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TOPH ~K HA \'R \MI U 

Dün, stepin bağrından kopup 
gelen köylüler, Ankara ıehrinin 
ve Halkevinin misafiri oldular. 
Toprak ve bayram: Anadolu or
tasında bu iki kelimeyi yanyana 
getirebilmek başlı başına bir hadi
sedir. Anadolu ortasında toprağın 
yanına gelen kelimeler açlık, hu
kuksuzluk, çıplaklık, zulüm ve 
göz yaşı idi. Köylü bu devirde va
tandaşlığını almıştır. Hukuk bakı
mından bütün ayrılıklar ortadan 
kaldınlmıştır. Toprağı ekono -
mik tazyiklerin bir çoğundan kur
tıudık: Bu savaşa her gün devam 
etme-kteyiz. Çünkü unutl!lmamak 
gerektir ki toprağın teknikte geri
liği, cahilliği Ye sıhatsizliği de a
ğır ve acı mahkumiyetlerdir. 

Fakat toprak kanunları ile, 
kredi kararları ile, vurgunculara 
karşı aldığımız tedbirlerle onu hü
riyete kavuşturduktan batka, mil

li endüstri ile toprak sayını değer
lendirerek, tarihte ilk defa, bu 
geniş ülke üzerinde refah dev
rım açıyoruz. Biz hakiki millet 
birliğini, medeniyette ve refahta 
milli bütünlüğün kurulmasında 
görüyoruz: Bunun için köyde hu
kuk hüriyeti kafi değildir: Ancak 
kültür ve t~lrniğin temin edebile
ceği sav ve saadQt hüriyeti lazım
dır 

Köylünün, tekniksizlikten ile
ri gelen kudret israfı ile, bilmez-

likten gelen iptidailiöi ve ihti

yaçsızlığı ile sava,acağız. Muvaf
fakiyet, toprağın umumi manzara
sında görülecektir. Bugünkü man
zara daha uzun miiddet olduğu gi
bi kalamaz: O bir medeniyet hali 
bağlamalıdır. Dün Tarım enstitüsü 
talebeleri mekteb!-.rinin karşısın
daki tepeyi ağaçlarnağa hasladı
lar. Her talebenin !..ir fidanlığı o
lacak, ve her sene fidan ekimi ar
tırılarak orası ormanlanacaktır. 
Toprak bayram mm ilham ettiği 
va?ife\erin ne güzel bir sembolii ! 
Bel~i bir gün asker verir, vergi ve
rir r,ibi biitün kövlülerimi7.i etraf
larındaki çıplak.ıP,ı kaldırmağa 
davet e<1ec~ğiz. A~a.çlar ortasında 
toplu, muntazam ve kalabalık köy
ler. cen v,. !'nhi'tte cocuklar, vama-
sız esvaplar, taraf taraf, ayrı ayrı 
vazifeler verilerek, siirülmüş top
rak, yan yana gülen insan ve tabi
at! Köyde çalışmak, gökte çalış
mak demektir. Köy ıimdi bizden 
aldığı ile ilerliyerek, bize vermeğe 
ba~ladıjr vakit, yeni Türkiye dev-
letinin maddi manevi kabiliyeti, 
bu memleketi her türlü tehlikeler-
den ebedi olarak kurtarabilecek 
bir hadde varacaktır. Nufus çok
lı.;ğu ne kadar mühim ise, nuf u 

vcr:mi daha mühim bir davadır. 
İmdi nufus verimi davasını, büyük 
h,_1k yığınını ilerletmekten gayrı 
sı · ~ı~ elde edemeyiz. 

Eğer yapılacak işlerimiz çok 
olmasa, yaptıklarımızı sayarak, 
bu neslin iftihar hakkı ne kadar 
büyük olduğunu g5sterebiliriz. Fa
kat eserlerimizi bir iftihar ve 'en
lik değil, yapacak olduklarımız 
için itimad, ümid ve ıevk kaynağı 
olarak almamız lazım geldiğini 
bize öğreten şeflerimizdir. 
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t ~~1~~~!~~!w 1 

ADIMIZ, Ar-IDIMIZDiR 

lS~n haberler üçüncü 
sayf anıızdadır 

Hf•ryC'rde 5 kuru-. 

Toprak bayramı dün samimi 
de k tlandı hava • • 

ıcı 
~ 

bir ilk balo 
1826 senesind~ l•tanbula /11gil

tere Büyük Elçiliği ile gelı!1& Con
ning son derece kibirli iJi. Bcıbı
aliye geldiğinde, adet olduğu ü:.e
re, kendine giydirilmek iıtenen 
harmani'ye hakaret etti. "- Sof
rada seraskerinizin üstiine oturn
cağım!" diye haber yol adığı İfİ.ı, 
Hüsreu Paşa ziyafet li.stcsindcn 
çıktı. Huzura girerken, fıoltuğuna 
girmek istiyen iki miral ıyı koğdu. 
Sultan için top atılırken: "- Bi
zim memleketimizde barutun kıy
meti uardır!" demisti. 

Toprak bayramı, dün, güzel bir 
bahar havası içinde, kutlandı. An
kara halkevinin hazırladığı prog
ram, dünkü sayımızda bildirdiği
-nız §ekilde ve tam bir intizaeı-

Atatürk anıtına çelenk koymaia 
gelen köylüler 

la tatbik edildi. Bayram, köylü 
ve şehirli halkın candan kaynaş
masile, çok samimi ve parlak ol
du. Daha sabah saat sekizde halke-

vinin önü bir insan yığını ile dOlmut
tu. Muzika milli havalar çalıyor, bir 
taraftan da halk eve doğru durma
dan akıyardu. Elliye yakın köyden 
bir çok konuklar gelmişti. 

Saat 9.30 da, muzika Erkinlik 
marşını çaldı ve onun arkasından 
kürsüye çıkan B. Kerim Ömer Çağ
lar. halkevi adma bir söylev vererek 
misafirlere (hoş geldiniz) dedi. 

Bundan dört yıl önce, toprak bay
ramı ancak be, on kişi tarafından 
kutlanmıştı. Halbuki dün binlerce 
vatandaş bir araya toplanmıştı, B. 
Çağlar, söylevinde bu noktaya da 
İ§aret etti. Bu kaynaşmaları, bu ya
kmlaşmaları temin eden cumuriye
tin feyizlerini anlattı. 

Bundan sonra önde muzika oldu
ğu halde binlerce köylü ve Ankara
lı, ellerinde türk ve parti bayrakla
rını taşıyarak memleket ve cumuri
yet için, memleketi kurtaran ve cu
muriyeti kuranlar ve koruyanlar için 
heyecanlı gösterilerle yürüyüşe geç
tiler. Samanpazarı, Çocuksarayı, A
nafartalar caddesi yolu ile Ulus mey
danına geldiler. Atatürk anılma bir 
çelenk koyduktan sonra, köylü bir 
yurddaş, B. Semsettin bir söylev 
verdi. ~ 

Halkevinden B. Bahadır ve Ta
nın enstitüsünden 8. Necminin söy
levleri onu takip etti. 

B. Şemsettin söylevinde: 
"-- Arkadaşlar~ dündenberi 

fıer yerde lcöylt. v~ çiftçi sabam 
na ciC:ti.,'- cubl ğuna sarılmış bu
lunuyoı iJlkemi .. ekim ülkesidir. 
Biz çalışırsak millet ve devlet da
ha dinç olur. Yurdumu7. daha ba
yındırlaf ır .... ,, dedi. 

Genç halkevli 8. Bahadır Dül • 

ger, toprak bayramı dolayısiyle 
Atatürk anıtını saran bu toplulu
ğun manasını tebarüz ettirdi. 

Genç ziraatçi B. Necmi, yarınki 
türk çiftçisinden bahsederek, 
memleketimizi dünyanın en gü -
zel yurdu olduğu kadar, ilim ve 
fen alanında da yükseltmf!k ıçın 

yapılma11 lazım olan şeyleri an
lattı. 

Ulus meydanında bu söylevler 
bitince, gene önde muzıka olduğu 

halde ve hep birden şarkılar söy
liyerek asfalt yol üzerinden tarım 
enstitüsüne gidildi. Burada ta • 

lebe iki sıra olarak dizilmişlerdi. 
Rektör Dr. Falke, bütün profesör
ler ve doçentler alayı bekliyorlar
dı. Talebeden B. Umran gelenle-
re, (ho,geldiniz) dedi. Bu arada 
bir kaynaşma oldu. Konuklar 
genç ziraatçilerle çabucak anlaşa
rak gruplar halinde enstitünün 
içine dağıldılar. Laboratuvarla · 
rr, tecrübe tarlalarını, ahırları 
gezdiler. Her şeyi inceden İnceye 
gözden geçirdiler. Verilen izahlan 
dinlediler. Saat 13.30 da halkevi 
tarım enstitüsünün yemek aalo • 
nunda konuklarına 700 kişilik bir 

fSonu 5. inci •a11lada) 

Bu top meselesinin tuhaf bir 
noktaıı var: "Donanmadan atılan 
topların birinden gülle zuhurun
dan naşi kaptan tekdir olun
muftur !" 

Fakat Türkiyede türklerin ha
zır bulunduğu ilk baloyu veren de 
gene bu elçidir. Elçi balo runu Ha
liçdeki gemisinde tertibetti ve bü
tün hükümet adamlarını davet etti. 
''O vakte kadar al af ranra. ziyafet 
ve hususiyle balo heyeti lstanbul
ca görülmüş şey olmadıii ndan gö
renlerin ve işitenlerin laaccüblerinr 
mucib olmuştur.,, Davet1".Jer, fÜp 
heıiz yanlarında kadın o1mıyarak, 
evvela tersaneye gclc!i'"r rJe yat
" namazını divanhanede lrıldık
tan ıonra ıaat alaturka i 'lide s'ln· 
dallarla gemiye gittiler. Tarih, .eğ
lencenin sabaha kadar sürmüş ol
duğunu yazıyor. Erte•i gin sudur
dan Yahya Elendi &erasker Hii.s
rev Paşaya ziyafetin nasıl olduğu
nu soruyor: 

- Az vakitte çok tekellüf et
mifler. Biz bir avda tanzim ede-. 
meyız. 

Size eski l•tanbul l.onakları
nın tantanalarından ba~ıedenler 
olur&a, içkili bir bülen:n o zama
nın vezirlerine nası.! bir mucize gi
bi görünmüş old:.•ğunu hatırlayı
nız;. Serasker bundan barka, kar ı
sındaki sarıklı olduğu i i.n, föyle 
söyliyor: 

- - Ne t;are! De· lc-,.e bir ç•·y 
oldu, gid:lrrese olmaz. K"ıık ÇC!'"'' 
gibi bazı mekruh <:eyler vardı. 

ikinci baloyu franıu~ elçisi t~r
tib etmisae de, brrna d'ftJP•'il11>rtf en 

Söylevinde toprak bayramının 
manasını anlatan 8. Çağlar, bugün 
dünyanın medeni olan her memle
ketinde top,.ak işi ile uğraşanların 
ve toor"'ğr sevenlerin bir araya top
lamp bayram yaptıklarım söyledi ve 
biitün hazır bulunanlara mutlu bir 
bayram diledi. Ulus m~ydanrnda toprak bayramını kutlamalı için toplanan kalabalık bir çogu gitmemic:t"r. °" "" 

rrAJ-'YAN. HABES HARBi • 

On do (UZ tayyare Ciciga yı 
bombardıman etti 

Hahtı.~Jtı.r İtalyanların ztı.lıirli g~ız 

kullaıın1aların1 prottı.sto ediyorlal' 
Adiaababa, 22 (A.A.) - Bu r'• h 

19 İtalyan bombardıman tayyaresi Cı
ciga'ya gelerek hinden fazla bomba at. 
mışlardıı·. Kaç kişinin öldüğü ve zara
rın ne kadar old:ığu be11i değilse de b:.ı
nun çek ehemiyetli old:.ığu sanılmakta
dır. Zırnnedildiğine göre bombardımC\n. 
dan maksad, Nasib:ı uınumi karargahını 
tahrib etmek idi. Fakat ne Nasibu ne 
de kurmayı orada bulunmıyord:ı 

Adisababa, 22 ( A.A.) - Ciciga'nın 

bombaı·dımanında, habeş hastanesiyle 
avrupalılara aid bir çok dükkan hıuab 
olmuştur. 

Ü•Jll""lenle lı ·iyiil; lıir 
ftuıliy''' l'(ff 

Londra, 22 (A.A.) - Royter'in harb 
muhabirinden: 

Her iki tarafta, cephelerde büyük bir 
faaliyet olduğa bildiriliyor. 

f Sonu 3. üncü sayfada) 

Taarru:uı geçlıği söylenen hab""ş ord.ı -

1 sunan Üç kumandam: Ras H aib, 
Ra11 Kasa ve Raa Kapa:1o 

"Ulıı~,, un Dil Yazıl· 1 

(:ıiincs -Dil lt!ori. i i ltı. kelim • • t· .-ı H , 
ve tarihi tetk:ik yapnıak te·eı·Üll ~lt3ri 

1 

Sii11wrlilerirı umı yurdu 
ııt•n•:fitlir? 

Kelime tarihi ve toponomas
tique tetkik yolu ile eski tarihin 
sıkı bir dLiğümünü çözmek tecrü
besini yapacagız. T elkik konumuz 
Sümer ve Akal tarihinde Zigurat 
biçiminde yazılan kelimedir. Bu 
kelime ilkel mabetlere işaret eden 
bir has isimdi. Çözmek istediğimiz 
tarihi düğüme gelince onu da şu 
kısa cümle ile ifade edebiliriz: 
Sümerliler Mezopotamyaya hangi 
ana yurttan ve hangi ıöç yolu bo
yunca geldiler? 

Ne arkeoloğler, ne tarihçiler, 
ne de dilciler şimdiye kadar bu 
problemin çozül:nesini kolaylaştı
rır müspet, kesin hiç bir malumat 
\'eremediler. Bunun içindir ki Sü
merlilerin ana yurdunu aramak işi 
çeşitli faraziyelere yol açtı. Bu fa
raziyeleri hulasa ederek ş~vlece 
too y-ı '.>i · z. 

l. - s· rn"'rr' r r' .~. '! 'di
ler. B·•n in n3n: .rı.1 ba ınd .Siı 
Arth •r K eith vardır. Onlara Jre 
Sümer. Etam, Bı;:..ıç bnlgeleriyie; 

Sind ve Ganj havzaları arasında 
ve mü~terek bir hat üzer"nde b r 
ırk ve kültür bir ligi vardır. Ve bu 
memleketler halkı biribirinden ny 
nlmı!tır. 

2. - Sümerliler deniz yolu ile 
ve Basra körfezi kıyılarından göç
tüler. Bu fikirde oian İara g .ire ..>:..ı
mer efsanelerinde yarı balık yar: 
İnsan olarak tasvir edilen ve o 
illere el hünerini yazı yazma n
natını ve eski kültürü tamamlırı.n 
bütün fikri mahsul' ri eetirdikl ·
ri söylenen cl .. ni:ı:ci ka · 1 Sumer
lilerin kendisi idi [1]. 

- Sayfayı çeviriniz • 

[1] /.._Jiım efsanesinde balığm 
karnmda ycışadığı öylenen Yu
ııus Yalavacm hunlardan olması 
gerektir. Bugün bile B.ağilad'da 
kullanılan dışı katranlı yuvarlak 
ve bir kişilik kayıklar uzaktan ya
rı insan yarı balık manzarası ver
mektedir. Bell.i Yunus Yalavaç 
bu kayıkta geceliyordu. Onun 
icindir ki uzun müddet balığıa 
karmnda yaşadığı söylenmiştir. 



( BQ.fı 1. inci sayfada) 

3. - Sümerliler Arap yarım a
dası kıyılan boyunca Afrikadan 
geldiler. Bu iddia kuvvetli tarafçı 
bulamadığı için unutulmuş gibi
dir. 

Bütiin bunlar tahmin ve farazi
yeden ibarettir. Hiç birisi kuvvet
li ispat ve delil yardımı ile haki
kat katına çıkam dı. Ur kazısını 
muvaffakıyetle başaran tanınmış 
alim L. Woolley bütün bu farazi
yeleri hesaba katarak şu mühim 
mütalaayı yürütür: 

[ ... en son gelenler Siimerli
lerdir. Bunlar koyu saçlı İnsanlar
dı "Metinlerde kara başlar diye 
yazılır". Dilleri bitişken idi. Eti
moloiide de~il fakat gövdele•.mek
te eski Tiirkçe (Turanca) y~ bir
az benzerdi. Gövde yapılrslarrna 
göre Hindo · Cermen ırkından idi
ler. Gösterişlerine göre de bugün-
kü Araplara benzemiyor değiller
di. Fikren herhalde iyi inkişaf et
mi,lerdi. Asıl yurtları bi!inmiyor. 
Halkın hafızasında; mabutlarmın 
dağ başında ve ayakta olarak ya
şaması bunların dağlık bir arazi
den indiklerini gösterir. Cıkardı
ğ.ımız buneticeyi kuvvetl~ndiren 
bir dt-lil de yapı tarzlarının orma
nı bol; yüksek yaylalara mahsus 
h:r istife ait olmasıdır. 

