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Gündelik 

ÇALl~i\1 !\ TEKNİGİ 

Herhangi bir kuvvetten, bir 
eaıerji kaynağından en yükaek de
recede faydalanmak çağımızın 
başlıca amaçlarından biri olmuş
tur. Rasyonalizasyon devrimizin 
en önemli hayat parolasıdır. Eko
nomik alanda bunun değerini ta
nımayan kalmamıştır. Şu kadar 
ki, ekonomik hayatı ilgilendirmi
yecek hiç bir kmav tasarlanamı
yacağından rasyonaliazsyonu yal
nız ekonomik bir terim olarak ka
bul etmek doğru olamaz. Bir ran
dunan almak amacını güden her 
iş, her hareket bugünkü ilim ve 
tekniğin bulmuş olduğu yöntemle
re uymak ihtiyacındadır. Bu ba
kımdan herhangi bir çahşmanın 
verimi de çalrşma tekniğinin bi
linmesi ve göz önünde ututlması 
derecesile ö. ı: tilür. 

Ulusal güç yurddaşların ayrı 
ayrı çalışmalarından doğan bir 
ke•ımdır. Bu ferdiğ çalışmalar ne 
kadar kuvvetli, ne kadar verimli 
olursa ulusal güç de o nisbette 
yüksek ve etkili olur. Şu halde 
yurddaşlara çalışma tekniğini öğre
terek randımanlarının yükselme
sine çalışmak yalnız özel bir İş de
ğil, ulusal bakımdan da çok önem 
ve değeri olan büyük bir sorum
dur. Hele doğrudan doğruya dev
let hayatı ile ilgisi olan vatandaş
ların kmavlarmda bu çalışma tek
nifiini ne dereceye kadaı· gözetip 
gözetmediklerini yakından soruş
bırmak çok lüzumludur. 

Arsıulusal durumun bugünkü 
şeklinde her ulus, kuvvetini en 
yüksele dereceye çıkarmak için 
bütün ulusal kınavları bir yasav 
içinde düzenlemeğe çahşmakta
drr. Aranılan tedbirler arasında 
çalışma tekniğine verilen kıymet 
çok büyüktür. En yüksek fikir
ler, en derin arzular, çalışma tek
niği göz önünde tutulmazsa, ken
dilerinden beklenilen sonuçları 
veremezler. Başlaagıçtaki hıza, 
çalışma tekniğinin devam unsuru 
katılmazsa ilerleme alanında yol 
almanın imkanı yoktur. Çapaçul 
~lışmalar; hiç bir vakit yöntemli 
ve tekniğe uygun çalışmalarla ya
r;, edemezler. Ulusların korkunç 
ı>ir yarışa çıktıkları bu devre ça
lışma tekniğine en çok uyan 
ulusların daha çabuk ereklerine 
Jfaşacakları ,üphesizdir. 

Tekniği gözetmeden az veya 
çok çalışmak arasında bir ayrım 
vapmağa lüzum görmeyiz. Çalış . 
manın azlığı, çokluğu ancak veri
mi ve sonucu ile ölçülebilir. Çalış
mayı zaman içinde .değerlendiren 
ve bu değere göre verimini artıran 
çalışma tekniği olduğuna gö
re yalnız bu noktanın çalışanlar 
tarafından ne dereceye kadar göz 
önünde tutulup tutulmadığını a
raştırmak onların çalışma nisbet
leri üzerinde bir fikir edinmek 
için yeter. Her Çalışmanın hangi 
alanda olursa olsun, kendine gö
re genel ve ilgili olduğu işe göre 
de özel tekniği vardır ki bunların 
her halde bilinmesi ve bilindikle
rinin iş başları tarafından görü
lüp anlaşılması, ulusal kalkınma 
ve yükselmenin ilk şartlarından
dır. 

Zeki Mesud ALSAN 

Floryanrn bayrndır
lanmasr 

İstanbul, 6 (Telefon) - Flor
ya'ya telefon, elektrik telleri uza
tılmaya ba~landı. Plajla şose ara
sında bir de asfalt yol yapılacak 
va !.#loryaya vapur işlemesi sağ· 
lanacaktır. 

Adımız, andımızdır 

•llANSADA IUBtNE BUHRANI 

B. Piyetı·inin veı·imsiz lcalan çalısnıaların · 
" ' 

daıı sonra B. Lavalkabiııeyi kurmayı ye 
niden k~ahul etti 

Pari.s, 6 (A.A.) - B. Laval ka
bineyi kurmağı kabul etmiştir. 

B. Piyetrinin çalışmaları 
Paris, 6 (A.A.) - Kabine buh

ranına son vermek için Bay Piyet
ri konuşmalarına devam etmekte
dir. Bay Piyetri bu sabah Bay 
Tardiyo ve Laval ile görüşmüş ve 
sonra, l 0,30 da parlamentonun ra
dikal - sosyalist toplantısına gi -
den Bay Dafadiye'yi kabul etmiş
tir. 

Bay Piyetri 10,30 da deniz ba
kanlığmdan çıkarak Bay Fl~n -

Çalışmdl8rt onu-c ver~yen B. Piyetri 

den' e gitmiş, bundan sonra da fi
nans bakanlığında Bay Kayo ile 
görüşmüştür. 

B. Piyetri, partilerin an -
laşmasını gerekli . . . . goruyor 
Bay Piyetri, bu sabah saat l de 

gazetecilere şunları söylemiştir~ 
« - Niyetim, gereğince sosya

list grupuna ve radikallerle ileri 
sol partileri arasında bulunan tür
lü parlamento gruplarına hüküme
te girmelerini önergemektir. lm . 
kam olduğu kadar bütün partile -
rin girebileceği bir hükümet kur -
mak isterim. Bugünkü durumdan 
bütün partilerin ortaklaşa hükü • 
met kurmalarını haşhca ~rt sayı
yorum.,, 

Bu sabahki konuşmalar kesin 
olacaktır. 

B. Piyctri, radikal partisinden 
bir delegasyonu kabul edeceğini 
ve bu grupun toplantısından son
ra her iki kurulun finans k.mois -
yonları başkanlariyle B. Laval, 
Flanden, Tardiyö, Kayo, Malvi'y1 
göreceğini söylemiştir. 

Partiler anlaşıyorlar mı? 
Paris, 6 (A.A.) - Bu sabah 

saat birde, komünistlerin arkala -
ması ile bir sollar karteli hüküme-

İngiliz - alman deniz ko
nuşmaları devam 

ediyor 
Londra, 6 (A.A.) - İngiliz -

alman konuşmalarında hazır bu -
lunan alman delgeleri, alman de
niz programını bildirmiılerdir. 

Alman gemilerinin tonilato tu
(Sonu 6 ıncı .ayıfada ) 

ti kurulması girgisinin yüzüstü kal
dığı söyleniyordu; bununla bera
ber bir saat sonra gazeteler daha 
basılmakta iken, sol partileri orun. 
taklarının aşağıdaki kararı kabul 
ettikleri öğrenilmiştir: 

" Radikal sosyalist, sosyalist, 
cumuriyetçi sosyalist, komünist ve 
birleştik prolotarya yöneyi grup -
ları bir yaklaşma isteğindedirleı·. 
Bu gruplar geçici bir çözeğin bir
leşik bir demokratik çoğunluğa, 
İşçi kurumlarına ve memleketin 
enerjilerine dayanan bir hükümet 
kurulmasr olacağmı sanmaktadır* 
lar. Demokratik rejimi savgaya, 
spekülasyonu yok etme~e ve mem
leketin vakit geçirmeden oyuna 
başvurmaya karar vermiş olan bu 
çoğunluk. ekonomik kmavı tek -
rar canlandırmak ve tarım mad -
delerini değerlendiı·mek ve işçi yı
ğmlarmm yükünü hafifletmek 
için açık ve hızlı bir sıra tedbirle
ri gözönünde bulundurmaktadır. 
Bu gruplar, bu programın yeritil· 
mesi icjn başlanan görüşülere de-. 
vam etmeye karar verirler.,, 

Görüşülere girenler, bu kararı 
türlü türlü yoramakla beraber, her 
grup bu programı saptamak için 
!ki ıı.iç orun tak g-3 termiştir. Du . 
rumun anahtarını elinde tumakta 
olan radikal sosyalist grupunda, 
çetin aytışmalar olması beklene -
bilir. 

(Sonu 5. inci sayıf..ıda) 

---.. ·----
İııgiliz k_ahiııesi 

saptandı 
Londra 6 (A. 

A.) - Baldvin 
kabinesinin lis · 
tesinin hepsi sap 
tanmiştir. Hin -
distan bakanı R 
Samuel Hor'un 
dış bakanlığı -
na geçeceği ke
sin sayılmakta · 
dır. B. Eden'in 
yerini muhafa -
za edeceği bil - B. Samüel Hor 
dirilmektedir. 

Loyd Corc kabineye 
. . 

gıremıyor 

Londra, 6 (A.A.) -· Yeni hü • 
kümet listesi, yarın bildirilecektir. 
B. Loyd Corç'un bu listeye girme
si iktimali görülmemektedir. 

Yeni yeraltı trenleri yapılma -
sı, bazı demiryollarımn elektrik -
leştirilmesi, B. Loyd Corç'un ka · 
bineye verdiği geniş baymdırhk 
projelerine ulusal hükümetin bir 
karşılığı sayılmaktadır. 

Hükümet, B. Loyd Corc'u, ye • 
ni kabinenin işlerine karııtırma -
mak isteğinde görünmektedir. 

Başllal~ammız 

Yolculuk yapacağı hak -
kında bilgi yok 

Başbakan İnönü'nün memle -
ket dııma yapacağı seyahatler 
için gazetelerde yazılan haberler 
hakkında hiç bir tarafta bilgi yok· 
hu. 

Rir tayyareyi daim<ı vazif e~·4! hazır brıhuı-

1 kılını h.er 'dıır<ıbilnıelı i~in. o tayyarenirl 
sene bii.dceye ko}·m.fık Uizımdır. 

t ... mel lnöuii 

Her yerde 5 kurut 

Hava tehlikesine karşı 
Türk Hava K1ırumu ııun hazırladığı kon

f eranslardaıı il iri ne isi düıı veı·ildi 
Ulusa havacılığın ve hava teh

likesinin kavram ve anlamım iyi
ce anlatmak ıra alınacak tedbirle
ri izah etmek gayesiyle, Türk Ha
ua Kurumunun hazırladığı konfe
ranslardan birincisi dün Anka,-a 
Halkevinde seçkin bir dinleyici 
kalabalığının önünde verilmiştir. 

Bu alandaki uzuğu ile tanın -
mı§ olan değerli yazı arkada§tmız 
Bay Şakir Hazim Gökmen'in çok 
faydalı buldrığumuz bu konuş 
maıını özeterek alıyoruz: 

- Bayanlar, Baylar; 
Türk Hava Kurumunun altın -

rı kurultayını açarkt!n Büyük Sef 

8. Şakir Ilazım r.rcnrın~n 

İsmet İnönü yurdu saran hava teh
likesinden önem vererek bahsetti. 
Tehlikeden kurtuluş ve tek ko -
runma yolu olarak elbirliğiyle ça
lışmak, tehlikeyi duyarak ona kar
şı koymak, büyük bir ha va ordusu 
yapmak gerektiğini söyledi. Baş
bakamn değerli sözleri, erkinliği. 
ne ulusal sa vgasına karşı çok ti 
tiz, çok duygulu olan türk ulusunu 
baştan haşa heyecana vermiştir. 
Devleti yürütmek, ileri götürmek 
ödevini üzerine almış olan Şefin 

ulusu yardımına çağırması ve hu
na lüzum ve ihtiyaç görmesi he -
pimizde canlı bir ilgi uyandıracak 
kadar önemli bir hadise olmuştur. 

Ogündenberi, Türkiye sımrlarr 
içinde konuşulan tek konu hava 
tehlikesidir yurddaşm, hava teh -
li.kesini karşılamak yolunda göa -
terdiği özverinin derecesi gazete • 
lerde, sevinç. · duyarak, her gün 
okunmaktadır. 

Biz, bu ateşli akının bu hızla, 
hatta daha büyük hızla devam 
edeceğine inanıyoruz. Bu inan, 
büyük İsmet İnönü'nün dediği gi-

Türli dili araştırnıa 

kurumu toıılanıyor 
Türk Dili Araştırma Kurumu 

Genel Sekreterliğinden: 

· Gazetelerde basd~n (Osman -
lıcadan Türkçeye Karşılıklar Kıla-
vuzu) listelerinin sonuncusu 9 ma
yıs 1935 te (Ulus) gazetesinde 
çıkmış idi. Her liste için (Ulus} la 

çıktığından başlamak üzere hir 
ay içinde önerge gönderilmesi ka
rarlaşarak kamuya bildirilmiş idi. 
Gelen önergeleri gözden geçir • 
mek üzere Kurumumuzun Genel 
Merkez Kurumu ile Kılavuz ko -
misyonu üyelerinin 10 Haziran 
1935 pazartesi günü saat 14,5 tc 
Kurum Merkezine gelmelerini di · 
lerim. 

bi, kötü ve karışık günlerde kendi 
sağduyusu ile, şuuru ile doğru yo
lu daima bulmuş olan türk ulusu
nun ileriyi görüş erkine, türk so • 
yunun kan temizliğine inammız

dan doğuyor. 
Sayın dinleyicilerim; korkunç 

bir tehlike karşısındayız ve hiç 
edebiyat yapmadan, hakikati, ol
duğu gibi anlatmıt olmak için kı • 
saca şu kadarını söylemeliyim ki: 
Bu tehlike, bugüne kadar yazıl -
mış ve söylenebilmiş olandan da -
ha çok büyük bir ölçüde öldürücü 
ve korkunçtur. Hiç bir tehlike bu 
kadar kapsal, bu kadar toptan öl
düren ve yokeden bir özde olma -
nuştır ve olamıyacaktır. Bu haki
kati, okuldaki çocuktan, evdeki 
yatalak olmuş bir ihtiyara kadar 
bütün yurddaşların öğrenmesi ve 
bilmesi gerekiyor ... 

Evet, korkunç bir tehlike kar
şısındayız. Fakat, yarının savaşm
dan doğacak bu tehlike, durdu -
rulmaz ve önüne geçilmez bir öz 
göstermiyor. Tedbir alarak, ko -
runma yollarım öğrenerek ve hiç 
şüphe yok en ba! ve sağlam ted .. 
bir halinde kuvvetli bir haTa or
dusu meydana getirerek bunu ön -
lemek imkanı vardır. 

Her şeyden önce düıünmeli ki 
bilinen bir tehlike bütün öldürü -
cülüğünü kaybeder •. Fakat hazır
lanmak, karşın düzen almak tar -
. 1 ' bye .... 

(Sonu 6 ıncr sayrfada ) 

Her gün beş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavu• 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen 5 er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 

Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı
calarım kullanmıyacaktır. 

YİRMİ OCONCO LiSTE . -
1. - lktıla ~tmek = iz.demek 

Tilmiz, şakirdimari.let = I> 
demen 
Örnekler: l - Biz bütün dev
rim Ja1Jal.arında Atatürk'a 
izdemekteyiz 
(Sonu Z inci sayrf ada) 

Vasıf Çınarın cenaze· 
si bugün İstanbula 

geliyor 
lstanbul, 6 (Telefon) - Vasıf 

Çmar'm cenazesi yarın bir rua 
harb gemisiyle letanbul'a gelecek· 
tir. Cenaze llükümet, tehir ve kül
tür kurumlan ve öğretmenler ad .. 
na Haydarpaşa' da ıelimlanacak 
ve 14.5 da kalkan özel trenle An
ka.-a'ya gönderilecektir. 

Vasıf Çınarın tabutu 
Har kof tan geçti 

Moskova, 6 (A.A.) - Vasıf 
Çmar'm tabutunu taşıyan tren 
dün Harkorfan geçerken dış ko • 
miserliğinin oruntağı olan Bay 
Mihaylof tabutla beraber gitmek
te olan türk iŞgüderi Nusrettin Pı
nar' a bölge merkez yürütüm komi· 
teıi ve Harkof şehri sovyeti adma 
ba1aağlığ1 dilemiştir. 
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ULUS 

• 
1 ç o 
Takas anlaşmamız olan 
memleketlerden gele -

cekmallar 
Takas anlaşmamız bulunan 

devletlerden getirilecek mallann, 
bunları satan tecim.er tarafından 
verilmiş bulunan girit bildiriğinin, 
başka bir firmaya devredilmesi 
esaSJ kararlaşmıştrr. Yalnız an
laşmalarında özel hükümler bulu
nan ı:nallar bundan ayram olacak
tır. Bu karar bugün gümrüklere 
telgrafla bildirilmiştir. 

