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Kamutay ren· -dceyi kabul etti 
Başbetke 

YENİ BÜDCEM1Z 
Falih Rılkı AT AY 

Kamutay yeni büdce~~z .hak
·kındaki görüşmelerini bıtırmış ve 
devlet masrafını 212,755,580 ve 
gelirini 212, 764,000 lira olar~k ~a
hul etmiştir. Elimizde c~1~rıyetın 
açıksız büdcelerinden hırı daha 
bulunmaktadır. 

Fakat bu azami imkan nishetin
de, milli k~lkınma ve inşa dava
ınızı aksatmıyan bir a ç ı k s ı z-
1 ı k 'tır. Yalnız maaş ödiyen, 
memleketi atalet içinde l-ırakan 
bir buhran denkliği de~!ildir. 

En başta milli müdafaamıza ge· 
lirinıizin yüzde otuzuna Y.a~m ~~s
mım veriyoruz. Çünkü ~ılh hu~
riyetin şu halde her şeyın teıneh, 
Türkiy~'nin güvenliğind~dir: Ta
rihinde uğradığı en tehlıke~.ı t~ar
ruzlardan birini defeden Turkıye, 
taarruz olunamaz bir memleket 
haline gelmek lazımdır. Biz kol
lektif emniyet davacısıyız; barış
çıyız· milletdaslarımızm bulundu
ğu to~raklar h~kkında hiç bir hı~s 
heslemedikten başka, bu ekallı
yetleri ana vatana yerleştire
rek, bu hırssızhğm muvakk~t. de· 
ğil, fakat daimi bir türk polıtıka
sı olduğunu isµat ediyoruz;. si~8:h· 
srzl<\nma konferansına samımı ıs
tirak edenler arasında bulunduk. 
Ancak bir tarafın İyi niyette ol-
masının, dünyayı güllük gülistan 
kılmağa yeter olmadığını da görü
yoruz. Onun için, diğer memleket
ler gibi, milletin verdiğinin büyük 
bir kısmını milletin hürriyetini 

' müdafaa şartlarını gerçeleştirme-
ğe hasrediyoruz. Gerçi bizim mil
li miidafaa tabirimiz, lugat mana· 
sınadır: yani yalnız müd~faamız 
için hazırlanıyoruz. Ancak, eğer 
bir tecavüz olursa, bu tecavüze 
karşı, amansız, sonsuz, tahrip7i 
bir taarruz ve tenkil ihtirası, mıl
li müdafaa fikrimizin esasıdır. 

MHli müdafaanın. hele şimdiki 
zamanda, bir memleketin medeni
Yetinin topvekun kudreti manası~a 
geldiğini de unntmıyoruz. Kama
l~st medeniyeti kuracak olan faa
lıyet şubelerimiz icin elden gelen 
fedakarlığı esirgememekliğimiz 
hunu İspat eder. Bayındırlık, Kül
tür, Sıhat ve Ziraat Bakanlıkları· 
llll2a hüdcemizin yüzde 19 una ya
kın kısmını ayırıyoruz. Hususi ida
relerle, diğer teşekküllerin gene 
hu şubeler için yapmakta olduğu 
masraflarla endüstri sermayeleri
miz v.özönüne alınırsa Tüt kiye'· 
Yİ bir iş devleti telakki

1

etmek za
rureti meydana çıkar. 

Evet, haznenin uzun seneler bü
tün gelirini faize ve borca hasre
derek, bir iki sene için daha dol
gun rakamlı bir iş hüdcesi göster
mekliğimiz imkansız değildi. Bu, 
yalnız bizim menfaatimize uygun 
olmazdı. Osmanlı mirasyediliği ile 
genictmezhepliliğinden kPndimizi, 
bir cinayetten kaçınır kadar, uzak 
tutmada mecburduk. Tuttuğumuz 
sistemle, yanlışlarımızı düzeltme
ğe, tecrübelerimizden faydalan
ınağa, zararlarımızı çabuk ve ucuz 
önlemeğe, yeni ihtiyaçlarımızı dü
şünmek fırsatından istifade etme
ğe vaktimiz vardır. 

Gücümüz yettiği kadar, fakat 
hesaplı ve bilhassa devamlı, orga
nize ve rasyonel hareket etmek: 
işte hugilnkü Türkiye için en man
tıfri ve tabii hareket planı! ismet 
ln!>":ü hüdcelerinin itaat ettiği 
nullı mt"nfaat düsturu budur. 

Başbakanımız dün Kamııtayda 
cok ehemiyetli bir nutuk söyledi 

Yeni büdcemizin varidat kısmı 
212 764.000 masraf kısmı 

·-' 212.755.580 liradır 

« •• Her tedbirden evel, türle vatanının ve 
türk. milletiniıı müdafaasını k~c:ndi silalıın
dan ve liencli ira<lesiutlcı1 Lclililoruzu» 

Kamutay dün B. Abdülhalik Renda
mn reisliğinde toplandı ve 936 mali 
yılı umumi muvazene kanunu projesi
nin görüşülmesine başlandı. Üçüncü 
madde görüşülürken, Refik İnce (Ma
nisa) büdce encümeninden hükümetin 
teklif ettiği maddenin niçin çıkarıldı. 
ğmı sordu. Büdce encümeni raportörü 
Sırrı Day (Trabzon) o maddenin çıka
rılmasının bina ve arazi vergilerinin 
hususi idarelere devredilmiş bulunma
sı ve bu kanunlarla alınacak vergi nis
bctlerinin tesbit edilmiş bulunmasın. 

dan olduğunu söyledi. 

Refik İnce (Manisa) - Bu madde
nin, Türkiyede meşrutiyettenberi çıkan 
bütün büdce kanunlarına d:istur halin
de konulduğunu hükümetin teklifin
deki "Muhasebei hususiyeler vergiler 

üzerine kesri munzam tarh ve ayrıca 
tahsil edemezler." kaydının vergilere 
nisbi bir şey ilave edilir demek olma
dığını ve tam tersi, hususi idarelerin 
vergi üzerine ayrı vergi koymak sala
hiyeti bulunmadığını anlattığını, bıı 

madde de kalkarsa muhasebei hususi
yelerin vergi koymak ihtimali bulun· 
duğunu ve bu itibarla bırakılmasında 

fayda gördüğü hükümetin maddcsiniıı 
kalması için bir takrir vereceğini söy
ledi. 

Sırrı Day (Trabzon) - Büdce ka· 
nunlarının mümkan olduğu kadar en 
lüzumlu hükümleri ihtiva etmesi ve ni
hayet daimi hükümlerin de kendi ka
nunları içinde bulunması Kamutayca 
daima arzu edildiğini, hiç bir h~~ 

(Sonu S. inci sayfada) 

'' .... Llfukta türk 
milletini sureti husu. 
siyede tehdid ede
cek bir tehrkeyi 
görmüyoruz; bir 
insanrn görebildiği 

kadar. Eğer uf•ık 

arkasında görmedi. 
ğimiz bi.r tehlike 
varsa öyle bir teh· 
Iikeden de korkmu-
yoruz ... 

GOÇMEN iŞLERiMiZ 
"... icap ederse 

türk milletinin ka· 
dm ve erkek blr tek 
adam gibi nasıl şah~ 
landığmı görmek 
beşeriyet için mu
azzam bir hadise o- • 
lacaklır.,, 

Sıhat Bakanımız Dr. Refik Saydam 
bir yıllık çalışma programını anlattı 

tNôNO 

Başvekil ls?'"et lnönü (Malatya) - Arhada~lar, D~vlet hi:z.: 
metlerinin tatbık olunacakları sahayı gösteren budce muzakeresı 
sona ermiştir· 

Vekil arkadQ§larım giinlerdenberi bu hizmetler üzerinde ne-
' /er yapıldığını ve neler yapılması düşünüldüğünü izah etmeğe ça-

lı§tdar. . . 
Büdçe tertibi, esasında zor bir iştir. Bir mılletın sayısız ihti-

yaçlarını o sene için doğru bir sıraya koymak, esasında çok dik
kat ve hatta maharet i!liyen bir marifettir. Hazırlanmakta olan 
büdcenin en iyi bit büdce olduğunu söyliyecek kadar iddialı de
ğilim. Fakat siz.in yüksek ve verimli çalışmanızla, ya~~ımını:z.la 

meydana getirilen bu biidce iyi bir büclce addolunabılır: Devlet 
hizmetlerini takib ederken istinad ettiğimiz ana .temellerı kısaca 
arz.etmek istiyorum. Bunlardan birincisi bü'!-.,~en!n herhalde mü
tevazin olmasıdır. Senelerdenberi takib ettıgımız v~ b.,u sene de 

Büyük Meclisin tahakkuk ettirmekte hassas bulun ugu bu esas 
bizim için çok faydalı oldu ve ilerde de çok laydal~. olac~ktı~. 
Meydana getirdiğimiz eser hakiki manasile tam ve mutevazın bır 
büdcediT. . 

ArkaJQ§lar; bilhassa son senelerde bütün dü~yanın geçırdiğ~ 
iktisadi şartlar yüzünden meydana cıkan ve budce. muvazen~sı 
kadar mühim olan diğer bir iimil döviz muvazenesı vardır. Bız, 

gerek büdcede ve gerek mali siydsetimizcle döviz muvazenesini 
ciddi bir surette temin etmek için çok kayıtlı bul~~uyo~z. Bu 

hususta büdce encümeni bu sene hususi bir alaka gosterdı, husu~ 
(Sonu 2. inci sayfada) 
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Bugün 
iç sayfaların1ızda 

okµyunuz · 
Üçüncü sayfada : . 

B. Musolininin beyanatı. - Vehıp 
Paşa habeş bozgununun sebeble· 
rini anlatıyor. - ltalyanın Millet
ler cemiyetinden ayrılması muh
temel. - Filistinde vaziyet. - Son 
haberler 

Dördüncü sayfada: 

Sıhat bakanımız Dr. Refik Saydam, 

kendisinden göçmen işleri hakkında 

'lllalOmat rica eden bir arkadaıımıı:a 

şunları söy1emiştir: 

Srhat Bak:ım Dr. Refik Saydam 

"- Bu iene getirteceğimiz ve kabul 

edeceğimiz muhacirden birinci devreye 

müret!cb olan beş bin Bulgaristan ve 

altı bin Romanya göçmenleri V ama, 

Burgaz ve Köstence limanlarına yolla-

Düşünüşler. - Yabancı gazete
lerde okuduklarımız. - Paris iı
çilerinin grevi 

Dış işleri Bakanı Dr. Tevfilt Rüştü Aras dün sabah Anhara d" .. ya onmuş ve 
durakla bazı bakanlar, elçiler ve dış işleri bakanlıg., ı ı'le · l l · / 
dan karşılanmıştır. 

rı ge en erı tara ın-

Dr. Tevfik Rüştü Aras, Milletler cemiyeti konseyinin topl l d h .. an ısın a aztr 
bulunmak u:ure, 10 hazirana doğru Ankara .. !an Cen v h k ı k . • • • e reye are et e ece . 

tır. Resmımız Dış ışler bakanını, durakta kaı·şı!ıyanlarla gösteriyor. 

Beşinci sayfada: 
Queen Mary Amerikaya gitti. 

~'2llJIJillla? ... 9JdJJJO 

nan ve iskan idaresince kiralanan vapurı. 
tarla getirtilmektedir. 

Muhacir muameleleri ve pasaport vi 
zeleri bitirilen ve hicrete hazır bulunaa 
kafileler, Roamnya ve Bulgaristana göır 
derdiğimzi iskan memurları ve mahalli 
konsoloslan marifetiyle sevk muamele
sine tabi tutularak vapurlara bindiriL 
melde ve bu vapurlar doğruca Tuzlay~ 
glmektedir. 

(Sonu 2. inci saylaJa) 

LEH DIŞ BAKANININ 

BELGRAD YOLCULUCU: 

B. Bek Prens Pol 
tarafından k.ahul 

edildi 

Yugoslavya naibi Prerıs Pol 

. ~elgrad, 28 (A.A.) _ Polony;ı dlfı 
ışlerı bakam B. Bek bu sabah naib Pre1111 
Pol tarafından kabul olunmuştur. Prens 
Pol, B. Bek'e beyaz kartal nişanının 
birinci rütbesini vermiştir. B. Bek Prens 
Pol tarafından verlien öğle ziyafetinde 
bazı bulunmuş ve öğleden sonra Bayan 
Bek ile birlikte valide kıraliçenin buza. 
runa kabul edilmiştir. Bundan sonra s~ 
Bek, B. Stoyadnoviç ile konuşmalarına 
devam eylemiştir. 

B. Stoyadinoviç'in ziyafeti 
Belgrad, 28 (A.A.) - Havas ajan-

sm<lan: 



SAYFA: 2 

Başbakanımız dün Kamutay da 
cok ehemiyetli bir nutuk söyledi --

(Başı 1. inci sayfada) 

si bir tedbir göstereli. Bu tedbirlerin döviz muvazenesi noktai na
r.arından daha sağlam, daha emin bir vaziyet temin edeceğine 
inanımrz vardır. Arkadaşlar; büdce muvazenesi ve döviz muva

zenesile beraber devlet işlerinde takip ettiğimiz diğer bir nokta 
rla, her ıene sarfettiklerimizin her sene, herhalde istihsali artna
cak surette olmasıdır. Ancak bu sayededir ki bir sene sonra milli, 
:Jıtısadi nohtai naz.ardan daha kudretli bir halde bulunuyoruz is-
tihsali artırmak noktasından işaret ettiğim esas meseleler çok 

nühim olmakla beraber teferruat sayılabilecek bir çok kısımlar
dan ıarltnazar edersek, endüstri, ziraat, maden işlerinde hiilasa 
olunmuştur. 

Bu prensiplerle idare olunan devletin itibarı, dahilde ve ha
riçte, derhal kudretlenmekte ve emniyetli bir hale gelmektedir. 
Bahtiyar olarak söylerim ki bu neticeyi hendi hayatımızda her 
sene fazlasile ihraz etmekteyiz. 

Arkadaşlar, bu sayede temin olunan devletin itibarını mem
leketin imarı için ve memleketin müdafaası için kıymetlendir
mek, bu da takip ettiğimiz esaslı bir siyasettir. Memleketin her 
sahasının iman için takip ettiğimiz yolları arkadaşlarım ıöyledi
ler. Bu memleketin müdafaası için gösterdiğimiz alakaya istina
den aldığımız yeni yeni tedbirleri. yeni kanunlarla tahakkuk et
tirecek sahaya koyma§ oluyoruz. Bütün bu çalqmalar. dahilde ve 
hariçte, açık ve esaslı bir siyasete dayanmaktadır. Milli siyaseti-· 
miz senelerdenberi takip ettiğimiz azami bir milli birliği temin 
eden yolda muvallakiyetle ilerlemektedir. 

Arkala§lar, türk milletinin içerdeki beraberliği, kudreti bun .. 
dan 15 sene evelkinden büsbütün başka bir keyfiyettedir. Bun -
dan 15 sene evel, Atatürkün prensiplerinin ne netice vereceği. 
malam olmadan evel türk milletinin gösterdiği itimad bagün A
tatürkün memlekette yaratmış olduğu büyük varlık ve prensip
lerle hakiki ve sarsılmaz bir iman haline gelmiştir. (Şiddetli al
kışlar.) 

Harici siyasette vekil arkadaşımız hükümetin noktai nazarı
nı yüksek huzurunuzda izah etti. Biz sulhun sağlam ve devamlı 
olmasının ve milletler arasında el birliğinin hakiki ve samimi ta

raftarıyız. Bu hususta bize düşecek olan vazifeyi ifada dikkatli 
bulunduk. Gene bize düşecek her yardımı ifaya mütehalik olaca
ğız. Bütün dostluklanmıza ve taahhüdlerimize karşılıklı riayet 
etmeği daima severiz. Fakat biliyorsunuz ki bütün dünya bugün 

bundan 6 sene evel girmiş olduğu büyük iktisadi buhran gibi, 
§İmdi de büyük bir emniyet buhranı içindedir. 

Bu buhran içinden ancak meseleyi bu ehemiyetle görmek 
azmini, iradesini sağlam, çelikten tutmaya karar vermİ§ olan 
milletler ve bütün bu emniyetsizliğin tehlikesi kendisine tevec
cüh edecekmiş gibi dikkatli, kayıtlı ve hazırlıklı olan milletler 
ancak sağlam olarak çıkabileceklerclir. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Ufukta türk milletini sureti huwsiyede tehdiJ edecek bir teh
likeyi görmüyoruz; bir İnsanın görebildiği haclar. Eğer ufuk ar
kaaıncla görmedğimiz bir tehlike varsa öyle bir tehlikeden de 
korkmuyoruz. (Bravo sesleri, tiddetli ve sürekli alkışlar.) 

Müdafaa vasıtalanmızı en yeni silahlanma fenninin en 
yeni icablarile teçhiz etmekteyiz. Bütün milletin buna bu kür.ü
den, benim ağzımdan işitmeaini arzu eJerim. (Bravo sesleri.) 

Her tedbirden evel türk vatanının ve türk milletinin müdala
aat.nı kendi ailahından ve kendi irade.inden bekliyoruz. (Bravo 
sesleri, alkışlar.) 

icap ederıe türk milletinin kadın ve erkek bir tek adam gibi 
na.stl §Qhlandığını görmek beıeriyet için muazzam bir hadue ola 

caktır. (Bravo sesleri, ıiddetli ve sürekli alkışlar.) 
Her türlü vasıtalann üıtünde, türk milletinin iradesi, mes

netlerin en sağlamulır. 
Arkadaılar; türk milleti bugün bundan 16 •ene evel bir kaç 

kiıi ile uğra§tığı zamandan daha tecrübeli, sinirleri claha ıağlam, 
gözü daha pektir. (Alkışlar.) Bu sözlerim içercle vatand'J§larıma 

vazifelerini hatırlatmak için bu güzel fırsattan utilade eJilerek 
yapdmıf bir vesiledir. VatandCl§larımın VQZilelerine ve i§lerine 
huzur ve emniyet içinde çalışmalan için bir teminattır. 

Bu aözlerim cll§arı aleme türk milletinin ve türk devletinin 
ıulhun muhalazaaı ve beynelmilel beraberliğin korunması için 
ihmal kabul etmez bir kudret olduğunu tebarüz ettirmek içindir. 
(Şiddetli alkıtlar.) 

Büdce müzakeresinin so!lunda reyinizi verirken bu reyin hü
kümet için bir itimacl vesilesi olduğunu, bu sene bilhassa kay-
Jetmek 'istiyorum. Bundan maksadım Büyük Meclisin bütü.n hadi. 

aeler karııaınJa kesin ve üstün iradesini canlandırmak için bir 
vesile vermek, hükümeti içinde bulunduğumuz geni§ hadiseler 
içinde taze itimaJınızla yenideıı teçhiz etmek icin fırsat vermek-

tir. Arkadaşlarım. büdce için verecefriniz revler hühfünet icin 
bir itimad reyi olduğunu nazarı dikkate almanız lazımdır. 
f Siirekli alkı,;lar). 