Tevratın tekvin bahsindek· "ve 
kavm doğudan gelerek Schinar 
sahrnnna yavıldı ve orada yurt 
tuttu'' sözleri Sümerliler icindir. 
Ve Sümer akınlanna ait ~asallar
dan çıkınıt olmak gerektir. Böyle 
olm .. '.la heraber bu sözler Siimer
lilerin Elam dağlarından inmiı 
olmalarma delil teskil edemez. 
Mezopotamyanın ilk sivilizasyo
nuna ait Sümer masallan oralara. 
deniz yolivle bir kavmin geldiğini 
anlatırsa da hu kavim Sümerlile
rin kPndilerinden baskası olamaz. 

Ge.-çek: Sümerlılerin en eski za
manlarda cenubı Mezopotamyada 
yaşamı§ olmaları ve yine kendile
rinin en eski Sümer aitesi olarak 
kutladıkları Eridunun en cenupta 
bir tehir bulunması bu tema.yülü 
kuvvetlendiı' iHr. (Vor 5000 Jah
ren ı. 13, 141. 

Woolley: Sir Arthur Keith'in 
Ganj ile Mezopotamya arasında
ki hısım medeniyetleri müşterek 
bir hat üzerinde biribirine bağla
masına da dokunarak der ki: 
f Bö;> le yapmaktansa bu kültür ve 
ırk akrabalığına ya uzaklarda me
sela Bülücistan dağları arasında 

ve yahut bizim henüz öğreneme
diğimiz bir semtte müşterek bir 
ana kaynak aramak daha kat'i bir 
hakikat ifade$İ olurdu. S. 15). 

W oolley doğruyu söylemiştir. 
Filhakika bütiin dünyaya yayıl
mış olduğuna artık herkesin inan-

mağa başladığı bu çok eski ve çok 
yüce ana meden:yetin merkezi ka-
dar, takip ettiği akın yolları da 
kat'i olarak tespit edilmek gerek-
tir. Yapacağımız tecrübe bu yol
lardan ufa.k bir parçayı aydınlat
mak içindir. 
· Yolu çizmek için kullanacağı
mız nırengı noktaları siguratlar
dır. 

."iinwr ,,ig11rutlt1rı 

Sümerin her sitesinde bir sigu
rat vardı. Siguratlar önce yalnız 

mabet olarak yapılıyordu. Ve ilk 
yapılanları pişmem!' tuğlaların 

yn.ni kerpiçlerin hendesi bir ıe
.kil de üstüste istif edilmesinden 

husule gelmit kulelerdi. Evlerden 
ve devlet yapılanndan yüksek ol
ması şarttı. Sümerliler ibadetleri
ni gün~in ilk ı~ığına yönelttikle
ri için o ilk ışığın el ve ayak dey
miyen yüksek bir noktada çavma· 
srnı isterlerdi ve işte siguratlar o 
hizmeti görüyorlardı. 

Mezopotamyanın deniz byıla
rında toprak; durgun deniz yüzü 
gibi düzdür. f-':ç bir d::ılgası ve hiç 
bir ürp'!rtisi ol""'lıyan o diizlü!~ler-

Dil Yazıları 

de güneşin ışığı birden bire yayı
lır. Halbuki Sümerlilerin eski yur
dunda yüce dağlar, sivri sivri ka
y<tlnr, ulu ulu ağaçlar vardı. Gü
neşin ışığı ilk defa onların te ıelc
rine düşerdi. O suretle bir ibadet 
kıblesi ve bir ibadet zamanı tes
pit edilebiliyordu. Mezopotamya
da ne k1ble ne zaman tayini ka
bildi. Bu ihtiyacı karşılamak en
dişesi s:t!urat!arı doğurdu. Böy
lece si~uratlarm birer yapma dağ 
oldu[!unu öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bazıları siguratların yapılma
sındaki sebebi başka mevzularda 
ararlar. Onlara göre sömürgeciler 
zararlı suları dı,rdurm.ık veya d:. 
leklerine göre akıtmak icin kolle!<
tif calısMak ihtivacını duydukları 
wmnn h 0 r köyden hirk:!Ç amele 
göndermek suretiyle bir ça.lı~nıa 
merkezinde toplanırlardı. Bu ame
leler beraberlerinde getird:kferi 
özgü A.letleri ve yiyecekleri bir 
noktada toplamak ve teleften esir
gemek için umumun malı olmak 
üzere birer kule in,asına koyuldu
lar. Bunlar hem ambar hem mabet 
olarak kullanıhyord'!.l. Sümer site-
lerinin kurulmuında bu kulelerin 
rolü çok büyük olmak &erektir. 

Sonraları Kaide ve Aaurda da 
sigurat inşa!'ı devam etmiştir. Her 
büyük şehirde menşei herhalde 
Sümer olan bir sigurat bulunurdu. 
DRfl' !'ekenesi olan Sümerlil,.r ana 
yurtlannda mabutları dağlarda 
ve ayakta durur vaziyette tasav
Tiır ederlerdi. Bundan Sümerlile
rin dağlant doğru ibadet ettikleri 
anlaşılır. 

Mezopotamyanın feyezan lan 
dolayısiyle de SümerJiler evlerini 
sun 'i veya yapma tepeler üzerin
de kurmak ihtiyacını duydular. 
Bu duygu yalnız pratik bir zaru
ret karşılamuı düıüncesinden zi
yade atavizm yolu ile kendilerine 
geçen dağhlılc ananesının ilha
mından doğmuştu [2]. 

Sipurnt Kelime.~inin Morfolof!fİ 

Sigurat kelimesinin timdi sig
gurat biçiminde yazılan tekli bize 
bu kelimenin önceleri daha h~ka • 
bir morfolojide kullanılrnq oldu
ğunu anlatır. Zira bu ıekildeki ai
gurat hatta Akatça bile olmıyan 
tamamiyle samilqmİf bir kelime
dir. Halbuki ~iguratlar en eski Sü
mer dehaaının eseridir. Ve ana 
yurttaki kutlu dağ tepelerini an
dırmak için yapılmışl~dır. O dağ 
tepeleri ki, aivrilerinin dört çev· 
resinde ulu ulu ağaçlar bulunur
du,. Medeniyet ilerledikçe aigurat
lar da ağaçlandı. Her ıiguratın 
sedleri üzerinde ve taraçalarında 
daima yeşil kalan ağaçlar yetiıti· 
riliyordu. Babil'in asma bahceleri 
altlarından nehirlerin aktığı -Kur' -
anda zikredilen adin (3[ cennet
leri bunların bir başka çeşididir. 
Onların yapılışında bu clağ ve a
ğaç hasretinin hızını duymamak 
kabil midir. SiguratJarın mima
ri. tarzını anlatırken Woollcy der 
kı: "Belki de bu iatinat yapıları, 
gerek taraçalar; Sümerlilerin kurt
larmdaki ormanlı dağları sadıka
ne bir ıuretle temsil düşüncesiyle 
ağaçlarl~ süslenmiıti [ 4]". Sigu
ratların mıasında büyük bir sanat 
dehası hakim olmuıtur. \Voolley'. 
in anlattığına göre ur - nammu'
mm yaptırdığı sigurat eski \'e çü
rük bir sigurat üzerine kurulmuş
tu. Şekli mustatild:r. Boyu 60 met6 
reden bir az fazla genifliği 150 
metre idi. Asıl yüksekliği 21 met
reye varıyordu. Dört köseai dört 
coğrafi cihet gösteriyordu. Genel 
heyeti sade bir tuğla yapısından 
ibarettir. Dış duvarları asfltla kay
naştırılmı§ tuğladan örülmüştü. 
Duvarların dışında geniş ve yassı 
sütunlar bulunmaktadır. Münferit 

[2] Woolley. Vor 5000 Jahren 
. 85. 

[3] Eden ve edin Sümercede 
düz ova ve yeşillik demektir. 

[ 4] Woolley vor 5000 Jahren 
s. 85. 

[5) Aynı kitap s. 85. 

tJ L ı 

• ç 
Muş'ta inkılap ve istiklal 

konf erarisları 
Muş, 22 (A.A.) -- Burrün saat 

10 da evimizde inkılap konusu 
iızer~nde birinci konferans veril -
miştir. Çok canlı olarak anlatılan 
bu konferansı bine yakın yurddaş 
dinlemis ve inkı~: p heyec.'1nlarmı 
tazelemi;tir. 

Bir İzmit kulübünün 
24 üncü yılr 

lzmit, 22 (A.A.) Akye~il 

spor kı.fii.'·ü, 24 iincü yıldönümü 

dolayısiyle Ulu Gazi okulu salon
larında bir danslı çay vermiştir. 

Çayda, ,ehrin bütün büyükleri 
ailece hazır bulonm~ Ye AJc:ye -
,il'den 935 yılı Türkiye biaiklet 
sürat birinciliğini kazanan Yu -
nus'la Türkiye mukavemet ikin
ciliğini kazanan Orhan'a, ayrıca 
da bölge birinciliklerinde derece 
alan atlet ve bisikletçilere madal
yaları merasimle ilbay Hamid Ü•
kay tarafından verilmiştir. 

Bt•gün de sinema salonunda 
Akyeşil kulübü senelik genel top
lantısını yaparak yeni çahtmalar 
üzerinde konuşmuş ve idare heye
t ini yenilemiş.tir. ---·----
Kum memleket haberleri 

Kon' a ht'lt•clh t·siııin bankadan . . 
ala~~ para 

Konya belediyeşİnİıı Emlak ve Ey. 

tıun bankasına olan borcunu k"lpntmah 
e Dutlu suyunu §C!lre getinnek mak. 

ııad.iyle Belediye!er banka.ından yapa

cağı 322 bin liralık istikraz karan~ ba
kanlıfl tamından tu'dik edihniıtir. 

Elma kndrJaril mücadele 

Edime tanın direktörlüğü elma kur. 
<b) la mücadele etmek için bütün ba
w-lıldannı bitİruıİ4tir. Bu sava, baıla.. 
m:ık için çiçek açımı bekknmdctedir. 

Trak) ada ipek böceği ıohurnu 
dai;ıtıhyor. 

Umumi müfettiılilı tarafından Trak_ 
ya nuntakasnulaki koıza miista.haiilerine 
parası mah•ul olduğu zaman almmak ü
zere İpek böcefi tohuma dajıtılacakbr. 

Edirne ınmtakasında meyvacıhk 
',. S{·bzeciJik iizt•rindc tetkiklt•r 

Ziraat enstitüsü profesörlerinden Dr. 
Glayberk umurni müfetti~liğin t~ebbü. 
sü üzerine Edirneye giderek Trakya 
nuntakası meyvecilik ve .eb:zecilik iıle
ri Üzerinde tetkiklere '-!•m~tır. Dr. 
donü~te Alpulh.ıya da ıuğrayncnktır. 

Efcs'i gezen sey)ablar 
lzmire lngiliz bandU"alı bir vapurla 

350 seyyah gelmiş ve lznair e•ki eser. 
leriyk müzeyi gördül&ten .. nra buı\L 
ei bir trenle Selçuk'a giderek Efea ha
rabelerini ge:zmiılc.rdir. 14 bin tonluk 
"apurda her türlü konfor yardır. 

Yabani domuz müt·adt·l~i 

Tarım bakanlıimrn gön.dermiı oldu. 
ğu av tüfekleriyle köylerde yabani do.. 
nnız öldürmek Üzere sürek a,·)ım yapıl. 
maktachr. Şuh.tm onbeJiodenben iz. 
mir Yiliycti köylerinde 2405 yabani do
m02 öldüriilmü,tür. Bunun ay aonuna 
kadar 4000 i bulacağı u.mvlmaktad1r. 

TrakJada ekin ~·azip·ti 

Edirne vilayetinde n Trakyanın 

dicer yerlerinde ekin vaziyeti çok i
yidir. Son bafta.larda havanın yaiışlı 
geçmesi mahaullerUı çabuk Jıuvvet· 

lenmeaine yaramaktadır. 

duvarlann temel hattının düz ol
mayıp muhaddep oluşu dikkati 
!;elcen muayyen bir kuvvet tesiri 
vermektedir. Sigurabn kutlu yeri 
tepeded•r. Oraya cıkaran merdi
ven şimal tarafmd'ldır [ 51. 

H. R. Tankut 
( Arhrsı ~·ar) 

E LER 
Diinkü spo~ hareketleri 

l\lemlckctiıı her tarafında can• 
spor miisahakaları oldu 

Dün Ankara mnıtakaın lik maçla
rının ikinci devre oyunları iki alanda 
birden bn~ladı. 
Muhafız Gücti alanında: 

Geçen yıllarda Ankarıının biricik 
spor yeri olan Muhafız Gücii alanı, 
Ankara Gücü sahası yapıldıktan aon
ra, yalnız Gücün ekzeraizlerine mah
sus bir yer olmu,tu. Uzun yıllar An
kara sporuna birçok hizmetlerde bu
lunan Muhafız Gücünün değerli baş
kanı yarbay lsmail Hakkı hu eaki apor 
alanını, mükemmel bir bale getirerek 
gençliğin çalış.ıruuı için açmr~hr. Öğ

rendiğimize göre, Muhafız Gücü, 1 
hazirana rastlayan kurulut ~·· inün 
yıldönümünde, bir yaba.Der futbOI ta
knnı getirerek alanın açılma törenini 
yapacaktır. 

Dün bu alanda, Ankara. Güc.ü -
Çankaya genç talnmlan 0..0, Gençler 
birliği - Çankaya ikinci taknnlan 1-1 
berabere kaldılar. Kınkkaleliler gel· 
mediklerinden Muhafız Cücü birinci 
takımı hükmen lrazanmıt sayıldı. A· 
ralarma nizamsız oyuncular karıtan 
Gü•enç.aporla Ankara Gücünün bu 
maçı ekxersia mahiyetini aldı ve Güç 
maçı 0-2 kazandı. 
Ankara Gücü alanında: 

Ge.nç talcnnlar arasındaki maçlar
da, Altınordu - Güvençıporu 1-3; i
kinci takımlar maçmda, gene Albn
ordu Demirsporu 2-4 yendi. 

Hakem Nurinin idareııinde oy -
nanan, Dcmirsnor - Altmordu birinci 
takımlar maçını, 1-10 gibi biiyÜk bir 
farkla, Altınordu kazandı. Demirapor 
hu '>ir tek golünü penaltıdan yaptı. 

Günün mühim oyunu, Çankaya • 

Geneler s:rliği arasında idi. Oyunu 
Beykozlu Burh11n idare etti. Eğer po
lisin el koyduğu ufalr hadise ol
masaydı. dün güzel bir maç seyretti
ğimize memntm olarak alandan ayrı
lacaktık. Aslmda ehemiyet verilmeğe 
değmezM! de futbol alanlarma yaku-

RIBI .. ll'OGRAFl' A 

Yurd 
Partimiz tarafından köylümüzün 

okuma ihtiyacuu kaı-plamak ve ge
ni! ha& yığmlarma inkılabımızı ve 
onun büyük devrimlerini tanıtmak 
gayesile çıkarılan on bet günlük 
Yurd gazetesinin 15 mart tarihli 57 
inci sayısı çıkmışbr.Bu sayının duvar 
aayfumda Atatürkün Ankaraya dö
nüşü, bir köyde yapılmış o!an Ata
türlc anıtı, Ankarada devlet mahal
lesi, Afyon - Isparta demiryoluna da
ir haberler, büyük kıtada resimler 
ve iri harflerle çok açık bir şekilde 
yazılmıştır. Bundan başka gazetenin 
diğer sayfalarmda Kayseri bez ve 
Keçiburlu kükürt fabrikalarının ça
lışmalarına dair ma1Uınat, yeni f m
dık nizamnamesi, sıtma savaşı •e 
Konya ovumm aulanmuı, hül<ii.me
tin köylüden aldığı buğdaylar hak
lnnda kısa ve özlü haberlerle, hay
van bakımı, sebze bahçıvanlığ?, ve 
diğer zirai öğütler Ye haberler var
dır. 

Köylümüzü hem eğlendirmek ve 
hem de kültür seviye9!ni yükselte
cek mahiyette olan bu gazetenin ya
yılması, kabil olduğu kadar fazla halk 
tarafından o!runulmaanu temin için 
bütün bu i~le al5.kalı olan aydmla"n
mrzm ellerinden geleni esirgememe
leri bir yurd borcu olmuştur. 

