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Gündelik 

KÖY, MEKTEB, ''c ORDU 
'' D ·· .. d ·· v ··mu··.., ı:udur: Bu· •... u§un ugu ,.. l" 

gıin ; ba§ta kahraman or~umuz, 
bütün memlekete şamil ve 
tinlerce zabiti olan bir mek· 
tebtir. Bahusus, harf inkilabın_dan 
.ıronra orduda okuma yazma bılen· 
lerin mikdarı yüzde doksanı geç· 
·nıiştir. Hele küçük zabitlik ya~
. nıış olanlar bugün köylerde mu-

. .\kemmel surette muallimlik etmek· 
'tedir. Bu son aylar zarfında bu 
işle alakadar olan arkadaşları"!,ız.~ 
'Ankara civarında sekiz on koyu 
gezdiler. Buralarda öyle eleman· 
lara rast gelmişlerdir ki bunlar 
orduda küçük zabitlik .yapm_ış 
okumak, yazmak öğrenmışlerdır. 
Bunlar köylerinde çocukları baş-
ı , d'l . ku arına toplıyarak ken ı erıne o · 
Yup yazma öğretmektedirler.,, 

Kültür Bakanınıız sayın Saffet 
Arıkanın büdce konuşmaları sıra
sında, K.'.unutayda söylediği yu· 
kardaki sözlerini Muhafız alayı 
ile Muhafız Gücü~ün dünkü yıldö
nümleri törenlerinde, derin bir gö
nül rahatı ile, bir kerre daha ha· 
ltrladık. . 

Okuma yazma bilenlerimizın 
Çoğalması büyük davalarımızdan 
biridir: Tedrisi kolaylaştıran . ye
ni usuller, daha çok mekt~b bına
sı ve daha kalabalık muallım kad· 
rosu. Babaların çocuklarını okut
ma arzusu bu inkilab davasının 
her kesçe ~e kadar iyi k~vranıl
ınış olduğunu gösteren bır başka 
misaldir. . 

Bir kaç rakam verelinı: .~u~urı
Yct kurulduğu zaman Turkıye~e 
4894 ilk mekteb vardı. Onuncu yıl· 
da bu sayı 6713 ve son ydda ise 
7100 ü buldu. Saltanat devrinde 
bütün imparatorlukta 4000 kadar 
ilk mekteb muallimi çalışıyordu. 
Bugün .._13834 vatandaş çocukla-' . . .. 
rınıızı aydınlatmak vazifesını u-
zerlerine almış bulunuyor. Cumu· 
riyetin birinci yılında ilk nıekteb
lerde 336061 çocuk okuyordu. O
nuncu yıldönümünde bu sayı 
542136 ve 1935. 36 ders yılında 
ise 660688 idi. Bu kendi başına 
bir rekordur, fakat davanıızı ta· 
ınamiyle kazanılmış saymamak· 
tayız. Gayemiz en küçük kö
ye dahi bir mekteb verebilmek 
ve okuma yazma bilenler nisbetini 
en yüksek seviyeye çıkarmaktır· 

Bundan başka, bugün 22 - 25 
Yaşında bulunan köylü gençler 
on üç yaşındaki cumuriyet kültü· 
rünün bu ilerileyişinden faydala· 
nahilmişlermi dir? Sayın Arıkan 
buna cevab veriyor: "Orduda o
kuma yazma bilenlerin sayısı 
o/o90 ı geçmiştir. Ordu, bütün 
memlekete şamil bir mektebdir.,, 

Dünkü tören dolayisiyle ziya· 
ret ettiğimiz Muhafız alayında bu 
mektebin, yalnız okuma yazma 
öğretmekle kalmayıp insanı hayat 
bilgisi ile de iyice cihazla
Yan ideal bir mekteb olduğunu 
gördük. Okuturken türlü açık ha· 
\'a sporlariyle talebesinin vücu~
cede gelişmesine, sihatlı ve dı
siplinli birer vatandaş olarak ye· 
tişrnesine uğraşacağını vadeden 
en rnodern mekteb tipi olarak bil
diğimiz Amerikadaki F ainhope 
\'eya Fransadaki L'Ecole des Roc
hes idi. 

Dün gördük ki türk ordusu, 
kendi unsurlarının dörtte üçünü 
teşkil eden köylüyü eline aldıktan 
sonra, Ecole active denilen hu 
mekteb tipinin usullerini, tatbik e
derek, onu köyüne, yalnız ~~ma 
Yazma bilen bir vatandaş gıbı de
ğil, kendi için hayata iyice. h~~ır
lanınış ve bulunacağı muhıt ıçın
de faydalı olmak imkanlarını el
~e etmiş olgun birer insan olarak 
ıade ediyor. 

Türkiyede köy • mekte:h "!~ ~r
du, en candan bir emek bırlıgı ile 
hir:: ·. · · ·~~ .. :ı-rılamaktadır. xxx 

Kamutay dün, bankalar 
kanununu kabul etti 

istanbulda yapılacak devrim anı.tı 
için üç yüz bin lira verildi 

Kamutay dün Nuri Conker'in reis
liğinde toplanmrş ve ruznamenin ilk 
maddesi olan bankalar kanunu projesi· 
ni, büdce encümeninin teklifini kacul e
derek müstacelen müzakereye başlamış-

tır. 

Projenin heyeti umumiyesi üzerin· 
de söz alan Berç Türker (Afyonkara
hisar), kanunun ehcmiyetine ve banka. 
cılık hayatında raslanmakta olan bozuk 
luklara işaret ederek bilhassa ecnebi 
bankaların sermayelerini türk parasiyle 
tesbit etmediklerini, T~rkiyedeki işle
rine dair bitanço çıkarmadıklarını söy· 
}emiş. bu kanunla cumuriyet hüküme· 

tinin bankaları kontrol altına alarak 
bilhassa, mevduat sahihlerini himaye 
ettiğini; bundan bir kaç sene evvel A
merikadaki bankaların kontrolsuz iş 

gördüklerinden dolayı yüzlercesinin 
battığını ve halkın milyonlar kaybetti· 
ğini söyliyerek dedi ki: 

Diin \le bugün 
- Sayın arkadaşlar, Mütareke sene

lerinde ve Damad Ferid hükümeti za. 
manında maliye işleri berbad bir halde 
idi ve mütemadiyen Ziraat bankasından 
para çekiliyordu, ve bu bankanın teme· 

(Sonu S. inci sayfada) 

Yeni fransız parlamentosıı dün 
ilk toplantısını yaptı 

Paris, ı ( A.A.} - Yeni f.rans~z par· 
lamentosu, bugün öğleden sonra ılk de

fa olarak toplanmıştır. 
En yaşlı aza celseyi bir nutuk!~ aç

mış ve bu nutkunda ezcümle demıştır 

ki : 
"-Vazifem eski mebusları saygı ile 

kanlığma halk cephesine mensub olma· 
yan bir mebusun seçilmesi ihtimalinin 
önüne geçmek üzere tazım gelen tedbiı'
lerin birlikte alınması gerektiği fikrin
dedir. Grup, başkan vekilliklerinden 
birine komünist mebus Dükloyu nam· 
zcd göstermiştir. 

anmak ve yeni mebuslarr samimi suret- ı----------------
te selamlamaktır. Biricik dileğim sulh 
dileği olacaktır. Milletlerin refa~ı için 
lüzumlu olan milletlerarası sulh ıle be· 
raber içerde fransrzlar arasında da sulh 

olmalrdrr.,, . 
Baskan nutkunu bitirmeden önce, trı-

bünler~de bulunan süfrajetler tezahür· 
terde bulunmuşlar ve kadınlar için se
çim hakkı isteyen afişler atmxşlardır. 
Bu tezahür karşısm<la parlamento ha
demeleri işe karısma~a mecbur olmuşlar-

dır. 
Saylavlar kurulu salı günü yeniden 

toplanacaktrr. 

Komünist partisi pllrfomento 1 
grupunun to11f.antısı 

Paris, 1 (A.A.) _ Komünist parti

si parlamento grupu. parlamentonun 
toplantısından sonra, toplanmış ve bazı 
kararlar alnı ı_ştır. 

Komünist partisi parlamento grupu. 
halk cephesine mensup bütün partil~r 
delegelerinden mürekkeb bir heyetın 

· kt d. Komünist-toplanmaamı ısteme e ır. . 
partisi, bu heyete bazı projeler teklıf 
edecektir. Komünist partisi parlamento 
grupu, aynı zamanda, parlamento baş· 

N egüs l\'.lilletler 
Cemiyetine mutlak 
hir güven hesliyor 

''Deyli Ekspres" gazetesine beyanatta 
bulunan N egüs 

(Yazısı 3. üncü sayfada) 

Filistinde yine l'"a nlı hadiseler old11 

Nümayişçiler, askere silah ve 
bonıbalarla hücum ediyorlar 

Kargaşalıklara rağmen Fı"listin'e akın 

eden yahudiler vapurlardan çıkarlarken 

Kudüs. 1 (A.A.) - Vaziyet vahimli
ğini muhafaaz etmektedir. Birçok kan. 
1r hadiseleı vuku bulm·1:- olduğu haha 

verili V' • • 

Yafa'da üç bomba atılmıştır. Asker, 
silah kullanmak zorunda kalmış ve ne. 
ticede nümayişçilerden iki kişi ölmüş 
ve bir kişi yaralanmrştrr. Filistinin bir 
çok yerlerinde askere ve polise silahlar 
ve bombalarla taarruz edilmiştir. Tul -

Karan'da mukabele mecburıyetinde ka • 
lan polisin ateşi ile bir arab ölmüştür. 

Nablus ile Jenin arasında telefon tel· 
leri kesilmiştir. Filistin'in ve Mavera • 
yı şerianm ara~ların oturduğu birçok 
şehirlerinde mühim miktarda silah ve 
mühim~at müsadere edilmiştir. 

Bu gece, Kudüs'te bir alman yahu • 
disi öldürülmüştür. 

(Sonu 5. inci sayfada; 

Mııhafız alayının onuncu, ve 
Muhafız gücünün on dördüncü 

yıldöniimü dün kutlandı 

Ala,11n töreni ve s porcuların geçitli 
çok güz el oldu 

Dün, Muhafız alayının kuruluşunun 
onuncu yıldönümü, her seneki gibi c;, 
kun ve samimi bir sevgi içinde kutlan· 
mıştır. İsmini kurtuluş harbmdaki kah. 
ramanlığiyle bütün memleketin minnet· 

le andrğr bu alay, zaferden sonra, ken
disine verilmiş olan, hududdaki kadar 
mukaddes ve en aşağı onun kadar has • 
sasiyet isteyen vazifesiyle memleketin 
kalbinde yerini unutturmamıştrr. 

Muhafız alayı dün, kuruluşunun 

onuncu yıl dönümünde, kendisine gös
terilen büyük sevgiyi kökleştirmek ve 
onu genişletmek yolundaki çalrşmalarr
nrn güzel eserlerini vermek imkanını 

bulmuştur. 

Alaya bugünkü ileri ve örnek hüvi
yetini veren Komutan Yarbay İsmail 

Hakkı Tekçenin hepsini birer evlad 

özeni içinde yetiştirdiği heykel vücud. 
lu tUrk çocuklarını görenler için bu 
eser; önünde saygı ve hayranlık duyul
mamasına imkan olmıyacak kadar gü -
ze ldi. 

Bütün asker sınıflarım nefsinde top
lıyarak, türk ordusunun tam bir cüzü hü-

viyetini taşıyan Muhafız Alayı onuncu 
yılını da, kendi garnizonunda: ve ko
mutanından, en genç erine kadar çatı

sı a1trnda toplanmış olan bütün bir bah. 
tiyarlar kalabalığı
nın daha iyiye, gü
zele ve örnek olma

ya bağlanmayı an. 
latan bir heyecan 
havası içinde kut· 
lamıştrr. 

Askerce bir dik
katle dinlenen ve 
sonunda bütün ala· 
yın yüreğinde tek 
bir ses halinde yük. 

selen: ''sağol" sö • 
züyle karşılanan • ~ 
Yarbay Tekçenin şu 
nutku, bayramın 

ti!rkleri esir etmeğe yelte:nmek ki 
min haddine? 

Bir ''Güçlü'' Atatürk amtına 
çelenk koyuyor. 

O, kara günlerde köleliğe boyun e
ğenler yalnız sütü ve kanı bozuk padi· 
şah ile onun uşak ruhlu tayf ası idi. 

ı· 

.. 
manasım, çok güzel ;ı_----~~~.,.,~-"'•M''---•--.*--'· 
anJatmıştır. Yarbay lsmail Hakkı Tekçe piyadeleri teftiş ediyor. 

- Arkadaşlar, 

Bugün Muhafız alayının onuncu 
yıl dönilmüdür. 

Bu büyük günü sonsuz bir sevinçle, 
ve bu sevinçten yaşaran gözlerle, inan 
dolu bir yürekle kutlarken göğsümüzü 
kabartan, başımızı bu önümüzdeki dal· 
galanan sancak gibi göklere erdiren, 
alayın şeref dolu tarihini iftiharla ana
lım. 

Uzun seneler önce, osmanlı ordula
rı dört yıl süren çetin ve kahramanca 
bir boğuşmadan yorgun çıkmış, k6tü 
şartlarla yapılan bir mütare.k..ı de silah· 
/arını elinden almıştı. 

Asırlara şerefli adını vermiş ve tarı'
hin en şanlı çağlarım yaratmış olan 

Asıl türk, asil v,. kahraman türt 
mı'Iletı' bağrından çıkardığı büyük kur
tarıcı Atatürk'ünün peşinde çoktan ye
ni, ve eskisinden daha çetin bir savaşa 
başlamış bulunuyordu. 

Gene o günlerde, bizi er meydanın
da erkekçe döğüşte yenemeyenler, ina
nımızı kırmak, büyük kurtarıcımız A
tatürk'ün dahi alnında parlıyan istiklaJ 
güneşimizi söndürmek için gene kahbe
ce harekete yeltendiler. 

Melun maksadlı hain insanlar. Yeı 
yer isyan teşebbüsüne giriştiler. 

işte arkadaşlar, şimdiki Muhafız a • 
/ayının temeli o zaman atıldı.. Türkil 
esaretten kurtaracak, türkü gene dülJ4 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 
+ ---·-----
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sporcu/an A tatiirk anrtı önünde. 



SAYFA 2' 

}'arı • Sı~·asal 

Ekonoınik krizden - politik krize 
Sevgili Başbakanımız, büdceden 

sonra güven ister, fakat bundan ön
ce de yurdun güvenliğini korumak 
için ne kadar esaslı tedbirler almış ol
duğunu anlatırken 6 yıl önceki eko
nomik kriz gibi bugün .de dünyanın 
o nisbette derin ve tehlikeli bir poli
tik krize girmiş olduğunu işnret et
ti. 

1929-30 ekonomik krizi ile 1935 -
36 politik krizi, tarih de zaten, bu
gün içinde calkanmakta olduğumuz 
fırtınayı tahlil ederken bunu böyle
ce tesbit edecektir. Giinlük politika
cı ile tarihi görüş sahibi büyük dev
let adamının farkı buradadır. Biri, 
18.diseleri günü güniine takip eder. 
Öteki, tarih icindeki büyük bölümle
ri sezer ve sebeb ile neticeyi, buna 
göre bir terkibin mimarisine alrr. 
Başbakanımız, bunu yapmıştır. 

1929 - 30 ekonomik krizi patlak 
verdiği zaman kürsü iktısatçıları, o
nu, alışılmış olan cyclique ve periodik 
krizler gibi tetkik etmeğe kalkıştılar. 
Tabii aldandılar ve ta bil. hadiseler 
geldi isbat etti ki 1929 - 30 krizi'nin 
zemininde cihanın ekonomik bir bün
ye istihalesi yatmaktadır. 

1929 dan 1932 - 33 e kadar,. kri
zi önlemek icin sarfedilen gayretler, 
neticesiz kaldı. 1933 den sonra gö
rüldü ki, kriz, hala mevcuddur. fakat 
şiddetini kaybetmiştir. Çünkü her 
memleket, krizi önlemek değil a
ma, krizin içine yerleşmenin çarele
rini bulmuştur. Krizin içine yerleş
mek krizi stabilize etmek demektir. 
1929 dan bugüne kadar yapılan da 
budur. 

Serbest ticaret yerine, her yerde, 
kliringli, yahud döviz - kontrollu, ya
hud kontenjanlı, yahud Ottawa'lı ti
caret; 

Altın para esası yerine, sterling 
esaslı, yahud dolar esaslı, yahud diri
je esaslı para; 

Dış pazarlara bağlanmak yerine 
iç pazar tecrübeleri; 

Endüstri memleketlerinin ziraat, 
ziraat memleketlerinin endüstri yap
maları; Bütün bu gibi noktaları bir 
gözden geçirirsek, cihandaki ekono
mik bünye değismesinin, dolayısiyle 
krizin içine yerleşmenin, dolayısiyle 
krizi stabilize etmenin ne demek ol
duğunu anlarız. .. 

41 '' 

Geçen senedenberi dünya ve 
bilhassa Avrupa, politik bir krizin 
içinde bulunuyor. Şu günlerde bu 
kriz en şiddetli devresini yaşıyor. 

Geçen asırda, ekonomik krizler, 
liberal ekonomi rejiminin otomatizm 
kaidesi (yani iflas eden iflas etsin; 
sağlamlar, yeni ekspansyonu temin 
edeceklerdir, kaidesi) savesinde ken
diliklerinden geçerlerdi. Politik kriz -
lere gelince, onları da harblar tasfiye 
ederdi. 

Savaştan sonraki en büyük eko
nomik krizin nasıl otomatik bir sn
rette önlenemed~ini ve nasıl millet
lerin ve devletlerin nihayet bu krizin 
içinde yerleşmek mecburiyetinde 
kaldıklarını yukarda anlattık. 

Muhtemeldir ki, harbsonrasınm 
bu en büyük politik krizi de, insan
lığa, politik krizleri halletmek nokta
sından yepveni usuller ve kaideler 
getirsin. Mesela. belki de şu önümüz
deki yıllarda, milletler ve devletler, 
politik krizi bir taraftan harbsız ön-

leyemiyeceklerini fakat bir taraftan 
da böyle bir harbm hiç ama hiç bir 
davayı halledemiycceğini anhyarak 
tıpkı ekonomik krizde olduğu gibi, 
bu sefer de politik krizi stabilize et -
meğe çalışacaklardır. 

1929 - 30 da, ekonomik kriz pat
lak verince, kimse politikadan bahs
etmeoe cesaret edemiyordu. Ba~lıca 
konu~ ekonomi idi. Sonra sonra "eko
nomik krizi ancak dışarda politik an
lasmalar ve icerde oolitik reformlar
la halledebilir.z" gibi sözler isitildi. 
F<'hı.t bu tarihe kadar, esasen her 
millet. ekonomik krize c:1lışmış ve 
onun içine yerlesmiş bulunuyordu. 