Kısa Dış Haberler 
* Varşova - Bakanlar meclisi Cu· 

mur baskanmın saliihiyetlerini geni§le
ten ve kendisine milli müdafaaya aid 

kararnameler imvısr salahiyetini veren 
kanun projesini kabul etmiştir. Milli 
müdafaa işleri de kc!moyu çok ıılak !an
dırmakta, bir çok işçilere harb malze
mesi imal icin parasız çalısmayı ve baın 
fabrika1ıırda gene parasız olrırak hiikü
mete silah ve malzeme vermeO-i teklif 
etmektedirler. "' 

* Münib - 1936 büyük sanat ser
gisi acrlmıştır. 

* Moskova - J aoonlar tarafmdaı1 26 

gün tevkif edilen Suçan gemisinin 393 
yolcusu, Aomori limanında japon polis 
memnrlanmn millet1erarası hukuk hü
kümlerin e ve insanlığa ;:ıykrrr hareke• -
lerinin <ıid<letle nrotesto edilmesini sov
;vet hiit-j;, ....... :nn1>n ri,.., Pt"l'l~l· iizere BB. 
Stalin ve Molotof'a bir mektup yaz
tnıs 1 ar:! ı.r. 

' 
* Londra - Japon ve amerikan de

niz mahfillerinde söylendiğine göre bu 
iki hükümet, !ngilterenin 40 bin tonila
toyu geçen torpido muhriplerini kul
lanmak hakkındaki kararına karşı ihti
raz kayıdJarz ileri sürmüşlerdir. 

* Moskova - Japon devriye gemi
lerinin sovyet limanlarına girmelerinin 
yasak edilmesi üzerine japon gazetele
rinin ve Domei ajansının neşriyatından 
bahseden İzvestiya, Sovyet hükümeti
nin yabancı gemilerin rus sularında 
polislik vazifesi etmelerini kabul eyle. 
memesi dolayısiyle !hu gemilerin sovyet 
limanlarına girmelerinin yasak edildi
ğini yazmaktadır. * Berlin - Kültür münasebetleri 
hakkında yapılan alman . macar görüş. 
meleri bittiğinden yakında bu husustaki 
anlaşma imzalanacaktır. * Varşova - B. Benes 4 haziranda 
Bükreşe giderek Prens . Pol ve kıral 
JUu-ol ;1,. bulusac.:::ılctrr. 

:.;LUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: 
'""' 

Buğday yolsuzluğu 

·evrakı 
İstanbul, 28 - Buğday yolsuzluğu 

hak.kında.ki evrak tahkikat fezlekesiyle 
beraber gönderilmesi için Ankaradan 
iade edildi. 

Tarassud kulesi 
İstanbul, 28 - Hava Kurumu taras

sud kulesinin Sultanahmet meydanında 
yapılması için belediyeye müracaat etti 
Prost muvafık görürse kule burada 
yapılacaktıır. 

Vitrinlerden alınacak . 
tesım 

İstanbul, 28 - Vitrinlerde teşhir e
dilen eşyadan alınacak resim hakkında 
alakalılar tarafından şikayetler yapıldı· 

ğı ma1Uındu.r. ''Vali bu hususta şikayet
leri tetkik ettirmekte olduğunu ve va-
ziyetin bu tetkikler sonunda tavazzuh 
edeceğini fakat vitrinlerde teşhir edilen 
eşyanın değil vitrinlere yazı ile konu
lan ilanların resme tabi olduğunu .. söy

ledi. 

1\'lanisalılarm 
hava k.urumuna 

teherruları 
Manisa, 28 (A.A.) - Bugün halke. 

vinde yapılan büyük bir toplantıda, hal
kımız bütün ürünlerden yüzde ikisini 
hava kurumuna vermeyi taahhüd etmi~
tir. Toplantıda hazır bulunan ilbay, hal. 
kin bu vesile ile de gösterdiği vatanse
verlikten dolayı hükümet namına teşeL 
kür etmiştir. 

SEBZE VE MEYVALAR iÇiN 
AMBALAJ 

Geçen ay içinde İzmirde Bn. Cinan 

enginar ve sair sebzeler üzerine bir 

ambalaj yapmış ve bu sebzelerin uzun 

müddet dayanacağını iddia etmişti. Zi

raat müdürlüğünde muhafaza edilen 

ambalaj ötey gün bir heyet önünde a

çrlmış ve çikan sebzelerin bozulmamış 

olduğu görülmüştür. 

Bn. Cinan üzüm mahsulü yetişince 

üzüm için de bir ambalaj yapacak ve 
tecrübe muvaffakiyetle neticelenirse 
ihracat için kullanılacaktır. 

ADANA HALK.EViNiN 
REViRi 

Adana halkevinin sosyal yardım ko· 
lu yoksul işçiler için bir revir açmağa 
karar vermiş ve yerini tayin etmiştir. 

IZMIRDE iLK ARPA MAHSULÜ 
ALINDI 

İzmirde ilk arpa mahsulü Menemenin 
Kaklıç köyünden Hasan oğlu Halil ta
rafından borsaya getirilerek satılmış

tır. Bu mahsül kilosu beş kuruştan sa
tılmıştır. 

B. Bel{ Prens Pol 
tarafından l{abul 

.edildi 
(Başı 1. inci sayfada) 

B. Stoyadinoviç, B. Bek'in şerefine 

bir gala ziyafeti vermiştir. İki devlet 
adamı, bu münasebetle söylemiş olduk
ları nutuklarda iki memleket arasındaki 
tarihi, kültürel ve coğrafi bağlardan 

bahsetmişlerdir. Bu nutuklarda siyasal 
vaziyete dair hususi hiç bir telmih yok. 
tur. 

B. Bek'in ziyareti hakkında fikirler 
yürüten resmi mahfiller, leh bakanının 
Yugoslavya'yı alman - leh kombinezonu 
lehine kazanmak için çalrşmakta ve iki 
millet arasında daha sıkı münasebetler 
kurmağa gayret eylemekte olduğunu bil
dirmektedirler. 
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GOÇMEN iŞLERiMiZ 
Sıhat Bakanımız Dr. Refik Saydam 
bir yıllık çalışma, programını anlattı 

(Başı 1. inci sayfada) 

Sıhi ınuaycııeleı· 

Tuz laya gelen her kafileye aid p.
hıs]ara evvel emirde sıhi temizlikler ya

pılmakta ve eıyalan etüvden geçerek 
dezenfekte ettirilmektedir. Bu muamele
den sonra muhacirlerin, Tuzlaya memur 
edilen sari hatal.klar mütehassısları ta
rafından muayeneleri ve tifo aşılariyle 
çiçek aşıları yapılmakta ve içlerinde te. 
sadüf edilen hastaları orada revire yatı. 
nlmakta ve lüzum görülürse Haydarpa
fa hastanesine sevk olunmaktadırlar. 

Gelen bu kafileler arasında uyuzlular 
olduğundan bunlar tedaviye tabi tutul. 
duğu gibi ayrıca da firengi ve malarya 
noktasından muayeneden geçirilmekte
dirler. 

Muhacirlerin gerek Tuzlada kaldık
ları müddetçe ve gerekse trnlere bindi
rildiği zamandan müretteb yerlerine sevk 
edilinceye kadar olan bütün iaşeleri. Kı
zılay tarafından yapılmaktadır. 

Bugün Tuzlada muhacirlerin kabul 
ve sevkine aid bütün muamelelerin ma. 
hallinde temini maksadiyle gümrük, za. 
bıta, sıhiye, baytari, iskan, Kızılay teş
kilatlan mütesanid bir şekilde vazife gör
mektedirler. 

Göçmenler nerelere yerleştiriltli? 
Bugüne kadar Bulgarsitandan 363 

evde 1402 nufus nnıhacir Edime ve 
Kırklareli yoliyle hududdan girmi,ler ve 
şimendüferle lstanbula, lstanbuldan 
Tuzlaya gönderilmişlerdir. 

Bunlardan maada iki defa da vapıur 
ile 1039 evde 3743 nufus Romanya mu
haciri Köstenceden ve 344 evde 1386 
nufua Bulgaristan muhaciri Varna ve 

Çeltik ziraati için bir 
talimatname hazırlandı 

Pirinç yetiştirilmesine elverişli mın

takalarımız bulunduğu halde çeltik eki

minin her ye.rde icabeden fenni husus
lara dikkat edilmeden yapıldığı görü
lerek bunun önüne geçilecek bazı ted
birler alınmıştı. Son defa pirinç ekim 
işlerini, ziraatın ihtiyaç ve şartları ve 
halkın sağlığı bakımından tetkik ede
rek yeni bir talimatname hazırlanmış 

ve vil~yetleırıe bildirilmiştir. 

Bu talimatname ile pirinç ziraatini 
muhtelif suretlerle gerileten tedbirler 

azaltılmış olduğu gibi sulama i~eri de 
düzene konulmuştur. Bu yıl ki çeltik 
ekimi yeni talimatnameye göre yapıla· 
caktır. 

Pamuk ziraatı artıyor 
Açılan ve açılmakta olan dokuma 

fabrikalariyle ham madde ihtiyacı ar

tan memleketimizde yüksek kaliteli pa

muk yetiştirilmesi lazım geldiğinden, 

Tarım Bakanlığı tarafından tesis edi

len tohum islah istasyonları faaliyetle

rini artırmışlardır. Adana pamuk islah 

istasyonu bu yıl 752 hektar araziye pa

muk ekmiştir. Eskişehir istasyonu çift

çiye 112 bin 346 kilo tohum dağıtmış

tır. Trakyaya bir islah şefi gönderil

miştir. Dalaman çiftliğinin bu gaye ile 

satın alınması ve işletilmesi düş.ünül

ttnektedi.r. 
!A 

r··-ı~k.İibekD~~si~;1··1 
.. ! Ankara ve lstanbul Oniversi- ~ 
: telerinde R. Peker'in verdiği inkı- ; 

::.

!::' lab derslerinde tutulan talebe i 
notları, gözden geçirildikten son- i 
ra, ULUS Baımnevince kitap ha- i 
tinde basılmı§tır. 124 sayfa tutan i i . 
eser, yalnız basma masrafı kar· : 

~ trlığı olarak her yerde ON KURU· i 
i ŞA sa.blmaktadll'. i ................................ -.......................... . 

Burgazdan doğruca Tuzlaya getirilmiş· 

lerdir. 

Tuzlaya gelen bu kafilelerden 175 
evde 711 nufus Romanya muhaciri To
kat vilayetine ve 418 evde 1640 oufus 
gene Romanya muhaciri Yozgad vilaye• 
tine, 160 evde 640 nufus gene Romanyıı 

muhaciri Kayseri vilayetine ve 157 evde 
661 nufus Bulgaristan muhaciri Tokal 

vilayetine ve 80 evde 336 nufus Bulga· 
ristan muhaciri Kayseri vilayetine eşya 
ve hayvanları ve arabalariyle birlikte 
gönderilmiş ve geride kalanlar da her 
gün parti parti yollanmakta bulurunuş· 

hu. 

Bu devre için müretteb olan Bulga· 
riılan ve Romanya muhacirlerinden he• 
nüz getirilmemiş olanları almak ve ge· 
tirmek üzere Köstence ve Var naya va• 
purlar yollanmıştır. 

Diğer iskan yerleri 
Ba deverede getirilecek muhacirler 

için müretteb olan vilayetlerden Tokal 
ve Y ozgad vilayetinin mürettebatı biti· 

rildiğinden K ayseri ve Çorum vilayet: 

lerine sevkiyata başlanmış ve iskan yeri 
olarak ayrılan Niğde, Konya, Bohı, Bi• 

lecik vilayetlerine henüz sevkiyata bat 
lanmanuştır. 

Muhacirlerin sanat ve yaşayış hayal• 
larına göre tefrik edilerek müretteb ol• 
duldan vilayetlerde yerleşecekleri kör: 
ler ve kendilerine tahsis dilecek ara:t• 
tefrik edilmiş olduğu gibi, yemeklik ve 
tohumluk buğdayları ihraç istasyonları• 
na çıkar çıkmaz kendilerine teslim edil• 

mektedir. 

Yola çıkan kafileleri arkadan müf et• 

tişler takib etmektedir." 

DiL KÖŞESİ 

Bu sütunda her gün, gazete ve 
mecmualarrmızda gözümüze ilişe(ı 
üslı1b, dil, gramer, ve sentaks hata• 

larını işaret eden bir yazı bulacaks1
' 

nız. Maksadımız tü.rık diline hizırıe~ 
etmek ve onun güzelliğini korUJl'l~ 
olduğundan gazete ve muharrir i~1 

zikretmeden alarak tenkid edeceği' 
miz satırlar için, arkadaşlarnnııı~ 
bize gücenmiyeceklerinden, ve hatt.1ı 
bu çalışmalarımızı memnuniyetle ıc.ıl1 
şdıyacaklarından eminiz. 

B• 'l • d .. l bİf ır '" ayet gazetesın e şoy e 
·d· cümle görüyoruz: '' •.. ve hava şebı 

lerimizin anma töreni bu suretle he' 
yecanla kutlulanmıı oldu.,. 

işte baştan tı§aiı hatalı bir ifatl~· 
Evvela "Hava ıehicllerirnll:i anma tO' 

reni., elemek lazımdı. ikincisi, tör'" 
• A A ld .. O • k"'' mera.sım manasına o ugu ıçın 

ltı' lanmaz, ancak yapılır. Sonra kcıl 
mak, tesicl etmek môncismı ilaJe e' 
der, şehicllerin hatırası ise bir bayrattl 
gibi tesicl edilemez. ''Kutlulantrıt~J 
şekli üzerinde de durmalıyız. "fes• 
etmek,, tabiri yerine bugün dilirnit.~e 
kullandığımız kelime ''kut,, köka t' 

Jtı• "lam \, eklerinden yapılmış "kut 
mak,, fiilidir. Bunun içindir ki he~ 
hatalı, hem de uzun olan kutlulatrı" 
şeklini kullanmamak daha doğrıl o• 
lur. 

·~ Sesli sinemanın, bir çok fayda!;: 
rı yanında, bir de küçük zararını ı~.; 
retmeliyi:z. ilk sesli filmlerin geltM .. ,,, 
günlerde bunlardan bazılarının 60 P 
lülük derecesini anlatmak için ga~ri 
dillerinden naklen ''yüzde yüz,, tabla 
kullanıldı. Bu tabir, her nedense, ' .,. 
zı yazanlarımızın o kadar hoşuna 1~5• 
ti ki, o :zamana kadar, bu ihtiyacı h~ • 
setmeden nasıl yazabilmiş olduklO ti 

na şaşılacak bir süratle, onu ya>'h,rı ( 
lı . e 

işine koyuldular. Ve tabiidir ı, •ti 

ifrat gibi, bu itiyad da göze battfl"~ 
yavaş yavaf bize bıkkınlık verrrıe l· 
başladı. •'Yüz;de yüz;,, tabirini.il h"

0
• 

lanılışını bugünkü haddinin yii.ztl.e JI 
nuna indirmek herhalde çok yertll 

bir İş olacaktır. 
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SON DAKiKA: 
HABERLE Cumur reisimiz Atatürk . . . ..., .. 

Harl1 akademısının yaıltıgı tumen 
tatllil{abnda tayyarelerin hareliatını 

takill etmek için tathiliat sahasın_a gitti 

İtalyan başbakanı diyor ki: 

İstanbul, 28 (A.A.) - Harp akade
misi tarafından yapılan ve 28 mayıs sa-

bahı başlayan tümen tatbikatı esnasın
'da bilhassa tayyarecilerin gece hareka-

tını takib etmek üzere Reisi Cumur A
tatürk 28 mayıs saat 24 de tatbikat sa-

hasını teşrif etmişler ve harekatı takibe 

başlamışlardır. 

Filistinde vaziyet yine karışıyor 
i Karo·aşalıliların önüne geçmeli i~in 
'ağlatı~ı gaz kullanılması düşünülüyor 

larının ve fidanhklarınrn tahribine de

vam olunmaktadır. Geçen gece yalnız 

bir yahudi çiftliğinde beş bine yakın 
ağaç kesilmiştir. 

Londra, 28 (A.A.) - Kudüsten bil· 
dirildiğine göre, geçen gece Kudüste 
yeniden çarpı~alar olmuştur. Arablar 
§ehir civarında bir sanatoryom'! ateş et
mişlerdir. Polis hemen hadise yerine 
gelmiş ve bunun üzerine sıkı bir çarpış-

ma olmuştur. 
Yafada polis hücumlarla karşılaş-

mıstır. 

~ Filistinin ~imalinde, yahudı tarla-

Kudüs, 28 (A.A.) - Bu akşam neş· 

redilen .resmi bir tebliğe göre, Filistin· 

deki karışıklıkların önüne geçmek üze· 

re aglatıcı gaz kullanılması ihtimali 

vardır. 

Belgrad konuşmalarından sonra 

Çıkarılan müşterek -resmi tebliğ 
ketlerinin hukuk ve şereflerinin hürme

ti prensibine istinad etmektedirler. İki 
Belgrad, 28 (A.A.) - Yapmakta ol· 

dukları görüşmeleri bitirmiş olan BB. 
~e'\c ve Stiyadinoviç gazetecileri kabul 
ederek resmi tebliği okumuşlardır. 

bakan arasındaki şehst temas, iki islav 
milleti arasında dalına mevcud bulun-

muş olan samimi münasebetlerin yeni 

bir burhanıdır. İki bakan aynı zihniyet· 

le ve millctlerarası sulh ve anlaşma si· 

yasetinin menfaatine olarak istikbalde 
de dostça fikir teatisini devam ettirme· 
ye karar vermişlerdir • ., 

Italya tecavüz niyetleri beslemiyor 
..., 

yanaşmıyacagız kalkmazsa Akdeniz ııalitına Zecri tedllirler 
İngiliz donanması Akdenizden çıkınca Libyadaki askerimizi çekeceğiz. 

Londra, 28 (A.A.) - Deyli Telegraf 
gazetesi Roma muhabiri ile bir konuşma 
yapan B. Musolini ezcümle şunları söy
lemiştir: 

"- Zecri tedbirlerin nihayetlenmesi 
İll' İtalya, memnun devletler sırasına k,ı
tılacaktır. Akdenizin en küçük devletle. 
rinin bile hiç bir şekilde korkmamaları 
lazımdır. İtalya, Yunanistan ve Türkiye 
ile olan dostluk paktlarına saygı göster
mek kararındadır. İtalyanın Arnaudluk. 
ta güddüğU tek maksad, bu memleketin 
istiklalinin korunmasıdır. 

Şimdiki şartlar altında ve zecri ted
birler devam ettikçe İtalya, bir Akdeniz 
ittifakının yapılmasına ön ayak olmıya. 
caktır. Bununla beraber italyan milleti 
kin beslemek istidadında değildir. Çün
kü, 37 sınıf askeri silah altına çağırabi
lir. Ve bu suretle sekiz milyon askerlik 

bir ordu vücuda getirebiliriz. Ne Afri
kada ne de Avrupada siyah askerlerden 
mürekkeb bir orduya muhtaç değiliz. 
İmparatorluğumuzun yabancı memleket. 

lerle olan ticaret münasebetleri hakkın
da mutedil ve müsamahakar bir hal.ça.. 
resi bulacağız. Adisababa Habeşistanın 

merkezi olarak kalacaktır. Libyadaki or-

Deyli Telgraf gazetesine beyanatta 
buluna11 ita/yan ba§bakanı B. Musolini 

dumuz, ingiliz harb gemileri çekilince 
İtalyaya dönecektir. Bir ingiliz • italyan 
yakınlaşması elzemdir ve bunu temin i
çin elimden geldiği kadar çalışacağım. 