Finans atanmaları 
Üsküdar alım iapekterliğine 

Ankara kesinleme baş işyarlarm
dan şeref, Ankara yüret soravlı 

aağl§manhğına afyon alını ispek
teri Mahmud, Ceyhan maldirek
törlüğüne Ankara yüretsoravlı sa· 
ğışmanı Said, Ayancık maldirek· 
törlüğüne .Şıtak maldirektörü Zi
ya, Bafra maldirektörlüğüne Ay
dın merkez maldirektörü Vehbi 
Aydm merkez maldirektörlüğüne 
Kırşehir merkez maldirektörü 
Selim atanmışlardır. 

Özgür ertik sahibleri hak
kındaki kazanç kanunu 

Finans Bakanlığı özgür ertik 
sahihlerinin kazanc vergisi nisbe
tini değiştiren kanunu illere bil
dirmiştir. 

Yurdda kuraklık 
Tahıl fiab yiikseliyoı 

yazıhyorlar 

Utak, 8 (A.A.) - Haftlllll lm
rakbğı devam ediyor. Bu yüzden 
hu.ida~ Ye arpanm fiab yiilael
~. FJmzıiin mı... 9 - ....... 

hrinci ekmella 1a1am da 7 ka-
nlfbu. . .,, . 

Bola, 6 (A.A.) - ıı .. ilçeler
de yafmur bekleniyor. Tahil ..tı
tı 20 kanıt Jiiıldenmittir. . .. . 

Çankm, 1 (A.A.) - Kuraklık 
kendini ~. Diinldi sün 
alq verit yerlerinde üribaün de 
ierleri yüzde 30 m.t.etiDcle yük .. 
seldi. Haynn deieıi yüzde 20 
diittii- Şu süalerde yaimur olmaz .. 
• tahıl ,.almelecektir. 

· Konyanm tamn durumu 
Kıpa arb ft yağmurlu geçtiğini 

&lı.a ~iller Dlmaharda d' pek çok 
elda eJniılenftr. Kıtlık ekinler pek 
&lael oldap Pbi baherJrldar da iyi 
gıeJltmitd. Pabt Konya ve ilçelerine 
1kult bet ~ hiç bir yalmur 
yaiPM •ı tna iyi geli§I chırdurmuf vıe 
aCSnclümıüttür. 

O.,. ~terinin kışlık ekinleri bugUn 
yüzde elli dereceye inmittir. Ba!ıarbk
lardaa i9e ~ bir wey lralmmuftır ve 
verim yoktur. 

Kraçlarda İlle yibde eeben derece
atade ekimler yokolmuı Ye bura halkı 
hemen yiyecalerini ve tohumlanıu el· 
de e4ebllecelıderinden pıpbe!idirler. 

Bu dmma hayvan piyasalarma da 
etki ~- ..... fttb. at. kısrak 
fiatluı ~ ~ie bql-ıttır. 50 li
.,a ablup utı1mı bir at ~ .... 
30 Ura etmôkdiı • 

KöyW elindeki hayvmaluı ..a.k· 
tadır. §ebrimia -- ditektöril Kooya 
ilçcleriae ekin w tanın danmmım IOr• 
mUfbn. AJ... enaWa aJDldtt. S.
Jer de l"iıııaı -luktall pek ~ mu 
g&rmilftiir. (Klrekoa - Konya) 

..\ 
Q z T 

-u y u K L A R 
u~va tehlikesini 

bilen üyeler 
BB. Vehbi Ergene Ankara Ye

nişehir Kazrmpaşa caddesi N o. 28 
50, Mitat Şükrü Bleda Sıvas say
lavı 50, Nusret Metya C. Merkez 
Bankası İdare Meclisi Başkam 
250, 

C. Merkez Bankası üyeleri: 
BB. Şefik Başman 100, Nusret 

Meray 100, Reşad Erbeyli 100, 
Mahmud Nedim 100, Hakkı Saffet 
100, Ahmet Münir 100, Nusret Uz
gören 100, Savni Seren C. M. B . 
katibi 20, Selih Çam C. Merkez 
Bankası genel direktörü 250, Hay
rettin C. Merkez Banlrası genel 
direktör muavini 100, Nedim Ed· 
sun C. Merkez Bankası muhase
be müdürü 60, 

C. Jlerlıez Bankası İ§yarlan: 
BB. Jekeriya Akçah kltıl> 20, 

Osman Nuri hukuk müşaviri 60. 
Abidin Erker Muamelat Müdürü 
60, Adnan Birgi muamelit müdür 
muavini 20, Cabir Selek maumelit 
müdür muavini 20, Sadi Bekter 
muamelat müdür muavini 40, Sa
navber Tanyeri kontrolör 20, Fet
hi Aktan Emisyon servisi Ş. 40, 
Süleyman Hikmet Etüt servisin
de 20. Muzaffer HulGsi muhase
be müdür mua. 20, Fevzi Gökçe 
muhabenıt şefi 30, İhsan Sünter 
Başveznedar 20, Nurettin Tüz
men Hazine servisi Ş. 20, Niyazi 
Esham tahvilat Ş. 20, Burhanettin 
Selim İptal komisyonu 20, Recai 
İptal komisyonu 20, Haşim Rifat 
1 ptal komisyonu 20, Edib Kemal 
Emisyon servisi 20, Muammer 
Tahvilit servisi 20, Fuat Başanr 
Hisse senedi Ş. 20, V a1e Kambi
yo servisi 40, 

Bursa hallrı: 
BB. Turgut, Nafıa fen memu

nı 20, Şaul, fabrikatör 50, Cahit 
yazmacı ~ Şahbaz Ahmet tecim 
yazmacı 20, Şabba.z Ahmet teci
men 20, Ali Kemal Sugut T. Ha. 
K. Ş. Başkam 20, Vasıf Armay 
T. Ha. K. Ş. bqkitibi 20, Mtım-. 
taz Sukullu T. Ha. K. Ş. muhasibi 
20, Şükril Yasa T. Ha. K. Ş. vez
nedan 20, Haki 11 Bankası direk
törü 25, Fazıl Gilleç, :tıbay 30, 

BB. Ahmet Korur Ankara vi
liyeti Daimi Encümen üyesinden 
50, Arif Çubukçu Ankara Künec· 
cim yoıkup Jlo. 8. 1000, Barziliy 
ve Benjamen Armatör vapur 
şirketi merkez nhtnn han kat 2 
1000, Karamürsel Mensucat ve 
Türk Anonim firketi Sultanha· 
mam 2 inci vakıf han İstanbul 600, 
B. Ahmet Hamit GOitinah Yumur
ta tüccan yağ İ8keleai No. 12, 40, 
Ahmet Hamit Gosinalı Yumurta 
tüccan yağ iskelesi İstanbul 200, 
Muiz Alsaid ve oğullan 'Sultanba
mam No. 104 kazmirci 30, B. :tzak 
Roditi ve Moiz Kohen İstanbul 
Marpuççular Kohen Han No. 3 
manifaturaa 100. 

Bursa ve Safranboluda 
Baft tehliluwlal Mim a,-, 

Buna, 1 (A.A.) - Busün sa· 
at 15 te cumuriyet alanmda hava
dan llonmmayı ul111e& kutıla-k 
için on binlerce banah toplandı. 
Toplanq erkinlik ımrp De açıldı. 
C. H. Partisi il baflram Buna •1'"' 
la'ft DNl+ıır •• Kuz + ....... ,. 
Fazlı Güleç çalı•• ı'n"M• birer 
IByleY Yerdiler. Baylece "ha•• teb.-

likesini bilen,, üyeler ya:zılmat• 
baılanmıştır. 

• • • 
Safranbolu, 6 (A.A.) - Ge • 

neral ismet lnönü'nün ulusa haber 
verdiği hava tehlikesi için, bu teh
likeyi bilen üye yazalmaıma bat · 
lanmıftn'. 

Çankırı, Denizli ve Mar -
mariste hava tehlikesini 

bilen üye çalışmaları 
Çankırı, 6 (A.A.) - Dün saat 

17 de İlbay U.zgören'in başkanho 
ğmda bütün kurumlar devlet daya 
releri başkanlan Halkevinde top
lanarak "hava tehlikesini bilen ve 
yardnncı üyeleri,, yazmak üzere 
yirmi kişilik bir çalışma ve pro
paganda komitesi seçilmiştir. ... 

Denizli, 6 (A.A.) - Hava tel> 
likeaini bilenlerden IJirçok kiti 
dfin Balkevinde t.op~. 
İlbay Fuad Tiiksal ateoJi bir söyı. 
lev söylemiştir. Orada toplanan
lar hemen "'hava tehlikesini bi
lenler,, üyesi yazılmqlardır. Hal
ktan birçok kişi üye yazılmakta
dırlar. -· Mersin, 6 (A.A.) - Hava tefi. 
likesini bilen üye yazılmasına de
vam edilmektedir. DUn akşama 
kadarki yüken SOOO lirayı geçım,. 
tir. Dün akşam parti lmrağmda 
parti yönetim kurullan toplana
rak bütün halla bu l§le ilgilendU-.. 
mek üezre pazartesi günü büyliV 
bir miting yapılmasını kararlar 
tmnışlardır. 

Takas yolsuzluğu gerçinl 
Gümrük ve Tekider Bakanh

lmca taku ~ ıerçiaie
me dosyasr üzerindeki inceleme-
ler bitirilmiştir. Bu inceleme~ 
llCJllUllda takas kurulu i§yarlanyla 
tecim odası üyclerinhı durumı... 
rmda kaça.kçtl*la ilgili bir nokta 
göriilememiftir. Ortada bir ödec 
111Ç11 görllldiiğünden dosya, haklae 
rmda bir karar verilmek Uzere t .. 
tanbuI ili yönetim kmuhma K&.. 
dcrilmi~. 

Atyanşlan 
Pazar günleri )'ll)Blaadl 
C-paleri,.......... .... 

at kaplan tatil siinlerlnia delil • 
-- heılae pazar ainlerine ~ 
riJmittir. 

Bugünkü sayumzda ger 
çen kdawz kelimeleri 
Ancbs = llabtın 
Aut = Menfaat 
Bağdamak =Telif__. 
Bildirii = Teblil 
Birıe. = Kütterek 
Buclmıak = TahclW tcmei 
Buçlandmna = Talıdid 
Çnenler = Kebafil 
P°4f.tlik -= lıllavat 
Girp = Tetebbla 

Kamoy = Wn 1 .,. 

önerge = Teklif 
Ortiins =Müphem 
Pekiıtirmek = TabiJe em.it 
Sailmnl* = Temla .._. 
S..JamK=ltbam .... 
Yeritmek = Tatbik etmek 

Yönq =Cephe 
Ytlken == Taabldlt 

YUkilmsel = lfecbmt 

Orman Çiftliği Fabrikasının 
. Ankara BirasıZengin bir Gıdadır. 
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Gifrüşler: 

Devrilen Çınar 
Bozkurt köyünün Çmar'ı kırk. 

yıJ/ık genç ve gürbüz bir ağaçtı. 
Kız gibi düzgün bir boyu, çam ka
dar olgun bir gövdesi vardı. 

Kökleri toprağın derinliğine 
sürüp gitmiş, daJları dört kola ser
rilip serpilmişti. 

O, köylünün arkadaşı, yoldaşı, 
derdortağı idi: akşamları çiftçiler 
terlerini onun gölgesinde kuru · 
turlar, gündüzleri nineler yavru • 
]arını onun dizinde uyuturlar, ge
celeri delikanlılar gönül işlerini 
onrın yanmda konusurlardı. 

Bozkurt Çınar'mr tanımıyaıı 
yoktu: sonbahar sabahları dolaş -
maktan bacaklarr yorulan avcılar 
onun yeşil yapraklan altında din
lenir, yaz günleri yürümekten .bo
ğazı kuruyan yolcular onun göğ -
sünde suinlenirdi. 

,, 
" . 

Bir yaz akşamıydı. 
Köylü/er Çmar'rn dibıne top -

lanmış/ardı. Her kesin yüzü gülü -
yordu. O yıl ürün bereketli idi. 
Bir aralık, bilinmez nasıl oldu, çı
narın yapraklarından bir hışırtı 
geçti, dallar sert bir ürperişle sal
landı, karşıki tarladan bir toz yük
seldi. Görgülü ihtiyarlar yerle .. 
rinden kalktılar. Biraz sonra çına · 
rm tepesinde bir bulut belirdi. 
Çok geçmeden uzaktan bir gö.Jc 
gürlemesi işitildi. Sarr bir alev 
ufku tutuşturdu. 

Hep kaçrştrlar. 
O gece sabaha kadar kuduz ta 

biat, şen köyün üstünde gürültülü 
ve ateşli bir sava~ açtı. Gök yüıii 
parıltılarla açılıp kapandı, y erin 
altı sarsrn!rlarla çalkandıaurdu. 

Bir aralık ta yakında bir kam';ı 
şakladı: köye şimşek düştü. 

,, ,, ,, 

Ertesi sabah, bütün köy halkt, 
böğründen vurulmuş bir arslan 
gi.bi yerde yatan çınarın başma 
toplanmışlardı. Geceki sava§tn en 
kuvvetli atesi Bozkurt'un çınarım 
ta kökiinded biçmişti. 

Yaşlılar boyunlarını büktüler, 
delikanlılar içlerini çektiler, ka · 
dm/ar gizli gizli göz yaşı döktü • 
lcr. 

Bozkurt köyünden bir çmar ek
silmişti. 

" n 

Vasrf da böyle oldu. O da, Boz
kurt'un yıldırım çarpan çınarı gi • 
bi devrildi. Taze insan etinden 
hoşlanan kör ve kuduz tabiat, gü
neşli bir yaz gününün cümbü~ü 
arasına bir hırsız gibi sokularak, 
bu devrim bekçfrini kancıkça ar • 
kasından vurdu. Düne kadar onu •ı 
temiz yüzünü görmek için hava -
ya kalkan başlar şimdi, yıldırımın 
yıktığı Bozkurt çınarı gibi yerde 
yatan bu cansız gövdeyi görmek 
için bir çukura kadar eğilecekler -
dir. 

Şimdi yüreklerimiz yasla, göı
lerimiz ya~la doludur,· yumrukla
rımızı kö-tü ve kuduz tabiata sıkı
yoruz ve o yüksek .boyun devril .. 
diğine, o gür sesin sustuğuna, o 
bir çift iyi gÖ7.Ün kapandığrna ina 
namıyoruz. Yalnız ~una inan -
mışızdır ld onun bıraktığı nöbet 
yeri hiç bir zaman boş kalmcya -
caktır. 

Türk toprağının yetiştirdiği 
türk Vasıl gene topraitrna .dönü -
yor ve türk devriminin kabesi 
olan Ankara kendi çocuğunu ken
di koynuna çağınyor. 

Büyük davanrn eşiiinde ve tü
feği elinde can veren Vasıtın yer
de yatışı da ayakta duruşu kadar 
büyük olacaktır. Dün onu canlı 
görmek için başlarımızı ne kadar 
kaldırıyorduksa bugün onu sak!r
yacak çukurun öniinde de gönül -
terimiz o kadar eğilecektir. 

Ve türk çocukları (Vasıf) ın 
ölümiyle açılan boşluğu, Bozkurt 
çınarmm gövdesini süs/iven kur
şun yaralarından biri gibi tanr -
"~<:aldardır. 
. t. Müştak MA Y AKON 

ULUS 

Düve tarih arll§tırmaları 

Arah illerindf Sümer izleri 

.&Ski yakın doğu tarihinde Arab ili 

anl•am dolu lbir rol iye (sahib) sidir. Çün 

kü orası Sam urukunun ana yurdu idi. 

Yurd kendilerine dar gelmeğe başlayın

ca ve aruk topraık doyurm-az olunca bu 

Sam uruğu batıya. doğuya buradan tas· 

mağa basladı. 

Arab ili verimsiz, ürünsüz bir kıt 

adır. Elgünü her zaman yoksulluk, sı

kıntı çeker. Öyle olmaıkla beraber çok 

doğumludur. En kötü ve bunlu devir

lerde bile nüfusu artar. Bu artma yü

zünden çokluk ana yurdlarım bırakırlar. 

Böylece yurdlarını bıraıkıp çıkanlar 

imkansızlık dolayısiyle ancak ticaret 

yollarını izleyebiliyorlardı. Yanmada ; 

arttk taşan bu nüfusu her arttıkça yan 

yurdlarda sıyasal ve ekonomik bir buh

ran başlardı. Bu çeşid göçmelerin baş

langıcı Miladtan yaklaştırma 3500 yıl 

önceden başlar. Ve şöyle böyle biner 

yıl aralıkla devam eder. İlk göçme en 

eski Sam stokunu Babil'e getirdi. İıkin· 

ci göçme dalgası konanları önce Felas

tine oradan da gene Babil'e attı. U çün

cü dalga Aramları yahut Süryanileri 

dördüncü dalga Nabtlan, !beşinci dal

ga ise Arabları Babil'e sürükledi. Bu 

göçüm dalgalarının üçüncü ile beşinci

si öbürlerinin en büyükleridir. İlk 

göçmenler Sam dilinin en ilkel bir ti

pi ile ıkonuşuyorlardı. İkinci göçme 

dalgası ile bu öncüller hemen kaynaşa
ıbildi. 