Runıın rnhi, öni.1miizd<>ki vıllar
da da "r>olitik kr" z'. anor:::\k dışarıya 
dn~1 ekonomik ~n1a!';ml.lfar ve ice
ridA ekononıik reforml:-ır jl .. hallede
biliriz.,, ('tibi sözler j .. itilrnPoe basla
ması pek mııhtemeldir. E?r.er hu ka
naat umurnilesir ve her mem)Pkette 
resmi tnraftarlannı bulursa, biliniz 
ki, politik kriz stabilize 0lmuş ve 
memleketler. hu krizin de idne yer
leşmenin yo11Clrrrn ı ... , ll'Tlncılarrtrr. 

RTJRHAN RFl GF. 

Şehrimizdeki İngiliz 

heyetinin temasları 
Bir müddettenberi şehrimizde bu-

lunmakta olan İngiltere "Export 
Credits guarnntee department" di
rektörü M. B. H. Sommerwille Smith 
ve refakatindeki zevat, dün şehrimi
zin muhtelif yerlerini gezmişler ve 
kendilerine rastlıyan muharririmize, 
yeni Ankarayı yalnız yeni Türkiye
nin yaratıcı kudreti hakkında bir fi. 
kir veren modern ve güzel bir eser 
değil, hava itibariyle de fevkalade 
buld ıklarım söylemişlerdir. Gayet 
güzel fransızca konuşan ve pek zi
yade sempatik olan B. Sommerwil 
bu seyahatinden ve neticelerinden 
pek çok memnun görünmektedir. 

Diğer taraftan ikinci sanayi planı

mıza dahil işleri, umumi prensipleri

miz, yani malla ödeme şartlarr dahi
linde, deruhte etmek istiyen İngiliz 

grupları da alakadar dairelerimizle 
temaslarına devam etmektedirler. 

«Çelik palas» açıldı 
B u r sa , 1 - Yeni yapılan "Çelik 

palas" kaplıcası bugün törenle açxldı. 

Zonguldakta yeni parti
liler için tören 

Zonguldak, 1 (A.A.) - Bugün par
ti kurağında kalabalık bir partili hu
zurunda üç ay içinde partimize yeniden 
giren 139 üyenin giriş töreni heyecanlı 
ye samimi bir hava içinde yepılmış ve 
eski ve yeni partililerin parti prensiple
rine ve Atatürk ülküsüne sarsılmaz bağ
lılıkları tekrarlanmıştır. 

Ş. Karahisarda yağmurlar 
1 

Ş K. hisar, 1 (AA.) - Mayıs ayı i
çinde devam eden sürekli yağmurla.r üç 
gün kadar bir ara verdise de tekrar ha
valar bozmu~tıtr. Hafif yağmurlar de -
vam ediyor. Çevrede ekinler üıe.rindeki 
gürlük ve bereket rencberleri sevinç i
çinde yaşatmaktadır. 

r~ 

Posta idaresi ş_ehir i~i nakliyatınz yapmak üzere yeniden üç kamyon getirtmi§ • 
!ı'r. Resmimiz bu kamyonları göstermektedir ., 

ULUS 

................................... 

Vasıf Çinar 
Geçen yıl bugiin 

ölmüştü 

Bugün Vasıf Çinar'ın ölümü
nün birinci yıldönümüdür Ara
dan geçen uzun bir yılın dolgun 
ve biribirini unutturucu hadisele
ri arasında bile onun gönlümüz
de yaşıyan; hiç yıpranmadan, he
yecanından ve sevgisinden bir 
zerresini kaybetmeden yaşıyan 
hatırasına bakarak söyliyebiliriz: 
Zaman Vasıf Çinar'r bize unut
turmıyacaktır .. 

Ayrılığına bir türlü alışamadığı
mız ve alışamıyacağımız Vasıf 
Çinar için bu en büyük nasibe
dir. İki haziranı her yıl kalbimiz 
burkularak ve gözümüz yaşara
rak hatırlıyacağız. Kelimenin tam 
manasiyle inkılabçı, iyi kalbli, 
merd ve örnek olan bu Atatürk 
çocuğunun ölüm günü duyduğu
muz acıyı, yıldönümünde yine 
aynı kuvvetle hissetmemiz onun 
varlığımızdaki yerini anlatıyor. -ISTANBUL TELEFONLARI: 

Sekizinci ihtisas 
mahkemesi işlerini 

bitirdi 
İstanbul, 1 - Sekizinci ihtisas mah

kemesi bugün işlerini dokuzuncu ihti
sas mahkemesine devrederek faaliyeti
ne son verdi. 

Romanyadan gelecek 
göçmenler 

İstanbul, 1 - Öbü.rgün Nazım ve Hi
sar vapurlariyle Köstenceden 3GOO göç
men gelecektir. Bunlar Anadoluda is
kan edilmek üzere Tuzlaya çıkarılacak
lardır. 

Hırsız bir veznedar 
yakalandı 

İstanbul, 1 - Çorlu ziraat bankasın
dan 25.000 lira ihtilas ederek İstanbula 
kaçan banka veznedarı Kamil ihtilas et
tiği paıraları Roz Nuar barında yerken 
yakalanmıştır. Kamilin üzerinde beş bin 
lira ile evinde ayakkabısının içine sak
ladığı beş, bin küsür lira bulunmuştur. 
Kamil paranın üst tarafını yediğini id~ 
dia ediy<>r. Tahkikata devam edilmekte
dir. 

«Kızılay »haf tası 
İstanbul,l - İstanbulda Krzxlay hat

tası bugün başladı. Tayyareler "Kızıl
ay" hizmetlerini ve başardığı i~leri an
latan beyannameler attrlar. Kuruma a
za kaydına devam olunmaktadır. Şeh
rin bir çok yerlerinde kızılay haftası 
dolayisiyle eğlenceler tertib edilmiş
tir. Haftanın başlaması dolayisiyle Kı
zılay taksimdeki cumuriyet abidesine 
bir çelenk koydurmuştur. 

B. Ruşen Eşref geliyor 
İstanbul, 1 - Atina elçimiz B. Ru

şen Eşref bugün Pireden İstanbula ha
reket etmişti.r. 

Bina ve arazi vergileri 
hususi idareye devroldu 

İstanbul, 1 - Bina ve arazi ver

gileri bugünden itibaren defterdarlık 

tarafından hususi idareye devredilmiş 

ve devir ımuamelesi bitmiştir. İstanbul

da bu sene tahsil olunacak bina ve arazi 

vergilerinin 2.5 milyon lira kadar tuta· 

cağı sanılmaktadır. 

Damızlık merinos 

koyunları / 
İstanbul, 1 - Macaristandan satın 

alınan 40 tane damızlık merinos koyu

nu bugün İstanbula geldi. Bunlar Ka
racabey harasına gönderilecektir. 

2 HAZIRArl 1 """S SALI 

Ticaret lisesi salon unda resim sergisi 

Ticaret Lisesi sa/onlarında açılan sergiden bir köşe. 

Ticaret lisesi, Gazi lisesi ve Erkek 
lisesi resim öğretmenleri Ticaret lise. 
si salonunda bir resim sergisi açmışlar· 
drr. Bu sergide bu üç lisede talebelerin 
bir yıl içindeki resim işlerile ticaret li
sesi talebelerinin aynca çeşitli dersle -
re ait etütleri gösterilmiştir. 

Sergi dün üç b'-lçukta ticaret lisesi 
direktörü Bay Şevket Süreyya Ayde -
mirin kısa bir söyleviyle açılmıştır. 

Sergide bir çok talebe etütleri ve 
her cinsten bir çok kompozisyonlar, 
afişler, reklam resimleri, karikatürler, 
desenler vardır. 
Baştan başa çocuklarm şahsi araştır

malarına, şahsi terkip kabiliyetlerine 

dayanan bu resimlerle talebe etüdlerin
de çok yüksek bir başarı göze çarpmak
tadır. 

Ankara Kültür Direktörü Rahmi Vi
dinel terbiyevi değeri çok üstün olan 
bu sergiyi kültür müfcttisleri ve ilk 
okul öğretmenleriyle beraber yakrnclan 
tetkik etmiş ve başarıcxlarını kutlamış· 
tır. 

Gerek bu sergide iş alan çocukları

mrzr ve gerekse buraya iştirak eden 

okulların resim öğretmenleri elan ve 

sistemli resim tedrisatının değerlerin -

den bulunan Nureddin Ergüven ve Re

fik Epikmam tebrik ederiz. 

Türk maarif cemiyeti Ankarada yatı 
kısmı olan bir kollej açıyor 

Kollej binası 8500 metrelik bir arsa üzerine 
yapılacak, on altı dersaneli olacaktır. 

Türk maarif cemiyeti umumi mer. 
kez heyeti dün cemiyetin Anafartalar 
caddesindeki merkez binasında Bşaba
kanlık müstekarı B. Kemal Gedeleç'in 
reisliği altında toplanmış ve. idare he
yetince hazırlanmış olan Ankaradaki 
kollej binasına aid plan üzerinde tet
kiklerde bulunmuştur. Bu plana göre 
cemiyetin Cebeci ile Yenişehir arasın
da satın almış olduğu 8500 metrelik ar· 
saya 16 dersaneli, bir konferans salonu, 
bir yemekane, iki laboratuvar ve ayrı
ca mekteb idare ve talim h'eyeti için 
kafi mikdarda odaları bulunan bir bina 
yapılacaktır. Kollejdekileri de leyli 
kısmının da açılacağı göz önünde bu-

Güzel sanatlar birliğinin 
13 üncü Ankara resim 

• • f 
sergısı 

Bir kaç sayı önce, yarın açılaca
ğını haber verdiğimiz Güzel sanat .. 
lar birliği resim şubesinin 13 üncü 
Ankara resim sergisinin açılma töre
ni 6 haziran cumartesi gününe bıra
kılmıştır. Sergiyi Kültür Bakanımız 
B. Saffet Arıkan himayelerine alınış
lar ve bizzat açmağı vad buyurmuş
lardır. 

Ankarada bulunan ressamlardan 
sergiye iştirak edecekler tablolarını 
birliğe vermişlerdir. Bu tabloların 
sergide teşhir edilip edilemiyeceğini 
profesör ressam Ayetullah Sümer ve 
Hikmet Onat tayin etmektedirler. 

Romanyalı heyetişinaslar 

İneboluda 

İnebolu, 1 (A.A.) - 19 haziranda 
vukua gelecek güneş tutulma hadisesi
ni buradan tetkik etmek üzere Roman
ya akademisi fizik astronomi rasathane
si direktörü B. Nikola ile muavini ma
dam Ninokon şehrimize gelmiş;lerdir. 

Hadisenin İnebolunun 27 kilometre 
garbinden daha iyi görülebileceği tes
bit edilmiş olduğundan o bölgelerde 
tetkikler yapacaklar ve beraberce getlı· 
miş oldukları rasat aletleriyle şimdiden 
tecrübelerde bulunacaklardır. , 

lundurularak lazım gelen tertibat alın. 
maktadır. 

Bundan sonra cemiyet memur ve öğ
retmenleri için hazırlanmış e'lan ni
nizamname üzerinde görüşalmeler ya
pılmış ve toplantıya son verilmiştir. 

DİL KÖŞESİ 

Bu sütunda her gün, gazete ve 
mecmualarımızda gözümüze ilisen 
üslUb, dil, gramer, ve sentaks hata
larını işaret eden bir yazı bulacaksı
nız. Maksadımız tü.rk diline hizmet 
etmek ve onun güzelliğini korumak 
olduğundan gazete ve muharrir ismi 
zikretmeden alarak tenkid edeceği
miz satırlar için, arkadaşlarımızın 

bize gücenmiyeceklerindcn, ve hatta, 
bu ~lış.malarımızı memnuniyı;tle ka.r• 
ıplryacaklarmdan eminiz. 

"Olınaz bir tesadüf!" 
Bir gazete fıkrası yukartlaki. cüm· 

leyle bQflıyor. Uzun boylu clspmdük, 
fU "olmaz'' kelimesinin bwcda ne 
manaya kullanıldığını bir tÜl"liİ bula
madık. Acaba muharrir uolnxyacak 
bfr teaadüf'' mü elemek isferaif? Yok· 
sa "görülmemi§, gaTib bir tuadül" 
manasını mı kaatediyor? bilıniyoruz. 

Bildiğimiz bir şey vana o flc fU yu· 
kardaki olmaz kelimesinin hiç bi,. 
mana ilaJe etmediğidir. 

''Belediyenin bu iıi bizzat kendi 
yapması ve mevcud teklin belediye 
menfaatlerine aykırı olduğu fikri ile• 
ri sürülmektedir.'' 

Cümle o ıekilde tertib eJilmiştif' 
ki, belediyenin bu ifi biz..ı kendi 
yapması belediye menlaatleriıte aykı· 
rı olduğu manası çıkmakt..,,_., hal· 
baki haberin mantıki gelip...len bu4 

nun aksi kastedilmiş olduğmuı anlı• 
yoruz. ileri sürülen fikir hene beledi· 
yenin bu işi biuat kendi .vopması 'r.1e 
hem de mevcud §eklin befecli)'e men" 
laatlerine aykırı olduğudDT. Manayı 
sarihle§tİrmek için cümle parçaları 
arasında ulak bir yer cleii§ikliği 
yapmak kafidir: 

"Mevcud şeklin belediye Men.faal·. 
lerine aykırı olduğu ve belecliyenirı 
bu işi bizzat kendi ya.ıuna• lüz;umtı 
ileri aürülmektedir' 

-
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SOiV DtiKiKA : 

B. Stoyadinovi<;in bir nutku 
« •• Andlasmaların tadili ve 

Habsburglarin Avusturyaya dö1ı
mesi harba yol açacaktır .. » 

Fransız sosyalist partisinin kongresinde 
B. Leon Blum ehemiyetli bir nutuk verdi .. 

Belgrad, ı (A.A.) - Yugoslav radi

kal partisi icra komitesi başkanı bulu -
han başbakan Stoyadinoviç hükümet 
Partisinin ilk kongresinde bir nutuk 
SÖyliyerek ezcümle demiştir ki: 

yanaya gelişinden korkması degııuır. 

Fakat Yugoslavya suna kanidir ki, bu 
gibi hareketler doğrudan doğruya bir 

harba yol açacaktır. Zira kan dökü lmek

sizin ve harb yapılmaksızın sınırlarda 

tadilat yapılması katiyen mümkün de

ğildir. Yugoslavya bu sebebten Millet. 

ler Cemiyetine ve kendi menfaatlerine 

dayanmaktadır. Bununla Yugoslavya 
kendi emniyeti için her !?eyden evvel 
kuvvetine ve kendi silahlarına itimad 

eylemektedir. 

. ve l{urulacal{ lıükümetin l{ajlİtalisl cemiyet • 
çer~evesı 

" - Parti programı, dış sıyasada e • 
Sas olarak halen mevcud andlaşmaları 
Ve Milletler Cemiyetini kabul etmekte. 
'dir. Yugoslavya. gerek tadilci propa • 
gandalara, gerek Habsburglarrn yeni • 
den tahta dönüsüne muhaliftir. Yugos
lavyanın bu muhalefetinin sebebi, bu 
Propag-andadan yahut genç Otto'nun Vi-

Prens Pol un Bükreş yolculuğu etraf ıncla 
Bükreş, ı (A.A.) - Dimineata ga· 

zetesi, yazıyor: 

verilmiş bir cevab olacaktır. Bu manev

ralar mesela albay Bek'in Belgrad yol

culuğu gibi şeylerdir. B. Bek'in, bazı 

haberlere göre, merkezi Avrupa'yr sı. 

nırların masuniyeti için tehlikeli olacak 

bir şekilde tensik etmek projesine Yu

goslavya'yı imale etmeğe çalışmış ol

duğu söylenmektedir.,, 

"Yugoslavya Prensi Pol'ün 6 - 8 

haziranda Bükreş'i ziyareti küçük an
laşmaya dahil olan devletler arasındaki 
dayanışmanın bir tezahürü olacak ve 
diplomasi sahasında yapılan ve bu or· 
ganizmi sarsmağı istihdaf eden bazı 
manevralara karşı doğrudan doğruya 

• •• 
Ciornale d İtalia gazetesıne g·ore 

Vaziyet sarih bir şekil almazsa İtalya Cenevreye 
dönmeyecek ve uzlaş maya yanaşmıyacak 

Roma, ı (A.A.) - Arjantin delegesi 
tarafından Milletler Cemiyeti Asamble· 
sinin toplantıya çağrılması ha~knda 

1 d
, 

Yapılan tekliften bahseden Ciorna e 

İtalia gazetesi diyor ki: 
"İtalya Cenevre manevralarına işti· 

raktan kaçinacak ve gerek habeş mese· 

lesinde, gerek umumi siyasa işinde 
İtalya tarafndan kabul olunabilir aa.rih 
bir vaziyet vücude getirilmedikçe Ce· 
nevreye dönmiyecektir. İtalya, her han
ği bir uzlaşmayı da kabul etmiyecektir. 
Habeşistan Faşist imparatorluğu kati 

surette kurulmuştur. 

HabPsİstandan para 
t ~ 

ve kıymetli 
yasak edildi madenlerin cıkarı iması 

.> 

Adisababa, ı (A.A.) - İtalyan hü· 
lti.imeti Adisababadan gümüş riyaller 
ile her nevi kıymetli madenlerin çıka. 
tılrnasını yasak etmiştir. 

31 mayıstan itibaren italyan işgali 
altında bulunan bütün Habeşistanda 
Yeni adli nizamlar meriyete girmiştir. 
İtalyanlar ve bütün yabancılar, italyan 
kanunları hiikiimlcri altında bulunacak 

ve müsavi hakları haiz olacaktır. Be

yazlar ile yerliler arasındaki anlaşmaz

lıklar Adisababa valisi tarafından hal 

olunacaktır. 

General Biroli şimali garbi Habeşis

tan valisi tayin olunmuştur. Bu mmta

ka Tsana gölü, Gondar, Gocam ve Be· 

yemder arazisini ihtiva etmektedir. 

«Queen Mary» transatlan~iği 

mavi ){ordelayı alamadı 
Nevyork, ı (A.A.) - ''Queen Mary'' 

transatlantiği, Nevyork saatiyle saat 
d.so gece Ambrose fener gemisi hiza
sına gelmiştir. Bişopsrok'dan Ambro· 
se'ye kadar olan mesafeyi "Queen 
Mary'', "Normandia"dan 29 dakika da

ha fazla müddetle kat etmiştir. Queen 
.M:ary saat 10 u 9 dakika geçe Karanti. 

na iskelesine yanaşmıştır. 