Milletler cemiyeti, islah edilmedikçe 
ııimdiki şekli ile devam edemez. Zecri 
tedbirler devam ettirildiği takdirde mil-

Geri silahlar, ihanet, zehirli gaz 

• letler cemiyetinde kalmak veya oradar. 
çıkmak meselesi İtalya için ehemiyetli 
bir şekilde bahis mevzuu olacaktır. Zec· 
ri tedbirlerin nihayetlendirilmesi ise u. 
mumi bir salah doğuracak ve Avrupa· 
da iş birliği ve durluğun kurulmasına 

doğru elverişli yollar açacaktır." 

lt<ıly<ı, ıecarüz rıiyet/,•ri 

beslemiyor 

Roma, 28 (A.A.) - Stefani ajansın.. 

dan: Fransız ve İngiliz gazetelerinin 1-
talya'nın hattı hareketi dolayisiyle izhar 
etmekte oldukları kaygılar dikkate de.. 

ğer görülmektedir. 

İyi haber almakta otan mahfi.llerde 

bu kaygıların haklı olmadığı, çünkü 1-
talya 'nın hasmane hiç bir niyeti bulun· 

madığı söylenilmektedir. Bu sebebten 

dolayı İtalya'nın hattı hareketinde bir 

tecavüz niyeti görenler, aldanmış olur. 

İtalya, İngiltere ile olan münasebatında· 

ki gerginliği gidermeğe muvaffak olma. 

ğı samimi surette arzu etmektedir. Bu 

da italyan gazetelerinin güdmekte olduk· 
lan hattı hareketle sabittir. 

B. Titülesko J 
Bükreşe döııdü 

Bu resmi tebliğde deniliyor ki: 

''BB. Bek ve Stiyadinoviç yaptıkla
rı konuşmalardan sonra, iki memleketin 

dış siyaseti hakkındaki görüşleri 
arasında tam bir uygunluk bulun
dugunu müşahede eylemişlerdir. Her i
ki memleket de, kabiliyetleri ve teah
hüdleri çerçevesi içiııde aynı yapıcı 
siyaseti güdmektedirler. Hr.~ iki mem
eket de, bu işte, milletlerarasx ada
et ve tesanüde ve aynı zamanda memle-

Belgrad, 28 (A.A.) - B.ek, Polon· 
ya elçiliğinde verilen vir veda ziyafe. 
tinden sonra Va.:şovaya hareket etmiş

tir. 

B.. Grandi inµil t~ re dış llakanı ile 
eh~nıiyetli hir koııuşma yaptı 

V ehill paşa, hal)eş lloz gununun sehclerinin 
lıunlar olduğunu söyliyor 

Bükreş, 28 (A.A.) - B. Titülesko 
bugün Paristen dönmüş ve istasyonda 
Fransa, Sovyetler Bi.-liği, Türkiye, Yu· 
nanistan, Çekoslovakya, İtalya, Polon. 
ya, Yugoslavya ve İspanya elçileri ile 
parlamento başkanı ve öteki siyasal 
şahsiyetler tarafından karşılanmıştır. 

Lon.lra. 28 (A.A.) - İtalyan büyük 
elçisi B. Grandi bugün B. Eden ile u
zun bir konu~ma yapmıştır. 

BB. Eden ve Crandi arasında hiç bir 

görüşme olmamıştı. Sanıldığına göre 

italy:m büyük elçisi, iki memleket a

rasındaki münasebetlerin iyileşmesi ar

zusunu izhar eylemiştir. 

Bu konuşma, siyasal mahfillerde e 
hemiyetle karşılanmıştır. Zira italyan
larm AdisahaLaya girdiklerinden be.ri 

~--==~-=--~=-===~~"="================== 

Zecri tedbirler kaldırılmazsa 
İtalyanın ~lilletler Cemiyetinileıı 

ayrılmak ilıtimali kuvvetli 
İngiitere mali zecri tedbirlerin muhafazası fiK'rinde 

Roma, 28 (A.A.) - Roma siyasal 
mahfilleri, zecri tedbirlerin tatbikine de
vam edildiği ve İtalyanın Habeşistan fil. 
tuhatı tanınmadıgı takdirde ltlya'nın 

milletler cemiyetinden çekilmesi ihtima
linin çok kuvvetli olduğunu bildirmek
tedirler. 

Bu mahfiller, büyük faşist meclisinin 

B. Musolini'ye istediği anda İtalya'nın 
Cenevre kurumundan çekilmesine karar 
vermek salahiyetini bahşetmiş olduğu

nu hatırlatmaktadır. 
Bu mahfiller, Duçe'nin şimdi böyle 

bir karar almak istemediğini ve 15 hazi. 
randan önce İtalya'nın ıerefi ile telifi 
mümkün bir hal şekli bulunacağını san
makta olduğunu ilave etmektedir. 

Resmi mahfiller, İngiltere hükümeti
nin hattı hareketinde vuku bulan inkişaf
ları dikkatle takibetmekte ve bu hattı ha
reketin nihayet aşağıdaki üç hal sure
tinden birinde karar kılacağını sanmak

tadırlar. 

1. - Statükonun muhafazası, 
2. - "Muhteşem infirad" sistemine 

aydet, 
3. - Bütün kıta Avrupası devletleri

nin iştiraki ile geniş bir iş birliği sis

teml vücuda getirmek. 
İtalya'nın müsbet bir surette bu iş

lerde önayak olmağı derpiş etmemekte 
bulu· ı 'ru öğrenilmiştir. Ancak İtalya'• 
nrn T • - ?. büyük elçisi B. Grandi, İn
.cilt .. ~ ı" !I işleri bakanlığı daimi müste· 

ıarı B. Van Sttart'a ftalya'nın İngiltere 
ile bir yakınlık vücuda getirmek ve Av
rupa iş birliğindeki mevkiini ve vazife. 
sini almak arzusunda olduğunu bildir
miştir. 

Bu mahfillerin bu gayeye varmak i. 
çin en iyi çarenin milletler cemiyetinde 
bir reform yapılması ve bilhassa on al
tıncı maddenin ilgası olacağı düşünce

sindedirler. 

I...ondra, 28 ( A.A.) - Siyasal mah
filler, zecri tedbirlerin mali olanlarının 
muhafaza edilmesi lazım olduğu dü
şüncesinde buulnmaktadırlar. Çünkü B. 
Musolini, Habeşistan'da teşkilat vücu
da getirmek ve memleketin bilinmiyen 
taraflarını meydana çıkarmak üzere proğ
ramını tatbik için İngiltere veya Fran
sadan ödünç para almak zorunda kala-

caktır. • 

Rom hükümeti üzerine yapılabile

cek tek tazyik, finansal zecri tedbirler
dir. Ekonomik tedbirler ile bazı devlet
lerin ve bilhassa cenubi Amerika cumu

riyetlerinin zecri tedbirleri tatbikten 
vaz geçmelerinin ehemiyeti ikinci de. 
recededir. Öte taraftan Filistin'deki 
karğaşalıklar dolayisiyle İtalyan em
peryalizminin gayeleri hakkındaki kay
gıları artan muhafazkar mahfillerin t
talya'ya karşı daha haşin bir hattı hare
ket kabul etmiş oldukları öğrenilmit

tir. 

Kahire, 28 (A.A.) - Şimdi isken· 
dcrycde oturmakta olan Vehib Paşa, 
Havas ajansı muhabirine şu beyanatta 

bulunmuştur.: 

"- Filistin'e, imparatorun yanına 

gitmek niyetinde idim fakat imparato· 
run lngiltereye gitmek fikrinde oldu· 
ğunu öğ.r>Cnince bu plandan vaz geçtim. 
Negüs, kaçtığı zaman ben Ogaden cep· 
besinde idim. Orada vaziyet hiç de iı· 
mitsiz değildi, çünkü bir çok çarpışma· 
tarda tali habeş silahlarına gülmüş idi. 
Negüs'ün Adisababadan ayrıldığını öğ
renince mısıra hareket ettim ... 

Ogaden ordusu kumandanı Ras Na
sibu'nun askeri danışmanlığım yapmış 
olan Vehib paşa, bu beyanatından son
ra Ras Nasibunun çok iyi bir vatansever 
olduğunu, ancak askeri fenle.re hakkiy
le ve kafi derecede vakıf olmadığını 

söylemiştir. 
Kendisinin ordusu, öteki habeŞ. or

duları bozguna uğradıktan sonra bile 
İtalyan kuvvetlerine karşı mukavemet 
gösteren son ordu olmuştur. 

Habeşlerin bozguna uğramala.rının 

scbebleri ne olduğu yolunda sorulan bir 
suale, Vchib paşa şu cevabı vermiştir.: 

"- Bu bozgunun başlıca sebebleri, 
memleketi içindeki ihanetler olmuştur. 
Bu ihanetlere italyan propagandasının 
pek ziyade yardımı olmuş ve bu halin 
memlekette uyandırdığı bozgunculuk 
sayesinde İtalyanlara elverişli bir hava 

vücude getirımiştir. 
Habeş silahlarının İtalyan silahların· 

dan aşağı olrnası da bozğunun amille· 
rinden biri olmuştur. Bununla beraber 
İtalyan tayyarelerinin, italyan kuman
danlığmın umduğu kadar, tesiri olma· 
mıştır. Çünkü tayyareler pek yüksek

lerden uçuyorlardı.,, 
Vehib paşa, İtalyanların bilhassa 

harbin son safhasında bol bol zehirli 
gaz istimal etmiş olduklarını söylcmiı; 
ve bu gazin bizzat kendi gözlerine de 
dokunmuş olduğunu ilave etmiştir. 

Vehib paşa, bu zaferin hakikatte "as 
keri bir zafer olmayıp askeri bk istila., 
olduğunu, zira iki tarafın silahlan ara
sında pek büyük bir fark bulunduğunu 
söylemiş ve netice olarak '' İmparato
run memleketten çıkması mutlak bir 
zaruret halini almış idi.,, demiştir. 

İngiliz sualler'-.. 
Almanyanm ce,·ap ,·crnwk için 
fran~ız kabine ·inin kurulmasını 

hcklemcı;;i ihtimali \'Ur 

Berlin, 28 (A.A.) - Sıyasal mahfil
ler, alman lıükü.metinin İngiliz sualna
mesine cevab vermek için L::on Blum 

kabinesinin kurulmasını beklemesi ih
timali olduğunu bildirmektedir. Çünkü 
Almanya, dolayisiyle Fransaya da ce

vab vermek istemektedir. 

Bu mahfille.r, B. Fon Ribbentrop'un 
yakında Londraya gidececi11i ilave et-

mektedir. 

B. Titülesko yarın kıral tarafından 
kabul edilecek ve milletlerarası vaziyet 
hakkında kırata izahlar verecektir. 

B. Krof ta'nın ınühim 
bir nutku 

Prag. 28 (A.A.) - Çekoslovakya 
dış işler bakanı B. Krofta bu akşam 
mühim bir nutuk söyliyecek ve bu nu· 
tuk muhtelif çekoslovak radyo istas· 
yonlarından çekçe, almanca, fransızca, 
ingilizce ve macarca olarak neşredile -
cektir. 

l(udüste aslier ve polis vaziyete hak.im 
• 

Kudüs, 28 (A. 
A.) - Asker ve 
polis kuvvetleri 
vaziyete hakim 
bulunmak
tadırlar. 

Kudiiste sükiın 

tamamiyle kurul
muş olduğundan 

polis memurları 

çelik miğfdleri
ni çıkararak her
günkü şapkaları
nı giymişlerdir. 

Geçen gece bazı 
ı;.nhıslar demiryo
hınu uç defa boz
maya te!'lebbüs et
mişlerdir. 

19 nisandan 
bugiıne kaJar vu
ku bulan karga
şıklıklardan b i r 
avrupalı ö 1 • 
m ü ş yedisi po
lis, ikisi asker, 
sekizi sivil o 1 -
m a k üzere 17 

avruP.alı yaralan
mıştır. Bundan 
başka 20 yahudi ... 
ve iki arab ölmiiş 

ve 182 si arab ol- Yafa mahalfolerinde ate5e vttri'en ~,.,•.,,.f; et•1eri 

m;ılc ii7 ere verlilf'rcien 321 kisi varalanmı stır.969 arab ve 275 vah udi yakalanmı~tır 



Tek taraflı görüş 
Habe§ mukavemetinin. medeni 

silah ve harb vasıtaları karşrsmda 
bir saman alevi gibi çabucak sönü
vermiş olmasının sebeblerini araş
tıran yazılara hala rastlamaktayız. 
Bu nevi tahlillerde en fazla dik
katimize çarpan nokta, askeri ve 
teknik nıünakkidlerin, davayı da
ima kendi meslekleri ve ihtisasla-
rı bakımından ele alan tek taraflı 
görüşforidir. 

Mesela bir tayyareci ye göre. 
'italyan zaferinin başlıca amili ha
va silahıdır ve hava silahı olma
saydı, italyan ordularmın dehşet
li bir bozguna uğraması işten bile 
'değildi. 

Bir gazcı ise. bu fikre iştirak et
mez. O, Habeş ordularını çil yav
rusu gibi dağıtan paniğin zehirli 
gaz yüzünden husule geldiği ka
naatindedir. 

Bir ba~kası, ''hayır, der, İtal
yanları zafere götüren, motörlü 
kıtalardır'' ve bir ekonomist, kar
şınıza çıkarak bütün bu mütalea
l~ra güler. Onun fikrince, habeş
!eri ne tayyare, ne tank, ne de gaz 
yıldrrmıştrr. Bozgunun sebebi sa
dece, bol paranın memlekette fe
sad ve isyan çrkarmı.ş olmasıdır. 

Bu, ve bunun gibi daha pek çok 
mütalealar ileri sürüldü ve hala da 
sürülmekte devam ediyor. 

Bir neticeyi mutlak tek bir se
bebe irca etmek arzusunun, görüş
leri böyle biribirinden aykırı ve 
hemen hepsi yanlış yollara götür
mesi pek tabiidir. Hadiseleri her 
!jeyden önce terkipçi bir gözle gö
rebilen ve ihtrsasrnın tiranisinden 
kendini kurtarabilen tarafsız bir 
tetkikçidir ki ortaya hakikate uy
gun. doğru ve toplu bir hüküm ko
vabilir. 

H abe.ş harbı üzerinde biraz dü- ı 
sünmüş, ve gelen haberlerden me
selenin ruhuna nüfuz et~eye ça
lışmış olanlar, İtalyan ordularının 
habeş sürüleri üzerine ezici zafe
rini temin etmiş olan şeyin, tek 
başına ne gaz, ne para, ne motör
Jü silahlar ve ne tayyare değil, 

bütün bu vasıtaların, tek hedefe 
çevrilmiş bir gaye elinde, ve uzun 
zamsndanberi hazırlanmış bir 
plan dairesinde hepsi birden se
lerber edilişi olduğunu anla -
mışlardır. 

Motörlü silahlar, gazın yardı
miyle hızlı bir yürüyüşe muktedir 
olmasalardı ne tayyare bir iş gö
rebilir, ne motörlü vasıtalar, ksr
~ılarınds dü.şmamn toplanarak bir 
noktaya taarruz etmesini imkan
sız kılan tayyareler olmadan işe 
yarıyabilir, ve ne de gaz ve vahut 
para, öteki vssıtaları;:ız büyük bir 
başarı elde edebilirdi. 

Onun içindir ki, hadiseleri. böy
le, her fırsatta· propagandscılığım 
yapmak için ileri atrldrkları her
hangi bir teknik şubenin menşu~ 

Tefrika: No: 63 
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Paris iş~ileri 
grev yaptılar 

Avusturya, Avrupanın alın yazısı anahtarı 
İşçiler 40 saatlik hafta 

usulünün tatbikini 
istiyorlar 

Deyli Herald gazetesinin Vı'yana 

muhabiri Scheu, 21 mayıs 1936 tarihli 
gaeztesine yukarıki başlık altında yaz
dığı bir başmakalede diyor ki: 

Geçen hafta, Avustu~ya faşistlerinin 
ileri gelenlerinden Prens Starenberg 
Başbakan muavini ve vatanseverler cep
hesinin en üst lideri idi. Bu hafta o· 
nun uhdesinde biricik şerefli unvan o· 
larak spor başkanlığı ile anaları koru
ma cemiyetinin hami başkanlığı kalmış

tır. 

Bu hafta içinde böyle "kuvvetli bir 
adam'' sessiz, sadasız bertaraf ediliver
miştir. 

Bütün dünya halkı, Avusturyada o
lup biten değişikliklerin esrarmı anla
mak için çırpmıp durmaktadırlar. 

Avuaturyadaki Haymverlerin bu va
ziyeti zayıflamı, bir Musolininin ayna
da görünüşüdür, denebilir. 

Faşizmin üç ,eye ihtiyacı vardır: 

Cüretli adamlara, kurnazca sözlere, bir 
sürü paraya. Avusturya Haymverleri 
bunların üçünü de kaybetmiş bulunu
yorlar. 

Haymver saflarında kendileri için 
it avlamağa çıkmış insanlar dolu idi ki 
bunların ümidlerinin boşa çıktığı için 
stzlanıp duruyorlardı. Yoksul Avustur· 
yada ele geçebilen mevkileri de şefler 
kapmış ve bu yüzden bunlar, rahata ve 
tembelliğe kavuşmuşlardır. 

Bunların umdeleri, Haymverler ha
kim olan rejimin bir kısmı haline gelip 
hücum edecek yerde müdafaa vaziye
tinde kalmak mecburiyetinde bulunun
ca, kuvvetten düşm:iştür. 

Bütün bunlarla beraber Musolini, 
paraca yardım ettiği müddetçe bu 
Haymver'ler gene müt'hiş bir kuvvet 
idiler. Fakat İtalyan şefi, bu para yar
dımını Avusturyadaki yardakçıların

dan kesip Habeşistana atacağı zehirli 
gazlara sarfetmeğe başlayınca i• değiş· 
ti. 

Mayısın birinde Haymver'ler, kendi 
sekreterlerine aylıklarını veremiyecek 
bir halde idiler. On beş gün sonra prens 
Starenberg işinin başından ayrılmak 

zorunda kaldı. 

Avusturya sosyalistleri, bundan iki 
yıl önce modern Avusturya ordusuna 
üç gün karşı koymuşlardı. Avusturya 
Nazileri yaptıkları muvaffakıyetsi:ıı 

hükümet darbesi sırasında memleketin 
birkaç tarafında döğüştüler. Fakat 
Haymverler bir tek silah bile patlamak
sızrn, ortadan kaldmlmış bulunuyor. 

Bu suretle fırsatı elden kaçırmış bu
lunuyorlar. Eğer bundan sonra bir bil· 
kümet darbesi yapmağa kalkışacak o
lurlarsa o zaman maneviyetleri kırılmış 

rundan görenler, yanılmaktan ve 
başkalarım da yanlış kanaatlere 
sevketmekten kurtulamıyacaklar
dır. 

