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Yeni demiryolu hatlarımız dün törenle açıldı 

AFYOı ı lTKU 
'' ln1a11i ideallerimize rağmen 

6u genİf türk vatanı yeniden bir 
teltlilıeye ağraraa, türk lıurtalup
nan ilk ııünlerinde olduğu gibi, 
vatan miidalıuuını erkek, kadın 
ue çocuk bütün millete aiJ bir va
zile telalJıi edeceğiz. Bütün mil· 
let B"fbai Atatürk'ün etrafında 
yekpare olarak, onun emrinde ve 
onun zaler yolunda hareket ede
ceğiz." 

lamet lnönü, Afyon Karahisar 
Zafer ambnın karşısında son 
cümlesini bitirdikten sonra, bü • 
tün millete sordu: 

- Edecek miyiz? Cevab veri
niz ! 

Bu sual Türkiyenin neresinden 
ve kim tarafından duyulmuısa, 
gönülden kopan bir: 

- Evet! den sonra, 
daha derin bir çotkunlukla: 

••- Fakat bundan ıüpbe eden var 
mı" haykın,ı ile cevablanmııtır. 

lımet lnönü bunu biliyor ve bu 
cevabı almq olarak, sualinin he
men arkasından: 

- Ben de size cevab vereyim, 
diyor. Yeni tehlikelere kartı da 
rnahalılıalı mazaller olacağız. 

Fakat Türkiye'de milyonların 
bibi, aenelerdenberi, yalnız bu 
İmanla çarpıyor. Bunu bizim bil
diğimiz bdar, fırsat düştükçe, 
bütüQ ._." bildinaenin fay
dası, We· f.er taJrafta tehlike çaD"' 

lannın lelİ &eldiğİ fU anda, bü
yük bir manuı vardır. Barışçıla
nn insani davasını, harb çekin • 
genliği olarak tefsir edip, tehlike 
biuini sömürmek istiyenleri sağ
duyu ve ıükUna davet etmek lü
zumsuz bir emek sayılamaz. Harb 
ideta, ıündelik gazetelerin son 
dakika ıütunlarında aranması ta· 
bii olan bir havadis sırasına geçi 
rildi. Fakat yeni bir harb, millet
lerin öyle korkunç bir isyanı ile 
kartılapcaktır ki hazırlıyanlar 
onun kanı içinde boğulacaktır. 

Türk milleti harb olmasını iste
miyenlerin safında ise, harb etme
ıini bileıılerin batmdadır. Her ta
rafta bantÇıhk, sarsılmaz milli 
müdafaa iradeıinden ve zafer 
imanından kuYYet -1dığı nman
dv ki telalike derecesi ııf ıra doi· 
na inmeye batlıyacaktır. 

F. R. ATAY 

'' Burada ilerliyen, yapan ve her gün yeni eserler vücude getire 
Tiirkiyenin ufak bir modelini canlandırmış bulunuyoruz.. '' 
« Cumuriyet çocukları, Atatürk çocukları, yüreklerinde kuvvetli, 

bileklerinde kuvvetli, anlayışlarında kuvvetli ve daima ileri giden bir 
kudret kaynağıdır .. » (Başbakanuruzm nutkundan) 
Isparta, 25 ( A.A.) - Anadolu 

Ajanamm hususi muhabiri bildiri
yor: 

Geceyi buausi trenlerinde geçiren 
ismet lnönü ile Baymchrlık, E.kono
mi, Finans Bakanlan ve öteki davet
liler Afyon - Karakuyu battım aç
mak için bu sabah saat 7,30 da Af
yon' dan hareket ederek saat 13 de 
buraya gelmİflerdir. 

Başbakanmuzm Karakuyu'ya ka
dar olan bu yolculukları, bütün yol 
boyu civardaki kaza ve köyler hallo
nm en içten röaterileriJıe en genİf bir 
ölçüde imkin vermit, Sandıkh, Bal
lık ve Kozanpmar iataayonlarmda bu 
gösteriler en yüksek derecesini buJ. 
IDUflur. Bilhuaa Sandıklı iatuyonun
cla hu kaza halkının ismet lnöaü'ne 
ve onun tahamcla en büyüğümüz 
Atatürk' e ve bütün ulus büyükleri • 
ne k&l'fl olan sevgi ve bağlılık teza -
hürleri görülecek bir manzan idi. ls
tuyonda kuruhnut olan takm üze. 

rinden büyük. 
lerini konfeti 
ve serpantin 
Yağmur l!· 
na tutan mi
ni mini yav
rulardan baş
byarak, top-
ladığı menek
telerden yap

tığı buketleri 
dağıtmak ve 
bu demetlerle 
en temiz duy-
gulannı sun- " . h •1 .. • • B L L. 

mak 
. • Dun ~nı 011 orımızın ~ jorenını yapan Ofva~anımı.s 
ıstıyen 

ak saçlı ihtiyara kadar, herkes, 
bu yüksek gösterinin en pzel bi
rer ömeğini tetkil etınekte idi. 

Bapkannnmn her yerde biribi .. 
rinden güzel bu kadar samimi dekor
lar içinde geçen yolculuklannm ilk 
merhalesi olan Karakuyu'ya gelit
lerinde, karpLman manzara ise daha 

genİf bir ölçüde, bütün bir memleket 
ölçüsünde genif bir mannn anet • 
melde idi. FiU.lcib Afyon'cl.a .... 
byank Akcleniz'e inınelde olan iN 
yolun ilk ınerhaleei .-~ • 
ela batta lzmir olmak üzere Aydın, 
Antalya, Afyon, Bunlar, &puta il 
ve f&l'baylan, parti batk-nlan ve öte-

Fransa Almanya ın m ___ b · tekliflerini reddetti 

Konuşmaların devamı müddetince f ransız - belçika · 
ingiliz tekliflerinin meri kalacağı sanılıyor. 

Londra, 25 (A.A.) - 8. Korben, 
Fransa'nın mukabil alman tekliflerini· 
aörütmemeJı karanm dün B. Eden'e 
remsen teblii etmiıtir • 

Haber verildiiinesöre, B. Eden, in
ailiz hükümetinin, k~diıini, teknik ... 
keri anlaımalarla teahhüd altına ıir· 

miı saydığı, fakat Almanya'ya tealluku 
olan anlatmalar hükümlerinin daha ziya
de, teklif mahiyetinde bulunduju yolıan
cla cevab vermiıtir. 

Pariı, 25 ( A.A.) - B. Flanden, se
çim tunaeaİDİ ~ üzere YGn Yİli· 
,etine aitmiftir. D11 bebolıfı ile daimi 
surette telefonla ~ta bulanacak ve 

lüzum olur olmaz Pariı'e dönecektir. 
Otl•n sonra B. Flanclen, B. Saro 

ile prütmÜf, iki devlet adamı, Alman
ya'mn Lokarno tddiilerini reddeden 

kabulü veya reddi liznn plen bir bü-
tün' dür. 

2. - Lokarno plim tatbik edilme
dikçe, Fransa, Almanya ile sörüpnelere 
batlamamak azmindedir. 

Fransız mahfillerinin 

diifünceleri 
Paria, 25 (A.A.) - Huaı ajan11-
~:-L--&.!•- ı L!__! L!lcliri" mn .....-ua ....,.._.. Dil yor: 

Lobrno teldiflsine tanımen menfi 
bir kU'flbk olan alman ~ &ansız 

mahfillerinde ba7ftll .,.ack: e=•tbr. 

(Sona .1. üncü Nylada) 

ki kunımlar delqelerinin burada, Ka
nkuyu 'cla birletmit olmalan, hu 
manzaranm an~ manayı açıkça 
gösterir. ismet IDönü, itte bu bdu 
güzel ve manab bir dekor içinde, 
Büyük Şefi ve Şefimiz Atatürkün 
dahiyane idaresi altmcla başladıiı ve 
batardıiı büyük uyuanm, ıimendi
fer aıyaAunm, bir bqka parçasmı, 
Afyon - Karakuyu hattım açb. 

BQ.fbakanımızın Miylevi 
Isparta, 25 (A.A.) - Batbakan la

met lnönü Bozanönü • Isparta ıube 
hattını açarken .. -.öylevi vermittir: 

M-Arlıad,,,,.,.; l•parta'nue NOÜl
clili ........ iftirôlı .,,...,. için l..p ... 
ra6er 6arfUla 6alunayoraa. Allhr• 
elan ilen w •lıatlaflarım ,.. ...,,,;. 
iiınia l•part-';,o ..._. wf.,,.a1ı İ· 
Pıt welclilt Biq8#ı lflillet lfleelia mala· 
terem rüerini .,. muhterem amutı 
6u mercuime İf'İralt ebnelı için bilhu· 
1e1 tauail ettim. 

ArkaclOflar; etraltalri uilayetı.ri

mUdea Uınen yelli •IU tıiloyeıia ..... ,.,,.,,... -.... -- ... ,._ ,,.,,. ,,...,,.,.. ,.,., ............ . 
.8aim 6a alôJrcr, ilti Pıu1•116eri ht
Wıiunuı cmnariyet •Nrlerini 6ühift 
memleketin paü öniinde canlandır .. 
ma1ı için pal bir oaileılir. 

Arlr"",.,ıar; ••rler parFtJ parpı 
mütalaa eclildiii acıman / e,,.U.in laa. 
nui lrıymetleri vardır, la1ıat arlı""a· 
fl1ft Kemol Onol'ın aö7fedifi •ibi ltfi· 
yülı mcmeui lııymettni, ıiyai maft4UUlı 

6Öa önünde canlandırmalı dolaa aİ;,a· 
de util""elidir. Burodtı ilerli~n, 70-

pan .,. laerPıt yeni eaerler uucaclcı 

••tiren T iirlıiyenİll alalı bir modeu.i 

canlaıulırmıı ola,10rıa. lfladen, ltılln

lıa, demiryola ••. Bu -'aolarda caman• 
,,.tin lan.an lrazandrfı aalm•r ifrn, 
ilıi eümlen6eri açhfımıa yeni müa
.... ıer Noinileeelt, öoiinülecelt • ..,.. 
lerflir. S. eeed.r ,,_,., 6..ı..N .. N 

(Softa S. inci •7'm•) 

iş Bankası hissedarlar genel 
heyeti bugün toplanıyor 

"Ulu~,, un Dil Yazıları 

Güneş · Dil teorisi ile kelime tarihi 
ve tarihi tetkik yapmak tecrübeleri 

.iV 

Bugün genel heyette okunacak olan ve bankanın bir 
yıllık çabşmalannı anlatan idare heyeti raporunun 

hülasasmı 6. mcı sayfamızda bulacaksınız 

Frt!IMLS Dil Bakanı B. Flanclen 

cenlll a.nne Franaa'nrn alacajı Yuİ· 
yeti ....ıarm• konuımuılardır. 

B. Saro ve B. Flanden framız hükü
metinin ilk aörütüncle iarar etmesine 
kaıw vermiflerclir. Bu aörüı pdıar: 

ı. - Lokamo teklifleri olduğu aibi 

Türkiye ve 
Boğazlar 

Londra, 25 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Öjrenildiğine göre, Türkiye 
Dıt itleri Bakanı Doktor Tevfik 
Rüttü Aru, Milletler Cemiyeti 
konseyiniıı diğer azalannı Lokar· 
no devletlerinin teklifleri' tatbike 
konduju takdirde hükümetinin, 
bolular• tahkim busuıunclaki ta
lepleriai muhafaza edeceiinden 
llaberclar etmiıtir. 

Türkçede kaya kelimesinin 1&• 

kar kelimesiyle bir arada söylen
mesi Sümer devrindenberi sürüp 
gelen bir çifte dillilik yadigarıdır. 
Sakar kaya .Aııadolunun her yerin
de söylenen ve daima ıivri ve yal
çın kayalara verilen isimdir. A-
rapçanın sahir kelimesi de bun
dand1r. Yerini aevmit ve baidq· 
mıt olan bu çok eski Türk kelime
si ile biraz daha metgul olalım. 

Sak (ağ as ak) fekli ile 
oldukça yüksek ve kuvvetli bir ob
je veya oldukça bir yükseklik ve 
kuvvetlilik ifadesi idi. Bu kelime: 

(ai u ak ağ) yani (sa· 
ka) tekli ile büyük ve etki bir 
Türk ulusunun adını vermektedir. 
ilerde ondan da bahsedeceiii: 

H. R. T ..4. KUT 
Bu sak [l] kelimesi sonuna bir 

(. + r) unsuru alarak (ağ+ u +. 
ak ar) tekli ile Arapçada kay~ 
manası venniftir. Arapçada bu 
kelimenin cem'i ıubur biçiminde
dir. Halbuki etimolojik tekilleri 
hem müfrette hem cem'ide biribi
rinin aynıdır. Etimolojik tekille
rini altalta yazabm: 

Sahir - ağ as ah ir 
Suhur - uğ us uh ur 

Bu etimolojik tahlil ile be. 
müfret hem cem'i (Arapça kaya). 
nın Türkçe aak kelimesinden üre

(Sonu 2. inci saylada) 

[1] lçel tarafında ( .:ıy) k 
massillerine v rılcn /):- j ... 
''Besim Atalay'. 



:.AYFA 2 U L lJ S 

''Ulus,, un Dil Yazıları 1 iç HABER ER 
( Ba§ı 1. inci sayfada) 

diğini öğrenmiş oluyoruz. Arap
lar Mezopotamyanm düzlüÇünden 
ıonra birdenbire başlıyan kayalık 
yüksekliğe; hudut anlamına gel
mek üzere [2] suğur derlerdi. Di
yarbekir ve Urfa gibi Anadolu hu
dudundaki valiliklerin o devir A
raplarına göre ad1 suğur beylikle
ri idi. Bu kelime bizim şimdi !hu
dut karşılığı olarak kullandığımız 
sınır ve e~ki morfolojisine göre 
su (ng) ur kelimesinden başkası 
değildir. (ng) unsuru esiri grame
rimizde saı!ır kaf dediğimiz (ğ) -
nin kendisidir. Eski Sümerliler <le 
kendilerine sangir veya songur 
derlerdi. 

Fars dilindeki senk (taş) keli
mesinin bu saktan başkası oldu
ğunu kims~ iddia edemez. Osman
İı devri Türkçesindeki sekban
larm tas atan sapancılar olması 
gibi. Netekim sekmek fiili de laş
tna ta!'la sıçramak demektir. 

Bütün hunlar bize sak kelime
sinin yükseklik, dağ ve taş ile sım
sıkıya a ..... ;•j oldui?unu gösterir. 
Maksadımıı. Sümerlilerin nereden 
geldiğini arastırmak o\dn~ için 
kelime tahlilinin bu şekilde inki· 
şaf mdan faydalanarak daba ge· 
niş bir zemin üzreinde etüdümüze 
devam edebiliriz. 

Sümercede sa gök demektir. 
Sak, sok, .suk uçta olmak, önde 
olmak anlamlarına geliyor. Sak 

Sümerce - :sağ 
::;a'g 

Arapça - sayka1 

" 
~aika 

Türkçe = zağ 

.. 
" .. .. 

= sagrlmak 
sağnak 
çakmak 

- şavmak 
• çavmak 

Bu yedi kelimenin ilk dört n
suru kıymet bakrmından yekdiğe· 
rinin aynıdır. 

Çünkü: ikinci unsurlardaki s~ 
ş, ç, z konsonları ancak aynı saha
nın mütefa vit mesafelerini göste
ren ve fakat rol itibariyle aynı ka-

• tegorinin malı olan konsonla.rdır. 
Keza üçüncü unsurdaki ( y, 1V, k, 
g) farkı da bir mana ifade etmez. 
Onlar da kelime yapmak bakı
mından aynı kıymette morfemler
dir. 

Dördüncü unsura gelince: on
lar mananın ifadesini yapan un
surlardır ki baz1lannda eksiktil'. 
Mesela zağ, çav ve ~av'da olduğu 
gibi. 

Eiter kelimelere bu analize gö
re mana verirsek fU neticeye varı-
rız: 

(1) ağ ana köktür. ltık ifade 
eder. 

(2) as -= oldnkca geni• bir n
haya v"' uzaklığa işaret eden bir 
une1•rdnr. 

(3) ağ - ana kök "'nl~nn"'ı tem
~:ı ~ ·len obje veya süjeyi gösteren 

1 
,.ı,+:r. 

r2l Bay Mükrimin. Selçuk ta
rihi. 

Şark demiryollarrnda 
ucuz tarife 

Bugünlerde Viyanada Balkan demir
yolları idareleri mümessillerinden mü
rekkep bir kongre toplantı halindedir. 
Şark demiryolları tarife büroıu darf'ktö
rü B. Kohende bu içtimada bulunmakta
dır. 811 kongrede, şark demiryollan Ön· 
ce < C1 10 tenzilatı bile yapamryacağmı 

bildirmiş iken, yapılan konuşmalardan 
aonra umumi tarife üzerinde ~ ~O ve 
hatta bazı maddelerde '7c kırka ya'k 1 

tenzilatı kabul ettiği haber verilmekte
dir. 

