harb 
nızamına gırışte, tekmil müdafaa ordusu
nun siklet merkezi "en tehlikelisi'' addedi
len düşmana ~arşı çevrilmelidir; bu yapılır
ken, harbm duşman memleket içine sürül
mesi gayesiyle hareket edilmelidir. Kati ne
ticeyi verecek olan harb hareketine müessir 
olmalarının önüne geçmek için, öbür düs
man, veya di.ismanlara karşı daha az kuvv~t 
kullanılır. Bu düsünceve vuzuh vermek için, 

Alman yüksek kumanda idaresinin, bu
nu, alınan sonuçtan daha iyi başaramaması
nm, garbtaki harbm tatbiki için yüksek ku
manda idaresine şarktaki hareketlerle vakit 
kazandırmak şeklindeki davanm halli ile hiç 
bir ilgisi yoktur. 

Memleketinin coğrafi durumu fevkalade 
elverişsiz olan bir başkumandan, ihtimal ki, 
vaziy~t .vuzuh kespetmeğe başlayınca her
hangı bır noktada kullanmak üzere, ordu 
kıtalarrnı elverişli demiryoiu hatlarında ge
ride alıkoymağı da göz önünde tutacaktır. 
Fakat, bu suretle, daha başlangıçta tekmil 
kuvveti düşmana ı<arşı kullanmak esası bo-
zulmamalıdır. · 

1914 ağustosunun sonunda yüksek ku
manda idaresinin şarki Prusya'yı ruslardan 
temizlemek arzusu, hareket esnasında 2 kol
ordunun ayrılıp gönderilmesine sebeb oldu, 
ki, sonradan, Marntda kati neticesi olan mey· 
dan muharebesinde bunun eksikliği sezildi. 

Eğer düşmana bırakılması zaruri olan 
topraklar varsa, bu yerlerde müdafaa kabili
yeti olan erkeklerle harb güdümü için kıy
meti olan şeylerin geriye sevkedilmesi için, 
seferberlik yapılırken tedbir alınması Hizrrn· 
dır. Halk harbı ac;mak dü<'iiniilüyorsa, bu tak
dirde, seferberliğe uygun bir surette ic~b 
eden tedbirlerin alınması ve talim o~örmüŞ 
olanların orada bırakılm~· ,.rr """'re kir. 

(Sonu var) 
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Kapalı zarf usulile eksiltme ilim: 

ETlBANK 
Genel Direktörliiğünden: 

1 - Ergani civanndaki Guleman Krom ~d~~n
bi il bunlara aıt -ua

de yaptırılacak dokuz adet na. e k lmıştır 
lizasyon ve toprak ıesviyesi eksıltmeye çı an • 

2 - Bu işe ait eksiltme e~la şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesı 

.. 
B) Mukavelename 
C) Fenni şartname 
D) Planlar. ı· ..ı.- A '--d 

Talipler ba evrakı beş lira mukab1 muıı:: . na~• a 
Eti Bank Genel Direktörlüğünde Se~eterhk~ :!e 
Ergani Madende Eti Bank Guleman BtırOSU Dırektor-
lüğünden alabilirler. • .. •. t 1 ı de 

3 - Eksiltme 30.5.936 curnartes• gunu ~· . 
E .•• _... • ..1-ı.1• Eti Bank GuJeman Burosu Dı-

rgan1 IV.CIUenınqça 
rektörlüö-ünde yapı1acaktır. 

... E,k ·ı-· kapalı zarf usulile olacaktır. • 
.., - ıı .. &.._ • k • · "mdıye kas - Eksiltmeye iştirak edebıl'!'~ _ıçın şı_ etle 

dar asgari 35 bin 1irabk bir yapı qını hiianü IUI' 

bitirmiş olmak taznndır. gün • 
6 - Teklif mektuplan yuk~~!.~1~1 

, __ :~ .. ta= 
d·ı ..... ih iki saat evYÇ&uıe 1U1UA& 

e 1 en saatten en -r-a-..1!-1. •• 1.... .. makbuz muka-
Bank Gu1eman BÜl'O&U uu çatöl' ugune 
biH"de ,,.....;ıecekrir. ihayet ihale 

Posta ile gönderile~k mektut>l•;:im ve zarilann 
saatinden iki saat evvelme kada::ıı~a. (1068). 
usulü dairesinde kapatılmış ohn t-1970 

Ankara ValiliWod en: \ 
(20751) lira bedeni Ankara 'Merkes kanı 1936 maH yılı hf· 

Kum, Tuf1a ft ake resminin ltir .-Hli kapalı Ari -ıı ile 
arts•-1• çtkanlmlftır. 

İhale ı Huiran 936 paartcsi giiail aut 15 de •iliyet daimi ea-
cümeninde yapılacaktır. 

Talipler (1556) lira (33) kuruttuk mııftkkat t~~le ~
bart malt vesikalarını ve tekliflerini ve kanunun tayın ettığı vem
kalan artmna eksiltme ft ihale kanmra Wlkiimıeri daireainde saat 
14 de kadar daimi endimen reisliğine .ermeleri llsımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara hunsl mahaebe clirektörlil-
l&nde da1Jtı1aeaktır. (1079) 1-1984 

Kapalı zarf usuli ile eksiltme ilanı 
İçel vilayeti Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Devlet Demir Yolları hesabına Menin Limanına hariçten 

celecek (20) bin ton demir yollan demir inpat malzemesinin ~ 
mendUfer iakelesinden mavnalardan çılamlaralr ftpnlara tahmil 
ve icabmda vagonlardan iıkeledeki depolara istif •e tekrar ngon
lara tahmil etmek ilzere i1ç ameliyeyi~ için (17200) liralık 
muhammen bedelli tahliye i•i 7-S-"5 tarihinden itibaren kapalı 
zarf usulU ile ebfttmeye konulmqtur. 