. Transatlantikte, biri gizli olarak 
bınrniş olmak üzere 1806 yolcu vardı. 
"Queen Mary'' seyahati esnasında sis 

ıe muhalif riizgarlardan ziyadesiyle 
t:nüteessir olmuş ve bu suretle iki yüz 
mil kayl:etmiştir. Deniz mahfilleri, 
"Q ueen Marynin istediği zaman Nor-
·.Oandie'den mavi şeridi alacağına kani 
buJunmakt""!:hr. 25 saat icinde en iyi re· k ~ 
or olan Queen Mary 766 mil yapmı'.1-

trr. Nor:nan 'i ··rıin bu husustaki reko· 
ru ise 754 dir. Oueen mary bu suretle 
saatte ~1 mi! hir ~iirat fa:r.lah~ı "'östere· 
bil . . "d k mıştır. Bnnnnla tam hrzla P.'t er en 
gemini" 'hti .. :1 .. 1 0 dPr"<:e siiratli bir hal 

Orta Asya da feyezan 
tehlikesi var 

F lVIoskova, ı ( A.A.) - Orta Asyada 
ergana mmtakasında vahim feyezan· 

lar vukuuna intizar edilmektedir. Öz· 
bekistan hiil:ümeti, bu felakete karşı 
tnücadele idn icabeden vesaite malik 
olmadığından bir takım malzeme gö11-
d"'""' ·,_ c • • • • • ' ~·.,ı ıs+"mt!;tır. 

alrnıştrr ki, kıç güğerteden bir çok ta

kometre '!er kopmuş ve bazr vidalar sö. 

külmüştür. 

Haile Selasie 
Milletler Cemiyetine 
mutlak bir güven 

besliyor 
Londra. 1 (A.A.) - Deyli Ekspre. 

s'in Cebelüttank'a göndermiş olduğu 

hususi muhabiri, Negüs ile yapmış ol
du bir konuşmayı anlatmaktadır: 

İmparator, kendisine şu beyanatta 

bulunmuştur: 

'' - İngiltereye gitmekte olduğum· 
dan dolayı çok hoşnudum. Burada in • 
giliz memurlarının göstermiş oldukları 
iyi kabulden İngiliz milJetir:in benim 
davama karşr sempatisi olduğunu an • 

J:ıdım.,, 

Muhabirin bir sualine cevab veren 
Negüs, İngiltereye yolculuğunun gaye
si Habeşistam cihan kamo~•u önünde 
rr.üdafaa etmek olduğunu ve Londrada 
ikametinin Hizım geldiği katlar uzun sü. 

receğini söylemiş~ir. 

Konuşmanın sonunda Negüs, l\-1illet. 
lel' Cemiyetiııe karşı mutlak bir güven 
beslemekte olduğunu söylemi~tir. 

Deyli Ekspres muhabiri, Negüsün in. I 
giliz sempatisinden pek çok şevler ümid 
etmekte olduğu fikrindedir. 

icindel{i 
-> 

vaziyetiııin ne olacağını anlattı~ 
Paris, 1 (A.A.) - Sosyalist parti

sinin Jı..1n saLah yapmış olduğu celse 
nin büy:.ik bir kısmı sima! Afrika dele
gelerinin dinlenmesi~e hasredilmiştir. 

B. Lube "Tunus'' kendi federasyonu 
namına bir metalib listesi vermiştir. 

Bu liste, bilhassa umumi af ilanı ve yer
lilerle fransızlarm müsavi tutulması 
maddelerini ihtiva etmektedir. B. Lube, 
umumi vali B. Peyruton tarafından gü
dülmekte olan siyasayı tenkid etmiştir. 

Oran mebusu B. Düb, Fas federas
yonu namına söz alarak son günlerde 
Fas'a tayin edilmiş olan B. Peyruton'
un hemen geri alınmasını istemiştir. 

Cezayir sosyalist mebuslarından B. 
Reji. aynı taleblerde bulunmuş, B. Pey
ruton'un çekilmesini istemiştir. 

Öğleden sonraki celse. umumi siya
sa hakkında konuşmalar yapılmak üze. 
re saat birde açılmıştır. 

Kapitalist cemiyet i<:inde miista
Jdl hüldinıetin vaziyeti 

Paris, l (A.A.) _ B. Leon Blum, 
sosyalist kongresinin toplantısında sa
at 18 de söylemiş olduğu bir nutukta 
müstakbel hükümetin kapitalist cemi
yet çerçevesi içinde vaziyetinin ne ola
cağından bahsetmiştir. B. Blum, komü· 
nistlerin müstenkif kalmalarına ve u
mumi iş konfederasyonwıun ancak h'u· 
susi bir şekilde yardımda bulunmak
ta olmasına rağmen yeni hükümetin 

bir "halkçılar cephesi'' hükürneti ola. 
cağını söylemiştir. Müstakbel hilküme· 
tin programı, halkçılar cephesinin prog
ramı olacaktır. Hatib, demiştir ki: 

''- Bu programı tatbik edeoceği
mizi b:.itün memleket önünde alenen te
ahhüd ediyoruz ... 

lliikiimet formülü 
B. Blum, tam sosyalist formülünden 

farklı olacak olan hükümet formülünün 

yeniliğinden bchsetmiştir: "-Yeni bir 
cemiyet vücuda getirmekten ibaret olan 
vazifemizde hiç bir değişiklik olmıya
caktır. Fakat sosyalist partisinin idare 
etmek istediği halkçılar cephesi hükü
metinin şimdiki vazifesi, tamamiyle 
başkadır.. Bizim vazifemiz, her zaman 

ehemiyetle işaret etmekte olduğıımuz 

nisfetsizliğine rağmen memleket içinde 

şimdiki sosyal rejime saygı göstermek 
suretiyle faaliyette ve harekette bu
lunmaktır. Mesele, bu cemiyette işçile
re biraz intizam, refah, emniyet ve ada
let temin edip edemiycceğimiz mesele
sidir. Şimdiki cemiyet ile bizim istedi
ğimiz cemiyet arasını telif edin e<"emi
yeceğimizi göreceğiz . ., 

/'ara işleri 
B. Blum, bundan sonra vazifesinin 

bazı güçlüklerinden bahsetmiştir ki bu 
da milll k')ll~cyin her zaman ehemiyet.i-

B. Leon Blum natuk verirlcea 

ne işaret etmiş olduğu para sahasındaki 
paniktir: "- Konseyin bu paniğin e
hemiyetine işaret etmiş olduğu bu pa. 
nik .:ı zamandanberi zayıf da olsa biraz 

eksilmiştir. İhtimal gene sermayelerin 

dışarıya çıkmasına veya içerde birikti
rilmesine şahid olacağız. Fakat para sa
hasındaki bu paniğin yerine son zaman
larda bir nevi sosyal panik geçmiştir., 

8imdiki greder 
Hatib, bundan sonra şimdıki gı~v

lerden bahsetmiş ve demiştir ki : 

"- İşçilerin ilk vazifesi kırk saat
lik haftayı istemek olacak olan bir hü
kümeti iş başına getirmiş olduğu çok 
çabuk unutuluyor .. , 

B. Blum, sonra sosyalistlere güçlük· 

ler çıkarmak için komünistlerin ve u. 
mumi iş konfederasyonunun gazeteler-

de yapmakta oldukları m!.icadelclerden 
bahsederek şöyle demiştir: 

"- Hakikatı, Proletaryanın tema
yüllerini pek ala bilen sizlere anlatmak 

lazrm değildir. Fakat şu cihetin anla· 
şılması gerektir ki, işçi sınıfı için sınıf 

faaliyetini siyasal faaliyetten ayrrd et
meğc imkan yoktur ve siyasal faaliyet 
bizzarure doğrudan doğruya faaliyetin 
artması dernektir. 

••Jş(,;ilerin sabırsızlığı wbiitlir'' 
Uzun bir sefalet devresinden sonra 

Proletaryanın iktidar mevkiinc geldiği 
sırada büyük bir sabırsızlık göstermesi 

kadar tabii bir şey olamaz. Fakat bütün 
bu olup biten şeylerin her halde sen· 
dikalarrn kontrolü altında cereyan et
mesi gerektir ve biz bunların bu kont
rolün dışında kalmamasma dikkat et. 
meliyiz ... 

B. Blum, bundan sonra iktidar mev
kiinin feth ve zabtedilmemiş, ancak 
hem de başkalarının iştiraki ile ele ge
çirilmiş olduğunu işçi sınıfına anlat· 
mak lazım geleceğini söylemiştir. Mu· 
maileyh, sonra faşizm tehlikelerinrlen 
bahsetmiş ve demiştir ki: 

l'aşizmin tehlikeleri 
"- Partinin kuracağı hükümet irti

ca tarafdarlarrnrn dediği gibi, bir Ke
renaki hükümeti olmıyacaktu. böyle ol· 
sa bile onun mirasına konmıyacaktır.,. 

B. Blum, bundan sonra gelecek hü. 
kümetin parti ile olan münasebetlerin

den bahsetmiş ve hükümetin icraatin
dan partinin müstefid olacağını, ancak 

bunun için parti ile hükümet arasındaki 

tesanadün tam olması lazım geleceğini 
söylemiş ve şu suretle sözlerine devam 
etmiştir: 

"- Parti ile anlaşmamazlıktan gay
ri her şeye karşı koymağa azmettim. 
Halkçılar cephesinin kazanmış olduğu 
muvaffakiyetin, sosyalizmin ilk mu

zafferiyeti olması için her şeyi yapaca

ğım . ., 
Delegeler, B. Blum'u alkışlamışlar

dır. 

Bugün gece celsesinde kongre, ni
hai bir takrir kabul ederek çalışmaları. 
na nihayet verecektir. 

----~--............................... __________ __ 
Romen çiftçi partisi 

reisi hül~ümete 
çatıyor 

Bükreş. 1 (A. A.) - Milli çift· 
çi partisi reisi ~.. MilJ:ıalke. · 
bir toplantıda so.yle~ış olduğu bir 
nutukta hüküınetı sag cenah münte· 
hası kurumlarının faaliyetini kolay
laştırmak suretiyle devlet otoritesini 
za •fa düşürmekte olmakla itham ey-

lemiştir. . . . 
Hatib, deınıştır kı: 
"- Hüküıneti mevkimi miJli çift

çilere bırakınıya. ~ecbur etmek için 
bütün kuvvetimızı sarfedeceğiz. 

''Çiftçi bir devlet" meydana getir· 
mek suretiyle Romanya çiftçisinin 
yaşama seviyesini yükseltmek isti
yoruz." 

B. Milhalke, şu sözleri liave et
miştir: 

"Mem'iekette artık istihsal eden
lerle istihlak edenler arasında aracı 
c.ıırakmryacak bir takım kurumlar vü 
ır:1Jda getirmek arzusundayız." 

Venedik sergisi açıldı 
Venedik, 1 (A.A.) - Kıral Viktor 

Emanuel, Venediğin iki senede bir ya· 
pılan sergisinin açış törenini yapmış

tır. 

Hükümdar, sergiyi ziyareti esnasın

da Almanya ve Lehistan büyük elcile
riyle Avusturya, Macaristan ve ts:içre 
orta elçile.rini kabul etmistir. 

Bulgar başbakanının beyanatı 
«Türk -· Bulgar münasebetleri, aradaki 
dostluk paktı zihniyeti içinde dostça 

bir şekilde inkişaf etmektedir» 
Sof ya, 1 ( A.A.) - Bulgar ajansı bil

diriyor : 
Başbakan B.Köseivanof, gazeteciler 

birliğinin organı olan "gazeteler gaze

tesi'ne., verdiği beyanatta demiştir ki : 

''- Bulgaristan, azim ve sebatla, 
sulh ve milletlerarası halisane iş birliği 

siyasası gütmekte ve kendisini sükun i
çinde kendi ekonomik ve siyasal inki
şafına vermiş bulunmaktadır . ., 

Son balkan antantı konferansının, 

antant azası arasında Bulgaristan kar
şısında karş.ılıklr garantilc.r vücude ge
tirmeyi c:sas hedef aldığına dair yaban
cı gazetelerde çıkan havadisler hakkın
daki suale başbakan Köseivanof şu
cevabı vermiştir. 

''- Fikrimce bu. havadisler haki
kate uygun gibi gözükmemektedir. Cün
kü istisnasız büütn komşularımız, Bul
garistan cihetinden en 1*Jkem.'llcl bir 

garanti, milletimizin sulhsee ı· -. .. .. vr ıgı ve 
b~lgar hukumetinin takibetnıe kte oldu- u 
sıyasanrn dürüstlüğü ve halisl'cr ' d' g 

T .. k B ıoı ır . ., 
ur - ulgar münasebetlerinden bah-

seden ba<·baka K .. · 
'l n oseıvanof d · ki: err:ıstır 

" B - u münasebetlerin mümeyyiz 
v_as~ı o:a.rak, yıllardanberi iki memleke

tı bırbmne ba~hyan dostluk paktr zih-

1 

niyeti içinde ıki memleket arasındaki 

ilgilerin git gide daha ziyade dostça 
bi.r halde inkişafı gösterilebilir. Boğaz
lar rejiminin tadili hakkındaki türk ta
lebine verdiğimiz cevabın tarzı, cenu
bu şarki komŞ:umuzun hükümeti ve ka· 
moyu tarafından yüksek bir tarzda tak
dir olunmuştur. Bunun içindir ki, İs· 

tanbulda çıkan bir gazete vasıtasiyle 

yapılan bulgar düşmanlığı yapmak te
şebbüsleri, öteki tü!'k gazetelerinde ma
kes bulamamı§tır. Bazı türk mah fille
ri tarafından mazimizin bazı tarihi ıl 
dönümlerinin kutlanmasına mübalag;h 
manalar atfedilmiş bulunması da b' . 

• _ . • , lZl , 

seçtıgımız yoldan, iki memleket ara-

~ın~a karşıiıklı dost münasebetlerinin 

~nk~şafmın kuvvetlendirilmesi yolunda" 
ınhıraf ettiremez .. , 

Rul.!(m· kubinesin<i(• cleğ:~~kli/; 
olma.~ı behlen 'nn· 

?ofya, 1 (A.A.) - Bu, haf:a irindc 
kab·ned d ~ · "kl' ı; . ' e egışı ıkler yap ılması belde 
nılmckt e di.r. Ancak bu G'e ~· ' kl'I, . 

• k"l gışı ı ~.erın 
ne c:e ı de ola ~ b·ı · -. cagı 1 ınmemektedir. Eu-
nunla beraber siyasal ma'1filler, d ört 

veya. beş bakanın yerinde ikinci n:f , ·, 
şahsıyetler getiril~rek hu suret'e POC· 

tnal siya ·· · sa re11mıne doğru yeni 1 ;, ,, . 

drm atılacaeını bildirmektedi !er. 
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Biı iki lıa.ftadır c:umartesi ve 
pr. , ·: g1inleri Ankara'nm üzerinde 
ı .. y:;are uğultusu eksik olmıyor. 
lJ11-... let Jıava yolları idaresinin, çok 
yerinde bir kararla ilk defa geçen 
yaz başlamış olduğu kısa hava ge
zintileri, bu yıl, bir tayyareyi fası
lasız nlarak ur.maya m ecb ır ede
cek kadar geniş bir rağbet gör
mektedir. 

Bu netice b ·zi ne kadar sevin
'dirse azdır. Çünkü. bir yıl içinde, 
yapılmış olan havacılık propagan
dasının ve Türkkuşu faaliyetinin 
halkımızda uçm;;ya karşı ne de
rin bir !ievk ve lıcves uyandırmış 
olduifunu müşahede ediyoruz. 

Tiirkkuşu'nun da f!enclerimiz a
rasında do~urdrı€u büyük alaka 
bu müsahedcden duyduifumuz 
hoşnudluğu ancak artırabilir. 

Yurdun, motorlaşan dünva kar
şısında, ka11adlara olan ihtiyacı, 
milletin dimaifmda gitgide daha 
derin bir surette şuur/aşmaktadır. 

Göklerden dinlediğimiz bu uğul
tu, kuyruğu ayyıldılzı bir tayya
reden geldiği azman, kulaklarımı
za en tatlı bir senfoni kc.dar zevk 
vermekte ve içimizi hazla doldur
maktadır. 

Medeni şehir hayatının bazen 
bizi isyana sevkeden fazla gürül
tüleri arasında, şikayetimizi davet 
etmiyen tek şey, pervane uğultu
ları olmuştur. 

Hiç bir zaman bu yurd, dina
mizme ve enerjiye, önünde en kısa 
zamanda aşılması lazımgelen öl
çüsüz mesafeleri düşünerek, bu
günkü kadar ihtiyaç duymamış, 
ve hiç bir zaman tayyare, bugün
kü kadar, enerji ve dinamizmin 
ifadesi haline gelmemiştir. 

Bu uğultu, başlarımız üezrinde 
her gün biraz daha çoğalmalı, içi
mizde duyduğumuz uçma ihtiya· 
cı, giderilmemesi bedeni bir eza ve
recek bir içgüdü haline gelmelidir. 

Bugün, nakil vasıtalarının en 
rahatı, en hızlısı ve en tehlikesizi 
diye gördüğümüz tayyarenin, ya
rın, memleket müdafaasının en 
lüzumlu bir vastıası haline gelece
ğini asla hatırımızdan çıkarmıya
rak, ona, şimdiden gönlümüzü ver
meliyiz. 

YASAR NABİ 

............. . R. Pf•ker'in ···········: . . . . . . . . . . . . . . 
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lnkılah Dersleri : 
Ankara ve lstanbul Oniverıİ· 

telerinde R. Peker'in verdiği inkı· 
lab derslerinde tutulan talebe 
notları, gözden geçirildikten aon· 
ra, ULUS Basımevince kitap ha
linde basılmıştır. 124 aayfa tutan 
eser, yalnız basma masrafı kar· 
şılığı olarak her yerde ON KURU· 

~ ŞA satılmaktadır. i ........................................................ 

Tefrika: No: 67 

İtalya ve Almanya l{arşısıııda Fransanın rolü ne olmalıdır? 
L a Republique gazetesinde ]acques 

Kay<;er yazıyor : 

Ne diye bir tiyatro darbesinden 
( coup de thcatre) bahsediliyor? İtalyan 
delegasyonunun cenevreden ayrılması 

normal ve mantıki bir şeydir. 
Askeri zafer bir diplomatik zaferi 

gerektirir. Herkese karşı macerasında 

muvaffak olan B. Musolini, bu zafer
den azami derecede faydalanmak isti
yor. Geçenlerde, B. Ward Price'e, İtal
yanın tatmin edilmiş devletler sırasına 
girdiğini bildirdi. Fakat iştah yiyerek
ten açılır ve imparatorluğun ilan edi
lişi bunun delilidir . 