Kızılay Genel 
Merkezinden: 

Genel merkezimiz bugün saat 
·on birde Yenişehir' deki binasında 
toplanacaf. ·wlan saym azanın gel -
:ne!eri rica olunar 

aynı zamanda tepe, sivrilik, bat 
ve şef manalarını verir [3]. 

H. de Barenton'a göre: Sümer- IST AN BUL TELEFONLAR/: 
cede (sag, sa'g) baş1 şef yine ~""""""'""""',..,.,.,..~~..,..,.,.,.,.,.,..,.,~.,.,,..,,....,..,,,.,"""" 
(sa' g) parlamak, (sakir) yücelmek 
yukarı çıkmak demektir. Böyle o
lunca Arapçaaa dal ve 'bacak ma
nalarına gelen sak kelimesi bu 
cümleden dışarda kalamaz 1\Te 
Türkçe sağnak, sağılmak gibi bir 
yük.s~khk ve bir ışık anlatan keli
melerdeki ( sag) ile Sümercedeki 
(sag, sa'g) ar.asında bir ayrılık ol
mama'k: gayet tabiidir. Şu T:ürkçe, 
Arapça ve Sümerce kelimelerin 
akrabalığı tereddüt götürmez: 

Sümerce -= sağ - parfamak 
Arapça saykal cila, par-

lakWc 
Arapça -= sruika yı dırım 
'Eürkçe - zağ parlaklık (za;g. 

!ı kur.şun ve kıhç) :gibi. 
Tıürkçe - sag - ılmak yıld1-

rım sağılmak 

Türkçe sağ. nak yağmur 

:;ağna,jı 

T.ür,'kçe ~ - mak = yildı-
rım, çakmak, ffikiir hareketi, r 
şey.ı a.nlaınak. 

T.ür.kçe = p.v - ım.a.k = ilk gü· 
neı §.Iğmın it.epe ere dii.Jmesi 

l'ürıkçe ..=. çav- mak = ~avma'k 
gibidu. 

Bu kelimelerin etimolojik ana
lizini alta:lta .gettt.indc aq'etlerini 
öğr.e · ıolunu:-: 

(f; ((2) (3j (4 j ('5J 
- ağ -- as + ag + . 
- ağ as + ağ ağ 
:ağ - ac; ..... ay ak al 

- ağ ....- ~s ...ı.. .ik ağ 
- 11ğ - az ' ağ ~ . ..ı.. • 
- :ağ -ır ıas + ag f ıl + am ' ak 
- ;ağ · as t. ağ -+- .an + ak 

:ağ - aç 4- ak + .am T ak 
ağ aş -r av .am -- ak 
ağ .._ aç av .am · ak 

(ağ as ~ ağ) (ağasağ) 

sağ 

Geniş veya uzak bir sahada bir 
obje veya süjeye ışığm taallfıku 
demektir · b mana ile ilkel ha
yatta güo~ia ilk ~ığmın üzerine 
düştüğü tepe veya kaya sivrileri 
hatıra gelme'k tabii idi. Yıukardan 
beri 1Sik, taş, kaya, tepe sivriJeri
nin bir arada tet'kikinden zigurat 
ve şimdiki telaffuzlariyle sakarat 
has isim'J.erindeki sak ve zıg ana 
kelimelerinde niçin daima kaya 
sivri ve ısık manalarına tesadüf 
etti~imizi. aalanuş oluyoruz. 

(4) ağ = ifade rolÜnü yapan 
unsurdur. 
Diğer kelimelerin her dört un

surunaa -aynı Ktymeti 'f'e 1'01\i bu
lacağımız için ayn ayrı manaaln
dumağa. ıliiamı ıkalmaz. Fazla un
SıUrlarw .keli.meyıi tamam.lamaja 
ve isinıle.Jldirmeje yarıyan şeyler 
olduğunu biliyoruz. 

~. R. TANKUT 
(Arkası var) 

[3] La Jangue primitive de la 
chaldee. François Lenoment s. 
3'07, '3()8 

Edirnede 26 mart ihtifali 
Edirneliler, güzel Edirnenin yaban<:ı 

illere düştüğünün yıl dönümü olan, bu
güo,. h.tll.evinde bir toplaııb yapacaldar
dır. Bunun için geniş bir program bazır
lamnqtır~ 

Bir tayin 
Üçüncü ımuf adliye müfetipiğine 

Adana adli mtısaa mahkemesi müd
dei umumisi Mustafa tayin edilıD~ 
tir. 

Sigortacrlann imtihanı 
istanln.J, 24 - İst.anburdaki "Sİ. 

gmtacılarm imtiluwları yapılmakta • 
dır. 

Binicilik konkurlan 
lstanbul, 24 - Sipahi ocağı 22 

mayısta başlamak üze.re binicilk kon
kurlart hazırlamaktadrr. 

-- . . 
Unıversıte 

rasathanesi 
İstanbul, 24 - Üniversite bahçe

sine yaptırılan ra5athanenin bütün 
eksikleri .tamamlandı . .laya fabrika -
smm yaptığı müteharrik kubbe de 
getirilerek yerine kondu. Büyük 
hathüstüva dürbünü ancak ge!ecek 
sene getirilip yerine konabilecektir. 
Rasathanede aynı zamanda mesalcıi 
arziye enstitüsü d~ çalışacaktır. Bu 
enstitü için milletlerarası şöhretler
den Prof.eOOr Vaben getirilmiştir. 

Milletler arası avcılar 
birliğinin genel se!:::eteri 

geliyor 
bnhul, 24 - Milletleraraı\ı av

cilar birliğinin genel sekreteri Koot 
Amks bu akşam }. nkara' ya hareket 
etti. Kont'un verdiY.i ml'llUmata göre 
irlik ~ 0 3f> d-ı Pari.'!'t~ kurul":?ıuslur. 

Ve b1rlikte 65 memleketin del.eg~leri 
vararr. 

Birliğin ichre ko"'t,.yi Atatürkün 
hima.Y~nd.edir ve 3~ t:"m1ırreisi ve 
··~ mü~ .. sekkildir. 
K?Dt'mı • • di..,;ne mensup ol · 

duğu 11ynca ıkayde değer. 

Sanayi birliği 
lstanhul, 24 - Sanayi birl~ğinin 

feshi hakkındaki temenni ve teıeb -
biislerin .ön.üne geçmek için birllk fa
aliyetini tanzime karar vermiştir. 
Yakında birliğin umUtni heyeti top
lancak 1Ve yeni bir idat·e heyeti seçe
cektir. 

İstanbul limanında 
ça!ışma7ar 

lstanbu.I, 24 - İsfan~ul limı.n 
idaresi Ekonomi Bakanlığının istedi
ği malumatı toplamaya devam edi
yor. Limanın müstakbel vaziyetine, 
.rıhtun, antrepo, nakil. yükletme, bo
şaltma i~erine aid d 0 lekler yarın aP<
fam genel direktörlükte yapılacak 
bir toplantıda tekrar gözden geçiri • 
lecektir. 

D~niz yollarının çürük 
vapurları 

lstaDbul, 24 - Denizyollan ida. 
resinin va.PW'CulUk firketinden devr 
akhğı vapurlardan Millet, Sakarya, 
ve Dıımlupmu vapurlarmm tamir 
edilemiyeaek kadar çürük olduktan 
anlaşılmqtır. 

İstinye havuzlarında 
tamir gören gemiler 
lstanbUI, 24 - lstinye doklar şir-

ketinin umumi heyetinin toplantısın
da .. .erilen ~ göre 9 3 5 senesi 
içinde l&tinye havuzlarına 1 23 849 
tonilato haaninde 70 gemi girmiştir. 

Uyuşturucu maddeler 
inhisarı yeni direktörü 
İstanbul, 24 - Uyuşturucu mad. 

deler inbisan dicelctörü B. Ali Sami. 
nin yeri.oe tayin edilen lı Bankası di
rektörlerinden B. Hamza Osmnn bu
gün ı.inhisar ıidaı-e.ine gelınİJ fakat 
henüz işe başlamamıştır. 

Bir genç kız tarasdan 
düşüp öldü 

İstanbul, 24 - Telefon şirketi di
rektörünün akrabasından Feyziye 
admda bir genç lcız şirketin üstünde
ki tarasdan sokağa düsmüt ve bey
ni parçalanark ölmüştür. 

İstanbul barosunun 
toplantısı 

fstanhu1, 24 - İstanbul Barosu 
heyeti umumiyeıi salı günü saat 16 
da lstanbu1 ağır ceza nıahkemesi sa
lonunda top!anacaktır. 

Uı'1IUTAYIN DüNKO TOPLA~1TISI 

H ay.vanlar vergisi cezalarr.ndan 
lıususi idarelere lıisse ayrılmıyacak 

Kamutay dün B. Tevfik Fikret Si
layın reisliğinde toplanmıştır. 

Hayvanlar vergisinden almmakta 
olnn iki ve dört h:at cezalardan husu
si idare için hisse ayrılıp ayrılmıya· 

cağı hak1o.ındaki tefsirin görü~ülmesi
ne başlandı. Dahiliye encümeni verd· • 
ği kararda: 

1454 sayılı kanunda hayvanlnr 
vcr,.isinden vilayet ve belediyele:·e 
mczldll- kanunun 13 üncü maddesi 
hükmüne göre aynlacak hisselerin 
vere-inin yalnız aslından ayrılaca· 

ğına ve icabında artırılarak tahsil O· 

lunan vergilerden hisse tefrik olun· 
mryacağına dair bir kayıd bulunma
ma~ına ve 1839 sayılı kanunun 19 un· 
cu maddesine tevfikan kayıd harici 
bırakılmış veya ketmedilmiş hayvan
lardan üç ve beJ kat olarak alman 
vergilerin bir katlan fazlasının ceza
en almdığı kabul edil&e bile bu ceza• 
nxn alelade hukuku imme ce:zaaı ma
hiyetinde olmayıp verginin bazı vazi
yetler kartısmda arbrılınaıı muame
le11inden ibaret olmasına Ye çünkü a

hnan bu cezanın hukuku i.mme ceza
sı gibi bir takım akibetler doğurma· 
masma binaen üç veya bet kat veya 
herhangi bir niıbet dahilinde artırıl· 
mak &uretile tahsil olunan verginin 
lamammdan hisse tefriki İcab ettiği 

anlaşılmış ve meselede tefsire muh
taç bir cihet görülmemit olduğunu'' 

bildiriyordu. 

Maliye encümeni ise: 

"Dahiliye encümeni, 1454 sayılı 
kanunun 13 üncü maddesi mucibin
ce hayvanlar vergisinden ayrılacak 

kesri munzamlarm misil zamlarında 

dahi alınması lazımgeleceği mütalea· 
sın da bulunmakta İse de: 

1 - 1454 sayılı kanunun 13 Üncü 
maddesinde (Yukardaki matrah ve 
mikdarlar Üzerinden alınacak vergi) 
denilmek auretile alınacak kesri mun· 
zamların vergi matrahmm asıl olan 
mikd nna atfedilmekte olması, 

2 • Misil zamlarından da kesri 
munzam alınacağına dair bir kaydi 
kanuni bulunmaması, 

3 - Misil zamlarının fasıllara tef
rik edilmiş olan hayvanlar vergisi ka
nununun ceza faslında gösterilmiş ol
mas., 

4 · Ceza faslında gösterilen misil 

zamlarınm vergi olmayıp fili meınnııa 
İçin tayin edilmiş bir nevi ceza mahi
yetinde olduğu, hayvanlar vergisi ka• 
nununun yirminci maddesinin ikinci 
fıkrasında (deftere kaydedilmiyen 
veya nakil yahud ifraz te:zkereıo.i al· 
maksızm kaza haric.ine nakledilen i
kinci mnddenin (D) fıkı-asında zikri 
geçen damızlık hayvanlardan nevile
rine göre bu kanun mucibince tarhe
dilecck vergi mikdarmm yarısı ce:ı:a
en tah .. il olunur) denmeai, 

5 · Varidnt büdce11inde her ne" 

vergiler ile cezalar ayn ayrı fasıllara 
konularak misil zamlarır.m cezai na• 
kitler faslına kaydedilme11i ve bu ıu
retJe yapılan hesabı katilerin Büyük 
Millet Melisince de tasdik edilmekte 
bulunması, 

6 . Tevhidi küwr.at kanununun 
ne~rinden evel dahi sayım vergiaiyle 
diğer vergilere zammolunan misille
rin munzam kesirlerin hesabına ka
rıtbrılmamakta olmaıu, 

7 - Kanun lle tahdicl edilmit olan 

misil zamlarmm da kesri munzaınma 

tabi tutulma•ı, fili memnuu irtikab •

den mükellef hakkmda kanunen mu
ayyen olan ceza hudud ve mikdarmm 
tevsi ve tezyidi mahiyetinde olup, bu
nun kavaidi esasiyeye muhalif bulun· 
ması," 

Sebebleri dolayısiyle hayvanlar 
vergisi misil z.amlarının kesri mun
zam hesabma ithal edilmemesi lazım 
geleceği" ne karar veriyor ve büdce 
encümeni de aynı dü~üncede bulunu
yordu . 

Şükrü Yaşın (Çanakkale) Bir ver
gi bir yere aid olursa teferrüatının da 
aynı yere aid olmasının tabii olduğu
na :zaten hususi idarelerin mali vazi
yetlerinin ne tekilde olduğu bilindi
ğinden izah etmiyeceğini, bunları bu 
haktan mahrum etmek doğru olamı· 
yacağmdan dahiliye encümemnm 
mazbata&ının kabul edilmesini i&tedi. 

Maliye encümeni adımı. verilen ce
vapta, "tevhidi küsurat'' kanununda 
misil zamları diye bir kayıd olmadığı, 
ceza olarak alınan paralarm ceza 
faslına giTdiği, bu itibarla maliye en
cümeninin müt.aleasının doğru oldu
ğu cevabı verildi. Ve maliye encüme
ftİnin mazbatası kabul edildi. 

Kamutay yarm toplanacaktır. 

Ankara vilayet bü deesi kabul edildi 
Vi.layet umumi meclisi, dün 14 üncü 

toplanbsmı yaptt. Önce pazartesi gün
kü celsenin zaptı okunup kabul edil
di. Ceçen celsede büdce konQ!ulmuı· 
tu. Kabul edilen büdce rakamlan 
şunlardrr: 

Adi büdce varidat yekfuıu: 1.890.351 
Adi büdce: 

Masraf yekünu - 1.342.765 lira. 
Fevkalade büdce: 

Varidat yekunu - 547.586 lira, 
Mah"~f yekılnu - 547.586 lira, 
Adi büdce f asıllaar fU ıuretle da

ğıtılmııtır: 

Hususi idare murafları: 294.866, 
Bayındırlık: 66.575, Kültür: 5-45.400, 
Tarım: 13460, Baytar: 12.250, Stad
yom ve hipodrom: 72.290, Sailak: 
59882, Mütterek ve muhtelif maaraf· 
lar: 277.942 lira 

Fevkalade büdce faS1lları 
Hususi idare maarafları: 32.836, 

Vilayet yollar ve köprüleri: 472,098, 
Kültür: 12.000, Tarım: 30750. 

Umumi meclis bu büdce içinde 
mektep yapan köylere yardım tahai
satını kabul ebniftir. Bayındırlık di
rektörlüğünün vilayet makamı yoluy· 
la verdiği üç yılhk şose ve köprüler 
programı da taavib edilmiştir. 

Bu yıl yol vergisi 6 lira ve bedeni 
mükellefiyet 8 gün olarak tegpit e· 
di!mi~tir. Bedeni mükellefiyet için, 
eyh1l birden ikinci teşrin ıonuna ve 
nisan birden mayıs sonuna kadar iki 
devre kabul olunmuştur. 

Dünkü toplanbda idi ve fevkala
de büdce nizamnameleri okunup o

naylandıktan sonra, 1 haziranda bat
lryacak erazi tahririnde çahtacak a
zalar aeçilmiftİr. Bi.lindiği üzere tah
rir heyetlerinde bir vali, bir belediye 
Ye iki de meclisi umumİDİn seçeceği 

azalar bulunacaktır. Ankara vilayeti 
67 mıntakaya taksim olunmuıtur. 

Bu nuntakaJara iki asıl ve bir ye
dek olmak üzere Üçer kiti ayrılmııtır. 

Bundan sonra, evelce büdce encii· 
menine göndeirlen itler bakkmda el
liye yakm mazbata okunarak meclisill 

tasvibine arzedildi ve iki celae deYam 

eden toplantı geç vakit bitti. 
Umumi meclia bugün saat 17 de b11 

deTrenin son toplanbsını yapacaktır. 
Ba topluıbya vali B. Ta"doian reialilr 

edecektir. 