2 - Eksiltme 25-5-936 tarih.ine tesadiif eden Pazartesi gUnU sa
at ıs de tçel villyetl Nafıa MüdürlillODdc tqek1rill eden komiı
yon huunmda yapılacaktır • 

3 - Muvakkat teminat mikdarı (1290) Uradır. 
!ıtek1i1erin bu mlkdar teminatı muvakbteyi mal unc1rfmdan 

makbus mukabilinde yatınmJan veya muteber banka mektubunu 
ibraz etmeleri mecburidir. 

4 - tsteldiler tekfff mektupJarmı ebiltmeden bir sat evvel 
ihale komia1onana tevdi etmeleri 1bunC111'. Jlektuplann postada 
gecikmi• olması tekli kabul edilmiycceJrtir. 

S - t.tekli1er 936 ydı ticaret odalı .aı"kumı eblltme aaatm
da komlaJOM te...di etmeleri tert.ti anlalnak iatiyenlerin Nafıa 
Miidüd51üne nriincaat etmeleri ilin olunUI'· (1010) 1-11r70 

ınnn111•nnn11m111011111uııu1111_..11HHIHHHNIN18*fll . 

1 SUMER BANK ! - -= = 
Nafıa Bakanlığından: i Umumi Müdürlüğünden: i 

·· ü saat 15 dr Ankarada Nafıa Ba- =-= Bankamızca tesisine ba<ı:ılanan Demir ve r .... Hk Fab- §_ 
1 Temmuz 1936 çarşamba ~n dasında 200000 lira muham- '!r ~ 

kanlrğ. malzeme eksiltme komık sy~nu a~f usulü ile eksiltmeye konul- S§ rikalannda vazife deruhte etmek üzere ihtı"as sahibi § 
men bedelli 4000 ton kreozot apa 1 z § olmak için ecnebi memleketlerinde staj görmek mak- § 
anı tur. . 1 r mukabilinde Bakanlık § sadile on Teknişe Hohşule veya mümasil mektepler § 

Şartnaır.e ve mukavele proıes on ıra - == 
Malzeme claiffsindea verilecektir. =: mezunu makine • .Metallürji, Maden ve Elektrik Mü- 55 

MUTakkat t min!" 11250 li~· 
1 

Temmuz 936 çarşamba günil §hendialeri ile on teknikünı mezunu seçilecektir § 
lst:klilecil1 teklif mektup 1111 

14 .. dilrlü~üne vermeleri ıazım- § Bu mühendis ve tekniıiyenlerin askerliklerini yap- § 
aat 14 de kadar Bakanlık malzeme u § mış olmaları. resmi veya hususi müesseselere karşı E 

,.4:ı::;r·~< 1'.!:0~30~)~------1:.-~19_58 __________ iJi staja gitmelerine ve avdette Bankanın hizmetinde ça- E 
\s hşmasma mani olacak şekilde hizmet teahhütleri ot- 1 
,5 maması, sıhhatlerinin demir ve çelik fabrikalarmm 55 
§ herhangi bir şubesinde ~abşmasma müsait olması ti- § 
§ nmdır. Namzedlere stajlan esnasmda müsaid tahsi- 5 
§ sat verilecektir. 5 
Si Yukanki şartlan haiz olup da staja gitmek iıti- 5 
ji yenlerin aşağıda yudı wsaild (Slmer Bank Umumi ı 
E Müdürlüğü, Ankara) adteıiıie (M. E.) remziyle a&ı-

Kırsehir tlbaylığından : , 
und .agonclan bofaltılarak istnJon baridnde 

N '(er'dy_ hta~İns ~k şattivle 936 ydı yol inpatı için ytis ton 
8 

2';;,~ JHnmnen bedelli Ereali maden kömilrii atm alnmıa· 
;: ~ra ~ 25-5-936 taljilaiae kadar açık eksilum,e kon-

muC~n daha ,.1a maıemat almak idn her gUa ve webi~t
meye eirmek için de bedeli muhamm nenin yü:>.:de yedi buçugu nıa
betindeki teminatı hususi muhaııe':ıe hesabına Zinat bankasına _ya: 
tırdrklarını gösteren makbuzla birlikte bükümet konağmda daimı 
eaefmene bas vurm::11an nan olunur. (1116) 1-2062 

SUMER 
llmumi Müdürlüğiinde111 
Bankamızca tesisine başlanan Demir ve Çelik Fab

rikalannda tekniker olarak istihdam edilmek ve tah
sil ettirilmek üzere ecnebt memleketlerine gönderil-
meltlçin 25 sanat mektebi uıezumı ~eçil~cektir. • 

Bu namzetlerin tahsile gitmelerıne ve avdetlenn
de Banka hizmetinde çahşmalaıma mani ola~ te
kilde resmi veya hususi bir müesseseye karşı hızrnet 
teahhütleri olmaması ve askeri hizmetlerini yapmış 
olup sıhhi vaziye.tlerinin demir ve çelik fabrikalan bü
tün şubelerinde çalışabilmelerine müsait olması li· 
zımdır. 

Yukanki evsafı haiz olupta Banka hesabına tahsi
le gitmek istiyenlerin aşağıda yuıh vesafiri en geç 30 
haZiran 1936 tarihine kadar (M. E.) remziyle (Sfüner 
Bank Umum Müdürlüğü - Ankara) adresine gönder
meleri icap eder. 