YAŞAR NABİ 

olan tarafltarları, kendilerinin muvaf
fakryetsizliğini hazırhyacaktır. Ger
çekten, onların böyle bir harekette bu
lunmalarını ancak düşmanları arzu et
mektedirler. Kabinede kalmış olan 
Haymver mümessillerini hesaba katma
ğa lüzum yoktur. Şuşnig'in yakınların

dan birisi bunlar hakkında bana dedi 
ki: ''Altı ay içinde onlar kafes içinde
ki kuşlar gibi kapılıp koyuverilecek

lcrdir." 
Avusturyanm durumunu anlıyabil

mek için Avusturya halkının, a,ağı 

yukarı, biribirinc miisavi üç kısma ay
rılmış olduklarım hatırlamak icab e
der. Memleketin üçte biri sosyalist, üç
te biri Nazi, üçte biri de Şuşnig'in hı
ristiyan sosyalistleri ile Haymverler

dir. 
Sosyalist ve Nazi partileri yasak e

dilince de bu vaziyetin esasında deği
şiklik olmamıştır. Bu partiler her ne 
kadar göz önünden kalkmışlarsa da ge· 
ne mevcud olmağa devam etmişlerdir. 

Önümüzdeki birkaç ay içinde Baş
bakan Şuşnig ile onun hıristiyan sos
yalistleri bütün memleket ve resmi bir 
politika kurumu olan "yurdsever cep
he" üzerinde hüküm süreceklerdir. 

Rejimin büyük adamları, bugün 
"yurdsever cephe'' nin sekreteri olan 
Albay Adam, aşağı Avusturya valisi ve 
çiftçiler lideri Her Reither ve eski baş
bakanlardan Her Ender olacaklardır. 

Bunların gayesi, hükümetin bugün 
dar olan esasını genişletmektir. Bu da 
iki türlü yapılabilir: Ya Nazi'lerle, ya
hut da sosyalistlerle anlaşmak suretiy
le. 

Habsburg'larm avdeti bu tesir ve 
neticeyi temin edemiyecektir. Bu, hü
k~met esasını genişletmek şöyle dur
sun, kendisine müzaharet edenlerden 
birçoğunu azaltmak suretiyle, bilakis 
daraltacaktır. Bundan başka Habsburg 
ların dönü~ü dışarda da bir takım kar· 
gaşalıklar doğuracaktır. 

Bundan dolayı Şuşnig ve arkadaşları 
kıralcı oldukları halde, Habsburgların 
avdeti pek az muhtemeldir. 

Avusturya Nazileri bundan iiç ay ön
ce dağıtılmış ve Organizasyonları kal
dırılmıştr. Fakat B. Hitler'in Ren böl· 
gesinl işgal etmesi bunlara yeniden U
rnid vermi~ ve kendilerini de canlan
drmı~tır. 

Mllletler Cemiyetinin Habeşistan 

meselesinde aciz davranması da bun
lara yardım etmiştir. Bunlar, şimdi A· 
vusturya Hitler tarafından işgal edile
cek olursa o zaman Milletler Cemiyeti
nin yapacağı müdahalenin tesirsiz ka
lacağınr, yahut hiç bir mUdabale vukua 
gelmiyeceğfoi söylemektedirler. 

Şimdi, Şuşnig en yakın devletleri 
arasında Nazilerin dostluklarını kazan
mak arzusunda olanlar vardır. Bunlar, 
kabineye, kendileri Nazi olmıyan, fakat 
Naziler tarafından sevi1en ve Hitler Al
manyası ile iyi geçinebilecek olan bir 
iki bakan getirilmesini teklif ediyorlar. 

- Erken eve dönmek istiyorum, dedi. 

Bunlard;ın brisi Viyana üniversite
sinde tarih profesörü olan Her Sbrik· 
tir. B. Şuşnig, prens Starenberg'in az· 
}edildiği ak~am, bu profesörle uzun u
zun görüşmüştür. 

Nazilere boş görünmek maksadiyle 
kabineye alınması düşünülenlerden bi
risi de vatanseverler cephesi sekreter
liğine getirilmiş olan şair Zernatto'dur. 

Bu Her Zernatto'ya ehemiyetle bak
mak lhımdır, onun kabinede bulunma· 
sı nazilik bakımından önemlidir. 

Sosyalistler gizliden gizliye, teşki· 
latlarını kuvvetlendirmişler ve Viyana 
muhakemesinde şeflerinin gösterdiği 
celadet kendilerine bu kudreti bağı§:la
mıştır. 

Viyanadaki sosyalist evlerinin bom· 
bardımanı hatırası zihinlerde kaldıkça 
Bay Şuşnig sosyalistlerin dostluğunu 
kazanamaz. Fakat hiç olmazsa, Nazile
re karşı onların muzaharetini ve tole· 
ransını elde edebilir. 

Bunu yapmak için de tam bir parla
mento demokrasisine dönmeye lüzum 

yoktur. 
Bunun için hapisteki sosyalistleri 

serbest bLrakmak, bir takım ticaret bir
liklerine müsaade etmek, f ikir ve mi.i
taleaların yazıhp söylenmesi için bir
az serbestlik vermek, işçilerin kültürel 
kurumlarının musa<lere edilmiş malla
rını iade etmek kafidir. 

Sosyalistlerle bu yolda bir anlaşma 
yapmak, Şuşnig'in dostları arasında bu
lunan çiftçi liderlerinin de hoşuna gi· 
decektir. 

Avusturya, Avrupa durumunun anah
tarıdır. Fakat Avusturvanın anahtarı 

da büyük devletlerin elindedir. 

Eğer Fransa ile büyük Britanya mer
kezi Avrupa işlerine yakından alaka 
gösterecek olurlarsa o zaman Avustur· 
ya sosyalistleri kuvvetleneceklerdir. 

Bunlar, Milletler Cemiyetine muza
baret eden yegane partiyi teşkil etmek

tedirler. 
Eğer demokrat devletler, merkezi 

Avrupa işlerini Musolininin, yahut Hit· 
lerin eline bı.ııakacak olursa o za· 
man orada ya Avusturya faşistlerinin 

yaliut nazilerin nüfuzu artacaktır. 

Şuşnig brristiyan sosyalistleri muh· 
telif yerlerden gelen tesirlerin altında
dırlar. Bir zaman, gözlerini Musoliniye 
dikmiflerdi; şimdi başka taraflarda 
kendilerine ortak acıyorlar. 

Herhalde bunları sosyalistlerle u
yuşmağa doğru gitmeğe teşvik etmeli
dir. 

Sosyalist işçilerle hıristiyan sosya
list çiftçilerin elele vcrmeı;i Avusturya
yı Avrupanın demokrat devletleri sıra
sına koyacaktır. 

Böyle bir kuruluş da, Musolini'nin 
veya Hitler'in hücum arzularına karşı 

koyabilir. 

Önümüzdeki birkaç ay, Avusturya
da bir kararsxzhk içinde geçeceğe ben
ziyor. Bu zaman içinde Avusturyamn 

Paris, 28 (A.A.) - Paris çevresin· 
de bir çok maden endüstrisi fabrikala· 
rında ve hele tayyare ve otomobil inşa· 
atı müesseselerinde işçiler grev ilan et· 
-"!iştir. İşçiler, kırk saatlik hafta usulü· 
nün tatbikini istemektedirle.r. 

Faris çevresi maden endüstri iş~i 
sendikası, grevin ilanına saik olan se· 
bebleri bir beyanname ile izah etmiştir 
bu beyannamede patronlar grupu, sen· 
dikalar delegeleri ile konuşmalara gi
ri§meği kabul edinceye kada-r anlaşmaz· 
lığın _geni_şliyece.l!i bildirilmektedir. 

Bu akşam Avrupa İstasyonlarında 
dinlenebilecek seçme program 

(Ankara saatı ile) 

Konserler : 
20.40 Faris P.T.T. (Konser) 
21.10 Hamburg (Senfonik) 
21.30 Viyana (Senfon.) 
21.40 Hilversu.m I. (Senfon.; 
22.10 Doyçland (Beethoven) 
22.40 Lüksenburg (Back) 

Ocl a müziği : 
19.30 Droitwich (Klavsen) 
22 - Droitwich (Piyano) 

Tiyatro, Opera, Varyete : 
19.50 Lond:ra (Don Juan - r.i:ozort) 
20.30 Budapeşte (Kavalyera Rustikanıı) 
21.30 Faris P.T.T. (Komedi fransez) 
21.40 Roma (La Cite rose - Pietri) 
21.45 Post Pariziyen (Varyete) 

Dans müziği : 
23.30 Londra 
24 - Kopenhag 
24.15 Droitwich. Viyana 

Ankara ratlvo"'ll 
12.30 Plak yayımı ve a'jans haberleri 
19.30 Çocuklara edebiyat 
19.50 Hafif plak yayımı .1 
20.10 Karpiç şehir lokantasından nalcı 
20.30 Ajans haberleri .1 
20.40 Karpiç şehir lokantasından nakl 

İstanbul ra<lyo!oôn 
18 - Oda musikisi (Plak) 
19 - Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar 
19.30 Zehirli gazler hakkında konfe· 

ıranıs: Kimya muallimi Mar.ba! 
tarafından. 

20 - Keman solo. Stüdyo sanatkarlar: 
tarafından. Piyano refakatile. 

20 30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajansınırı 

gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir 

mukadderi çengele asılı kalacaktır. J3ı.1 
durum, bir durluğa doğru gidecek oıur· 
sa, Avrupanm genel durumunda et~ 
durluk başlıyacaktır. 

Luvr'un karşısında Orsey istasyonunu gö· 
rünce ..• 

Lö Luke'nin iyice tıraş edilmiş yüzünde 

Yazan: ]A.K ŞA.RDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Madam Kamkas, misafirleriyle hep mah
rem konuşurdu. Alber'i küçük salona götü
rerek: 

- Sizden bir ricada bulunacağım, dedi. 

Elbisesi vücuduna tıpatıp yapışmış bir 
adam Madam Rey'e doğru ilerledi. Kırışık 
ve beyaz, hem ihtiyarca ve hem de çocukça, 
sanki ağlıyormuş ve alnına yapışan bir tu
tam saçiyle yeni sudan çıkmış hissi veren 
bir yüzü vardı. Madam Rey'in elini dudak
larına götürüp tereddüdlü bir tavurla Bert'e 
baktı. 

bir tiksinti belirdi. 
Gözlerinde biraz cüret ve biraz da heYe.~ 

canla küçük salona doğru ilerliyen Bert, ı.,o 
Kue ile konuşmakta devam ederek sordu: ·? 

- Şu kakma döşemeye dikkat ettiniz n11• 

Bir İtalyan işi olacak ... 

- -- - -------
Fakat incileri çıkardığı vakit çehresinin 

daha tah bir iaf desi olduğunu farkediyordu. 
Ancak, Alber'in zevkinin tesiri altında kal
makta olması ihtimali de vardı. Sinirli sinir
li: ''Kocalar karılarını kendi düşüncelerine 
uyduruyorlar. İnsan muhakemesini kaybedi
yor. Giyinmeği bile unutuyor." dedi. 

Sonra, oda hizmetçisine dönerek, birden
bire ve tasalı, heyecanlı bir tavurla emretti: 

- Bu elbise saçlanma hiç uymuyor. Ba
na sa ten elbisemi getiriniz. 

Alber, akşam elbisesi içinde biraz dik, bir 
kanapeye oturup bir gazete açtı ve yeni par .. 
)atılmış trmaklarma baktr. 

Salonun kapısı açıldı ve Bert sakin bir 
yUrüyilşle, sessiz ve yavag, tuvaletinin ipek 
hııırtıları ve kendisini daha ziyade güzel
lcgtiren ihtişamı içinde, ilerliyordu. 

Sanki bu yabancı giizellikten ııkılmıı gi. 
bi hıYh hızlı konuşan ve gözlerini Bert'e çe
v: · .u." .. ~41 Ai: •r· 

Perşo'nun hususi kalem müdürünü tanıyor~ 
sunuz, değil mi? 

Bert, kocasının bulunduğu salona yalda
şırken önüne çıkan Madam Rey sordu: 

- Beni bildiniz mi? Sizi Madam Solane' -
de görmUştüm. Şurada oturalım. Zanneder
sem şimdi şarkı söylenecek. Kocanızdan bah· 
sedildiğini çok işittim. Şaşılacak kudrette 
bir avukat olduğu söyleniyor. İnsan, kocası
nın bir davada müdafaada bulunduğunu işit
mek tuhaf bir şey olsa gerek. 

İlk tesadüflerinde pek hoşlanmış olduğu 
Madam Rey'in bu ateşli konuşmasmı sevimr 
li bir tavurla karşılamak lüzumunu hisseden 
Bert, başının bir hareketiyle: 

- Kocamın müdafaasını hiç dinlemedim, 
dedi. 

Sonra, Alber'in bulunduğu odaya doğn.1 
hafifçe ba§ını döndürdü. Açık kapıdan bak~ 
makaızm gördüğü ve başkaları arasında he
men tamdığ~ kocasından böyle bahtedildiii
ne şaşıyordu 

Madam Rey: 
- Mösyö Lö Kue, dedi. 
Lö Kue, Bert'e htiab ederek yavaş yavaş: 
- Zannedersem Madam Lamorlet'i tanı· 

yorsunu.z, dedi. 
Bert, sanki Alber'in, hoşuna gitmiyecek 

bir cümleyi işitmesini istiyorm1.1ş gibi sesini 
ytikselterek sordu: 

- Öyle mi? Siz de Madam Lamorlet'i 
tanıyor musunuz? 

Lö Kue, daha yüksek bir sosyeteye men· 
sup olduğunu anlatmak istiyormuşçasına: 

- Onu biraz tuhaf bulanlar varsa da çok 
sevimli bir kadındır. Güzel, küçücük bir a
partımam vardır. Modem döşemelerin de 
kendilerine mahsus bir ahengi olduğu görü~ 
lüyor, Size itiraf edeyim ld ben antika ama· 
törüyüm. Sen Lui adaımda otururum, ve, 
şafak vakti rıhtımlar boyunca yürürken 

Kamkas'ın çalışma odasının önünden .g~· 
çip gözlerini Alber'e çevirdi. Alber, kenc.lısı· 
nin vaktiyle pek beğenmiş olduğu canl1• 
sıcak bakışlar ve aynı kısa ve katı hareket:. 
lerle, Madam Püiberu' ile konuşuyordu. 1'~1 

şısmda yabancı bir kadın bulunduğu için yıı· 
zünde ihtiraslı bir erkeğin ifadesi vardı v~ 
Bert onu kendinden çok uzaklarda, hükfl'\~ 
dışında hissediyordu. Onları çok kuvvet i 
biribirine bagv lar görünen rabıtalar sarı~ . . o· 
sa cık bir mesafe, aralarından geçen bır 1 

san hayali ile siliniveriyordu. 
1 

e. 
Bert kendi kendine: ''Benim için dıı \ 1 

iptidai, ete daha yakın bir sevgisi oısaY' 't 
onu kendime daha yakın duyardım. vaırı~
zihinleri heyecanlanan bu soğuk kanlı . e.,, 
kekleri sizden büsbütün uzaklaıtrmak JÇl 

bir tek fikir veter." divordu. 
(Sonu var) 



---- - ~~:--=-

29 MAYIS 1936 CUMı', 

e a ·y)/ Amerikaya gitti 

Dev t .. a sa laııtil~te 2100 yolcu vaı .. 
• 

• 
Queen M:ııy Tranı.:ıtlarıtilci a,rk denizde 

ı Southampton, 28 (A.A.) - Queen 
'Mary, dl.in saat 16.24 de demir almı~
tır. 

Dev transatlantiğin hareketinden ön
ce limanda ve vapurda büytik bir hare. 
ket ve faaliyet gBrülmüştür. Saat 15.30 
da vapurda bulunan ziyaretçilerin vapur· 
dan çıkmaları emri verilmiş ve yolcula· 
rın hısımları ve dostları ile meraklılar· 
dan mürekkeb olan ziyaretçiler, yavaş 

yavaş vapurdan ayrılmışlardır. 

ı yavaş Uerlemcğe ba lıyan muaızam tek. 
nenin gerisinde sular köpürüp kaynama
ğa başladıktan sonra üç yüz bin seyirci. 
nin gUrliltUlü haykırııtarı ve limanda bu· 
lunan bUtün gemilerin kulakları sağır e. 
den dlidUk sesleri işidilmiştir. 

Bu sırada Royal Marine 'in fanfarı, 

ingiliz deniz mar ını çalıyor ve dev 
transatlantik romorkörlerin kılavuzlu· 

ğuyla limanın ağzına doğru ilerliyor· 
du. Vapur ''mavi kurdela"yı kazanmağa 

giden 2100 yolcuyu götürmektedir. 
Son palamar alındıktan sonra yavaş 

--=---~~~~~~ 

Qucen Mary Transatfantikinin i~inden ü~ görünüş: turist mevkii kamarası ve 
yemek salonu ile birinci mevki yolcuları için çalı~ma salonu (Aşağıda sağda) 

Primo Karnera 
Bacağındaliİ krampı yfu~ündeıı 11ir 

maçta yenildi 
Nevyork, 28 (A.A.) - Dün ak~ 

91 kilo ağırlığındaki zenci Leroy Hay 

nes, sabık bUtUn sınıflar dünya şampi· 

yonu olan 120 kilo ağırlığındaki italyan 

Primo Kamera'yı dövmüştür. Karnera 

sağ bacağındaki bir k.ramptan dolayı 

dokuzuncu ravntta ringten çıkmıftı.r. 

Maç. 10 ravnd idi. Karnen, ringten 
ayrılıncaya kadar mticadeleye mahsus 

curctte müaavi olarak ceryan etmittir. 

ÇUnkU Kame.ra, 3 ve Haynes dört 

ravnd kazanmışlar ve bir ravndda da 
berabere kalmı9lardı. 

Karnerayı muayene eden doktor, 
İtalyan boksörUnUn bacağına muvakkat 

bir felç ~elmiş oldu~unu söylemi§ ve 
bokaörün ringden çıka.rılmaaına meebu· 

riyet hasıl olmuıtur. 

Tashih 
Ulus Gazetesinin 24, 25/May11 1936 

tarihli ve 5323, 5324 sayılı nuıhalariyle 
ne,redilmit olan orta okul öğretmenli
ği imtihanına aid Ankara Valiliğinin 
ilanındaki "4, 5, 6 sınıflı ö&retmen oku
lu mezunlarından evvelce müraçaat et
memiş olanların Kültür Di.rektörlüğüne 
müracaatları .. şeklinde yazılması ica· 
beden yazının evvelce müracaat etmiş 
olanlar tarzında yazıldığı anlaşılmakla 
taahih olunur. 

ULUS 

Kam uta 
(Başı ı. inci sayfada) 

idarenin vergi tarhedemiyeceği cc"a. 
hını verdi. 

ismet Eker (Çorum) - Hususi ida-
reler kanununda kesri munzam salahiyeti 
olduğunu, madde k.alkar&a bu &alabiyc· 
ti olduğunu, uu madde kalkarsa bu salfi. 
hiyetin de kalkması demek olacagını vi
layet idarelerinin vergi sistemleri degiş· 
tiği için bu meselinin tetkike deger ol· 
dugunu ve bu maddenin kalma5ı ''lda
rei huııusiyelcrin yeni sisteme g6re kes
ri munznm yapar demek" olduğunu 

söyledi. 