Yeniden gözden geçirelim: B. Mu
solini, geçen ağustosta tasarlanmış o
lan sulhçu usullerle Habeşistanda im. 
tiyazlı bir vaziyet temin edebilirdi. 
Onları reddetti. 

B. Musolini, ilk zaferlerinden son
ra, milletler cemiyetine zarar vermi
yecek olan kendi lehinde bir sulh ak
tedebilirdi. Bunu istemedi. 
Habeş bozgunundan aonra, ''vakıanın 

kabul edilmesini iatemiyoru:z, vakıadan 
habersiz görünülmemesini istiyoruz" 
diyerek, B. Aloisi vasıtasiyle Cenevre
de, yukarda :zikrettiğimiz :zihniyet için
de bir u:zlaıma elde etmeye çalııabilir· 
di. 

Duçe dünyayı yeni bir emrivaki kar. 
ııaında bırakmayı tercih etti. Ya İtal
yanın tesis ettiği kanuna boyun eğmek, 
veya onun gönül rı:zasiyle bundan va:z 
geçmesini beklemek: fıte hadiseler
in ortaya koyduğu iki kaziye. 

İmdi, İtalyanın kabul ettirmek iate· 
diği kanun haksızlığın ve kuvvetin za
ferini, bir idealin inkarını taçlandıra
caktır. Bu, Fransa için en sa~lam pren
siplerinden vaz geçmek olurdu. 

Bugünkü vaziyet, İngiltere için, 
Fransa için, Milletler Cemiyetine bağ
lı bütün memleketler için, en azabh 
meseleleri vazetmektedir. 

Her ıeyden evel alman tehlikesinin 
vahimliğini göz önünde tutanlar, İtal
yayı korumaya mütemayildirler. Cenev
rede B. Litvinofun aldığı durum bu ba
kımdan çok manalıdır. 

Abine olarak, İtalyan tehlikesinin, 
kendileri için doğrudan doğruya bir 
tehlike teşkil ettiği fikrinde bulunan
lar Roma hükümetine karşı çevrilmi§ 
bir politika tasarlamaktadırlar. İngiliz 
dış bakanlığı, sömürgeler ve bahriye ba
kanlıklariyle mutabık olarak, böyle bir 
teşebbüsün temellerini atmaktadır. 

Ya biz? Biz ne yapacağız? 
Fransanrn milletlerarası vaziyeti :za· 

yıflamıştır. Yeni hükümet. eğer geç 
kalınmış değilse, bir bilanço çıkarmalı 
ve bir iflas sendikası şeklinde harekete 
geçmelidir. Esasen, bu hükümetin, mem. 
leketi ve dünyayı aydınlatmak için Av
rupada fransız nüfuzunun ve itibarının 
kırtlışını karakterlendiren devrenin 
başlıca diplomatik vesikalarını ne ret
mekte tereddüd etmemesi lazımdır. 

Fakat mesutiyetleri tebarüz ettir
mek müspet bir politika değildir. Rolü-

müz, faaliyetimize temelden başlamak 
olmalıdır. Avrupada tefrikayı artırmak 

istiyenlerin gayretlerine bir son ver
mek olmalıdır. 

Muhakkaktır ki 1 haziranı takib eden 
günlerde, yeni hükümet cüretli teşeb

büslere girişecektir. Bunların hedefi 
Avrupada azami birliği ve anlaşmayı te. 
min olacaktır. 

Halbuki, şimdi iki 'büyük cereyan 
uçurumu derinleştirmeye uğraşıyor. 

Bunlardan biri ısrar ve hünerle "Me
in Kampf" ın ifşa etmiş olduğu gaye
yi takib eden Almanya tarafından ya
ratılmıştır: Fransayı İngiltereden ayır

mak. 

Diğeri faşist İtalyadan kati bir inti
kam almak için çareler arıyan İngilte
renin eseridir. İngiltere Anşlus hazır. 
lıklarını ne dereceye kadar iyi karşıla
mıyor? Almanların Belgrad'daki teşeb
büslerine vasıtalı olarak nezaret etmi· 
yor mu? Orta Avrupa birli~i onun için 
İtalyan imparatorluğuna en iyi karşılık 
değil midir? Hitlerci de olsa. Almanya
yı bir Adriyatik devleti haline getir- ı 
mek Akdenizci ve Afrikac ı 1talyaya ha
şin bir ihtar değil midir? 

Fakat İtalya, bugün yakın şarkta 

muvaffakıyetler temin etmek yolunda. 
dır; panislami:zm'in doğu~una tamamiy
le yabancı değildir ve cenubi Arabiı>tan· 
da. Yemende ve Asir'de ehemiyetli mev
kiler kazanmıştır. 

Süveyş kanalı italyan kıskançları a
rasında değildir, fakat Babülmendeb'
in bu vaziyete gireceği zaman uzak de
ğildir. 

Alman tehlikesi karşısında bulunan 
Fransanın rolü, evvela ingiliz hüküme
tiyle sıkı bir irtibat muhafaza etmek 
ve Milletler Cemiyetinin koynunda bil· 
tün sulhçu devletlerin elbirliğini temin 
etmek. Bu yapılmazsa alman genişle

meciliği zafer kazanacaktır. Fakat Fran. 

sa sulhun bölünmez olduğunu bilir ve 
onun içindir ki diğer gerginliklerin va
himleımesini önlemeye çalışmalıdır. 

Prensipler vakıalara çarpıyor; ya

kın menfaatler, devamlı menfaatlere; 

yapılmak istenen şeyler yapılmaya mec
bur olunan şeylere. 

İş güçtür. Bu da, sulhçu bir hükü

metin cesaret ve açık görürlükle hare

ket etrr esi için ayrı bir sebcbtir. 

İngiltere barba girince 
Berliner Tageblat'dan: 
İngiltere'de, umumiyetle harb poli

tikasına dair yazılan eserler pek az ara. 
nır. Bundan dolayıdır ki, Lidel Hart'ın 
''İngiltere barba girince'' diye yazdığı 
eser gibi bir eserin ikind defa bHtltp 
büyük muvaffakıyet kazanması, dikkat
le tetkik edilmesi için kuvvetli bir sebeb 
teşkil etmektedir. 

İngilizler, bu eserin, şaşılacak de
rece açık bir dille yazılmış "halis bir 
britanyalı eseri" olduğunu öve öve bi
tiremiyorlar: Ve diyorlar ki, Lidel Hart, 
İngiltere tarihinin doğru görüşüne da
yanarak, sağlam ve faydalı neticeler çı
karmaktadır. 

Bu eserde Britanya Stratejisinin ken
dine has vasıfları meydana çıkarılmak. 
tadır." 

''Klasik" Britanya Stratejisinin fev
kalade vasfı, herhangi bir hasmı, dai
ma şaşırtıcı vaziyetlere sokan çevikliğin
de idi. Çeviklik, İngilizlerin oluşlarına 
uygun bir keyfiyettir. Bu keyfiyet 
ise, kendi kudret vasıtalarının tesirini 
yükseltmekte ve hasmını, en hassas nok
tasından vurmak suretiyle felce uğrat
maı<tadır. 

Lidel Hart, eserin birinci kısmında, 
son üç asır içindeki ingili:z harb tarihi
ni kendi görüşüne göre kısaca anlat
maktadır. Bu anlatışında, İngiltere ken

di ordu kuvvetlerini tasarrufla kullan
mak suretiyle politik - ekonomik aksi. 
yon sayesinde kanlı meydan muhare
belerinde elde ettiklerinden çok fazla • 
sını kazandığı neticesini çıkarmaktadn • 

Dediğine göre, Elizabet'in zamanın
daki "f ngilterenin uyanışı" esas itiba-

, 

riyle ekonomik imHnlar şuurundan do
ğan bir uyanı~ idi. ''Tahdidsiz olarak 
devletin kurduğu deniz korsanlariyle 
birlikte çalışmanın ne kadar faydalı 

bir iş olduğunu keşfetmiştik. Ekc,.nomik 
dOşUnceler ise, bizi, eski nbr'f aldı
rışlar yerine, yeni ve daha mükemmel 
bir işi olan denizaşırı istilalarda 'bulun
maya sevketti. Sömürge kurmak, büyük 
bir Britanyanın mey<ıana getirilmesini 
inkişaf ettirmek için yeni sistem harb
lara giriştiğimiz zaman, aynı gaye ar. 
kasında koşanlara karşı. İngiltere ken
dini güven altına almış bulunuyordu. 
Avrupa kıtasmdaki silah başarılarının 

hırsını yalnız biz ayıblryorduk. Fakat. 
buna ra~men hiç bir zaman harbtan vaz 
geçmedik. 

Kazançlarımızın harbların verdiği, 

:zenginliğimizin harblarla büyüdüğü re
alitesi inkar edilemez." demektedir. 

Britanya sergüzeştçilerinin. apaçık 

olarak harba sebebiyet vererek İspanya
nın yeni dünyadaki ekonomik hükUm
ranlrğını devirdiği Kaper seferlerinin 
de esasını keseleri doldurmak teşkil et
mişti. 

İspanya sularına kadar dayanmıs o
lan haçlılar seferleri, bu muharebeler
de o devrin en kudretli askeri devleti· 
ni felce uğrattı. Kromvel'de, askerlik 

meyillerine, başkumandanlık vasıflarına 
rağmen. İspanyaya karşı giriştiği mü
cadele tamamiyle aynı tarzı haizdi. On
dan yarım asır sonra, tngilterenin Fele
menk'i de çevirebilmesi, bu devletin 
Avrupa kıtasınlla harba girişmesi sa
yesinde olmuştu. 

En iyi "iş" tevarüs edilmiş olan ls-

panyol harlıı idi. Bu harlı tıaşladıgı sı. 

ralarda, Fransa dünyanın en bi'yuk 
devleti sayılıyordu. Muharebe bittig i 
zaman, İngiltere, nisbeten az masrafla 
biiyük devl et sırasına geçmiş bulunu
yordu. 

Ada dışındaki topraklarda pek mah· 
dud mikdarda asker vardı : ancak bu as
kerlerin başına Malboro gibi fevkalade 
bir kumandan geçmişti. Bu fevkal.:de 
kumandanın. başka harb sahnelerinde 
muvaffakıyet vadeden tali derecede ki 
her türlü muharebe hareketlerini kıs· 

kanarak inkişaflarma mani olacak yer
de, bu gibi muharebeleri teşvik ediş i 

kayda değer bir keyfiyettir. Kendi as
keri kuvvetlerinin iyi bir surette tev. 
zii neticesinde, düşman dağınık bir ha
le sokuldu ki, dolayısiyle İngiltere için 
azami faydalar temin edilmiş oldu. 

Cebelüttarık, Minorka, Nov. Skotia, 
Arzrcedid ve Hudson - Bay yanındnki 
topraklar, galibin ganimetleri idi. İs

panyanın cenubi Amerikadaki ticaret 
monopolu bozulunca, bu ganimet daha 
büyük bir değer kazandı. 

Nihayet, yedi yıl harbı, ''büyümüş 

Britanyanm, büyük Fransaya karşı za
ferini'' temin etti. Bu harbta da, doğ

rudan doğruya harba girmemenin, müt
tefiklere bol para vermenin en tesirli 
bir silah olduğu anlaşıldı. Bu tarzda ha 
reketle. Kanada. Fransanın batı H in
distanı, Hindistanın doğusundaki ve 
Afrikadaki geniş topraklar. Havana \ e 
Manita pek ucuza maledildi. 

Lidel Harfa göre, İngilterenin harb

ları, yalnız ada dışındaki herhangi bi r 

kıtada barba girişip kendi kuvvetlerini 

bağlamadığı takdirde kazanacağı Ame

rikanın erkinlik harbı da ispat etmi tir. 

Britanyanın stratejisinin, kargaşa

lığa, düşman kudret yapısının zay ı f 

yerlerine karşı saldırmaya, Napoleona 

karşı yapılan mücadelede de pan yar

dımı suretiyle dolayısiyle barba girİ'•· 

meye nasıl ehemiyet verdiği herkesin 

bildiği bir keyfiyettir. Netekim bu, iyi

den iyiye denenmis usul Napoleona knr

şı da başarılı bir netice verdi. 

*** 
Tarihte bu hadiseler göz önünde tu

tulunca, İngilterenin dünya harbında 

takındığı tavur. tabiatiyle, bu iyi ana

nenin yıkılmasını, bir dizi tehlikeli yan 

lışları ifade etmektedir. Lidel Hart di

yor ki, İngiltere, fransı:zlara en zaruri 

olan mikdarda yardım edip garb cephe· 

sinde, yalnız müdafaada kalacak yerde. 

fransız harb sahnelerl:?de en büyük has· 

ma, yani alman ordusuna saldırdı. 

Artua ve Flandr'da yüz binlerce 

kurban verecek yerde, çok kuvvetli bir 

sefer heyetiyle Çanakkale boğazını aça

rak ruslara yardım etmesi lazımdı. Bu 

suretle, Sırbistan kurtulmuş, "bir mız

rak ucu hasmın göğsüne dayanmış olur • 

du": bu vaziyet karşısında Bulgaristan, 

barba girmek cesaretini kendinde göre

mezdi ve o zaman, tekmil Balkan. mer

kezi Avrupa devletlerinin gövdesinde 

bir :zamanlar, İberiya yarım adasının 

Napoleon devletinin gövdesinde oldu

ğu gibi, tehlikeli lbir çıban halini almıs 

olurdu. 

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

anahtarının kilitte gıcırdadığını duyar gibi 
oluyorum ve kendi kendime: ''İşte geldi," di
yorum. Gelen o değil, fakat geliyor; biraz 
sonra anahtarının kilitte sahiden dönmekte 
olduğunu anlıyorum. 

Kastan ye kendi kendine: "Su gevezelikte 
ne mutlu bir kayıtsızlık var! akhnrlan ne ge
çerse sövliyor. Yüreği rahat olmak, ne ko
lay şey!" diyordu. 

- Yarın saat beşte gelirim, diyerek çıktı. 
Bert odasına giderek, ateşin yanında, kü

çük bir koltuğa oturdu. "Zavalh Odet, onu 
hiç düşünmedim. Yarın gidip göreyim." diye 
düşünürken Kastanye'nin soğuk yüzü ve fe
lakete uğramış insanlara mahsus şaşkınlığı 
hatırına geldi. Odet'e acırken kendi saadeti
nin hakikatini gördü. "İnsan, bir takım alın-

lıklarınm ciddi fısıltılariyle dolu karanlık o
dada, dizi dibinde oturduğu zamanki gibi, 
kolları ısıtan alevlere doğru iğiliyordu. Gü
nün son parıltıları yeşil buğulu camlara renk 
veriyordu. Bir dolabın vernikli ve toparlak 
karnı ateşin ışıklarını aksettiriyordu. 

-~·...-.-----

Bert, Odet'in nasıl olduğunu sormak la-
2ım gelip gelmediğini düşünüyor ve Kastan
ye'nin karısı ile aralarında geçen aile dramı
nı iyma etmek istediğini sanacağından çeki
niyordu. Acaba o, Alber'in bunu haber almış 
olduğunu umuyor muydu? 

Bu sıkıntılı hali gidermiş olmak için hız
lı hızlı konuşuyordu: 

- Öyle ise benim kahvaltı edişimi seyre
dersiniz ... Alber'in saat kaçta eve döneceğini 
~.ösyö Vanyiez'den sorayım mı? Eğer onu 
goremezseniz ben söylerim... size cevabım 
~·azar. 

. . - Yazmasına lüzum yok. Yarın gene ge
lırım. 

- Saat beşte, herhalde evde bulursunuz. 
Zaten, ben haber vereceğim için sizi bekler ..• 
tuhaf şey ... siziııle konuşurken onu işittiğimi 
zannediyorum. Buna sık sık dikkat ettim: 

Salona göz gezdirerek: 
- Burada rahatsınız. dedi. 
Bu huzur havası içinde, üç gündenberi, 

ilk defadır ki serbestçe nefes alıyordu. 
Duvardaki halılara eliyle dokunarak ila

ve etti: 
- Ne sessizlik! duvarlarmız kalın. Bun-

lar hakiki duvarlar. Eski evlerde oturmalı ... 
Bert, çaydam göstererek sordu: 
- Küçük bir fincan? 
- Gitmeli. Ansena saat altıda beni bek-

liyecek. 
İhtarları ve heyecanlariyle kendisini ge

ne sıkacak olan korkak Ansena'yı tekrar gö
receğini dii§ünerek ince yüzü birdenbire kı
rıstı. 

ganlıklarla heyecana kapılıyor, fakat sahici 
bir felakete nisbetle bu sıkıntılar ne boş şey
ler! dün aksam onu, sanki yaralamak istiyor
muşum gibi, kendim de inanmadığım bir 
kötü şüphe ile sinirlendirdim. Onun değeri
ni bilemiyorum. Benim kendi hatam. Fena 
yürekli bir kadın oluyorum.'' 

Eski muvazenesini ve eski kuvvetini tek
rar elde etmek istiyordu. Daha fili bir yaşa
yış şekli düşündü ve çocukluğundaki gibi, in
tizam verilmiş bir hayatın, ondan öyle, nasıl 
cereyan etmesi lazım geleceğini tesbit eden 
programları odasının duvarına iğnelediği 

zamanki memnuniyeti ile, her saatini ne şe
kilde geçireceğini tasavvur etti. 

Ve Mari Luiz'in, ates karsısında. sırdas-

Kapı açıldı ve lambalardan acı bir ışık 
döküldü. Alber Bert'e dikkatli dikkatli ba
kıyordu. 

Bert yavaşça : 
- Gel şuraya otur, dedi. 
Bu pişmanlık tavrı Alber'in içine dokun

du. 
- Bu oda sıcak, dedi, fazla sıcaklık his

setmiyor musun? 
- Bak, canım! bu kötü şeyler artık teker

rür etmemelidir. O geceden sonra sinirli 
idim. Seni kıran manasız bir söz söyledim. 
tabii kızdın. 

Alber de kendini itham etmek istiyerek: 
- Ben de kendimi tutamadım, sana bu

dalaca cevab verdim. 
Bert. Albere daha ziyade yaklaşmak için 

hislerini ciddi bir şekilde tahlil etmekten 
z,-•;k duyarak: 

(Sonu var> 
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s·r türk bilgini öldü 

Simal türl\: alimlerinden 

R. d~din ·hnı· Fahreddin» kimdir « ızae ı ' 
Rusyadan alınan son haberlere .. göre. 

Kazan, ve belki de bütün şimal turkle-
. . ·ı . 1 ··ttefı'klerinden. ve rının ı erı ge en mu 

·vakti1e Orenburg şehrinde çıkan kı.y~ 
metli ''Şura" dergisinin baş~u~arr.~rı 
olan Rizaeddin ibni Fahreddın olmuş· 
tür. 