VESİKALAR: 
1. - Hal tercümesi 
2. - Mektep şehadetnamesi 
3. - Çalııtığı yerlerden bonservisl,.ri 
4. - Sıhhat raporu. 
.S. - Fotoğraf 
Bu ftaika•ar üçer niiaha ve makine ile yazılmış 

olacakttr. 1-2007 

Ankara Valiliğinden : 
Hususi id reye ait Necati bey caddeaind 'i dil~ n1 nn ~uk 

arayı caddesinde mevcut d kkin ve haae ve sair ak ratın H ran 
936 iptidas11t n Mayıs 937 somana kadar bir senelik icarları acık 
art•rma a ç•karıl ı t r. 

ihale 21 Mayıs 936 pel'fembe günü saat 15 de vilayet daimt encü
meninde yap lac:aktır. 

istekliler şartnamelerinde yazılı b delin % 7 buCuğu niabetinde 
muvakkat tem.iıı3t verme .. e mecburdur. 

Şartnameyi görmek. fula izahat almak istiyenlerin huıust mu-
b sebe dircktöılügüae anücacaadarı ilan olunur. (1001) 1-1877 

PEK YAKINDA YENİ SİNEMADA 
lSPRITIZM - MANYAnzM TECROBELERI 

~ dermeleri icap eder. Ei 
5 VESAİK: -= 1 T .. "bil § 5 . - ercumeı E 
§ 2.- Diploma sure~ ve imtihanlva ait notlar. İi = 3. - Varsa bonservisler. = 
i§ 4. - Sıhhat Raporu. E - -5 5. - Fotoğraf. 5 
§ Bu vesaik üçer nüsha Ye makine ile yazılmış ola- İ§ 
=~~ = 
- k == § En ~ Haziran 1936 sonuna adar müracaat edi- 5 
- 1 kt" 1 2006 == = ece ır. _ == 
§111 .. 111111111111111111111nnı•ı-. ....... : 

Ankara Jandarma Genel Komu. 
tanlı~ Sabualnıa Ko!Disyonundan: 

TeahhiidUoi yapamıyan miteabhit nam Ye heaabma 1441 liralık 
ye on bet cıe.it yemek takaDI (T~ ~iri. Bardllk, Çaftt Kepk, 
.Pfıçe ve aaiıe) 23. S. 936 ~ &iiDii Mat ea Wıde paarlıkla 
satın alınacaktır. 

Her çeıide biçilen fiat ve cerek~~ hilpler puaas Komisyon.. 
dan alınabilecek şartnamede yuılıUU". Pularhp bnpmk iati,en
letin 108 lira 61 kuru,ıllk .-fııat makhuzmiyle pazarlık saatinde 
komisyona ba! vurmaları. <977) 1-1796 

Afyon Uhaylığından: 
1 - Muhammen bedeli yedi bia lira oıaa :retmit bin kilo Moto

rin 5 Haziran 936 cuma gUnU aaa~ 15 de kapalı zarf •ulile Viliyet 
Eac:iimeııi aalonwıda kati i,baleaı yapılmak üzere eksiltmeye kon-
auttur. 

2 - Eksiltmeye girmek iatiyenltt •sıs- Hra muvakkat teminat 
verecekler ve teklif mektuptarııu yu~arda yazılı gün ve saate ka· 
dar Villyet Encllmen rela1iğine wnm, olacalt!ardır. 

3 - Bu ite aid prtname Villyet Elektrik Müesaeseıi Dircktör-
Ulfünden bedelsiz olarak verilir. ( 1082) 1~000 

Ankara Vaiiliğinden: 
Necati bey caddftfnde hususi idareye ait dükkanların ön ve ar· 

kalannda yapılacak kanalizasyon inıaatı açık eksiltmeye konulmut
tur. 

Keıif' bedeli 911 lira 32 kuruttur. 
ihale 28 Mayıs 936 pertembe gunü saat ıs de villyet daimt encü

meninde yapılacaktır. 
lbaıeye girmek iıtiyenler 68 Ura 35 kuruıluk muvakkat teminat 

vermeğe mecburdur. 
Şartnameyi görmek iıtiyenlerin buaui mubuebe Girektörliiğii-

ne müracaatları ilan olunur. (1002) 1-1875 

Sular Umum Müdürlüiiinden: 
15-5-936 tarilıhıcte ekailtmeai ,apdacaiı gu~te\erk Uin e~·ltruı 

olan Bmaa Ova11 hWı ameliyıtmm geri kalan lmmma ait i,\n 
ekıikmeai cirilleQ lüaum üzerine 1 Haziran 936 puaremi linine 
talik e4ilmiftlr. (1076) 1-2067 

&umun Halkevi proje müsabaka 

müddetinin uzaltılmast' 

Samsun C. H. P, Başkanh~ nda • • 
38 Mayıa 936 gUnti ltitıecep eveke ilb edilen s ... saa e.lkm 

A van projesi mtıddeti birçok taraflardan vaki olan müracaat beri· 
ne Haziranın onuna kadar uatıbıştır. Proje!erin postaya •erildi-
fi tmiJa teslim günü olarak kabul edilecektir. (2754) 1--ao11 

Kültür Bakanhğından: 
Bu yıl Lise Fen ft Edebiyat kollan yazdı vıe 96zli o1..-.1ı •· 

aa.larına haziran n eylil cleTıelerinde gitccdı olmlara n )telif 
ders gruplarının aşa~ıda yazılı kısnnlarındail aorplar ~: 

l - U.e Fen koland1111 olgunhlta preceklere 
l - Fizik - kimya gnabu - Pial~n liw wocu muf Be ... ili· 

riaci sınıfın Fen kohmda g&terilea bGtia. elelrtrlk bebisllri. t.a 
t.hialeft ait tecriibe wıe me.elel«. KiiDjllda madealu, • n:a 81• 
nıfm ard kim,_ ft ba kısanlara ıit iecTİbe n me.eleler. 

2 - Riyuiye ,grabla. (a) Use sraıflanada giaterDea Witiln 
cebir bilgisi. 

(b) onuncu sınıfta g8ıterilen mticessem aendese ile on birinl' 
sınıf Fen kolunda gösterilen mahrutiyelcr. 