1 ayııak 
Bir' aydanberi neşttdilmekte olan 

haftalık Kaynak gazetesinin 21 mart 
tarihli dördüncü sayısı elimizdedir. 
16 büyük gazete sayfası üzerinde re
simli olarak çıkan bu aiyaaal ve sos
yal gazetenin son aaywnda hafta
nın en mühim haberlerinin en veciz 
bir tarzda hulasalarmdan başka ıu 
yazılar gö:.ıe çarpmaktadır: Ziraat 
Bakam Muhli$ Erkmen'le bir müla
kat, Ren'in askeri işgalini 'ö,zü ile 

mayan bu vaka, oraya gelenlere bir 
üzüntü verdi. 

Birinci de\.Teyi Çankaya 0-1 ka
zanarak bitirdi. ikinci deYrede 18 ia
ci dakikada Gençler önce beraber!ifi 
elde ettiler. Sonra da galibiyet goli
nü attılar. Çankayanın küçük Omeri, 
Gençler kalesine arka arkaya o:.n 
korner vuruşlan a1raamda karqıklda
tan faydalanarak tekrar beraber'iii 
temin etti. Oytınun aon OD bet dakika-
11nda Gençler Birliği üçüncü .,,. -. 
nuncu golü yaparak maçı 2-3 lıazan41, 

İstanbul Maçları 
lataııbul, 22 (A.A.) - &...- ya

pılan lik maçları fU neticf'leri •ermit
tir: 

f'"rwr stmlrrula: 
Vefa - Beykoz maçı birinci d . re

de 3-1 Vefa lehine bitmiş olmakla be
raber, Beykozluların ikinci deYJ"edelri 
ulu oyunları neticesinde 3-3 berahere 
nihayetlenmittir. ikinci Fenerbahçe -
Eyüb oyununu, san lacivertliler hi
kim b!r oyundan ııonra birinci dc\•re 
3-0 olllrak 5-0 kazandılar. 

1'tık~im starlıntfo: 

Galatasaray - Topkapı maçı 3-1 
Galatasarayın galibiyeti~ le neticet .. .,_ 
di. Topkapmın bundan Önce Fen"!r
babçeye karp da 1--0 gibi çok p:&:zel 
bir netice aldığı bu vesile ile tekrar 
olunbailir. Bu maçtan sonra oynanl\n 
Güneı - lıtanbulapor m:;SAbah:ıuı da 
1--0 Günetin galibiyetiyle nı :cetentli. 

.S1>re/ 11tadımla: 
Süleymaniye 3-0 Hit.İ\I• yendiklen 

sonra, Beşiktatla Anadolu kar:tıla~lt
lar. Anadolulular kuv-..etli Be!\ik:aş 

takımına karşı ezilmeden hatta ma
vaffakiyetle oynıyarak iki de gol Rttt

Jar- •e mtt<"• 4-2 gibi iyi bir netice ıle 
,.e fftk~t mağlub olaral. hitlrcfileı 

gören bir vatandaıım12m anlattıkla
n, Milletler cemiyetinin iç yüzü, Ah
met Emin Yalman'm bil§ yazısı: Av
rupanın nonnalletmesine doğru, 
Memet vatandaşla dertleşme. An'<a· 
raya l J saatta gidebilect'ğiz, haftalık 
icmal, İstanbul ne diyor?, Amaika 
,ehirlerinde yakın tarlı mahalleleri, 
Nurullah Ataç'm yazısı: Bir mec. 
mua, Mahmut Y cari Üe mülikat, 
Almanyanm Avusturyayı ilhak et
mesi tehlikesi kal'flunda italyanlar 
hatbı bitirmiye mecbur, karakterleri 
hesapla bulmanın bir usulü. kuaur
suz güzelli!· yer yüzünde yolıtur, 
Mahmut Y esarinin romanı "Nar ta
nesi", Cahit Uçuk'un hiki.yesi: "Pa
ravan", Ali Raa: "Gurbette lı-~ 
ma gelenler", Beş ahbap Ç&VUf, K.. 
sel'in romanı "Dnlu fitekler", bayat 
kırkından sonra başlar, Arif Cemil: 
.. Kachn asker", apor, sinema, çocuk, 
piyasa ve borsa ıütunlan Ye diğer 
haberler, karikatürler. 

Ağaç 
Çıkışını bu aütunlarda bilcirmiı 

olduğumuz bu genç fikir ve sanat 
mecmuasının 2 inci sayısı ayY'ı in
tizam ve güzellikle çdmuft... Necib 
fazılın "Allahm dünya" bathlrh bir 
yazıaiyle başlıyan bu sayıda Burhan 
Toprak: "Köşeden ayn}ırken", Sa. 
ut Kemal Yetkin "Ai-. altmda" 
F rançois Mauriac' dan Burhan Top.. 

- rak tarafından dilnıize çevrilen .. Ro
man" isimli tetkik'in devamı, 5.a.. 
haddin Rahmi Eyiboğlu "Bihnecele. 
rin h<ıkkında" Said faile ·~Kalörifer 
ve bahar - devam edecek bir hilııiye•, 
aktüalite Ye tenlöd IÜtunlan, Necib 
Fazıl, Ahmed Hamdi ve Ahmed 
Muhib'in birer tiiri ....dır . 

Erzurunı kültür diTektörlüiü 
Erzurum lriihür. cfireMörlip.. K.,.ı. 

:r• .ilk tedri&at aıifettiti HllllMli ..... 
dihlli,tir. • 
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Alın· 11 ~evalH lı€rıüz belli değil· Alman 
ga'~eteleri anla~ma yı teııl\:id ediyorlar 
Berlın, 22 (A.A.) - Vilhelnış raa- ı 

&e'nin yi.ıksek bir memuru Londra tek· 
liflerinden bahsederek "Lokarno muh
tırası tam bir Versay fikrinden mül
hemdir. S nk" Londrada toplanan 
devlet adamları tarihte Y• nılmrşlar" 
demiştir. Alman cevabı hakkında a· 
çık bilgiler alw .. J: katiyen mümkün 
değ:ldir. Bun·· ! htraher B. Hi !erin 
pazartesi güni•ııtı'.c.- önce hiçbir ' zİ· 
yet almıyacağı ihsas edilmektedir. 
Herhalde, B. Hitler'in, pazar günü 
Breslav'da vereceği nutulıta, dün 
Hamburg'ta olduğ'u gibi, Londra tek
liflerinden umumi ,ekilde bahsetme· 
si ihtimali vardır. 

B. Flanden'in mecliste söylediği 

nutuk elverişli karşılanmamıştır. Bu 
hususta Berliner Bönensaytung gaze· 
tesi: 

"29 mart seçiminde, şeref hakkın· 
daki görüşümüzün B. Flanden'in gö
rütünden aşağı olmadığını gösterece· 
ğiz.'' demektedir. 

Basın, teklifleri tenkid etmekle be· 
raber hükümetin vaziyetini açıkça 

anlatmamaktadır. 

Angrif gazetesi, B. Hitler'in Ham· 
burg'ta "hukuk müsav.ıtı sahasında 

bir santimetre bile gerilemiyeceğim" 
dediğini hatırlatmakla iktifa etmekte 
ve Ren bölgesinde yeni bir askerlik 
dr§ı bölge kurmak projesini saçma 
bulmaktadır. Almanya, prensip bakı
mından La Hey divanına baş vurma· 
ğa muanz de-ildir. Fakat buı;inkü 

hadiseye, bu muamele uygun değil

dir. Zira ortadaki mesele, hukuki de· 
ğil, siyasidir. 

diselcri kım bilir ne neticeler verirdi. 
Den 1: oluyor ki, bize bu knlkan la
zımdır.'' 

" /ngiliz - /rmısız anlu§mczzlıiiı 
lıallnlmuştıır. ,. 

Londra, 22 (A.A .) - Sandey Tay· 
mis iyor ki: "Fransız. İngiliz anla§maz
lıklan h:ılloldu. Garb devletleri şim::li 

b" 1 şik bir cephe gösteriyorlar. Bu 
Fran:ıa ile Belç:ka tarafından Eden'in 
tavsiyesi üzerine tutulan sabırlı hareket 
sayesinde mümkün olmuştur. Şimdi ya
pıhcnk en iyi şey Almanyanrn kendisine 
yapılan teklifleri halisane kabul etme
sidir. B~ arsıulusal vaziyeti çek aydın. 
!atacak ve Fransa ile Belç"kanın müş
terek dünya sulhu menfaatlerine karşı 
gösterdikleri müsavattan daha ağır bir 
şey olmıyacaktır. lngiltere ve ltalya ta· 
rafından Belçikaya gönderilip metni Be. 
yaz k"tabta ç kan mektublar, İtbirliğin
den k:lçınmak zamanı olmadığım Ber
lin'e aç kça göstermektedir. 

Londra görüımclerinin ba,Iıca ne. 
ticesi. ilk defa olmak üzere karşılıklı 
mahiyette İngiliz • frans:z • be]çilm te
ahhüdlcridir. Ancak b'.Jnun yanlıt an!a.. 
şılmaması ln"Zımdrr. Biz, S:>vyet Ruıı

yanın veya k:içük antantın te~ebhtisü •r. 
le ya~ılacalt bir hnrbe sürüklenmemeli
yiz. Bu ncktada Fransa ile anlaşmamız 
gerck"r. Öte taraftan evrensel tea.'ıhü • 
lere de girişmemeliyiz." 

/Uoskova malı/illerinin fikirleri 

Moskova, 22 (A.A.) Yarı 
resmi bir şahsiyet, Lokarno anla1· 
maları hakkında birhaç fikir yü
rüttüğü sırada. "Londra kararları 
hakkın ve saeduyunun zaferini 

1 t " d • . an a ır. emıttır. 

Ro a 1'.oııuşmaia ~ı 
devam ediyor 

Roma, 22 (A.A.) - Musolini, 
Şuşnig ve Gömböş arasındaki ko· 
nuşmalara bugün de devam olu • 
nacaktır. Konuşmalar hakkında 
şimdiye kadar elde edilen bilg· er 
kati değilse de üç devletin menfa
at ve işbirliği hususunda azim be
raberliğini teyid ede.."l ve Roma 
anlaşmalaruu genişleten bir vesi
ka imzalanaca1;;:tır. Roma anlaş -
maları diğer Tuna devletler

0

' 1e de 
açık bulundurulncaktır. Avustur
ya başbakanının yakında Bef t; .. a
da giderek Viyana ve Prag arasın
da kurulan 800 münasehetbre 
benzer mü~sebetler kurmaya çn
lı~acafrı hal kında dün bazı söz er 
dola:mı~ ise ele böyle b ;r proje:ı.n 
ya 1·ında gerç::!deşemiycceği an:a. 
§ılmaktadır. 

1 li::ıcaristan'a gelince, bunun da 
andlaşmaların tadai ve ycnid:::ı1 
aiJahianmak hıı1:krr.ı elde etmeye 
uğragtıilı, fakat İtalya ile A vus • 
turyanın bugünkü şartlar içinde 
bu yolda Macar:st:ınm p~fiİ sıra 
gitmeye meyali o!madı:darı sa -
nılmaldadır. 

Avusturyn ve mavrır devfot adanı
l:ın itulycm p!lrbmerıtoswzd~ 
Roma, 22 (A.A.) - Şuşn;g, 

Valdeneg, Gümbös d5 Kanya, 
•• 1 • ~· torc".e ıtnlyı-n p:ırlnmentosı• a 

k"1hul edilmişl~rclir. Foş:~t mJi • 
si üniı orma:am giymiş o:an li. 
Mt"Solini de hazır bulunmuştur. 

Meclis ba ... hanı Kont ç:ano mi -
safiı·' :?ri s~lfunlamış ve ııayled ;:ri 
nutukta, üç mem!e~<eti birle~tiren 
do:;Huk baularmdan bahsetmiş ve 
bu ba~Iarın, Avı•si:urya He Maca
ri!itan'ın zecri tedbir sıyasa::ma i~
tira!~ e~memebri suret"yle d" ha z~. 
y:ıde kuvvet bulduihınu s;Jylem· ş
tir. 

B ER 
Rahe. istan Miiletler cemiyetin 

iki nota verdi 
Birinde italyan zulümleri protesto edilmekte . , 

ötekinde 1 talya ile konuşmalara girişi! . 
diği yalan !anmaktadır. 

Londra, 22 (A.A.) - Habqiatan'ın 
Pnris elçisi B. Volcle Mariam, B. Ave
nol"e b:r nota vem1iştir. Bu notada Ha
be~i tnn'ın millet!er cemiyeti tarahndnn 
İtti" kla görüldüğü üzere bir tecavÜi~e 
ui:"l'ad Jı milletler ceır.iyeti konseyine 
hat·r!atılmnktad!l', 

Nota ltalyanm, gerek habet kerek 
yabancı seyyar hııstanelerin bomhar· 
dımanrna hC.18. devam e:tiğini, sivil 
ha ka kıı~n bouucu gaz kutlandığını 
sö-. eme-kte ve mi!'etler cemiyetinin, 
ita!y.u. zalümlerine nihayet •ermek 
İçin gereken tedbirleri almaamı iste
mek edir. 

Hrıl>c~istanm ildnci notası 
Londra, 22 ( A.A.) - Hl'lbef hükü

meı :, B A' ende ikinci bir nota vere
rdc hnlya ile doğrudan doğruya ko· 
nu•rnnlııra P,İri.,tiğini telızib ebnİ§!İr. 

Bu notada, İtalyan kıtalarmm, son 
hnrp'arda hrıbeş mukavemetini kır· 
dr ~ı inkar edilmekte ve: "Altı ay s\!
ren h:ırbdan s:>nra ltnlya habeı mil· 
le!İni boyunduruk altına alamamış, İ· 
tnlyan zulümleri ancak habes enerji
sini arhrmr"hr .• , denilmektedir. 

Hnbe~ hi;k .. meti, h bcı milletinde 
rıör"' § ayrılr-ı bulundu[!u hakkmdnki 
söz 1e-i de yalanlamnktadır. 

Notada, H'lbe!}istanın on üçler ta
rafınd"n yap lan su1h konu .. mııları 
tcldiı:ine rnüs'>et cev~b vermekte m;i. 
sar :ınt göstermes:ne k r~ı, İhtlyan ce
vabının :-~dece prensip b lnmmilnn 
knb•ıl ifade eni-inden de bahsolun
mnl tadır. 

Habeş hükümeti, toprak bütünti
ğüno saygı eöstermek ve milletler ce

miyeti çerçevesi ile nizamname mef. 
humu içinde bir sulh yapmağa hazır 
olup olmadığmı İtalyan hükümetin
den son defa olarak sorması için kon
sey nezd"nde ısrar etmektedir. 

n. Grandi Foreynofis'e git.ti 
Londra, 22 (A.A.} - B. Grandi, düa 

öğle<l::n sonra dıı b<ıkanlığına gitmit
tir. Bu ziyaretin, babet hükümeti tan

fından milletler cemiyetine nrilen iki 
nota i!e ve pazar günü toplanacak olaa 
on üçler komitesiyle alakalı olduğu aö .... 
leni yor. 

B. Pol Bonk:.ır, Savoy otelinde B. 
Bck'i k::lxıl etmiştir. Görüşme bir nat 
sürmüştür. 

Dün, konseyin mahtefif azaları kon
feransın ilerde.ki neticeleri hakkında gö
rüşmüşlerdir. 

Zecri tedbirlerin kal<lırılnwsı mı 
düşiinii.lüyormu~? 

Pnris, 22 (A.A.) - Ste!ani ajansı 
bildiriyor: 

Fransız kamoyu, B. Hitler'in har&

kııti üzerine, İtalyan dostbğu dunıma
nu arttmnaktad·r. Bir çok gazeteler. i. 
talyan hab~ş an!aşmazlıffının hallini ko
lay!aştırmnk üzere Fransa'nın zecri 
tedbirleri hemen kaldırması zaruretin
den bahsediyor. Siyasal mahfillerde 
Frnnsa, ltalya, Be!ç"kı ve İnffiltere ara-
11nda dört tara~ı bir anlaşma yapılma. 
sının Fransa'nın emniyeti için tart oJ. 
dul;,u k '.lnantinde kılunanlann sayısı art
mrk~dır. 

Paul Şefer "Berliner Tageblat'' 
gazetesinde yazdığı bir yazıda: "Lo
karno muhtırası bir ültinıatom d,. i'Yil· 
dir. Lokarno devletlerinin izhıu ettik
leri isteklerin listesidir ve sadece gö
rüşmelerin temelidir. Maalesef, b\1 
muhtıradaki rencide edici iddi~lar ve 
teklifler onu görü~me sahaııından zi· 
yade knf,ıd sepetine atılmaj!a mah
kum kılmaktadır. lne-ilizler konuıı
mağa devam etmek İstivorlarsa, Ön· 
ce büyÜk ml'\.,zurlann bu arada. yİr· 
mi kilometrelik bir bölı:!ede arsıulusal 
bir polis kurulması ve La H~y divanı· 
na başvurulması fikirlerinin ortad:m 
kalkması p.erektiiHni bilmeli.ıi-r'Pr. Al· 
manya, muhtır11. ·ı tt-ptan red e-t:ı, yo
luna devam er!~b:lir, f-.Jcat M"lcabil 
tekliflerde de bulunabilir. K=itü uz· 
laıma Çal"e'le .. i bnaünkü bu'-,. nı hRI· 
le vo•"'" .. 