Dördüncü dalga göçmenleri (Nabt· 

lar) öncekiler gibi konuşamıyorlardı. 

Onların dili başka idi. Cenuptaıki Sam 

oğulları gibi (cemi mükesser)li bir dil 

ıkullamyorlardı. 

Birinci göçme dalgası ile ikincisi ara

sında kalan bin yıllrk bir devir içinde 

çöllerin içinde daha farklı bir dil tipi· 

nin işlenmiş olduğuna hükmetmek ye

rinde olur. Christan1ın sa.ndığı giıbi 

üçüncü, dördüncü dalgalar arasındaki 

zamanlarda ccnub Samileri merkezin

de (Yemen) konuşulan diyelek (leh

çe) in sonraları şimal Sam oğulları 

mer1kıezine göçmüş olması ihtimal için

dedir. W. H. Worrel. A. study. of Ra· 

ccs inthe ancient Est 88.) 

W orrel göç dalgalarının yürüyü~ 

kollarını ve yönetlerini anlatırken dil 

durumlarından da.bahsetti. Ben henüz 

tarihsel hareketler bahsinde olduğum 

için Sam dillerini daha ilerideölçüş

türmeğe çalışacağım. 

Bu göçme dalgaları Frratı a;jarak 

§imale, Mezobotamyanın düz ve alçak 

ovalarına geçtiler. Daha geçleri Asur 

ili adlanan topraıklara berkçe yerleşti

ler. Mezobotamyanm bu -şimal böJü

ğünde yaşama daha güvenli, daha umut· 

lu idi. Arkalarında sürüleri :barındıra

bilen otlu, bitek, ağaçlı ve sulu yUce 

dağlar vardı. O zamana kadar tanrı

sel insanlarm,Sumerlilerin akıl irme

yen bir biliş (vukuf) le yaptıkları ta· 

rım (ziraat) işlerini usul usul kendile

ri de yapabileceklerdi. 

Hele bin yıl sonra ikinci göçme 

dalgası geldiği zaman iLkinkller Su

mer medeniyetine girmiş bulunuyorlar
dı. 

Burada. göze batan ıbir özgülük var: 

H. R . TANKUT 

meğe başlamışlardı. Dr. E. Huber. Da:>· 

trank opfer 136) 

Bu gidiş geliş her iki tarafın dili 

üzerinde etıkili oluyordu. Yüce bir kül

tür dili olan surr.erce ilerde ve daha 

sonraları syntaı<e'i çok kuvvetlenecek 

olan eski Sam diline kelimeler ve te

rimler vermeğe başladı. Bu maddiğ ve 

tine! (manevi) kımı!dayışlarla arsıulu

sal değilse de kavimler arası yeni bir 

kültür işlenmeye başlıyordu. Artık mer· 

kezi arab yurdunun içinde olmamak 

şartile bir yarımadalılar varlığı sezer 

gibi oluyoruz. Yüksek arab yaylasın

da çoğalıp taşan obalar, oymaklar ; 

boylar yaparak şimale Fıratın verimli 

topraklarına, bayındır şarlarma doğru 

yürüyorlardı. 

Buna karşı asyalr kavimler de dur

madan hareket ediyorlardı. Sumerli

lcr, Elamlılar yarımadanın her yolun· 

dan Yemene, Habeşe ve Mısıra gidip 

gele gele Sam oğullarının klasik yurdu 

saydan o illerde yer yer sömürgeler 

yapmışlar, soysal ve kültürel ömek 

(cemaat) ler kurmuşlardı. Ekonomi ve 

tedm de ellerinde olduğu için yerHle

ri hükümleri altına alabiliyorlardı. U · 

zun kafalı yerliler Mezopotamyada ol

duğu gibi 'buralarda da kuzey kültürü

ne uydular. Mezopotamyada ve bütün 

Arab yarımadasında Sumer soysalhğı

nın, kültürünün böylece yenip üstün

lenmesi sumerlilerden yana olmadı. 

Tam tersine olara.k kendi sıyasal ve u

lusal varlıklarına karşı oldu. 

l'urd Postası 

Çorum ilbayı Arif Aykacm 
ani ölümü Çorum ve böl 
gesinde büyük bir acı ve 
derin bir yas doğurdu 

Çorum, beklenmedik ve umulmadık 

bir zamanda bir devlet adamını, bir 

sevgilisini kay•betmek bahıtsızlığına 

uğradı. 

İlbay, Bay Arif Aykaç, cuma günü 

saat 14,30 da bir kalb durmasından ha· 

yata gözlerini kapadı. 

Çok sevilen ve çok sayılan değerli 

Aykacın bu, vakrtsız ölümü, Çorum ve 

bölgesinde derin bir acı ve büyük bir 

yas doğurdu. Nereye gitseniz, kiminle 

le konuşsanız, günün sözü, konusu bu 

acı ve yürek sızlaucı ölüm haberi ?lu

yordu. 

İki buçuk yıldır, Çorumun yük!'el

mesi, ileri görüşlü ve Atatürke yakışan 

şerefli bir diyar olması için yorulmak ve 

usanma.k bilmez bir enerji ve emek ve

ren Arif Aykaca, Çorum halkı kop • 

maz bir sevgiyle bağlıydı. Ve bu sev -

ginin sevgisidir ki, adı hep anılacak 

parlak bir ölüm töreni yaparak saygı • 

tarını gösterdiler 
C:. BAYKAL 

Yeni ürün - Okulların ser
gisi-Hava kurumwıa yar

dnn - Sıcaklar 
Adana, 6 (A.A.) - Yeni t1rihı 

şehir pazarına gelmekte ve bu 
geliş gittikçe artmaktadır. Yeni 
arpanın kilosu 2.35, yulaf 2.05, lm
ruştan satılmaktadır. 

Buğdayın değeri biraz düşkün
dür. 

Ovalarda biçme ve pamuk it
lerile uğraşma hız alm1ştlt'. Hava
lar düzgün giderse bu yıl Ja ge
çen yıl gibi bol pamuk alınacağı 
umuluy0r Şimdi borsada hazır 
pamuğun kilosu 43.44 kuruşa sa
tılmaktadır. 

.._.. 
Adana, 6 (A.A.) - Ders yılı 

sonu dolayısile ilk okullarda aÇJ

lan sergiler bu yıl çok zengin e
serlerle doludur. Sergilerde ya._ 
rularrmızm büyük emek ve özen
lerle ortaya koyduktan devrim 
resimlerile türlü işler, gezenler 
tarafından çok beğenilmektedir. 

:.,.*'* 
Adana, 6 (A.A.) - Hava teh

likesini bilen üye yazılmak için 
yurdun her tarafında olduğu gi
bi Adana' da da büyük bir hareket 
vardır. İlbay başta olmak üzere 
öteki ileri gelen işyarlar ve dok
torlar ve öğretmenler ile türe, hii
kümenlerle genel savamanlar 20 
şer lira vererek hava tehlikesini bi
len üye yazılmışlardır.Bunların tu
tarı 910 lirayı bulmuştur. Bu iş 
üzerinde bugün Halkevinde bir 
toplantı yapılacaktır. 

~*~ 

Adana, 6 (A.A.) - Havaların 

çok sıcak gitmesinden dayreler
deki işyarlarm çalışma saatleri 
sabah saat 8-13, öğleden sonra 15-
18 olarak kararlaştırılmıştır. 

~*~ 

Aydın, 6 (A.A.) - Dün İlbay 
ın başkanlığında büyük bir toplan
tı yapıldı. Bu toplantıda hava teh
likesini bilenler kurumuna üye 
yazılmak işi konuşuldu. 

Pek önemli olan bu iş hakkın
da kararlar verildL Ve bu işle sı
kı bir surette uğraşmak üzere 14 
kişilik bir komite seçildi ve top
lantıda hazır bulunanlar hemen 
üye yazılmaya başladılar. İlbay
hğın her bucağında bu işe karşı 
buyük bir ilgi gösterildiği bildi
rilmektedir. 

ANKARA RADYOSU 
Bugünkü program: 

19,30 - Çocuk saati 
19,40 - Musiki: 

Verracini Allemanda 
Handel Adagio 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

20, - Ev kadınına öğütler 
20110- Dans musikisi 
20,30 - Musiki: 

Mozart Menuet 
Beethoven Larghetto 
Piyano: Ulvi Cemal 
Keman: Necdet Remzi 
Violonsel: Edip Sezen 

20,50 - Haberler. 

Miladtan 3500 yıl önce gelenlerin dili 

ilkel idi faıkat aumerceye yabancı de

ğildi. Bin yıl sonra gelenler de güçlük 

çekmediler, hemen eski urukdaşlariyle 

anlaşabildiler. Çünkü bin yıllık bir ara

lığa rağmen dilleri aşağı yu.karı gene 

aynı idi. Sumer dili ile Necid'ten bin 

yıl ara ile gelen ilk büyük göçün dille

ri arasında bir yakınlık, bir soysopluk 

olduğunda şüphe yoktur. Bunlar (h~le 
Miladtan üç bin yıl önce art~k Sumer 

kültür elemanlarını daima arttırarak 

gerisin geriye cenube. taşıyıp götür- <;orum llbsyı Arif Aykıaç'ın yapılan iJID töreninden Dır gl1rnnft~ 

.)AYIFA J 

Değerli bir işyarı 
kaybettik 

'Nkaofis bafdanışınaaı B: M111ttar 
uzun smıandanberi çeıktili luuuıer bu
talığmdan lturtuJmıııyualı:. ~ 

ay]~ yattıtı hMtae.t.- An 
JIOQ ...... ini vormittk 

-ıTJdwlls S3fdanışmanı B. Mubt•r 

İ.atnbul'da Türe falkillteeini bitiT

dikten sonra hüktimet heubına Pari.e 

gidereık orada öğren.imini bitirmit olan 

B. Muhtar, memlekete döndükten 90D

ra bir ıllre Dıı Bakanlıfmda çalıtmIJ. 

sonra Ekonomi Bakanlrğma geçmi1ı u

zun zaman Triyeıte tecim orwrbılklığı

nı yapmış, !onra da bu ~de gönJO

ğü değerli hizmetlerden dolayı TG.rk

ofis Ankara kadrosuna almmıştı. 

B. Muhtar bütün arkada§larına '8eo
disini çok sevdirmif, eyi, temiz NıJ.kb, 

çah1kan, ödevine düşkün ve ff.ld bir 

işyardı. Memleket cendialndeo haklı 

olarak daha pek çok hizmetler belde

yebilirdi. Gene yaşında 81Umll Kıldı 

bir kayıb olmuştur. 

Ekonomi Bakam B. Bay.ar, ba mtı
mll öğrenince, ayle&ine bir telgraf c• 
dererek kederlerini paylqtlğmı blldil'

miştir. B. Muht:ar'm ölümil, lıtanıtıuı
da Tecim odası, borsa ve cckıonoml b
rumlKı ilyeleri tarafından d>reııle bl
dmlacalı:, iç tecim genel direktarll B. 
İsmail Veral'la. Bertin tedm. daıufma
nı B. Avni de balcanltk adma hant bu
l unacaklardır. 

•ıııttınııuı:aım1RU:ııı:ı1111111H•:maıa•a1111M1111nm1111n111nr ••ıa•ı•11 -

IAnkara'da 
1 Kızılay haftası 
&! 
ii 
§ 
e s 
== § 
s 
~ 
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~ 
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Yurdumuzun her taro
fındo )·apılrm ( K ızılaya üye 
olma) ha/tmına bu eyilik 
ku"Tumumusun Ankara ku· 
rulu 8 haziran, cumartesi 
günü btı§lıyacaktır. 

ii5 Kızılay tarafından evle-
e 
-= rinize gönderilt:cek (üye ya
~ 
~ :alma) kağıtlarını doldura-
@ rak onu .'li::;e getirens veri
~ . 
~ rms. 
~ Barı~ta 1'e saooııa f elfı.-
ek tle" .. la b ·• ı ~ ·e rımızı pay şan u ıyı-
1 li k kurumumuza üye olu.-
~ nus. ... 
•ıuııımıırıııı.-ınıımnıuaı:-111111H ar r:ıııu~• 



Şuşııigia cevabı 
• mtql8 M6 _.,. JhfyJi lle:Jewı 9f 

~sine Viyana4eıı yıetzrltyor: 

Avusturya 9cıı' n> a• Dr. iwfaig, 
.., Hı erin söylevine kıaIJılrk olarak 
..,l.edıği eöylevdc doğnHllm doğruya 

•· Hitl«f! hudun etmemiısc de Alman
Jlllf'c karşı çetin saydabilecM: yönJ.ui 
-.dır 

Diyet ıw.ı-uı.w..n önüGe aiıflenilcn 
.. ~lnıde Bay.Şu§Dig, Avusturya bil· 
lıılmetiai pek ukan bir ııazi önergeai

-. halk ara mda bir gcnoy yapılımaaı j 
,.mdm dileklerine doğrudan doğruya 
-.nıb vcrmemış, yalnız Avusturya ~
llıGJı.Hlun geçen yıl 25 temmuzda y• 
pUdığı ve bunda nuiliğin yenildiğini 
tı9dinnııtir. 

Bundan baılr.a. B. Şupıig Bay Hit
ıı..in bapa nw:ml~ketler içine burun 
amanın ne olduğunu .armasından 

memnun olduğunu söylemi§ ft demiş-

* iri: 
''Avuaturya yakın tarihinde bafka 

-ıeıketin itine burun aokmanın nıe 

411mıek olduğunu eyice anlamııtır. 
Avustury.anm ortaya bahaneler çı

tıumaama. dıprdan etkiler yapıldığını 
ki sürmeğe ihtiyacı yoktur. 1933, 

Jıl94 eenelerinde olup biten hadiseler, 

M,rle savlara ccvab vemıiıtir.,. 
Dr. Şuşnig, kendi hükümetinin A

.....turya ulusundan yardım görmediği 
JOlunda Bay Hitler tarafından ortaya 
.tıJan sava da cevab vererek bunun a
ulaız olduğunu ve bu meselenin Avus
turya için başkalarını ilgilendirme&i 
gerekmiyen bı-r iç meselesi bulunduğu
nu söylemiştir. 

Bundan baska, Avusturya hüküme· 
hnın uvvete dayandığı sanna da ce
vab veren baş~kan, kendi rejimi kuv
wte ve zora dayanan bir kimse ile bu 
konu üzerinde aytışamıyacağıru ve A
vusturya'nın Almanya'daıki ulu~al sos
yalizmle bir ilgisi olmadığı gibi nazi-
1ik içın de Avusturyada yer bulunmadı
ğını anlatmıstır. 

Dr Şuı:ınıg Habsburglarm dônme
•İ bahsıne hic dokunmamı' ft bu sua
na, ön mli ve anlamlı görülmüştür. 

İt yadan bahseden başbakan geçen 

yılın en karanlık günlerinde Avustur
ya'ya yardım elini uzatan ve uzatma.ğa 
devam eden Bay Musolini'ye minnet
lerini bıldirmiş, fakat İtalyanın Avu&
turyan n iç işlerine karıştığı haberleri 
yalana çıkarmıştır. 

Bundan başka Dr. Şuşnig, Avua
turyanın arsıulusal dilekledni anlata
rak ıbunların eşit baık, eşit şeref oldu
ğunu söylemis ve demiştir ki: 

"Başka meseleler üzerinde pjyle 
"YB böyle aytı!Dlalar yapabiliriz. Fa
kat hu noktalar ilzerinde ayupaağa 

y ... şamayız.,, 

İngiltere, dominyonlar 
ve uluslar sosyetesi 

JI mayıs 9JS tarilJJi Deyli TeJegral 
.-ntt!'si ·•tagiltere mçia aluslar sosye
NliDi tutuyor?,, baflığı alt.ıada yazmrş 

olduğu b.ir betkede diyor ki: 

Bay Antoni Eden dün bir toplantı
da söyle iği bir söylevde İngrilteren.i.n 
dış sıyasada göz önünde bulundu acağı 
&ıemli noktanın öteki devletlerin de 
d19 sıyasalarında olduğu gibi, t.abiatın 
değişmez hadiselerine uygun olarak 
davranın k olduğunu söyledi. 

Onun iç.in eğer komşularınızdan ka
tımnak, onlardan biteviye uzak kalmak 
eıtnizde değilse kendi kabuğunuzun 

Jtine çeıkıilip kalamazsınız. 

İngiltere Avrupanm bütün me9C1e
lerik ilgilnemek yükilmündedir; çiln
kl Britanya adataın, bugün ıbütün bU
tlka darlaşan ve yalwılapn dar bir ka
nelle Avrupa kıyılariyle bağlanmış 

bnlumlıaktadır. 