3 - Tabiiye grubu - Çiçeksiz nebatlann tafJ1ifi ye muhtellf lf'UP 
lardaki nebatlarm tetkiki. 

il - Lise Edeblvat kolun-'an o1ıhıtı1uğa Rtrece1r1ere 
l - Tarih • Llaelen!e okunu tan'hin ftdn41 •e dördllnctl cildin 

deki bahisler. 
2 - Edebiyat T1rlbi • Tandmat ve ootab eomald devit1er. 
3 - Felsefe n İçtimaiyat • Onuncu Ye '1\ birinei ımıfta ııs.te-

rllen bUtthı bahisler. (1064) 1 , t-1997 

Elektrikmünakasası il~: 

Fethiye Belediyesinden: 
1- Nafia Vntletinden tasdikli proje. lııetifname ve prtmmell 

mucibince Fethiye kaııabuında Elektrik -..ti yapılmaa UJ/5/ 
936 tarihinden 24/6/936 tarihine kadar 45 apP mOddetle Ye kapalı 
zarf usuJiyle eksiltmeye konmuttu.r. 
2- Eksiltme .24/6/gj& çar'f8mba gilnil ._t 11 de Fe. bele 

diye dairesinde miltetekkil belediye encüuıeninde yapılaCaktar. 
3- Tahmin edilen bedel 4520 liralık ADtral binam ..... ft 

ağaç direkler hariç olmak üaere 16301.0S lfreıdır. 
4- Muavkkat tıeminat mikdan tm,58 liftdK'. 
5- Proje w teferruatı. fennt ve husus'! iartname ve mubveıe· 

name projesi suretleri İstaıakl Tabim litildll Apartmanındı 
elektrik mühendia Hasan Haletten paraaıa abıuıllilir. Ve Fethiye 
belediyesinde de aörillebiliır. 
6- Teklif mektupları fU veulra1an ihthw ,decektir ! 
A - latelmli bir !irket olıdqu tüdir~Mcilde kaydı oWuiu 9't 

balen faaliyette ltulwıdujuııa dair bu elrailt-.eain ilim tarihiaden 
aonra alııımıt re..ı bir vaUka Şirket ail'Jrju1eri wya aetcrHkten 
musaddak veklletn•Mai. 

B - Muvakkat temiaat mlkbaza veya tmıe mektuba, 
C - Bu gilne kadar en qafı 16500 liralık bir elektrik tesisatını 
~de bltirdltlne c1air kabul l'lıionı wya ma..adü 
auretı, _ 

İsteklileırin eksiltme prtnameai mudıbifıce ~im edecekled 
telı:~if ~lı:tup~ eksiltme uatıadan biı Mt evveline kadar bel 
ledıyC: nyuetıne vermeleri nya bu aaata lf#flDCk 11.ze~ .anc1er, 
meleri iUıı olanar. (2551) ı - 1921 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektö lüğündeıı : 

Haziran 936 ibtiduından Maya 937 ~ kadar bir •• mil6 
detfe Ankara Yüksek Zirut Knatitfiaüntlnz;.U0.580 talebe ile t» 
140 mOatahdemininin aabab. ille, ._ .q.. ryemelı:leri kapllh wart 
uuliyle eksiltmeye koaulmlttm. Bir bu1111ft 936 tarlbtne nstıa. 
yan puarteai gUnU uat 15 de ihalesi iCM edilecektir. Fasla iza· 
._ w ,....... ,.nname.lnl almak iıte"'**1in Yiikaek &amtiı 
I~ Müdiklüğüne ve talihlerin ikinci arla koyacalduı uxw., 
liralık bllalra mektı*a nya ftme makbuzlarıyla tekliflerinla lha 
leden bir saat evveline kadar Komisyon ~iilliine verem1ed n 
ilmle ..atmda ana,onda llıuır butunmaJan terektlii ilin .ı.m 

(1045) ı - l9n 

iktisat Vekaleti 

Türkofis Başkanlı dan: 
1 - ı Hulran 1936 il& 31 Mayıı 1937 ~Jori araıın.,q Türk'. 

ofisçe Ankarada Çıkanlacak Tllrkçe ve Prnıısca bUlteıaJeria ..... 
tualmau açık eksiltme ne ihaleye konulmu1tur. 

2 - Türkçe bültenler on bet ,Unde, Ptansııca bllltenleİ' İle ay• 
da bir defa çıkarılacaktır. 

~ - ihale 28 ~ayıs 936 tarihine tesadüf eden peqembe gthlii il• 
at uçte Ankarada İktıut VeWeti Türkofis dairesinde toplmacak 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Fazla tafsitlt almak ve fenol yi aöı'mek ~ 
rin Tiirkofis Mert..ez Jlildildüğilne ·· (1025) '-1111 

Elektrik tesisatı eksiltme si: 

Bartın Belediye Riyasetinden : 
Bartın elektrik tesisatı 8-5-936 tarihinde ihale edilmek ·· 

kapalı &adla elrailtmeye konulmuşsa da ba i,e toptan "stıekl' ... ~1:.~ 
maaı dolayısiyle 1700 lira kqif bedelli mevcut bı·n 1 -~~ 

hali "f •• B 1 d" anın..._ _ _.. 
nur. ne ı. ragı ı'ı e e ıyec_e yaptırılmak ve 187 s lira ketif 
dellı ağaç dıreklerı ayrıca eksıltmeye konuhnak t" le L-- be
ailtmeden çıkarılarak santral lokomobil Alte nat.ö sure '!...ı ._ ek· 
kablo. muhavvile merkezi ve bunların t~~ r r ·.:;m ....,_, 
tesisatı ve sair bilcümle teferruatı kapalı z:flae mon~dJ n :r-
konulmu,tur. yenı ene tmeye 

2 - Bu işe ait en-ak şunlardır: A - Ebt,tme Prtnamesi. B 14 
kavelename projesi, c . Fenni t . - U• 
E - Keşifnameler ve teferruatı pr ~ D - Proıe ve pı&nlar, 

3 - İstekliler bu cvnl1n B rt bel d' • .. 
~ibi bedel! mu~abili~dc f stan.,:ld;' ta~m!lsi~~~lilg~e~:=..ır.!:: 
ı:rd~:ı::~ muh'ı:disi Hasan Halet'den a'~lit'ler. Pr~e w pJln.. 