Almanyanın kati bir red ceva -
bı vermiyeceği sanılmakta ve böy
le bir cevabın, her gün daha çap
raşık hale gelen ekonomik Ye fi -
nnnsal güçlükler kar§ısında dün
ya vicdanı aleyhine bir isyan de
mek olacağı söylenmektedir. Al
man hükümetinin tam bir "infi-
rad'' tehlikesini göze almıyac;ığı 
ilave ediliyor. Umumi kanaat, Lo· 
karno paktı kararlarına hi.kim o
lan ruhun, ezcümle "manevi kuv
vetlerin harekete getirilmeai su -
retiyle" sulha doğru yeni ve mü • 
lıim bir adım olduğu merkezinde
dir. 

On dokuz tayyare Ciciga yı bombardıman et 

tSerhn, :a (A.A.) - Gazeleıerin li.. 
sanı Lokarno mu!ıbrasına alman hük;,i. 
metinin vereceği cevabı tah."llin etm:!Je 
elverişli değildir. Yal ruz Doyçe Alge
nıayne Saytung gazete:;i as~~rlik dışı 

bir bölge hakkıncfoki talebin k3bulüne 
İmkan olmaJığını ıöylemektedir. 

Kroyz Saytung diyor ki: ''Lokarno 
nıuhbrası devletlerin ittifak nı haiz de
ğildir. Çünkü 1 talya hükümeti banu he
nüz imzalamamı~trr ve Roma dan gelen 
haberler İtalyan hükümetinio alacağı 
vaziyeti sonraya bıraktığını bildirmek
tedir.'' 

Lokal Ansayger de şöyle demekte
dir: "Londra k~rar!ımnrn a~i'.ntini he. 
nüz bilmiyoruz. Fakat dev" ·er k ni 
olmahdrr ki, alman şefini ve Almanya'
nın hayati zaruret:erini k"lle almıyan 
bir kararın liıfı bi'e olarr>.az." 

Yarı resmi a~·iner Biin;en Savtuna, 
lngiltcre'ye hücum ebnck~c ve in~iliz 
diplomasisini bu işe isteycre1t s:.ir:.ik en
rnİ§ olmasından dolayı tenkid etm:k~e
dir. 

Bir leh ;.:uzetesi milletler cemiye
tini methediyor 

Yarşo\·a, 22 (A.A.) - Hü~fünet or. 
ganı olan Kuryer Poranni ve Eks.Jres 
Poranni gC\zeteieri. Lckamo devletleri 
andıa,masını ıiddetle tenkid ediyorlar. 
AYnı gazeteler, mil:etler cemiyeti hak
lı:ında, her zamankinin tersine olar.ık 
bir tarafdarhk göstermddedirler. Kur· 
Yer Poranni diyor ki: 

''Milletler cemiyetinin yarlığı, anlat
lbazlıklardan bir k~rre daha kan dökül
IDeden çıkmamızı temin ediyor. Frama 
•• Belçika tarafmclaa lmllamlan millet· 
'- cemiyeti nu,.., ,._ .. ., 7 ...t ~ 

"Versay tekrar diriltilmiftir" 
Londra, 22 (Jr.A.) - OltserveT 

gazetesinde Carvin yazdığı bir maka
lede diyor ki: 

"Versay tekrar diriltilmittir. Lo
karno devletlerinin teklifleri hiç de 
İyi değildir. Tersine çok fenadır. Bir 
yandan da, aralarında in~iliz n İtal
yan kuvvetlerinin de bulunduju muh
telit bir yabancı kuvvet alman topr.:lk· 
larında bulundurulmak isteniyor. Her· 
hangi bir millet b5yle bir teklifi ha
karet sayacaktıT. Şayet bize. impara
torlu(:'l1muzun bir kısmmda zorla ya
bancı kuvvetleri konulması İstenirse, 
ne df'riz ?" 

l .. ohurno pal;:tı mesele3i ve 
Birleşik d.ev/,,ıler 

Va~ington, 22 (A.A.) -Amerikan 
hükümeti, gazeteler ve ltamoy Lolmr
no paktr mese!esinde Fı·ans:ının Al
manynya karsı acmış oldufru sııvaşı 

büyük bir alaka ile takibe devam e
diyor. 

Fon Ribbentrop'un, Eden'in nu
tukları ve beyaz kitabı lamamiyle 
ne11reden gazeteler, AJmanyanın ni
hayet tam hrkimiyet ve ilk madde 
kaynak) rı hakkındaki isteklerini ma
kul bir şekilde kabul ettirecefi ümi
dinde bulunmaktadırlar. 

Almanya'da 1035 mebus 
seçilecek 

Berlin, 22 (A.A.) - Namzed -
lerin resmi listesinde, Hitler baş • 
ta olmak üzere, nasyonal aosya -
liat partinin 1035 azasınnı ismi 
vardır. Altmıf bin seçmen iç.in bir 
namzed ıöaterilmektedir. 

(BO§ı 1. inci saylada) 

Bun!Jnla berab::r Ras Kassa ve Scy
yum 'un Ueri vadisinde İtalyanların ı;ığ 

cenahına karşı muvaff&.kiyetli bir tanr
ruzda b~:unmuş olduğ-J haklc ndaki b3 • 

b::rler henüz resmen teyid edilmemiştir. 
Keza imparator.ın Antalo civarında i. 
talyanlnrla bir meydan m:.ıharebesine 
tutu~:nuş old-J&'u haberleri de henüz te· 
yid edilmiı değildir. Harrar'ın İtalyan
lar tarafından bombardımanına dair Ro
maya ge:en haberler de öyledir. 

Bir habe§ resmi harb raporunda bir 
İtalyan uçak filosunun dün Koraın'ı ve 
buranın cenubu şarkisind:ki ovayı bom. 
bardım:ın ettiği ve zehirli gazlar attrğı 
blldirilmektedir. Bu gazlar, yaralılara 
çok büyük acılar vermiştir. 

Şimal cephe.sinden Adisababa'ya ge· 
len bir in~iiiz, cephede zehirli gaz kur
banlannrn halini "bir dakika içinde, 
yüzleri kavrulmuş, agızlan nc.klr ölüm 
ıstırablan ile bunıfmtış İnsan yığını" 
diye anlatmış ve elemiştir ki: 

"Cephede in.iba işte budur. Asker
lerin yüzde birinin ancak gaz mnsk~si 
vardır. Bu ı:ıtıı.ablar Afrik:ının bu kıs. 
mrnda beyaz ırkın nefretle kı:ırşılan· 
llU\aına yol açmaktadır." 

llabe~ tcıcırruzundan Rommım 
lıaberi yolı· 

Roma, 22 (A.A.) - Salahiyetli mah
filler, Ras Kassa ve Raa Seyy'1m ord~
larmm Uarri vadisinde İtalyanlara ta
anuz ettiklerine ve habe§ kuvvetleri· 
nin Eritre cephesinde Anba Tuşariyi 
işgal ettiklerine dair Adisababndan 
verilen haberleri yalanle.mışlardır. 

Bu ma'1filler, harb ve sömürge ba
k nl.klanntn b:.a hususta hiç bir haber 
a!manuş olduklarını tasrih ediyorlar. 

llabeşler gizli telsiz istusyonlnrı 
tırıyorlar. 

Adir.ababa. 22 (A.A.) - Polis. İtal
yan caauıları"lm kullanmakta ol:iı..ıkları 
nı sandığı gi:.di telsiz İıtasvonlı>rını a . 
ramı k "dır. B' .ün nPı;ro : ınan bir emir· 

1 
name i!e bütün h:.11uıi telsiz istasyonla
rının hükümete verilmesi b:ldirilmhıfr. 

V elialıdın luırısı hasta bakıcı oldu 
Roma, 22 (A.A.) - Roma cazete

lerinin Napoliden alcbğı haberlere göre, 
veliahdın refikası k:zılhaç hasta bak cı. 
ar olarak Sczare hasta gemiıiyle ya • 
kında Afr'k~ya hareket edecektir. 

Habe.5lcr İtalyanların zehirli ga:: 

lmllarımalarını protesto euilcr 
Adisalıab:ı. 22 (A.A.) - Habef yurd

sevcr:er cemiyeti anıulusal k;zılhaç 

ve biıtün dünya gazete ve hayır işleri 

cemiyetlerine hitaben neşrettiği bir be
yannamede, İtalyanlar tarafından zehir. 
li gaz kullanılmasrnı protesto ederek 
diyor ki: 

"ltalyanlar andlatmaları, mukavele
leri bozarak zehirli gazları yalnız ce;l • 
hede değil, fakııt cepheden yüzlerce ki
lometre gerilerde buhınnn sivil halka 
kar§t da kullanmaktadırlar. '' 

Rikct AvruJJaya dijniiyor 
Adisnbaba, 22 (A.A.) - Burada s:,y. 

lendigine göre, petrol imtiyazııu alnııt 

olan ve tayyare ilo buraya eelen Rik~t. 
haheş hukiimetiyle imti9zına aid b :ı~ 
meseMeri görü~tükten sonra bir k ; 
güne kadar tekrar Avrupaya hareket• 
decckliJ'. 

Cenupta taarruz 
başlıyor mu ? 

Adisababa, 22 (A.A.) - Roytri 
harb muhabiri bildiriyor: 

General Graziani' nin Ogaden'de bi. 
yük bir taarruza geçeceği ve Ciciga'am 
bomba.rdunanmın bu yolda ilk adım ol
d-.ıcu sanılmaktadır. 

UDl\Jmi k:maate göre, Graziani, c;. 
ciga • Berbera yolunu keamc k isteye. 
cc k~ir. Çünkü ha beşlerin silah tedarill 
ettik'eri ve K.rzddenizden gelen ve • 
lerinde buhınan yegane yol bcıdar. 

lngiliz kızılha<.:ı gene bonıbar
dıman edildi 

Hartuın, 22 ( A.A.) - Binbaıı Ke1-
linin idaresi altındaki İngiliz aeyyp- h"l5-
tnnesi T sane gölünün yirmi mil timali 
şarki3inde bombardıman edilmiştir. 

YettiJen bona6ardıman e4ileıt Üıgiliz lwıılhcrç hf!J'fl (İn ;n ,. •· ·r 
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Aydında süı·ek avları devanı ediyor 

Vilii.yetimizde Menderes havzasın
da ıulama İ§leri büyük bir faaliyetle 
yürüyor. Umurlu'dan itibaren, Serçe

köy, Kocacür, Şahnalı, Gölhisar, Bal
taköy, Tepecik tarlalarını sulamak 
üzere Aydın Ovasma Mendereıten 
bir sulama kanalı açmak hususunda
ki fikirler de gerçekleşiyor. Bunun 

için evelki gün nli Özdemir Günday, 
ıu mühendisi ve umumi meclis azala
n gazetecilerle Umurhı'ya gitti. Ora
dan parti kamun 7öılkurul azaları ve 
tarbayla birlikte atlarla Menderes 
kenarına gidilerek kanalın başlıya

cağı nokta tesbit edildi. Bu kanal da 
kooperatif usuliyle açılacaktır. Foto
graf valinin Ye beraberinde gidenle
rin Menderes kenarında tetkiklerini 
gösteriyor. 

SÜREK AVLAR/: 

Aydm avcıları dün kamyonlarla 
50 kitilik bir kafile halinde Çine ka
aaaında Çöyürlük ve K.anldı köyle

rine gittiler. Geceyi orada ıeçirea ••· 
cılar bucün Çö7iirlükte 25 da köılü 

• 

Aydın valisi etücl yapanlarla bf!raber 

avcmm iştirakile bir aürek yaparak 
12 domuz öldürdüler. Avcıtar av mev
siminin sonuna kadar muhtelif bölge
lerde süreklere devam edecel.ler ve 
domuzlar ovaya indikten sonu Ay
dın ovasında da tarama yapacaklar
dır. 

l.IK MAÇLAR/: 

Aydın spor bölgeıi lik maçlarına 
dün Aydın spor alanında bıubndı. 

Saat oıa dörtte Çine, Karapınar, Na
zilli, Söke takımlan bayrr klarile a
landa yerlerini aldılar. O"n !;ölt.e -
Çine ve Nazilli - Karapmar takımla
" karşıla~tılar. Maçlan Söke 1-0, Na
zilli 2 - O kazandı. 

Yalnız, Çine takDDJ geçen aeneye 
göre daha kuvvetlenmİf birçok oyun. 

cuıu aske."'e giden Söke takımı eski 
oyununu gösteremedi. Karapınarda 

Aydm bölgesinde bir •arlık olarak 
yetiıiyor. Nazilli takana çalrtmalan-

1 
nm mükafatını görüyor. Nazilli de iki 
taknn yapılmau ._,..ten iyi aetic• 

•• wenniıW:. 

Aydında maç yapan Naz.ıllı ıJe Söke takımları 

a 
Yazan: Azaz Varkneh C. Marten 

Habe,istanın Londra elçiai 

Benim bedbaht memleketimin ha-
/ rap olmasına yol açan ve orada bir

çok kan dökülmesine sebep olan har
bın Milletler Cemiyetince bulun<ıcak 

bir eaas dahilinde nihayete eritliril
mesi, hiç tüphesiz, Büyük Br:itanya
daki habeş dostları tarafından temen
ni edilmektedir. 

Son aylar içinde almıt olduğum 

birçok mektubltU" gayet iyi techiz. c
ı:fümit ve makincletmit bir ordunun 
vatanımda yapmış olduğu tahribat ve 
ka::Iiamdıın dolayı dünya kamoyuaun 
çok aaraılmıt olduğu kanaatini bana 
vermi;tir. ltalya, bu hareketleri ile 
diinya vicdanına taarruz etmi~tir. 

Her ne kadar Ha.beşistanın hu 
harbtaki kaybı büyük ve müthit ol
mu~sa da bu, hakkın kendi tarafında 
olduğuna dair olan inanını sarsınnmıf
trr. Bu innn ve kanaat içlerinde ol
dul:ça ve Allah da kendileriyle bera
ber bulundukça habetler adalete uy
gun olmıyan bir sulhu kabul etmek
tense aon adamlarına kadar harb ede
ceklerdir. 

Şuna kaniim ki Milletler Cemiye
tinin aracılığı ile Habc~istanfa halyn 
arasında su1~ müzakerelerine başla

nacak olursa o zaman bir takım ıart
lan göz önünde bulundurmak gere
kecektir. Zira böyle bir konuşmnnrn 
Milletler Cemiyetinin Üzerine kurul
dufru eııaslara aykın bir hava içinde 
geçmesine imltnn yoktur. 

Burada en Önemli nokta Milletler 
Cemiyetinin kendi azalarmın erkin
lik ve toprak bütünlüğünü garanti al
lına almıı bulunmasıdır. Bu itibarla 
Milletler Cemiyeti vasıtası ile Habe· 
tiıtanın erkinliğini Ye toprak bütüa
lüiünü bozacak bir ıulhun yapılma
sı tasanur edilemez. 

Bundan dolayı ltalyanm .. fethetti
li'' daha doğrusu haksız ıorette ele 

•~irdiii topraklan muhafaza eclece
li hakkında dolatan ta:rialar gÜIÜnç· 
tür. 

Habeı erkinliği ve toprak bütünlü
iünün Milletler Cemiyetinin saranti
Iİ albnda buhmmaamdan bafka 1906 
yı)mda Franıa, ltalya ve lngilt.e •· 
raunda akdedilmit olan pakt. 1'lla 
yürürlüktedir. 

Bu önemli muahede de habef er
kinliği korunduktan batka bu Ü~ 
devletten birinin diwer ikisi ile anla,. 
madıkça bu memleket iılerine müda
hale edemiyecek1erini bildirmekte
dir. 

İngiltere ile Fransa, bu teahhüdle
rini ayak alhna almadıkça habq eı-
kinliğinin çinncnmeaine göz J'Ulrta· 

mazlar. 

ltalya Hnbe~İstanı istiJaya kalkış
mak suretiyle yalnız Milletler Cemi. 
7etine kar§ı olan teabhüdlerini çiğ
nemekle kalmamı" 1928 yılında İm-

s 
zaladığı dostluk ve hakem mu bede
sini de ayak altına almıştır. 

Bu paktın ikinci maddesi iki dev
leti de biribirinin erkinliğine saygı 

göstermeğe mecbur eder. Be§inci 
madde de §Öyledir: 

"iki hükümet, aralarında çıkacak 
her~angi bir ihtilafı §ayet diplomasi 
yollariyle halledemezlerae, o zamar. 
silah kuvvetine müracaut etmeksizin 
işi hakeme havale etmeği teahhüt e
derler." 