Ondan dolayı erer birlefik ingiliz 
a.nllığı bantı korumak ve muhafaza 
etmek döleninc:le iae, her halde uluslar 
eoareteıtinin sıyasasma çoğay yardım 

göstıerecek, birlik davranacaktır. 

Bu sebeble ulusal hülcümetin eıya
•aı dıeğişcnez ve şaşmaz bir ~tte 

uluclar sosyetesinde üye bhmlk eaası 
tlserine kurulmU§ duracaktır. 

Bunu bayle söylemek, bunun dJ§111-
da kalan anlapnaları ve .empatileri 
görmezliğe gelmek demek de~ldir. 

Bunun geııekliğine evelki aqam 
.ıfylediği sözlerde İngiliz - Amerikan 
dotııtluğuna en önde ve ileride )'91' .., 

ULUS 

·ı Yabancı gazetelerde okuduklarımız l 
... --- -- -- - - - - - ~ 

Almanya ve hava l.1okarnosu 
LB Repüblik, Par js - JJ . 5. 19-JS 

Almanya'nm Londra büyük elçisi 
B. Pon Hôş çarşamba günti ingiliz 
hilkümetıne, Fransa ile lngiltere'nin, 3 

tubaıt tarihli bir.ge bildiriğlerinde pren
sipini ileri sürdükleri ve o zamandan 

beri Almanyanın birkaç defa girmek 
ist diği hava Lokarnosunun proje tasla
ğını b !diren bir andıç vermiştir. 

Bu alman girgisinin İngiliz diplo
masisini değilse bile fransrz diplomasi
sini nazik bir mesele karşısında bıraık
tı ~ını kendimizden saklamayalım. 

İngiliz - Fransız hava anlaşması 
projesinin ne gibi şartlar içinde orta
ya çıktığını hatırlayalım: 

B. Laval Roma'da İtalyan - Fran
sız yakınlaşmaeını ba~rmış ve her ta
rafa pcık de açlkça ilan etmeksizin, B. 

Musolini ile beraber, silahlann budan
ması ile giıven1iğin pckiştirihnesini de 
içine alan bir Avrupa uzlaşmasının te
meUerinı atmıştı. 

Londra'ya gitmezden önce onun 

için başarılacak mesele, aynı zamanda 

fran&ı.z ulu&al çevenlerine bir silahsız

lanma konuşmasını kabul ettirecek ve 

İngilterenin de doğu andlaşmasına gir

mesini sağlayacak bir çue bulmaktı. 

Londra paktını pekiştirecek olan 
hava anlaşması, onun gözüne bu çare 
olarak gözüktü. 

Bir karşılııkh hava yardımının ku
rulması, fransız kamoyuna Ren'deki 
giivenliğimizin pekittirildiği hissini 
verebilirdi. 

Gene bu karşılııklı yardım, İngilte
re ye Fransıı: - İngiliz dayaruşmaın· 
nın, dıf sıyasamı.zın sarsılmaz temeli 
olduğunu gösterebilirdi. 

Bu bakımdan, hava anlaşmaaı pro

jesinin F ransadan çok fngiltereye ya

radığına işaret etmek de <loğru oiur. 
Çünkü Fransa Lokamoda lngilterenin 
karş.ılıklı yardım için genel ga.rantiai
ni almıştı, ki bava yardımı da bunun 
bir parçasıdır. Bunun tersine olarak, 

1925 tarihli Ren paktı İngiltereye hiç 
bir fransız garantisi vermemektedir. 
Böylelikle, yapılması düşünülen proje 

gereğince lngiltereye hava yardımı 

yapmak için vereceğimiz söz, onun için 

açık Y'e müsbet; bir kazanç olacaıktı ve 

ingi1izler alman sliel uçakçılığının ça
buk olarak yeniden kuruluşundan çok 
çekindikleri için, buna sevineceklerdi. 

Bundan da görülüyor ki, projenin 
taktik aaığları itiraz götürmüyordu. 

Bununla beraber, elde e-dilecek 
pratik asığlar, fransız w ingiliz bakan

ları tarafından Londrada hazırlanan 

Avrupa uzlaşmasının öteki noktaları 

dışında olaraık, yalr.ız hava Lokarnosu
nun yapıJmasma imkan verecek gibi 

değildi. Ve itte bunun içindir ki 3 şu
bat tarihli protokolda, Fransız - İn
giliz programının ayrılmaz bir biltün 
olan türlü bölümlerindeki unsurlardan 

ıen Bay Baldvin kadar hiç kimse ka
nığ değildir diyebiliriz. 

Gerçek devlet adamlığı ideeller -
den önce pratik olan iflerin baıprılına
aını gerektirir. 

Uluslar ıtosyetesinde üye bulun
maıkla birle§ik Amerika ile dostluk et
mek biribirile bağdapnaz tcYler değil
diı'. 

Bütün dcmıinyolÜanmam at..ıar 

~teaiııden yana oıa.tan ve bu ku 
rulun dünya barıpm kmtanp koruya
cağına inanqlan, imparatorluğun MJğ
larlyle Avrupa işlerinin ayrıseçi fCY• 
ler olduğu yolunda savlar orta.ye at.an
lan yalancıya çıkaracak bir belgedir. 

Bu iki aıyua biribume karım de
ğildir. Bunlann ikisi de biribirine ay
nlmu MJrette bağlıanmqlardır. 

lnaınmakta olduğmmız araıuluul ba
nıa imparatorluğun acığlarma gözleri
mizi kapayarak değıil, pek y.akınmda bu
lunduğumuz Avnıpanm iflerinıe blitlin 
imparatorluk uyrularlllm dilediil p
JııiWe ........... 1 ı 1 

...... 

hiç birinin ötekilerden önce veya ote
kilerdcn ayn tutularak yeri tilemiyece
ği açık olarak yazılıydı. 

Fakat üç aydan1.Jeri alman diplo· 

masisinin büti.ın çabalamaları, Londra 
planının türlü noktalarını biribirinden 
ayınnaık gayesini gütmektedir. 

Hele, doğunun güvenliği için ve 
belki de silahsızlanma işinin genel şek
li için ya.pılacak konuşmalardan ka

çınmak üzere Almanya çok ustalıklı 

bir şekilde, hava Lokarnosu projesi için 
hemen konuşmalara girişeceğini ilin 
etmiştir. Böyle bir anlaşma Almanya
yı, 1925 te imz.aladrğı Ren paktının 

kendisine yüklediği yükenler dışında 
yeni hiç bir yüken altına sokmadığın
dan, bu onun için kolay bir şeydir. Al
manyanın projeye girmesi pratik ba

kımdan ona hiç bir §eye mal olmamak

ta Te İngiliz Jı:.amoyu iJe "ueusca,, ba

rışabilmek imkanını kendisine vermek
tedir. 

lngiJıiz kabinesi, 3 şu·bat tarihli pro
tokolun dışına çıkmayarak, 9imdiye 
kadaır Almanyanm hava Loıkarnosu 

için kendisine yaptığı önergelere açrk

tan açığa cevab vermemişti. 
Fakat B. Hitlerin ingiliz kamoyun

oa o kadar eyi ka~ılanan söylevinden 
sonra ingili.z kabinesi bugün de eskisi 
kadar sağlam duracak mı? 

Ve Almanyanın önergesine yana
~ırsa, 1< ranua ne yc.pacak? 

Fransa da, hakikatte kendisine hiç 
bir yeni garanti vermeyecek olan bir 
projenin gerçekleşmesi için, ia~diği 

uzlaşmanın genel §eklinden vaz geçip 
alman önergesine yanaşac~k mı? 

Yoksa, Fransız - İngiliz dip1oma
tiık yöneyini yıkmağı göze alarak ve 
tngiltereye güttüğü menfiğ aıya911ıdan 
vu geçmek fıraatını vererek, bunu red 
mi e<leceık? 

İki taraftan da tehlike büyüktür 
ve fransız diplomasisinin bu korkunç 
engeller arasında yürüyebilmc.i için 
çok ustalık lazımdır. 

Almanya'nm, hava Lokarnosunıı gir. 

meğe hazır olduğunu lngiltereye bildir

mesi üzerine Sir Sayrnen'in Avam Ka
marasında verdiği söylevden bahseden 
1 haziran tarihli La Repüblik diyor ki: 

•.. Sir Saymen'in diyevi çok örtilnç-
tUr. Sir Saymen, her zaman yaptığı gibi, 
nüanslar ve genel noktalar arkasına çe
kilerek. asd meseleye yanaşmaktan çc • 
kinmiştir .. 

.•. Söylevinden açıkça anla§lldığına 
göre Sir Saymcn Almanya ile hava Lo

karnosu hakkındaki resmiğ ko:ıuıMala
ra biran önce başlanmasını istemekte -

dir. Bu arada da, hele, şunları ıöyle

lemistir: ''hava paktı üzerindeki konuş
maları hızlaıtrmıamamız için hiç bir ae

beb yoktur." •.• 

Alman diplomasisinin görüşünf.in 

doğru olduğu ve şimdi yapılacak olan 

konuşmaların projeleri arasında onu en 

çok ilgilendiren projenin, hava Lolkarno 

su olduğu açıktır. Şimdi yapılması dü -

tünülen şekliyle, hava anlaşması, alınan

lar hava yoliyle ingilizlere hücum eder

lerse fransızlann onlara yardım etmele· 

rini gerekleştirmektedir. Belki de böyle 

bir anlapna, lngiltereye Almanya ve 

Fransa ile bava kuvvetleri babmmdan 

qitlik verecek olan bir uçakçılık buc • 
landırmaama da yol açacaktır. Sonra da 
gene bu anla§ma, Almanyanm yilkümsel 
askerliği yeniden kurmasile batI devlet-

leriyle kendi arasındaki. yılkılmıJ "köp
rilniin,, yeniden kurulmasına aebeb o
lacaktır. Bunlar, lngiltere'yi lrayıdaız 
bınılr.acaik olan bir takım ıaeığlardır. 

Bununla beraber, Sir Saymen'in aöy

Jniniıı baıka parçaları, Foreyn Ofis'in 
bu itte ancak Fransa ile iyice anlata -
rak hareket etmek istediğini gCS.terecek 
teldldedir. Sir Saymeıı her halde bunu 
iyice gösterebilmek için, bütün ilgili 
devletlerin hava paktına karp göster -
dikleri ilgiden ve onlan yalanda biltiln -···la• ....... g&melr JQWnda 

İtalya ve İngiltere 
İlk defa olarak ild mem -
leketin sryasası birbirin

den aynlıyonnuş 

Roma'dan JI mayıs 9J5 tarihli hy
mis gazetesine bildiriliyor: 

Roma'daki İngiliz büyük elçisi, Te
vıere gazetesi tarafından Bay Eden'e 
yaptlan hlicfun dolayısiy1c t~Jya hilıkü

meti katında bir girgide bulunmu,tur. 
Her ne kadar eğitimi yolunda, eyi 

yetişmiş italyanlar lngil tereye karşın 

bir durum takınmıı bulunmayorlaraa
da gazetelerde gene eı*isind~ daha 
hafif ve dikkate değmez olmakla bera
ber tngiltereye karşı yazılar yazılmak
tadır. 

HH halde İngiltet"enin llatd İngil

tere ile beraber Framaam Hlll>etiatmı 

me9Cleeillde ta1mıd*:lan durum, ltaJ
yan barlkınm birçoğunu sinirlendir
miş ve bundan bir iki hafta önce tura· 
da burada Habepstan seriiveninıe kar
tın olarak yapılan tenıkidleri durdur
muştur. 

Bugüll'kü günde İtelyada ttalyanm 
Habeşistanda bir barba girişeceği hak
kında genel bir ka.nağat ftl'dır, demek 
pek ileri gitmek olur. 

Son on gün içinde Habeti•tan•la 
İtalya arasında bir gürültünün patlak 
vereceğine inanmış olanlar bugün bu 
yolda düşünmekten vaz geçmiı bulunu
yorlar. 

Akh başında ve ağır bqlı İtalyan
ları en çok düşündüren nokta. eğer ha.
beşliler le ilgi kesimi yapılacak oluna 
bunun sonucu ne olacağı.dır. 

İtalyada birçok kimseler, Stresa'
da kurulan birge yöneyin sarsıldığını 

ve İtalya, birleşik bir ıkrralhk olduktan 
eonra ilk defa olarak Bilyi)k Britanya 
ile kendi sıyasası arasında büyük bir ay

rmı olduğunu söylüyo.lar. 
Bu durwn karşısında İtalya hal

ıkından çoğu, Bay Musolini'nin geçen 
cumartesi günü söylediği ve almanlarla 
dostluk kurmağa doğru bir eğilim gös
teren söylevini tekrar tekrar okumak
tadırlar. 

Macariatan başbakanı General 
Gömboş'ün, Bay Mueolini tarafından 
söylenilen söylevde bazı devletlerin 
ana sıyHalarında bir takım değişiklik
ler yapması ilktimalini ileri aUrmesin
de büyük bir önem ve anlam bulundu

ğunu llÖylemiştir. 

Bütün bunlarla 'beraber, Siayor Mu
solini, Habetiatanla banpa1 bir uaJ.at
ma yapılması umudunu bıralmut değil-

dir. 
Durumu göz ~nünde bulunduran 

ve inceleyen bir takım yabancı gör
menlerin görütlerine bakılırsa İtalya, 
bu Habe§istan itinde, kendisini andı
racak bir anlaf!Da olmazsa o .aman B. 
Muıolini yüksek soravlıarı gerektiren 
işlere de girişmeıktcn geri dunnayacak

tir. 

beslediği umuddan böyle 1l%W1 uzun 
bahsetmiştir. 

İngiliıı d?J bakaıuıun söylevindeki en 
önemli eümle hiç pphesiz tudur: 

H Hava paktının daha genel bir 11 -

yuşma ile nasıl bağdanacağı meselesi de, 
daha sonra gözöniinde tutulacak bir İ!f -

tir.,, 
Belki de, ingiliz ve fransız bakanlan 

tarafından birge olarak 3 tubatta yapı· 
lan programın bölünmezliğinden vaz · 
geçmeksizin Raybf ile hava pUtı projf'

sini konuımak imkim vardır. 
Bu, bava lokamosunun hemen ko -

nuşulmasmı kabul etmek, fakat bunun 
imzalanıp yeritilmesini 3 §Ubat tarihli 
protokolda gözönünde tutulmut olan ö
teki meselelerin kotanlmasma bağlı tut
mak demektir. 

Almanya, yalnız hava paktına girece

ğini bildirerek fransız - ingili'ız an aı -
masına cevab verdiği zaman, fransız hü
kilmeti konuşmalann bu ! kilde, ıarta 
bağlı olarak yapılmasrnı düşünmüştii. 

Belki de bugUn gene bu tekle dönüt· 
mek isteniliyor. 

Pnna, baylelikle, ingilis sueteleri· 
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Uluslar Sosyetesi . 
ve paktlar 

Jl mayıs tarih/İ Deylı Her la aze

tesi "Paktlar ve uluslar sosyete ı kon· 
seyi., başlığı altında yazdıgı b r baş 

bctkede diyor ki: 

Bugünlerde Fransa, İngıltere , İtal

ya ve Almanya hava anlaşması yapmak 

dileğiyle konuşmalar yapmak, kınava 
pçm~ üzeredirler. 

Bugün öğleden sonra parlamentoda 
bu konu üzerınde söz söyliyeeıek olan 
Sir Con Saymen, yal!ılması tasarlanan 
paktların uluslar sosyetesi konseyine 
ne gibi yükenler yükliyeceğini anlata.. 
caktır. 

İngiliz aıyaauınm uluslar 1<>syete· 
sinin ve konseyinin güttüğü sıyasadao 
ayrılmryacağı ~ yapılacak bölge paıkt· 
larınm ulmlar sosyetesinin durumunu 
pekittireceği l!tiee teıbar ~Jr:rar sövlerı 
mi§tir. 

Halbuki yap!laoak bu paktl.arırı 
Cenevre çcrçıevcs.inia dışına çıkacağı 

da görillme.ktedU. 

Bundım t.fka, A1ımaDye. ulualaı 

809yıete8hıe afnı eme de bmva Jokanıo

auua giıme.t BJııb içinde bulundup 
Deri aürl!Hlyw. 

Halbulki geçen f'Jbattaki Londra lrıo 
DafUNIJarında bava pıaktmm yapılabiJ,. 

me9f için Almımya'nm 11luıler soayete-

llne girmesi fllllt olduğu kesin olanı 
a5ylenmitfi. 

Herhalde hO\flıwt:iıı bu i1te ııelu 

dtlfündüğil bacOn ~ onaya konul 
mabdu. 