-4 Ek ·t"Ta stanbul '9C Ankan B~le~elerinde ~ı 
ledi--enc~~fnd26 Huinml 936 cuma ~ aaat ıs de 9-- Be-

l 
~ - e yapı acaktır. 

5 - 'EbUtmeye giTebl1mek içm 26-6-936 cuma Rhll 14 e 
b~u 2490 IByıh kamın ile 1nUa)'yen veaailj Bartın Beledlw ..,.... 
~tıne "Vermek prttır. (2740) t-20M 
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SAYFA 8 ULU' 

-Foto Amatör işleri Temiz, Ucuz, ve çabuk olarak 
Kendi atölyemizde yapılmaktadır. Halil Naci l\1ıhcıoğlu ticaretevi Te 1 

1 ANKARA LEVAZIM AMİRLİGİ 1 1 D. D. YOLLARI VE LlMANLARJ UMUM 1 ! SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI MODORLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN DEVLET DEMİRYOLLARI EKSİLTME VE ARTIRMALARA 
1 - Çorluda 300 yataklı bir insan hastanesi yaptırılacaktır. Bu GİRENLERİN NAZARI DİKKATİNE 

hastahanenin keşif bedeli 484716 lira 85 kuruştur. Muvakkat temi- 7. S. 1936 tarih ve No 3297 resmi gazete ile neşir olunan (Nafıa 
nat akçe:ıi 29139 liradır. İşlerine aid eksiltmelere girmek istiyenlerden aranacak ehliyet 

~ - İhalesi kapalı zarf usuli ile 25 mayıs 936 pazartesi günü sa- vesikaları) talimatnamesi idaremiz işlerine girecek olanlara da şa-
at on altıda Çorlu kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. mil olup daha evel ilan edilmiş olsa bile 1. 6. 1936 dan itibaren ya-
Bu işe ait hususi fenni şartname keşif ve projeler 24 lira 25 kuruş pılacak eksiltmel~r icin tatbik edileceğinden atakalrların şimdi-
mukabilinde Çorlu kor satın alma komisyonu tarafından isteklilere den bu vesikaların tedarikine tevessül etmeleri lüzumu ilan olu-
verilir. İhaleye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunda istenilen ve- nur. (1111) 1-2060 
saiki gösterebileceklerdir. İLAN 

3 - 250000 linlık inşaat işlerinde bulunduklarını tevsiki şart- Muhamrr.en bedeli 31200 lira olan takrilıen 190 ton hurda bakır 19 
trr. Bu vesaikin istihsali icinde ihaleden sekiz gün evel sahibi sa- Haıiran 1936 cuma günü saat 1.5,30 ela karH!lr zarf usulü ile Ankara· 
Hihiyet makamlara müracaat edebileceklerdir. Bu işe ait keşif ve da İdare binasında arttırmava konulmu tur. 
şartnameleri almak istivenler her gün Corlu kor satın alma Komis- Ilu ise girmek istiyenle;in 2565 liralık muvak ·at temincıt ile 
yonuna müracaat edebilirler. İhaleye iştirak edeceklerin nıkarda tekliflerini ve kamın 1ın tayin ettiı': i vesi ·aları avnı gün saat 14 30 a 
yazılı belli gün ve saatten er. za hir saat eve) Çorlu kolordu satın karlar komisvon Reisl; ıYine vermeleri Hivmoır. Şartname1er heheri 
alma komisyonuna müracaatları. (1015) 1-1885 170 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vc.zneler; ... ~ .. c.,tılmaktaclır. 

İLAN (1086) 1-2030 
İLAN 

1 - Tümen birlikleri ihtiyacı olan 38900 kilo sade yağı kapalı Mııhammı-n hedeli (;\ORR?.) liıa 01 .,n muh•elif dv.,tıı. viclı ror~ ,1A. 

zarf usuli ile ahn;ıc;ıktır. "'tı""ihral:ır 3 Temmıız 10:;11l r•ıına günü saat 15,30 da An'rnrndn İda· 
2 - Mün~kasasr 4.6.936 per~embe giinü saat onbeşte yapılaca! tır. re hinı:ıt;ındıı satın ~hnrıraktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 33065 lira olup muvakl·at tem"natı Bul'=" l"İrrnck İc;tiven•erin <nı'l 1 'i) rr:ohlr 'l"UV"'d·at t"rn"ıı<1t 

2520 liradır. Sartnamesi her eün komisyonda göriilebilir. İsteklile- ile t,.l(ı;n dni ve lrıın•ınnn t.,"itı ettii7i vMi'·-.ları avnı giin at 
rin 2190 sayılı kanunun 2. 3. üncü maddelerinde yazılı vesikal,.,rla 14 "ln :> k.,...ı., .. K",....:",,""' 'D~=~ı;;;ir•e v<'r,....,.•Ari ı; .. ,rr"rlrr. 
teminatı muvakkate m :tbuz veya banl·a mektupları ile ihale tari- SartnamP. er ı, .. ı f'rİ 1 ı:;o kıırııs mnt·-.ı..ilinde Arı • .,.,.., •·c Haydar· 
hinden bir saat eve] teklif mektup1arını Bornuvadaki askeri satın · paşa vcznelerınd-::n S"'tılrn.,kt.,-' -.. ,.,,,3) 
alma komisyonuna vermeleri. (1018) 1-1887 tr ;. N 