Bu hükümlere İtalyanın hiç riayet 
l .ıiyerek ynlnı:z. habet erkek, kadın 

Ye çocuklarını değil, birçok İtalyan

ları da nasıl kurban ettiğini görmek 

ve göstermek için hiç fazla gaY""fe 
lüzum yoktur. 

ltalyayı resmen saldırgan olarak 
tanıyan ve hu hareketi durdurmak i
çin zecri tedbirlere giri~en Milletkr 
Cemiyeti esasen, bir İtalyan - hahet 
ıulhu için nasıl dü~ünebileceğini orta
ya koymut bulunmıyor mu? 

Buna verilecek cevab basittir. Ha
betistanca kabulü mümhün ve Millet
ler Cenıiyeti prensipine uyrıun olarak 
hal ıureti fÖyle dÜ§Ünülebilirı 

l ) Şimdi habeı topraklarmda bu
lunan bütün İtalyan kuvvetlerinin ge
ri çekilmesi. 

2} İtalyanların ıebeb oldukları 

mal ve can telefi için tazminat veril· 
mesi. 

3) Bütün karar ve müzakerelerin 
milletler makinesine havalesi. 

Sonuncu madde en Önce yapılmaıı 
lbım gelen bir İ§tİr. Çünkü barbm ö-

nüne geçmek için kurulmuı olan Mil
letler Cemiyetinin kurulut ve }'atayı· 
tmdaki maksat budur. 

Bir millet Milletler Cemiyetine bai
la kaldığı müddetçe onun aaldrrge.nh-

i• ujTanıaması, ezilip çiğnenmemeıi, 

milletleraraıı namua •e terefe teYdi 
olunmut d~mektir. 

Şu halde Milletler Cemiyeti paktı 

ortada bulundukça ltalya ile Habe

fİltan araaında Ye yahut cemiyete 

bağlı herhangi ilr.i millet arasındaki 

anla§mazLğın doiruca bu cemi7ete 

havaleainden tabii bir teJ' olamaz. 

Er geç tatbiki lazım gelen esaa •• 
nokta budur. Şimdi Milletler Cemiye
tinin vakit kaybetmeksizin balyaya 
lra1'Jı 7apacağı bu olmalıdır. 

Fakat halya elli bu kadar milletin 
verdiği hüküm ve karan dinlemiye
c~k olursa ondan aonra ne yapılacak
t11'? 

O zaman eğer hükmü veren verdi
ği hükme bnğh ise kendi polis kuvve· 
ti ile bunu zorla tatbik etmesi gere

kecektir. 

Bu da Milletler Cemiyetine bağlı 

milletlerin kollektif ve birleşik &uret· 
te harekete geçmeleriyle mümkündür. 

•.. Mmlekctime ordu!"r gönderip 
te orada bu kadar cana kı)•mak, ta• 
miri yıllarca sürecek t.ahri~at y .. p

mak yerine Avrupanm daha med~ni 
ve hiriıtiyan davranarak bize doı.~::.ık 
ve terakki yardımında bulunması da· 
ha doğru olmaz mıydı? 

Sözün kısası, Habeşistan el'an ada .. 
letin yerine getirileceği, yiikaek pren

aiplerin gerçekleıeceği, aaldD"gana 
kal'fı verilen hükm ~n icap edene zor• 
la ve zecri tedbirlerle tatbik ettir;ıe
ceği yolundald kanaatine sağlamca 

bağlı bulunmaktadır. 

lngiliz milletine bir takım kötü ni
yetli İtalyan Rjanlarınm propaganda· 
sına kapılmamalarını tnvsiye etm~k 

İsterim. ilci tarafı da d;nlemeden hü· 
küm vermekte acele etmev:niz! 

Niçin diişmanlarımız dnvnları ın 

bize karşı haklı oldufunu ~·;Jsterel- il
mek için millet1ernrnsı h k yer"'le 
gitmemişler de kendileri merhame·~:z 
birer hakim kesilerek harba giritmit· 
lerdir? 

Fakat, Hııbeşistanın ln11ıınlık ve 
medeniyet adaletinden daha fn~la 

rüvendiği bir §ey vardır ki o da Al'a
hm adaletidir. 

Bu sıkıntılı ve müthİ§ anında babet 
milleti, ellerini ona uzatmakta ve o
nun bağışlıyacağı sulhu ve refahı dua 
ve temenni ebnektedir. 

"Deyli Heralcl. 11mart1936 

Kısa J)ış Haberler 
* Paris - Sovyet elçisi, fran

arz - .ovyet paktı hakkında B. 
Flanden'le göriitmüştür. 

* Paria - Sınırdaki istihkam
ları teftit edm komisyon devam 
eden çah§maların iyi bir §ekildo 
ilerlediğini tesbit ve henüz biti
rilmiyen itlerin de mümkün ol• 
duğu kadar çabuk bitirilmesini 
tavsiye etmiştir. 

* Madrid - Dıt bakanı Lond .. 
radan buraya clönmü9tür. 

* Strazburı - Ren sınırı böl -
getinde, casusluktan dolayı zan 
altında olan birçok kimseler ya
kalamnı,tır. 

* Londra - Griffin'de Stro -
yert' de bir suikast keşfedilmiştir. 
Tahkikat çok gizli tutulmaktadır. 

* Var9ova - Krakovi'de i~siz
ler, grevciler ve polis arasında 
çarpışmalar olmuş, iki kadın öl .. 
müştür. 

Topyckfm harb tef rikannz 
Yazılanmızm çokluğundan dola· 

yı "Topyekun hnrb0 tefrikıımızı bu· 
gün de koyamadığımız için okurları
mızdan özür dileriz. 

======================================================================================================================-== 
Tefrika: No. 45 Birkaç seçme tablo ve sanat eseri. Muh

teşem bir kitabhane. Fakat İngilizleri Geli-

A N K A R il bolu'da durdurr.n ve Yunanhl~n Dumlupı-. .. . r nar'da mahveden adamın evimle trofeler, sa-

Ya.zan: Norbert von BISCHOFF 
Türifçeye çcuıren: Burhan BELGi:. -

- vaş hatıraları göreme?.siniz. Asil bir zevk 
ile eksiksiz bir konfor, evin havasını tayin 
etmektedir. Yaldız ve gösterişten sakınıl
mıştır. Ne livreti u~aklar ne de göz kamaştı
ran üniformalar görürsünüz. Ev;n sahibi za
ten, milletine azadhk ve hayat hakkı tamt
tır,ı gündenberi, ünifonnasmı çıkarmış ve 
milletinin karşıc;ma o gün bugün, sade bir 
vatandaş kılığında cıkmısur. 

Yurdun yapılması ve kuruluşun başarıl
ması, bura~ın, Türk istikbalinin bu tepesin
den başhyacaktı. 

Bugün, kuleli evin biraz ötesinde, Türk 
milletinin Gazi Mu~tafa Kemal'e yaptırdıö-1 
ve tepenin bacına bir taç gibi giydirdiği ;v 
bulunuyor. Aş2ğı doğru salınan merdivenle
rin ve bahce t<-racalarmın iizerinde, t c kat
lı ve genis cep'ıe li vapmın düz bir danım al
tında bdiren manıarası sade, asil, vakur ve 
tesir!i"lir: Evin şekJ"nde, batının en modern 
yapı tekniği ile bozkırlar Asyasmın kübik 
trcc.1isyonu ! .. ·ursuz yerlerti-ilmiştir. Evin 
ortasında, avlu yerini t·ıtn 'c ve A n-:d.,Ju'
nun sıcak günlerin''_ ""e.-·:ıtiı~ vermek üz 0 re 
yapılan dört kö .... e 'ı::ı ~n ı•1 c~r-fmda g~niş 

koridorlar ve gölp-rti p .. r-:cı l.,r vardır. O
daları süsliyen m!. '~ ·ı •• · r ~., ı ... ,lir. F~ kP.t 
Avrupanın en mük .. ..., .,, .. , a~0ı· elerinde en 
iyi malzemerlc., '""' 1 

••• tır. ~ 

Gi.inümiizün <levJet reic;Jeri arasında. bir 
o varriır ki, barok yahut kl::-ssik saray debJe
besinin uzağında ve yinninci yüzyılın yapı, 
mobilva ve teknik derken anladı~? ve y~rat
u;;.ı del:orun ortasında yasamaktadır. Öyle 
k

. ~ 

ı te:edeki ev, külti;rlü bir iş atla"Tiınm, ki-
br hır yurdd~ ... m evidir. Bu ev. sahibini, ot-
dt•"u gibi temsil etmektedir. Bu evde, hem 
s-.hjh:ı1in arzu e-iic; t-ırzı hem de millete ve
ril c"e'• yurdun Öm"'~İ rerni;ı:lendirilmiştir. 

Gazi, tep~nin üz .. rindel:i evinden. ,Yeni 
hayatın doğucmnu ve ilerleyişini gözetle
me':tedir. Bataktcn ve m~laryadan kurtarıl
mış topraklar üzerinde, vahdetti bir pl3na 

güre, devlet mahallesinin, halk mahalleleri
nin, mektebler mahallesinin, bankalar cad
desinin, hastahanelerin ve çarşıların yükse-
lişini görmekteclir. Geniş ve artistik cadde· 
lerin her yana dağılışını ve bataktan, bahçe 
ve parkknn ftşkınsmı görmektedir. Eski 
kervanyolları Ü.zerinde yüklü kamyonların 
doludizgin koşuşunu görmekte ve havadaki 
uçakların homurtusunu işitmektedir. Ve de
miryollannın, eski son istasyondan, önce 
doğuya doğru ta Sıvas'a kadar, sonra şimale 
ve Karadeniz'e doğru Zonguldak'taki kö
mür'e ve Samsun'daki tütün rençperlerine 
doğru uzadığını ve bir hirleştirici kol ile ce
nubtaki Bağdad hattına, Mersin'e, Ak~leniz
in yarınki balar ve pamuk limanına vardığı
nı ve bir kere daha bükülerek Ergani'deki 
bakıra ve doğu vilayetlerinin insan eli değ
memiş servetlerine doğru koştuğunu ve bu 
suretle dünkü bölümpörçük Anadolu toprak
lannm ilk defa olarak hem de demir ağlarla 
bir vahdete kavuştuğunu görmektedir. 

Bütün bunlar ve bu maddi başarıların 

hem çıkış hem de varış noktasını teşkil eden 
büyük fikir hadisesi, tepedeki evin sahibinin 
eseridir. 

19 mayıs 1919 da, görünürde padişahın 
verdiği misyonu yerine getirecek adam fa
kat hakikatte bir sürgün olarak Samsun'a 
ayak basuğı gün, bu eser, onunla ve on~an 
doğmuştur. O gün kendisi, Osmanlı İmpa
ratorluğunun korkunç inkırazı hadisesinden 
ve düşman bir dünyarun elinden milletinin 
kurtuluş ve istikbalini, milletinin irade bir. 
liği, gücü ve haysiyeti sayesinde kurtamıak 
karannı vermiş bulunuyordu. 

On senedenberi durmadan harb ederek 
yorgun düşmüş ve bütün maddi yardım va
sıtalarından mahrum kalmış bir milletin 
kurtuluş savaşını zaferle bitirmesini, istikla
line kavuşmuş bir milli devletin kuruluşu"lu 
ve Türkiyenin İslami kültürün sahasın•h1n 
çıkarak batı dünyasının içinde yer ve mevki 
almasıru ihtiva eden bu büyük- ve deviracıcı 
hadise karşısında, hatıra şöyle bir avare su· 
al gelebilir: Ne dereceye kadar, bu had:sc, 
bir büyük adamın dimağında hazırlanarak 
onun iradesinin, cesurca hareketinin mahsu
lü olarak gerçek'e inkılab etmiş ve ne dere
ceye kadar, aynı hadise, zamanın perde~i ar· 
kasında ve birçok sebebler yiizünien h· '"• 
]anarak perdesini yırtıp hcıv-ta doğmas1 i 'n. 
o büyük tekadam'ın işaretini beklemi~t;r? 

(Sonu var) 
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( BCZ§ı J. inci sayfada) 

tölen verdi. Bu ıölende, köylüler
den baıka, halkevi idarecileri, ga· 
zeteciler, mekteb rektör ve profe
s(;Tl~ri de bulundular. 

1 
l 

1 

hakkında bir konferans verdi. 
Bunu, köylünün sazlı oyunlu mü
sameresi takip etti. Milli marılar 
çalındı ve milli oyunlar oynandı 
Bundan sonra, eğlenceli kültür 

mı, canlı ve s..~İmi bir hava için
de böylece neseli olarak geçmiş -
tir. 

*** 

Dı.l d ıi toprak 

1-r. ra 1 ını kul • 
I .. an ~3:. !:;icr 
t rafıııdan, ,\fa. 

t "rlı a· ıtına çe· 
l kom.:/ı L Jl. 

l "1 tr' "lra .... 

.. 
.1 • 

T opral< bayramı dolayııiyle, 
Yüksek Ziraat enstitüsü talebele
ri meteoroloji enstitüsünün bu
lunduğu büyük tepeyi bir "talebe 
ormanı'' haline getirmek için dün 
ilk fidanlarını dikmişierdir. Her 
tnlebe, kendi diktiği ağacın üze
r;ne ismini ve numaruıoı yaza -

Köylütn Yüllaek Ziraat lfrt.ctıtüsünde yemeH y.yor:_, 

,J İngiltere Berlin olimpi
yatlanna giriyor mu? 

Amerika'daki su baskı
nının neticeleri. 

Ye •• <:. •• ., .. ,. ...... c.!a B. Avni Can
dar bir söylevle, Atatürk'iiın türk 
nydmlarma icaretlerini hatırlata
rak küy!üye eskisi gibi değil, bu 
memleketin hak=ki vatandaşı diye 
muamele ed'ld,ğini aöylemit ve 
Cumur:c~t Halk Partisinin köylü 
için cı!ı:ardığı Yurd gazetesini o • 
kum larını tavsiye etmİftİr. 

filimleri gösterdiler. Şair Kamu · 
ran Bozkır bir tiirini okudu. Kay
serili sazcılar bir komer verdiler 
ve son olarak da tarih "Ye coğraf
ya fakültesi İngilizce doçenti Ba
yan Saffet Dengi bir uğurlama 

söylevi verdi. 

Londra, 22 (A. A.) - İngiltere 
atletizm amatör federasyonunun bu 
günkü içtimamda, işçiler spor fede
rasyonu namına bir talair tevdi edil
miştir. Bu takrirde atletizm federas
yonunun olimpiyat oyunlanna yar
dımdan vazgeçmesi ve bu oyunlara 
girecek atletlere izin verilmemesi is
tenmektedir. 

ltçi federasyonu tarafından iki ay 
içinde yeniden bir istek oluna, hu
susi bir olimpiyat yapılacağı vadedil
mesi üzerine bu takrir geri almmıt
tır. Atletizm federasyonu kıraldan, 
hamilik ııf atmı kabul etmesini rica
ya karar vennittir. Mqhur mania 
atlama f8I11pİyonu Lord Brughley, 
federuyon reisliğine aeçilmiıtir. Gö
rüfme esnasında azadan mebus B. 

Nevyork, 22 (A.A.) - Su bas
kınları devam ediyor. Pens"lvan • 
yada yağan ıiddetli kar durumu 
daha fazla fena hale koymuş ve 
yardım imkanr ı -orlaştrmuGlır. 

Fredrikton, :ı:.2 ( .A.) "Ncv· 
brunsvi!~'' - S:· l:.r burada çekil • 
mekte ise de bn:-ı noktalarda a"le
ler henüz e\•ler"n ··st katlarından 
a ağı inem mektedirler. Bunun -
la beraber yiyecekaiz ve içecek 
•uıuz kalmak tehlikui çok azal -

Enstitüden gene alay halinde 

Bayan Dengi söylevinde: Köy· 
lü konukların niçin bayanlannı 

getirmedik' lİ sordu ve türk la· 
nııştrr. f 

T opralı ba,,.. 
ramrna iftir&k e. 
den ki5yliiler 
Yüksek Ziraat 
enatitüaün
J e mulatelil 
buğday cinaleıi

ni •ö2'ien eeçi • 
riyorlar-

Köylü ~maettin Toprak Bayromı 
Jolayui7f• lwuArladıi• 

ttatkano .;;y1.,.ken 

cak ve aelecel& JJllarcla aym ~ 
ele tekrarlanacak olan bu hareket
le buraaı bir orman halini alacak .. 
br. 

lampson, olimpiyat ayunlarmm al
man maJiyeaini bir çok milyon ster
ling liruile zenginle,ti~e ve bu 
paralann ıilihlanmıya harcanacağı

m bilip bilemediğini ve ingiliz para
amm bu yolla Almanyaya akmaıma 
engel olup obnıyacağmı1 maliye ba· 
bumdan eormalc fikrinde olduiunu 
bildinnittir. 

Mançiıko h · kümeti 
IJ.-i !Wf?')'el memuı·ımu t.evk"f 

t•tlirt •. 