Madde Üz(•ı·iıult• fikirlc•r 
Hasan Saka (Trabzon) - Üçüncü 

maddenin hükümetten geldiği gibi kal. 
masına taraftar bulunduğunu, çünkü 
gerek merkez ve gerek hususi idarele· 
rin vergi tatbik etmek hak ve salahiyet
lerinin analize denilen senelik prensi· 
pe tabi olduğunu söyliyerek ilave etti: 

- "Bu madde kalmalıdır ki, idarei 
hususiyelcr, hususi kanunlarla tayin e. 
dilen kesri munzam salahiyetleri o ida
re için i~timal etmek hakkı bu kanun 
maddesi ile tesbit edilmiş olsun:• 
İsmet Eker (Çorum) - Hasan Sa· 

kanın ilmi noktai nazarına iştirak ede
miyeeeğini söyliyerek dedi ki: 

- Burada Uçüncü maddenin çıkarıl. 
ması ile ibkası sebcbleri arasında bir 
fark vardır. ldarei hususiyelerin vergi 
sistemi değiştirildikten sonra ve kazanc 
zammındaki kesri munzamlar az oldu-

• ğundan. müstakil vergiler verildikten 
sonra artık idarei hususiyelerin saHihi· 
yetini istimal etmek imkanı güçleşmiş
tir. Böyle bir maddenin burada ibka e. 
dilmesi realite noktai nazarından dogru 
değildir. Fakat ilmi noktai nazardan 
hiç hükmü olmadan ibkası muvafık o
labilir. 

Bundan sonra Refik İncenin takriri 
reye konuldu ve kabul edilmedi. Ve 
maddelerin müzakeresine devam olun· 
du. Bu arada Refik ince (Manisa) tek· 
rar aöz alarak sordu: 

t ·ıikraz nıiisaadc~i hiikmii 

- 1932 senesinde çıkannı' olduğu. 
muz b5dce kanununda yedi senelik blr 
dahili istikraz müsaadesi vermiftik. Ve 
o maddenin son fıkrasında bu iıotikraz 
tahvilatı 932 seneııinden ıoonra satıla

cak devlet mallarına karşılık olarak nak
den alınır, diye bir kayıt vardı. Büdcc
yi okurken, bunu bulamadım. Ençümen. 
den rica ediyorum. Bu hüküm mahfuz. 
mudur, değil midir? Bunu lütfen izah 

etainle.r. 
Büdce encümeni mazbata muharriri 

Sırrı Day (Trabzon) cevab verdi: 

_ Bendeniz de encümen namına bir 
tuhih rica edecektim. Bu tashih yapı· 

lınca mesele halledilmiş olacaktır. O 

tashih de ''31 mayıs 931 yerine, 31 ma· 
yıı 934•• ırorunası teklindedir. Yani ıe. 
çcn aene bastırdığımız cetvellerde henliz 
esbabı istihkak gelip de muamelesini 
yaptırınamıflarsa onlar alabilecekler
dir. Ve verecekleri taksitlerin birinci 
takaiti 31 ınayıı 934 ola~ktır. 

Refik tnce - O halde bir fayda te· 
min etmiş olduk. Bir sene evetine irca 

etmekle. 

SA:a& •• 

e lb ceyl kabule i 
Sırrı Day - Zaten teklif edecektik. 
Refik t ncc - Biz takaddüm etmiş 

olduk. Fakat maksadım o değildir. 1932 
senesinin büdce kanununun 11 inci 
maddesinin $On fıkrasında yedi cnclik 
olarak çıkanlan bu tahvillerin fajzie
ri yüzde S <lir, ve işbu tahviller l93S &e. 
nesinden itibaren hazinece nakid mahi· 
yetinde kabul olunur diyor. Binaena
leyh 1932 senesindenberi devam etmek· 
te olan bu muamelenin 1936 da dahi ya. 
pılması lazım gelir. Binaenaleyh büdce 
encümeninden rica ediyorum. Vatan
daşa yed; senede itfa edilmek uzere a
lacağına mukabil verilecek bonolar dev· 
Jet tarafından satılacak mallar için te. 
minat olarak verilme6ine müsaade edil
sin. Eğer bu başka yerde gö terilmiş· 
se tabii bu sözlerim fazladır. 

Maliye vekili Fuad Ağralı - Muva
zene kanununun ıs inci maddesinde es. 
ki muvazene kanunlarında htikmü meri 
olanları göstermek üzere bir (H) cet· 
veli raptolunduğu gösteriliyor. Elimiz· 
deki b~dcenin 3_.5 inci numarasındadır. 
Orada 1932 mali 6en6i muvazenei u· 
mumiye kanununun 11 inci madde i ay. 
nen yazılıdrı. Ve tabiatile hükmli mcri
dir. 

Refik İnce - O halde mesele kal • 
mamıştır. 

Hazı hiikiimlcrin mii ıakil bir 
kanun haföw gclnw i 

Maddelerin miizakcresine devam O· 

lunurken Refik 1nce tekrar kürsüye 
gelerek muvazenei umumiye kanunun
da mevcud ve her sene ibka edilmekte 
olan bazı hükümlerin gelecek yıl miis
takil bir kanun haline konması için 
tedbir alınmasını temenni etti. Ve layi
hada döviz ihtiyaçlarına dair olan mad. 
dede "Kambiyo teşkilatı mesaisi ve 
kambiyo muamelatı başvekilin yakın 

miırakalısei altında bulunur ... fıkrasına 
işaret ederek dedi ki: 

- Bizim teşkilatı csasiyemizin ma

nasına göre bir başvekil vardır. Bu baş

vekil kendi arkada~larma icra vazifc

iini tevzi eder. Arkacfaşları da Başve

kil namına icrayi faaliyet ederler. Bi -

naenaleyh bence lrambiyo işi gibi mü· 

tcferri bir iti doğıudan doğruya Batı· 

vekilin mürakabe etmesi keyfiyeti her 

işi mürakabe etmekle mükellef olan 
başvekile yeni bir vazife verilmiş gibi 
oluyor. Devletin hututu dahilinde icra 
ya taalluk eden en ufak iş başv~kilin 

nıürakabesi altındadır. 

OnLn içindir J.:i bu işin mahiyeti i
tibarile taksimi vezaif itibarile Maliye 

VekSletinin mürakabesi altında bulun· 

ması prenıipe daha uygun olacağı ka

naatindeyim. En yakın mürakabe tabi

ri, şimdiye kadar kullanılmamış bir 

tabirdir. Sanki icrai muamelatta en U· 

zaktan bir mürakabe varmış gibi alıyo· 

ruz. Zaid şeylerin bulunmamasını te. 

min etmek dahi teşrii meclisin vaz\fesi 

bulunduğuna ve başvekilin yakırdan 

mürakabe ile mükellef olduğuna göre, 
kambiyo işlerinin mürakabesi maliye 

vekllletine aittir diyelim. Hem esasını 
yapmış olalım, hem de kanunda hataya 
düşmüş olmıyalım. 

n. '1u~tara ~t·rcf Özkumn c ~aln 
Büdee encumeni reisi Mu tafa Şc.; 

r f Özkan. Rehk incenin temenni ve 
teklifine ::evap vererek~ 
-Arkadaşlar, dedi. Devlet ve milet· 

lerin hayatı her hangi lıir &uretle bir 
kere kurulduktan sonra, degi~innek

si zin devam etseydi; Refik ince arka· 
daşımızın dedigi dognı olurdu. Fakat İ· 
çinde bulunduguınuz gunlerde devlet
lerin güniı gunüne geçen hayatlarında 
dahi çok seri degişiklıklcr oluyor. Bu· 
nun neticesinde elimize gelen ve az za. 
man sonra tatbik olunacak kanunda de. 
ğişikliklerin inikaslarını göstermek za
ruretinde bulunuyoruz. Vuksek Muhen· 
dismektebi, Konya ovası sulama idate· 
si, Ziraat enstitüsu şimdiye kadar mü!. 
hak budce halinde idiler. Bunları mu
vazenei umumiyeye aldık. Ziraat ens. 
titüsü Ziraat Vekaletinin bir faslı oldu. 
Yüksek Miıhendis mektebi ve Konya 
ovası sulama işleri idaresi Na!1a Vekfi· 
letinin birer faslı oldu. 

Tabii bu kanunlann bu sene için ini· 
k~slarmı, hiç şüphe }'Ok, muvazenei u
mumiye kanununda gösterecektik. Bu 
zaruret itibariledir ki; muvazenci u· 
mumiye kanununda kendilerinin pek 
zait addettikleri maddeler koymak icab 
etmi tir ve o yolda konmuştur. 

Sonra. kam'bi}o meselesine gelince; 
kambiyo üzerindeki hassasiyetimiz sa
yesindedir ki, paramız diınyada esaslı 
tutunmuş paralar yanında kıymet ifa. 
d~ edecek bir halde bulunmaktadır. Bu
mı daha iyi takviye etmek için kambi· 
yonun ön:.ımiızdeki sarfiyatına ait bir 
sarfiyat cetveli tatbiki duşunuldu ve bu 
nun tatbiki için ınuvazenei umuıniyeyc 
bir hiıkoim konulmak miına"ib olacagı 

fikriyle bir madde tesbit edıldi. Fakat 
işlerin hepsi Başbakanımızın murakabe. 
si altındadır. Ancak bu mürakabe bu 
günkü vaziyette kambiyo için Maliye 
Vekili vasıtasiyledir. Esas itibariyle bu 
gün kambiyonun mürakabesi Malıye ve 
kiline aittir. Başbakan bütün vekalet
ler arasında ahengi temin etmek, 
her Vekilin gördiıgiı iş \ızerin 

de Vekili mürakabe etmek itibariyle 
mürakabe kendisine gelmektedir. Bura. 
da düşündüğümüz kambiyo mürakabesi· 
ni Maliye Vekili mürakabesinden alıp, 
doğrudan doğruya Başbakanın müra
kabesi altına koymaktır. Bundan son
ra kambiyo teşkilatına ait memurlar 
üzerinde Maliye Vekilinin değil, an
cak Başbakanın mürakabesi cari olacak 
ve Başvekalet kendisine bu hususta ıa. 
zım olan malCımatı bizzat alıp idare e
decektir. Bu itibarla Başbakanın mü· 
rakabesi altına konulmuştur diye bir 
kayıt vazedilmiştir." 

Maddeler ııra ile müzakere ve ka· 
bul edildi. Başbakan İsmet İnönü söz 

alarak kürsüye geldi ve değerli nutku. 
nu irad etti. 

(Başbakanımızın nııtku ı inci say
fadadır.) 

İnönü sürekli alkıflar arasında kür

süden ayrılırken, Yahya Galib Kargı 

(Ankara) yerinden bağırdı: 

- Yerden göğe kadar itimadımız var

dır. Ve Durak Sakarya (Giimüşane) 

söz alarak kürsüyü işgal etti. T~rk u. 

(Sayfayı çeviriniz.) 

=======================================================================================================================~ 
Tefrika: No: 60 

TOPYEKÜN HARB 
Yazan: General LUDENDORF 

Türkçeye reviren: Hikmet TUNA 

Eğer onu, kendi planı haline sokamazsa, 
bir kumandanın başka birinin planını tatbik 
etmesine asla imkan yoktur. Bu meseleyi ge
lecek fasla bırakıyorum. 

Güdüm, üstün bir donanmaya sahib ol
duğu takdirde, muharebenin kati neticesini 
almak üzere, bu donanmayı ilk rastlıyacağı 
düşmana karşı kullanması da basit bir iştir. 
Üstünlük mevcud olmaz da, düşmandan tam 
manasiyle a<-ağı bir durumda ise, dövülüp 
darbeyi yemek için bu aşağı durumu üstün
lüğe karşı kullanmak pek manalı bir şey ol
maz. 

Karadaki gibi, kati neticenin aranamıya
cağı yerde nasıl ki, avutucu ve kaçak bir 
harlı güdümü intihab etmek icab ediyorsa, 
Öenizde de düşmandan daha aşağı bir merte
bede olan vaziyetlerde. avm tarzda hareket 

etmek gerektir. Bu hususta da, keza, düt 
man deniz kuvvetlerinin ne suretle zayıf du
şürüleceğine dair tertibler tesbit edilemez; 
çünkü, feri başarılarla hasmııı, zayıf düşme· 
si için, ne gibi fırsatlar vereceğini hiç kimse 
bilemez; ancak, bu gibi fırsatlardan istifade 
edilmesi tabiidir. 

Deniz kuvvetlerinin tasavvur edilen kul
lanılışı, herhalde bir memleketin tekmil 
harb güdüm~ düşüncesine uygun olmalı_d~r. 
Umum amelıyeler cerçevesi içinde, denızın 
üstünde ve altında derhal kruvazör harbına 
girişilmesinin göz önünde tutulması ve, ta· 
raf sız bir memlekete de aid olsa, rastlanıla
cak olan her vapurun batırılabileceği düş
man topraklarının sahillerindeki gemi sey· 
rüsef erlerine kapanacak olan sahaların he
men tayin edilmesi Iazımgelecektir. 

Hava kuvvetleriyle de başka türlü hare
ket edilmiş olunmıyacaktır. Bununla, daha 
harbın başlangıcında doğrudan doğruya ka· 
ra ordusunun, yahut deniz kuvvetlerinin ana 
kısmı olanlarını muradctmiyorum. Hava üs
tünlüğünü elde etmesi için, planlı ve yekna
sak bir ıurette kullanılmaır mukarrer olan 

hava müdafaasının yığınını göz önünde tu
tuyorum. Bu üstüı;ılük ise, stratejik kati ne
ticenin ilk önce aranacağı yerde elde edilme
lidir. 

Hava müdafaası da, harb nizamı direkti
finde ordu gibi tevzi edilmesi lazımdır. On
dan sonra yalnız karadaki, ve icabında do
nanmadaki kumandanların emrine verilebi
lir. Bunun tersine olarak hareket edildiği 
takdirde, birlik ameliyeye uyulmuş olmaz 
ki, bütün mesele bu birlik ameliyededir. 

Bu itibarla harb hareketinin esası olmak 
üzere harb nizamı direktifleri, mutlak ma
nası olan vazifeleri başarmakla mükelleftir. 
Vaktiyle Moltke. harb nizamında işlenmiş 
olan bir yanlış bütün bir harb müddetince 
tekrar düzeltilemez, demişti. 

Fakat bu husus, demiryolu ağının strate
jik bir düşünüşle fevkalade bir surette ge
nişletilip mükemmel bir şekle sokulduğu 
bir devirde, ehemiyetinin bir parçasını ama 
yalnız .bir parçasını kaybetmi~tir. ' 

Alınan tedbirler, düşmanın ihtimal için
de olan tedbirleriyle karşılaıtınhp, iki ta
rafın harb hareketleri, kumandanların karar-

lariyle kağıd üzerinde tatbik edilerek, harb 
nizamı için alınan tertibatın maksada elve
rişli olup olmadığını daha sulh zamanında 
hususi tetkiklerden geçirmek iyi bir hare
kettir. 

Bu suretle nisbi bir vuzuha varmak ve re"
alite ihtimalleri etrafında görüşü keskinleş
tirmek kabildir; ancak harb güdümünün, bu 
gibi teorik tecrübelere kendini asla kaptır • 
maması v edolayısiyle de düşmana karşı 
"muayyen bir plan" ı güdmemesi 15.zımdır ! 

Birliklerin ihzar ve ikmaliyle düşmana 
k_arş~ kullanılmaları imkanı meydana geti
nlmış olur. Bu kullanışta da bir dakika bile 
gecikmek caiz değildir. Bu itibarla orduda 
h~r~. nizamı direktifleri icabı, demi~yoluyla 
buyuk hareketlerin tatbikına daha geçilme -
den ,harba karar vermekle birlikte muhasa -
mat da başlıyacaktır. Kara sınırlarında "tü
fekler kendiliğinden ateş alacak'', daha sulh 
zamanında sınırlara yerleştirilen motorlaş -
tırılmış kıtalar, yahud süvari tümenleri açık 
olan. yahud açık oldukları sanılan düşman 
topraklarına akın etmeğe çalışacaklardır. 

(Sonu var) 



lusunun karanlık günlerini yaşadıgı 

zamanlarla bugünkü nurlu günler ara-
11ndaki farkı tebarüz ettirmek maksa
diyle söz aldığını ifade ederek on )>eş 
sene evelki Tilrkiye ile bugünkı.i Tür
kiyenin kısa hatlarla bir mukayesesini 
yaptı. Yurdu tanıtmak maksadiyle vila
yetler arasında üçer, beşer kişilik grup
lar teşkil ederek seyahatlar tertibini; 
şarkı garba, garbı şarka göstermek ve 
tanıtmak zamanının gelmiş bulunduğu

nu söyledi. 

Başka söz istiyen olmadığından reis 
hükümetin istediği itimadı ve büdceyi 
reye koydu Yoklama ile toplanan rey
ler, tasnif edilirken ruznameden bulu
nan bazı m;.inakale layihaları görüşüldü. 

Reis, reylerin neticesini şöyle biL 
dirdi: 

- Muvazenei umumiye kanununa 
rey veren ve bu suretle hi1kümete iti
mad beyan eden (.105) zattır. Binaena
leyh müttefikan hükümete itimad be
yan edilmiştir. (Şiddetli ve sürekli al. 
kışlar). 

Tekrar kürsüye gelen İsmet İnönü, 
Kamutayın yüksek itimadına teşekkür 
ederek dedi ki: 

"-Büyük Millet Meclisinin 
kuvvetli iradesi, memleketin iler
lemesi için en kuvvetli meanettir. 
Hükümeti bu suretle te.şvik etmek 
lütlunda bulunuyorsunuz. Hükü
met sizim bu değerli itimadınıza 

l~yik olmağa çalışacak ve daima 
müzaharetinize muhtaç olacaktır. 
Bu kıymetli müzaharetinizi f im
diye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da esirgemiyecek olursanız, 
arzu ettiğiniz gibi, baıarılmakta 
olan itlerin atiyen de tahakkuk 
edeceğinden emin olabilirsiniz. 
(Şiddetli alkı§lar). 

Kamutay bugün saat 15 de toplana
caktır. 

ULUS 

Büyük kalkıı1ma 
• • 
ıçın 

Ziraat Vek~ili Kaınu tayda öııümiizde)ci 
• 

yılın dolgun çalışma 11 ograınını anlattı 
Kamutayd.a ziraat bakanlığı büdce

sinin görüşulmcsi dolayisiyle ziraat 
vekıli Muhlis Erkmen şu izahatı ver
miştir: 

En lcrimli i~lcr için para 
- Arkadaşlar, Ziraat işleri ve bu 

meyanda ziraat vekaletine düşen işler 

çok çeşidli ve mühimdir. Bu sene ve
kaletimize ayndan verilmiş olan tahsi

sat mikdarı, gene minnet ve şükranla 
kaydederim ki, umumi büdcenin umumi 
tutarına nisbetle çok mühim bir yekun 
tutmakla beraber bütün o işleri başarma
ya yapamya ve hatta bazılarına başlamaya 
kafi değildir. Bu tahsisatın memleketin 
binbir ihtiyacından kesilerek verildiği. 
ni göz önünde tutarak ve bunun mesuli
yetini tamamiyle idrak ederek ziraat 
vekaletiniz tahsisatı en verimli yerlere 
ayırmak hususunda kıskançlıkla itina 

göstermiştir. Bu verilen tahsisat muva
zene kesiminden sonra 32.300.000 lira

dır. Bu mikdardan teşkilata ayrılmış o
lan kısma ancak 200 bin lira verilmiştir. 