Hertıaıde bu memlelıı:ethı gireceği 

bir gü.veııHrlr Mt:emi uluslar 808ye-.i 
~ d19mda olnwma.Jıdır., 

Andlaşmalann yeni· 
den gözden 
geçirilmesi 

80 mayza I~ tlllrWi Deyi/ H•rald 

gazetesi, "Andlaşmaların yeniden göz .. 
den ge~ı"rilmesi,. btqlığı altında yaz
ı:ıq olduğa bir betkede diyor ki: 

A'VUaturya ve Macariatan, vaktiM 
lımalmmf oldukları andlaşmalamı BÜ .. 

el maddelerinin yeniden gÖ%den geçi .. 
rilmcai için 10Iunca ba§VUI'dular. 

811 bapunnaa.m tekli k-orumaktaQ 

başka bir anlamı Te amacı yoktur. Çüa.. 

kil Av'USturya epey zaman önce bomba 

nm uçaklar yapmağa başlamıı. Maca

detan ise "'yasak ailahları,. İtalyadan 

atm ab:n*ta bulunmuftur. 

Bu böyle olmakla beraber, bu bat
'ftl'Uft andlaşnw.tarm yeniden gözden 

reçirilmni mMClemni yenidca c:aıılaD
dırmaktadlr. 

Uluslar ~ • lııoneeylnln bun-. 
dan önce ftmı.İ§ olduğu lr~in lr~ 

dan aoıını.. Macaristanla Avusturyayı 

yUkenlerini kırıp atmakta &gür bttalDo 
masına hiç de .imkan görülemez. 

Güniln hadiseleri dtarp.amda and
la§malarm değişemez olduğu hakkın· 

daJd karamı kaldırılması imkanlı de
ğildir. 

Her halde durumun kanuna uydu· 
nılması gerktir; fakat nasıl? 

Biiyüık devlederln ve komıuJarının 
Avusturya ile Macaristanı bu köstek
lerden kurtannak için konufmBlar yap
maları pek gevşek bir çare gibi görU
lüyor. 

Kanun bakanından bir andlqmanın 
değişebilmesi için onu imzalamlf olan
lıarm hepsinin ayrı ayrı bu değişmeyi 
onaylaması gerekir. 

İtte bundan dolayıdır ki bu andla§
malarm yenidne görden geçirilip de
ği.ıtirilmesi meselesi en pürüzlü ve en 
§ietrefil meselelerden birisi olmaktadır. 

nin konuımalara başlamak için göster • 
dikleri arzuyu da yerine getirmiş olac k 
ve büyük bir dik başlılıkla suçlanmak • 
tan kurtulacaktır. 

Bununla beraber, 3 şubat tarihli pro1 
ramm öteki noktalarından vazgeçilm " l 

iktimaline karşı te•lbir al n olar:.tk+>r . 
Bu, onun icin h 0 m kuvvetli, h •• 

tabkb bir dunım '>lar?ktır. 
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Borsada durum 
Pnris, 6 {A.A.) - S hn:rinm 

tarihli Paris horsaaı: Y eai kabine 
buhranı kar111mda, bor aeç 
l:aftaki aynı kayl"JM gö.terdi. 
T.Jmller 'ft arada fnı!WIS ...,_ 
..ı fmtdolan önemli ..-ette a-i -
lıı .. elıııtedh:. Buna kartı gelirli te -

hhnlerin ç ğu göze öriin9T dere· 
oede frrlamaktadır. TUrtfi arm.tı.
..1 dejerler deha qok ..-.....Ma
Clrr. 

Parlamentonun dağrl -
ması iktimali var 

Paris, 6 (A.A.) -Pöti Pam -
yen, Maten. Eko dö Pari ve Jur -
nal gazeteleri, radikaller. tarafm • 
daa sorulan sorulara, w.yalistle • 
rin verdiği cevaptan eoıva, biT 
kartel hükumetıi kurulmuı imki.nı 
ortadan kalktığını yazıyorlar. 

Mnten gazetesi, radikallerle 

aoıyalistler arnsmda. anlatma im
kanu:zlığınm büyük bir hadıae ol
duğunu, ve Pol Bonkuı:'u baıJ>a · 
kan yapmakla sol partilerin kur -
dukları kombinezonu önceden IU· 

ya düşürdü- ünü, ve bu tekilde tam 
yetki alnbilecek geni§ bir cumuri
yetçi birllğe daya.nan bir kabine 
kurulması umudlanru artırdığını 

yazın kta.du. 
Figaro gazetesi, parlamento 

finan~ta ve devlet işinde düzeni 
kuracak etgin bir politika güd 
mezse, dağrt1Jmasınm kesin oldu
ğunu yazmaktadır. 

Popüler ve Övr gazetelri, Pi · 
yetri, hiıkümeti kurmayı bapra · 
mana, bu iti yeniden LaT&l'in de
ne eceğini yazmaktadD'lar. 

Krralcrlarm gösteri§İ 
Paris, 6 (A.A.) - Kıralcı1u, 

dün Poti Jurnal gazetesi yönetger 

sinden başka Grandoryan Mason 
loc.ıurnı bulunduğu villayı da tat· 
lamıtlar, kurağın bütün camlarım 
kımıqlardır. Bunun üzerine alay 
halinde opera alanına gitmek iı . 
temiılene de bulvarlara gelince as
kerler tarafından dağrtılmışlar -
dır. 6 lriıi yakalarunqhr. 

Sosyalistlerin öner:gesi 
.E'uı i (A.A.) - Sosyalisdu, r.ı

c!*kaller.in socmuş olduklerı sorulara 
ıkarşzl:ılk, 901Jar delegasyonuna ~ğı.da-

111 kararı sunmuşlardır : 

1. - Sos ..ı.listler kabineye alıana
ca:k kimselerin şnlısiyetlerile ilgili de

lcr4ır. Ancak h - !riime-tin programı-

ı. - Sosyali&tler, e~ik gibi.~
hc:ıa cındüstrilcrin ve sigortaların alu 
ıallattmlmal!IUU istemektedirler . 

S. - Sosyal 'stler, para değerinin 

dUftirülmcsine kıarşındırlar. Frangın 

koı unmasr ~ spekülasyonla aavaı ya

pılabilmesi için, kambiyo piyasasından 

günlük eylemin kaldırılmasını, ifsizJi . 
ği gidermcık için uluaal bir kapital ile, 
bilyilr tıqmdırbk ifledac girlıilmesi
oi 9ıt bir baftabk çalıpm süresinin 40 
autıe baarolumııaaını 6nel'.gemdktc vıe 

ö~iği l·orumak için faşist bırum

larnun drığltılmasınm parlamentoda 

aağlanma8mı, çoğunltık içinde yeniden 
acçim yap.lmasmı istemektedirler. 

So.yalistler, gcnit yetkilere &k kar
rmclıdar. Ba Saergc görilifildi11tten 
90nra, ıollar delegasyon11 bunun hak

kında verecefi kararı sonraya br.tk· __ .. __ 
Fransız elçisi sovyetlerin 

Karadeniz filosunu 
gömıek istiyor 

• Moskova, 6 (A.A.) - Al-n 
haberalma büJ'05Unun Tas ajan•ın
dan alarak verdiği bir habere ıö
re franıız büyük elçisi Bay Alfan 
Sivaıtopol'a giderek orada Sov • 
yetlerin Karadeniz filosu Komuta~ 
nı ile azun bir görüşme yapmıştır. 
Elçi Karadeniz filosunı'ı tanımak 
istediğini göstermiştir. 

Doğu paktı hakkındaki 

fransız notasını İngiltere 
onadı 

Londra, 6 (A.A.) - Moming 
Post gazetesinin uyasal aylan, İn
giliz hükümetinin, Fransanm Do
ia paktını görüfmeleri hakkında
ki yeni notasını onadığım bildir -
mektedir. 

Hindistanm ana kannnu 
Londra, 6 (A.A) - Avam kamansı, 

cttta a1rpm Hindistan ana kanunundaki 

yeğritim hakkındaki kanun taslağını Ü· 

çüncll okunuşunda 122 oya kaqı 386 

oyla onaylamzıtır. Avam kamarasının 
dört aydanberi aytr,mafannı ~ptığı 

bu ka:ımı projem, bugh lordlar kama

ra&ma ıönderilıccelrtir. 

İtalyan - habeş anlaş -
mazhğı ve İngilterenin 

durumu 
Lonc:lra, 6 (A. A.) - Yarın 

Avam Kamarasında görüıüyü ge
ri bırakma önergesi one.ylanmaz
dan önce, if'Çi önderlerinden bin
batı Atlee, itr.lyan - habeı anlq -
n azlığına dokunarak, bu mesele 
de lngiltere'nin dunımu ne oldu . 
ğwıun iza.hlanmaunı hükümetıen 
istiyecektir. 

Habeş meselesi üzerinde 
İngiliz - İtalyan 

aytışması 

Roma, O (A.A) - İtalyan • Habe§ 

anlqmazlığı baklnnda ingiliz 'ft İtal

yan gazeteleri ara.ındaki a.ytIJm& git
pde artmaktadu. 

Lavaro Faşist:a diyw ki: .. İngilizle

risa ltaıyaya ıkarşı olan. durumları, İtal

yanın Afrikada hop giımiyeu bir kom

ıu o1abilcceği ve Hincliatan yolu tberin

de ulacı bir kontrol yapabileceji ıtor

lwaundan ileti gelmektedir. Şatılauk 

ıcydir ki. lngiltett. Haıbctistaııa özgcıı 

ve eoyulla§ID&Ya ihtiyacı olmıyan bir 

ulu. olarak baktığı halde çok eni bir 

soyullığı oüın hind ulu8U, İngiltere

nin kontrohı akında bulunuyor ... 

Ciorna1e d'ltalya, ingiliz gazetele
rinin, İtalyanın i~lerinc karışma.ya hak
la olmadığım yazarak diyor ki : 

İngiltere ya noma1 arsıulusal ilgi

lerde her devlete tanınan haldan ye

ter göNereJr yahut da ltalyaya k:arJl 
Habc~istanla birleştiğini açıkça eöyli

yece-ktir. Böyle olursa, ulusların uyum 

içinde yapmaları amacını değil, fakat 

ya.lnn kendi asrğlarmı güttüğünü iti
raf etmelidir. 1'endi dünya imparator

luğunu haklı haksız her çareye başvu· 
rar.alr turan İngiltere şimdi sö:nürge· 

terini yönete bilmek için rahata ilıtiya
cı olduğunu görerek öteki devletleri 
hareketsiz bıralanak istiyor.,. 

İSPA YA'DA: 

Grevciler tekrar işe 
başlıyacaklar 

Toledo, 6 (A.A.) - Elektrik ~ile

ri g~vinin ba9langıcındanbcrl deha %4 

1aat gc~ işsi ıendikas.ı dclgcleri 
toplamnrılar .e işçi gündeHklerinin 

yüzde 20 arttırılması isteği üzerine baş

lıyan kollUflllaların aoaunu bcklanek 
için yeniden iıe başlamaya karar ffl'· 

mişlerdir. 

B. Be:ie Moskovaya 
gitti 

Prağ, 6 (A.A) - Dış 1.şlcri 

Bakanı B. Benes, saat 14,40 da 
Moskovaya doğru yola çıkmıştır. 

Oraya 8 haziranda saat 11,45 de 
raracaktır. Birçok kimseler ~ 

bunlar arasında fransız elçisi B. 
Benes'i i..tJtmıiyonda uğurlamışlar
dır. 

Sovyet Rusyanm Prag elçisi, 
daha önce yola çıkmış olup B. Be
nes'e Va~a'da kavuşacak ve 
kendisine Moslroovaya kadar arka
daşlık edecektir. B. Benes'in ~ 
zisi sekir gün sürecektir. 

Cekos!ovakya ile Sovyet Rus
ya arasında tecim andlaşması, bir 
karşılıklı yardnn sözleşmesi ve 
bir finansal krediler anlqması ba
ğıtlanmasından ICJllnl ve yapılan 
bu gezinin. iki memleketin barışı 
korumak ve kuvvetlendirmek a
maciyle aralarında yapmağa uğ

raştıkları yaklaşma alanmd~ ö
nemli bir yüğrüın olduğu önemle 
kaydolunmaktadrr. 

Polonya Cumur başkanı -
nm seçimi için kanWl 
V~ova, 6 (A.A.) - HUklmet Wo

lı:u, cumur başkanmnı nuıl leÇil«eği 

hakkındaki bir haziranda kabul edilen 

kanun projesini bugün diyete verecek -
tir. 

Bu projeye göre yeni cumur baılranı 

biti eski cumur ba kam Ye ~teld de özel 

aeçim komitesi tarafından göstcril~k 

ilri aday arasından plebisit yoluyla se
çilecektir. 

Özel seçim komitesi 7 5 tıyeden lı:uro

lacak ve bunlann SO si diyet ve 25 1 ae

na tarafından seçilecektir. Eğer cumur 

ba1kanı aday gostermek' hak:kmdan nz 

geçtiğini bir bildiriğ ile illn eden~ &zcl 

seçim komitesinin adayı seçilecektir. 
Plebisite bdm erkek 24 yapru bitirmiı 
90ysal baklarma sahib her lehli vatan -
da, girebilecektir. 

Moskova metrosunmı 
ikinci bölümü 

MOsıkcrra, 6 {A.A.) - Moskova ~r

altı treninin 11 kilometre U%UDluğun

dalri ikinci bölUmünün yapılmaama bu 
ay içinde baılanacak Ye 1937 yılı için· 

de bitirilecektir. 

SAYIFA 5 
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B. Ruzvelt amerikan ulu
sunun fikrini soracak 
Vaşıngton, 6 (A.A) - B RULv 1 • 

ti:ı N.R.A. ıç-in &ah gWıu yapt~J d iye ~ 
w fU anlam v-enlmcktcdir : 

c 1936 yılının iltiııc:itq.rirundc B. 
Rw:velt. ulusu. kendi ile yucc hakyed 

uaaında bir ııeç.ım yapma; çağu:a~ 

tJ:r. Bu haroketi lk B. 'RuzveJt iılko

rıiıı ekonom.rk ve IOSfal bayatmı kuı .. 

malt için genif bir yetkiai olan mcrkea
lqtirilinif bir bükGmet dıleğinı Ucıt 

sOımU., olacaktır. 

B Ruzftlt, 1 nuıan 19315 ya adar a. 
ftf pllnlarmı belli ctmiyecektir. O va
krta kadar. bltftn yetkileri ahnmı§ !C.. 
R. A. ifym'lanmn befar9caklan tek lrt 
N. R. A.nm çallfbl'ı '" kaldmldrfl s-. 
manlar hkJdnda loywlı bir tecim ~ en 
du.trl '9bloeu ympnııtlr olaeahıır . .. 

Durum değişirse B. Ruz
velt (örfi idare) ilan 

edecek 
Vef!ngtoe. 6 (A.A.) - K~ 

ki uyueJ partı"let &derJerinıln .ayı.. 

dWıeriM p B. Rmftlt. WmüF eo.. 

dhtrisinia durlqw için yapılan v.
acr .. a.ffey pnıjtieri kongre ı... 
fmdan ~lamn -. iKf mufmm ı.c., 
nud...ıutundım çüan dmw:ua arp 
gelmek için f&it ~) uısı ~ 
tir. 

Bu tedbirler iıtçilerin ikolleıktif ko
nuşma bakloam tanvvnaauu, patron

ların elinde bulunım iıçi ecndikal nn~ 

kanun dıtı .ayı]ımaamı, 9e kömür ~ 
dilstriaindc yapmun, gündeliklerin ve 
İ.f saaıtlerinin lkontrolünU gözetm~ 
di.r. 

45rul00 kamilr 1*isi ayım l"l sind4 
grev yapmak tehdidinde l:aılunmakta
dırlar. 

Amerikan ordusu kuv · 
vetleniyor 

V~ G (A.A) - Parlamento 
ordu 11at.y lradroeanu 12000 kilideaı 
12400 kifiye stkaraa ve hava Jnrf'Yetlerl 
ni 381 .ubay ilavesiyle ~ kanun 
taslağını onaybyareık .emrya gönder • 

miftir. 

Amerikada altı bava 
merkezi 

Vqington, 6 (A.A.) - Parlamen

to, Alaska'da, Panama kanalı bölgesin
de, Antil denizinde ve Ameri'.Q. aınır\a.

rmda. altı bay& hava merkezinin ku
rulrma h•k'lnndaki kanun taslağını o
naylamq w Rnaya göndermi§tir. 