Moskova, 22 (A.A.) - Tas 
ajansının Harbin'den öğrel\diği -
ne göre, Çin tark demİr>•ollarının 
satılması üzerine artık ,·ücuduna 
lüzum kalmıyan Uzak Şark Sov-
yet bankıuının taafiyesi için ora -
ya gönderilen iki aovyet memı•ru 
Mançuko makamlan tarafından 
tevkif edilmittir. 

lalkevine dönüldü. Burada köylü 
konuklar şerefine bir müsamere 
verildi. Müsamereye istiklal mar
tı ile başlandı ve sahnede oku • 
yan koro heyeti ile beraber 10 un
~u yıl maqı söylendi. 

Dr. Remzi istiklal ve inkdip 

rihinde kadınların daima erkek -
!eriyle breaber çalıttıklarım, hat
ti de-.let itlerinde de erkeklerin 
yambqlanncla buluncluklanm .an. 
latb. Alqam üıtü konuklar köyl&
rine dönmiifler ve toprak bayra-

Anbramn en ~ bir ıe.,. 
ai ... hasün bot olan bu yerin 
ağaçlanma ve ye,illenmesi tehre 
bir güzellik verecektir. Memleke
tin ağaç davumı, köylülerimizin 
bir araya toplandıklan bir gün .. 
ele bu iyi clüfünülmüt hareketle .. 
riyle benimsediklerini gösteren 
ıenç enstitülüleri överiz. 

Deniz anlaşması, İtalya 
ve Japonya 

Roma, 22 (A.A.) - Deniz 
müsteıarı Amiral Domniko Ka -
vanyri mediate fU sözleri aöyle -
mıştır: 

SoyYetlerin ııyasal delegeleri 
keyfiyeti protesto ebniıler ve bun 
ların hemen aalıverilmelerini iı 
temi,lerdir. 

İtalya'da turizmi 
kolaylaştırmak için 

Roma, 22 (A. A.) - Re.mi ga.. 
zetede çıkan bir kararname ile, milli 
kambiyo enatitüsü lt.alyada hıriz
mi kolaylB§tırmak için hususi bir ser
viı kurmaktadır. Bu kararnameye 
göre turizme ait masraflar hususi tu· 
rizm banka çekleri ve yahud kredi 
mektuplan ile öcLnecektir. 

- 1 

•• - İtalya, teklif edilen deniz 
andlaıma.sı hakkındaki vaziyeti -
ni, Akdenizde bugünkü durum 
vazihleştikten ıonra tayin edecek 
tir. Muhtemel düşmanlarımız her
halde görmÜf ve hissetmişlerdir 
ki, en beklenmedik hadiselerde 
bile, kar,ılarmda, sancağının fe
refini saydırmağa hazır bir ital" 
yan filosu bulacaklardır. " 

Almanlar zengin bir em
lak sahibini tevkif ettiı~r 

Varşova, 22 (A.A.) - Alm n Si· 
lezynsmda Glayvitz'de alman p ı, 

Kont Bolko Fon Bahberg'i tevkif et • 
miştir. 

Solda: Yükaek Zıroat En.titü.ünde milli dan•lar yapdrrken - Sağda: Köylüler Yülıselı Zirotd EndifiUüne ırelİ}'Orlar. 

Tokyo, 22 (A.A.) - Japonya· 
nın Londra deniz anlatmasının 
denizalb gemileri hakkındaki 22 
inci maddesine iltihak etmiye ka
rar verdiği öğrenilmi,tir. 

Kont, Leh Silez.yasında çok zeo"in 
mülklere ıahib bulunmaktadır. Tev• 
kifin aebebi belli değildir. 

Telri.ka: No. 16 

EvDöDök ve Ct~sn 
Yazan: ]d. ŞARDON 

Turkçey~ çevmm: Nasubı BAYDAR ---
- Luiz'e yol vermeden Emma'nın mek

tubunu beklemeli idik. 
- Hayır, bu Paris kızlarından artık bık

trn ! Nasıl iş gördüklerine, nereye gidip gel
dik:~rine dikkat etmek lazım onların ... 

Evin önünde bir araba durdu; Alber indi. 
Penere jaklaşıp pencereye baktı. Bert bir 
sevinç hareketinde bulunmaktan kendini ala
madı; kalbi bu insan gölgesine doğru sanki 
fırlıyordu. 

Bakmadığı işine doğru gözlüklerini çevi
ren Madam Dögui: 

- Zannedersem piyanonu biraz ihmal 
ediyorsun, dedi. 

Biraz durup devam etti: 
- Eminim ki Luiz zaten gitme!t istiyor

du .•• Ko.ğduğum zaman bunu sezdim... Bu 
kızlar bir yerde çalıştıkları zaman bütün dü
§~~eleri başka bir yere kapılanmaktır ... iyi 
dıkış dikiyor, fakat Natali kadar da valav 

söyliyordu. Sokakta bir saat daha kalmak 
için uydurduğu yalanlar işitilmiş şeyler de
ğildi. 

Madam Dögui elindeki işi bir tarafa bı
raktı. 

- Bu akşam lamba iyi aydınlık vermi
yor. 

Bert, Albcr'in apartmıana girmekte old~ 
ğunu gördü. Şüphesiz, kendisiyle görii§ebı
leceğini umuyordu. 

Bert, onun yukarı çıkmakta oldu~U?a 
adeta hissediyordu. Gitti, salonun en dibin
de, kendisini ondan ancak ayırmakta olan '"fe 
sanki titriyormuş, atq gibi yanıyonnut hıs
si veren duvarın kcnarmda bir kanapeye bü
züldü. 

Madam Dögui işini tekrar bir yana koya· 
rak: 

- Bu lambanm bu akşam iyi aydınlat-
madığını gömıiyor musun? dedi. 

Bert kendini zorbyarak cevab verdi: 
- Bir elektrik lambası aJmabsJn... 
Madam Dögui, baktığı Jambanm aydın-

lığından gözleri kamaşarak salonun karan· 
hk köşesindeki Berti arayıp soruyordu: 

- Neredesin? 
- Otumvonun. 

- Senin yaşında iken ben hiç otunnaz
dun ••• her zaman kendime bir iş bulurdum. 

- Öyle ise işte kalkıyorum. Benim ne a
yakta olmamı, ne de otUrmamı istersin .. 

Bert sanki dışında Alber'i görüyonnı:ş 
gibi gözleri kapıda, holde ilerledi. 

- Bert. bana Hortans'ı çağır. 
Bert pencereden bakıp Alber'in arabaya 

bindiğini gördü. 
Bütün sıcaklıklannı kaybcdiveren duvar

ların içinde her şey birdenbire soğuyuverdi. 
Abpk olduğu sözler, susuşlar, anasmm ih
tiyar çehresi, bildiği gürültüler sanki daha 
hazin oldular. 

- Haydi kmm, git de çağır .•. 
Bert. ağır adımlarla ilertiyerek söylendi: 
- Hortansı mı çağırayım? Ne yapacak· 

im Hortans'ı? 

Bert koridorda dolaşıyordu. Dinlemek 
için durdu; Madam Dögui'nin sesi işitiliyor· 
du. 

Bert salona döndü, sonra tekrar annesi
nin odasına girdi ... Hala konuşuyorlar, de· 
mek ki onlan kaygılandırmıyorum ? •. Annem 
üzerime nasıl ağır bir yük çöktüğünü bilmi
yor; kederli, heyecanlı, sessiz dolaştığımı 

anlamıyor." dedi. 
Anasiyle Hortans'm çocukca konuşmala· 

n arasında İmdad ister gibi bağırmak arzu
siyle birdenbire kapıyı açtı. 

Madam Dögui, kızının ters yüzünü bvre-
rek sordu: 

- Nen var senin? 
-Hiç. 
Ocağın üzerinde bir şamdana dokundu. 
- Ne berbad hava, dedi. 
Ayaklarını sürüye süriiye çıktı, salona 

girdi ve insiyakma uyarak pencereye yaklaş
tı. Saat beşti. 

Yüksek ~esle: 
- Her gün ya"tmur yağıyor, dedi. 
Karşısında Alberi gördü. 
Hiç bir gün bu kadar erken gelmemi"ti. 

Bert düşündü: ''Belki bana söyliyecek che
miyetli sözleri vardır, neden aşağı inip onun
la konuşmıyaynn? Nuvazik'te onunla görü~ 
meği fevkalade bir şey saymazdnn.'' 

O vakte kadar, imkansızmış gibi hep U• 

.ıaklaştırdığı bu hareket bu sefer kendisine 
pek sade göründü. Sessiz adımlarla koşup 
şapkasını giydi, sonra gürültü etmeden se>o 
kak kapısını açtı ve aralık bırakıp dışan 
çıktı. (Sonu var) 
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Stad tribünü ve oyun piştlerl, •hırlar 
ltı#ltı ve eğerleme local_.. 

23 MART 1936 P AZP. 
E!LL i 

k sım blt·r idi • Gelecek Jıl program•aın esasla 
Ankara Stadyom ve Hipodromu· 

nun yapısı, proje ve plaruna göre iler
lemektedir. 

Y almz 'Anki\ranm değil Türkiye· 
'n en güzel spor yeri olacak alan 

12 -:- Elektrik, soğuk ve sıcak ıu 
teşisatı. 

13 - Umumi medbal. 
B) lncesu mecrasının ıslahı kıs

mında: 

Oümpik sfad birinci mevki tribünü 

~ .... "yom ve Hipodromun inşa vaziyeti 
hakkında Ankara vilayeti nafıa mü
dürü B. Muammcr'in, bakanlık maka· 
nu İçin hazırladığı rapordan bazı kı
sımlarını alıyoruz: 

Hipodrom ve S~adyomun İnşası, ya· 
ı .lan eksiltme ne<.icesinde, 1.377.528 
lira 92 kuruşa, Yaman Kollektif Şir· 
kecine ihale edilmiştir. 

Bu para ile yapI&acak işler ~unlar· 
c.l•r: 

A) Hıpadrom ve Stadyom kısmın-

1 - E!rafm tahdidi. 

2 - As:~eri re:;mi rreçit pisti. 
3 - At ko1••su pisti. 

4 - Staciyom sa.halı:ın ve pistleri. 
5 - Hipodrom ve Stadyom sula-

• • -ı te:>İe.\lı. 

6 - 3.5!>0 ki;illk ofonpik Stadyom 
b ·.inci ınevlti trib:.l~:i. 

7 - 30 hayvanlık ahırlar ve eğer
i .. •e locaları. 

8 - Cokey tc>.rtılma binası. 

9 Hakem kulübesi. 

10 Hipodrom Riyaseticumhur 

11 ci sınıf tribünü. -

1 - Saha dahilindeki lncesu mec

rasmm ıslahı ve kenarlarının kapan
ması. 

2 - Sahanın tesviyesi. 

3 - Sahanın drenajı. 

4 - Akköprü caddesine çıkan yol· 

da betonarme bir köprü. 

5 - lncesu yatağında bir baraj. 

6 - iki adet su deposu ve kuyular. 

Bu işlerden başka lncesu deresile 

Bentderesine &kan piı suların ıaha 

içinden açık geçmemesi için ayrı bir 

teahhüd ile kanalizasyon tertibatı ya• 

pılmıf ve sular kapalı mecra içine a- 1 
lınmıştır. 

ihaleye esas olan umumi planda 

askeri resmi geçit için Riyaseticum• 
hur tribünü ile diğer tribünlerin ya. 

pılması düşünülmüş idi. Bu tribün• 
ler at koşulan sırasında koşuların 

seyir ve takib edilmesine mühim bir 
engel olacağından bunun kaldırıl· 

ması ve yerine demir çubuklardan 
ıi::·külür k•.ırulur tribünler yapılması 

uygan görülmüş ve bu tarzda 9 a. 
det tribün inşa edilmiştir. 

Ônü.müzdel'i sene içinde yapıl
ması gerek olan iıler ı 

1 - Hipodrom ıahasını kqatan 
yol asfaJt olarak yapılacaktır. Mecli 

muştur. Keşif bedeli 75 bin liradır. 

2 - Umum sahanm ağaçlanma$ı: 

Saha çıplak bir vaziyettedir. Ağaçla

. na yapıldığı takdirde sahanın çıplak
•lğı kaybolacağı gibi böyle spor mer
kezlerinde temin edilmesi gerek olan 
halkın rağbet ve rahatlığı da elde e
dilecektir. Ağaçlama için en az ( 40) 
bin lira tahsis etmek lazımdır. 

3 - llk ihalede hipodrom birinci 
sınıf tribününün yalnız ynrısmm İnşa
sı <l~!}iinülmüş, diğer yarısının inşası 

gelecek senelere bırakılmıştır. Mem

leketimizde günden güne bu spora 
karşı olan alaka büyümektedir. Çok 
yakın bir zamanda yapılan kısım ih

tiyacı karşılıyamıyacağmdan diğer 

ya-rısmın da önümüzdeki aene içinde 
bitirilmesi uygun görülmektedir. Bu· 
nun bedeli 120 bin lira olarak tah
min edilmiştir. 

4 - Oampik Stadyomun yalnız bi

'l"İnri sınıf tribünlerb pistleri nazan 1 
itibare alınmıştır. Heyeti umumiye-
nin kapanması ve Stadyom halini al-

ması için ikinci ve üçüncü sınıf tribün
..uinin de inşası zaruridir. Bu kısım· 

şat işi için en az (50.000) lira ayırmak 
l~zımdır. 

6 - Aynca futbol için iki, hafif 
atletizm için bir antrenman yeri ya
pılmua ötedenberi idman ittifaktan 
heyetince de istenmiş, bu işin de l 938 
senesi içinde yapılması uygun g\)rül
müştür. Bunun muhammen bedeli 
(30.000) Jiardır. 

7 - Hipodrom manialı ko~u pisti 
ve buna aid sulama tesisatı yapıldığı 

takdirde umumi planın Hipodroma 
aid kıunı az çok tamamlanmış ola
caktır. Bunun muhammen bedeli 
(50.000) lira tutmaktadır. 

8 - Teşcir edilecek sahanın su
lanması, lncesu yatağı mecrasının kap· 
lanmaaı, kaplamanın AkköprÜye ka
dar uzatılması, yol yapıl&.cak kısma 

tesadüf eden sahanın isfonlaki, Stad
yom kısmının kalorifer tesisatı, Hi
podrom kısmı umumi medhali önün
deki otomobil parl[lnm tesisi, sahanın 
iç tarafının umumi tesviyesi, radyo 
tertibab gibi i~lerin de önümüzdeki 

sene içinde yapılması muvafık görül· 
mü~tür. Bu işlerin (100.000) liraya 
yapılacağı tahmin edilmektedh· ·· 

Hipodrom birinci mut tribünü 04! olimpik atadın arkadan görünüfii 

ai Umumiden alman karara İ•tİnaden 1 
parası 1936 senesi tahsiaatmdan ö-
denmek üzere bu it münakataJ'a kon~ 

lar yapıldığı takdirde umumi planda Ankara atadyom ve hipodromu, ia-

Oli.mpik Stadyomu için teabit edilen taayonu ıehre bağbyan büyiik asfalt yo-
i§ler bitir:tmiş olacaktır. Bunun rnu-

lıammen bedeli (220,000) kın üzerinde, Yeni gar ve Gençlik ~. 
-.radır. kı iley bat fehrİmize gelenlerin gözü ö-

5 - Hipodrom k1smında 
ATA TORK salonu ve di. 
ğer salonlarla kütüphane, 
npartnnan, loknnta, tartıl-

ma salonu, bar ve ıtadyom 

k:smının tefriş işini de ö -
nümüzdeki sene içinde yap

mak zarureti vardır. Mefru .. 

nünde oumuriyetin büyük eserleri ara

ımda yer alacak bir varl.ktır. Şen, gür
büz, aıhatli ve güler yüzlü bir gençlik 
yetİ§tİnnelr: davasında olan cumuriyeti. 
mizin memlekete bir Örnek olarak ver
diği bu eııiz alanın tarihinin, birçolc 
milletleranm rekor ve baprıJarla r 
senmesini temenni ederi,. 



- .... ·- .. ..... • J ":".(. • ...+. -v:: . • . ~· - '. ·fl ·. ,j:if"';.-~ · ~ .... . • .. ;:ı,t .~ ... -~ -~ · .. : '-

l'iirk ifa, a 9'11r11unı 

Biivii { ., Piv'lno:osıı .., 

• • 
Ptnııstır. ., 

6. nci ke~ide 11 Nisan 936 dadır. 

Büviik ikr~n1iv~: 200 000 
ı ,İ radır 

~
M Ay:-ıca: 30.000, 20.000, 15 000, 12.000, 

10.000 liralık ikramiyelerle (50.000) 
11r;::ıhf ;ı?"; r- ..• ~frıt varrlrr .. 

"• .. '\J , -....~ · .. ": • ~ 

Aııkaı~a Jandarma (;enel l(omu· 
tanlığı Sabnalma l{omisyonundan: 

_ l - Bir tanesine yüz on be~ kuruş de~er biçilen ilri binden üç 
bıne kadar Bel Kayışt 8-4-936 çarsamba günü saat (15) te açık ek· 
siltme ile satın al macaktır. 