1-2004 

!LAN M,,lı:ı,,., ... ,.n hA•lplj rın ı:rın) tavin pttj;;j VPc;1<,.,1arr avnı eri;., 

1 - Tekırdağında teslim şarti!e "125000" ve Malkarada teslim lira olan ~on ton lw~...ıö'l cli'l:'.me ı:ı-.:ıt 14.:10 a k:ırl"r kom:c:von ·eis· 
şartile "70000'' kilo sığH eti kapalı zarf usuli ile miinakasaya ko- demir 15 h:ı .. :r:ın 1n"6 naı:>rtesi li;;;...,., vermrlrri 15zımdır. 
nulmuştur. Tekirdag- sıg-ır etinin beher kilosunun muhammen bede- p-fl.,ii c,-ı::ıt 1r;10 rh k"ln;ıh .,.,.,rf u-

1 ~;ır•mırncler parasız ol:ırnk 
1i 25 kurus V'! Mal karanın muhammen bedeli 25 kuruş 75 santimdir. "11lii il<' An •;ıpr111 idare birıasın-

d 1 k A nı ..... ,.,,t,. m:ılz"me o?.İrPc;nden 
Tekir<lağının muvakkat teminatı 2343 lira 7S kuruş ve Malkaranın a .,.,trn ~ rn:ıra trr. 
nuvaki;at teminatı 1338 lira 75 kuruştur. Ru i~e P.'İrmek ic;ti••enl erin ve Havdıırnacarla teselliim ve 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Levazım Amirlikleri satın (787 ı:o) lir"'1
•k IT'tıv:ıkk:ıt temi- sevk müd';rliiüiinden da;;•tıl -

alma komisyonunda her gün görülebilir. nat ile tekliflerini ve kamın•·~ _.,,,tadır. (1044) 1-1934 
3 - İhalesi 27 mayıs 936 çarşamba günü .saat "onaltı" ve ,.onyetli" f T .AN 

otuzdadır. Muh ""'1l'"n bec1 .. 11eri r."•ıv.ıkk,. t•min:ıtl;ıo·ı ,.1rs:ı.....,e giitı "'' sa-
4 - Teklif mcktuoları ihale saatmdan bir saat eve! komisyon ;otları ac:a f! ıda ya:rılı m:ıheme kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 

başkanlığına verilecektir. birı~ .. 10-'a s<1tın :ılın:ı~aktır. 
5 - Ekc::iltmeye ~irecekler 2 90 sayılı kanunun üçüncü madde- Bu ic:e f"irmck i-=tivf"n!erin 11'\ıv:ot,lrtıt t~...,İnl\tll\rı ile tekliflerini 

sindeki belgeleri birlikte bulundurmağa mecburdurlar. ve kanunun tayin ettiği vesikıı.ları haııc:-i eksiltmeye ait ic:e o ek-
(1019) 1-1888 siltme saatırın.,n hir Mat evveline kadar komisyon Reisliğine ver

mis olma lan lazımdır. 
İLAN 

Mikdarı Muhammen B. İlk teminat 
Koyun eti 6000 kilo 1800 · 13S Lira 

. Kırıkk~le ac::keri sanat mektepleri ihtiyacı olan 6000 kilo koyun 
etı 1~ hazıran 936 çar amba e:iinü saat 14-17 ye kadar açık eksiltme
suretıyle satın alınacaktır. Taliplerin yukarda cins ve mikdarı hi
.zasında ya:rılı muhammen bedeline mukabil 135 lira ilk teminatla
rı.~ı Kırıkkale as~erl fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli 
gun ve s;ıatte me :tten satın alma komisyonuna P.'elmeleri. 

(1098) 1-2068 

1 ANKARA BFJ...EDJYE REISLlCI iLANLARI 1 
İLAN 

1- Beledive talimatnamesine aykırı olarak fazla benı:in bulun
,d~ğunôan müsadere olunan yedi teneke benzin 29/ 5/ 936 cuma gü
nu sat on buçukta belediye encümeninde açık artırma ile satıla
caktır. ( 1-054) 
2- Muhammen b~del 

31.50 
Muvakkat temint 

2,50 liradır 
1 - 1930 

İLAN 
1 - Otobüs idaresi icin alınacak 80 

urf u-;ulüyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mumammen bedeli 33400 liradır. 

100 ton benzin kapalı 

3 - Muvakkat teminat 2405 lira olup Belediye veznesine yatı
rılacaktır. 

4 ~ Şartnamesin~ görmek isteyenler hergün yazı işleri kalemi
ne muracaat etmelerı. 

5 - Taliplerin 22 .nayıs 1936 cuma günü saat 9 S a kadar zarfla-
rını verml"1eri lazımdır. ' 

~ - !hale 22 mayıs 936 cüma günü saat on bur.ukda Belediye 
encumenınde vaprlacağı ilan olunur. (996) 1-1846 

İLAN 
1 - .. Ankar~ ~el:diye hesap isleri direktörlüğüne lüzumu olan ve 

p3) numuneyı ıhtıva eden defatir ve evrakı matbua açık eksiltme 
ıle yaptırılacaktır. . 

2 - Mııt-:ım'T\J"n t.>edcli Muva~kat teminatı 
Lira Kr.. Lira Kr. 

850 00 63 75 
.. 3 .. -.~~~mune .. ve şartnamec;ini görmek istiyenler her gün Jevaznn 

mudurluvune muracaat edebilirler. 
. 4 - Eksiltme 2 - 6 - 936 salı günü saat 10,30 na belediye encüme-

nınde yapılacaktır. (1100) 1-2027 

İT.AN 
1 - Hesap işleri için 300 cilt 3 - Muvakkat teminatı ıı li-

tanzifat ve tenvirat tebliğ ihbar- radır. 