Tefrika: 91 liz ertikdeşleıinin almyazısnu pa ·laştılar. 
Monteka sino dağlılarmın özel kıyafetle
riyle pençeremin karşısındaki, Trin "ta dei 
.Monti'nin basamakları üzerinde bekleşen 
yüzlerce resimci modeli kızmp hepsi, benim 
müşterimdi. Pia.ua di Spanya'daki çiçekli 
kadmlar, sayısız bebeklerinin öksürüğünü 
geçirmek için vemıiş olduğum ıurubun kar
şılığı olarak, dükkanlarmm önünden geçer
ken, arabamın içine küçük menekşe demet
leri atarlardL 

istenildiği azman, cenaze arabası haline 
getirilebilecek - Pio Nino çağından kal· 
ma - karanlık kupalarında, zıplaya salla
na, dolaşıyorlar, kimi de, sırtlarında uzun 
redingotlan ve başlarında - sanki ilk öle
cek hastalarını derin derin düşünüyorlar
mış gibi baronlarına kadar geçmiş - silin
dir şapkalan olduğu halde, acıklı işlerinin 

Böyle .zamanlarda eksik olmayan bir ki· 
p daha vardr ki o da yabancıların cenaze 

Turk~y• çeviren: Nuubi BAYDAR 
Yazaa: Alcsel MUNT 

BunJann hakkmıdaki duygularının ne 
olabileceğini siz düşününüz. Güzel sanatlar 
okulUiidan eski bir dostum da beni fransız 
kolonisiyle tanıştırdı. Başka bir eski dos
tum, Kont Giıızeppe Primoli romalıla
ra övdü. Beni Paris'tcn tamyanlarm h~k

knnda söyledikleri de işimi biraz daha eyi
leştirince evim hastalarla dolmağa başladı. 
Amerika'nm birinci derecede sinir hasta
lıkları uzmanı olan Profesör Vayr - Mi çel 
Be Paris'te çalıştığım sırada tanışmıştım; 
o da bana yorgun milyonerlerinden baka-
madrklariyle isteri"ye uğramış kanlarını ve 
ftk romalı prensle talilerini denemeğe ha
..- gelişmiş kı.zlannı göndenneğe başladı

pıdan bunların~ umusarına nelerin sebeb 
olduğu hakl:ındaki düşüncelerimi anlamak 
aı..e boş saraylanna çağrılmam bir gör-enek 
,-1nac geldi. 

Amerikaldar kalabalığıma geri bılallla
•da, öncekilerin ardı sıra. koyun airiisü 
ati. yürii}"iıip geldiler. Birkaç zaman ıtOnFa, 
~ on iki ameftkalı hekim de, ~ 

Transte'\.~e'deki dispanserim, Roma'daki 
yoksul mahallelerine admu yaydı. Sabah
tan akşama kadar ayak üstü çalışa, akşam
dan sabaha kadar da - sık sık olduğu gibi, 
hastaya çağrılmazsam - bir kıra1 gibi uyur-
dum. O zamanlar, yorgmıluk denilen şeyi 
bilmezdim. Birkaç vakit sonra, hem zaman 
kazanmak, hem de at meralmm gidermek 
için aldığını iki dinç macar atI koşulu, kır
mızı döşemeli ıık viktoryamm içine kurul
muş YC yanıma da sevgili Lapon köpeğim 
Tappio'yu oturtmuş olarak bütün Roma'yı 
dolaşmağa başladim. 

Şimdi anlıyorum ki bu belki biraz g6ze 
çarpmaktı ve tam vaktinde köprüyü gcç-
memiş olsaydnn, haksız olarak. reklam da 
sayılabilirdi. Şüphesiz olan şudur ki duru
mttRl kırk dört ertikdeşimi çok kmkandll'Cb. 
BaHaıdaa bir' talmm, ölen hutıları ~ 

başına yaya gidiyorlardı. Ben geçerken hep
si ters ters yüzüme bakıyorlar ve hepsi de 
beni gıyabnnda tanıyorlardı. Birkaç vakit 
daha geçtikten sonra, ô1üİn halindeki müş
terilerine konsültasyon için de çağnlmağa 
başladığnndan, ister istemez, benimle tanış
mak zonında kaldılar. Ertiğimizin usulünü 
harfi harfıne, yerine getirmekle bera
ber, hastalarma da, eyi ellerde bulundukları 
için, kendilerini mutlu saymalarını söyler
dim, ama bu, her vakit, kolay olmazdı. 

İşin doğrusu, bizler, bütün kıtalarda ve 
bütün denizlerde kazaya uğramış ve eileri
mizdeki ufacık bilgi çantalamnızla Roma'
da karaya vurmuş acrklı bir tayfaydık. Her 
hangi bir yerde yaşamamız gerekti; başka
lamu yaşattıktan sonra Roma'da yaşama
mamız için hiç bir ciddiğ sebcb yoktu. 

Öyle bir gün geldi ki Roma' da ölen bir 
yabancmm öteki dünyaya göçerken beni 
kendislııa ız dsn• çağırmaması jmkQDSıı 
alda 

alayı kurucusu ve Porta San Paolo yakının· 
da.ki protestan ınezarlığuıın direktörü olan 
Sinyor Komakkiya idi. Sanki onu çağmna
ğa hiç lüzum yoktu, çünkü tam vaktinde Ç> 

kagelirdi; kıvrık koca bunu, alçbaba gibi, 
ölü kokusmm maktan alırdı. 

Bana karşı derin bir aempatisi var gö
rünüyordu. Sokakta her raslayqunızda a.. 
Iindir şapkasmı dostça sallayarak beni se
lamlıyordu. İlk.bahar gelip de herkesten ön
ce Romadan aynldığmıda bana eseflerini 
bildiriyor ve sonbaharda Roma'ya döudü
ğümde d~ kollarını açarak "Ben tomato 
Sıgnor Doktore,, sözlerile beni karşılıyor· 

du. Önümüzdeki mevsimde emekbirliğimi

zin bol kazançlar getirmesi dileği ile bana 
on iki şişe şarab gönderdiği Noel yortula
rmda, aramrzda bir anlaşama.dik oldtı. Bun
ları kabul etmediğimden dolayı yüreğin

den yaralanmışa döndü; arkadaşlanmdan 
hiç birinin bu sempati eseri annağaru: dma 
mazlık etmediğini söyledi. Aynı umutsuz 
anlaşmculrk, iki yabancı ecazcı ile d~ ar 
mızdaki içtem ilgileri, biFkaç zamôlll · m. 
bo&du. 

(S-Onu v 
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Hava teh "ikesine karşı 

Türk Hava Kw·umunun hazırladığı k.on
feranslardan l>iri ncisi dün verildi 

(BiJ§ı ı. oi uyıfada) 
~ devirler, faydalı örnekler ya

Mtarak gö&termiştir ki beklenen bir hü
etnrı, tedbir alınarak, daima karşılan • 
mıştır. 

Havadan gelen v bütün ulusların uy
kusun.u kaçıran tehlike de, ötekiler gi
bi, aynı aona uğratılacaktır. Bu, her u
lusun yqa.mak, hüküm sürmek hakkı • 
nm en tabiği bir gereğidir. 

Bugün korkunç denen büyük bır teh
likıenin varlığını öğrenmiş bulunuyoruz 

Bu da, her aklı ba.Jmda adam gibi, her 
aklr ba~ın<ia ulus gibi bizi korunmağa, 

korunma yolunda çahşmağa zorlamak
tadır. Tehlikeyi görenlerin duydukla
rı sevinci, heyecanı bu öğreniş.te ve bu 
lSğrenişten doğacak mutlu sonuçlarda 
armnahyrz.,, 

Bu başlangıçtan sonra Gökımen, u -
çağrn karada, denizde ve havada na • 
tıtl en egemen, en ön sıraya fırlamış 

bir silah olduğunu, ulusal savganm na

sıl temeli olduğunu ve bu suretle ha -

vadan gelen tehlikeyi a!llatacağmı söy

liyerek havacrlığın genel savaşta ve on
dan sonraki devirlerde aldığı durumlar
dan. elde ettiği gelişimden bahsetti. 

Bir spor aracı olarak harba giren u
çakların, birinci zamanda, birdenbire 
nasıl değerlendiğini ve 1917 de fransız 

başkomutanlığında harbı hava kuvvet • 
leriyle bitirmek imkanının nasıl yer al
dığını ve 1919 harbları için bu bakım· 
dan ne gibi tedbirler hazırlandlğını 

söyledi .. 

Şakir Haıam Gökmen bundan sonra 
uçakların genel savaşta görebildiği if
leri şu sözlerle ktıiaca topladı: 

« Dünya harbmda, havacılığın yal -
mz başına kara ordusu ile harbettiği ve 
ilerliyen orduları durdurduğunu gör -
dük. Gene dünya harbında., havacıh -
ğm, çekilen düşman ordusunu bozgu -

na uğrattığını hatta bazı kereler dağı
tıp mahvettiğini gördük. 

Hava akınlarının koskoca bir en -

düstriyi felce uğrattığını gördük. Hal

kın maneviyatını, sağlığını harab ettiği 

ni gördük .. Hava emnieytini koruduğu

nu gördük .. » dedikten sonra, bunlarn 

her birine ayrı ayrı, genel savaştan ahn 

mış örnekler gösterdi .. 

Harbsonu, havacılığın harbta kul · 
lanma yolu üzerinde kanaatlerini söyli
•yen ünlü adamların sözlerinden bir ka 

çml hatırlattıktan sonra, harbeden u -
lu.,1arın, kuvvetli bir havacıhk yapmak 
uğrunda ne büyük özverilere katlan • 
dıklarını şu sözlerle gösterdi: 

Fransa 187 asker uçmanla harba 
girmişti.. Harb boyunca 16525 uçman 
yetiştirmek zorunda kaldı. 6-8 uçaklı 

22 fransız uçak bölüğünün harbsonunda 

10 - 18 uçaklı 312 bölüğe çıktığı:u gör

dük. 800 kişilik 1914 kadrosu, 1918 de 
150 bin kişiyi bulmuştu. Ve fransız 

hava endüstrisi 45270 yeni uçak, 79 bin 

850 yeni motör ıyapmış ve ayrıca, sa • 
katlanmış 52390 uçakla, 119050 motö 
rü onararak yeni hale getirmiştir. Fran-

Aydın şarbayhk büdcesi 
Aydın, 6 (A.A.) - Şarbaylık 

büdcesi gelir ve gideri 130 bin li
ra ü~rinden saptanmıştır. 

Şebin Karahisannın ma
yıs ayr çıka tı 

Ş. Karahisarr, 6 (A.A.) - Ma

yıs ayı içinde yabancı memleket
lere 9 bin keçi ve 75 adet av de
risi ile 1500 kilo balmumu ve 475 

sandık yumurta gönderilmiştir. 

ULUS, hazrrlanan AN
KARA TELEFON REH -
BERİ için ilanlar alma -
ğa başladı. 

• 
sa, son lıarb aylarında, her ay 2700 u -
çak yapmak zorunda kalmıştı. 

İngilizler 918 yılının son dokuz a · 

yında 26685, almanlar harb boyunca 52 

den fazla ucak yapmışlardlr. Ayda 200 

ucak yaparak harba giren İngiltere, 

:>on harb ayların<la günde 90 uçak yap 

mak imkanını bulmuştu. 

Bütün bunlar, havacıJığm genel sa -

vasta, genel savaşın son yılında aldığı 

çok yüksek önemi açkça gösterirler. Fa

kat gene bütün bunların, bugün daha 

iyi anlaşılmış olan hava silahının, ya -

rınm savaşlarnda ne kadar büyük sa -

yrlarla canlanacağını göstermekte ol -
duğunu da sanırım .. Bugünün en bü -
yük havacrlığınm, savaşta pek küçük 

bir varlık haline düşeceğini bilmemiz 
ve ona göre çalışmamız gerekiyor.,, 

İngiliz - alman deniz ko
nuşmaları devam 

ediyor 
(B•fl 1. ci saytfaaaJ 

tarı, ingitiz tonilato tutarowı yüz
de 35 i derecesinde olacak ~e bet 
zırhlı, 16 kruvazör, 50 parça da 
diatroyer yapılacaktır. 

İngiltere, olsa olsa 5 zırhlının 
yapılmasım kabul edecekse de, 

daha küçük gemilerin yapılması, 
kuzey denizinde ingiliz üstünlüğü. 
nü tehlikeye dü9ürecek gibi görü
nüyor. 

Almanya'nm dilekleri onayla
nacak olursa, yeni durumu karşı -
lamak için lngiltere'nin de kendi 
deniz programrm arttırmaaı gere· 
kecektir . 

İngilizlerin istekleri 
Londra, 6 (A.A.) - Dünkü 

deniz konuşmalarmda İngiliz del
geleri, alman dileklerini azalt • 
mak ve alman hükümeti tarafın -
dan yapılması tasarlanan gemile -
rin tonilatolarınm ve silah kuv · 
vetlerinin bazı sayıları atmaması
nı elde etmek istemiılerdir. 

Resmiğ olmayan deniz çeven
lerinde söylendiğine göre İngiliz 

delgeleri alman savaş gemileri 
için şu nisbetleri istiyeceklerdir: 

" Büyük kruvazörler 35.000 
tondan aşağı olacak ve toplan 12 
pusu aşmıyacaktır. Hafif kruva -
zörler 10.000 ton olacak ve topla-" 
rı 6 pusu atmıyacakbr. 

İngiliz delgelerinin alman de -

Aııadolu Seh~er fabrikaları T. A. şir 
' 

ketindeıı: 
Sirket hissedarları 27 haziran 1935 tarihine tesadüf 

ede~ perşembe günü sureti fevkaladede içtirnamı yapmak 
üzere daveti kararlaştrnlmış olduğundan esas mukavele-

1 
Ut!vleı Ut:miryollan Vt' 

Limanları Satınalma 
Komi~vorrn ilanları 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı 

name mucibince en az 100 hisseye malik hissedarların o 
günde saat 11 de şirketimizin Ankarada Türkiye İş Ban
kası binasındaki merkezini şereflendirmeleri ve toplantı 
gününden bir hafta evel hisse senedlerini Ankara'da Tür
kiye İş Bankasına, Sümer Bank veya Ziraat Bankasına 
veya Eskişehirde Şirketin Umum Müdürlüğüne tevdii ile 
duhuliye kartı almaları rica olunur. 

iLAN 1 - Kanarada (mazbaha) 
beton döşeme, su koyaçı, 
dekovil hattı döşemesi, su 
deposunun soyultması (tec
ridi) gibi onarmalar yaptr
nlacaktrr. Keşif akçesi 
6970,29 liradır. 

niz yapılarının birkaç yıla ayrıl • 
masını istedikleri söylenmektedir. 

Her iki taraftan, lngiltere'nin 
pek belli olarak güttüğü gaye ge • 
leceık deniz konfcwan11 İ!İınİ b. -
genden tehlikeye g.ötiirmüttür. 

İfll'İftere'nin önergeleri kal'JI • 
smda almanlar, dü9ü1tmek için 
zaman Ytemifler Ye lcıotı-.mmlı. 
salıya bnıakılmqt&. . 
Almanya; ingiliz soruta

nna cevab verdi 
Londra, 6 (A.A.) -Sanddtt-

na göre, alman hükümeti, lngil• 
renin Berlin Büyük Elçiıi Sir Erilı 
Rips tarafından Almanya'nın du
rumu hakkında yapılan 80l'Uya ce

vap vermittir. 

Bu cevap, bir nota teldinde 
Londra'ya gönderilmittir. 

Notanın dununda hiçbir yeni
lik yapmadığı ıöylemnektedir. 

Çünkü, Almanya'nın koloni dile· 
ği hakkında ayrıntı vermemekte -
dir. Bundan baJka alman notuı, 
8. Hitler tarafından <Snergenen 
Almanya ile komşuları arasında 

yapılacak bir saldırışmazlrk and • 
laşmaıı hakkında durumu aydtn
latmamaktadır. Bu andlqma, lo
karnoyu imza edenler, fransız -
sovyet andlaşmaıı hakkında al· 
man itirazlarma cevab verinciye 
kadar geçer olacaktı. 

Alman silahlanmasına gelince. 
550.000 kişilik bir ordunun de -
ğişmez bir rakam olduğunu al -
man çevenleri söylemektedirler. 

ANKARA İCRA MORA 
FAA HAK1ML1GINE. 

Ankara İmar Mildi.iriye-tine 
borçlu Kemaliye kazası Karp 
mahallesinde Ahmet nam dife
ri Ağa çavuşun kanuni ikaJJJın. 
gAlıı belli olmadığından tcbliğat 

yapılamamıştır. İlanen tebliğat 
icrasına karar verilmi§tir ve 24-
M3 saat 14 bırakılmıştır. Mu
k<lr günde gelmediği takdirde 
gıyabında mllrafaaya devam edt-
leecfi ila.tı olunur. 1-2289 

Ru~name 
ı. - Şirketin fesih ve tastiyesı hakkındaki idare meclisi 

raporu, 

Muhammen bedeli 10440 
lira olan ve 7 7 5 ton tama
m ile meşe, 385 tonu meşe, 
çam veya gürgen olabilecek 
CC!'lJan 1160 1·on odun 17 -
6 - 1935 pazarte.;t yünü sa· 
at 15,30 da kapalı zarf usu
lite Ankararfr. idare b;mı~ın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenl~
rın (783) lırth't muvakkat 
teminat ile ·,,:nunun tayin 
ettiği vesikaları keza kanu
nun dördüncü maddesi mu
c.bince işe gırnı'=~e !tanuni 
manileri bu!pnmadı~ına da-

2 - Keşif ve şart kağat
larmı görmek için Baytar 
Direktörlüğüne gelinecek
tir. 