2 - Şartnamesi Komisyondan parasız vailc:n Bel Kayışının ilk 
teminatı (253) lira (75) kuruştur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerın teminatlarını eıaıiltme 11a-
atından evvel Komisyona vermiş oımıtlan. (638) 1-1077 

İstanhııl Asliye 11(.inci 
Ti•·aret Mahkemesinden : 

Hazine avukatı Y.usuf Nuri tarafından lstanbulda Davupaşada 
kasap İlyaa mahallesinde 4 numaralı evde oturan ve Kasrmpaşada 
Dört kapı caddesinde hamam arkası medrese sokağında 19 numata
b dükkanda icrayı ticaret eden Ahmet Şükrü aleyhine 11417 ku
ruşun tahsiline mütedair açılan davanın muhakemesi sırasında 
nıüddeaaleyhin ikametgahının meçbuliyetine bianen vaki ilanen 
tehliğat üzerine mahkemede isbatı vücut emediğinden usulün 401· 
inci maddesi.nıe tevfikan gıyap karan ittihaz ve ilanen tebliline ve 
muhakemenin 29 Nisan 936 arihine müsadif çarşamba gu.nü saat 
14 de bırakılmasına karar verilmiş olmakla keyfiyet tebliğ maka· 
mma kaim olmak üzere ilan olunur. (639) 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUN
DAN: 

Tahmin edilen bedeli 26200 lira olan 5000 ton Rekom
poze kömür !Nisan 936 gününe rastlıyan ;arşamba günü 
saat 14 de pazarlık suretiyle alınacaktır. 

Muvakkat teminat 4060 liradır. Şartnamesi komisyon
da 281 kuruş mukabilinde satılır. Pazarlık için yazılı gün 
ve saatte Kasımpaşadaki komisyonumuza müracaat olun-
ması. (142S) 1-1081 

EJektrik tesisatı 
Yozgat Belediye Reisliğinden : 
Yozgad şehrir.de elektrik inşa ve tesi~atı eksilemeye konulmuştur. 
l - İnşaat ve tesisat keşif bedeli (39.373) lira (64) kuruştu~. 
A - Bu işe aid şartname ve evrak: 
B - Ağaç direk hesapları ve malzeme listesi 
C - Fenni şartnameler 16 sayfalı 
D - Beş aded plan istiyenler bu şartname ve evrakı Yozgad be· 

letliyeıinclen parasız ola:-ak görebilirler. 
ı - Eksiltme ve ihale kapalı zarf usuliyledir. İnşaat ve tesisat 

93ô senesi eylülünün ohızuncu günü tamamen ikmal edilerek tetdlm 
edilmis v-e faaliyete başlamış olacaktır. 

3 - Eksiltme 936 senesi nisanı 20 inci pa.ıarusi aaat l 5 de Yoz· 
gad helerliye encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 20.4.936 pazartesi günü saat 
15 ~• 1'-?.''"r muvakk;ıt teminat olarak (2954) lira veya banka mek· 
tuhıı"la (2490) numaralı artırma ve eksiltme kanunu ile muayyen 
vec;.;>;ld YMuarl heleniye baskarıhğına tevdi etmeleri şarttır 

S - Şartn<.mı::de tesisat ve inc;aat 936 senesi eylül nihayetine bİ· 
,.:,.:ı~,..,; t ... ,.. .. ·ı-_ ,.,ı:•...,; .. İ!=P rle talihler arasrnda en 1l1'sa bir zamanda .. t• : ' •• 1-9Q3 

GOT Rl\f 
HARRY BAUR un en muvaffak e6eri 

l\Ialiye Vekaletinden : 
ı - Pa.zarlığa konulan iş (Maliye Vekaleti Varidat Umum Mü

diirlügü birinci kale:ni odasında c<ıme l.an bölme ı~i), 
2 - K<:sif bedeli 252 liradır. 
Bu işe ait evrakı görmek ve fazla malümat almak istiyenler Ma

liye Vekaleti Milli Emlak Miidürıüğiine miirncaat eed~ilir . 
3 - Ek~iltme pazarlık surctile yapılacaktır. 
4 - Pazarlık 31/Mart 1936 salı günü Maliye Vekaleti Milli 

Emlak Müdiirlüğünde yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa ginnek icin isteklinin 19 lira mavakkat teminat 

parası yatırmış olması ve Ankara Nafıa Müdürlügünden verilmiş 
ehliyet vesikasmı haiz bulunması lazımdır. (644) 1-1080 

Ankara H~apis • 
vı 

l\lüdürl üğü11cleıı: 
Ankara hapis evi e$ki münferit höcrelerin üzerin. ya}l:lacak 

çatı inşasın n _ 999 - lira - 72 • kuruşluv. ke~i~namesi .. mucibince 
16-3-9;16 tarihinde ya.pılan acık eksiltme suretıyle munakasasına 
iştirak eden taliplerin teklif eylcdıkleri fiat komisyonca gali gö
rülerek aynı şerait ~ltında on gün müddetle uzatılmasına karar ve
rilmiştir. 

T;liplerin • 74 • lira - 9~ - kuruşluk teminatı muvakkate akçesi 
veya banka mektubu ile birlikte 26..3-936. tarihli .. I?:rşembe gü~~ 
saat • ıs - te Ankara Cumhuriyet müddet umumılıgı odasında mu
teşekkil komisyona ve şeraiti anlamak üzere Cebecide hapis evi 
müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. (597) 1-1075 

Kapalı zarf usulivle eksiltme ilanı 

Nafıa Bakauh~ndan: 
'-

1 - Eksiltmeye konulan iş ( Ank<>· cıda Çubuk Barajında yeni· 
den yapılacak methal in~tı). 

Keşif bedeli 
Tahmin edilen bedel (12215) lira 184) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evraır şunlardır: 
a • Eksiltme şartnamesi 
b • mukavele projesi 
c - Nafıa işleri ışeraiti umumivrai 
d - Fenni şartn'ame 
e • Keşif cetveli, silsilci fiat cetveli, metraj ceh·el 
f • Proje 
İsti yenler bu şartname ve ~vrakı (61) kuruş bedel muk~bilinde 

Sular Umum Müdürlüğünden 'llahilirler. 
3 - Eksiltme 6-4-936 tarihinde pazartesi günü saat 1~ de Nafıa 

Vekaleti binasında Sular Umum Müdürlüğü odasmda su eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf urnlile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Ql6,19 lira muvak 

kat teminat vermesi, bundan ba~ka aş:ığıdaki vesikaları haiz. olup 
göstermesi Jazrmdrr. 

Diplomalı Mimar veya mühendis olmak Yeya Yapı Umum Mü
dürliiğünden ehliyet vesikası almak şarttu. 

6 - Bu iş için almması lüzumu yukarda y;.zılm~-~ olan fenni 
ehliyet vesikası için eksiltme 12 •• :indı-n en az 8 gun eve] Nafıa 
Vekaletine müracaat edilme11i lazımdır. Bu müddet ~eçtikttn son
ra vaki olacak müracaatlar nazan itihaıe alınmıyacaktır. 

7 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Nafıa VekllJeti Sular Umum Müdürlüğü 
Dairesine getirilecek eksiltme komisyonu Reiııliğine makbuz mu· 
kabiJinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mtktupların nihayet 
3 ncü maddede yazılı saate kadar ~elmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kanatılMrs olması ı!lrımdır. P<"lstada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (550) 1-976 

1 

Ankara Jandarma Genel Komu
tanlıiı Sabnalma Komisyonundan ... 

Ankarada Jandarma ve Potiı Mektebi çamaşırhane ve matbahın· 
da yaptırılması (4645.8) lira (60) ~~r~ keşif bedelli tesisat kapalı 
zarf usulii ile 30·3-936 pazartesı gunü saat ( 15) te eksiltmeye kcr 
nulacaktır. 

Şartnamesi (233) kuru• karşılığında komisyondan alınabilir. 
İlk teminat (3484) lira (40) kuruştur. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin .kanun ve •artnamede yazılı bel
geler içinde bulunduracakları teklıf mektuplarını en ~eç eksiltme 
vaktinden bir saat evvel Komutanlık kurağindaki Komisvona ver-
miş olmaları. (535) 1-918 

Sıhhat ve İçtimai ~I1ıavenet 
'' el,filfl:tinden: 

350 lira ücretli umuın sıtma mucadelesi Su Mühendisliği mün • 
haldir. Talip olnlann Diplom~. ve hal tercümeleriyle Sıhhat ve İç • 
timai Muavenet Vekaletine ınuracaatlan. (625) 1-1047 - .... __ -- ..... 

Gelibolu Belediye Riyasetinden: 
ı - 10 • 3 • 936 tarihnide ihale edileceği ilan edilen Elektrik tesi 

satma muvafık talip çıJanadığJ~an ~vvelki şartlar dairesinde ek-
silt~ kanununa tevfikan teındıd cdılmiş.tir. -

2 - Temclid müddeti 11·3-936 tarihinden başlar. 15 gün devam 
eder. 

25-3-936 çarşamba günü .saat ~n altıya. kadar taliplerin teklifle
rini Gelibolu Be!ediy~ Enciimenıne vennclcri ilan olunur. (588) 

1-979 

K?.nalı zarf usutiyle ek~i ltme ilanı 
.,,.. . d 

'" :ıv~ti en : 
936 senesi Mart Avrnın 31 inci Salı günil saat ıs de llbaylık 

Daimi encümeninde ı4578 lira 7 kuruş ke~f bedelli Kütrıhya Vila
vetinin Kediz kazasına ba~lr Şabhane Nahiyesi merkezinde yapı
lacak S dershaneli tık Okul binaunın inşası kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeve konulmuştur. Fenni ve eksiltme şartnameleri, keşif ve 
proj"leri ve ekleri olan evrak Bayrndırhk Direktörlüğü ile Daimı 
Eneü?Mn kaleminde görülebilir ve 73 kuruş mukabilinde daimi en
cümen kaleminden alınabilir. Muvakkat teminat 1093 lira 36 ku
ruştur. 

isteklilerin bu gibi inşaat yapmış diplomalı Milhendts ve Mimar 
olması veya işin devamr nıüddt:tince inşaatı mesuliyeti fennivesi. 
ni kabul edecek ııyru vasxfta .Milhendis veva Mimar istihdam ede
ceğini musaddak senetle temm etmek ve Ticaret odasından mali 
kifayetine aid vesika jffraz etmek ve bunları ihıı le giinünderı encu 
sekiz gün evvel Baymôırlık Direktörli.lğiinc ibraz ve kabul ettire 
rek atacagr ehliyet vesikasını ~eklif ınehuplarma ek ·me eri ve 
teklif mektuf>larmın 936 senesı Mart Avmın 31 incı ı;ah günü sa· 
at ·14 de bda~ IJbavltk Daimi Encümen Ba kan' · na verilmesi 
,arttır. (569) 1-951 

Ağaç M~ral{lılarına 

Müjde 
Ankaracla Orman Çifliği fidanlıklannda yetiştiri

len her nevi fidanlar satılrğa ç1kanlmı~t11. Ağaç dik 
me zamanı gelmiştir . 
Fidanlarının tutmasını ve menfaatım isti) enler c;if 

' liğe veya Ankaradaki çiftlik satış magazalanna mü· 
racaat etmelidirler. 

Telefonlar: 
Orman çifliği 

Satıs mağ-azal an, 

iLAN 
Tiirl{iye lş Bankasınd~n : 
Bankamız !ıit>sedarlar umumi heyetinın toplanm~ dolayrsıylr 

2(ı • mart - 936 p~rşc:mbe giinü saat 12 den iribarrn gi$elnimHn 
kapalı bulunaca~ınr savın mii~terilerimiu lrildıriris. r - q~ç 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Kiitahva vilayetinden: 
936 senesi Mart Ayının 31 inci Salı günü s;ıaı. U <U İlbaylık 

Daimi Encümeninde 19432 lira 23 kuru~ 'kr~if bedelli Kü
tahya Vilayetinin Simav kazası merkezinde 1•&pılacak S dersaneli 
İlk Okul binasının insasr kapalı rarf usulivle eksiltmeye konulmus
tur. Fenni ve Eksiltme sartnameleri, keşif •e projeJt:ri ve ekleri 
olan evrak Bavınrlırlık Direktörlüğii ile Daimi Encü~n kalemin
de görülebilir.~ ve 97 kuruş mukabilin<le Dai:nf Encümtn kalemin
den alrnabHir. Muvakkat teminat 1457 lira 42 kuruştut. 

Jstcklilerin hu ~ibi in$aat yap•mş dinlomalr ~ühe1'1d~s ve Mim?.r 
olması veya İşin devamı müddetince insaatır ... mcsuliyeti fenniyesi
ni kabul e-decek aynt vasıfta Mühenrlis ve"a M;mal' i5tih<lam eck· 
ceğini mıısadrli!k senetle temin etmek ve Tiear~ odasmcfan mali 
kifayetine aid vesika ihraz etmek ve bunları ihale gününden enaz 
!iekiz gün evvel Baymdırlrk Di,.f'ktörliif.üne ibraz ve. kabul ettire
rek alacağı ehli vet vesikasını t.rk' if mektuplııı.rına d:J~Jeri ve 
teklif mektuplarının 936 senesi Mart Ayının 31 inei sah ıünü sa
at 14 de hdar 1Jbavlr':: J)aimf Enrii..,,,.r: Bıtııkanlıfm• •erilmesi 
şarttn:. ( 570) t-O'i2 

). D. YOLt.ARl ve LP" .. L.".l~l UMUM 
1\1ÜDÜRLüGU S. A. KOMlSY.:ONU 

İLANLARI 
İLAN 

Muhammen beıleli 22630 lira olan kağıt ve: kcınonlu 8-4-936 çar
şamba {;ünü saat 15,30 da kapalı ı:arf usulü ile Anltarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe gixmek istiyenlerin 1697,25 lıralık mtrW&kkat n:minat ile 
kanunun tayin ettiği ve&ikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
kadar Komisyon R.ciilliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Anka
ra malzeme dairesinden, Haydarpa.şada tesdlüm ve seırk Müdürlü-
ğünden para&ız olarak dağıtılmaktadır. (631) ı-1076 

İLAN 
Ankara istansyonu peronu üzerindeki hiıHt bir yıl içinde p·. 

zarlıkla kiraya verilecektir. Yıllık kirasr 1440 lira tahmin edilmış
tir. Pazarlık 6 nisan 936 paza.ıtesi günü sa..t 1~ de Devlet Demir
yolları Hareket müdürlüğündeki komisyonda yapılacaktır. Pazar
lığa girmek istiyenlerin kanuni veı;:aiki ve %7,5 muvnk!-at te:n;n.:ıt 
makbuzunu o güne kadar Hareket komisyonuna vcrmderi Hi •·n
dır. Şartnameler Hareket dairesinden parasrz ahnahilir. ( 617) 

1-1036 

tı AN 
Muhammen bedeli 18500 lira olan muhtelı! a13t ve ede\ at 

5 - 5 - 936 saJr günü saat 15,30da kapalı zarf usulile Ankarada i<h· 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1387,50 liralık muYakkat teminat ık 
kanunun tayin ettiği vesikaları, tekliflerıni aynı t!iiıı saat lA.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri 11lzımdır 

Buna ait şartnameler par.as12 olarak Ankarada Jl,-Jab c"mc dJıre -
sinde ve Haydarpaşada tese118m ve ı;evk miidürliıı~ünr en alınalııtır. 

(579) 1-1037 

İLAN 
Muhammen bedeli 18846 lira olan vagon tenviratı için ak -iıı:r.:i

liitör plak.lan ve komple bataryalar 6 - 5 • 936 çarş_amha günü :.a..ıt 
15,30 da•1'apalı zarf usulü ile Ankarad'l idare binasında s?.tın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1413,15 ııralık ımnrak-kctt tııımin.H ı.c 
kanunun tayin ettiği vesikaları v,. tekliflerini ;;ıvnı giin saat ı • ~il a 
kadar komisyon reisJiğinc vermeleri liizrmorr. 

Şartnameler Haydarpaaşda tesellüm ve !'tcv• müdPrFi-5 • -iıc. 
Ankarada Malzeme dairesrnde par<\srz olarak rlı:ı4'ıtı 1.-.:.ıkcadn. (Wn 

l-lll:t8 

Maden cevheri n:ıkliveücretlerinde t-:nzi1f't : 

Yalnız muayyen iskelt:lere vapılan nakliyata t~tbik •dılmehe
olan maden cevheri tarifesi-, bu kerre şebekenin her isti)tametin<lc 
tam vagonla tağınacak cevherlere şamil olmak Ü%t:U: geniş}f!tİ)mis \'e 
nakil ücretleri de mesafeye göre % S ila ?,3 nishetinrle ucm:lau4 , 
olup 680 kilometreden fazla mesafelerden tasma<'alf ceTherJerde:ı 
ton ve kliometre başına alınacak ücret bir kurust:m ibRttttir. 