Şartnamel~r oaracıız olarıık Anl<-:ır;ıd:ı 1\ıı:aı.:eme dairesinden ve 
Haydarpaşada T.-.. .. ıı;;m ve Sevk 'fiidürl'iiTi.inden alınıı.bilir. (1110) 

Mııh:?mmen Muvakkat Eksiltme 
Cinsi Bedel teminat günü saati 

ıs 

15,30 
1 - Bezirler 22380 lira 1678,50 lira 22-6-1936 
2 - Neft yağı 4800 .. 360 " ,, 
3 - Vernikler ve 

sikatif. 
4 - Beyaz emaye 

boya 
5 - Üstübeçler ve 

sülycn. 
6 - Toz ve anilin 

boyalar. 
7 - Grafit ve plom

bajin. 

596S .. 

750 

11475 .. 

3827 

1205 .. 

447,38 

56,25 

860,63 

287,03 

90,38 

.. ,, 16 

,, .. 16,30 

" 
24-6-1936 ıs 

" 
,, 15,30 

.. 16 
~~------------------~~--------__...;1-20_69 __________ _ 

Kiralık konfürlü ev 
Demirtepe Akbay sokak No. 

3 - A 1-2064 

Satılık Bağ 
Çankayada 1500 metre bakım

lı bir ba1' satılıktır. 
Telefon: 3977 
Hacı Bayram caddesi N". 1 

Hayri Kemal'e müracaat. l-2•J77 

KİRALIK DAİRE 
Çankaya caddesinde vekalet· 

ler yakınında Sarı köşk karşısın· 
daki apartımanın altı odalı ka
löriferli alt kat dairesi uc·1z kira
lıktır. Telefon: 1791 1-1972 

Almanca Ders 
İki arkadaş bir Alman Bayan· 

dan Almanca dersleri almak İS· 
tiyoruz. Posta kutusu 110. Müm-
taz. 1-2050 

Kiralık aranıyor 

ANKARA l.AL HUKUK 
MAHKEMESİNDEN: 

Ankaranın Erzurum mahalle
sinde rençber Hasan oğlu Hüse
yinin kardeşi Hafizenin müraca
ati üzerine 9.5.934 gün, 934/101 e
sas ve 932 karar sayısiyle gaibli· 
ğine dair mahkememizden çıkan 
işbu hüküm tebli ğ makamına tta
im olmak üzere ilan olunur. 

1-2078 

İstanl)ul 
Erzakm Mikdarı 
Cinsi 
Dağlıç eti 101000 
Karaman eti 28000 
Kuzu ,. 19100 
Sığır .. 21300 

Ekmek 

Sade yağ 

Toz şeker 
Kesme ,, 

470000 

48500 

94000 
19000 

Liseler 
Muhammen 

bedeli 
46460 
12040 
8786 
8520 

75806 

51700 

41225 

24910 
5605 - --30515 

Anl\:ara Belediye 
Yol İnşaatı dolayısiyle Cumartesi 23 Mayıstan itibaren Deıtı 

Tepe Otobüs hattı kaldırılacaktır. 
Demir Tepe sayın halkının Güvenlik meydanından gidip ge 

meleri iktiza edeceği bildirilir. (1120) 1-2070 

Burdur Valilii!ind c:n: 
' Burdur Merkezinde yapılacak memleket hastahanesi in~"a+ınd 

( 17000) liralık bedeli kesi fli olan kısmı kapalı zarf usulile hadd 
layık göriildüğü takdirde Mayısın 26 ıncı salı giinü saat 15 de ibal 
edilmek üzere eksiltmeye cıkarrldı 1mdan talip olanların ihale gtı 
nünden en az sekiz gi.in evvel Nafıa Bakanlı•ına miiracaatla ehliye! 
vesikası almaları ve% 7,5 teminat paralarını Maliyeye yatırmaları' 
Ticaret odasınca da knyıtlı olduklarına dair vesiklarını gösternıe 
suretiyle o gün ve saatinde Vilayet encümenine gelmeleri ve b 
bapta daha fazla İ?:ahat alll"~k ve l e;;ifname erile şartnamesini göt• 
mek istiyen"erin Vilayet Nafıa Dircktörlii 0 i.lne müracaat etmeler' 
itan ol un ur. ( 1101) 1-2036 

r?n•• r • 
ıye z 

aı ias ı a 
A ağıda cinsleri gösterile!" hazine tahvilleri 1.uponlarının vr .:J • 

leri olnn 31 mayı 19 36 d n itib ren Ba kamız idarei mer eziyesi .. 1t 
"ubeleri tarafından ve müe r,es bulunmadı w rmız yerlerde Türkiye ~ 
bankası şuh leri ve \:unların da bulunmadı ı yerlerde mal sandıkla 
tarafından ödenme;e b 11lanacağı ilan olunur. 

ı - 1932 sene .. i muvazcnei umumiye kanununun 11 ve 12 ine 
maddeleri mucibince çıl-arılan yüzde 5 ve yüzde 2 faizli hazine talı 
vilcrinin 4 No. Ju kuponları, 

2 - 2248 No. lu kanunun D. fıkrası mucibine!.' Seyrisefain borç 
!arına karşılık çıkarılan yüzde 5 gelirli hazine tnhvillerinin 3 No. 11' 
kuponları, 

3 - 1934 senesi muvazenei umumiye kanununun 11 inci madde i 
mucibince çıkarılan yüzde 5 gelirli hazine tahvillerinin 2 No. lu kıJ• 
ponları, 

4 - 2808 No. lu kanun mucibince çıkarılan viizde 5 gelirli hazi· 
ne tahvillerinin 1 No. lu kuponları. J-1-2076 