Milli t•mliistriııin istt·cliği 

hanı nıa<ldclPr 
Milli sanayiimizin istemiş olduğu 

iptidai maddelerimizi en iyi bir surette 
yetiştirmek ve sonra memlekete döviz 
getirebilecek, harice sevkedilen ihracat 
mallarımızı kıymetlendirmek ve çoğalt

mak hedefimiz olmuştur. Bunun için
dir ki, bu tahsisat ayrılırken onların pa
yını merinos ve pamuğa ayırdık. lki 

cins pamuk yetiştirme proğramının ü
çüncü yılını bitirmiş oluyoruz. 

İlk zamanlar fabrikalar kurulacağı 

vakıt de memleketimizde iyi cins pa. 

muk yetişir mi, yeti mez mi diye bir 
btifham herkesin zihinlerini tırmalıyor
du. Bugün bu endişe yoktur. İyi cins 
pamuk yetiştirme meselesi, ziraat ceka
letinin laboratuvarlarında, tecrübe tarla
larr::ıda değil, çiftçinin tarlalarında tu
mamiyle elde edilmiştir. Bu pamuklar
dan alınmış olan iyi neticeler Nazilli'
de. Sakaryada ve Adana üretme istas
yonlarında yetiştirdiğimiz pamuk to
humlarına karşı büyük bir rağbet uyan. 
dırmıştır. 

Ba~hakanın ilk emri: 500 hin .. 
balya pamuk 

Başbakan ziraat vekaletine ilk mer
hale olarak şu emri verdi: 500.000 bal
ya. Şefimin bu emirlerini yüksek mecli
sin müzaharet ı·e itimadlariyle ilk se
neler belki azar azar fakat sonraları 

birden çoğalmak üzere yerine getirece
giz. Bana bu inanı veren yüksek hu
zurunuzda ziraat vekaletine belki bü
yük bir iddia hissini veren böyle bir 
teahhüd altına girmek cesaretini veren 
kuvvet türk çiftçisinin, türk köylüsü
nün iyi bir görüşü. zekası. iyi kavrayışı. 
benimseyişi ve daima günden güne ar. 
tan bu kudreti ve kifayeti ve yüksek 
olarak inanışıdır. Bu kudret sayesinde 
bugünkü vasati olan 150 - 160 bin balya
nın, beş sene gibi yakrn bir zamanda 
SOO bin balya gibi bir rakama çıkabile
ceğine ve bunun 20 _ 25 milyon liralık 
bir döviz getireceğine benim şahsen i
manım vardır. 

lUerino~ meselt•si 
Merinos meselesinde de, gene milli 

sanayiimizin istemiı olduğu iptidai 

maddeyi yetiştirmek için başlamış ol. 
duğumuz yedi senelik programın ilk iki 
senelik devresini bitirmiş bulunuyoruz. 
Bugün pamukta olduğu gibi bunda kati 
bir rakam henüz size veremiyeceğim. 
Fakat yapmış olduğumuz tecrübeler, 
bize o itimadı veriyor ki, bu bir çok 
memleketlerde, bilhassa bazı komşu 

memleketlerde uzun seneler tecrübe e
dildiği halde yerleşmemiş olan merinos 
koyununun memleketimizde yerleşmesi 
için yalnız bir zaman meselesi kalmış
tır. _ Bravo sesleri -

iki koldan c;alı~ma 

Başlarken demiştim ki bir tahsisat 
ayırma halısında bize döviz getirecek 
ihraç mallarımızın kıymetini arttırmak 
ve onu fazlalaştırmaya önem verecek
tir. Bu hususta bilhassa meyvadan ümi
dimiz çoktur. Hemen hemen memleke
tin her tarafını mütehassıslara gezdir· 
dik. Bu vadide yapacağımız işleri en 
küçük teferrüatma kadar tesbit etmiş 
bulunuyoruz. Bu vadide yapmış oldu
ğumuz planlar iki koldan yürüyecektir. 
Birisi zaten ihraç edilmekte olan mal· 
]arı hastalıktan kurtarmak, timarını a

ıısını yaptırarak bütün bu babtaki nok· 
sanları tamamlayarak cinsini islfilı et. 
mek ve daha kıymetli bir ihraç malı o
larak arzedebilınektedir. İkinci kısım 
pliinda aynı koldan ve aynı zamanda 
yürümeye başlayacak o da memleketi

mizin muhtelif mıntakalarına en iyi ge· 
len cinslerden fidanlıklar yapmak sure
tiyle memlekete fazla döviz getirebil
mek imkanlarını hazırlamak. 

Zeytin mesde~i • 
Zeytin meselesinde de üç sene evvel 

seyyar zeytin bakım teşkilatını, hakika

ten muvaffak olmuştur. Seyahatımda 

bu arkadaşları gördüğüm vakıt bunların 

çalışmalarından çok memnun oldum. 

29 MAYIS 1936 CUMA 

.Nar('lll'İ) ~ iizt·rinde ~alı >malar 
Naranciye de uzerinde tevakkuf et· 

tiğimiz bir mevzudur. Limon, portakal 
ve saireden teşekkül eden bu kısını, 

memleketimiz için iyi bir servet kayna· 
gı olarak teHikki ediyoruz. Bu meyanda 
limon üzerinde duracağız. 

200.000 tonluk silo 

Arkadaşımız kanunu mahsusla almıt 
olduğum uz tahsisatın üç milyonu nis. 
betinde bugün 45.000 ton istiap hacmin• 
de silolar yapılmış bulunuyor. Progra• 
mımızın bidayetinde 100.000 idi Fakat 
gene başbakanrn direktifi üzerine bunıı 
2QO.OOO tona çıkaracağız. Bunun 200.000 
tona çıkarılması da üc dört senelik bir 
meseleclir. 

K(•ten. kenclir. sulu ziraat 

Bu sene keten ve kendir istasyonla· 
rı açacağız, mevcud tohum islah istas
yonlarını çoğaltacağız, sulu ziraat yon
ca temizleme istasyonu açacağız, 10 ta 
ne selektörümüz var. Afyon ve Eskişe· 
hir mıntakasında çalışmaktadır. Bunud 
faydasını ve verimli neticelerini gör· 
dük. Bunların mikdarını 30 a iblag et· 
mek istiyoruz. Bu suretle Trakyada ve 
orta Anadoluda bu isi cezri 'bir surette 
halletmek isityoruz. 

Hap an i~lt•ri 

Büdcedeki tahsisatımızın mühim bir 

kısmı da hayvan işlerine ayrılmaktadır. 

Y urclu kuraklıktan kurtarmak 
ic;in 

Kuraklıktan korunma ve orta trna· 
clolu ziraatinin yükselmesi için çalış· 
tık, bir plan yaptık. Bu plan belki ba· 
zr kanuni müeyyidlerin istihsali için 
hu7.urunuza gelecektir. 

*** Ziraat vekaleti büdcesi 8.040.83B 

lira olarak kabul edilmiştir. 

Ankara Nümune Hasta
nesi Baştabipliğinden : 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

1 - İzalei şüyuu zımnında satılmasına karar verilen Ankaranın 
Hacı halil mahallesinde kain tapunun 37 umum yeni 1 numarasında 
kayıtlı 132 metre murabbaı arsa üzerine bina edilmiş 70 pafta 384 
ada 12 parsel numaralı iki kat üzerine yapılmış iki oda toprak ze
min üzerine bina edilmiş diğer bir oda küçük bahçe içerisinde iki 
biiyük tut ağacı ikinci katta üç oda ve bir kilerden ibaret olan ve 
2889 lira muhammen değerde bulunan ev aşağıdaki şartlar dairesin
de satışa çıkarılmıştır: 

TOKAT İCRA DAİRESİNDEN: 
GAYRİ MENKUL MALLARIN ACIK ARTIRMA İLANI 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne oldugu: 
14 meyve ağacı nısıf tarlanın 16 hissede 6 hissesi. 
Gayri menkul un bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı numarası· 

Cife gölü mevkiinde 27 57 Me. Mu. mikdarmda 14 meyve ağacını haY 
nısıf tarlanın 16 sehimde 6 sehmi. Hastanenin 1936 Mali yılma ait aşağıda mikdar ve tahmin edi

len Hatları ve eksiltmenin ~ekli ile muvakkat teminatı yazılı muh
telif ihtiyaçları eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameler Ankarada Nümune Hastanesi Baş tabibliğinden fs
tanbulda sıhat ve içtimai muavenet müdürlüğünden laınır. 

Eksiltme 29 M.ıyıs 936 cuma günü saat 14 de Ankarada Nümu
ne hastanesinde yapılacaktır. 

Dikkat: Muvakkat teminatlaı nakit olarak komisyonca ahnmı· 
yacagından nakıt vermek istiyenler ihale gününden evvel hastaneye 
müracaatla teminatlarını Maliye Vekaleti veznesine yatıracakhr

dır. ( 1047) 
Tahmin edilen Fiat: .Muvakkat 

Teminatı 

Liıa. Ku. 
1740:> 
5400 

6600 
8112 50 

.?6400 
3212 50 

287 50 
2210 
4400 

112 50 
75 

400 
175 

1120 
2800 
2145 
500 
260 
125 
64 50 
90 

150 
150 
600 
287 50 
260 
160 
~10 

255 
300 
900 
240 
337 50 
450 
440 
260 
170 
70 
72 

1200 
1600 
950 

Kilo 
44000 
27000 

44000 

Lira. Ku. Cinsi 

J.;305 Koyun ve ku.rn eti 
405 Yoğurt 

495 Süt 
70000 608 50 Ekmek ve fırancıla 
800 ton 1980 Kok kömürı.i 
4150 241 Sade yağı 

23000 adet 21 56 Yumurta 
34000 165 75 Tu.t. 
22000 330 Pirinç 

500 8 50 Salça 
500 5 62 Mercimek 

8000 30 Limon 
1000 13 15 Nohut 
3500 84 Kesme şeket 

10000 210 Toz şeker 
5500 160 87 Sabun 
2000 37 50 Pirinç unu 
1000 19 50 l\1akarna 
500 9 37 Şehriye 
300 4 84 Nişasta 
600 6 75 Un 
600 11 25 Kuru üzüm 
150 11 25 Kuru bamya 

3000 45 Kuru Fasulya 
500 21 56 Zeytin yagı 
13~0 19 50 Taze Bamya 
200 12 Havuç 

3500 15 75 Lfıhna 
3000 19 12 Domates 
5000 22 50 Pırasa 
6000 67 50 Taze Fasulya 
3000 18 Taze bakla 
4500 25 31 Taze kabak 
7500 33 75 lspanak 
4000 33 Patlıcan 
3000 19 50 Semiz otu 
2000 12 75 Soda 
1000 5 25 Kuru kaysı 
6000 5 40 Kuru so~an 

16000 90 Patates 
4000 120 Tavuk ve Pili~ 
2500 71 25 Benzin 

Eksiltmenin 
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3 - Satış peşin para ile olmak üzere 30-6-936 tarihine müsadif 
salı günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me
murluğunda yapılacaktıı. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7 ,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankamn ce'11i
nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvil
leri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini buldu1<tan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkür güııiin 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İş'ıu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 15-7-936 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (ke
za muhammen kıymetin yüzde 75 şini bulmak şartile en çok artıran 
talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 nu
maralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tecile tabi 
tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine iha1e edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kenılisine bedeli ihaleyi teslimi veme eylemesi 
irin yedi gün karlar mehil v~rilecektir. hbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatrrrlma<lığı t;ı.kdirde ihale bo?.ulacak ve bu tarihten evvel 
en yüksek teklifte bulu nan t=>1i._,e teklifi verhile almaj?a razı olup 
olTT'<1<hğ1 sorı•lr11ıktıuı c:nnn> t .. klifi verhilc all'T'ai7a rn:n ise ihale far
kı hirinci talinten t?l-tc;il ecHll""lek fü:ere bıı talihe ihale edilecektir. 
Teklifi verhi1e :-lnıP.aa rt1n ol""ıı""a ıtayri menkul yenirlen on bcs 
piinliil{ il·inı:i ;p·tırmaya cıkarıhıcak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - H"r i1·i art.rmada ıfa aayri menkul t ıılibin~ •hale erlildikte 
tanu h<>rciJe dellaJi,·e rcc;mi tr':i.,terive ve ih'1le tarihine kadar olan 
miiterakinı vergi ve resim iı;e hnr l11ya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla di - er alakadarların bu gayri mel'· 
kul üzerindeki haklarını ve hu ıısivle faiz ve masrafa dai r olan icl
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirme'eri 
lazımdır. Aksi takd.rde hal·ları tar>ıı sicilliyle sabit olmadıkça s:ıtış 
bedelinin na ·la tırılmasınrlan harir. tutıılacaklardrr . 

10 - Artırmaya ic;tirak f'd,.cekler her f"iin tarihinr:le 936 36 nu
mara ile d;oirı>m:~ 1,.ki verin le hf'rkec-e açık hı•l,,n,lurulan c:artııame -
mi7:i ohn·nhiJir er. 1-2188 ' 

Takdir olunan kıymet: Tamamı "1000'" liradır. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 26-6-936 cuma günü saat 

14 de İcra dairesinde: 
1 - İşbu gayrimenkulün artınna artnamesi 26-5-936 tarihinden 

itibaren 811 No. ile Tokat icra dairesinin muayyen numarasır.da 
herkesin görebilmesi için açıktır. İllinda yazılı olanlardan fazla ma· 
li'ımat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 935-811 dosya numara· 
sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak icin yukarda yazılı kıymetin l"fc 7,5 ni • 
betinde pey veya milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edil • 
cektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer al"kadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul i.izerindeki haklarını hususiyle faıı 
ve masrafa dair olan iddialarını i~bu ilan tarihinden itibaren yirmı 
gün içinde evrakı miisbitelerile birlikte memuriyctimize bildirme· 
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça sa· 
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya i tirak edenler artırma şartn • 
rnesini okumuş ve lüzumlu mahimntı almış ve bunları tamamen ka· 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul uç defa bağırıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş be:-.ini bulmaz veya satı istiyenin alacağına 
ruchanı olan diğer alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkm ı
sa, en çok artıranın to:ahhüdiı baki kalmak uzere artırma on beş gı.:n 
'le.ha temdit ve on 1J-!!ıinri günü aynı saatte ~apı:;ıcak artırmda. be· 
deli satış isteyenin alaca(tma rür-hanı olan diğer alacaklıların o 
ri menkulle temin edilmis alacakları mecmuundan fazlaya çıkarm 
şartile, en çok artırana ihale edil"r. Boyle bir bedel elde edilme e 
ihale yanılamaz. Ve satış talebi dü.,er. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve• 
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ken
disinden evci en yüksek teklifte bulunan kımse arzetmiş oldugu e· 
delle almağa razı olurc:a ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edılır• 
İki ihale ara ındaki fark ve geçen günler ıçin l""c 5 ten hesap olun • 
cak faiz ve diğer zararlaı ayrıca hukme hacet kalmaksızın memur • 
yetimizce alıcı<.lan tahsil olunur. N!adde (133) 

Tarlanın 16 6 sehmi yukarda gösterilen 26·6-936 tarihinde Tok t 
icra memurluğu odasında i bu ilan ve gösterilen artırma şartname-
si da"re<ı ;ııde sııtı'a ·nuı il"n olunur. 1-2171 

rl'iirk llava l\.urun1u 

Şimct:ve 1t~dar binlerce k;~iyi zengin etmiştir. 

2. ci l(eside 11 Haziran 936 dadrr 
~ 

Büyük ikramiye: 30.00G Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

(20.000,) 



~lüııf csih Bolıı 
1'ürli Anonim 

Ornıan 

Sirlieti 
' 

işletme 1 

Tasfiye ı 

Heyetinden: . 
Tasfiye heyetince görülen Iüzum üzerine ~8 Hazıran 936 per~em· 

be günü saat on döıtte fevkalade olarak akdı kararlaştırılan. hısse· 
daran heyeti umumiye içtimaında aşağıda yazılı ruznamedekı mad· 
deler müzakere edilecektir. . . . 

Şirketin esas mukavelenamesi muci'binc~ bır hı__sseye ~ıp olan 
hissedaran dahi içtimaa iştirak eder. Yevmı mczkurda Şırket mer· 
kezine teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME 
1 _ 25 Mart 936 tarihinde ittihaz olunan tasfiye kararı?ın k~cn· 

le k .. dd.l · k t•n faali.,etinin devamına karar vcrılmesı. mye un a ı e şır e ı , . .. ·· 1 · • 
2 _ Meclisi idare ve murakıp intıhabı, muddet ve ucret crının 

tayini, 83 ·· ·· d 
3 N . · 3 4 5 32 34 40 43 46, 49 ve uncu ma -- ızamnamenın • , . . • • • 

delerinin aşağıda yazılı c;ckilde tadili. 
MEVCUT ŞEKİL TADİLİ TA LE'R EDİLEN 

Madde: 
3 - Şirketin unvanı B?lu ~r

man İsletme Türk Anonım Şır· 
keti olacaktır. 

4 - Şirket aşağıda yazılı mua· 
melatla i!'itigal etmek üzere tc· 
şekkü! etmiştir: 

Orman işletmek, kereste ahzu 
itası yapmaktır. Şirk~t ba~ada 
tasrih olunan maksadıle dogru· 
cian doğruya münasebettar !bulu: 
nan bilumum mali, ticari, smaı 
nıuamelcitı icra ve bu muamelatla 
iştigal eden diğer şirketleı-in his· 
r;e sencdat ve tahvilatını mübayaa 
"Ve bu nevi şirketler. t~sis. ede~i
lir. Nevi ve mahiyet ıtıbarıyle ı§· 
bu maddede zikrolunan muame· 
lattan gayri herhangi bir ı;1u~n_:e· 
lenin ifası c;irket için rıafı gorul· 
düğü takdirde heyeti idarenin 
teklifi üzerine heveti umumiye 
tarafından ittihazı-karar edilme· 
sine ve tadil mahiyetinde olan iş· 
bu kararın hükürr.etce tasdik e· 
dilmesine mütevakkıftır. Bu su· 
retle tasdik edilen karar işbu mu
kavelenameye zeylen ilave olu· 
nur. ı::irket esası maksat ve ted· 
viri ~uameHitı zımnında kanunu 
mahsu<1una tevfikan emvali gay· 
ri menkule istira, isticar ve ta· 
fiarruf edebilir. 

S - Şirketin merkezi B.?ıu. ka
sabasında olacak, gerek Turkıye· 
de ve gerek ecnebi memlek:t: 
)erde lüzum görüldükç7 Meclı~ı 
İdare tarafından Heyetı umumı· 
yeye arzedilmek şart.ile ş~beler 
acılabilecek ve k:eyfıyet Tıcaret 
Vekaletine ihbar ve gazetelerle 
ilan edilecektir · 

32 - Şirketin umuru hissedar· 
lar arasından Heyeti Umumiye· 
ce intihap olunacak (yedi) aza· 
dan mürekkep bir Meclisi İda
re tarafından idare olunur. llk 
Meclisi İdare azası: Müessisler 
heyeti umumiyesince intihap o· 
lunacaktır. Meclisi İdare azası
nın nısfından ziyadesinin Türk 
olması şarttır. 

34 - Meclisi İdare azası (üç 
sene) müddet için intihap olu· 
nurlar. Bu müddetin nihayetin· 
de İlk Meclisi İdare tamamen 
tecdit olunur. Andan sonra ilk 
senelerde kur'a ile bilahare kı
dem itibarile her sene (ikisi) Ü· 
çüncü sene (üçü) çıkarılarak 
yerlerine aharları intihap ve ta· 
yin kılınacaktır. Şu kadar ki çı· 
kan azanın tekrar intihabı caiz
dir. 