Şüpheli bir şahıs_ 
yakalandr 

Ankara'da fÜpheli bir tahıe yaka
lanmqtrr. Hüviyeti tetkik edilmekte 
olan bu adam açhk grevine başlamıt
aa da bir iki gün sonra mukavemet 
edemiyerek yeniden yemek yemeye 
ba.tlamııtır. ----·----

Çağrr 

Kamutay arzuhal encümeni bu
gün saat 14 de toplanacaktır. 
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B. Fon Ribbentrop'la bir görüşme 

.t\lman delegesi diyor ki : H R E 
«Lokarno devletlerinintcklifleriharhsonu Frans Alman a uk b·ı t ki.fi · · dd · 

zihniyetinin esef verici bir tarzda a y nın m a ı 1 e 1 erını re ettı 
nüksetmesi demektir ... » 

Londra, 25 (A.A.) - Büyük elçi 
Fon Ribbentrop dün aktam tanınmış 
İngiliz gazetecui Vard Prays'e bir mÜ· 
li.kat vermi§tir. Gazeteci diyor ki: 

"- Fon Ribbentrop dq bakanlı· 
imdan döndüğü zaman kendiwu zi. 
)'aret ettim ve alınan hiikümetinin ge· 
Jecek salı yapacağı tekliflerin tümulü 
hakkında bazı teyler söyleyip &Öyle· 
nıiyeceğini sordum. Şu cevabı verdi: 

14
- Bu hususta Berlinde henüz 

görüşmeler ya nlmaktadır. Bunun için, 
7 mart tarihli tekliflere ilave edile:ek 
tekliflerin metni hakkında biç bir şey 
aöyliyebilecek vaziyette değilim. H ~r 
halde bu teklifler de aynı ruhtan il
ham alacaktır. 

Belki alman cevabınm mübhem ..,ı. 
duğunılan ~ikayet edilecektir. B. ,it
lerin Berlinde hafta sonunda ya•• 't~ 
görüşmelerden vuih bir netice l- m
tnektedir. 

Almanyada seçim ıava,ı içinde ı.u
nuyoruz. Hemen bütün bakanlar 'la B. 
Bitler gibi, bütün memlekete nut::I r 

aöylemtk zorundadırlar. Karşısında b!.I· 
lunduğumuz meseleler, Londradan hare. 
ketimdenberi geçen k111a müddet içinde 
esaalı ıurette gözden geçirilemiyecek 
kadar ebemiyetlidir. Seçim savaşı ca
lna1"tesi akşamı bitecek ve bakanlar pa

zar Te pazartesi günleri alman ceTabiy• 
le tamamen meşgul olmak imkanım bu.. 
lacaklardı:r. Londrada bir kaç gÜn k:ı
larak B. Eden'le tekrar görüşe<:eğim. 
l>aur günü her halde aeçim için Ber
lin'e döneceğim." 

Alman delegesinden, Lokarno dev
letleri tekliflerinin alman devid baş· 
kanı ve devlet adamları Üzerinde U• 

yandırdığı İntiba hakkmda izahlar iı· 
tedUrı. Şu cevabı verdi: 

Fon Ribbentrop 

"- Bu teklifleri daha görür gör
mez, bunlarm yalnız alman hüküme
ti nezdind2 değil, aynı zamanda bü
tün alman milleti nezdinde kuvvetli 
bir aksülamel doğuracağına kani ol· 
muştam. Filhakika bu teklifler, Al
manyaya bu kadar ıstıraplar veren 
barpsonu zihniyetinin esef verici bir 

tarzda nüksetmesi demektir." 

tTALYAN - HABES HARBi 
' 

Ciciga bombardımanında 
3.0 tayyare şehre 12 ton bomba attı 
Roma, 25 (A.A.) - 194 numaralı 

reami barb tebliği: 
Eritre cepheıinde, garb ovasında ha

reket eden bir kolumuz hiç bir mukave
hıetle karşılaşmadan Kafta'yı işgal et· 
hıİ§ ve halk tarafından aeYinçle karşı. 
lanmışbr. Bu mmtakada .akin bir çok 
habeı muharibleri, İtalyan çetelerine 
girmek için müracaatta bulunmuşlar
dır. 

l talya11 tayyare kuvvetleri bütün cep· 
bede taarruz hareketlerinde buluoırnı, 
ve düşman kuvvetlerine ıiatemaôk bir 
tanda hüoumlar yapmııtır. 

3 O tayyare, l 2 ton bomba 1 

Dün ıabah, Somali filosundan 30 
tayyare yeniden Ciciga' yı bomhardıınan 
etnıiı ve ilk hücunrua tahrihkar netice
lerini tamarnlamııtır. Aşağıdaki nokta
lar tahrib edilmittir: Bir çok otomobil-
lerin bulunduğu askeri otomobil depo. 
9'1, Ra.a Nasibu'..ıun gene bir çok oto
hıobil ve harb levazmu ile dolu müı
hlhkem evi, g-üınrÜlc bmalan, ve bir çok 
•ivil ve askeri binalar. Bu hücumlar es
llasında hedefier üzerine a~ağı yukarı 
12 ton bomba atılmııtll'. Düşmanın 
tiddetli ve canL atetine rağmen, tara. 

furuzdan hiç bir zayiat verilmemiştir. 

Habeşler g~ maskesi yapmağa 
uğraşıyorlar. 

• Adisababa, 25 (A.A.) - Harb
l§leri ile uğraşan habeş kadınları 
hirliği timdi gaz maskesi imaJine 
Çalışmaktadır. Bununla beraber 
faniladan yapılmış, olan bu mas
keler, çok ibtidaidir ve büyük harb 
Laşlangıcmda kullanılan maske
lere benzemektedir. 

Öte taraftan habeşler, bu mas
kelerden faydalanmak imkanını 
Verecek kimvevi maddelerden de 
lllahrum bulunmaktadırlar. 

Cephelerde 
ehemiyetli bir şey yok 

Londra, 25 (A.A.) - ltalyan 
!&~arelerinin şidd-?tli faaliyel i 
ıstuna edilirse, cenhelerde her iki 
taraf da hiç bir ehem İyetli hare-

kette bulunmamışbr. Sanıldığına 
göre, İtalyanlar yeni bir ilerleyiş 
için hazırlanmakta, habeşler de 
bulundukları yerleri tahkim etme
ğe çalışmaktadırlar. 

Adisababada söylendiğine gö
re, Gocam vilayetindeki oymakla
rın ihtilali bastırılmıştır. Buna 
karşı, İtalyan tayyarelerinin Deb
ra Markos şimalindeki ihtilalcile
ri iaşe etmek teşehh'!sünde bu
lunmaları ihtilalin devam ettiğine 
bir delil sayılmaktadır. 

Elen milli bayramı 
Atina, 25 (A.A.) - Atina A

jansı bildiriyor: 
Milli bayram dolayisiyle, kıral, 

bükümet azaları, elçi heyeti ve 
yüksek memurlar, dini bir ayinde 
hazır bulunmuşlar ve dini tören
den sonra kıtalar kıratın önünde 
bir geçid resmi yapmıştır. Geçid 
meçhul asker anıtının önünde ya
pılmış ve tayyare filolan abide 
üzerinde uçmuşlardır. 

Venizeloswı cenazesi 
Pazar gilnü Hanyada gömülecek 

Atina, 25 (A.A.) - Atina A
jansı bildiriyor: 

Ailesinin gösterdiği arzu üze
riiıe, Venizelosun cenaze töreni 
pazar günü Giriddeki Hanyada 
yapılacaktır. 

Vradini gazetesi, veliahtın bu 
törende kıralı temsil edeceğini ve 
başbakan muavini B. Metaksasm 
da hazır bulunacağını bildirmek
tedir. 

B. Gömböş Peşteye 
dönüyor 

Roma, 25 ( A.A. - B. M usolini, 
bu sabah B. Gömböşle beraber Litto
riaya gitmiştir. B. Cömböt cuma günü 
bazı tayyare manevralarını takip e
decek ve cumartesi günü Pe§teye ha
reket edecektir. 

( BGfı 1. inci aaylada) 
Fransa, Lokarno an1apnasının, Almanya 
tarafından, toptan kabul veya reddedil
mesi laznn geldiğini aç•kça anlatmıştır. 

Fransız hükümeti, alman red C!?vabı
nın, görüşmeleri yanda kaldığı takdirde 
Lokaroo anla§masmm kefili olan dev: 
letler tarafından FraııUya ve Belçika•. 
ya verilmesi laZUn gelen mektub proje.. 
sinde yazılı hükümlerin tatbikini gerek
tireceği diişiinceııindedir. B:a hükümler, 
Lolm.rno devletleri kurmaylan arasında 
teldiflerin Almanya tarafından kabulü 
halin.de bile yapılacak olan görüş teati· 
ferini ihtiva etmekte ve Fransa., Büyük 
Britanya, l taya ve Belçika arasında 
karşd klı yardım tedbirlerinin tatbike 
konması lazım gelmektedir. 

1 yi haber alan mahfillere göre, §im
di, mesele, lngilt~'nin, kat'i bir durum 
ahnaıu için B. Hitler'in 31 martta yapaca
ğı teklifleri bekleyip beklemiyeceğini bil. 
mcktir. Öte taraftan, ltalya, ddegesi 
B. Grandi'nin imzaladığı Lokvno anlaş
masını tasvib edip etmediğini henüz bil
dirmemİ§tİr. 

Binaenaleyh, resmi mahfiller, alman 
red cevabının ve~ceği arsıalusal neti
celerin ne olacağını kestirmek şimdilik 
imkansız olduğuna ıöylemektedirler. 

Alman cevabı tamamen 
menfi değilm!ş 

Londra, 25 (A.A.) -Almanya Lo
karno teklifle1"inin hepsini reddetmiş
tir. 

Londra, 25 (A.A.) - Sanıldığına 
göre, Fon Ribbentrop tarafından B. 
Eden'e verilen v-esi.ka, epey müphem. 
olmakla beraber tamamen menfi ol
mayıp bütün unıudlan bertaraf etme· 
mektedir. Bu vesikanın en ebemiyet
li noktası, Alınaııyanm mukabil tek
liflerde bulunmak niyetinde oluşu ve 
bu itibarla gör~melerin devam et

mesini arzu edişidir. Vesika Lokam.o 
tekliflerinin hangi ııaoktalarmın ka
bule değeri olmadığını kati bir ,ekil
de söylemekten çekinmektedir. Fakat 
İngiliz sıyasal mahfilleri, Almım,yanın 

Ball<.an antantı daimi 
konseyi 

4 mayısta toplanacaktır 
Balkan antanb daimi konseyi 

şimdiki reisi Türkiye Dış işleri Ba
kaını B. Tevfik Rüştü Aras, bal
kan konseyini mayısın diirclünde 
Belgradda toplantıya çağırmış ve 

bu davet alakalı memleketler dış 
bakanlarına bildirilmiştir. 

Deniz konf eransımn 
son celsesi 

Londra, 25 (A.A.) - Deniz konfe
ransı Sen Ceyıns sarayında son umu
mi toplantısını yapmıştır. Sırasiyle 

aöz söyliyen İngiltere deniz bakam 
Lord Monsel'le Birleşik Amerika n 

fransız delegeleri, andlaPJıanı::n iste
nildiği kadar tam ve geniş olmama
sından dolayı eseflennıişlerdir. İngi

liz deniz bakanı nutkunda, İtalyan he
yetinin yardımım ve fapon delegas
yonunun iyi niyetlerini övınüştür. 

Son olarak söz alan B. Grandi, 
İtalyanın, hazırlanınasma yardım et
tiği bu andlaımayı imzalaınıyacağın
dan dolayı esefJenmiı, habeş mesele
sinden dolayı ltalyaya karşı birçok 
devletlerin aldığı vaziyeti hükümeti· 

nin göz önünde tutınak zorunda ol
duğunu daha Önce söylediğini hatl1'· 
latmış ve Akdenizde karşılıklı yar· 
dım meselesinin İtalyayı çok mütees
sir ettiğini ilave ederek, hükümetinin 
deniz inşaatı bakunmdan serbest kal
mak zorunu duyduğurıu söylemiştir. 

Nutuklar bittikten sonra Amerika , 
Fransa ve Cenubi Arnerika ile İrlan
da hariç olmak Üzere, B:i.yük Britan
ya imparatorluğu delegeleri yeni and
la§mayı imzalamıflardtr. 

İngiltereye müspet tekliflerde bulu
nacağı cihetine büyük bir ehemiyet 
vermekte ve bu, üm.id verici bir ema
re olarak görüfmektedir. 

Ote taraftan al'ınan seçimleri de 
ümid verici bir §ekilde karşdanmak
tadır. Çünkü al'ınan teklifleri seçim
den sonra yapı1dığı takdirde seçim· 
den öncekine nisbetle herhalde daha 
mutedil olacaktır. 

İngiliz mahfillerinin kanaatine gÖ· 

re, fngiJtere, Almanya ile öteki Lo
kanıocu devletler arasındaki ara bu
lucu rolünü daha bir müddet oyna
nıağa devam etmelidir. Çünkü Fransa 
ve Belç"ka, bu memleketlerde yapıla· 
cak seçimlerin ortaya çıkardrğı nazik 
devre yüzünden epiy uzak durmak
tadır ar. 

B. Edenin gör~meleri 
Londr~ 25 (A.A_) - B. Fon Rib

bentrop saat 20 de dış bakanhğmdaA 
ayrılmışbr. Mt•miiliieyh. alman ~eva· 
hının bugün Berlin'de neıredileceğini 
söylemiş.l:ir. 

Londr~ 25 (A.A.) - B. Fon Rib
bentrop, b sabah B. Eden ile yeni 
bir görüşme yapmıştır. B. Pol Bonkur 
da ParisJe hareketindea ÖACe İngiliz 
dq işleri bakanmı ziyaret etmiı ve 
kendisiyle vedala§mıştlr. 1ki bakan, 
alman ceva.bı hakkında da g'ÖrÜşmiİf"' 
lerdir. 

BB. Eden ve. Pol - Bonlmr 
ne göriİ.§tüler? 

Loodra. 25 (A.A.) - Franux nalı. 
fillerinde ı~lendiğ:ine göre~ Edea. Pol 
BcrnkUJ' kon:ışma.n esnasında almanla
rın aoa cevabından &5z ~miştir. 

Fakat öte tarafta~ merkezi Avrpa va. 
ziyeti. hele Roma.da yapılan 1.0D anlat
malar, tafsilatlı surette bahis me'YZIN. 

edilmiştir. B. Eden, aym zaııJIUld.ı,. a
vam kırmarasındaki muhalefet hakkında 
ba~ kaygular ahar eylemiştir. 

F ransrz mahafilinde laakim olan his· 
siyat mayutan evvel yeni hiç bir şeyin 
beklenmediği merkezindedir. Diploma-

tik fikir teatileri ve fransız mebuı seçi. 
mi. hu fasıfayı mecburi bir hale sokmak
tadır. 

B. Pol Bonkur bu akşam tayyare ile 
Paris'e cfômnüştür. 

BB. Ribbentrop ve Diklıoj cuma.
ya kadar Londrada 

Londra, 25 (A.A.) - B. Fon Rib
bentrop, B. Dikhof Ye alman dele
gasyonu azasmdan bir iki kişi cunıa 
günü Londrada kalacaklardır. Dele
gasyonun öteki azası bu akşam Ber
line hareket ediyor. 

B. Fon Ribbentrop ve B. Eden, ıa· 
lı günü alman mukabil teklifleri alm· 
dığı zaman güdülebilecek usul hak· 
kmda bugün öğleden sonra gö~müş
lerdir. 

Royter ajaıısm..rn diplomatik muha· 
birine göre, frarı.sız seçimleri ve Mu
solinin vaziyeti dolayısiyle, al• 
man mukabil tekliflerinin umumi 
görüşmesinin mayıs ortasından önce 
yapılmasına imkan olmadığı kanaati 
vardu. 

Fransız· ingiliz. Belrika anla~
maları şimdilik nıeri 

Londra, 25 (A.A.) - HaYas ajan· 
aı muhabirinin bildirdiğine göre, B. 
Eden'in. dört devletin tavsiyeai gere
ğince ba,lıyacağı görüşmeler devam 
ettiği müddetçe hansız • belçika • ine 
giliz anlaşmalan mer'i kalacakto-. 

Kurmaylar tahriksiz tecavüz oluraa 
alınması uygun olan teknik tartlan 
hazırlamak üzere temasa geçecekler
dir. 

Aynı muhabir, ltalyanm iıliraktea 
kati surette kaçmm.uı halinde bile 
dü~ünülen tedbirlerin tatbik edilece
ğini ilan etmektedir. 

A 1'0m kamf.lNlsında dlı nya&a 

yör~meleri yapılacak 
tondra, 25 (A.A.) - B. Baldvin'ia 

bugün avam kamaraanda bildirdiğiıoe 
göre per,embe günü öğleden ıonra a

vam kamarumda dıt siyasa üzerine cö. 
rüımeler cereyan edecektir. 

B. Bitlerin yeni bir nutku 
"Şeref ve hak beraberliğini inkar etmek istiyenler, 
" 

bize sulhden bahsetmesinler.,, 
Berlin. 25 {A.A.) - Seçim &Öyle· 

vini dün gece Doyçlandbal'de veren 
B. Hiiler, Almııuıyamn ltir d.ikt&tür 
re;imi altuada idare edilmesine karp 
bütün öteki deYletlerin. demokratik 
prensipler altında idare ecJjlcljğ:in.e 

dair olaa iddialan. reddetmig:tir. B. 
Hitler. parlameatoc:uluğun mesa.Jiyet
sizliğine k.aqı aasymıa) • sosyaliıst deY
let.iı:ı llle5alİyetiai h&brlabm§ Ye ha
kiki deJDOkrasioin nasyGD&l - soaya
lizm de bulunduğunu söylemiştir. 