Fahreddinoğlu, Kazan türkleri ara. 

d b .. .. . l~ tu··rk dünyasınca 
l!In a utun ıs am ve 

' 'd n tanınmış olan Şehabe<ldin Mercanı e 
sonra kendi - kendini yetiştiren kuvve~-
]. . d" b' kadır Tahsıı bır kafa ve na ır ır ze · . 
1. . . . 1 t .. k ·,asabasındakı 
ını yalnız bır şıma ur · 

1 b at ilim ve medresede yapmış o an u z · 
· · alnız kenfikir ufkunun genişlemesını Y 

disinin zekasına ve çalışkanhğına med-

yundur. 
19 uncu asrın sonlarına doğru Rus· 

1 "Heyeti İs· yada Ufa şehrinde bu unan 
lamiye" ü~eliğine tayin olunan Fa~

. başka u-
reddinoğl u. orada bu heyetın •.. 
yeleri aibi sadece kendisinin resmı o. 

• 
0 'w b una -nütalea 

devlerıle ugraşmayıp, oy k' 
ve tetkikat ile meşgul olmuştur. O, es 

1 

arabca ve farsça tarihi eserlerden ve 
seyahatnamelerden, tabakat ve terceme
ihal kitablarından türk tarihine ve he-

. ] türklerinin Je Kazan ve, genelce. şıma 
gecmisine ilisiği olan malumat ve ma· 

• • · dana teryelleri arayıp ve tarayıp mey . 
1 pı tasnıf çıkarmaya ve bıınlarr top ayı 

etmeye çalışmıştır. O, sadece başkala
rının eserlerinde serpik halde bulunan 

k l P ken-
malfunatı devşirmekle amayı • _ 
disi bizzat arşivleri karıştırmak, dagı· 
nık evrak ve belgeleri irdelemek sure
tiyle de birçok tarihi materyeler orta~ 
ya çıkarmıştır. Bu sonuncu kategorı 

. .. ·· -·· ·· ''Asar'' ınateryellerin bır bolugunu 
adiyle cüz cüz neşreylemiştir. Onun 
''Meşhur hatunlar'' adlı kalınra, tere~· 
meihal kitabı ve "Meşhur Erler" sen· 
sinden bazı risaleleri de merhumun 

Ufa'da çalıştiğı sıralarda çıkmıştı~. 0 : 
Ufa'da iken birçok ahlaki ve terbıycvı 
risaleler de neşrettirmiştir. 

O zaman artık R. Fahreddinoğlu
nun dili ve kalemi o derece işlenmişti 
ki bu koca ''Heyeti İslamiye" üyesi ve 

' . ' . asında didaktik 
tarıh araştırıcısı, ış ar ,, 

'S ı· " ve "Esma nıahiyette olan ' e ıme 
adlı iki tane küçük roman da yazmış-

tır. 

F h dd . - 1 Şı'ma1 Türklerine a re ınog u, d 
mevkut matbnat kurmak imkanını a 
"Veren birinci, 1905 Rusya inkılabını ar. 
tık kalemi işlemiş ilim ve fikir ufku ge
nişlemiş bir yığın tarihi ve içtimai rnal-

2:emelerle mücehhez, olgun bir muhar· 
rir olarak başlamıştı. Yalnız, kendisinin 
fikir ve bilgisini gereği gibi tatbik et· 
trıek için ona daha geniş bir alan lazım
dı. 1906 (yahut 1907) yıltnda Orenburg. 

da Ş. ve Z. Ramioğullarr, maruf pübl.i
sislerden Fatih Keriml'nin başmuharrır
liği altında neşretmekte oldukları ''Va
kit" gazetesi yanında bir mecmua dahi 
çıkarmaya karar vererek, onun başmu
harrirliğine F. Kerimi'nin dayısı olan 
Fahreddinoğlu getirilince, bizim ali
mimiz için artık bu gibi bir alan da a. 
çılnırş, ~e 0 , artık profesyonel bir mu-
h ''Ş " a arrir ve gazeteci olmustu.... ura · 
dmı tasıyan ve avda iki defa çıkan b~ 
ınecmua, şimal türklerinin o zamankı 
f . · .. e en ıkri ve medeni seviyelerıne gor • 
iyi bir dergi idi. Başmuharrir Fahred-

dinoğlu Ufa'da iken, eski eserlerden 
çıkardığı türk tarihine dair materyelle
rin büyük bir kısmını i~te bu mecmua
da neşretmiştir. Adeta mecm•ıanın her 
nüshasında "Meşhur kimseler ve uluğ 
hadiseler" başlığı altında yazdığı baş. 
makaleleri ve diğer birçok yazıları ta· 
rihi ve içtimai materyel olmaları itiba
riyle bizim için çok kıymetli eserlerden
dir. 1917 inkılabına değin devam eden 
"Şura'' nüshalarında bu gibi yazıların 
mikdarı pek çoktur. O yalnız 
"Şura'' da değil, 'Vakit'' gazetesinde 
de birçok faydalı yazılar yazmış, ve bu 
Orenburg devrinde onun bazı eserleri 

kitab şeklinde de çıkmıştı. 
Fahreddinoğlunun işlenmiş bir ka-

l · kendisine has metin bir üslUbu 
emı. 

d O "dilde birlik" ı::iarını ortaya var ı. • 
atan ve ölünceve kadar bu fikri müda-

f eden Kırımlı f ı::mail Gaspralının aa • 
lisanını olduğu gibi benimsememış~ 
de, bazı diğer muharrirler gibi. spesı. 
f'k Kazan lehçesine saplanıp kalmar.mş, 
:e yazılarını, mümkün ol_d~ğu k~dar, 
o zı:ıınanki Rusya Türklerının hepsı ta-

f ndan anlaşılmasını gözönünde tutra ı . 
muştur, ki bence, o, bu sahada epeyı 

muvaffak da olmuştur. 
!'.1erhum yazılarında mana ve mef-

huma ehemiyet verdiği gibi, şekle de 

çok itina ederdi. Muhakemesi e~a~h ve 

t w kuvvetli idi Onun ahlakı ve man ıgr · 

b. v~ı eserlerinin ve didaktik özlü, ter ıye 
ilk küçük romanının zamanında epeyi 

tesir ve faydaları görülmüştür. Tarihi 

ictimai eserleri ise, merhumun her ve • 
zaman hatırlatacak ve onun adını me-

güleştirecek çok kıymetli ~nıtla~~ır ... 
20 ci asrın başlarında şımal turklu-

ğünün fikri ve medeni diriminde Fa~
reddinoğlunun oynadığı . rol çok .. b~

üktür. Onun dingin bir ıfade ve uslub r inde derin ve düşündürücü bir ruh 
ç . . 1 t" k nr ve güç taşıyan eserlerı şıma ur ge ~-

Jiği için bir fikir ve ülkü gıdası olmuş-

tur. 
1 Anılan "Vakit" ve "Şura" gazete e-

rinde bir yıl kadar merhumla birlikt~ 
çalışmıştım. Zaten benim de gazetecı· 
Jik marifetim asıl bu organlarda başla. 
mıştı. Merhum kendisi mücadeleci ve 

gavgacı bir adanı değil idiı.ıe de, benim 
''Vakit" ve "Şura'' da yazdığım pole· 
mik ve tenkidlerden hoşlanşr ve arasıra 
şevk ve cesaret verici sözler söylerdi: 

Herhalde mütefekkir ve muharrır 
"Rizaeddin lbni Fahreddin'' bizim için 
"ölmez ölüler" den biridir. O. kendisi
ni mengü yaşatacak ese.rler bırakmış
tır. Gelecekte onun hakkında bir mo
nografi yazmak ve onun kütıiyatu.ı b~s
tırmak şimal türklüğünün kutsal bır 
borcudur. Aptullah TA YMAS 

Alal{a liesilmesi 
Ankara Birinci Noterinde 29-5-1936 

tarihinde aramızdaki tanzim edilen se. 

net mucibince Bayan Hatice Hacıbay· 
ram değirmenindeki atat ve edevatını 

k A d w • de ve tamamen sattım mez ur egırmen 

alatında hiç bir alakam kalmadığını 
ilan ederim. 

Konyalı Kılcı Hasan 

ULUS 

Bu akşam Avrupa istasyonarında 
dinlene bilecek s~çme program 

(Ankara saati ile) 

Konser : 
19.20 Prag (Piyano) 
19.30 Moskova (Konser) 
21 - Varşova (Viyolonsel] 
21.20 Bükreş (Keman) 
21.50 Bükreş (Koro) 
22.30 Bükreş (Senfonik) 
23 - Varşova (Senfonik) 
23 - Budapeşte (Konservatuar] 
24.15 P.rag (Kuartet) 
24.15 Varşova (Flüt} 

Halil Müzik : 
21 - Moskova (Halk şarkıları) 
21- Budapeşte (Tsigan) 
21.15 Prag (Varyete) 
21.45 Varşova (Popuri) 
22 - Budapeşte (Film Müziği) 
23.05 Prag (Ukrayna halk müziği) 
24.05 Budapeşte (Salon) 

Ankara radyosu 

19.30 Klasik opera plakları 

18 
19 
19.15 
19.30 

20 
20.30 
21.30 

Dr. Nevzadm musahabesi, 
Hafif müzik 
Ajans haberleri 
Caz müziği. 

lstanhul racfyosn 
Sahne musikisi (plak) 
Haberler 
Muhtelif p15.klar 
Kızılay namına konferans; 
Kazım İsmail tarafından 

vaşta Kızılay) 

Sak~ofon solo (plak) 
Stüdyo orkestraları 
Son haberler 

Dr. 
(sa-

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı • 
nın gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

Filistinde yine ka ılı 
hadiseler oldu 

(Başı ı. inci sayfada) 

Kudüs, 1 (A.A.) - Arablar, yahu· 
di mmtakasrnda binlerce ağaçı devirmiş. 
ler ve mahsulatı tahrib etmişlerdir • 

Arab subayları, tahkikat komisyonu 
gelinceye kadar grevi durdurmaktan 
imtina eylemişlerdir . 

Arablar, yahudi muhaceretine niha -
yet verilmesi hususunda rsrar etmekte

dirler. 

Filistin'deki ingiliz kuvvetleri 
Kudüs, 1 (A.A.) - Filistindeki si • 

lahlı ingiliz kuvveti, 7000 nefer ile 18 
tanktan ve 40 zırhlı otomobilden mü • 
rckkebtir. Polis miktarı, 2729 dur. Bu • 
nun 728 i ingiliz 1540 ı arab ve 461 i ya· 
hudidir. Ve mütehassıs şeflerin emri 
altındz bulunmaktadır. 

A.rab belediyeleri grev 
ilan ettiler. 

Kudüs, 1 (A.A.) - Aralarında Ya
fa, NabJus da dahil olmak üzere yedi şe. 
birde arab belediye daireleri grev itan 
etmislerdir. Bütün belediye işleri gö

rülın'ernektedir. 
Komşu Lübnan, Filistin hadisele

rinden çok müteessir olmaktadır. Filis
tindcn tediyatın arkası kesilmiş olması 
bir çok iflaslara yol açm<lk tehlikesini 

göstermektedir· 

SAYFA 5 

Kamutay dün, bankala~ 

kanununu kabul etti 
,'Ba.p 1. inci sayfa$) 

li sarsılma;;a başlamıştı. Meclisi idare 
azaları şiddetli bir protesto - · ıtasmı 

imzaladılar. Ve müdürü umumi vasıta
siyle Damad Feride verdiler. Damad 
Ferid bilhassa bankanın altm stokunu 
almaya çahşıyordu. Protesto mazbata
smı okuduktan sonra Damad Feridin 
cevabı şu olmuştur: 

"Memleket batıyor, Ziraat bankası 

da batarsa ne olur." İşte o zamanki mü
tedenni ve garib zihniyet, işte o zaman
ki yıkıcı ve batırıcı zihniyet ve işte bu
günkü sağlam teme1Jer kuran, isHih edi
ci ve yükseltici zihniyet". 

Bundan sonra maddelerin müzakc. 
r esine geçildi. 

Ecnebi bankalar 
Şerif İlden (Kastamonu); Bizdeki 

ecnebi banka şubelerinin gerek devlete 
aid raporlarında ve gerek hükmi ve ha
kiki eşhas hakkında kendilerinden iste. 
nilen referanslarda doğru hareket et
mezlerse bunlar iç.in ne gibi bir hüküm 
olduğunu sordu. 

B. Celal Bayar ~u cevabı verdi: 
" - Ecnebi banka ve alelumum ban· 

kalar kendi aralarında müşterileri için 
referans verirler. Bu mutattır. Fakat 
referansı yanlış verdikleri takdirde ah
kfunı umumiyeye tab'an ceza da görür
ler. Burada hususi ahkam konmamış • 
tır." 

Maddeler sıra ile görüşülerek kabul 
olunmuştur. 

Diğer projeler 
Cumuriyet Merkez Bankası kanu

nundaki bir fıkranın değiştirilmesine 

dair olan layiha ile polis teşkilat kanu· 
nuna bağlı kadroda değişiklik yapı1ması 
hakkındaki liyiha görüşülerek kabul 
edildi. Divanı Muhasebat kanununun 
73 üncü maddesinin tefsirine dair olan 
mazbatayı büdce encümeni tekrar tet • 
kik etmek üzere geriye istedi. Ve tek -
lifi kabul olundu. 

Asliye Sulh mahkemelerinin vazifeli 
bulundukları meşhud cürümlerin muha

keme usullerine dair olan layiha görü
şüleceği sırada adliye encümeni maz -
bata muharriri Salah Yargı (Kocaeli) 
söz alaraş dedi ki: 

'' - Gelen evrak meyanında "ceza 
usul muhakemeleri kanunuırıda tadilat" 
namiyle bir layiha vardır. Adliye VekL 
lile de bu hususta mutabıkız. Müsaade 
buyurulursa gelecek ruznamede şimdi 

müzakereye konulması tensib olunan 
liyiha ile beraber ceza usulü muhake • 
melerine taalluk eden layihayı da müza
kere edebilmek üzere bu layihanın te • 

birini rica ediyoruz. 

Bu teklif de kabul edilerek vilayet 
idaresi kanununun 2 ve 71 inci madde
lerinin değiştirilmesine dair layihanın 
müzakeresine geçilmiştir. Bu münase • 
betle söz alan Refik İnce (Manisa), la
yihada kavisler arasına alınmış bazı 
fıkraların kaldırılmasını istemiş ve ifa
de edilmek istenen mananın daha vazıh 
bir formüle raptı lüzumunu ileri sür -

müstür. 
Bu li'ıyiha da aynen kabul edildikten 

sonra İstanbulda yapılacak Devrim 
Anıtı hakkındaki layihanın görüs.ülme· 
sine başlanmıştır. Mitat Aydın (Trab
zon), söz alarak ezcümle dedi ki: 

" - Arkadaşlar, büyük devrime ait 

olarak bir anıt yapmak istiyoruz. Bunu 
300.000 liraya meydana getirmek isti • 
yoruz. Bana öyle geliyor ki, tarihin 
bizden istediği Atatürk'e Hlyılr bir 
anıttır. Pu ise, böyle 300.000 lira ile ba· 
Şa gelmez. Ba:ta kalırsa şark ile garbın 
birleştiği ve herkesin geldiği, görüp geQ
tiği yerde daha mükemmel bir eser vii. 
cuda getirmek için Vekalet yeni bir 
teklifle gelmelidir. 

Srrrı İçöz (Yozgad) - Sonra ilavei 
keşifler çoğalır. 

Dahiliye Bakanı Şükrü Kaya cevab' 
verdi: 

" - Buraya konan pan tahsisatm 
haddi azamisi değildir. Belediye kabil 
olduğu kadar para koyarakttr. Bu üç 
yüz bin lira Belediyeler Bankasının bu 
işe tahsis etmeğe mezun olduğu para • 
dır.,, 

Başkan - Yani bu kadar para ile 
yapılacak değildir. 

Şükrü Kaya - Hayır. 

Layihanın birinci rrüzakerest yrıpr
larak kabul edildi . 

J\lahalli idareler müruı·i) t• 
resmi 

Mahalli idareler müruriye resmi ta
rifelerinin iktisad vekaletince tasdikine 
dair kanun layihasının müzakeresi m:.i. 
nakaşalr oldu. Layihanın birinci mad
desi görüşülürken Refik İnce (Mani
sa) söz alarak: 

"- lktısad vekaletinin bu teşebbü
sünü hakikaten her işte başı bozuklu
ğu ve keyfi kaldırıp nizamı ikame et. 
mek noktasından çok şayanı takdir 
bulmaktayım. Bu kanun memleketin 
muhtelif yerlerinde, mücerred kendi 
mıntakalarında faydalı olmak için umu 
mi iktısad icablarr düşünülerek yapılan 
fazla fazla liman resmi alman yerler. 
deki husule gelen bu vaziyete nihayet 
verecektir. Bilhassa bu sefer Balrkesir
den falan geçtiğim sırada Bandırma be· 
lediyesinin fazla liman resmi almasın
dan tacirlerin ondan kurtulmak için 
Eskişehir • Kütahya yolunu te.rcih et
tiklerini gördum. Uzun yoldan gidiyor· 
lar amma gene de karlı çıkıyorlar. Bi
naenalyh bunun önüne geçmek hakika· 
ten şayanı takdirdir. 

l\tiinıriye rcı-;minden çtkan mana 
Yalnız burada bir ibare var, kanun

lara müsteniden alınmakta olan müru
riye resmi, deniyor. Benim bu tabirden 
anladığım şu oluyor. Ve m!.iruriye res. 
minr dair bir kanun var gibi geliyor. 
Halbuki buna dair bir kanun yoktur. 
Acaba maksad mesela Bandırmadan ve
yah'ud Karaburun iskelesinden veyahud 
filan yerden alınmakta olan müruriye 
resimlet 1 ayn ayrı kanunlarla tesbit 
edilmiş manasına mı yazılmıştır, yok· 
sa mevcud kanunların verdiği müsaade
lere müsteniden mi? bu müruriye res
mi de zannederim taamüle müsteniddir. 
Eğer tensib buyurulursa kanunlara 
müsteniden ifades~.in vermesi melhuz 
olan iştibahı kaldırmak için izahat ri· 
ca ediyorum. Bu izahat verilirse bu iş
tibah orta yerden kalkmış olur.'' Derli. 