40 - Şirketin idaresi ve hisse
darlara veya üçüncü şahıslara 

karşı muhakim huzurunda tem· 
sili Meclisi İdareye aittir. Mec
lisi İdare §İrketin umur ve emva· 
linin idaresi ve şirketin maksa
dile alakadar her nevi ukut ve 
muamelatın icrası için iktidarı 
tammı ve şirketin imzasını isti· 
mal salahiyetini haizdir ve hat· 
ta sulh olmak ve hakem tayin et· 
mek salahiyetine dahi maliktir. 
Gerek kanunla ve gerek işbu esas 
mukavelename ile sarahaten me· 
ııedilmiyen ve heyeti umumiye -
nin müsaadei mütekaddimesine 
iktiran etmiş olan tasarruf em· 
lake müteallik muamelatı dahi 
ifaya mezundur. Şirketin dahili 
talimatnamelerini tanzim, şirke
tin memur ve acentalarını tayin 
ve azli ve bunların maaş, yevmiye 
ücret ve ikramiyelerini takdir ve 
tesbit ve bunların kabul ve teka
ütleri şeraitini tayin, şirketin i
daresi masarifi umumiyesini ve 
tnuameHitına muktazi levazımı 
tesbit, alacakları tahsil ve borç· 
larını tesviye, senedatı ticariye 
tnnzim ve bunlara kefalet etmek 
ve şirketin maksadı tesisile mü· 
nasebettar bilumum mukavelena· 
meleri akit ve tanzim, mübayaa· 
tı icra ve bunların netayicinden 
olan muamelatı ifa, muamelatı 
Şirkette istimal olunrnıyan faz. 
la nukudun ve ihtiyat akçesinin 
!~reti istimalini tayin etmek ve 
ıtıbar üzerine veya şirketin men· 
kul emvalini karşılık göstermek 

ŞEKİL 

Madde: 
3 - Şirketin unvanı (Ticaret 

Türk Anonim Şirketi) dir. 

4 - Şirket aşağıda yazılı m.u
amelatla iştigal eder. Orman ış
letmek, kereste alıp satmak, gay· 
rı menkul alıp satmak, gayrı men
kulleri icar ve isticar eylemek, 
her nevi Fabrikalar tesis eyle
mek ve bunları işletmek, teşviki 
sanayi kanunundan istifade ede
cek bilcümle teşcbbüsatı ifa ey
lemek, esham alıp satmak. zahi
re alıp satmak, bilcümle z~~ai 
muameJatr icra eylemek, degır
men ve mümasil şeyler işletmek 
Fabrika icar ve isticar eylemek, 
resmi ve gayrı resmi münakasa 
ve müzayedelere iştirak etmek, 
bahri nakliyat yapmak merakibi 
bahdye iştira etmek, her nevi 
teahhüt ve inşaat i lerini yap· 
mak, maden taharri ruhsatname
leri ve imtiyazları almak ve ma
den işletmek velhasıl tüccari sı
nai zirai bilumum muamelatı ifa 
etmek. hükmi ve hakiki esh:os ile 
iştirak etmek suretiyle dahi yu
kardaki muamelatı icra eylemek. 

5 - Şirketin merkezi (Anka
ra) şehridir. Meclisi İdare kara
rile Türkiyenin sair mahallerin· 
de ve ecnebi memleketlerde şu
be küşat veya acentelikler ve mü
messillikler ve muhabirler bu
lundurmağa mezun olacaktır. Şu· 
be kütadmda İktısat Vekaletine 
ihbarı keyfiyet edilecektir. 

32 - Şirketin umuru hissedar
lar arasından Heyeti Umumiyece 
intihap olunacak asgari beş aza
mi yedi azadan mürekkep b~r 
Meclisi İdare tarafından tedvır 
olunur. Meclisi İdare azasının 
nısfından ziyadesinin Türk ol· 
ması ,arttır. 

34 - Meclisi idare azaları üç 
sene için intihap olunur ve .h~r 
üç senede bir Heyeti Umumıye
ce tecdit edilir. Meclisi idare a· 
zalarının tekrar intihapları ca
izdir. 

40 - Şirketin iadresi ve hisse· 
darlara veya üçüncü şahıslara 

karşı mahakim huzurunda tem
sili Meclisi İdareye aittir. Mec
lisi İdare Şirketin umur ve em
valinin idaresi ve şirketin mak
sadile alakadar her nevi ukut ve 
muamelatın icrası için iktidarı 

tammr ve şirketin imzasını isti
mal salahiyetini haizdir. Ve hat
ta sulh olmak ve hakem tayin et
mek salahiyetine dahi maliktir. 
Şirketin dahili talimatnameleri
ni tanzim, şirketin memur ve a· 
centalarını tayin ve azli ve bun· 
ların maaş, yevmiye, ücret ve ik· 
ramiyelerini takdir ve tesbit ve 
bunların kabul ve tekaütleri şe
raitini tayin, şirketin idaresi, 
masarifi umumiyesini ve muame
Hitına muktazi levazımı tesbit, 
alacakları tahsil ve borçları tes· 
viye, senedatı ticariye tanzim ve 
bunlara kefalet etmek ve şirke
tin maksadı tesisile münasebet
tar bilumum mukavelenameleri 
akit ve tanzim, mübayaatı icra ve 
bunların netayicinden olan mu
amelatı ifa, muamelatı şirkette 
istimal olunamayan fazla nuku
dun ve ihtiyat akçesinin sureti 
istimalini tayin etmek ve itibar 
üzerine veya şirketin emvalini 
karşılık göstermek suretile istik· 
razatta bulunmak ve heyeti umu
miyeden istihsal edilecek kararı 
mahsusa tevfikan tahvilat ihraç 
eylemek suretile istikraz aktet• 
mek, gibi hususatı ifa Meclisi 
İdarenin cümlei salahiyetinden· 

-

ULUS 

suretiyle istikra.z•tta bulunmak 
ve Heyeti umumiyeden istihsal 
edilecek kararı mahsusa tevfikan 
şirketin emvali gayri menkulesi
ni terhin veya tahvilat aktet • 
eylemek suretile istikraz aktet
mck gibi hususatı ifa Meclisi t. 
darenin cümlei salahiyetindtn
dir. İşbu salahiyetler tahdidi ol
mayıp tadadidir. 

43 - Meclisi İdare şirket iş
lerinin tedviri için münasip gör
düğü salahiyetlerle hissedaran
dan veya hariçten bir veya bir
kaç Müdür tayin edebilir. Bu mii
dürlerin vazife ve salahiyetleri 
ve müddeti memuriyetleri teka
üt veya azilleri s.eraiti hakkında 
mukaveleler akdedebilir. '1tecli
si İdarece müdürlerin nasb ve 
azil keyfiyeti tescil ve ilan etti
rilir. Ancak müdiirler meclisi ida
re azasının müddeti memurivet
lerinden fazla bir zaman için ta
yin olunamazlar. Bundan bcı ka 
meclisi idare bir veva birkaç nıe
sele için hususi vekfüetname ile 
münasin ~ördiiPÜ bir veya birkaç 
zati vekil edebilir. 

46 - Meclisi idare azası şah
sen alakadar bulundukları husu. 
satın müzakeresine iştirak ede
mez ve heyeti umumiyeden izin 
almadan kendi veya şahsı nhır 
namına bizzat veya bilvasıta şir
ketle bir muamelei ticariye ya
pamazlar. Keza heyeti umumiye
nin miisaadesini almaksızın şir
ketin icra eylediği muamelei ti
carıye nevinden hir muameleyi 
kendi veya aharı hesabına yapa
mıyacağı gibi aynı nevi muame
leyi ticariye ile meşgul bir si.r
kete şahsen mesut aza sıfatiyle 
dahil olamazlar. 

49 - Heyeti umumiye her se
ne gerek hissedarandan ve gerek 
hariçten azami üç sene için bir 
veya be i tecavüz etmemek üze
re müteaddit murakip intibah 
eder. Şu kadar ki ilk murakipler 
teı:;is heyeti umumiyesi tarafın
dan bir sene müddetle intihab o
lunurlar. Bir murakip intiha.b e
dildiği takdirde bu murakıbın ve 
müteaddit murakipler intihıp e
dildiği takdirde nısfından bir zi
yadesinin Türk olması lazımdır. 
Müddetleri hitam bulan mura
kiplerin tekrar intihapları caiz
dir. Vazifeleri hitam bulan mec
lisi idare azası heyeti umumiye
den beraet iktisao etmedikçe mu
rakrp olarak intihap olunamaz
lar. Murakıpların meclisi idare 
azalığına intihapları ve şirketin 
memuru sıfotile umuru muame-
15tını tedvir etmeleri caiz olamaz, 

Meclisi idare azasının kendi· 
lcrine ve usuli füru'undan biri· 
sine karabeti olanlar murakıp in
tihap olunamazlar. 'Mura.kıplar 
her vakit heyeti umumiye tara
fından azil olunabi1irler. Mura· 
kıpların tayin ve tebdilleri ı';'e_c: 
li'!i idare tarafından derhal sıcılı 
ticarete tescil ettirilmekte be • 
rabcr gazetelerle de ilan ettirile· 
cektir. . . 

Müteaddit murakıplardan bırı• 
nin esbabı kanuni yeye binae~ vva· 
:zifesinden sukutu halinde dıge: 
murakıp veya m'!Jrakıpler heyetı 
umumiyesinin ilk içtimaına ka· 
dar ifayı vazife etmek üzere ye· 
rine birisini intihap ederler. Bu 
suretle vazifesinden sukut ed~n 
murakıp bir kişi olduğu. ta~dı~· 
de heyeti umumiyenin ılk ıc~~
maına kadar vazifedar olma~ u· 
zere alakadarandan birinin nıura· 
caatı üzerine merkez şirketin bu• 

· tara· lunduğu mahal mahkenıesı 
fmdan bir murakıp tavin olunur. 
Bu hususta meclisi idare azasın• 
m da mahkemeye müracaatı mec· 
buridir. 

83 - Ba mukavelename rnüdü· 
riyete ve yahut herhangi bir va· 
zifeye memur edilen kimselere 
umumi veya hususi temettüattan 
taksim edilen yüzdeler ve muh· 
telif amortisman bedelleri gibi 
şirketçe tcdiv,. veya tefriki mec· 
huri olnn meoaliği şirketin he· 
sap senesi nihayetinde tanzim o· 
lunan senelik mevcudat ve mu· 
vazene defterinde tesbit olunan 
hasılatından badettenzil baki ka· 
lan miktar temettüatı safiyeyi 
teşkil eder. Bu suretle hasıl o· 
Jacak temettüatı safiyenin evvc· 
la yüzde ('beş) ihtiyat akçesi~e 
tahsis ve saniyen itfa edilmemı~ 
olan hisse senetlerinin bedellerı 
tesviye olunan kısmına yüzde 
(beş) nisbetinrle birinci temettü 
itasına kifayet edecek mebaliğ 
ifraz edildikten sonra baki ka· 
lan kısmın: 

Yüzde (on) .müessislere; yüz
de (on) meclisi idare azasına: 
yüzde (beş) meclisi idarenin tes
bit edeceği ekilde, ikramiye o• 
larak memurine ve müessesatt 
hayriyeye; yüzde (yetmiş beşi) 
ikinci hisaci temettü .:ı!:ırak his· 
ae senetleri eshabına tevzi edilir. 

dir. İşbu salahiyetler tahdidi ol· 
mayıp tadadidİr • 

43 - Meclisi İdare Şirket iş
lerinin tedviri için münas;p gör
düğü salahiyetlerle bir Müdür 
veya Müdürü umumi tayin ve in
dilhasebe azledebilir. Müdür ve
ya Müdürü Umuminin maa~ı 
Meclisi İdarece tayin olunur. 
Nasb ve azil keyfiyeti usulen 
tescil ve ilan ettirilir. 

46 - Meclisi İdare azas1 şah
sen alakadar bulundukları husu
satın müzakeresine iştirak ede· 
mez. Ve heyeti umumiyeden izin 
almadan kendi veya şahsı ahar 
namına bizzat veya bilvasıta şir· 
ketle bir muamelei ticariye ve 
şi~ketin icra eylediği muamelei 
ticariye nevinden bir muamele
yi kendi veya ahan hesabına ya
pamaz. 

49 - Heyeti umumiye her se
ne gerek hissedarlardan ve gerek 
hariçten aza!T'İ üç sene için bir 
ila iki mürakip intihab eder. 

83 - Şirk:etin muamelatı umu· 
miyesinden mütehassıl varidat
tan kaffei masarif tnezil edildik· 
ten sonra kalan temettüatt safi
yenin evvela yüzde beşi ihtiyat 
akçesine tahsisi ve saniven itfa 
edilmemiş olan hisse se~etlerinin 
bedelleri tesviye olunan kısmına 
yüzde beş nisbetinde birinci te
mettü itasına kifayet edecek me
baliğ ifraz edildikten sonra baki 
kalan kısmın: 

Yüzde onu müessislere, yiizde 
onu meclisi idare azasına, yüz
de beşi meclisi idarenin tesbit 
edeceği şekilde ikramiye olarak 
memurine ve müessesatı hayri· 
yeye, yüzde yetmiş beşi ikinci 
hissei temettü olarak hi se se
netleri eshabma tevzi edilir. 

SAYFA: I 

İzmir Belediyesindeıı : 
Havagazı fabrikasının bir senelik ihtiyacı için beher tonu 913 

kuruştan kırk üç bin üç yuz yirmi iki lira bedeli muhammenle dört 
bin yedi yüz kırk beş ton Zonguldak zero dis lave maden kömürü 
baş katiplikteki şartname veçhile 12-6-936 cuma günü saat 16 da 
kapalı zarfla ihale edilecektir. İştirak için bin iki yüz elli liralık 
muvakkat teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu ile 2490 
sayılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanmış teklifler gün .azami 
saat 15 şe kadar encümen başkanlığına verilir. (1329) 1-2133 

Terme - Ünye Yolunda yaptırılacak iki 
köprüye ait ilan 

Samsun aliliğinden: 
1 - Terme köprüsü 20895 yirmi bin sekizyüz doksan beş lira 52 

elti iki kuruş ve Milic köprüsü 15700 on beş bin yediyüz lira 45 
kırk beş kuruş olmak üzere keşif bedelleri yekunu ceman 36595 otuz 
altı bin beş yüz doksan beş lira 97 doksan yedi kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat 2745 iki bin yedi yüz kırk beş liradır. 
3 - İhale 30 mayıs 936 cumartesi günü saat 12 de vilayet dai· 

mi encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesı 
D - Fenni şartnameler. 
E - Kesif hulasa cedveli 
F - Proje. 
lstiyenler bu evrakı vilayet Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
5 - Eksiltmeve girebilmek için Ticar.et Odasında kayıtlı bulun· 

duğtına ve bu iş derecesinde iş yapmış olduğuna dair vilayet Nafıa 
Miidürliiğünden alınmıs veya tasdik edilmiş vesika ibrazı şarttır. 

6 - Eksiltmeye girenler bütün evrakı görmü addolunurlar. 
7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif mektupları 

pullu olduğu halde o zarfın içinde ikinci bir kapalı zarfta olacaktn. 
8 - Zarflar ihale saatinden bir saat eve] im1a mukabilinde en· 

cümen reisliğine teslim edilmis bulunacaktır. Posta ile gönderile· 
cek mektuplairn nihayet ücüncü maddede yazılı saate kadar gel· 
miş olması ve .hş zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postııda olacak gecikmeler kabul edilmez. 

9 - İhale Z490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanununun hü· 
kümlerine göredir. 

10 - Keşif hülasaları Fenni şartname eksiltme şartnamesi ve 
mukavele proiesi suretleri Ankara, İstanbul ve İzmir Vilayetleri 
Nafıa Müdiirlüklerine gönderilmistir. ( 1065) 1-1967 

Ask.eri F allrikalar 
Ticaret Kaleminden : 

Nümune No. 
55 000 Adet 1/4 Kiloluk Av barutu Etiketi 83 
40 000 • . 1/4 " .. 99 

500 000 ., firma pulu 89 
Yukardaki yazılı üç etiket küçük Yozgat banıt fabrikası ihtiya· 

cı için tabettirilecektir. Nümuneleri görmek ve şeraiti ögrenmek 
isti yenler her gün ticaret kalemine baş vurabilirler: 1-2135 

Anliaı·a Bahçeli Evler Y aı)ı 
l(ooı>eratifindeıı: 

Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifinin beş tip üzerine yap· 
tıracağı 150 evin münakasası bu günlerde ilan edilecektir. Aşağıda· 
ki şartlara göre bu inşaatla alakadar olabilecek müteahhitler timdi· 
den Emlak Bankasındaki hususi komisyona müracaat edebilirler: 

1 - İnşaatın muhammen bedeli 800 bin lira olup muvakkat te· 
minat ( 40) bin liradır. 

2 - Evvelce en az (300) bin liralık bina inşaatı yapmış olduğu· 
nu, ve bu inşaatı yapacak fenni ve mali iktidarı bulunduğunu mü· 
beyyin vesika ibrazı lazımdır. 1-2173 ------
Anlcara Askerlil{ Şubesi 

Başlianlığından : 
1 - 936 haziranın birinci gününden başlamak ve otuzuncu günü 

bitmek üzere yedek subaylarla askeri memurların ve sanatkarların 
yoklamasr yapılacaktır. Her sınıfa mcnsub yedek subay 0 sınıfa 
tahsis edilen günlerde nufus cüzdanı ve askeri vesikası bir tane 
yeni fotoğrafı olduğu halde oturduğu mahalle ve sokak adlarını ve 
ev numaralarını öğrenerek yoklamaasını yaptırmak üzere şubeye 
müracaat edecektir. Yoklamasını yaptırmıyanlar hakkında 1076 sa
yrlı kanunun 10 cu maddesi tatbik edilecektir. 

2 - Piyadeler için yoklama günleri 1 hazirandan 6 hazirana kadaı 
Süvariler ve jandarmalar 8. ,, 9. ,, ,, 
Topçular 10 ,, 12 ,, ,, 
istihkam, muhabere, nakliye, hava 13 ,. 15 •• 
Demir yol ve levazım 16 ,, 17 ,, 
Deniz. hekim, baytar, eczacı 18 20 ,, 
Hesap ve muamele memurları 22 ,. 24 ,, 
Sanayii harbiye ve müşavir 
adli ve mızıka ve rütbesizler 
Sanatkarlar tüfekçi, demirci, 
kamacı, saraç, nalbant, marangoz 

25 

28 

.. 

.. 
(1107) 

27 
" 

30 .. 
1-2051 

.. 
" ,, .. 
" 

" 

Sular Umum Müdürl~Oündeıı : 
15-5-936 tarihinde ehiltmesi yapılacağı gazetelerle ilan edilmis 

olan Bursa Ovası Istah ameliyatının geri kalan kısmına a't · • • 
k ·1 . .. ··1 ı·· .. . 1 ışın e sı tmesı goru en uzum uzerıne 1 Haziran 936 pazarets· ·· ·· 

talik edilmiştir. (1076) 1_ 2067 
1 gunune 

1\11. 1\1. V .. Dz. l\lerl\:cz 
Cinsı' Ton T h · u a mm bedeli Temı·natı 
Kömür 10.000 134.000 lira 7950 
"1 l5.000 186.000 " 10550 

k -.Yukarda Tonları ile en çok muhammen bedelleri ve muvak· 
at temınatla~ı yazılı maden kömürlerinden 10.000 ton kömürün ka· 
p~lı zarfla munakasası l Haziran 936 tarihine miisadif pazartesi gü
n~ ~.e 15000 tonunda kapalı zarfla münakasası 2 Haziran 936 salı 
gunu saat 14 te Ankarada M. M. Vekfıleti binasındaki komisyonu· 
muzda yapılacaktır. 