Halkın. kendi hareket tarzı hak· 
kında muhakeme yJriitmekte s~rbest 
olduğunu söyfiyen B. Bitler; Alman
yanm öteki devletlerle sulh ve dost· 
luk içinde :Ya§amak irted:ğini tekrar
lamrı, fakat bugünkü chruma, Alman
yaam eski dunnnuyla karıştırmamak 
lazım geldiğini söyliyerek, eski ida
reciler tarafmdaıı Ahnaıayanın çamu
ra siirüklennı.if alma.sma rağınen. mil
letin naınusunu kurtarıp su-best k.al
dığU11 anlatmqlır. 

B. Hitler. herkes için aynı haklar 
ve aynı vazifeler idealini ileri sürdü
ğünü, milletin delegesi arfatile onun 
hakkını, bürjyetini •e menfaatlerini 
konımak yiikümünde olduğunu anla· 

tarak: "- ~eref •e hak beraberliği. 
ni bize karşı inkar etnıek istiyenler 
bize sulhden balısetınemııer.., demiş 

ve bu gibilerin kendi entrikalarını yü. 

rütehilmek için kaı-ga§alık ve anlat
mazlık uyandırmak istediklerini eöy
lemiştir. 

Alınanyanm ne ba§kalarmdan bir 
§ey almak, ne de elinden bir §ey çı
karmak istemediğini, kendisinin al· 
man t:ıil!etinin analarına göre hare-
ket ettiğini. Almanya.da ayakla.D&D 

bir tek insan değil, bütün bir millet 
olduğunu söyliyen alman başbakana, 
Almanyanın, öteki milletlerle •ulh İ• 
çinde yaşamağı istemekle beraber, 
hiç bir haksızlığa tahammül edemi· 
yeceğini ve göz yumamıyacağım. 

teklif edilen programın, salı günü da· 
ha sarih olarak izah edileceğini aÖy• 
lemi,tir. 

B. Bitler nutkunu .fU cümlelerle 
bit:İrmi!tİr: 

.,_ Yapmamız gereken ıembolik 

bir hareketten bahsediliyor. Ben bu 
hareketi yapbm. 25 senelik bir ar11ulr.ı .. 
sal s:ılh programı meydana getirdim. 
S:iz verdim ve milletin s5zünü angaje 
ettim. Şimdi, alman milletinden, bu 
jestin kendi iradesine muvafık oldu
ğunu sembolik bir şekilde göstermeye 
ça~ınyorum. Öteki hükümet adamla
rını da aynı sembolik jesti yapmaya 
çağın yorum.,, -----
Alman seçimi başladı 

Berlin, 24 (A.A.) - ilk seçim 
muameleleri Hamburg'da başla· 
mıştır. 29 marttan önce sefere çı
kacak denizciler reylerini hu.sesi 
sandıklara atmışlarchr. B1' sandık
lar umumi rey toplandığı günün 
aksamı acılacaktır. 

BUGÜN 
İn!itlih dersi 

B. 1\1. Esad Bozkurd 
tal'afınihm 
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Lokarno hükümleri Kanadada bir hadise Avrupa diplomatlar~ vaziyeti 
nasıl görüyorlar 

Noye Zurher Saytung gazetesi, 

ve Çemberleyn ' Royter ajansmm, Otavadan aldığı bir 
haberini neşretmektedir. Bu habere 

göre, Kanada parlamentosunda bir 
saylav, zecri tedbirler aleyhinde çok 
ağır bir dil kullandığı için. ltalya kon
solosunun Kanadayı terketmesini İs· 

temiştir. 

18 marf 1936 tarihli Taymis g~· 

teainden: 

Almanyanın konseye murahhaslar 
&Öndermekte olduğuna ve B. Eden'in 
sorulan sorulara verdiği cevablara 
dair alınan haberler, son hareketler· 
le muahedelerde açılan rahneyi ya 
bir yeni pakt ile yamamak, yahut 
büsbütün genişletmek ihtimali önün
de bulunan duruma biraz umud ka

tar gıbi oluyor. 
Şurası aşikardır ki lngilteredc bir 

kanunun bozulması karşısında bu ha
reketin ne gibi hadiselerden doğdu
ğu, ne gibi sebeblerle yapıldığı, ne 
gibi neticeler doğuracağı göz önünde 
bulundurulması kan a a ti h a kimdir. 
İngiltere, Lokarn~ paktını imzaladı· 

ğı zaman Fransa ıle Aln. \Oya arasrn· 
da sulhun korunması gibi b ir İ ngil iz 

menfaatini gütmüştü. Bu muahedeyi 
yapmaktaki hedef ve maksat buhra
nı körüklemek ve azıtmak değildi. 

Sir Fransis Akland'ın bugün bu 
sayfada çıkan bir mektubunda bütün 
bu vaziyetler izah ve bu tnuahedenin 
baş yapıcılarından olan Sir Austen 
Çemberleynin o zaman avam kama
rasındaki sözleri tefsir edilmektedir. 

Sir Austen Çemberleyn'in meclis
te söylediği sözler şunlardır: 

" ••• Hemen sulhu tehlikeye rıokmt· 
yacak olan bu muahedenin süel mad
delerinin çiğnenmesi yiizünden bir 
harb çıkarmak beşeriyete karşı bir 
cinayet olurdu ... " 

Bu sözler bugünkü ~uruma da tat
bik olunabilir. 

lngiliz kamoyu bu işte Almanyayı 
haklı görmiyor; fakat bu muahede 
çiğneyişte Lokarno ortaklarının dahli 
bulunmadığı kanaatind~ de değildir. 

Bugünkü günde devletlerin vazi
fesi, Almanyadan onun yapabileceği 
esasında dürüst ve pratik bir takım 
teahhütleri yerine getirmek olmalı

dır. 

Bugün bozulan muahede ise bu 
tabiatte bulunmıyordu. Bu vazife. Lo
karno işinde öteki devletler gibi de· 
rin bir suertte alakalı o an fn~illere
nin, bilhassa, '1azifesi o•mak gerektir. 
İngiliz gayretinin hedef ve şartı em
niyettir. 

Emniyetin esası gönül rız·ısıdır ve 
buna da ancak müzakere ~ olu ile va
rılabilir. Eğer bu müzakereler akim 
kalacak olursa emniyet te · İ ümidi 

de akim kalacak, bu suretle lngilte· 
renin bu işlere karışmasrnı ic~b etti
recek sebebler de ortadan kalkacak
tır. 

*** 
Taymia gazetesinin yukarıki b~

makalesincle adı geçen Sir Fransis 
Akland'ın mektubu da şudur: 

Sir Austen Çemberleyn, cumartesi 
günü Birmingham'da dedi ki: 

"Lokarno muahedesıne göre fran
s12ların askerlik - dm bölgeye bir 
yürüyüş yapmaları ve öteki lokarno 
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devletlerini de yardımına çağırmala
rı doğru ve haklı görülürdü." 

Bir takım fransız dostlarmnz, ge
çen hafta parlamentoda söz söyliyen 
dış işleri bakanımızın muahede mu
cibince lngilterenin Fransaya karşı 
yapmak mecburiyetinde olduğu va
zifeleri üstünkörü geçtiğini söylemek· 
te ve şikayet etmektedirler. 

Bizim fransızları bir takım hadi· 
selerin karşısında tek başlarma bırak· 
tığrmız kanaatinin büyiimesi ve ya
ydması ;;.rzu edilir bir şey değildir. 

B:ınun ;ç in de Sir Austen'in son söı:

leriyle 18 ikinciteşrin 1925 de bu mu
ahede hakkında avam kamarasında 

söylemiş oldu~u sözleri mukayese et
memiz faydalı olacaktır. 

Fransız haklarına dair, muahede
nin ikinci maddesini izah eden Çem
berleyn, kendini müdafaa vaz'.yeti ha
s.l olmaksızın askerlik dışı bölgede 
bir saldırganlık yapılmaksızın, orada 
toplanan külliyetli askerlerin bir teh
like teşkil edip derhal harekete geç
meyi İcab ettirmeksizin Fransanın 

Almanyayı istila etmemek teahhü
dünde bulunduğunu söylemiş, fakat 
bütün bu vaziyetlerde kendisini mü
dafaa sebebinin bulunması lazımgel
diğini ilave etmişti. 

Bundan sonra Çemberleyn, hudud
da tahriksiz bir husumet başladığı, 

hudud geçildiği ve yahut askerlik dı
şı bölgede tehlikeli mikdarda alman 
askeri toplanıp süratle bir hareketin 
zaruri olduğu zaman lngilterenin 
Fransa'ya yardıma koşacağını da an• 

latmışb. 

Fakat işaret edilmesi lazımgelen 

bir nokta vardJT ki o da bütün bu va
ziyetlerde hemen harekete geçmenin 
zaruri bir bale gelmesi şart koşul

muştur. 

Austen Çemberleyn, bu noktayı 

şöyle izah etmişti: 
"Böyle bir ya\"dıma koşınak için 

kabahatsiz tarafın hemen zarara ve 
felakete uğraması tehlikesi başgÖs· 

termesi şarttır." 

Buna ilave edilen şu sözlerde me
sele etrafh surette incelenmekte idi: 

"Askrlik dışı bölgenin bu duru
munun tesirsiz bıraktırılması karşı

sında bizim ve Fransanm ta alman 
askerleri fransız sınırını geçinceye 
kadar sakin kalabileceğimizi iddia 
edemezsiniz. Öte taraftan sulhu teh
likeye sokmryacak ve harh çıkarmr
yacak surette yapılacak hareketler
den dolayı barba girişmek de beşe· 

riyete karşı işlenmiş bir cinayet o
lur." 

Lokarno eserini yapanın 1925 se
nesinde ''beşeriyete karşı işlenmiş bir 
cinayet'' diye tasvir ettiği bir vaziye· 
ti geçen cumartesi doğru gördüğünü 
aöyliyecek değilim. Herhalde İngiliz 
ve fransız hükümet1erinin muahede
ye göre hıtınuş oldukları yol en doğ
rusudur; şiddetli bir harekete giriş

menin isabetli olmıyacağma kani de
P.ilim. 

Başbakan Makenzi King, konso

losun sözleri etrafında yapılan tenkid

leri haklı bulduğunu söylemekle be

raber, enternasyonal teamülleri ren

cide eder bir şey göremediğini kay

detmiştir. Ancak, hadise tekrarlana· 

cak olursa, ltalya hükümeti nezdinde 

teşebbüse geçeceğ:ni bildirmiştir. 

Sovyetler Mongolistana 
9 milyon ingiliz lirası 

veriyorlar 
Moskova ayları, Deyli Herald ga

zetesine gönderdiği bir haberde diyor 
ki: 

Mongolistan cu.~uriyetinin askeri 

kuvvetinin artırılması işi yakında 

Sovyetler tarafından deruhte edilece

ğini haber aldım. Her iki taraf oto· 

riteleri arasJDda bu esas üze!\"İnde bir 
anlaşma olmuştur. 

Bu paktın üç esaslı noktası ıun

lardır: 

l) Mongolistan ordusundaki rus 
öğretmenlerinin sayısı geniş bir ölçü
de artırılacaktır. 

2) Sovyet Rusya, Mongolistana 9 

milyon İngiliz lirası borç verecektir. 

( Mongolistan başbakanının ikinci ka

nun ay.nda Moskova'ya 36 milyon İn
giliz lirası borç istemek üzere geldiği 
malUındur.) 

3) Süel işlere tahsis edilecek pa-

Noyes Viner Jurnal'ın Londra mu
habiri, konferansta görüştüğü diplo· 
matlann fikirlerini gazetesine yaz-

mıştır. Orada esmekte olan havayı 

gösteren bu dü§iinceleri, ayrı ayrı O§a
ğı koyuyoruz: 

Flanden: Cebir, hakkın önüne 
geçmemelidir! 

"Cebir, hakkın önüne geçmemeli

dir! Bugünkü günde zaf gösterecek 

olursak, zorbaca bir cebir politikası

na çığır açar ve Avrupanın istikbali

ni sağlamlclştıracak yerde, onu teh· 

did etmiş oluruz". Fransanın dış ba

kam, işte bu sözlerle vaziyetin mahİ· 
yetin1 anlatıyordu. 

"Hayır, hayır, anlaşmazlığı har

ba kadar vardırmak istemiyoruz; biz 

sulh İstiyoruz. Bizim isteklerimiz ga

yet bariz bir şekilde çizilmiştir. Her 

memleket bu isteklel"İ takd:rle karşı

lamaktadır. Bunun için, hiç bir şeyi 

yalnız başımıza yapnıak istemiyoruz. 

Gayemiz, tekmil devletlerle birlikte 

teşebbüse geçmektir. Avusturya me

selesi mi? Bu meselede de cebirden 

önce hak gelir. Avusturya işindeki 

raların ne suretle sarfedileceği Sov· 

yet otoriterlerinin murakabesi altın· 
da bulunacaktır. 

Bu paranın büyÜk bir kısmının as

keri işlere harcanacağı anlaşılmakta
dır. 

Bu münasebetle, eğer Japonya bir 

istila hareketine girişecek olursa Rus

yanın mongollara yardım edeceği 

hakkında Stalin'in söylediği sözleri 
hatırlamak laznngelir. 

- Ben olsam İngilizleri uyandırmak için alman ordularına, Kale ve 
Anvers' e kadar you açık blrakırdım. (La Repüblik'ten) 

tavrımız değişmez bir haldedir. Avu.1-
turyanın istiklaline dokunulamaz.,, 

Grandi: Bizim henüz vaktimiz 
vardır! 

latlya Büyiik Elçisi Dino Grandi 
gözükünce, bütün dikkatleri Üzerine 
toplamaktadır. Uzun boylu diplomat 
tatlı tatlı gülümsemekte, sivri sakalı 

ile ovnamaktadır. Onun gülümseme• 
si hiç bir teahhüdü ifade etmiyor. Bu 
g\iliimseme ne Musolini'nin aldığı 

tavrı ve ne de, bu meseleye İtalya 
mahfiUerinde verilen ehemiyetin de
recesini ifşa etmemektedir. 

"Biz kararımızı verdik. Fakat, he

n,;·. vaktimiz vardır, dedi. Öyle sanı· 

lıyoı- ki, İtalya, kendi anlaşmazkk işi 

Milletler Cemiyetinde aydmlatılJDcı

•,ıa :tadar, şimdilik bir bekleme devre

si geçirmeğe karar vermiştir. Bir İtal

yan diplomatı, bana, "vakti gelme • 

den, biz, ne bağlanabiliriz ve ne de, 

belli başlı bir rol oynamağa kalkarız. 
Bugünkü günde, Milletler Cemiyeti-

nin gözünde biz de suçlu sa.yılıyoruz. 

Bize karşı alınmış olan tedbirlerin 

ne kadar ilerisi kestriilmeden ve yan• 

lış alınmış olduğu şimdi meydana çık. 

mrştJT. ltalya, dışarıya bağlı kalma

dan ve tazyik görmediği andan son· 
radır ki, Avrupa sulh yapısmm yeni• 
den kurulmasına yardım edecektir. 

ltalyanm, Britanyanın Ren politi
kasına kablması için ilk şart, Britan• 
ya donanmasının Akdenizden geri 
çekilmesidir.'' 

Titulesko: Çok güç bir meseledir/ 

"Bu, bir hamlede düzeltilemiyecek 
kadar güç bir meseledir". lngiltere
ye, kendi evi gibi alıı}km olan Ro-

manya dı§ bakanı sözüne işte böyle 
başladı ve yaptığı el hareketleriyle, 

kolayca yırblmı' olan bir andlaşma• 
nm öyle çabucak tekrar yapıştırıla

mryacağını anlatmak İstiyordu. 

"Dünya sulhu için çok güç ol~uğu 
kadar, Milletler Cemiyeti için hiç de 

kolay olmıyan bir mesele. Vaktiyle 

kabul edilmiş olan milletlerarası ka· 

nunların meriliğini garanti altına al· 
mak mecburiyetindeyiz. Bu garantiyi 
kuvvetlendirmek borcumuzdur." 