Kanunlara göre hiikiimlt·r 
Bu mütalaaya dahiliye enciimeni na• 

mma, Edip Ergin (Mardin) izahat ver

di: 
- Kanunlara müsteniden tabirinde11 

Tefrika: No: 62 
·kı . 'b" filen manlarımızın da umud ettı en gı ~· re-

hakiki kati netice alımr ve bunu, takıb su 
tiyle harbın kati neticesi şekline sokmakta 
muvaffakıyet hasıl olursa, zaferi ka~ana~ 
millet ve orduya ne mutlu! Hele ezılmes 
ıazımgelen düşman devlet, bir tane olursa, 

sinden kaçınmak suretiyle, geniş bir cephe 
üzerinde - motörleştirilıniş kıtalarla da - oyrı
layıcı muharebelere girişmek, müdafaa mu
harebeleri kabul etmek kabildir. Ancak, 1914 
ağustosunda şarki Prusya'daki "Tali harb 
sahnesinde" Tanenberg'de benim yaptığım 
gibi, saldırışla zaferi kazanmak en müessir 
bir harp aracıdır ve her zaman en müessir 
bir harb aracı olarak kalacaktır. 

ehemiyette olabileceği keyfiyetini hiç değiş
tirmemektedir. 

IOPVEKÜN HARS 
Yazan: General LVDENDORF 

Türkçeye çevıren: Hikmet TUNA 

İki hasmın kati neticeyi aradıkları harb 
sahnesinde, muazzam ölçüde insan v~. at~ş 
kuvveti kullanmak suretiyle, birkaç yu.z kı
lometre genişliğindeki cephelerde (31) ~u
karda izah ettiğim kaidelere göre, uzun gu~
ler meydan muharebeleri yapıl~caktır. İhtı
tnal ki, bu meydan muharebelerıne, or~~ ha
reketlerinin çerçevesi içinde olm~~ ~zer.~, 
ınotörleştirilmiş kıtaların veya suvarı ~
nıenlerinin cephe önünde, yahut yanlar a 
Yapacakları muharebeler takaddüm edecek 
Ve meydan muharebeleriyle birlikte cere-
Yan edecektir 

İlk ameli;elerrlen ve dc1'-"VISiyle bı~ ame
liveı erden do~an mev·· .,.., rn11 ',-.r~ '.:!, erır. ·~~n, 
<> 1 ·ııan vüksei; ~rn:na~da idaresi kadar duş-

bu saadet kat kat büyür. . 
Orduların yığın halinde kullanrlış vazı· 

yetleri, darbeyi yemiş olan ordunun _ar~as~
da duran kıtalann vüsati ve ordu bırlı~le.~ı
nin sevk ve terkibini kolaylaştıran genış ol
çüde ıslah edilmiş demiryolu ağının d~ru
mu karşısında, ilk meydan muharebelerıyle 
harbın kati neticesine vanlamıyacaktır. Yal· 
mz bir hasmın ezilmesi bahsin mevzuu ~ld~
ğu ve hele aşağıda tela~~i .. e~ti;im gi?ı, bı~ 
hasım ezildikten sonra oburunun ezılmesı 
icab ettiği takdirde, muvaffakiyetle başarıl
mış ve kati neticeleri alınmış meydan mu
harebelerinden sonra da harb devam ede-
cektir. 

Böyle bir hasma karşı, onun kau netice 
almak üzere düsündültü meydan muharebe-

Ekseriya taktik bir vaziyetin zoruyla baş
landığı için, ricate geçmelerde bir ürkeklik 
mevcud olduğu besbellidir. Fakat, gene harb 
görgüsü göstermiştir ki, güdümlerine karşı 
itiınad besliyen ve dizginleri güdümün elin
de sımsıkı bir halde bulunan kıtalar tarafTn
dan yapıldığı takdirde, ordular, toplulukla
rını hiç teh~ikeye sokmadan, soğuk kanla ve 
~azırlıkh hır surette ricat hareketlerine . _ 
rışmekte ve böyle bir ricata katlanmaktad7;_ 
lar. 

Ancak bu d~, t~prak vermek suretiyle ka
r~.da _ _Yaptl~ hır ncat hareketinin harb gü
dumune şekıl vermek hususunda mutlak bir 

Tamamiyle ezilmemiş yahut o ana kadar 
hiç darbe yememiş ikinci bir düşmanın ezi
lip e.zilmemesi keyfiyeti, ona karşı daima 
k:U~eti t~p~rla:nak suretiyle harb ameliye: 
sının yenı bır sıklet merkezini teşkil etmek 
ve böylelikle, yığınları uzun hareketlerle 
düşmana doğru sürmek, gösterdiği zaflar
dan faydalanmak ve bu arada kendisine, 
kan~ı meydan muharebelerinde ve kati neti
~en~n a lmacağı istikamette yeniden dc:ırbe 
ındırmek ve bu hareket tarziyle, aynı zaman
da onun, yalnız müdafaada kalmayı değil 
~~lebe çalmayı istiyen ve bu gaye uarund~ 
turlü türl~ ~edbirl~re başvuran a~ine de 
çat~ak g:bı, amelıyeler kanununa riayet et-
mege baghdır. (Sonu var) 

( 31) 1914 ağustosunda önceden yapılan çar• 
pışmalardan sonra, 20-24 ağustosta cepİtenin tek 
mil boyunca muharebe edildi. Muhnrebeler tfe. 
vam etti ve 9 e>!ulde en korkunt; şe'·•: .. ;_ aldı. Çar 
oışan cephenin boyu 300 ki!ometre i 'i. 
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mak::ıut olan mana §udur. Herhangi bir 
kanunla iskele, rıhtımlarda ve k'ilr.2ll:ar
da kayık ve sallardan müruriye resmi 

veya ücret alınması için bir vazı mevcut 
ise. böyle bir resim almak salahiyeti 
verilmiş ise ona müsteniden gene bu 
vergi ve resimlerden tahsil edi!m:çtir. 

Bu babta idarei umumiyei vilayet ka -
nununun hususi idarelere ait büdcelerin 

ve bu büdcelerin varidatım gösteren 
bir maddesincle bu iskelelerden ve sal
lardan alınacak ücretler hususi idare -
nin varidatını teşkil eder, diye umumi 
manada bir kayıt mevcuttur. Ve onun 
mikdarını o vilayet meclisi umumileri 
tayin eder. İşte idarei umumiyei vila
yet kanununun şu maddesine tevfikan 
denmiyecektir. Umumi bir surette bunu 
ifade etmek zarureti vardır. Bu vergile
rin alınmasına müsaade eden belediye 
vergi ve resimleri kanunu. bu kanun bu 
suretle alınacak ücret ve müruriye re
'>imlerinin mikdarmın tayinini gene 
belediye meclislerine bıraktığı gibi. ge -
ne teamülen alınmakta olan resimleri 
kemakan alıp cibayet edileceğine da
ir hükmü ihtiva etmektedir." 

İkinci madde görüsülürken B. Ab
dülmuttalib Öker (Malatya) "bu tari
feler birinci madde hükümleri dair 

sinde tasdik ve büdce yapmak üzere 
tonlanan meclislerin içtimalarmdan ev

vel mahallerine iade olunur . ., şeklinde 
biı t:ıkrir Vf'rdi ve kabul edildi. 

Uelcdiyclerc verilen hisst' 
Oördüncü madde görüşülürken Re

fik İnce (Manisa) belediyelerle hususi 
idarelerin eldeki tesisatı karşılık gös
tererek yapmış bulundukları borçların 
ve teahhüdlerin neticeleri, yeni yapıla
cak teşekkillce göz önünde tutularak 
hesab!arınm ona göre yürütüleceğini 

encümende bulunan vekiller tarafından 
anlatılmış olduğunu söyliyerek bunla
rın bütün hak ve vecaibiyle yeni idare
lere geçmesi hükmünü koyan bir tadili 
teklif etti ve takrir kabul edildi. 

Hamdi Yolman (Ordu) bir çok be
lediyeler için bu iskele varidatının en 
esaslı bir gelir olduğunu söyliyerek ba· 
kanhğın belediyelere vereceği yüzde 25 

nisbetinin yüzde elliy çıkarılmasını is

tedi ve bir takrir verdi. 
Celal Bayar; belediyelere saf olarak 

verilecek yüzde yirmi beşin az olmadı

ğını söyliyerek dedi ki: 
"- Memur ücretleri, tamir ücretle

ri ve bir kaza vukuunda yeniden inşa 
ve b:.itün hususat yeni teşekküle aid o
lacaktrr. Binaenalyh 3 25 i az bulmu
yoruz. 

Sunu da ifade edeyim ki, % 25 ver
diğimiz takdirde bunların idaresine aid 
ol:r.ak üzere elimize ne artacaktır, onu da 
bilmiyoruz. Müsaade edt!rseniz. takrir 
encümene verilsin? icab ed<'rse <l,?-ha da 

ilave yapılsın.,, 
Ve madde takrirle birlikte encüme. 

ne gönderildi. 
R"fik İnce di~er madclelcrde olduğu 

gibi besinci maddeye de belediye ve 
hususi i<l'!re tabirleri arasına "köy" 

kelimesinin konulmasın ıistedi. Edib 
Er,.,in (Mardin) buna burada kayık ve 

~"nar mevzuu h.a1·" olmadığmdan lüzum 
Jhı•":\rh"rn' c.;ij,,ledi. 

~- l-fınvti Y"lr>'l;ırı'rrı tf'l{lifi bc"inci 
,.-··'•Jn il~ beraber encümene gönderil

di. 

Altnu·ı maddt• hakkında 
6 ıncı mad<le göruşülürken Raif Ka

rar1'!niz (Trabzon) söz aldı: 

Raif Karadeniz (Trabzon) - Bu 6 

m ... ı madde de butün ıskelckt .. ı şı.iınulu 

vardır. Halbuki bu kanun mahalli ma
hiyeti haiz olan iskeleleri, kurulacak o 
lan bu teşekküle bağlamak istemiyor. 

6 mcı madde bu hükme mütenakıs ola

rak bütiln iskelelerin tamir ve işletil. 

mesini emrediyor. Bu itibarla altıncı 

madde tenakus teşkil etmektedir. Lüt
fen izah ederler mi? 

Dahiliye encümeni n. Edib Ergin 

( .i •• ardin) Ccvab verdi: - 6 ıncı mad
dı.;dcn maksad böyle bir hususi teşekkül 
idareye vaziyet ettikten sonra bunların 

işletilmesini dahi kendi elin" almak
tadır. Esas budur. Fakat idare bu ta
mir hususıında ma'lalli vilayetin kendi

si bu işi yapmağı. becermeği kentlisini 

bıı işi yapımğa salahiyetli görür bu i-;:• 
yanmak arZllstınu izhar c<lersc hi.il{üme. 
tc bu yolcb ~>ir mezuniyet itasında mu
lwvyer bır' ''11' m~' •"'•'i"k i + .. ci fık· 
r-: •edvir. edilmiş.tir H-.1-s-.d budur ... 

)t•nh: t•narmt!akj ~ t•rlc·rde 
i~' ~ ·'t•rin ehem 'y..ıi 

Re~i!t İnce (Manisa); bir defa bu 

kanunla ne vilayetler idaresi kanunu • 
nun vilayetlere; ne de belediyeler kanu
nunun belediyelere vermiş olduğu 

salahiyetin kaldırılmadığını, her zaman 
hususi idare, belediye ve diğer müesse
selerin bunları işletebileceklerini kabul 

ettiğine. ve müemmen olduğuna göre bu 
maddeye lüzum olmadığını söyledi. 

Raif Karadeniz (Trabzon) deniz ke
narında oturan halkın iskelelerle olan 
yakın alakasına işaret ederek, iktısad 

vekaletinin küçük kasaba ve köy iske -
lelerini ele almasında bir fayda ola
mrvacağınr ve zaten vekaletin bu sebcb. 
le üçüncü madde ile de iktısadi veya as
k~: 1 ehemiyeti haiz olan ve mahalli ma
hi!rette bulunmayan iskeleleri la:ı ula -
cak te!;>ekküle bağlıyacağını tasrih etti
ğini halbuki altıncı madde de ayn bir 
hüküm koyarak "ayrı bir idare teskil 
edildikten sonra limanlarda umuma 
mahsus iskele yaprlmasr, tamir edilme
si ve işletilmesinin idareye verildiğini" 
söyliyerek üçüncü madde ile tenakus 
halinde olduğunu izah etti ve dedi ki: 

- İhtiyaçlar vardır, küçük cüzü tam
ları idare eder. Yani cüzü tamların ihtL 
yacıdrr, başkasının ihtiyacı değildir. 

İhtiyaçlar vardır, o cüzü tamların M• 
kinde daha büyüklerini alakadar eder. 

Başkalarını alakadar etmez. Ve nihayet 
ihtiyaçlar vardır. Vatan sümuldür, 

Devleti alakadar eder. Bir köy halkını 
alakadar eden ihtiyaclar vardır. Bunda 
başka köyün ve belki vilayetin hiç ata -
kası voktur. Bir belediyeyi alakadar e -
elen ihtiyaçlar vardır. Sokakların süpü
rülmesi, tenvir edilmesi. su ihtiyaçları 
yalnız orada yaşayan halkı alakadar e
der. İhtiyaçlar vardır bir vilayet halkı
nı alakadar eder ve nihayet ihtiyaçlar 
vardır Devleti alakadar eder. Bütün 

teşkilatımız, idare teşkilatımız bu esasa 
göre kurulmuştur. İskelelerde de bu 
bfü;i;k eMc;tan ayrılmaya hiç sebeb 

ynktur. Ve ayrılamayız. Zaten yapıl -
ma?., :rokan yoktur. Binaenaleyh mad -
den·.., eğer lüzumu varsa üçüncü mad

de hükmüne göre tadil etsinler. Lüzu
mu yoksa kaldırsınlar. Bunu teklif edi

yorum arkadaşlara. 

Madde bırakılma1ıdır 
Edib Ergin (Mardin); Bu madde -

nin olduğu gibi bırakılmasının zaruri ol 
duğunu, çünkü şimdiye kadar küçük cü
zütamlar arasında mahalli hizmetler 

meyanında tadad edilmekte olan ve 
ona göre idareye tabi tutulmakta bulu
nan iskeleler, kanallar ve r.- tımlarm 

memleketin ekonomik ve ticari inki • 
şaflarında büyük yer aldığından bunla
rın hususi ve mahalli hizmetler arasın. 
•lan çıkarılarak devletin amme hizmet
leri arasına alınarak bir nevi inhisara 
rabtedilmek istendiğini, fakat böyle ol
makla beraber idareye tamir. ıslah ve iş
letme hususunda ihtiyari bir 
salahiyet de verilcliğini ve icabında ma
halH vilayete de terkedilebileceğini 

söyledi. 

Bir "nal 
Ali Riza Türel (Konya} Küçük bir 

köyde bulunan bir iskele bir frrtrna ne
ticesinde yıkrlırsa bunun tamiri ıçm 

İktısad Vekaletinden müsaade mi alına_ 

caktır. diye sordu. B. Edip Ergin ce -

vah verdi: 
- Eğt:r o iskeleye lktısad Vekale

tinin teşekkülü vaziyet etmiş bulunur
sa İktısad Vekaleti bunu tamir ve islah 

edecektir. Fakat mahalli bu ıslaha lü -
1um göstermekle beraber yapılmasını 

deruhte edecek olursa ve bu teşekkül de 
bunu muvafık bulursa ona salahiyet ver
mek hakkrt'\t istimal edecektir ... 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale): 

mazbata muharririnin anlattığına göre, 
mesela Meriç veya Çanakkalenin her -
hangi bir kövü üzerirıde yapılacak bir 
köprü için izin almak mecburiyetinin 
:,fareyi ırahvedeceğini söyliyerek de -

di ki: 

- Bir takım is1celelerden dolayı va

nurlarımız i~leyemez bir hale gelmistir. 
Memleketin mi.idafaasr ve iktısadi nak

tai naz:ırclan vekalet bu işi eline almış -
tır. E<>er ·m~zhata muharririnin c;övle -
ciiai ~;hi 01aı;-.. 1<sa nahi··e mürliirünün ve 

ya 1r1~;lı;niP isi vazivetine iner .. 

i'\faılck c·rn .. ·ii•twrn· :(tıi 
İktısad E. M. M. Edib Erf!in ( :ı.fa

latva) - Kamının m;ıdde<:.i lrnk1cnda 

maruzatta bulundı•m. Muhtelif 'ıatib ar

kadaşlarımı" sc'zlcrinrlen aldığım inti. 
balar üzerine tc '·ra r tetkik edi l!T'e k iİ2'C'

re bu ma<l•lı>nin de encümenimizce iade 

edilmesini rica ediyorum. 
Ve m'\dde encümene ı;rönderildi. 

ULUS 

/Muhafız alayının onuncu, ve 
Muhafız gücünün 011 dördiincü 

vıldönümü dün kutlandı .. 
(Başı 1. inci sayfada) 

yada kendine yakışan nıevkie çıkaracak 
olan ulusumuzu, Atatürk'ümüzü koru -
mak, yani istiklali korumak, türkü ko

rumak vazifesiyle kurulan ilk kıta bu 
"Muhafız takımı" idi. 

Giinler ~eçıi; bu büyii.k imanlr. kü
çük takım bölük ve sonra tobur oldu. 

Yarbay !smail Hakkı Tekçe 

Bu tabur, yarattığı kalıramanltklar
la İnönünde kazanrlan zaferin ve orada 
temeli atılan ilk istiklal ve cumuriyet 
abidesinin ilk taşlarından biri olmuş

tur. 
Sakaryadan önce ve Sakarya esna

srnda muhafız taburu ordunun destek 
lerirıden biri idi; bütün Sakarya boyu 
taburun verdiği şehitlerin kanlariyle 
sulanmış fakat nihayet düşman da bü
kemiyeceğini anladığı bu çelikten bi
leğin karşısında yüz geri etmişti. 

Büyiik taarru?. başladı bu sefer saldrrı~ 
sırası bizdeydi .... 

istiklal savaşımızrn lıır ,.aıı ve p
refli zafer yapraklarrnda Muhafız ta
burunun da büyük hissesi vardı. 

Tabur, Kütahya önlerinde bütün bir 

düşman fırkasiyle yalmz başrna boy öl. 
çüşmüş ve onu önüne katmıştı. 

Artık dü~manlar yenilmİ!i, ana yurd 
temizlenmiş, istiklale kavuşulmuştu. 

Artık biiyiik Önderimizin yarattığı cu

muriyet giineşinden feyz almaya baş

lamış bulıınuyorduk. 