3 - Ü sternıe 22-6-935 ta
rihine rastlıyan cumartesi 
günü saat onda Baytar Di
rektörlüğü odasında açık 
eksiltme ile yapılacaktır. 

En eski na11rlarr bile pek 

kısa bir zamandlı tamamen ve 

kökünden çıkanr. 

Milli Müdafaa VekiJeti 
Satmalma Komisyonu 

'lan lan 
2. - Tasfiye memurlarının tayini ve salahiyetlerinin 

tesbiti. 1-2277 

iı beyannam~yı habvi teklif. 
ler;ni ayni g'.n saat 14,30 a 
kc.car kom S'.ron reısii•> ıne - .... 
vermeleri lazımdır. 

4 - Eğreti tutak akçesi 
523 liradır. (1298) 1-2284 

İLAN 
1 - Halde 54 numaralı 

çayhane 31.5.936 tarihine ka
dar olmak üzere açık artrr
ma ile kiraya verilecektir. 

Umumi depoıu: İngiliz Kan

z:uk eczanesi, her eczanede bu
lunur, Ciddi ve müessir bir na

sır ilftcıdır. 

Kanzuk öksürük ıurubu: Ökalirüğü 

kati şekilde durdurur. 

İLAN ~ARTLARJ 
~~ 

iLAN 

Buna dair şartnameler 
parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada tesellüm ve 
sevk müdürlüğünden alma . 
bilir. 

2 - Muhammen bedeJi 
( 480) liradır. Beher Beher f.~ 

1 - Erzincan garnizonu 
için 100,000 kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 19 Haziran 935 
perşembe günü saat 15 de
dir. İlk teminat 900 liradrr. 
İsteklilerin kanuni tarifat 
dairesinde teklif mektupla -
nnı ihale saatinden bir saat 
evvel Erzincanda Tümen sa
bn alma KO. RS. liğine ver· 

KUrUL" 
1 

Maliye \'el{aletinden: 
1-2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

devlet alacaklarına 45 kuruştan alınmakta olan beher me
cidiye; gümüş fiatınm y~kselmesi sebe~iyle ~ı.t~ş kuruşa 
çıkarılmış ve bu fiat üzerınden kabul edılmesı ıçın malsan
dıklarma tebligat yapılmıştır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankası da beher on gram 
eafi msekUk ve gayri meskfik halis gümüşü 30 kuruştan 
sa ... ..., -'~..--. 1 ·trr. (1286) 1 - ??fiil 

1 - 2194 

ANKARA DÖRDÜNCÜ İC
RA MEMURLUGUNDAN: 

Dava vekili Zaim oğlu Ka
mil'e 50 liraya borçlu Bolu vila
yetinin çarşanba nahiyesinde Sö

ğüt köyünden İbrahim oğlu Ha
lit çavuşun halen ikametgahı 

meçhul olmasından tebliğat ya

pılamamış ve ilanen tebliğat İc· 
rasma karar verilmiş olduğun

dan işbu ilan tarihinden itiba
ren 10 gün içinde dairede 935/ 
1688 dosyaya müracaatla bir di
yeceği varsa bildirmesi aksi hal
de tebliğat yapılmış nazariyle 
bakılarak muamele yapılacağı 

ilan olunur. 1-2279 

ZAYİ 

Ankara Emniyet MüdürlU
ğünden aldığım ikamet vesikamı 
kaybettim yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmi! yoktur. 
Macar t<!baasından 

1-2274 Toth Mihaly 

3 - Muvakkat teminat 
(36) liradır 

4 -Ş~:1.rtnamesini görmek 
istiyenler Lergün mu~.t'se
beye gei,.l.ilirler. 

5 - İhale 13.6.935 per
~-:embe f:ilr. ü saat on beşte 
artırma ve eksiltme kcmis 
yonunda yapılacaktır. {1243) 

1-2176 

Saylhı Santimi Saytfa Santimi~~ 
~~ 

2 300 3 200 ~: 
4 150 5 100 " 
6 80 7 40~ 

8 25 kuruştur. ~ 
1 - Hayır itlerine ve yeni i~ 

çıkan kitablara afd iHl.nludan ~~ 
,~ % 15 tcnzfüit yapılır. ·l 
.ı 2 - Zayi itin bedelleri mak. ~~ 
1 tu yib otuz kuruıtur. f.~ 

~----~--------------~ ~ 
~ 3 - Tebrik, tqekkür, enen- ~~ 

Büyük fırsat 
Gayet mükemmel ve sağ

lam çok modem Avrupa ma
mulatı çelik takımlar, salon, 
yemek odası, mutbak ve sa
ir ev eşyası icabında bütün 
bir ev tesisatı komple satı
lıktır. 3947 ye telefon. 

1-2216 

ZAYİ 

Şerife ve Radiye isimli mü
hürlerle 273 numaralı maaş cüz

danı zayi edllmiştir. Yenisi alı
nacağından eskisinin hi.ikm.ü kal
madığı ilan olunur. 

1-2280 Radiye 

~ me vefat ve katı aUlka illnJa · ~ 
~ • mdan maktuan beı lira ahmr. f. 
~ 

~ 

ABONE ŞAR'nARJ 
.~üddet Dahilde Harifte 

17 Lira 30 
9 .. 16 • 
s 9 • 

Tahsildar aranıyor 
Merkez eczanesine soru-

laca ktrr. 1-2256 

mel eri {1252) 
1 - 2199 

Shell benzin ve 
yağları 

Anafartalar caddesinde 
Kızılırmak kıraathanesi bi
tişiğindeki dükkanda sat
makta olduğumuaı muhte
rem müşterilerimize bildiri
riz. 

Nureddin Baki 
1-2237 

Satılık kelepir bü
yük ev 

Ankara - Cebeci arasmdı 
büyük cadde üstünde güzel 
havadar, bakılmış büyük 
bahçe ve manazrası su elek
trik ve hava gazı bulunan 
kirgir büyük ev 

Hacıbayram Cd. N o. 1 
Hayri Kemal komisyon evi 

Tel. 3977 
1-2228 



Türkİ)'e Ziı"aat Bankasından ~ 
Ankarada bankamız fen servisinde çahştmlmak füıere 

bir daktilo alınacaktır. 
1 - Bu daktilonun asgari orta tahsilini yapmış olma

sı ve iyi almanca ve fransızca bilmesi lazımdır. 
2 - Miisabaka imtihanında kazanacak olana muvaffa. 

kiyeti derecesine göre 100 liraya kadar aylık verilecektir. 
İsteklilerin kaydedilmek ve imtihan gününü anlamak 

ü ere 13.6.935 perşembe akşamına kadar Ankara~a Ba?.· 
kamız memurin müdürlüğüne ve İstanbulda şubemıze mu-
racaatları. (1285) 1-2243 

El" ziz valiliğindeıı: 
ı - Elfızizde yapılacak ilk mektep inşaatı 9-9-935 

tarihine rasthyan pazar günü saat on beşe kadar kapalı 
azrfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 30974 lira 12 kurus olup muvakkat 
teminat mikdarı 2323 liradır. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
Ç - Tesvivei türabiye şose kargir inşaata ait fenni 

şartname 

D - Hususi Şartname 
E - Devlet Demiryolları inşaat şartnamesi 
F - Keşif cetveli 
H - Silsilei fiat cetveli 
L - Metraj cetveli 
Y - Proje. 
lstiyenler bu evrakın suretlerini bas mühendislikten 

(üç lira mukabilinde) alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için ikinci maddede ya -

zıh mikdarda muvakkat teminat makbuzu ite şimdiye ka· 
dar devlete ait yirmi bin lira kıymetinde kargir bina in-
şaatını muvaff akiyetle bitirdiğine dair baş mühcndslik -
ten musaddak bir vesika göstermekle beraber inşaatın so
nuna kadar yanında diplomalı mühendis veya mimar bu
lundurması şarttır. 

S - Eksiltme vilayet daimi encümeninde yapıla -
caktır .. 

6 - Teklif varakalan birinci maddede yazılı saatin 
hitamına kadar daimi encümen reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplar da nihayet mezkUr 
maddede yazılı saatin hitamına kadar gelmiş olması Hi
.zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilemez. 

7 - İsteklilerin Vilayet Daimi Encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur. (1250) 1 - 2196 

lllllllllllll1M llllllllt1 llllllll ---~111111.-ıınıı1111:ııı 

Bir gönül böyle avlandı 

ULUS 

Sinoh C. MüddeiUmumiliğinden 
Sinob umumi hapisanesindeki mahkum ve mevkuflara 

1. 6. 935 gününden l. 6. 936 gününe kadar bir yıl içinde 
verilecek ekmek 20. 5. 935 gününden itibaren 20 gün müd· 
detle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun birbaş 
unundan yapılacak ve beher ekmek 960 gram olarak pişi
rilecektir. 

2 - Ekmekler hapisane müdüriyetinin göstereceği lü
zum üzerine yevmiye 700 ila l 000 adet arasında ve her 
gün Rihayet saat 14 e kadar hapisaneye teslim edilecek
tir. 

3 - Talihler bedeli muhammenin yüzde yedi buçugu 
olan 1877 lira 10 kuruşluk teminatı muvakkate verecek
lerdir. 

4 - İhale 10. 6. 935 pazartesi günü saat 15 te Sinob C. 
M. U. Iiğinde müteşekkil komisyonu mahsusunca Adliye 
Bakanlığının mezuniyetine talikan icra edilecektir. 

5 - Teklif mcktublan 10. 6. 935 pazartesi günü saat 
14 e kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde 4. üncü 
maddede yazılı komisyon riyasetine verilecektir. 

6 - Mektublarm beşinci maddede gösterilen saatte 
yetişmek üzere iadeli taahhüdlü mektub şeklinde gön
derilmesi caizdir. 

Bu halde; zarfın mühür mumu ile ve eyice kapatılma
sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartna
me dışında şartları ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevellid bilcümle rüs<ım, tekalif 
ve damga resmi ile ilan ücretleri ve indelhace ekmek ve
ya unların tahlil ücreti ve sair bilcümle masarifat müte· 
ahhide aittir. 

9 - Daha fazla tafsilat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin tatil günlerinden maada her gün Sinob C. M. 
U. liği kalemine miiracaat etmeleri ilan olunur. (1204) 

1 - 2121 

Ankara Milli Emlak 
Miidürlüğünden: 

Mevkii Cinsi 

Toklu Bağ 

Umum 
No. 

Eski ihale 
kıymeti 

Lira K. 
40 M.2 

2382 4596,50 201 00 

Hisse 
miktan 

kaç taksit 
olduğu 

Tamamı sekiz sene 
sekiz taksit 

Yukarda yazılı bağın mülkiyetinin ihalesi 23·5-935 ta
rihinden itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. İsteklile
rin 16 liralık depozito makbuzu ile defterdarlıkta kurulan 
satış komisyonuna müracaatları. 1-2102 

Kay Francis § 

~l:!iiiiüllliiiilı'llliilillll!llUlll!lllllllrıııııınwınwnuıııııııımııııııııwııııııl!!!!!•"•'•"l111111111111rıııııwııo111111111111111111111111ıraııın11111111111ıııınmıı•! Şu rayı dev le t umıımi ka tillJi ITTıı den: 
Emlak ve Eytam Baııltasından 

Ankara Yenişehirde Şehid Nuri sokağında Bay He
rant ve karısı Bayan Neomi'nin malı olup bankamıza ipo
tekF apartıman Ankara icra dairesi marifetiyle açık art
tırma ile sauhğa çıkanlmıştır. 

Bina 105 metre murabbaı arsa üzerine bodrum, zemin 
ve birinci katlardan ibaret beton kargir olarak yapılmış
tır. Aynca 170 metre murabbaı bahçesi vardır. Bodrum 
katında 3 oda bir koridor bir hela, zemin katında 1 met· 
hal, üç oda, bir koridor, bir mutfak, bir hela, bir banyo, bir 
taraça ve bir balkon birinci katta dört oda, bir koridor, bir 
mutfak, bir hela, bir banyo ve bir tarasa, ve bir balkon 
vardır. İcra dairesince biçilen değeri (10.670) liradır. Ar
tırmasında başka alıcı çıkmazsa değerinin yüzde yetmiş 
beşi üzerinden kati ihalesi yapılacaktır. Alıcı isterse iha
le bedelinin yarısını bankamız kendisine on seneye kadar 
müddetle ve yüzde dokuz buçuk faizle ikraz edebilir. Art
tırma Ankara icra dairesi gayri menkul mallar satış me
murluğunda 9 haziran 1935 pazar günü saat 14 -16 ara
sında yapılacaktır. Fazla malfimat almak için bankamıza 
müracaat (1189) 1 - 2180 

Sümer Bank 11m11ıni 
iüdürlüğiinden: 

Evelce 8 haizran 1935 cumartesi günü saat 16 da iha
lesi yapılacağı ilan edilmiş olan Nazilli fabrikası birinci 
kısım inşaatının ihale saati yeni kanun mucibince tatil 
zamanına tesadüf ettiğinden ihalenin 10 haziran 1935 pa
zartesi günü saat 16 ya tehir edildiği ilan olunur. 

Dairede açık bulunan 35 lira maaşlı - garp lisanların
dan birini biJmiyenler için otuz liradır - ikinci sınıf müla· 
zimlik için haziranın 12 nci çarşamba giınü saat 14 de mü· 
sabaka yapılacaktır. 

İsteklilerin, memurin kanununun 4üncü maddesinde 
yazılı şartlardan başka yüksek mektep mezunu olmalan 
ve 30 yaşını geçmiş bulunmaları lazımdır. 

İstiy~nler evrakı müsbitclerile birlikte o tarihe kadar 
umumi katipliğe müracaatla kayıt edilmeleri ilan olunur. 

(1233) 1~2200 

İnhisarlar Sanı 1ın 

tütün f ahrika ından: 
Fabrika ihtiyacı için satın alınacak 500 M3 köknar 

tahtası eksiltmeye çıkanlmıştır. 
Muhammen bedeli on beş bin liradır. Eksiltmeye gir

mek için 1125 lira muvakkat teminat vermek lazımdır. 
Eksiltme şartnamesi Samsunda tütün fabrikası leva

zım şubesinde, İstanbulda inhisarlar levazım ve mübaya
at müdürlüğünde, Ankarada inhisarlar baş müdürlüğünde 
görülebilir. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle S:nnsunda inhisarlar tü
tün fabrikası mübayaa komisyonur.na 16 haziran 1935 pa-
2ar günü sac;.t 15 de yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 16 haıiran 935 pazar günü sa
at 14 de kadar teklif mektuplarını komisyon reısliğine 
vermiş bulunmalıdır. (1265) 1-2220 

Sıva~ Cümhuriyet müddeiumu · 
miliğinden: 

Sıvas ceaz evinin 1936 senesi mayıs nihayetine kadar 
bir senelik ekmek ihtiyacı için beher çifti bir kilo hesabiy-
le en azı (151200) ve en çoğu (252000) kilo olarak alına-

A T cak olan ekmek haricde satılan ikinci nevi ayni olmak ve 
belediye narkı üzerinden tenzilatla ihale edilmek üzere 
1 haziran 935 tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle ve 

'O..c>.de, d 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip olan-c<;~r.- te ....... ..J,,, 
-~~ . C/ ~ . ©rn"ol\•._ 

.5,4~ .. l,t<4..( 
tA...~·-.t& 

ların yüzde yedi buçuk hesabile 875 lira teminatı muvak
kate akçası veya banka mektubiyle haziranın 20 nci per-btW şembe günü saat 14 de Sıvas C. M. U. liği dairesinde müte-

/ 

şekkil komisyona müracat etmeleri ve daha ziyacle malU
Thtl'lıt• 41# 

lb::ı:o:===~===~=~;;;;;;;:~~~=~=--========JJ mat almak ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin Sıvas ceza evi 
müdüriyetine müracaattan ilan olunur. (1302) l-2287 

·AY'f" .. 