Litvinof: Vaziyet sislidir! 
Neşesi yerinde olduğuna §Üphe 

bırakmıyan Sovyet dış bakanı Litvi· 
nof "Cenevredeki bütün tanıdıklar, 

buraya geldiler. Ne kadar yazık ki, 
hava çok sisli. Tipik bir Taymis ha
vası. Aynı hava, konferans salonun
da da var. Değil mi? Her ıeyde İn• 
sanı kendine bağlamıyan bir renksiz
lik var. Yağmur mu, yoksa kar mı 
yağıyor, bir türlü farkedilemiyor. 
Gülmeyiniz. ciddi söyliyorum. Her 
şey güneş gibi apaydın olduğu halde 
vaziyet çok sislidir. Bu söylediklerim 
size yetti mi?". 

ldfiiJ A_ KARA 
mesine, arkasından Fransızlar ile İtalyanla
rı düşmanlarının safından çıkarmasına ve 
böylelikle, artık ancak İngilizlerin himaye
sini gören Yunanlılara karşı son ve kesin 
yumruğu indirmenin yollarım açmış olması
na kafi gelmiştir. 

kendisine ne nisbetler dahilinde müsaade
lerde bulunulabileceği üzerinde konuşup 
dertleşirken, Mustafa Kemal'in ruhu ile uya
nıp kendine gelen Anadollu Türk milleti, 
sessiz ve ciddi bir vazife duygusu ile kendi 

rında, bir kurşun menzili içinde karşıkarşıya 
gelmişlerdi. Türk, İngilize, bu topraklan 
tahliye etmesini söyledi. Türklerin yaklaş

ması üzerine yanındaki Fransızlarla İtalyan
lar uzaklaşmış ve kendisi yalnız kalmış olan 
İngiliz, toprakları tahliye etmedi. Her an top
lar pathyabilir ve İngiltere ile Türkiye, A vru
pa ile Asya için neticeleri meçhul bulunan bir 
muharebeyi açabilirdi. Fakat iki hasım an
lamakta gecikmediler ki, Doğu Trakyası ve 
Boğazlar yani hadiselerin amell olarak hal
ledemediği bu iki mesele uğruna harb et
mek, doğru ve faydalı değildir. Böyle bir 
harbın, her iki taraf için de, masrafı çok a
ğır, kan çok çelimsiz olabilirdi. İngilizler, 
Trakya'nın geri verilmesini, Türkler de Bo-
ğazların serbest kalmasını kabul ettiler. İn
gilizler. Yunan kumarını kaybettiklerini, 
Türkler, Boğazlar Ü.zerinde İngiliz ve mil
letlerarası ilgiyi tasdik ettiler. Bu akıllıca 
ve askeri, politik realiteleri nazarı itibare 
alan görüş sayesinde Mudanya mütarekesi 
imzalanmış ve bu suretle, 11 İlkteşrin 1922 • 
de yani Mondoros'u teslim kararından dört 
sene sonra, Türk kurtuluş harbı, hi1t.h1 ga· 
yelerine erişerek şanlı bir sena er'" iştir. 

Ya%an: N rbert von BISCHOFF 
Türkçeye ·evıren: Burhan BELGE 

Ve hemen Fransız parlamentosunun ko
damanlarından bir' alelacele Ankara'daki 
"Haydudbaşı'' na 6 .nderildi. Anl·ara'da im
zalanan anlaşmanın söylediğı ya .ut gizle
diği hükümlere gC" e, Fransa, Türkiye'ye 
ka!"ŞI teşekkül etmt-ı koalisyon'dan ayrıl
makta, Sevres muahedesinden vaz geçmek
te ve Mustala Kemal ile arkacla<:;larmm uğ
runa savastıkları r; oktaları tammakta idi. 
Bu noktal~r, hak ... a drıyanaıı bir barış ile 
Türk Milletinin ist dalini teı ıin etmekti. 

Bu, 10 İlkteşrh 1921 de yani Sevres gü
nünden on dört a s :mra vcı 1d oluyordu. Bu 
kısa müddet, mil tle ırası ı "litikanın çeşit

li imkanlarından İ<=r; ı:ıde ed '!rek ve Türk 
kurtuluş harek ·,..· t b;itün k 'Vvetlerini bir 
araya tcplryara ıl hedefi do udaki Erme
nistanın t2•,fiye n, ,e teşhis e ikten S " ıra, 
Mustafa Kemal n Jnce bu h e lefi ele çir-

Kurtuluş eserini ıyıce tamamlamak için 
ise on aylık bir müddete daha ihtiyaç vardı. 
Avrupa'da, müttefikler arasındaki yarıkları 
kapamak için müzakereler yapılıyordu. Fa
kat vaziyet Türklerin lehine inki~af ettikçe, 
yarıklar, aksine, daha çok büyüyordu. Müt
tefiklerin devlet adamları, doğudaki barışı 
Avrupalıların prestijine en az zarar verecek 
bir şekilde temin icin biribirleriyle ve biri
birlerine karsı formüller aramak peşinde idi
ler. Bu srrad~ Mııntafa Kemal'in önderliği 
arkasındaki Anadolu halkı. doğma!~ta olan 
yeni yurd uğruna enerjilerini son raddesine 
çıkarıyor, fedakarhkta en son hadde gidiyor 
ve neticeyi getirecek, mukadderatı tayin ede
cek olan güne hazırlanıyordu. Bugün, yak
lasıyordu. 

Milletle önderin bu sıralarda ortaya koy
duk:.:::ı örnek, fedakarlıkta ve şerefte, Fran
sızların 1792 deki "levee en masse"ları ile 
eşittir. aris ve Londra'daki diplomatlar 

taliini kendi kaba rençper ellerine almış ve 
ehil bir demircinin iradenin çeliğinden döv
düğü kılıcı düşmanının kafasına indirmiştir. 

26 ağustos günü, Mustafa Kemal'in biz
zat kendi idaresinde olarak, İngilizlerin 
"alınmaz" ilan ettikleri Dumlupınar'a karşı, 
Türk saldırışı başlamıştır. 

30 ağustos günü, Yunan ordusu, ortadan 
kaldırılmıştı. On binlerce neferi ölmüş, on 
binlerce neferi esir düşmüştü. Birkaç boz
guncu kol, kurtarıcı deniz kıyısına kapağı 
atabilmişti. Yunan istila kuvveti kmlmıştı. 
Üç bin senedenberi Yunan hasretine mevzu 
olan, Anadolu, Yunan milleti için kaybol
muştu. 

Türk kurtuluş hareketinin iki yılhk zafer
ler destanı, bütün düşmanlıkları yatıştırmış
tı. Bir tanesi yalnız, en büyüğü, ayakta idi: 
İngiliz düşmanlığı. Şimdi, İsmet Paşanın 
muzaff cr kıtaları ile İngilizlerin küçük işgal 
kıtalan, savaşa ahşık Çanakkale toprakla- (Sonu var) 
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Hava şehidi B. l(aınil dün gömüldü 

Evvelki gün bir uçuş kazasında ölen Türk kuşu öğ
retmeninin canaze töreni dün yapıldı 

Evvelki gün Türkkutu alanında bir 
•çuş esnasında vukua gelen çok esefe 
değer bir kaza memleketin emekli 
uçmanlarmdan yüzbaşı B. Kamil'in ö
lümüyle neticelenmiştir. 

B. Kamil'in cenazesei dün törenle 
•e bütün dostlarının, ve Türkkaşu Üye
lerinin huzurlariyle şehidliğe gömül
müştür. Türk hava kurumu ve k:.ırum 
memurları, T ürkiye i dman cemiyetleri 
ittifckı umumi rne;kczi ve Ankara b51-
gesi, Müdafaa bnkanhğındt:ki ark"ldnş
ları, Hava yollan idaresi, Bn. Sabiha ve 
Ticaret lisesi t alebeleri namına birer çe
lenk gönderilmişti. 

Türk Hava kurumu başksnı B. Fu
ad Balca, ölünün mezarı başında d..ıy
gularını şöyle anlattı: 

"- Bayanlar, Baylar, 

Dün t ürk semalarında dolnş r ve a
ramızda yaşarken bugün ebediyetin k ·
cağına bıraktığımız hava kahra nanı Kfı
rnil 22 sene evvel Harbiye mcktebind~n 

' ç ktı . Cephelerde düşmanla çarpıştı. Bu-
günk:ine naz.aren çok iptidai olan hava 
vasıtalariyle uçtu. Almanya'ya g iderek 
uçuculuktaki ihtisasını kuvvetlendirdi. 
Nihayet tckaüd olarak Türk hava ku

rumuna intisab etti. Havacılığa karşı 

beslediği derin a~k ve heves ona istira
hat masasından uçuş meydanlarına sü
rük1edi. Biricik emeli, içindeki sönmez 
atkı gençlere aşılamak, türk göklerinde 
dolaşacak gençlerin sayısını arttırmaktı. 
Y •tının ilerlemesine ehemiyet vermiye

rek bu ülküsüne varmak için (Türkku
tu)nda büyük bir heyecan, gayret ve 
azimle çalıtb. Karakter itibariyle çok 
temiz, merd bir asker olan arkadaşanız 
bu uğurda hayabru bile vermekten çe
kinmedi. 

Türkkutu'nun genç ve dinç uçucu
lan. Size hocalık eden arkadaıımızın ö
lümü kartıaında ne kadar acı duyduğu
nuzu biliyorum, bu teessür hepimizin 
yüreğini sızlatmaktadır. Yalnız Kamil'
İn hayatını, havacılığa yaptığı hizmet
leri dÜ§Ünerek teselli duymağa çalı§a-

(ffi/~ 

cağız. Türk gençlerini yetiştirmek ve 
yükseltmek için ölüme bile nasıl ehe
miyet vermediğini düşünerek gurur du
yacağız. Her sene, havacılık yolunda ö
len arkadaşlarımızı anarken bu kafileye 

B • Kcimil'in ( x) Türkku§u alanında genç 
arkadQfları arasında alınmıf bir resmi 
katılan Kamil'in ruhunu da şadetmek i
çin, on:.ın ui:runda can verdiği ülküye 
her gün tlnha çok yaklaştığımı~ görme
liyiz. Meml,.ketin müdafaası yolunda 
sizden büyük hizmetler bekliyen mille
timizin göğsünü daima iftiharla kabart
mt.lısınız. Kamil'in ölümü, gençlerimizin 
ilerlemesine mani olmıyacak, bilakis da
ha fazla tevkle, daha gayretle çalıtmanı
za yol açacaktır. Ölüm herkes için m'..ı. 
kadderdir. Ne mutlu o ka.'ıramanlara ki, 
vazife başında, vazife uğrunda kendileri
ni ölüme vermişlerdir. 

Merhumun mezan önünde saygı ile 
eğilerek veda ederken Türkkuşu genç
lerinin, hocaları gibi şerefli bir çalışma 
hayatı içinde muvaffak olmalarını dile . ,, 
run •.• 

Yiğit ölünün yakınlarının acılarını 

paylasmz. 

• • 

f$te uykusuzluktan kı,;r:ınan sinirlilerin bitmez tiikcrınıcz dilekleri ...... 
istenilen saljh gelmez, her giin artan sinirlılikten gitııkçc kuvvet ıalır, 

1 
trlesi gıin insan )'Orgun argın, hiç bir şey yap.ımam:ık halsizliğ ilc kalka r. 

Bromural ·Knoır. 
bu felaketten kurtulmak için kullanılacak ilaçtır. Asla ıaran yoktur, :>ımr· 
teri yatıştırır ve 5jkin ve salim bir uyku davet eder. 

ıo " 20 ~omrrlmeyi hni ı un· 
lerıle ecuııderde "~ete ılc uıılır • 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen 5/ Rhin. 

ULUS 

l{ısa Dış Haberler 
* Sofya - Askeri temyiz mah

kemesi Albay Velçef'le 1 O arkadaşı 
hakkındaki idam karannı tasdik et -
miştir. Kıral buhlan affetmezse hep
si asdacaktır. 

* Paris - Jorj Leyg kruvazörü • 
nün denize indirilmesi dolayısiyle bir 
nutuk veren deniz bakanı, kuvvetli 
bir milli müdafaanın lüzumunu 
anlatmıştır. 

* Londra -Kvin Meri transat • 
lantiği kuma oturmuş fakat kurtarıl
mıştır. Hiç bir hasara uğramıyan ge
mi, teshil edilen tarihte ilk seferini 
yapacaktır. * Vaşington - Kongre askeri 
komisyonu, 4003 yeni harb tayyare
si yaoılmasmı ekseriyetle tasvib et -
miştir. 

* Londra - İngiliz amiral!arm • 
dan Boyl Samervil öldürülmüş, katil 
kaçm•r.'ır. 

* Zürih - Gözlerinden rahal!iız 
ohm B. dö Vabra bir do!ctora mua
yene olmak idn burnya gdmiçlir. 
K~ndbinin kö; elma tehl:kesi vnrdır. 

:;: R~ma - Floransa e1rnprcs·n -
d"'n dört vagon yoldan çılanıştır. 3 
ölü. 12 ağır yaralı vardır. 

* Şanghay - Polisle talebe ara -
smdaki bir çaroışmad:ın sonra, Fut
h'lm üniversite~i milis askeri ve po
lis t:\rafmdan iş~~· olunmuştur. Bina 
mu!-..,,taza altındadır. 

* Prag - Küçük antant dış ba -
kanlan f ev kala de olarak nisan baş • 
langıcmda toplanacaklardır. 

Dünl{ü konferans 
Dün Ticaret lisesi konferans salo

nunda muallimler talr.beler ve kala
balık bir dinleyici' önünde Dil, Tarih 
ve Edebiyat Fakültesi Prof eaörlerin
den Dnktor Şevket Aziz Kamu tara
fından "insan dimağmm kaynaklan 
ve tekamülü" admc:la bir konferans 
verilmi,tir. 

Enteresan bir mevzu üzerinde ve
rilen konferans büyük bir alika ile 
dinlenmiştir. 

Ankara Halkevinde 
önemli bir konferans 

İstanbul fransız antikiteler 
enstitüsü üyelerinden 8. Devam
bez, önümüzdeki cumartesi günü 
saat 17,30 da Halkevinde lstan
bııl müzelerinde bulunan Grek -
Romen eserleri ve bunların vücu
de gelmesinde Anadolu medeni
yetinin geniş tesirleri hakkında 
projeksiyonlu bir konferans ve
recektir. Konferansa herkes gele
bilir. 

B. Hüsnü Yaman Ankara-
ya döndü 

Ekonomi bakanlığı teftiş heyeti reis 
vekili B. Hüsnü Yaman, dün lstanbuldan 

teJırimize clönmüı ve bakanlığın lstan
buldaki müesseselerinde yaptığı teftit
lerinin neticesini taşıyan mulasaal ra
pon1nu bakanl·k makamına vermittir. 

Topyekun Harp tefrikamız 
Yazılarım•~ çokluğu dolayuiyle 

Topyekün Harp telri.kamızı bugün 
koyamadık. Ozür dileriz. 

S Y~A 5 

Y ~ni demiryolu hat arımız 
dün törenle a~ıldı 

. 
(Bap 1. inci •aylada) 

ha fazla ehemiyetli olan yedi aekiz 
vilayet halkının canlı inkılap fikirle
riyle beslenmiş inkılap fikirleri etra
fında toplanmış, olm<Uı Atatürk'ün 
kuvvetli ve feyizli eliyle açılan yol
da bütün Türkiyenin bir vücut gibi i
lerliyen bir manzara göstermesidir. 
Asıl m emleke tin m emnun olacağı, i
çerde ve dışarda herkese göstereceği 

mônp bu noktadadır. 

Arkada§!ar ; yeni T ürkiyeyi, canlı, 
ümitli, kendine g.:iı;enir, çalı;kan ve 
azimli, bütün manusıyle ve fek li ile 
siz burada tems·l ediyorsunuz. Yeni 
Türkiye cumuriyet ç.oculdarı, Atatürk 
çDcukları, yürcfl1c:"n""e kuvvetli, bi
leklerinde kuvvc~li, anlayışların -
da kuvvetli, ve da;ma ileri gi -
den bir kud ret kayncıffıdır. Memleke t
te birçok eserler y~p•lmılJ!ır ve d aha 
birçok eserle r yap•lacahtır. Bunların 
hepsi her şeyden e ·•cl vatandQfların 
k endilerine güve:ımc'eri, çalışmakta 
ısrar e tm eleri, irerden ve dıııardan 
gelecek h er müş':ülcitı yenmek için 
kalalarında, y!irek'c rinde, bileklerin
de kuvvet bulmaları ile kabildir. 
Burada küçük çocuklarımızdan en 
yaşlılarımıza kadar hepimizin yüzün
de büyük mücadeleleri bafarmak, 
memleketi yük seltmek iradesi teces-
6Üm ediyor. Bütün memleket havasın
da akis yapacak ol,.n fey, yeni Tür
kiye anlayı§ı irin Isparta OVG6ında 
vercliifimiz bu giizel örnektir. Ispar
tayı her gelişimde b 'r evelkinden da
ha ileri ve daha canlı gördüm. Bu H• 

ler gördüğümüz canlılık zannederim 
ki benim gibi bütün arkad'lflann da 
dikkatini celbetmiııtir. iki üç aene 
aonra lspartaya geldiğimİJı zaman 
• bilmiyorum daha iyi olmaa için ne 
lazımdır - yeni eserlerle daha aevinç
li bulacağımızı kuvvetle umuyorum. 