Arkadaşlar, Muhafız taburu da o 

zamanakadar muharebede ba.5arJ1ğı 

sonsuz başarılaı:uı mükafaunı &öcmW.;; 
1 haziran 927 alay o/IlJUştu. 

sa~·aş esnasında en güç vazifeleri bin 
bir kahramanlık yaratarak başaran Mu

hahz, şimdi, sullı zamanında da bize 
feyz saçan, türkün kalkınma saha<>rnda 
ilim, fen ve medeniyet salıasında dün
yaya örnek olcluğunu isbat edecek olan 
cumuriyet rejimini korumak vazifesini 

omıızlarrnda ta.')fyor. 
Arkadaşlar. bıı vazifenin ne demek 

oldu ·~unu iyi bilelim. Biz cunıuriyetin 
ve ulu başkanrnın, Büyük Millet Mec
lisinin. ve onun hiikiimetinin muhafı
zryız. Bu. her kıt:ıva na-;ib olmrvan bü
yük ser<"fli ve ~ôğiio; kabırtan bir vazi
fedir Rıına /a"i'< oldu<turr1•1~11 isbat et
mek iilfdimiizrliir Bu ·volrl;ı bütiin hir 

iman \'e hPY<'""n'.1 "iiri'r/;ii?iim;izii ·.,,_ 
b~t C'ttı<Yimi., f!İbi. <:imtfir1"rı <;nrır;ı her 

za""'-" ;,.;n <in <'-lf'~,.iYi?.. 

Pn karr~•k ,,e b•ıfır ... •• 11 zamarı'~rrh 

k,.n,,..1 ; :,,o Vl"t","1.r>n pn r?J;;ı,;"1 V~.,;ç .... 1f'r; 

tornr1A:;+c::J, ,ro ,. ..... ..,., 1-tir ~~1'7..,• .... , ... ,,.. ,. .. ..,,.,":Jn 

h" '·-•..,~,rt C"'11'1'rr ~ •• .,.,lfo P"°' "'"'"
1"'11 .. -,+ \ fıı• 

p;..., ,.,.,,...,.,_., /·"' t,-~TMt't'"''· ~rn,, .. y; l")J_ 

Projenin geri k;ılan 9 VP. 10 uncu mad -
deleri de encüm<.ne giden maddeler ge

ri geldiktt:n sonra konuşulacaktır. 
Kamutay yarın toplanacaktır. 

duğumuz gibi sulhta da ordunun çalrş
ma, inzibat, intizam, askerlik örnegi ol
mak isteriz. Bunun için didiniyoruz; 

bunun i<;in çalrşıyorıız. Orduda herkes 

on saat çalışırsa biz on dört saat çalı
şacağız. bizim bir saatimiz bile boş geç
miyecekrir. 

Biz bir menfaat, bir taltif bekleme-

Suvarileri teftiş ediyor ..• 

den yalnız ve yalnrz vazifesi ve gayesi 
ugrunda feragatle çalışan askerleriz; 
yarattığımız eserle iftihar edebilmeli
yiz. Aldığımız vazifenin büyüklüğüne 
ve şerefine layik olduğumuzu isbat et

meliyiz. Bizim için mükafat budur. 

Arkadaşlar, işte eser meydanda; bu
nunla öğünebiliriz. Fakat alayrn tari
hinin şeref sayfaları dolmamış ve ka
panmamıştır. Oraya yazılacak daha çok 
şeyler vardır. Bizi bu parlak günlere 

ulaştırmak için kanlarını akrtan azız şe

hidlerimizi saygı ile anar, hepimizi bir 

dakka sükuta çağırırım. 

A.rk~daşlar. tt1ttyı~ bu ulu gü
nü hepimiz için kutlu olsun.,, 

Muhafız alayının onuncu yrlı oluı 

dün; Muhafız Gücünün de on dördün

cü yıIJönümü idi. Ordu sporunu menı • 
leket çapında genişletmek şerefini ka

zanmış olan Muhafız Gücü sporcuları 

di.in, bugünkü ileri spor seviyesini ka -

zandırmakta büyük bir hisseleri olan 

Ankara sokaklarını her zamanki gibi 

takdir ve sevgi toplayarak dola§tılar. 

Sporu; stadyum pistleri icerisinde bı
rakmıyarak anavatantn dört kösesine 

götürmek gibi her biri sağlamlık, yurd 
sevgisi ve ideal sporun yayıcıları olan 

bu düzgün kıyafetli. siilün vücudlu 

me'T'leket çocuklarını daha çok uzun 

yıllar ve sayıları, başarıları her yıl ar -
tarak Ankara so1:aldarından gecer gör
mek. bize ger~ck bir saadet verecektir. 

Muhtelif spor ~uhelcrine mensup 
400 sporcn. saat 16,30 da, Güc önünde 
toplanaı ak Y cnişviıre, G :..iv1.;nliı. anıtı-

B. Kamil nutkunu verirken 

na, gitmişler ve oradan hareket ederek 
Türk Spor Kurumu önünden ve Halk 
evleri caddesinden geçerek Samanpaza
rına gelmişlerdir. Oradan Adliye Sara_ 

yı yoluyla Ulus Meydanına gelen güç· 
lüler, Atatürk anıtını çepçevre sarmış· 
lar ve İstiklal marşını okuyarak çelenk 
koymuşlardır. Burada gücün ikinci re
isi B. Kamil şu söylevi vermiştir: 

R. Kamil'in lilÖyle"i 

"-Türkün büyük, namdar evladı! 

Sana gene saygıya geldik!. Tüken· 

mez aşkımıu sunmağa geldik!. Yüc' 

zaferinin bu bahtsız yurdda açtığı nur

lu devrin ilk günlerinde kuruluşunu ya 

pan Muhafrz Gücü, bugün on dördün 

cü yaşrna girmiş bulunuyor. Bu mutlu 

gününü kutlarken memlekette yaşayan 

ve kurulan her yuva gibi o da kendisine 
bugünleri yaratan ve yaşatanları ve en 
başrnda da seni saygı ile anıyor ve tak
dis ediyor ... Dedikten sonra, şimdi er. 

şanlı bir tarih sayfası olan günlerden 
bahsetmiş ve memleketi sayısız acılar 

ve yoksulluklardan kurtaran büyük 

Öndere ulusun bağlılığını anlatmıştır. 

B. Kamil sözlerine şu özfü cümleler. 

le nihayet vermiştir: "- Vazifesini bi

len türk genci, senin buyruğunu bugün, 

yarın ve her zaman yerine gtirebilmelc 

için her gün biraz daha kuvvetli olma• 
ğa çalışıyor. 

Düsturumuz: [Hepimiz birimiz, bi .. 
timiz hepimiz için] fakat: 

«Hepimiz de senin için>, varol tür. 

kün şanlr Atası! ... ,, 

Nutku müteakib, sporcular Atatür
kü üç kerre "Varol!" demek suretiyle 

selamlamışlar ve güce dönmüşlerdir. 

Alay çok muntazamdı. En başta mu
zika vardı. Muhafız Gücü bayrağından 
sanra 14 üncü yıl dönümü yazılı lev
ha taşınıyordu. Sırasiyle güreşçiler, esJr 
rimciler, tenisçiler, futbolcular, atlet-

" ler, kayakcılar, vasketbol ve voleybol-

cular, bisikletçiler, atlılar kafileyi teş· 
kil ediyorlardı. Ankaralılar çelik vü

cudlu sporcularımızı candan alkışla· 

mışlardrr. Atatürk anıtındaki törenden 
sonra gücün istasyon arkasındaki bina

sında yüksek davetlilere ve spor teşki
latı büyüklerine bir kabul yapclmrştır. 

----·-·-
Bal tık denizinde 

Rir Sovyet genıisirıe çorpan 
nlmrm vapurunun adı öğrenildi 

Moskova, 1 (A.A.) - Tas ajansı bil

.liıiyor : 
Gazeteler, 24 mayısta Baltık deni

zinde bir sis esnasında Menjinski ıs
minde ki sovyet vapuruna çarparak de
niz hukuku kaidelerini ihlal eden ve sis 
den istifade ile ortadan kaybolan al
man vapurunun Flansbu.rg limanına ba~ 
lı Pollüks vapuru olduğunu bildirmek 

tedirkr. 



~HAZİRAN 1936 SALI ULUS 

Sinop Cuıııuriyet 
Müdaeiumumiliğinden : ~:-ıAN~_:ı_; 

. . hküm ve mcvkuflara 1/6/936 G. ._.. ... ;r,~.....,.0 ... ._ ... __ ~ 
Sıııop genel ceza evındekı ma .. d verilecek ekmek 20/5/936 "~~~v.oı~~~~01Qlıa":ıl~~~~~mıK'!~ 

'd 1/6/937 G k dar bir yıl ıçın e ·· · en . ne a .. ··dd tlc ve kapalı zarf usulu ıle ek-
G. den itibaren on beş gun mu e 
ailtmeğe çıka.rılmıştır. 1 samsun bir baş unundan ya· 

1 - Verilecek ekmek 1550 ra3duma~aırak pişirilecektir. ' 
pılacak ve beher ekmek. 9~ r~ü~ünün göstereceği lüzum üze-

2- Ekmekler ceza evt .dırekto g da hergün nihayet saat on 
rine yevmiye 7 yüz ili hın adet arası~ 
dörde kadar ceza evine teslim eddill~ceı:;ı;- buçuğu olan 2628 liralık 

3- İstekliler muhammen be ~ ın ~,c 
teminatı muvakkate vereceklerdır. beşde s·ınop C M U. li-

~ ·· ·· saat on · · 4- İhale ) 6 936 Cuma gunu dl" Bakanlığının mezuniyetine 
ğinde müteşekkil komisyonda A ıye 
talikan yapılacaktır. C ünü saat 14 de kadar sıra 
5- Teklif mektupları .5. 6/936 .. u~~ !addede yazılı komisyon 

numaralı makbuz mukabılınde 4 uncu 
reislii!ine verilecektir. . . azılı saatte yetişmek üzere 

6- Mektupların bcşıncı maddede Y . • · d" . r d ··nderılmesı caız ır. 
ıadC'li teahhütlü mektup şek ın e.

1
go . ·ce kapatılması lazımdır. 

Bu halde zarfın mühür mumu ı e ve ıyı 
Posta olaca'· gecikmeler kabul edilmez. . ·nde şartname dışında 

7- Şartnameye muvafık olmayan veya ıçı 
şartlan ihtiva erlen teklifler.e it~b~~ 011u~~s~~ tekalif ve damga 

8- Eksiltmeden mütevellıt bılcum e hl'l .. t . d lh ekmek veya unun ta ı ucre 
resmi ile ilan ücretleri ve ın e a~e .. hh"de aittir. 
ve masrafı vesair bilcümle mesarıf muAteak 1 C M u lig.ine ve · ı r n ara · · · 9- $artnamevi görmek ısteyen e. s· c M U liği ka-
daha fazla tafsilat almak isteyenlerın de )"0 P · 1~22i8 
lemine müracaat c.tmeleri ilin olunur. (1214 

, -

6 AY 

Vade 
8 

Ankara V afiliğinden : 
Aylık muh. Dipozito 

Mevkii 
Yenişehir aşağı· 
ayrancı 

Metruke bedeli icarı Miktarı 
N Müştemilatı Lira ku Lira ku 

ıC. No. o. 
3 oda, mutbah, 

360 Hela, odunluk 
kömürlük ıs 00 13 50 

Yenişehir süleyman 
385 

3 oda mutbah, 
hela taşlık, kuyu 20 00 
3 oda, 1 mutbah, 

18 00 
B. mezarlığı 
Ye ·ıişehir kavaklı 
dere 6-328 396 1 hela banyo 27 00 . 24 30 

k ........ ralarile müştemılatı ve 
Yukarda mevkii kapı ve metru e n ... ~ • 

. 1 ler 5 hazıran 936 cuma 
aylık bedeli icarı muhamınenlerı yazı 1 ev . k d i 

• 1 ıs 937 gayesıne a ar ca· 
günü saat 15 de açık artırma suretiy emay 

ra verilecektir. .. k .. ·· ü geçen 
İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey surme uzbere 

1 
so; d fter 

gün ve saatte hizalarında gösterilen dipozito mak uz an e e • 
darlıkta kurulan komisyona müracaatları. (1089) 1-

2032 --
İzmir Belediyesinden: 

·k 'h · · i beher tonu 913 Havagazı fabrikasının bir senelı ı tıyacı ıç n .. 
kuruştan kırk üç bin üç yüz yirmi iki lira bedeli muhammen!.~ ~~~ 
bin yedi yüz kırk beş ton Zonguldak zero dis lave ~~?en k~u~u 
ba~ kitiplikteki şartname verhile 12-6-936 cuma gunu sall~t 1. 

1 
~ 

:r '! · • · b. ·k· ·· e ı ıra ı& kapalı zarfla ihale edilecektır. lştırak ıçın ın ı ı yuz .
1 2490 nıuvakkat teminat makbuzu veya Banka teminat ~ektub.~ 1 e A 

la.yılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanmış teklıfler gun azamı 
saat 15 şe kadar encümen başkanlığına verilir. (1329) 1-2133 

Demirkapıda: İstanbul Jandarma 
Konak Komutanlığından : 

Demir kapıda Askeri levaznn anbarı yanında inpatı yarı kal
ınıg olan ve Jandarma Konak ve anbar heyetinin. oturmalarına tah· 
ais olunan binanm ikmali inpatı 19·5-936 dan itibaren kapa.tr zarf 
Usulile eksiltmeye konulmuştur. Binanın ketif bedeli. 28925 lira .: 
kuruştur. tık güvenmesi 2170 liradır. :Mukavele, eksıltme it!en 
ait fenni şartname plan ve buna ait bilcümle müteferrt kigıtları 
ı>arası mukabilind; komisyondan verilecektir. Eksiltme 3-6-936 ~r
tanıba günü saat ıs de Demir kapıdaki jandarma ko!1a~ k~~ ~
ğı binasındaki komisyonumuzda yapılacakt!r. lstek~ılenn u ;:ı : 
tarabileceklerine dair Nafıa dairesinin ehlıyet vesıkasm~ ; ı: 
•enıne bedeli için maliye sandık makbuzu veya muteber ~t; · 
tubunu ve 2490 sayılı kanunda yazılı bilumum bel~leri h 0 ~
rak eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komısyona ~mı f 
bulunmaları ilan olunur. (2588) l-200 -
Senirgend Belediye Reisliğlııden : 

1 - Kasabanın (42200) lira bedeli keşifli su tesisatı kapalı zarf 
uauliyle eksiltmeye konulmugtur. . . . 

2 - İhale yapılacağı yer Senirgend Beledıye daıresınde ve Be· 
lediye Encümeni tarafından yapılacaktır. d" 

3 - İhale 15 Temmuz 936 perşembe günü saat on beşte ır.' 
4 _ İstekliler proje ve haritaları fenni şartname ve eksıltme 

şartlarını ve fiat cetvellerini görebilmek için A
1

nkar:'taB u:u;. Ga: 
zetesi ilan memuru Bay Galipten, btan~ulda •.tan . u ~ e ~ye~ı 
au iıı.lerı· d" kt .. ı·· • ··nden lzmirde lzmır Beledıyesı Su ıılerı dı-

:r ıre or ugu • . • d 'h ı ·· ·· rektörlüğünden, Senfrgend'de Belediye daıresın en ı a e gunune 
kadar bedelsiz görebilirler. . . . • kl'l 

5 Ek ·ıt tnamesinde yazılı ıeraıtı haaz olan ıate ı er 
- sı me F · ·ı b' l 0 kt k "lt istenil ak .. b'te ve muvakkat temınatları e ır ı e e sı • 

en evr ı mus ı l-2250 
nıeye iştiraklari ilan olunur. (119~ 

Denizli Vilayeti Daimi 
Encümeninden 

Denizlide Uçancıbaşı maha11esinde hususi idareye aid (pandu· 
zoplus fabrikası demekle meshur) fabrika ve imalfithane binasr, 
imalathanede bulunan ve nevileri ve ne işde kullanıldığı kaimeye 
bağlı cetvelde yazılı olan makina ve aletiyle birlikte 4158 metre mu· 
rabbaı yeri muhtevi binanın miilkiyeti satılmak üzere kapalı zarf 
usulü ile ve şartnamesi dairesinde 28 gün müddetle artırmaya ko· 
nulmuştur. 

1 - Muhammen kıymeti (15000) lira ve muvakkat teminat ak
çesi ( 1125) liradır. 

2 - İhale 17 Haziran 936 C'arc;a'T'ha günü saat 15 de Denizli vi
layeti Dııimi enciimeninde vanıhc;ıktır. 

3 - Sartname bedelsiz olarak Deniıli encümen kaleminden te· 
darik edilir. 

İstekliler telclif mektıınh~,m ve 11?5 lir;ılık muvakkat teminat. 
larını 2490 sayılı k:ımınun 3? inci mıvMcı:;inrtelci sıırahat dairesinde 
avnı vünrle ve J'T'nayyen ı;aatten bir sa::ıt evele kad"lr m"kbtt7'! muka· 
bilinrle Denizli flhavhi7ına t1>c;lj111 etm;5 bulıın~c:ıklardır. Posta ile 
pönderilecek mektunl.,.rın ni'hııvet ikind maddede yazıh saate ka· 
dar eelmis olması ve flıs ?.arfl;ırın mtihür mumu ile ivice kapatıl
mıs bulı•nması lA.,.ımdır. Postada 0ı~n crecikmeler kabul eclilemez. 

5 - İhale 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihaleler hakkındaki 
kannna PÖredir. 

6 - ı:;artname örnei7i n,.ni:'.li enrH.,.,en kalemindedir. 
7 - fnale bedeli ile t.,.lc.,itter1ir. Yıl irinde ödenecektir. 
8 - İtan ücretiyle pul ve sair masraflar alan:\ aittir. 

(1372) 1-2198 

Kuru~ 

İŞ BÜROSU Lx1x1x1x1x:&:ı:J 

Yenişelıirde Kızılay yanında : 
1 - Bina ,arsa, bağ satmak ve almak istiyenler, 
2 - Doğru ve çabuk tercüme ve daktilo işlerini yaptırmak 

isti yenler 
3 - İnşaat yaptıracaklardan .taş, kum ve çakıla ihtiyacı 0 • 

lup da uygun fiat v ça~uk vesaı~le t~d.arikini arzu edenler ve 
her tiirlü nakliyat i len olanlar ıslf"rını emin bir surette yal
nız büromuza yaptırırlar, Tel: 2037 KERİM ERT AÇ 

Bursa Urhaylığından : 
Soğuk hava deposu inşası : 

Bursa mezbahasında yapılacak (18811 lira keşif bedelli) soğuk 
bava deposunun inpatı :ırapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş. 
tur. Eksiltme ve üstennesi 18-6·936 per,cmbe günü saat 16 da ya
pılacaktır. Eksiltme kiğıdJarmın ta~~ını 94 .kunıt brşıhğında ve. 
rilir. istekliler, 2490 sayılı kanun~ gore eksıltmeye girebilmek eh
liyetini haiz olacak ve bu iflere aıd .fenni ehli~t. ihtisas ve ticaret 
sicil ve mali itibar vesikalarını haız olacaktır. İstekliler, bütün 
prtları anlamak için her it .~~.inde uray ~§mühendisliğine ve 2490 
sayılı kanunun 32, 33 ve 34 uncu m ddelerıne uyarak 1411 lir.ılık te· 
minatlarını ve teklifnamelerini tevdi ederek üsterme saatinde uray 
komisyonuna müracaat etsinler. 0 220 1-2263 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Postahane semtinde Posta sokağında numa· 
ralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup Ankarada Bankalar çar· 
psında 13 numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz ederek Lo· 
kanta ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret Odasının 15 6 sicil numa
rasında mukayyet bulunan 1. Karpiçin unvanı ticareti İ. Karpiç Ke· 
çeci olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret 
kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 16-5-936 tarihinde tes· 
cil edildiği ilan olunur. 1-2251 

ANKARA TİCARET ODAS ıstclLLl TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Sicilli ticaretin 209 numarasında müseccel bulunan Ankara Ha
vagazı Türk anonim şirketi müdürü Bay Gustav Knorrun ahiren 
vazifesinden çıkmış olması hasebile yerine idare meclisinin 22 Ma
yıs 1936 tarihli kararile Ernst von Strital'in tayin edilerek kend" · 

ısı. 

ne nizamname mucibince imza salahiyeti verildiği bildiri1....... k 
f · ·1· 1 d'l · 1 ki h ~ ve ey-eytin tescı ı ta ep e ı mış o ma a ususu mezkfırun d · d 

. .. .d M aıre e mah-
fuz vesaıka mustenı en 30 ay ıs tarihinde tescil edildi v. • ı 
nur. 