T. Ziraat Banl\:ası 
Boyabat Sandığından: 

Ziraat Bankası Boyabat sandığına ipotekli ikrazattan borçtu 
Boyabadın Kummescit mahallesinden Emin bey oğlu Ali Rıza ka• 
rısı Havva veresesinden İzınirde Tuğlacı Hasan karısı Melek .,,e 
eski ziraat bankası Boyabat sandığı memuru Hacı Bekir oğlu Bekir 
Remzinin şimdiye kadar yapılan araştırmada adresleri bulunama· 
mıştır. Borçları 2814 numaralı kanun mucibince taksite bağlanması 
icap ettiğinden ilandan altı ay zarfında borçlarını taksite bağlat· 
mak üzere müracaat etmedikleri takdirde isbu ilan tebliğ makamı· 
na kaim olmak üzere haklarında kanuni takibat yapılarak ipotek o· 
lan gayri menkullerinin satılacağı ve borç ödenmediği takdir~~ 
mutasarrıf oldukları ve olacakları mallara da müracaat edilecegı 
ilan olunur. 1-2065 

Kuruluş 

1891 O Y A N 1 S Serveti fünun 
·, verine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se-

~ nelik abone 10 lira. Savısı 20 kurus 
~""' 

IGralıli oda 
Kiralık ev ve dükkan 

Su, Elektrik, Havagazı, Ha· 
mam ve mutfağı olan üç yer oda· 
sı ve bir dükkan kiralıktır. 

Çankırı caddesinde polis ~l· 
rinci şubeye bitişik beyaz evıt1 
altındaki köşede berber Şakir 
veya bakkal Kadirden sorulmaf 

1-2046 

Satınalına l{omisyonundan : 
Teminat 

S685 45 

3872 50 

3091 88 

2288 60 

Eksiltme 
şekli 

Kapalı zart 

Kapalı zarf 

Kapalı zarf .. . 
' 

Eksiltme güı:_ı 
ve saati 

5/6/936 
s. 15 . l 

5/ 6 '936 
s. 15.30 
516/ 936 
s. 1 S,45 
5/6/936 
s. 16 

.. 

Şartname 

bedeli 

379 

259 

206 

153 

namesi ile 6000 adet muhtelif 
boyda cetvel tab'ı lS gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

4 --:- Nümunesini görmek isti
y~nl~~ı.~ hergün hesap işleri mü
durlugune miiracaat etmelidir. 

Dört odalı ev veya apartıman 
Yenişehir veya Kavaklıdere 

semtlerinde Eylıil birinden iti· 
haren. Posta kutusu (407) 1 - Komisyonumuza bağlı yatılı lise ve muallim mektcblerinin yukarda mikoarı muhammen bedel

lerile ilk teminatları ve eksi'tme gün ve saatleri şartnamelerin tedarik bedelleri hizalarında yazılı er
zaklar kanalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bedeli muhammeni 155 
.'i - Taliplerin 22 mayıs 936 

c~ıına gü~ü sa~t on buçukta bele
dıye encumenıne gelmeleri. liradır. 

(1040) 1-1914 

İLAN 
Halde 46, 33. 18, 12, 10, 8, 6, 4. 2 Saman pazarında 12, ı, Ulucan

lar~a 4, Atpazarında çayhane, 1, 196/ 120, 23/24 numaralı dükkanlara 
tal~p çıkmadığından on gün milddetle artırması uzatılmıstır. Talip
lenn 22 mayıs 936 cuma günü saat 10.30 da Belediye encümenine 
v.~ w ~~rtnaı;.ıesini görmek istiyenlerin her gün Hesap İşleri direktör-
lugune muracaatları ilan olunur. (1073) 1-1976 

ASKERi F ABR1KALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 
SA TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

Umum müdürlük ve müessesatı arasında yapılacak 
otomatik telefon tesisatı 

Tahmin edilen bedeli ( 10000) lira olan yııkardaki cinsi yazılı te
alsat Askeri Fabrikalar Umum Müdiırlüğiı s.'tın alma komisyonun
u 3 haziran 1936 tarihinde çarşam~ günü ı.aa~ ! S de kapalı zarf ile 
Oıale edilecektir. Şartname parasız olarak lrnmi5yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 150 )U-a havi teklif mektup· 
lar~n~ 'G'lezkOr gfinde saat 14 e kadar komisyona verınelHi ve kcndi
lerının de 2490 oum.traJı kanunun 2. ve 3 m;ıddelerindeki vcsaikle 
melkıir giin ve uatte \omisyon~ :nüroıcaatları. ( 1069) 1- 1998 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 

lmtiyRz sahibi ve Ba•mu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne~riyatı İdılH 
eden Ynı l ~leri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civurınd" 
Ulu$ Bcısımevinde basılmıştır. 

1 ... =-=-o= 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 
ş~rtnamelerde ya7.ılı kanuni vesikalcrdan başka Ticaret odasının yeni yıl vesikası ve teminat makbuzla• 
rıyle beraber teklif mektublarını ihcıle için tayin edilen saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
komisyon riyasetine vermeleri, ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel komisyon riyasetinden aln· 
cakları irııaliye ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırmaları. 

Şartnameler komisyontla bedelleri mukabilinde alınabilir. (2867) ,,.,. • *' M 

( YENi si EM 
BUGÜN GONDUZ 
AKŞAM GÜNEŞi 

GECE 
Henry Garat - Armand Bernard 

tarafından 

I L A H L A R E G L E N lY O R 
PEK YAKINDA: Profesör Za6 

Sungur lspritzm - Manyatizm ve. 
Hokkabazlık tecrübelerine başh
yacaktır. 

e 

1-2013 -
L R (KULÜP] 

BUGÜN BUGECE 

l(AN LEiffiSi 
Ilela Lugosi - Lionel Barrymor 

TÜRI{CE SÖZLÜ .... 

Fevkalade korknnç ve 
heyecanlı esrarengiz 

fi 1 i11 