Arkadaflar; fİmdi müsaadenizle 
güzel lsparta'yr. gezelim. Bu açhğı
mız yeni demiryolu ümid ederim ki 
güzel lsparta'ya yeni faydalar geti
recektir. işin güzel taralı, bütün mem
leketin ve Büyük Millet Mecliainin 
lsparta'yı se:Jindirm gk için katlandığı 
bu tatlı külfettir. Ispartalıları, ken
d ilerini B. M. Meclisine bu kadar sev
dirdiklerinden dolayı, kutlamak iste
rim. Şimdi müsaade buyurursanız 

hep beraber §ehri gezelim. Ispartalı
lara muhabbet ve selamlarımızı bir 
de fehirde ifade edelim.,, 

İsparta, 25 (A.A.) - Anado
lu Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Afyon Kara.kuyu hattının 
açılıt töreninde ilk sözü Bayın
dırlık Bakanlığı iD§aat daireşi 
bqkanı Razi söyledi. B. Razi, 
bu söylevinde, cumuriyet devrin
de bugüne kadar açılmq bulunan 
2434 kilometrelik demiryoluna 
Afyon • Karakuyu hattı ile 125 ~i
lometrelik yeni bir kısmın ilave 
edilmit olduğunu kaydetmiı, bu 
yeni hat ile, Aydın hattının orta 
Anadolu demiryolu ıebekeaine 
bağlamnış bulunmasındaki değe-

re işaret eylemiı ve demİftİr ki: 
"- Bunun her bakımdan ne 

derece ehemiyetli olduğunu anla
mak için memleketimiz haritasına 
bir göz gezdirmek ka fidir.,, 

Demiryolları inıaat başkanının 
bu nutkundan sonra Af yon il ba
yı, Afyoıı lisesi direktörü ve Af. 
yon daimi encümen azası B. Be
kir biribiri ardınca kürsüde söz 
almışlar ve bugünün önemini ve 
değerini anlatmışlardır. Bütün 
halkın hislerine tercüman olan 
nutkunda, B. Bekir bu canlı gös
terinin manasını şöyle anlattı: 

"- Ulusal savaşta yüce bay
rağımızın b;rer birer dikildiği şe
hirleri nasıl saymış isek, bugün 
Afyon, Uşak, ertesi gün Alaşehir, 
Manisa, İzmir, Bursa, Balıkesir a
lındı diye sevinmiş isek, demir
yol savaşında da Kayseri - Sivas, 
Malatya - Samsun, diye dul".ma
dan yürüdük ve işte 1935 yılında 
evvelki gün Filyosa, dün Diyar
bekire, 1933 da, bugün de buraya 
gelmiş bulunuyoruz. Hızımız gös~ 
teriyor ki durmaya hiç niyetimiz 
yoktur.,, 

Her cümlesi bu kadar içten 
hislerin ifadesi olan B. Bekir'in 
bu nutkundan sonra, ismet İnönü 
kürsüye gelerek söylevini venniı, 
ondan sonra istasyon önünde ku~ 
rulmuı olan takın kurdelasını ke -
serek açılıı resmini yapmıı ve ilk 
tren ıürekli alkıılar arasında i,._ 
tasyona girmiıtir., 

Gençler birliğinin yıl 
dönümü 

Ankara fUDPİyonu Gençler birli
ği spor kulübü, kuruluşunun 13 ün
cü yılını cuma günü akfUDI saat 
20,30 da halkevi aalonlannda vere
ceği bir şölenle kutlıyacaktır. Top. 
lantıya kulüp azalarından baıka spo
ru seven ve koruyan bir çok zatlar 
çağmlmı,Iarc:lır. Şölenin iyi olması 
ve gelenlerin iyi bir gece geçirmele
rini temin için çalışılmaktadır. 

Gençler birliği yıldönümü dolayı. 
siyle, önce de haber verdiğimiz gibi, 
Türkiye şampiyonu F enerbahçe ta
kımını Ankaraya getirtmektedir. 
G~nçler birl:ği yapdacak ikinci maç 
için, ileri kulüplerimizden, Ankara 
gücü ile anlapmşbr. 

Tıbbi müsamere 
Birinci mıntaka hekimler odasının 

her on bet günde bir yapmakta olduğu 
bbbi müsamerelerin 8 incisi 26. 3. 936 
perfembe günü saat 18.30 da eskisi aibi 
Ankara Numune hastanesi konferans sa
lonunda yapılacaktır. 

Mevzular: 

1 - Oden. Trakeo - bronc:lıite lu· 
berculeuae vakası 

2 - Annryame syphilitique vakaaı 
(Dr. Naci) 

3- Gudclei tahtilfekiyenin nadir sö
rülen solivairur hakkında 

(Dr. Hamid Ataman) 

Tefrika: No: 19 

EvDDDük v~ CtesD 
Yazan: ]ak ŞARDON 

Türkçeye çevıren: Nasuhi BAYDAR 

- Birkaç böceğin adım biliyorum, çün
kü ben köylüyüm ve eniştem de bana bu gibi 
şeyleri öğretmiştir. Şimdi bu zavallıyı kur
taralım. Zira o pek faydalı bir böcektir. 

zihniniz ne ile meşgul?... . 
Bert, ellerini tutmakta olan Alber'e bır

denbire yaklaşarak: 
- Dediklerinizi düşünüyorum, dedi. 
Sonra, nazlı ve okşayıcı bir hareketle Al

ber'in göğsüne sığındı: 
- Sizin ne kadar da çok cebiniz var 1 
Saatini çekip çıkardı, sonra bir başka ce

bini karıştırıp bir tramvay bileti buldu. . . . 
- Bu pis kağıdı bırakınız, bana ellerınızı 

veriniz, sihirbaz küçük ... 

Yanakları ateş gibi yanıyor, kendini karma
karışık bir alem içinde görüyordu. Sanki yo
lun bir kıvmnından biri çıkıverip kendini sor
guya çekecekti. Kendisini arayıp bulamamış 
olan ailesini ve bahçede aşağı yukarı dolaşa
rak onu bekliyen anasını görmekte olduğu
nu sanıyordu. 

Bert'i beyaz ve yeni bir elbise ile gören 
Madam Dükro.ke bağırdı: 

- Ah bu küçük ne güzelleşti 1 
Bert sabuk çabuk cevab veriyordu: 
- Madam, eğer Mari Luiz'Ie Andre ge

lip beni alacak olurlarsa önümüzdeki per
şembe günü Fondbo'ya gitmeği düşünüyor
dum. 

Ve sonra otların üzerine uzanarak ilave 
etti: 

- ... Tırtılları yerler. 
- Desenize, otların altında korkunç bir 

öldürüşme oluyor! eğer şu böcekcik merha
metli olmağa kalkışacak olsa sebze yüzü 
görmiyeceğiz. O vakit sebzeden başka bir 
şey yemiyenler acaba ne yaparlardı? Kan 
dökmesini seven şu yardımcımız acaba iyi
midir, kötü müdür? .. Mari Brön'ün öldü€f.
nü biliyor musunuz? Dediklerine bakılırsa 
Esner ona, Perigur'da bir şato yaptırmışmış. 
Halılarını sermişlermiş. O sırada ölmüş ... ne 
güzel kadındı! Hatırınızda mı? ... Onu vakit 
vakit aklımıza getirmeliyiz ... bizden sonra 
cınu gören olmıyacaktır ... küçük düşünceli, 

Gene deminki gibi Bert'e - onu sallayıp 
uyutmak istiyormuş gibi - sarıldı ve bu sarı
lış birdenbire bir kavrayış oldu. Korkan, fa
kat itaatli, kuvvetsiz, ancak aklı gene başın
da olan Bert, başından şapkasının kaydığım, 
elbisenin çatırdadığını ve kıllı yanakların 
yüzünü yaktı~mı hissediyordu. 

Utancından şaşkın ve bu adamdan müte~ 
neffir, kalktı. 

- Gitmeyiniz, bugün daha az kaldınız. 
Gözleri önünde bir kelime bile söyle

meksizin Bert çok~an çayırda kaçmağa baş
lamıştı. Yolu bulmuş ve tozdan bembeyaz 
çalılar arasından hızlı hızlı ilerlemişti. 

Şahsiyetinden kopanp atmak istediği ha
tıra, terli vücuduna yapışnuşçasına duruyor, 

Evin önüne gelince kapıyı büyük bir yü
rek sıkıntısı ile yava§ça açtı ve hareketin
den beri hiç bir şeyin yerli yerinden oyna
mamış olduğunu gördü. 

Saçlarını düzelterek merdivenleri çıktı. 
Çocuklar uyuyordu. Odasına girer girmez, 
gözleri hala yolun aydınlığı ile kamaşarak, 
kendini bir iskemlenin üzerine attı. Yorgun, 
sanki dalgın, düşüncesiz, saçlarının altında 
biraz ıslak şakaklarında ellerini gezdirdi. 
Kalktı ve bir süngeri suya daldırarak yüzü
nü biraz serinletti. 

Bir araba sesi işitti. Madam Dögui, biraz 
sarsak ve ağır adı;nlariyle, hemen göründü 
ve Bert'in yüzüne bile bakmadan: 

- İşte Madam Dükroke ... dedi. Çabuk 
aşağı in. Roz'a söyle çay hazırlasın. Pandis
panya ve pasta getir. 

Salonda bir takım sesler ve nidalar yük
seldi. 

Ve sonra, kadınlara yaklaştırdığı küçük 
masalar üzerine çay fincanlarını yerleştirir
ken çok konuşmak, her günkü hayatını em
niyet içinde çevreliyen insanlara karışmak 
ihtiyacı ile anasına ve Madam Dükroke'yc 
hitab ediyordu. 

Madam Dögui alçak sesle sordu: 
- Emma'ya haber verdin mi? 
- Şimdi aşağı inecek. 
Kapı açıldı ve Emma, önünde yeni elbi

selerini giyinmiş, saçtan taranmış olan iki 
çocuğu ile, içeri girdi. 

Bert dışarı çıkıp kapı önündeki kırmızı· 
beyaz tenteyi kaldırdı. Oranın gölgeli ol
masına rağmen, sıcağı iyice çekmiş olan top
raktan yükselen boğucu bir hnva t eneffüs 
ediliyordu. 

(Sonu var) 
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Türkiye it Ba.okası, hissedarlar 
alelade genel heyeti, on ikinci finana 
yılı toplantısuıı bugüa yapacaktır. 
~ndemde idare meclisi ve murakıb

ler raporunun okunması, 935 yılı 
bili.nçoaunun tasdiki ve idaı e mec i· 
&inin ibrası, 935 senesi içinde bo~lan 
idare meclisi azalığına, 6t~ Ü hüküm
lerine göre aeçilcn azanın memuriyet· 
lerinin tasdiki, k-nn payla§mıı ve da
ğıtılması gününün tesbiti, 1936 yılın
da idare meclisi nzalarm~ verilecek 
ücretin tayini, 936 yılı murakıblcri· 
nin geçilmesi ve 935 yılı murakıbleri
ne verilecek ücretin tayini vardır. 

idare meclisi genel heyete sundu
ğu raporunda banka İ{ler:inin geli İ· 
mi, piyasalarda fazlala an hareketle
ri, memleket içindeki 'e dl§ındaki e
konomi vaziyetini huliıs etmektedir. 

Dünya ekonomi vnz ·yetinin 935 de 
iyiliğe doğru bir gidi~ almakla bera
ber, sıkıntı ve güçlükten yenecek te· 
kilde, ekonomik bünyelerde esaslı bir 
değişiklik yapamadığma, dünya kri
xinin en büyük sebeblerini unayıcı 
memleketlerin, kendilerinin yaratmış 
olduğunun artık açık bir hakikat ol· 
duğuna, iç piyualannm ihtiyaçlarmı 
kar§ılamak gaye$İyle teıkilatlanan ve 
sanayileıen memleketlerin yetiştir • 
dikleri mallan işlenp kuvvetlendir
mek n bu suretle elde edilen yüksek 
Terimden faydalanmak imkanını bul
dUklarma; çöken •eya utikamet de
iittiren ekonomlk n.rllklan dirilt· 
mek ve düzeltmek için, Jıemen her 
yerde ekonomi hayatına de•letin mÜ· 

dahalesi lazangeldiğinia artık müna
kaıa bile kabul etmiyen bir hakikat 
olduğuna işaret eden rapor, bundan 

sonra ülkemizin -ekonomik •aziyteini 
anlatmaktadır: 

" ••. Dıtardaki kanpklık ve müsait 
olmıyan tartlara rağmen. ülkenıizde
ki ekonomik faaliyet; l 935 senesin
de de, iyi bir yolda gitmiştir. En bü
yük Türkün, (ATA11JRK) ün, lnn· 
vetli isteği ve nurlu ışığı altında ve 
muhterem Başbakanımız lamel lnönü
nün müstesna itinaaı ile verimli bir şe· 
kilde yürüyen türk: ekonomisinde. bu
gün Üzerinde durulan en mühim ve 
eanh mesele, beJirmi, olan gaye Ye 

hedefe bir !ln evel eripnektir. Mem

Jekrtin bütün iatibaal kon-etlerinden 
ve kaynaklarından istifacffı. ederek 
fer~lcrin yaşama atandartla.rmı a.rthr· 

mak ve aynı zamanda türk •a.taamm 
maddi ve manevi varlığmı yüklM'!lt· 
mek esaslanna dayanan kalkınma 

hareketi; bugün bütün türk milleti
nin canla, ba!la aanldrfı ve haaasi
yetle takip ettiği milli bir aava, ol
muştur. Halkmiu:m tamamen benim. 
sediği ve büvük ehemiyetiııi kavradı 
ğı bu milli davanm en kısa zamandıt 
halli için hükümetinüz, devamlı ted 

birler alm4ktadır.-" 
Dıt ticatttimizin her gÜn biraz 

gelişen ve yükselen •azi,.eti; dıt h 

cimimizin l 78 milyon liradan ld~ 

milyon liraya çıkmaaiyle anlab1malır
tadır. lhrıııeatnnrz 92 milyondan. qc_; 
milyona frrlamıştrr. Giriştiğimiz bü
yük endüstri ve cihıızlanma savaşm· 
da lüzumlu olan birçok makina ve 
malzemeyi. daha uzun yıllar. nornuı• 
ithalat ınıza ilaveten vnbancı memle 
ketlerden getirtmek zorı.rda oldu~u
muz izah edilmekte, bunları ödemel< 
İçin biricik ödeme vl'sı•·arr.ız olan ı~ · 
racat mallanmrzm mikdarmı artırmak 
jııterken yoğahm11 7' ~ri o1mıyan ,,~ 

yanın lükıı ııayılaoi'eı:klt,Tden ziyan• 
lrolaylıkla aablabilr-ce!. Cf'n fazlal<ıt· 

tırmamızm en doğru bir hareket ol
duğu hatrrlatrlmııktadJT. 

" .•• Ehemiyetli bir mevki almağa 
namzet olan ( pnmuk) meselesi ile de 
hükümetimızin meşgul olmıur tabii
dir. Büyük bir sulama ve hazırlama 
itine ;btiyaç ~österen pamuk istihsa-

15.tının artın.asından, memleket,· geniş 
İstifadeler temin edecektir. Sulama 
işine ayrılacak yüksek paralar, fazla 
istihsal kıymetiyle ödenebileceğinden, 

hükümetimizin pamuk işini, yakm bir 
zamanda, halle karar vereceği şÜp· 
hesizdir." 

MahsuJleriıniziıı &on yıldaki ve· 
rimli 6abşı ve bu satışın dış tecimi

mizdeki hayırlı neticeleri izah edil· 
dikten ııonra bankanın işleri ~ylece 
anlatılmaktadır: 

"- Memleketimizin ekonomik va
ziyetinin iyiliği ve ilerleyişi, banka· 
mızm iılerinin de müsaid bir surette 
inki~fını kolaylnttırmıştır. 

Türkiyenin en esaslı piyau.larrnda 
yerlCfDÜş olan Bankamız, hemen he
men, bütün mühim ticaret ve sanayi 
firmatarmı kendi müşterileri rasm 
da görmekle bahtiyardfl". Memleketi· 
mizdeki ticaret ve mübadele i~lerine 
ait banka muamelelerinin en geniş 
ve ebemiyetli kısımlan. bankamız ka. 

na\mdan geçmektedir. Bu vaziyet pi· 
yasada bankamJzm mühim bir nazım· 
hk vazifesi yapmasma da sebeb ol
maktadır. Netekim geçen senenh ih
racat mevsiminde, bazı mühim ihra· 
cat merkezlerimizde. ecnebi bankala
rının, siyasi sebebler dolayısiyle, kre-

di dağıtılmasında çekingen davrıt.n· 

ma1an yüzünden, itlerini çevıreme-

mek tehlikesine maruz kalan tücca

ra.. bankamız en genİf yardımlarda 

bulanarak kendilerinin bir kere dala 
menuımıiyetlerini kazanmıştır. 