1
_

2253 
gı ı an olu-

' 
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Türk Hava Kurumu 

PIY ANG·OSlJ 
Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmiştir.· 

2. ci Keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

(20.000,) liralık bir mükafat nrdır 

Anliara Valiliğiııden: 
Ankara Emrazı zühreviye hastanesinin 1936 mali yılına ait aşa· 

ğıda mikdar ve tahmin edilen fiatları ve muvakkat teminatı yazılı 
muhtelif ihtiyaçları açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameler hastaneden istenilir. 
Eksiltme 5-6-936 cuma günü saat 14 de emrazı zühreviye hasta· 

nesinde yapılacaktır. 
Teminatı muvakkateler behemehal ihale gününden eVYel vilii· 

yet muhasebe veznesine yatırılmış olacaktır. (1105) 
Tahmini fiat Kilo Muvakkat teminat Cinsi 
Llra ~ Llra ~ 

11,5 5600 49 
9,5 1400 10 

40 3500 105 
30 600 \3 50 
22 1750 ~8 90 

1 o 400 10 
26 150 3 
65 50 2 50 
25 150 2 90 
32 250 6 

6 3~0 1 58 
5 s 300 1 28 

14 100 1 05 
18 50 70 
15 50 41 
60 20 -90 

1,5 300 adet 34 
14 50 53 
30 25 54 
15 50 42 
15 54 43 
45 350 11 85 
12 150 ı 35 

Ekmek birinci 
Ekmek ikinci 
Et erkek koyuı 
Et kuzu 
Pirinç 
Sade yağı 
Makarna 
Zeytin yağı 
Salça 
Şeker 
Soğan 
Tuz 
Kuru Fas, lya 

Nohut 
Mercimı k 
İhlamur 
Yumurta 
Un 
Kuru meyve 
Süt 
Yoğurt 

Sabun 
Soda 

31 15 ton 34 90 Yerli maden kömürü 
Kesilmiş meşe odunu 

4 

02 
13 

30 

32000 48 
5000 48 50 

40 teneke 13 
Yaş sebze 

Gaz yağı 1-2041 

Kuruluş t) y AN J ş Serveti fUnun 
1891 verine çıkar 
44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimH ga-

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se-
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş 

w.; -- - ..: ~ 

Zonguldak Valiliğinden: 
25 • 5 - 936 da ihale edilmek üzere ilin edilmişken ihalesi 936 se

nesi haziran ayının onuncu günü saat 15 de Zonguldak viliyet dai. 
mi encümeninde yapılmak üezre yüz elli yedi bin seksen ye4i lira 
muh,ammen bedelli Beycuma - Çaycuma yolunun o+ooo • 25+934.60 
kilometreleri arasında şose ve sınai imalatı işi vahidi fiatla n ka • 
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ile 
fiat bordurolan ve keşif hulasa cetveli mukavelename projesi ve hu. 
susi şartnamesi yedi lira yirmi beş kuru' mukabilinde Zonguldak 
nafıa müdürlüğünden satın alınabilir. Muvakkat teminat, tlM lira 
35 otuz beş kuruştur. İsteklilerin muvakkat teminat ticaret odasın -
dan 936 yılı içinde alınmış vesika ve resmi gazetenin 2397 saydı nüs· 
hasında ilan edilmiş olan talimatname hükümlerine göre Nafıa Ve
kaletinden alacakları fenni ehliyet vesikası ile birlikte teklif mek. 
tuplarını yukardaki gün ve saate kadar viliyet daimi encümea reis
liğine vermeleri ve bu işe ait evvelce yapılan ilartn hükiiımib ol • 
duğu ilin olunur. (1211) 1~42 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

SUMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

A) Eksiltme prtnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Fenni şartname, 
D) Vahidi fiat ve keıif bulbalar?-
E) Projeler. 
isteyenler bu evrakı 3,96 lira bedel mukabilinde Ankara. 
da Ziraat Bankası binasındaki SUttıer Bank Muamelat 
Müdürlüğünden alabilirler. 
edilen in§ıUt bedeli 79.261,49 li.radır. 

2- Bu İfC ait eksiltme evrakı şunlardır : 

1- .Konya E~c~li~i Bez ~abrikasında yapılacak müteferrik 
ın~t vahıdı fıat esasıle eksiltmeye çıkarılmıştır. Talunin 

3- Eksıltme !6· 6. 1936 Salı günü saat 16 da A k z· 
~:n::~:1:;~katsında Sümer Bank merkezinde~i ~:=ni=~ 

. ır. 

4- Eksil~e .kapalı zarf usulile olacaktır 
5- ~st~~ılerın 5.213,07 lira muvakkat teminat vermesi 1hun 

ı;~· er,=:~:::~~ e~~ilt~eye girecekler ilan edilca meb-
larını tevsik edere~ c~~~l~~:agu~~n~. n:ıuva~.fakı_retle yaptık. 
dar bunu t krf k nun en uç gun evnlc ka-

6- Tek]"f ke ı me tuplarına leffedeceklerdir 
ı me tupları yukarda yaz 1d .. .. • 

saat evveline kadar s- B ı ıgı gun ve saatt• 1Mr 
makbu~ mukabilinde ve~~e:ekt~~k Umumi Müdürliifıae 
Posta ıle ·· d ·ı · 
dan bi.r sa~~n erı ~cek mektupların nihayet ihale aaMln· 
1inde kapat levveblınlc kadar gelmiş ve zarfın kanunt tek· 

I mtş U unması lazımdır. 1- 2ft8 

LtıtıTıx"tıTıtıTıt ... z+t ... z++ıxıil%iijLi+fili4**4i 
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Foto Amatör isleri Temiz, Ucuz, ve çabuk olarak 
Kendi atölyemizde yapılmaktadır. Halil Naci Mıhcıoğlu • • 

tıcaretevı ". Tel.1230 
Kültür Bakanlığından: 
1 - Orta okullarda fransızca, almanca ve İngilizce muallim mu

avini olmak istiyenler için bu sene imtihan açılacaktır. 
2 - İmtihanlar 1 eylUJ salı günü İstanbul üniversitesinde baJlı-

yacaktır. 

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

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

D) Her tüTlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mani vücut arı. 
ı:alarından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz 
etmeleri. 

E) En az lise ve 4, S, 6, sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bun
ların muadili tahsil görm!it olmaları, 

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

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 1702 nu
maralı kanunun I inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde 
herhanci bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edilecekler • 
dir. 

S - Yukarıki prtları haiz olan namzetler bir istida ile Vekalete 
müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktrı. 

A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine ait şehadetname veya vesikalarının asıl 

veyahut suretleri, 
C) Hilanii bal mazbatası, 
D) Maballl Maarif idaresinden nümunesine tevfikan tasdndi 

sıhhat raporu, 
E) MahaUi Maarif idaresinden tasdikli ve fotograflı fiş, 
F) Altı adet 4 X 6,5 büyüklüğünde Jc:artonsuz fotografları, . 
Bu vesikaların en son 1 • 8 • 1936 tarihine kadar Vekalete gönde

rilmi' olması lizımdır. Bu tarihten sonra Vekilete gelmif olan ve. 
ya evrakı müsbitesi noban gönderilmif bulunan istidalar hakkında 
muamele yapılmıyacakttr. Keyfiyet ilin olunur. (1215) 1-2244 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SA TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

Marangoz fabrikamızda yevmiye en az 500 en çok 1500 kilo 
destere ve rende talaşı satışı 

Azami ve asgari mikdarları yukarda yazılı ve beher kilosu 30 
santim üzerinden bir senelik tahmini bedeli 1642 lira 50 kuruş olan 
talaş 8 Haziran 936 tarihinde pazartesi günü saat 14 te açık arttırma 
ile Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 
aaulacalc:tır. Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan 123 lira 20 kuruş ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ile mezkur gün ve sa-
atte komisvona mürıacutları. (1216) 1-2257 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

t LAN 
Komutanlık birlikleri hayvanatı için 330.000 kilo yulaf veya ar. 

padan ucuı: fiat teklif edilen 16 haziran 936 sah günü saat ıs de 
kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen tutar 17325 arpanın 14025 li
radır. İlk teminatı yulafın 1300 arpanm 1053 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evet komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin ilk te
minat makbuz veya mektupları ile beraber 2490 sayılı kanunun 
2. 3. üncü maddelerindeki vesaikle birlikte belli gün ve ihaleden en 
az bir saat evetine kadar teklif mektuplannr Fındıklıdaki komutan-
lik artırma eksiltme komisyonuna vermeleri. (1219) I-2260 

t LAN 
Kırklarelinde 250 ton sığır eti ve 20 ton sabun satın alınacaktır. 

Pazarlık günü 26-6-936 dır. Sığır etinin saat on dörtte ve sabunun 
.. at 16 da pazarlığı yapılacaktır. İsteklilerin Kırklareli tüm komu-
tanlığı satın alma komisyonuna gelmeleri ( 1218) 1-2259 

ANKARA TİCARET ODAS ıstctLLt TİCARET MEMUR
LUOUNDAN: 

Sicilll ticaretin 208 numarasında müseccel bulunan Ankara Elek· 
trik Türk anonim ıirketi mUdiirii Bay Gustav Knornan ahiren 
vazifesinden çıkmıı oJmaaı haaebile yerine idare meclisinin 22 Ma
yıs 1936 tarihli kararile Emıt von Strital'in tayin edilerek kendiai.. 
'De ni•m11•1M muctbince linza aallhlyetl verildifi bildirilnlf ve key
feytin tncilf talep edilmle olmakla huauau mezkGrun dairede mah
fuz vıetaib m6steniden 3d llayıı tarihinde tescil edildili ilan olu-
mar. l-ZZ52 

Belediye Reisliğinden : 
Yenifehirde Atatürk caddesinde Ozen putahaneal sahibi Tev. 

flk dUkklnı önündeki tellre aid bOyllk bir abaya apcmı kestiğin
den dolay.ı belediye encimenince müeaaeenlnin bir hafta mGddetle 
bpabhneuna ve kendimnden 50 lira para cezası alınmuma karar ve-
rildili ilin olunur. (1223) 1-ı264 

Elektrik tesisatı eksiltmesi: 

Bartın Belediye Riyasetinden : 
Bartın elektrik teailBb 8-5-936 tarihinde ihale edilmek üzere 

kapalı zarfla eksiltmeye lronulmupa da bu ite toptan istekli çıkma
ması dolayısiyle 170G lira kqif bedelli mevcut binanın santral bi· 
nuı haline ifragı i•i Belediyece yaptırılmak ve 1875 lira ketif be
delli aiaç direkleri aynca eksiltmeye konulmak suretiyle bu ek· 
liltmeden çıbnlarak santral, lokomobil, Alternatör • tevı:i tablosu, 
bblo, muhavvile merkezi n bunlarm temel ve montajları ve tebeke 
tesisatı ve sair bilcümle teferruatı kapalı zarfla yeniden eksiltmeye 
konulmuttur. 

1 - Elektrik tealaatınm muhammen keıif bedeli 31844 lira, mu
•akkat teminat 2388 lira 30 kuruıtur. 

2 - Bu ite ait evrak fUDlardır: A • Eksiltme f8rtnamesi, B • Mu· 
kavelename projesi, C • Fenni p.rtname, D • Proje ve pllnlar, 
E • Keıifnameler ve tefettuatı. 

3 - istekliler bu ewQı Bartın belediyesinde görebilecekleri 
&ibi bedeli mukabilinde l1tanbulda taksimde lstiklll Apartımanm
da Elektrik mühendisi Hasan Halet'den alabilirler. Proje ve plin
lardan ba"ka evrakı İstanbul ve Ankara Belediyelerinde görebilirler. 

4 - Eksiltme 26 H•lraıı 936 cuma gUnU saat 15 de Bartın Be· 
ledtye encftmeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 26-6-936 cuma günü saat 14 e 
kadar 2490 savıb kanun ile muayyen vesaiki Barbn Belediye Riya-
ıetine yermek şarttır. (2740) 1-2066 

iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi ------
2 300 3 200 
4 150 s 100 
6 80 7 40 
8 30 kuruttur. 
1 - Hayır itlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilinlardan 
% ıs tenzillt yapılır. 

2 - Zayi ilin bedelleri 
maktu vilz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik. tesekkür. ev· 
tenme, vefat ve katı allka 
ilinlarrndan maktuan beş lira 
alınır. f 

1 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Senelii!i 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 " 16 .. 
1 Aylığı S ,, 9 ,, 

Posta ücreti J?Önderilmiyen 
melctublara cevab verilmez. 

Satılık arsa 
Yenifehir Selinik caddesi ni

hayetinde nazareti kesilmez ar· 
kası yeıil saha köte batı bakan· 
hklara iki dakika havadar bir ar
sa satılık. 

T. 2697 müracaat 1-2207 

Kiralık Otel 
Anafartalar caddesinde 43 nu. 

maralı Kayseri oteli mobilyesiy· 

le beraber icar olunacak. Talip 

olanlar otel altında yemiıçi Mus· 
tafaya müracaat. 

Satılık arsalar 
Yeniıehirdcı Atatürk bulva. 

rında eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selinik caddesinde Ma

liye ıubesl karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. 

1-1155 

Kiralık hane 
Cebecide Musiki muallim 

11 

mektebi kar,ısında Ce&eci kara
kolu yanında 6 numaralı hane 
3 oda, mutfak, banyo, ıu elektrik 
vardır. 

Kulüb sinemasında kontrol B . 
Mustafaya müracaat edilmesi. 

1-2262 -------------t> 
Eczacı kalfası 

aranıyor: 

Ankara Merku eczanesine 
müracaat 

1-2256 

Kiralık bağ evi 
aranıyor 

En u bir ay için kiralana· 
caktır. Tel: 3655 

1-2261 

ZAYl 

Tatbik mühUrümU zayi ettim 
yenisini yaptıracalnndan hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Samanpazarı Kasap İbrahim 
1-2255 

ZAYi VESiKA 

Ankara Emniyet Müdürliiğün. 
den aldılım 23-6-929 tarih ve 
l 794 sayılı ikamet vesikamı zayi 
ettim. Zayi vesikanın hillanO 
olmadığını ilan ederim. 

Atıf bey mabaleai Tq ocafı 
499 numarada mukim İtalya te· 
baalmdan Madam Gratıio 

ı-ızss 

lmtiyu sahibi ve Bqmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne,riyatı idare 
eden Yazı t,1&r1 MUdUril 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Bısımevinde basılmtftll. 

Günlük kasa mevcudunuz kıymmetli eıya ve evrakmız için 

lllNITIT 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler. 

Sivas Cumuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Sivas cezaevinin 937 ıenesi mayıs nihayetine kadar bir senelik 
ekmek ihtiyacı beher çifti 960 gram hesabiyle en azı 153.000 ve en 
çoiu 173000 kilo olarak alınacak olan ekmek yılbk yerli ve un bq 
ıert buğdaydan ve fabrikanın ikinci nevi unundan ve belediye narhı 
-5zerinden tenzilitiyle ibal eedilmek üzere 1 ·haziran. 1936 T. den 
itibaren kapalı sarf uauliyle 20 cUn müddetle mfliıakuaya konul • ........... 

Talip olanlarm ,;, 7 buçuk hesabiyle teminatı muvalıclcate akçuı 
ve Banka mektubu ile huiramn ZO inci cumartesi gilnll saat on bir· 
de Siva• C. il. U. lik dairesinde mlt.felddl komlıyona ve daha si• 
yade malOmat almak lstiyenlerin haplaane mlldiiriyetine mtlracaat-
lan IJh ....... fl213) 1-2243 -

Kapalı zarf usulile yapağı satışı 

Karacabey Harası Müdürlüğündeıı : 
Haranın yüz altmıt kilo safkan ve altı bin yirmi iki kilo yarım 

kan ve iki bin 1ekiz yüz yirmi dört kilo kıvırcık yapağıları kapalı 
zarf uıulile artırmaya konmuttur. Artırma gilnll 16 haziran 936 sa
lı günü saat onbettir. Muhaımnen kıymet olarak safkan Merinos 
yapağısmın kiloauna seksen yarımkan merinos yapağıamm kile>11una 
yetmif bet kıvırcık yapafısınm kilosuna altmış kurut muhammen 
kymet takdir olunmuştur. Her llçU için (dört yüz aekaen) lira mu
vakkat teminat alınacaktır. 

Artırma yeri Karacabey Harası Merkezidir. isteklilerin artırma 
gUnU teminatlarile ve vesai1tleri1e birlikte Harada bulunmalan ilan 
olunur. (1148) 1-2145 

NAS1Q1lAC1 
KANZUK 

En eski nasırlan bDe pek kll9 
bir zamanda tamamen ve k6ld1De 

den çıkarır. 
Umumi deposu: tncma Kn

zuk eczanesi, her eczanede bula
nur, ciddı ve m' n 'r bir naar 
ilicıdır. 

1 YENi ) SİNEMALAR f "ULOP) 
BUGON GONDOZ 

COROM ve CEZA 

GECE 
GOZEL GONLER 

Simon aimon. Jean Pierre Aumont 
4.tki, hiNI gençlik zevk neı,e 

fi 1 mi 

BUGON BUGl.CE 

Bir Gecenin lskandalı 
Clark Gable • Conıtance Senette 

Heyecanb ve eıran engi& 
salon filmi 

BAY ZA Ti SUNGUR 3 bl!~tran çartamba gfüıü akşamından itibaren 
YENİ SiNEMADA hünerlerine batlıyacakbr. 