T. İ. C. i. Eşya piyango komisyon 1dan: 
Satılmak üzere resmi, gayrı resmi müesscsat ile s y ı de er 

§' hıslara dağıtılmış olan Türkiye İdman Cemiyeti İttif kı eş

ya piyango biletlerinden satılamıyanlarm en geç 10 haziran 

935 tarihine kadar 1stan: ul'da Dördüncü Vakıf H nı birinci 

Jcıatmda 13 numarada bulunan piyango komisyonumuuı gonde· 

rllmcsini ve bu tarihe kadar gönderilmiyen biletlere satıl

mış gözu ile bakılacağını ilan eder ve biletlerimizi s tmak 1 
... , suretıle değerli yardımlarını esirgemiyen spor sevcrlere 

şekıkurlerimizi sunarız. 1 - 2275 

İzmir memleliet 

l):ilı~OiııCl~ıı: 

lıas tanesi J)asta · 
' 

Memleket ve Eşref paşa hastanelerinin bir senelik 
(22300) liralık ilaç ihtiyacı kapalı zarfla eksiltmeye çı· 
kanlmış ve 2 haziran 935 pazar günü ihalesi yapılacağım 
sayın gazetenizle ilan edilmiş idi. Ahiren tebliğ edilmi' 
olan 2739 sayılı kanunla cuma tatilinin paazr gününe alın
ması yönünden bu muamele yapılamamıştır. Kanuni se
beplerle geri bırakılan bu eksiltmenin bu ayın onuncu pa· 
zartesi günü saat 9 dan 13 e kadar yapılacaktır. İsteklile
rin mezkur gün ve saatta İzmir Daimi Vilayet encümeni· 
ne müracaatları. (1304) 1-2288 

Sümer Bank umumi 
Müdürlüğünden· 

Evvelce 8 haziran 1935 cumartesi günü saat 15 de iha· 
lesi yapılacağı ilan edilmiş olan İzmit kağıt fabrikası il· 
tisak yolu, ihata tesisatı ve su isale hendeği hafriyatının 
ihale saati yeni kanun mucibince tatil zamanına tesadüf 
ettiğinden ihalenin 10 haziran 1935 pazartesi günü saat 
(15) e tehir edildiği ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Banliasından: 
Taksitle satılık emlak 

Esas No. Mevkii ve nevi teminat lira 
21 Boyacı Ali mahallesi kızılelme- mes-- 114.

cit sokağı 6-19 kapı, 399 ada, 10 par-
sel Nolu 63 metre arsa. 

31 İsmet paşa mahallesi ince yol 4 kapu, 40.-
13 ada 15 parsel, numaralı 81 metre 
arsa. 

33 İsmet paşa mahallesinde uzunyolda 140.
kapu l, parsel 16, ada 8 numaralı 174 
metre arsa 

41 Bostani mahallesinde orta çıkmazı ao- 12.
kağmda 7 kapu, 39 ada 8 panel nu-
maralı evin 1467 /18144 hissesi. 

'2 Bostani mahallesinde çiçekçi soka- ıaor
ğında kapu yeni 18, eski 21, ada 40, 
panel 7 numaralı bir dükkan bir oda 
ve 245 metre arsa 

Yukarda yazılı mülklerin bedelleri ilki peşin ve bakl· 
ye.si 7 senede ve hepsi aekiz müsavi taksitte ve taksitler 
faizsiz ödenmek şartiyle satılacağından almak istiyenle
rin 21.6.1935 cuma günü saat on altıda şubemize gelmele-
ri. (1296) 1-2282 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKE
MESİNDEN: 

Anıkara bclcdiycsı bahçeler mUdilrlüğünde bahçıvan ve ince mo 
da arabacı Ahmet ağanın hanesinde aakin kozanlı Abdülaziz oilu 
Ziyaya: 

Ankaranın saman pazarında yağcılar sokağında 26 numaralı ha· 
nede bnnız Emine ile 934 senesi temmuzun ikisinde Anıkara !bele· 
diyesinde akdiniz bilicra beı ay bir arada karı koca olarak bulun· 
duktan sonra ortadan gaip olup altı aydanberi evlenmenin tahmil 
ettiği vazifeleri ifa etmediğinizden dolayı aleyhinize ikame ett~ 
ği ihtar davasının usulen yukardaki adresinize dava arzUbalmıa 

tebliği için mUbaşire tevdi edilmiş ve yapılan taharriyatta bulun. 
madığmızdan bahisle mllba§ir tarafından lUla tebliğ iade cdilmit
tir. Davacı Eminenin talebile i§bu davayı hakuk usulU muhakeme• 
leri !kanununun 141, 143 ve 148 inci maddeleriM göre tebliğine ka
rar verilmış olduğundan itbu dava arzuhaline on gUn nrfmda ce
vap vermeniz ve muhakeme gilnü olarak da 26-6-935 prpmba .ut 
14 tayinine karar yerilmiıtir. Mezkur gUn ve aatte mahkemeye 
gelmediğiniz ve yahut muladdak bir vekil g6ndermcdiğinb takdi~ 
de gıyabınızda muhakemeye devam olunacağı ltbumu ilanen Mbıt 
liğ olunur. 1-2281 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKE
MESİNDEN: 

İbadullah caddcsınde 37 Nolu evde Adliye zat işleri aabık Jııl. 
tlbi Halide. 

Yenı dogan mahallesinde 13Nolu evde Hamit kızı Eminenin 
aleyhinize ikame ettiği borcunuzdan dolayı haczedilen 80 liralık 
eşyasının iadesine dair davada gelip bir defide bulunmanıza dair 
muhtelif celseler için çrkarılan davetiyede verilen mübaıir meıru
hatında adresinizin belli olmadığı anlaşılmakla yeni çıbrılacalr 
tebliğatın usulün 141 inci maddesine uyarak ilanen icrasına brar 
"erilmiştir 

Muhakeme 26-6-935 saat 9.30 a muallaktır. Gelip bir defide 
bulunmanız veya bir vekil göndermeniz aksi halde muhakemeye 
gıyabınızda gıyap kararı verilecektir. 1-2278 



ANKARA.da 
bulunanlara müjde 

ORMAN ÇİFTLİÖİNDE: 

Karadeniz pilajı 
Marmara parkı 

Çiftlik parkı ve lokantası 
Bira parkı 

açılmıştır. 

Her gün ogle çıe akşam zengin müzik vardır. 
V E 

Her gün geceleri Ankaranm her istasyonların· 
aan Ciftliğe trenleri işlemektedir. 1-2068 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Pazarlıkla sa tıhk emlak 

Esas No. Mevkii ve nevi Teminat lira 
43 İsmet pqa mahallesinde Çeşme önü 50.

sokağmda uzunyolda 46 No. lı evin 
1 4 hiss•si. 

Yukarda yazılı evin 1 4 hissesi taksitle ve pazarlıkla 
satılacağından istiyenlerin l 1.6.1935 salı günü saat on al· 
tıda banıkamı.za gelmeleri. (1297) 1-2283 

Etlik merkez laboratuvarları mü · 
dürlüğünden: 

Müessese tecrübe hayvanatı için asgari on beş bin a
zami yirmi bin kilo yeşil yonca pazarlıkla satın alınacak
tır. Şeraitini anlamak istiyenler müdüriyete müracaat e
decekler ve eksiltmeye gireceklerin de 18 haziran 935 salt 
günü saat üçte Ziraat vekaleti muhasebe müdürlüğünde 
toplanacak olan komisyona gelmeleri. (1269) 1-2226 

P. 11

• T. Başmüdürl~öünden: 
Baş müdürlük binasının altında ve kapının yanında 

bulunan dükkan haziran 936 iptidasına kadar icara verile
cektir. Dükkanın cephesi bir metre 30 santim derinliği üç 
metre olup muhammen senelik icar bedeli 96 aylığı sekiz 
liradır. 

Talip olanlar yapılacak artırmaya girmek üzere 18-6-
935 salı günü saat on beşte baş müdürlük komisyonuna 
müracaatları altı lira 90 kuruştan ibaret muvakkat temi
natlarının ihale gününden evvel baş müdürlük veznesine 
yatırmaları ilan olunur. (1301) 1-2286 

Askeri Fabri:~ar ~~--;:;:~ 
f 

s~hn Alma Komisyonu ilanları ! 

MÜTEAHHİT" .MAM ve HESABINA i; KALEM 
AMERİKAN AYNASI 

.. .. 

'tahmin edilen bedeli (1650) lira olan yukarda mikta
n ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdür
lüğü. satın alma komisyonunca 17 Haziran 1935 tarihin
de pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme, pazarlık, ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(123) lira (15) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
tilıcü maddelerindeki vesaikle mezkCir gün ve saatte ko-
misyona müracaattan. (1251) 1 - 2198 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA MUHTELİF 
ÖLÇÜ ALETLERİ 

Tahmin edilen bedeli (1700) lira olan yukarda miktarı 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum mUdürlü· 
ğü satın alma komisyonunca 18 haziran 935 tarihinde sah 
günü saat 15 te açık eksiltme, pazarlık, kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (127) lira (50) ku
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatta komisyona müracaatları. 

{1259) 1-2214 

YEVMİYE EN AZ (400) EN ÇOK (1000) KİLO 
TALAŞ SATIŞI 

Azami ve asgari miktarları yukarda yazılı ve beher ki· 
1oau 27,5 santim üzerinden bir senelik tahmini bedeli 
(1001) lira olan talq 25 haziran 935 tarihinde sah günü 
9Ut 15 te açık arttırma ile askeri fabrikalar satın alına 
komisyonunca satılacaktır. Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 75 
lira 8 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
de yazılı vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra-
caattan. (1295) 1 - 2269 

56 KALEM MEFRUŞAT SATIŞI 

Tahmini bedeli 3444,22 li
ra olan yukarda miktan ya
mı mefruşat 25 Haz/ 935 
tarihinde salı günü saat 14 
te askeri fabrikalar satm al
.ana komisyonunca açık art
'8ma ile satd~caktır. Bu 

fnışat listeleri paras~ o-

larak komisyondan verilir. 
İsteklilerin muvakkat ten,t
nat olan 258 lira 32 kuruş 
\: ... 1490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkiir gün ve saatta 
komisyona müracaatları. 

(J294) 1--2270 

ULUS 

1 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları • t 

İLAN 
Ankara garnızonundaki kıtaat ve muessesat etradmm 

ihtiyacı için 18,000 kilo sade yağı münakasaya konulmus· 
tur. 

2 - Şartname eyyamı tatiliyeden maada her gün öğ
leden sonra ücretsiz olarak Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Münakasası 26 / haziran/ 935 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 11 de Ankara levazım amirliği binası da
hilinde levazım amirliği satın alma komisyonu tarafi:ndan 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
5 - 18,000 kilo sade yağının beher kilosunun muham

men fiatı 95 kuruştur. Mecmu tutarı 17100 liradır. Temi
natı muvakkatesi 1282,5 liradır. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında mukayyet oldukları
na dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Teminatı muvakkate makbuzları ile birlikte teklif 
mektuplarım münakasanın yapılacağı muayyen saatten 
en aşağı bir saat evel Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1276) 1-2267 

İLAN 
1 - Ankara garnizonunda kıtaat ve muessesat etradı

nm ihtiyacı icin 300 bin kilo sığır eti münakasaya konul
muştur. 

2 - Şartname 3 lira 30 kuruş ücret mukabilinde An
kara levazım amirliği satın alma komisyonundan verilir. 

3 - Münakasası 26 haziran 935 tarihine müsadif çar
şamba günü telgrafhane ayarı ile saat 15 de Ankara le
vazım amirliği binası dahilinde levazım amirliği satın al
ma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
5 - 300000 kilo sığır etinin beher kilosunun muham

men fiatı 22 kuruştur. mecmu tutan 66,000 liradır. temina
tı muvakkatesi 4950 liradır. 

6 - isteklilerin ticaret odasında mukayyet oldukları
na dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Teminatı muvakkate makbuzları ile birlikte teklif 
mektuplarım münakasanın yapılacağı belli saatten 
en aşağı bir saat evet Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1275) 1-2268 

İLAN 
A - Trabzonun kıtaatı i

çin kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan takriben 28412,S li
ralık 255. bin kilo ikinci nevi 
una talip çıkmadığından 
yeniden eksiltmeye konul
muştur. 

B - Şartnamesi talep vu
kuunda komisyondan para
sız olarak gönderilir. 

C - Artırma eksiltme 
Trabzonda Kalede satın al
ma komisyonunda 8 Hazi
ran 935 cumartesi günü saat 
16 dadır. 

O - Artırma ve eksi1t
rae kapalı zarfladır . 

E - Muvakkat teminatı 
2131 liradır. 

G - İsteklilerin 9 hazi-
. r an 935 cumartesi günü saat 
16 dan evet teklif mektupla
n ile Trabzon satm alma 
komisyonuna müracaatl.ıt!. 

( 1 ' ~~) 1-'W6.{ 

İLAN 

Kiralık ev ve 
dükkan 

İş bankası civarında 
4 oda, su V\: elektrik var
dır. Ulus gaeztesi karşı
sında Resmi İlanlar şirke
t; nde Muammere müra· 
caat. Telefon: 23261-2246 

ı111 .... ~•ZN1maa•ama111 

Satılık bağ 
Dr. Abdulaha aid aşağı 

Ayvalı bağlarında 25 dönüm 
bağı mebzul sulu 1 kuyusu, 
iki bölüklü 9 oda, 3 sofa ve 3 
hata ve müştemilatı havi ye
ni yapı satılıktır. İçindekile-
re müracaat. 1-2245 

Doktor 
Ali Maruf Vnver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLAR! 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 
Hastalarını her gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder 

7 HAZIRA ~ 1935 CU IA 

T. LiRASI: 75 
DiKKAT: 

935~lODELi 
' 

-
ItADYO 

• 

AYDA: 7.5 
lira ile 

PHILIPS 940 A 
DiNLEMEDEN ve TECRÜ
BE ETMEDE ALMA YINil 

TÜRK PHİLİPS 

LİMİTED ŞİRKETİ TELE. 3722 

ANKARA 

Turhal Şeker fabrikası Türk ano -
nim şirketinden: 

Şirıket hissedarlan 27 haziran 1935 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü sureti fevkaladede içtimauu: yapmak 
üzere daveti kararlaştınlmış olduğundan esas mukavele
name mucibince en az 100 hisseye malik hiaaedarlarm o 
günde saat 12 de şirketimizin Ankara'da Türkiye tı Ban
kasındaki merkezini şereflendirmeleri ve toplantı günün
den bir hafta evel malik olduktan hisse senedlerini An
karada Türkiye İş Bankasına veya Ziraat Bankasma tev
di ile duhuliye kartı almaları rica olunur .. 

Ruzname 
1. - Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında · idare meclisi 

raponınnu okunması, 

2. - Tasfiye memurlanmn tayini ve salahiyetlerinin. 
tesbiti. 1-2276 

l!!lf llllllHlllHIHlllHIHlllllH UllllllllllllllllllHllllllRlllllllllllllllllllllllllHlllllU • 
1 İstanbuldan gelen kadın terzisi i 
== == 

İstanbul kumandanlık 
birlikleri için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 68 bin 
kilo koynu etine verilen fiat 
makamca pahalı görüldüğün

den tekrar kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. İha
lesi 19 haziran 935 çarşamba 
günü saat 15 tedir. Tahmin 
bedeli 34. bin lira olup ilk 
temınatı 2550 liradır. Şart

namesini · 170 kuruş mukabi
linde komisyondan alınabi
lir. İsteklilerin vakti mauy· 
yeninden bir saat evetine ka
dar teklif mektuplan ile te
minat makbuz ve mektupla
n İstanbul i:umandanbğı 
satın alma komisyonuna ver· 

~-- lrene Feı·n ~ lmtiya.ı sahibi ve Başımı = 5 
harriri Falih Rıfkı ATAY 5! == 

meleıi (1253) 1-2206 

Yenişehirde 
kiralık 

Parke döşeli geniş beş oda 
salon hol sair müştemilat ga
raj. Telefon 1435 Selinik 
Caddesi - No. 47 • 

(1299) 1-2285 

Umumi neıriyatı idare eden §; Ankaradaki şubesinde reklam olarak satılmak Ü· § 
Yazı tıleri MUdUrU Naauhi = zere yaz mevsimi için - 12 büyük renklerden ELBİSE !§ 
BAYDAR § VE MANTOLARI fevkalade ucuz fiatlarla satıl- E 

Çankm caddtsi civarında §i makta olduğu ilin olunur. §i 

1 
Uluı Basım•vind• bısılmrş· == Adres: Ankara BEDİA VE FEİN terzihanesi i!ii 

~L •0 '·;;;;;;:::;;::=:::=-=::;:::::;:;:;;;:// lnııı:ı~ı;;;~İuİıı~Üıİ~~ınıiınıiııı~=nnınRıııınıınun 1 
Öksürenlere · KATRAN HAKKI EKREM 

SiNEMALAR 1 
BU GECE 

1 KULÜP] f YENi 1 BUGÜN BU GECE 

1 

Mirna Loy - Clark Gable - William 1 
Powel 

SON GONAHI filoıin• 

Brigitte Helm - Jean Murat tarafıl\oo 
dan teıuıil edilesı FraRllZca aözlil 

Voronzefin esran 