Bankamıza olan teveccüh ve rağ
bet, halk araamda ve ticari muhitler

de sağlam bir tekilde yerleşmiı ve 

kökleşmiıtir. Bankamız, senelerden

beri dCTamlı bir tekilde, piyasalarda 
en fazla faaliyet ve muvman göste
ren banka sıfatmı muhafaza etmek
tedir. Esasen atağıda arzedeceğimi7 

gibi, bazı iştiraklerimizde ve şirket· 
!erimizde geçen seneye göre eksik 
kar ol•şuna rağmen aldığımız netice
lerin bu sene daha iyi bulunuşu, umu· 
mi vaziyetimizin memnuiyet verici 

bir safhada olduğunu gösterir. Tah
ail edileceğinde afak bir tereddüdü
müz bulunan bütün alacaklarnnıza 

lr.:arıılık ayırdıktan maada, bilanço
muzda gördüğünüz yüksek rezervle
re de aahip bulunuyoruz. Mevduatı· 

msz gün geçtikçe ehemiyetli nisbet
lcrde artmaktadır. Bu vaziyette bu1u· 

nan ve biiyük dünya krizinin sarsmh

larma göğüs gererek. bu krizin yap· 
tığı tesirleri, zamanında önledikten 
başka, mütemadi bir inkişaf gösteren 

bankamızm; ekonomik vaziyeti git· 
tikçe yükselen memleketimizde. ile· 

rİye daha fazla emniyetle bakabilme· 
sinden tab\i bir ışey olamaz. 

Barıkcmın 19.!J5 bilan.ço~u 
BilançomaZUD tetkikinden de anla

tılacağı üzere, bu 8ene 8onundakl 
mevcudumuz. ( disponibilite), geçen 
aeneye nazaran t .676.844 lira fazla· 
sı1e 16.458.579 liradfl". 

Bundan başka, mevduatı koruma 

kanununun bahşettiği salahiyete bina

en, sene içinde mevcudwnuzdan 
3.431.121. • lirasını, faiz getiren ha
zine bonosu ve Devlet Tahvillerine 

yatırdık. Bu kıymetler kasa mevcu

duna ilaveten, tasa.JTUf mevduatınm 

karşılığını tezyit etmekle, disponibi
litemizi arttırmaktadn-. 

Hazine bonosu cüzdanımızda; se
ne sonunda, tasarruf mevduab karıı
lığmdan madut olan 3.082.500 liralık 

bonolardan ba~ka dnha 3.591.831 lira
lık bir kıymet mevcut olduğuna göre 
geçen seneye nazaran 4.797.189 lira 
fazlalık vardır. YekUn.u 6.674.331 li-

ra tutan bu kıymetin., 5 kü.sW- milyon
luk kumıı, vadelea·i bir ayla 12 ay ara

sında olan senetlerden mÜ~e§ekkildir. 
Milli sanayie i~tirak cüzdanımız, 

12.049.067 liraya baliğ olmu~tur. Sa
nayi prosrammda yer alan ve ba§a
nlması kısmen veya tamamen banka
mıza brrakılmış olan. san yi teşebbüs
lerindeki iştirnkimizi temsil eden es
hamı ihtiva etmektedir. 

Senetler cüzdanımız; 7.173.820 
liradJT, Ticari &enetler mevcudumuz 
geçen sene sonundaki mikdardnn 
3.397.338 lira dnha fazladır. 

il Bankası Genel Direktörü 
B. Maanuna- Erİf 

Esham Ye tahvilat cüzdannnız; 

5.646.589 liradır. Bu fasıldaki kıy

metler, planlı sanayi haricinde kalan 
ve bankamızm ittiraki olan, mensu
cat, sigortalar, Bankalar ve diğer aa· 
nayi tubelerine iştirakim.izi te.mail 
eden esham ile; Devlet istikrazları 

ve Devletin kefaletini havi lzmir Be
lediyesi istikan tahvillerinden müte· 
tekkildir. 

Esham ve tahvilat mukabili avans
larnnızda: 304.450,80 lira, sair mü
tenevvi teminat mukabili avansları

mızda: 1.296.333,49 lira olmak Üzere 
cem'an 1.600.784.29 lira azalma mev
cuttur. 

Buna mukabil emtia ve vesaik 
mukabil avanslarunızda 1.750.836,43 
lira senedat mukabili avanslarmıızda 
104.0-11,27 lira olmak üzere 1 milyon 
854.877,70 liralık bir fazlalık mev
cuttur. 

Emtia ve vesaik mukabili avans he
saplanmızm gösterdiği bu yüluelme; 
ve ticari senetler cüzdannn:ızda, yu
karda kaydettiğimiz artış, memleket· 
teki istihsal ve ticaret hacminin ha
yırlı bir inkişafmm ifadesidir. 

Kefalet'e.n dolayı borçlu hesapla
rmıı.z kefalet iılerimizdeki inki~af do. 
layısiyle ba sene nihayetinde 1. mil
yon 696.42 l lira. bir fazlalık göster
miştir. 

Nazım hesaplar; tahsil senetleri 
iıimiz de bu sene geçen seneden da

ha iyi cereyan etmiştir. Tahsil edil

mek Üzere Bankamıza tevdi edilen 

aenetlerden, bu 9eDe nihayetindeki 

mevcudumuz 1.297.054 lira daha faz
ladır. 

Pasif hesaplarımızda; ihtiyaçları
mız faslı, sayın hey'etinize arzettiği
miz bilanço kabul olunduğu takdir
de 2.849.000 liradan 3.040.000 liraya 
çıkacakbr. 

Muhabir bankalar hesabı bu sene 
2.307.073 lira fazlala~ıştır. 

Mutad seyrini takip ederek bu se
ne de artmış olan mevduat hesaplan 
39.701.013 liraya yükselmittir. 

1".ıısarruf hesaplan da, taııarMJf 
fikrinin köklepnesi nisbetinde art
maktadır. Bu aene 20.190.444 liraya 
çıkmqbr. 

Tediye emirleri; geçen aene 1. mil
yon 108.684 lira idi. Bu fasıldnki pa
aifimiz, bu sene 716.743 liradır. 

Şubelerimizdeki muhtelif alacak
lıları, bloke ve muhtelif transituar he
sapları; reeskont ve tahakkuk etme
miş masrofl rm k&r§ılıklan gibi muh· 
telif rezerYleri :ihtiva eden sair muh
telif alacaklılar yeki!nu bu sene 267 
bin lira kadar f azlalaşmı~lrr. 

I ~t irfık lcrimiz: 
1935 senesinde, gerek eskide!' mev

cut iştiraklerimiz dolayısiyle, cerek
se yeniden kurduğumuz ve alakadar 
olduğumuz şirketler ve teşebbüaler 

itibariyle portföyümüzde. eaash bazı 
dcğiş:klikler olmuştur. Bunlarm en 
mühimmi, dört şeker fabrikasmm bir
le~mcsiyle meydana gelen ve üç milli 
bankanın., Ziraat. Sümer Bnnkalanv· 
le bnnllamı:nn, müsavi şartlar dahilin· 
de hissedar bulundu:::U 22.000.000 li
ra sermayeli (Türkiye Şeker fıs' riko-
1 rı anonim ıirketi) ndeki b:' ·•. a!a
kamızdu-. 

Cuıuuriyet hükümetimiz, Jeker fi
atlamı indirirken, büdceden yaptlğr 

büyük fedakarlığa kar~ı, yeni tirke
tin sahibi buluD&D bankalarm da, 
maddi fedakarlıkta bulwuna.larmı is
temiş, ve şeker ~irketimiz 1935 sene
sinde, ancak % 5 gibi ufak bir kar da
ğıtabilmi~tir. Yapılan araniıman •e 
plan mucibince, önümüzdeki seneler
de tle. teker •irketinden, bu mikda
rı ehemiyetli bir surette a,_qbilec::ek 
karl"ı· beklememekHğimiz icab ede
cektir. 

Bankamız için büyük bir yekun 
teşkil eden bu şirketteki hissemize; 
girilen sanayi teşeb!>üa riskine ve 
memleketimiz sermaye piyasaların· 

daki faiz şartlarma göre a'8ğı bir kar 
elde edilmektedir. 

Milli ve umumi menfaatleri her 
şeyin üstünde tutan bankamız, hükü
metimizin, fiatları indirmek sureti
le, gütmekte bulunduğu geniş ve yük
sek duygulu siyasetine müzaharet i

çin, kendisine ağır olan bu maddi fe

dakarlığı, tehalükle göze almııtır. Ay

nı siyasetin tatbiki neticesi olarak, ge

çen sene kömür fiatları da ehemiyet

li bir nisbette inmiştir. Kömür maliyet 

fiatlarını aynı nisbette indirmek im
karu olamıyacağına göre, aradaki 

fark kadar, kömür şirketlerinin, nok

san kir edecekleri tabiidir. Zongul

dak havzasında, muhtelif kömür ıir

ketlerindeki büyük ali.kalarUDJz. do

layısiyle, bankamıza da, böylece ye· 

ni bazı fedaki.rlıklar daha yüklenmiı 

bulutırnaktadır. Zon~l·Jdak havzaam.n 
tek elden idaresi suretiyle en rasyonel 
bir tarzda çalışarak kömürü daha u
cuz bir fiata mal etmek prensiplerinin 

tatbikini kolaylaştıracak hareketle

re; bükümetimizin dileği veçhile, kö. 
mür tirketlerinüzi ittirak ettireceji· 

miz tabiidir. Buna mukabil, bankamı· 

zm zarar görmemesini temin edec~k 

haldı ka~ılıklan, hükümetimizin b;71'! 
vereceğine de emin bulunmaktayız. 

1935 de çalışmağa ba~lamıı olan ve 
binaenaleyh henÜz teessüs devresinde 
bulunan Pa§abahçe ıişe ve cam fab· 

rikaşı ile Zooguldakta Türk antrasiti 
fabirkalarnnızdan makul bir kar elde 
etmek'if,imiz ancak önümüzdeki ae· 
nelerde kabil olabilecektir. Şişe fab
rikamız, çok aşağı damping fiatlarma 
istinad eden büyük ecnebi rekabeti
ne karşı koymak mecburiyetinde ba
lunmaktadfl". Fakat çıkardığı matla
rın piyasa ve halkımızca rağbete maz. 
har oluşu ve iyi 1:-.. tarzda çalııma· 
ları; gerek şişe ve gerekse Türk an· 
tra&iti fabrikalanmızm ilerisi için bi
ze ümid vermektedir. 

. 
Ala1'adar olduğumuz diğer ıirket· 

lerin faaliyetleri normal ve eyi bir te
kilde neticelenmi§tir. lı Limited, Pa· 
mukiş sibi ticari te§ckküllerimiz, bu 
tene memnun olunacak tarzda çalrt
mışlar ve bize eyi kllrlar vermiılerdir. 

İhracat mallnrımızı kıymetlendi

rerek müsait fiat ve §artlarla dışan 
piyasalarda satmak gayesiyle çalışan 

ve muvaffak olnn bu gibi ticari te
şckküllcrimizi bu sene birle~tinnelı: 

niyetindeyiz. 

Sigorta şirketlerimizin idaresinde 
bu sene esaslı değİ§İklikler yaptık. 

Senelerdenbcri sigortacılık tekniğinin 

bütün inceliğini kavrıyarak çalıımıf 

olan türk elemanları, müteknbil em• 
niyete dayanan beynelmilel münase-

bab hüsnü suretle idnre edebilecek 
veçhile İnkİ§af ettikleri için bu şirket· 

lerimizin idaresini ele almış bulmıu· 
yorlar. Şimdiye kadar yabancı ele-

manlara ihtiyaç göste:rmiı olan bu 
brant. yetişmİ.f türk elemanlarmm 
muvaffakiyetli idares.iyle yürümekte· 
dir. 

Ekseriyetine aahip bulanduğumaz 
Anadolu Sigorta Şirketine Türkiye 
Ziraat Bankası da iıtirak ebnİftİr. Bu 

suretle bu ıirketimize iki milli banka· 

mrz aahip bulunmaktadır. 
Bu aeaenin memnuniyet Yerici ne. 

ticelerinden biri de, yeni •e sailam 
esaslara göre organize ettiğimi• İpe

kit şirketimizin faaliyetidir. ipe. 
kit fİmdiye kadar çıkardığı mallann 

evsaf ve kaJite•İ bakımından müıteri• 

)erini memnun ebnİf ve muvaffak ol

muştur. Bu ıene, bu firketimiz kazanç 
bakımından da bizi memın.m edecek 
yola girmiş bulunuyor. 

Kar: 
T etkikinize arzoluna.a lir ve sarar 

hesabmu.z; 1935 senesi ...amelelerin• 
den memnuniyetbabt neticeler almdı
ğmı gösterir. 

Filhakika, heı- seneki gibi ihtiyatla
nmızm tesisinden sonra bakiye kalan 
726.732 lira kar geçen seneden daha 

fazladır. 

B:.ı mıkdann tevziata esaa tutulması 
muhterem heyetinizce kabul buyurul-

d:.ığu takdirde 725.732.61 liradan evve
li o/o 20 beııabiyle ihtiyat akçesi olarak 

150.000, lira ve 5.000.00() lirasermayeye 

% 6 hesabiyle birinci temettü hissesi 
olarak 300.0t>O, liranın ayrılması icab 
eder. B:ınlann ytkanu olan 450.000 lira 
unr.uni klrdan indirjlince, geri kalan 

276.732.61 liradan nizamname hük:im. 
lerine göre idare meclisimiz azalarına, 
memurlarımıza tediyeai İcab eden m;k

darlar tefrik edilecek, hissedarlara ikin

ci temettü biııaesi olarak % 3 tediyesi 
için lazım gelen meblağ da ayrıld.ıktaa 
aonra beher mÜ2Saİs huseaine ooar lira 
temettü tesviye edilebilecek ve 41.0JO, 
lira da fevkalade ihtiyat akçesine ilave 
olunac&ktır. 

Bu tevziattan ıonra kalacak olan 
6.912.61 lira dahi 1936 senesine devro
lunacaktır. 

1935 ııcneıti k·nmmn, arzettiğimiz 
tevzi şekli kabul ve tasdik buyurulduğ-.1 
takdirde, tamamı ödcnmit 10 liralık 
beher hiaseye % 9 hesabiyle 0.90 lira 
ve beher müessis hissesine de 10 lira, 9 
numaralı kuponlar mukabilinde ve kınu. 
ni vergiJeri indirilerek 15 nisan 1936 
tarihinden itibaren giıelerimizde daği
tılmağa bnşlanacaktır. 

Kamutay Asba:kanlığına intilulb e
dilen idare meclisi azamızdan B. Nuri 
Conkerin istifası üzerine, yerine CM• 

nizamnamemizin 28 inci mnddesi mu
cibince idare meclis:miz tarafından 

Edime aaylavı Mustafa Mecdi Boy· 
san intihab edilmiştir. Keyfiyetin ta&
dikini rica ederiz. 



Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafıa llakaıılığından 1 
1 - E1Hi 1tmcve i:onu!an iş (Anka!ada Çubuk Barajında yuıi-

de. r•p·l• ai: rn ·thal in.,aatı). 
ltepf bedeli 
Tahnlİn edilen bedel (12215) lira (84) kurustur. 
ı - Bu iı;e dİd prtnameler u evrak ıunlardır: 
• • l:.lcsiltme şartnamesi 
h - mukavele projui 
c - Naha iıleri seraiti umumivesi 
d - Fenni sartname 
e - Keşif cetveh, silsilei fıat cetveli, metraj cetveli 
f - Proje 
İsti} enler bu artname ve .. vrakı (61) kuruş bedel mukabilinde 

:Sular Umum Mudürlüğünden 'llabilirler. 
3 - Eksıltme 6-4-936 taribınde pa:ıarte i giınu saat 15 de Naha 

Vek leti binasında Sular Umum Müdurlugu odasında su eksiltme 
kom syonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli1e vapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 916,19 lira muvak

k~ t minat vermesi, bundan başka aş.-ıgıdaki vesıkaları haiz olup 
gostermesi lazımdır. 

.. J?.iplomalı Mimar veya mühendis olmak veya Yapı Umum Mü· 
durlu •ünden ehliyet vesikası almak şarttır. 

, 6 - Bu iş için alınması }uzumu yukarda yazı1mı$ olan fenni 
eııhyet vesikası icin eksiltme o:iın1nden en az 8 gün evci Nafıa 
Vek.ltctine. müracaat edilmesi lazımdır. Bu müddet geçtikten son
ra vaki olacak müracaatlar nazarı itibare alınmıvacaktır. 

• 7 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saattC11 
bı.r saat evveline kadar Nafıa Vekaleti Sular Umum Mlidürlüğii 
l>.ıiresine getirilecek eksiltme komisvonu Reisliğine makbuz mu
QbilinC:e verilecektir. Po!!Ota ile gönderHecelr mektupların nihayet 
l hllcü madded!' vau11 saate kadar ı:relmis olması ve dış zarfın mil
h~r rrıumu ile iyice kaoatıhnış olması lazımdır. Postada olacak ge· 
ciluncJu lrabul cdilf1't!%. ıs-.0) l-976 -------

Posta. T . T. Binalar \'t.• l.ıevazım 

üdürliij;iiden : 
Anbar ihtiyacı 60000 tane 2 No. hı demirsiz rıo~selen f~.nca~ ~a

Plal'ı zarfta ~biltmeye konulmufttlr. Eksiltme '"8 Nısan 936 tanbin
- ve ._t lJ de Ankara da P . T. T. Umum müdürlüğünde toplana
ealr ~omisyonda yapdacaktır. 