2 -:- 10.000 ton kömürün şartnamesi 670. kuruşa 15.000 tonun şart· 
namesı de 930 kuruşa verilmektedir. 

3 - Münakasasına iştirak edeceklerin zarflarını Birinci mad· 
ded~ Y.azılı günlerde azami saat 13 e kadar komisyona teminatlariy· 
le bırlıkte vermeleri lazımdır. 

4 - Şartnamelerin Ankarada M. M. V. binasında Deniz Merke7 

satınalma komisyonundan ve !stanbulda Kasımpn~ada Deniz Leva· 
zım Satınalma komisyonundan aldırılması. ( ıoool 1-IB96 



ULUS 

• Temiz, Ucuz, ve çabuk olarak 
l Kendi atölyemizde yapılmaktadır. Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi 

Müdürlüğünden : 

Vakfı 
Kayabaşr 
İbadulah 

Tahmin edilen 
Akar Yıllık kirası 

No: Lira Kr. 
77 30 -
62/3 65 -

Akarın nevi 
Hane 

Akarın mevkii 
Kayabaşı cin deresi 
Kapanhan yokuşu Ket-
hüda mağaza .. ,. 

Tirit oğlu 
Hasan paşa 
Saraç sinan 

61/1 250 -

54 160 -
36/ 23 480 -
34/ 56 60 -

.. .. 
Koyun pazarı .. ,, 
At pazarı 
Aslanhane 

mağaza 
ve ardiye 

Dükkan 
Dükkan 
Baraka 

,, .. .. 
,. ,, 

Abdülhadi 

28/ 57 20 -
27/ 128 57 -
24 1126 52 -
7/20 675 -

,, ,, 
,. ., ,, 
" " ., ,. 

Hacı ayvaz koyun • 
pazarı Dükkan 

" .. 
Muslahattin 
ağa 

45 960 - Koyun pazarı nideciler ,, ,, 
Kovun pazarı hacr -

1 i619 4260 - ayvaz Han .. 175/ 4 240 - .. .. Dükkan 
•• " 174/ 5 240 - " " .. " 

" 173/ 6 360 - " " .. .. 
Yukarda yazılı vakıf akarların 1 Haziran Q36 güniindcn 31 ma

yıs -<l1 7 P.iinllne kadar bir senelik kiraları 23 Mavıs 936 dan itibaren 
on gfın miiddctle açık artırmava konıılmustur. İhale 2 Haziran 9% 
sair rriinü saat on beste V:ı'kıf ıınart•man la Varidat ve Tah~ilat Mii
dürı;;;;.iincle yapılaccıktır. t teltlilerden % 7,5 teminatı muvakkate alı
n:ıC':>~trr. Tuttnak ve sartl-.rın• f\lTr 'Tiek isfr•;enlc .. ;n her gün vari-
,.ı.,t 11ır::..ı:; .. ı;;~:~ ....... 1 ....... 1 .... ; (11?1) 1-2079 

1 ANKARA BELEDiYE REISLICJ iLANLARI 

J.LAN 
1 

1. - Belediye binası altındaki 2400 lira bedel icarlı mağaza 31 
Mayıs 937 tarihine kadar açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 180 liradır. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale

mine müracaat edebilirler. 
4 - Taliplerin 29 Mayıs 936 cuma günü saat on buçukta Beledi-

ye encümenine gelmeleri. (1074) 1-1977 

Defterdarlığından : 
İSMİ lştigali 

Tayyare komis-
No. Senesi Vergi miktarı 

Milli Fen ticaret
hanesi sahibi Eşref 
Massaranti 

52/12 932 1265, 93 
yoncusu 
İnşaat şirketi 

260/ 489 
53/12 

179/1489 
932 541, 57 

Yukarda gösterilen mükeleflerin 755 No. lu kanun hükümlerince 
KızıFbey şubesince namlarına tarhedilen kazanç vergileri kendileri
ne tebliğ edilmek icin araştırırılmalarına rağmen adreslerinin buluna
maması dolayısiyle Hukuk usul muhakemeleri kanunu mucibince 
te'bliğ' yerine gecmek ve 30 gün itiraz mü<lneti mahfuz kalmak üze-
re iHln olunur. ( 1182) 1-2185 

Evkaf Umum Müdürlüğündeıı : 
Tahmin edilen 

Akar yıllık kirası 
No: Lira Kr Akarın mevkii Akarın nevi 
426 2500 Aslanhane at pazarı Çukur han 
426/ 1 225 ,, Çukur han altında Dükkan 
426/ 2 180 " " " 
426/ 3 225 " " " 
426/ 4 90 " " .. 
426/ 5 200 " " " 
426/ 6 60 " •t " 

426/ 7 60 " " " 
426/ 8 60 " ., " 
426 9 60 .. .. .. 

Yukarda yazılr ban ve dükkanların teslim tarihinden itibaren 
31 Mayıs 937 gününe kadar kiralan 29 Mayıs 936 gününden itiba
ren on gün müddetle açık artırmaya konulmustur. İhale 8 Haziran 
936 cumartesi günü saat 12 de Evkaf Varidat Müdürlüğünde yapı
lacaktır. Tutmak ve sartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün vari-
dat Müdürlüğüne müracaatları. ( 1170) 1-2180 

Anl{ara Defterdarlığından : 
Ankarn Hacı Bayram caddesinde Ajıman yazıhanesinde müteah

hit Cafer oğlu Kürt Halilin namına 755 No lı kanun hükümlerine 
tevfikan 932 senesi hesabına Kızıl bey şube~ince 12/45 No. da 

388. 258 
225 lira matrah üzerinden 22 ve 9 uncu maddelere göre misil zam
mile 31 lira 50 kuruş kazanç vergisi bizzat kendisine tebliğ edilmek 
için araştırılmasına rağmen adresinin bulunamaması dolayısiyle Hu
kuk usulü muhakemeleri kanunu mucibince tebliP,' yerine geçmek 
ve 30 gün itiraz müddeti mahfuz kalmak i.i?:ere iHin olunur. 

(1181) 1~2184 

Evl{af Unııım l\ılüdürl~Oünden : 
Tahmin edilen 

Akar yıllık kirası 
No: Lira Kr Akarın mevkii 
189/17 290 
190/ 16 280 
191 / 15 280 
192/ 13 280 

Hacı ayvaz koyun pazarı 

" " 
" " 
" " 

Akarın nevi 
Dükkan 

" 
" 
" 193/ 14 280 

Ebi İshak vak tından beş ·~fükkanın tesli~· tarihinden 31 Mayıs 937 

gününe kadar kiraları 29 Mayıs 936 P'Ününden itibaren on gün müd
detle acık artrrmava konulmuştur. İhale 8 Haziran 936 cumartesi 
günü saat 12 de Evkaf Varidat Müdürlüğünde yapılacaktır. Tutmak 
ve şartl~rını öarPMıek istiyen1erin her gün varirlat Müdürlüğüne 
mürnr:ı:ıtları. (1171) 1-2179 

Anl{ara tkinçi Mıntaka 
Tapu Sicil Muhafızlığından: 

Ahmet oğlu Osman Öntürkün senetsiz tasarruftan tescilini is
tediği Ankaramn Gülviran mevkiinde ve vergi kaydına nazaran hu· 
dud.u tar.afeyni değirmen barkı ve yol ile çevrili 4 dönüm mikdarın
dakı evh bostan yerinin mahallinde ölçü ve tahkikatını yapmak ü
zere 10 / 6/ 936 çarşamba günü idaremizden memur gönderilecektir. 

Bu yer üzerinde tasarruf ~ey~. s~ir aynı bir hak iddia edenler 

İstanbul l"'iseler Sa tınalma 

l(omisyonundan • • 
Mahrukat Mikdar Muhammen Teminat 

Cinsi Ton Bedeli 
Tüvenan maden 

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

40100 3007.50 
Komisyonumuza bağlı yatılı Lise ve öğretmen okulfarının yu

karda miktarlarile muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı mahru
kat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme İstanbul Liseler muhasebeciliğinde toplanan komis
yonda 12-6-936 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin bu işe 
ait şartnameyi (2) lira bedel mukabilinde alabilecekleri, şartname
de yazılı kanuni vesaikalardan başka ticaret odasının yeni yıl ve
sikası ve teminat makbuzları ile beraber ~eklif mektuplarını ihale 
için tayin edilen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komis
yon başkanlığına vermeleri. ilk teminatlarını belli gün ve saatten 
önce komisyon başkanlığından alacakları irsaliye ile liseler muha-
sebeciliği veznec;;ine vatırmalarr. (2753) 1-2093 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankara Ziraat Bankası kambi
yo ve havale şefi Affan tarafın
dan mahkememize actrğr soy adı· 
nın değiştirilmesi hakkındaki da
vanın durusması sonunda: dava
cı Affan mukaddema aldığı Sa
mar-kent soy :ıdının Ataçeri oh
rak deği§tirilmesini istemiş oldu
ğundan kanunu medeninin 26 ın
cı maddesi mucibince yukarda 
yazılı A Hanın Samar - kent soy 
adının Ataceri olarak değistirit
mesine 11.1:935 ·gününde kabili 
temyiz olmalt Ü?:ere karar veril
mi! oldııP.u ilan olunur. 1-2182 

ZAYİ 
131 nci alaydan aldığım ter

his tezkeremi nufus cüzdanımla 
zayi ederek yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Divriğin ~öncleren kövünden 
Kadir Oğ'. Kanber. 

1-2187 325 Doğumlu 

daima güzel 
Daima genç 
KA N Z UK 

Balsamin kremi 

Fırın 
Cankırı asfalt caddesinde, po

lis 1. ııube altındaki çifte fırın 
kiralıktır. İstiyenler her gün 
12-14 ve 20-21,30 arasında 2749 a 
telefon ile sorabilirler. 

1-2176 

ZAYİ 
Bakanlıklara giden otobüs 

durağında bir DİŞ TAKIMI dü
şürülmiistür. Bulan Kulüp sine
ması müdüriyetine getirdiği tak
dirde memnun edilecektir. 

ZAYİ 

Hopa Askerlik Subcsinden al
mış olduğum terhis vesikamı za
yi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hi; 1·nıii voktnr. 

o~man oalu RaO'IO 

ZAYİ 
Manisa İdadisinden 327 sene· 

sinde almış olduğum tasdikna
memi zayi ettim. Yen isini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Anres: Ankara Beledivesi Oto
büs İsleri Dircktörlü<Yü Yazı İş· 
lerinde Manisalı Ali Ulvi. 

1 
Ankara Levazım Amirliği 
Sabn Alma Komisyonu 

ilini an 

1 - Müteahhit nam ve hesa
bına ve beher kilosuna biçilen 
ederi yüz doksan yedi buçuk ı<.u
l uş olan yirmi iki bin kılo sarı 
sabunlu kösele açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - İhah:sl 10 - haziran - 936 
çarşamba günü saat 11 dedir. 

3 - tık temina 3258 lira 75 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi 218 kuruşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alını.r, 

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

1-2096 

Otomobil alınacak 
Hususi olarak kullanılmak Ü· 

zere kapalı veya açık olacak. 
Telefon: 3655 1-3139 

1 D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MÜDÜRLÜ GÜ S. A. KOMİSYONU ILANLARI: 1 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme gün ve sr 
atları aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf usulü ile Ankarada ldar• 
binasında satın alınacaktır. ·ııi 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatları il~ te~liflerı 
ve kanunun tayin ettiği vesikaları hangi eksiltmeye aıt ıse o e~ 
siltme saatından bir saat evveline kadar komisyon Reisliğine vef" 
miş olmaları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dair~~inden 1' 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden ahnabılır. (1110) 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 
Cinsi Bedel teminat günü 
1 - Bezirler 
2 - Neft yağı 
3 - Vernikler ve 

sikatif. 
4 - Beyaz emaye 

boya 
S - Üstübeçler ve 

sülyen. 
6 - Toz ve anilin 

boyalar. 
7 - Grafit ve plom

bajin. 

22380 lira 1678,50 lira 22-6-1936 
4800 .. 360 ,, ,, 

5965 " 
447,38 • • 

750 .. 56,25 ,, 
" 

11475 " 
860,63 

" 
24-6-1936 

3827 .. 287,03 .. 
1205 .. 90,38 .. ,. 

1-2069 
İLAN 

saati 
ıs 
ıs,30 

16 

16,30 

ıs 

1s,30 

16 

Muhammen bedeli (53.367) lira olan muhtelif ilaç ve tıbbi uıa • 
zeme 25 haziran 1936 perşembe günü saat 15,30 da Ankarada İdati 
binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. . t 

Bu işe girme.k istiX.~nlerin. (3918,35) lira~ık ~u.vakkat .. temın•, 
ile kanunun tayın ettıgı vesıkalarr ve teklıflerını aynı gun saa 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri (265) kuruş mukabilinde Ankara ve Ha)" 
darpa a veznelerinde satılmaktadır. (1165) 1-2178 ~ 

Kütahya Şarbaylığından : . 
Belediyemizin 75 lira maktu ücretli Fen memurluğu münhatdıf 

Taliplerin vesikalarile doğrudan belediyeye müracaatları bildir•' 
lir. (1179) 1-2177 _.,; 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMtJS 
LUGUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Bend deresi semtinde Altındağ mahallesill' 
de Çe§me sokağında 224 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasınd,, 
olup Ankarada İtfaiye meydanında 15-20 numaralı mahalli ika~et' 
gahı ticari ittihaz ederek Mozayik, çini, mermer ticaretiyle iştıgal 
eden ve Ticaret Odasının 1852 sicil numarasında mukayyet bulun•: 
Ziyanın unvanı ticareti Ziya Bulduk olarak tescil edildiği gibi .b 
unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucib•ll" 
ce dairece 26-5-936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. ı-211_:, 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMl.Jtı' 
LUÖUNDAN: 

Ankara vilayetinde Samanpazarı semtinde Koyunpazarı Mahal• 
lesinde Pideci sokağında 5 numaralı evde oturan ve T. C. tc'baasıır 
dan olup Ankarada Sanayi çarşısında 38 numaralı mahalli ikame: 
gahı ticari ittihaz ederek Kahvecilik ticaretiyle iştigal eden ve T,~ 
caret Odasının 1702 sicil numarasında mukayyet bulunan Habip 1 

unvanı ticareti Habip Sertkaya olarak tescil edildiği gibi bu un\"r 
nın imza sekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince d,. 
irece 26-5:936 tarihinde tescil edildi~i ilan olunur. 1-216~ 

, 
Adliye Vekaletinden: 
31 Mayıs 937 tarihine kadar asğari 40, azami 60 forma tutaca~ 

olan ve beher formadan 2000 adet alınmak, kağıt ve malzemesi ve
kalete ve baskı işi müteahhide ait olmak üzere ( Türk Hukuk 'fr 
rihi ) baskı işi açık eksiltmeye konulmuştur. ·~ 

A - Muhammen bedel; beher forması 20 lira hesabile bin ı 
yüz liradır. 

B - Muvakkat teminat mikdarı 92 liradı.r. 
C - Bu işe ait şartname; Ankarada Adliye Vekaleti leva:~ 

müdüriyetinden parasız alınabilir. 
D - Eksiltme 1 haziran 1936 pazartesi günü saat 15 de Adliye Vt' 

kaleti levazım müdüriyeti odasında toplanacak komisyon tarafın• 
dan yapılacağından isteklilerin 92 liralık teminatlarile birlikte lcO" 
misyona müracaatları ilan olunur. (1042) 1 - ı~ 

Çocuk Esirgeme l(urumundan: 
Günde asgari 60, azami 100 kilo alınmak üzere süt evi

m izin bir senelik süt ihtiyacı münakasaya konulmuştu!• 
Kati ihale 5 Haziran 936 cuma günü saat 15 de Genel Met' 
kezde yapılacaktır. İstekli olanların şartnamesini görrrıe1' 
üzere Muhasebeye müracaatları ilan olunur. 1-2153 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk
ları izale ederek tene fevkaliide 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayrıca şöhret kazan
mıştır. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz. Teninizin latif tazeli
ğini, cildinizin cazip taravetini 
ancak krem Balsamin ile mevda· 
na çıkarabilirsiniz. Bir defa Bal
samin kullanan başka krem kul· 
}anamaz. Tanıtmış itriyat ma
ğazaları ile büyük ecza evlerinde 

Anl{ara Defterdarlığından : 

bulunur. 
!fır.•~a;~;&:~ .. ~~~:.;'~ ... ~ .... ~ w..'",a:.~w""""~~~'!4 

~ ~ 

~~ Çocuk Doktoru ~~ J - ~ 
~ ~ 
~~ Dr. Sami IBus ~~ 
~ ~~ 
~}Ankara Doğum ve Çocuk ·~ 
~~ Baknnvei çocuk 
~~ mütehassısı 
~ Adliye Sarayı caddesi, Altan il 
~ sokak Ortaç apartımanı 

Telefon: 3951 
Her gün üçten sonra basta- ,~ 
/arını kabul eder. 

lmtiya:ı: aahibi ve Baımu· 
harrir i F alih Rıfkı ATAY 

Umumi Neıriyab ldan 
e de n Yazı itleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı cadden civarınd~ 
Ul . 

MÜKELLEFİN VERGİNİN 
Ticaret veya ika
met mahalli 
Sanayi caddesi 

Hacı Bayram 

Kızıl B. cadesi 

Soğuk kuyu 

İsmi İştigali No. Senesi 
932 

Matrahı 
46 x 24( 

360 
124, 45 

Ali Nureddin Kahveci 2/ 76 

Hasan 
144.0/1177ı 

Yol müte- 39/ 10 932 
ahhidi. 358/ 29 

Kazım Kahveci 13/ 19 932 66 X 54 
1385/ 1099 360 

Hasan 
" 18/ 19 932 103 x 43,2Q 

256/1371 360 

Müstenidi 
27 

19 

27 

27, 28 

Mikdar• 
16, 20 

17, 28 

9, 90 

12, 33 

. Yukarda gösterilen mükelleflerin namlarına 755 No. lu kanun hükümlerine tevfikan Kızıl bey şu~ 
sınce tarhedilen kazan.ç verf{ileri kendilerine tebliğ edilmek için araştırılmalarına rağmen adresleri~ıd 
l;>ı:lunam.~ması. dolayısıyle Hukuk usul muhakemele ri kanunu mucibince tebliğ yerine geçmek ve 30 gııSS 
ıtıraz muddetı mahfuz kalmak üzere ilan olunur. (1180) 1-2183 

l YENi f SİNEMALAR (KULÜP) 
BUGÜN GÜNDÜZ 

Gönlüm Seni İstiyor~ 

GECE 

CÜRÜM ve CEZA 
Harry Baur - Pierre Blanchard 

BUGÜN BUGECE 

.Donanmada 
cinayet 

Robert Tay lor - Jean Parkcr 
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