15. 4. 936 tarihinden itibaren tathikina baslanacatf. olan bu veni 
tarife hakkındaki fazla tafsilat icin i~ .. .,.syonlar.ı müracaat edl'nıe-
lidir. (609) 1-1040 

Ankara Jandarma Genel K. 
Satınalnıa Komisyonund~n : 

650 kuruş tahmin bedeli on kütüklü 2590 palaska takımı ile 1S 
kur.ı.ı'l tahmin bedeli beş bin t~e ~üfek ~ayışı 25/31936 ça~~mba 
günü saat n beşte kapalı zart 1,;ksıltmesıyle satın alınacaktır. 

İstekliler şartruunesini parasız komisyondan alabilirler. EkaiJt• 
meye girecekleı-in 1431 lira 38 kuruştan ibaret: teminat mektuhu
veya makbuzu içinde olacak teklif mektuplarını eksiltme vakt'!l
den bir saat eveline kadar komisyona vermiş olmalan. (5Ui) 1-842 



-- ----

SAYFA 8 ULUS 2a MART 1936 PAZARTESi 

1 ANKARA LEV A.ZlM AMlRL 1 

SATIN ALMA KOMİSYONU tLANLAh llNew Hampshire eya
leti Yüksek Mahkeme 

ı _ Çorlu 300 yataklı bir insan hastanesi yap~ırılacaktıc. 
2 _ İhalesi kapah zarf usuli ile 30.3.1936 tarıhıne rasthyan pa-

zartesi R:iınü saat \6 yapılacaktır. 
3 _Yapının k ııH bedeli 48471f lir. 85 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat akçası 23139 liradır. 
5 _Talip vukuuunda şartnamesi plaıı ve diger evnk l!ıO kuru~ 

mukabilinde komisyonca verilir. 
6 _ Bu baptaki şartname ve evrakı sairesyi görmek l"liyenler 

her gün ve eksiltm ye gireceklerin kanuni evrak ve vesaik ve te
minatları ile bırlıkte teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir 
saat evel komisyon başlmnlığına verilmek şartiyle Corluda satın 
alma komisvonuna müracaatları. (561) 1-930 

Ankara Belediye R~~ . -
1 İlanları 

ANKARA BF.I..EDİYE REİSLİGİNDEN : 
A) Satın alınacak şey Otobüs Direktörlüğü icin SO - 70 ton ben

zin olup tahmin bedeli (25375) liradır. 

B) Şartnamesi 127 kuruş :-ıukabilinde Direktörli.ık Levazımın
dan alınabilir. 

C) İhalesi kapalı zarf usuliyle 3 • 4 936 cuma günü saat 15 de 
Direktörlük bınasında yapılacaktır. 

D) Muvakkat teminat miktarı (1904) liradır. 
E) İsteklilerin, kanunun emrettiği bütün şeraiti haiz olmaları 

icap eder. - -
F) Kapalı zarflar 3 • 4 - 936 günü saat on dört buçuğa kadar Ko-

misyona tevdi edilmiş olmalıdır. (589) 1-991 

İLAN caat kağıdı almış ol.anlan~. mu-
Ölçü ve tartıların senelik ayene gününü öğre~ek uzere 

muayene ve damğaaına 1.4.936 belediye ayar memurluguna mü
çarşamba günü başhyacağından racaatlan ilan olunur. (633) 
evvelce müracaat edipte müra- 1-1059 

Müddet, Eylfıl 1935. 
2 inci kanun 3, 1936 

Hillsborough Kaııtisının Yıik
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekillerı tarafın~an 
tetkik edilebilecek ev.ak ashye 
ile kavıdların aynı mahkeme dos 
yalarında olup "h:ık' ve kanu 
ni'' davalar münasebetilc mev· 
cud meseleler şunlardır: 

Hak (Equıty) sıoo Sophocles 
Pap.ıchristodoulou m. likane i 
müdürü Demetrıos Voliotis'un 
Victorıa Ventroura, Evanthia D. 
Vlahav2 ve Evangelia Papach is
todou!ou aleyhinde. 

Sıviı (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi a
leyhinde Ehanthia Demetrius 
Valhava. 

Ankara .Jandarma Genel K. 

Birinci Teşrin 6,1928 de me · 
kfır Hillsborough Kantisinde ve 
New Hampshire Eya1etindekf 
Manchester'de yukarda isıpi ge· 
çen, Evangelia Papachristodou
lou'nun sağ veya ölü oldL1ğunun 
tahkikile kendisinin veya varis· 
!erinin bu malike ve servetinden 
ı tifadelerinin tavini; vasivetna· 
me bırakmıyan mezkQr Evange
lia Papachristodoulou'nun son 
defa olarak, 1897 senesinde Yu· 
nanistanın Trikala şehrinde ika. 
met etml§ olduğu ve oradan da 
aynı sene içinde Makedonyanrn 
Manastır şehrine merbut vito
lio'ıuna gittiği ve mezkQr Evan
gelia Papachristodoulou'nun çok 
uman eve! öldüğü iddia "edildi· 
ği; 

Satınalma Komisvonundan: 
1 - Yenişehi.r jandarma ve Polis mekt:bi civarında yapılacak 

Milstakil tabura ait 2 ve üç numaralı iki pavYonun yapılması 25/3 
936 çarsamba günü aaat on da yapılacaktır. 

2 - Bu pavyonlardan Uç numaralının keflif bedeli 25,520 lira 33 
kuruş iki numaralımn keş.ifteki su tesisatı üç numaradan al~a~ 
suretiyle tadil edildiğinden 24,020 lira otuz Uç kuruştur._ Her ı~ı 
pavyon toptan ve ay.rı ayrı en az fiat teklif edenlere verılecektır. 

3 -lstikliler aşağıda yazılı teferrüatiyle prtname 128 kuruş 
karşılığından Komisyondan alabilirler keşifnam~. fenni şartname 
mukavele projesi. plan. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin üç numara için 1915 iki nu
mara için 1902 liralık teminat makbuz veya banka mektubu ve ~a
yrndı.rlık Bakanlığı yapı işleri Müdürlüğünden alacakları v~~~k 
veya diplomalı mimar veya mühendis ve bu gibi bina inşa ettıgıne 
,ı,,;r v .. ~:•.~.,r tf"ı,ı;ç rnt-lctul..ı·.,~ haiYlaması şarttır. (515) 1-841 

-~ ö 7 
HASTA l.J Kl .A RI 

M01'P.H A SSTSJ 

flr ( Rvad \,.if 
..\tasa~urı 

Yenı hir Kızı " kar·ıs 
Ali Nazm1 aııartımam Nn· 
Venıs<'hıı eezan""ı üstıi 1 h 

.{Ün sab:thtan aks ma kart• 
•ılun T .. ır "'" ı7l8 

~ f 

an..-·•I 
f,. iim ~~ rii 

Deııom ızd,.. en iyi Kara 
·öv kömiiru oer:ıltent1e kilo 
su Uc h ıcuk Tnnt~n ÜI" lt ı 
• •ı!> on par;ırlıı T~l 27QI 

fs• ..-:vnn rrıı1 ., •~ t • 
JH' ,.,.j n, 1 

~~~~"'·,,.·.:tı~mııl!!·lll!••l!l.,.!ıle;J!ll!:ııp 

Meyva tuzu 

En hoş meyva tuzudur. 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
aci~erdcn mütevellit rahatsı7.
'ıkları önler. Hazmı kolaylaştınr. 

lnoili7. Kanzuk eczanesi 
Bevoalu İstanbul 

Sam~ıın Valiliğinden : 
Çarşamba Kazasında yaptırılacak Mektep binası İnşaatına aid ilan: 

ı - Kesif bedeli (17662) lira (21) kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat (1325) liradır. 
3 - İhale 30 Mart 936 tarihine rasthy;m pazartesi gliniı saat 

onbes buc;ukta Vilavet Daimi Enciımeninde kapalı zarf usuliyle 
vc.oılacaktır. 

4 - Bu ıse ait evrak şunlardır. 
A · Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele pro1eBi 
C • Fenni Şartname 
D - Kesı f H ulilsa cedveli 
F. - Proıe 

F N? a İ:;;lerı Şera tı Umumiyesi 
fstiyenler evrakı Sam~un Nafıa Dairesinde görebilirler. 
5 - Ek iltmeve girehilm k ıc;in ticaret oda nda kay.ıtlı oldu

ı,;una ve f!"nni Ehliyeti haiz bulunduğuna lair vilayet Nafıa Mü
ıli rliiğü'"'rlen alınMtS vesika ibra:u sarttır. 

6 - F.k .. iltmeve girenler .bu evrakı görmüs addolunurler. 
7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif mektupları 

pL 
11u oldıı u halde 0 zarfrn içerisinde ikinci bir kapalı zarfta ola-. 

c.2' tır. 

8 - Zarflar ihale saatından bir saat evvel imza mukabilinde 
F rdimen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönde
r·ı,.c k W. ektupların nihayet üçUncii maddede ya7.rlı saata kadar 

<'lmis olrrası ve dı'? zarfın mühür mumu ile iyice kapanmış olması 
lazrmdır 

Po • ' olacak gecikmeler kabul edilmez. 
9 ~ 1 e (2490) sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanununa gö-

redir. 

10 - Keşif hulasııları. fennı şartname. eksiltme şartnamesi ve 
rT ı ' avele suretleri htanbul, lzmir, Ankara Nafıa Müdürlüldeciae 
g · rlerilmiştir. (583) 1-968 

Mevzuu bahis müdilr Demet
rioı Voliotiı'in mezkQr Evange· 
lia Papachristodoulou'ya, ve 
mezkQr Evangelia Papachristo· 
doulo öldüğü takdirde varisleri· 
ne Ni5an ayının ilk sah güniln· 
de Hillsborougb Kantisinde. 
Manchcster'de toplanacak Vük 
sek Mahkemede bulunması. ve 
Vlahavıt arasında neden taksim 
ediletr;y~t'eiini gös•eren sebeb 
mezkur Evangelia Paoarhristo 
doulo'nun mahkemede bulun· 
ması ve mezkur Evangelia Pa
pachristodoulo'nun ölmüs ol
duğunu ve Sophocles Papachris· 
doulou'nun malini taksimde 
kanımi varislerin olmadığı farz 
edilerek mezkOr Sophocles Pa 
pachrıstodoulc.u'nun malının Vir 
toria Ventroura ile Evanthia D 
!erin gösterilmesi hususunda e 
mir verilmiştir 

Yukdtdaı,i izahatın mezk(h 
müdüı tarafmrlıın bu celhnııme· 
nin , ıh~r,.am!"nin doğru ve 
musa(~dalı: nüshasını Hillsho· 
rough Kantin'de Manrncster'rle 
neşiı edilmcktf olan Manr.heı· 
ter Union'de nesir ettirilmesi 
Vunanıstanda Atina'da çıkan 
"Kathı nerini'" gazetesinde nesir 
ettirilmesi ve Vunanistanın Tri· 
kala şehrin<~e ~ığıtı1mıtsı ve Yu 
~osfavvanın Brlegrad sehrinıtt 
çıkan "Potitikıt'' gazetesinde 
.,cşir ettirilip Yugoslavvanrn 
Vitrılis kasabasında dağıtılması 
v~ Türki.,eni" Ank-:T? ııehrinrie 
lfe Çankırı Caddeııinde çıkan 
IJ!uı gazetesinde nesir ettiril· 
ıııesi lhım geldi<H ve bu nesri 
vatın üc hafta mfüMe-tle mUtt
v111iv,. .. ~azetelerdf' çrkma~ı ve 
!lnn nesrvatın (veva ilanı" ı Nı 
san ta~,; :ne salı vüniinden 14 l\n 
eve' nc!llir eıli1rnis hulunma~u 

sarttır. 

Taııdik eden: Arthur S. Hcatv 
Katip 

M. Aloysus J. Connor · Mlirlür 
Demetrios Voliotis'in dava ve
kili. Ve Sophocles Papachristo· 
dnulou malilcSnesi 

M Samuel A. Marl{olis: Vic· 
toria Venteroura'nin dava vekiH 
Poıtta adresi: Manehester, N 
ff. U. S. A 

Rii!idaki izahat, celbnamenin 

ve ihharnal'l'lenin hakikt bir niis· 
hllsrdır. 

Tasdik ~den: Arthur S Healy 
Katır· 1-789 

Satılık Arsalar 
Yerıişehirin Kibar ve merke

zi yerlerinde 40 kuruştan 15 li-
raya kadar Telefon: 2992 

1-1007 

imtiyaz sahibi ve Batmu· 
h..-riri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neıriyatı idare 
eden yazı itleri Müdürü 
Naauhi BAYDAR 

Çanlan cadde• c:i.,.,.,,.." 
uı .. a ...... eoind• baalmıt•• 

• M N 1 Y T 
Güal• ...... ••ftudunuz KıyRl eth e,ya ve evrakınız içtn 

Her boyda ldraJm kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - ~ ahı-e .... ri"''"'e' r 

1
: As. Fb. U. Md. Sam l'mıuu· •l\•1.-1\.•1.•~•n E•~K·~~;, ~ 

Alma Komisyonu Hanları s. A. KOMİSYONU 
MÜTEAHHİT NAM VE f LANL A ~l 

HESABINA 
BİL(1 

it\.-,~ \KTLAKI 
Beher Be ~ 

Savıfa Santımi Savıfı Santı -----
ı lOO J aO< 
4 UO S JO{ 

6 ~ ' ~ 1250 kilo va ete Termometre: 25.3 936 
.20o kilo sa.m ... stralık kose.e S 30 kuruıtıu 

l Havu itlerine ve vem 
çıkan kitaplara aıd illnl.,rdafl 
% J S tenıilit vapıln 

ı - Zayi itan bede ilen ır.o k 
tu vüz otua kuruttQr. 

J - Tebrik, teıtekldiı evlen 
me, vetat ve lcatı allka illnlı· 
rındarı malttuıın "81 fn alııuı 

AHOSf: '.\IC11 . ı\KI 
Müdrfeı llaftitde Hımctr 

-----
Sent-H~i 17 Lka ıo Lira 
6 Avlrfı t .. UI 
3 Aylıtı 5 .. 9 

Post;ı ürreti glSndeı ih 
-ne'·t 1 H c «"vah veı ilmez 

ZAYİ 

Ankara belediyesinden aldı
ğun (834) No. lu araba plakası
nı zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan hiMcmü yoktur. 

Arabacı: Halit 
1-1069 

l ahmin edııen be' vli (l;ı.ı;;,) 
lira o an yul...arua mi1<cıarı 'le cın
si yazılı malzeme Ası;.cri tabri
kalar Umum Mudürlugü salın 
alma Komisyonunca 9 Nisan 9J6 
tarihinde perşembe gunıi saat 14 
te pazarlık ile ihale edilecxktir. 
Şartname parasız olarak koır::s
yondan verılir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (189) lira 
(38) kuruş, ve k nunun 2. ve 3. 
maddelerindeki veı1aikle m.zl:ür 
gi.ın ve sa?.tte komisyona mi.ira-
caatları. (642) 1-1079 

ZAYİ 
.Ankara Belediyesinden a:dı

gım (831) No: lu araba pl:ıkasını 
zayi ettim. Yenisini a'acıı.gımdan 
hükmü yoktur. Arabacı: Halit 

1-1069 

Hemen Kitapçınıza uğra
yınız. Server Ziya'nm 

"Sarı güllü ev" i 
Çiktı 

nu :taat on birde paz rlı' •• a 1 
d ... t terr ometre a n1caKtrr. V 
mek ı~tiyenler pn7.arlıgma te ı

natlarile p ·arlı~ına P. ls n'c-ı e 
o zamana kadar ev~ 
göriısnler. (63'i) 

~~~~~~--~-

ıSTANilUl, 

hyııfiu Tlııel Mer•11ıı il ilk •a 
satılır I' 

Ma uanıızı zlyarıt tdl1tlr, 
r• ın 3 numerol• tarlfeMtd 

lıllfl11lz 

Kiralık dair~ 
Havuzbaşı Nee&tibey Cad. No. 

7 evde elektrik, ga.:ı, banyolu 
daire kiralıktır. Ustkatta Sahibi
ne başvurulmaaı. Tel: 1841 

1-1024 

r SiNEMALAR 1 
[ YENi 

] BUGÜN GÜNDÜZ 
UNUTMA BENi 

Magda Schneider - Benjamino Gi4fli 
GECE 

BUHRAN B I T T 1 
Albert Prejean • Danielle Dl\rrİe11x 

( KULOP) 

BUGON BUGM;E 

ARSLANLAR MMM 

Ejleaceli mevzuu, tatlı müziklerile F e.-kalide heyecanlı ~ 
tok ilet bir Her macera filmi 

PlA TI.AADA. Pl:VM Llrol: TENEl.A 1 
-. .... ,. M .... a1..,.•Ball.ıaı

....... : 4' Bklaei "9ubcliııe: 3e 