F1ı1caalwm 1Wııha-nmcn tieğeri "7200" liradır. . 
l" Talipler 540 linduı ibaret teminatlarını idaremiz veznesıne te~ 
- edecek w •tac.ktarı ~ wya kanuftftl mute~r banka te-
~t mektuplarmt" prtnamede ya21h belgelerle teklif ~ektu~ 
n.. ihtiva edecek. olan kapalı ve mtihürlü zarfları mc:driır ~e 
t'-düf eden çarpaba güaii saat on dörde kadar sozu geçen kcımı• 
Y- Wtialiği.ne nreceklerdir. 

ŞartnamclH Ankarada lnanm müdürlüğa ile lstanbulda leva
zım ayniyet muavinliğinden parasu olarak verilecektir. (421) 

1 - 676 

SARIŞIN KARMEN 
MARTHA EGGERTH 

---'"' ... ""- --
Ankara İflas Memurluğwıdan: 
Ankarada yeni halde 45 No lu dükkanda kasaplıkla meşgul bu

lunan Ahmet Hamdınin Anlura tic.arct mahkemcsınce iflasına ve 
İflasın 31.1.l 936 tarihine musadif saat 9.5 dan iti~ren açılmasına 
karar verilmiş olduğundan tasfiyenın adi şekilde }'apılması tensip 
kılındıgından. 

l - Müflisten alacagı olanların ve istihkak iddiasında bulunan
ların alacaklarını nandan bır ay ıçinde Ankara iflas dairesine gele
rek kaydettirmeleri ve delillerini (senet ve defter hulasalan ve sa
ire) asıl veya mnaaddak suretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mes'uliyeti müstebim olmak üzere 
~~isin borçlularmrn aynı müddet içinde kendilerini ,,e borçlarmı 
bildırmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla olursa olsun ellerinde bu· 
lUlkJaranlann o mallar üzerindeki haklan mahfuz kalmak prtiyl~ 
~. aynı müddet içind~ daire emrine tevdi etJMleri Ye e-trM~ 
lerac makbul mazeretleri bulunmadıkça czai mes'uliycte uğnya
~ltwı w ~han hakhtrındaa mahrum lralacaldarr. 

4 - ll.4.1936 tarihiM miisadif cumanesi günü uat 10 da ala
~lıların ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile mÜ§t!rek borçlu ohm
~ hfilJninin ve borcunu telrefftil eden sair kimstlerin toptan. 

-da bulunmağa hakları oldafu ilan olanur. 1-1119 

~'"ray liye 1 lahkeme ,ind n : 
Aksaraydaıı lbralüm otııJlarıııdan Ahmed ve Hadi taraiUMlaa 

Aı...ny HaJJr lktıat Bartbsr aleyhine açılan hisse tescil davası· 
._ ıınuhak~ai ıuumda scbbdeıı talebe binaen mnkiir bmlb· 
~- '1·3..1936 tarillinde olan umumi heyet toplantıauııa 7-4-1936 ta
~ hırakılmu.na ve kcJfi~dn pzctr ilinma karar wdldi.ii 
-..olunur. 1-1117 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret 
Memurluğwıdan : 
1 
__ Ankara vilayetinde semtinde Kurt mahalle-sinde Saylav
~ aokağında 3-31 numaralı evde oturan n T.C. tab'aamdan o
' Ankarada Kurt mahallesinde 31 numaralı mahalli ikame.tgüıı 
~~i ~tilau e6'erek ·- tarihindenberi Gümriik komisy•nculuğu 
ıcaretiyte iJtipl eden ve Ticaret odaaının 1913 sicil numannmda 
~•yyet buhanaA çaker yazar oğlunun unvanı ticareti Çikcr Ya:ar O&l• olarak tescil edildiıi ıibi ~ unvanm. imza tekli 8e Ticant 
teaat~n.unuıı 42 inci. ma&deai muci.'.>incc dairece 25.3.936 tuihinde 
_ aci.1 edildiği ilan olam&ar. 1-1124 

C. Merkez Bankasından: 
Muilada Tüccu Hacı Kazez zade Bay Fettah adına yazılı D. 

:•,•U~dan bir hisselik 11209 numaralı Bankamız Aksiyonu kaybe
l~ıcınden bu Aksiyonun artık hiıkmü kalmadığı ve başka numa

!!. ıle Bay Fettab.a yeniden Alraiyon verileceği bildirilir. 1-1123 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret 
Memurluğundan: 
ı. Ankara vilayetinde Cebeci semtinde Sakarya mahallesinde Atil· 
An~addcıinde 149 numaralı evde oturan ve T.C. tab'asından olup 
lnet arada. Koy~n.pazarı Sem. Saraçlar So. 51 numaralı mahalli ika
~ ga_hı tıcart ıttıhaz ederek ... tarihinc!enberi Manifatura ticareti 

1 J'ltı ıtl eden ve ticaret odasının ı 131 sicil No. sında muka""" ba-
trtan lfe• d' JP" 

.J· ~ ,.,·b· .ırne ın unvanı ticareti Mehmet Altay olarak tescil edil-
e] ~1 1 .b~ unvanın i:nza şekli de Ticaret kanununun 42 inci mad.. 

rn.ıc ~ e fi : c'e 2.5.3.9-;s~ tar:bin<X tescil edildiği ilan olunur. 
1-1118 

Karaköse llbaylığından : / 
1 - Eksiltmeye konulan it Airı Yilayeti merkezinde bet denha

neli ilk okul ve teze.klik binasında npf bedeli 20557 lira 4 kuruıtur. 
2 - Bu ite ait evrak ve ıartname ıunlardır ~ 
A • Ekwiltmc tartnımeıi 
B • Mukavele projesi, 
C • Nafıa itleri §eraiti umumisi 
D • Fenni tartname 
E - Resim 
F - Ke§ifname 
G • Rayiç cetveli 

İstekliler bu şartname ve evrakı bedelsiz olarak Encümen kale
minden alabilirler. Eksiltme 2.4.1936 tarihinde perşembe günü saat 
15 de Encümeni vilayet odasında yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek ıçin isteklinin 1542 lira muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşagıdaki ,asıfları hamil olup gös.. 
termesi lazımdır. En aşagı 10000 liralık bu gibi inşaat yapmış olmak 
ve diplomalı memur ve inşaat mühendisi bulunmak ve nafıa mühen
disliğinden vesika almış olmak şarttır. 

4 - Teklif mektupları yukarda uçünciı maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar encümeni vilayet odasında getirilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet iıçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühur mumu ile iyi kapa
tılmıt olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. 

5 - Bu inşaat bedelinin 6340 lirası vilayetten 935 büdcesindeki 
tahsilattan 935 mali yılı aonuna kadar kalacaksa geri kalan 14217 
lira 4 kuruşu da 936 büdcesindcki tahai&attan 936 eyliıl ayı sonuna 
kadar yapılacagı nisbctinde tediye edilecektir . 

6 - Bu inşaata aid keşif şartname ,,e rayiç ve cetvellerinin tas
dikli birer örneği Erzurum, Kars, Trabzon vilayetlerine gönderil
miştir. İsteklilerin adı geçen vilayetlere muracaat ederek okuyabi-
lirler. (669) 1-1121 

Aı1kara 

Defterdarlığından : 
Senesi İsmi Sanatı Ticaret yeri Vergısi Madde 

Lira K. 
Matrahı 
Lira K. 

105 00 933 Abidin oğ- Müteahhit Öksüzce 
lu Osman 

M. 7 35 22 
7 35 9 
2 M 64 

17 64 
_ Yukarıda adı yazılı Yegenbey şubesi mii!tt!leflerinden Abidin 

oglu. <?amanın nende bulunduğu öğreni1emedilindn ilin tarihin • 
den ıtibaren 30 gün zarfında itiraz hakin olmak prtiyle tebliğ ma-
kamına kaim olmak üzere ilin olunur. (637) l - 1065 

1 
D. D. YOLLARI ve LİMANLARI UMUM 

MÜDÜRLÜCU S. A. KOMİSYONU 
İLANLARI: 

İLAN 
1 

Ankara istansyonu peronu üzerinckki buvet bir yıl içinde pa
zarlıkla kiraya verilecektir. Yıllık kirası 1440 lira tahmin cdilmis
tir. Puarlık 6 niun 936 pazartesi gilnli saat 15 de Devlet Demir-' 
yolları Hareket müdürlüğündeki kemiayoadlı ~ılac:aktır. Pazar
lığa girmek istiyenlerin kanu.ni vesaiki ve ~7,.S muvakkat teminat 
makbuzunu o güne kadar }iareket komisyonuna vermeleri lazım
dır. Şartnameler Hareket dairesinden parasız alınabilir. (617) 

İLAN 
1-1036 

Yapılmas~ ~iten Afyon - Karakuyu yolu iızerindeki Tınaztepe, 
Kocatcpe, Çığıltepe sandıklı Ballık Kazanpınar istasyonları ile 
Bozanönü Isparta şube~in_i teşki.1 .eden Bozanbnü ve Isparta istas: 
yonlarının 26. 3. 36 tanbınden ıtıbaren yolcu ve eşya nakliyatına 
açılacağı ve ilk muhtelit kat rın Afyondan 29. 3. 36 pazar gilnü ha· 
.reket edeceği ve Afyondan lspartaya pazar çarşamba günleri ls
partafian Afyona pazartesi cuma günleri birer muhtelit katarın 
rnuntazaınan işliyeceği sayın tı•"'~ bildirilir. (640) 1-1083 

iLAN 
• Muhammen bedeli 391 600 lira olan 40000 ton yerli maden kömü

rü 10..4-936 cuma Kiinü aaat 15-de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binumda satın alınacaktır. 

Bu i!e ıirmck iatiyenleriıı 19 414 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve !Ckliflerini aynı gün saat 14 e 
kadar komisyon Reisliğine vttmelerı Üzundır. 

Şartnameln- 19,50 lira mWaıDilinde Ankara ve. Haydarpaşa vez· 
nelerinden alınabilir. (663} 1-1111 -

Bur a Yenişehir 
Malmüdürlüğünden : 

1 - Şartnamesinde halen imk&nau: aayıt lnılundufu anlaşıldı
ğından ialah edilmek içiıa 16-3-936 tarihinde ihaled yapılamıyan 
15062- lira 46 kurut kqif bedelli Yenitehir- bükfımet lronafının ik
mal inpatı yeniden kapalı arfla ekaihıneye konulDUlltur. 

2 - Ekailtme 26-3-938' pertembe günü Qat 14 de Yenitchirde 
maliye dairesinde yapılacaktır· . 

J - Zarflar saat 14 de kadar ko-.ısyona v•rilmit olmalıdır. 
4 - hk teminat 1129 Un 78 lnınqtur. 
5 - Proje n prtnameleri Yeni,ebir malmüdiirlüğünden ve 

Buna Nafıa Bat lmbendialiiiadcn 2S lira bedel mukabilinde alı-
nır. (651) 1-1091 

Divanı Muhasebat Reisliiinden : 
Divanı muhaaebatta münhal bulunan 3000 • 3500 kurut maath 

mUnlıip muavinliklef'i için imtihan açılaQ'Jıhr. 
llürakip mua'rinlifine istekliler ara~da MWkiye, ffuJrak veva 

baalara muadil vükeek hrtıeat mekteblennden mezun bulunanların 
adedi münhal adedinden fazlı olmadığı takdirde bunları kabul im· 
ti.hanına tabi tutmabuıa Rya ida~enin tf'nsip edeceği mt>v7.ulardan 
bir müsabaka imtihanı icrası ausetıyle tayinde idare muhtardır. An
cak iatelrHler arzuhallerinde bbul imtihanına gireceklerini behe -
mebaJ tasrih etmelidirler. 

Mürakip muavinliği 1rabul imtihanı mevzuları hakkında Divanı 
Muhasebat Zat işleri mtidürlii~den izahat alınır. İmtihan günü 
ayrıca iıtcldilere tebfü~ edilecektır. 

15 • niaarı • 936 tarihine kadar ve~ik suretleri bir arzuhala rap
tedllerek Divanı Muhasebat R•vasetıne müracaat edil~lidir. As _ 
kerlilrlerini bitirmemi' olanlar n~ed olarak tayın edili.rler ve 
askerliklerini bitirmedikkçe mcmurıyetleri tasdik olunmaz. 

Arzuhala raptedilecek vesaık auretlet i: Nüfus hüviyet cüzdanı, 
aıkerJik vesikası. tahsil vesikası ve tneınnriy~tte bulunmus olanlar 
i~in buna dair vesaik, memuriyet ifasına veya sari hastalıklarla ma
liU olmadıfına dair heyeti sıhhiye raporunun aslı • İdare ledelh ce 
aynca heyeti sıhhiyeye sevlrcd~rek m~yene ettirmekte muhtardır. 

(565) J - 938 

MİLLi MUDAFAA VEKALETİ 
.ATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
100 takım aıhhiye ve 400 takım tezkereci pa1-lııaaı imlJ cuı!c. 

cektir. Malzcmeai dairesinden verümek üzere beher takL"ll J'"ll.iı • 
kanın imaliyeai (180) lruruftur. !JJr teminatı (67) lir• (JOJ .kuru•
tur. Pazarlığı 28 - 3 • 936 cumartesi giına saat 10 dadır. tateklııcrın 
evsaf ve pnname ve nümuneltri görmek üzere her gün )l M V. 
Satın Al. Ko. nuna müracaat ve pazarlığa i•tirak edeceklerin .. 490 
sayılı kanunda gosterilen vcsailıle ve teminat mektubiyle bı ıktı 
~ili gün ve saatınde satın alma lromısyonuna gelmeleri. (540 > 

BİLİT 
1 - Hepsine biçılcn dt'rı 

4825 lıra oJan ve yeru mamula -
tından ~oo ila 1000 tane kıl çu 
700 tane keçe belleme, 700 tant: 
sapı uc yem torbası açık c t
me ıh: satın alınacaktır. 

2 - İhalt:si 7 - nısan - 9 6 
h giım.: saat 11 dedir. 

3 - İlk inanç parası 3<i2 ıra 
dır. 

4 - Şartnamesi par .. sı 
rak M. M . V. satın alma ko 
aJrnır. 

5 - Eksiltmeye gireceklu ılk 
inanç parası mektup veya mak 
bu2lariyle kanunun 2 ve 3 uncü 
maddelc:rindeki belgelerle bir _ 
likte ıbale giın ve saatın<1e M M 
V. Sa. Al. Ko. da bulunm 

(618) 1-ıo 2 
BİLİT 

1 - Mut .... ahhit nam ve hesa
bına 1000 kilo tetraldor de kar
bon açık eksiltmeye konmu:ttu1 

2 - Hepsinin biçilen edt"ri 
2000 lira ve ilk inanç parası 150 
liradır. 

3 - İhalesi 6 • 4 - 936 pazar
tui günü saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek is.
tiyenkrin her gün saat 15 d n 
16 ya kadar eksil•'llcye girecek 
lerin de 2490 sayılı kanunun 2 
3 üncü maddelerinde ist.nil~n 
bilgiler it ihale g\\nü M. M V t · 
kileti satın alma komiaynouna 
vre-neleri (621) 1-1043 

Kiralık ev 
Yenişehir İamet lnönu cad

desinde 55 numara1ı ve Çin elçi· 
liğinın işgalinde olan bma 1 
mayıs 936 tarihinden ititıaren üç 
dairesi ayrı ayrı Yeya toptan kı
raya verilecektir. Garajı da 'ar. 
dır. Telefon: 3944 1-1066 

1-897 
BİLİT 

1 - Taahhüdünü kısm n ifa 
e emıyen müteahhit nam ve hc
bına 1560 metre 20 san•ı h.ı

kı 1 ıselik kumaş açık e' tıne 
ıle atı:ı alınacaktır. 

2 - İhalesi 13 Nisan 9. pa
z rtesi gıinu saat l 5 dediı. 

3 - Hepsine biçilen ecl r l l 
lira 54 kuruştur. 

4 - İlk temınat 315 lira 05 ku· 
nı~tur. 

5 - Şartnamesi parasız o 
Ko. dan alrnır. 

6 - Eksiltmeye girecek) r 
tt'.mınatlari e kanunun 2 v 
cu maddelerinde yazılı be 
le birlikte ihale giın ve s 
da M. M. V. Sa. Al. Ko. d 
lunmaları. (654) l-110 

BlL1T 

k 

1 - Bir ve iki numaralı dıl.ım 
evlerinde mevcut 66 ton } .t 
kırpıntı ve iS ton pamuklu k r• 
pıntı 10 nisan 936 cuma &.• .ı.1 
saat 15,30 da 1stanbulda To, ·• 
n~dc levazım satın alma Ko. ua 
kapalı zarfla artırması y. ,. 
caktır. Hepsinın tahmin bede
lı 25770 liradır. llk teminat 19 2 
lira 75 kuruştur. 

2 - Yünlü ve pamu.klu kır
pıntılar beraıber ihale edileb e
cegı gibi ayrı ayrı da ihale: cuı· 
leceğinden her biri için ayı ı a} rı 
fiat verilecektir. Şartnamesı 129 
kump lstanbulda Lv. A. Sa. Al. 
Ko. dan alırur. Kırpıntılar dıkina 
evlcrınde cörulebilir. 

3 - isteklilerin teminatlari e 
bırlikte teklif mektuplarını iha· 
le saatından bir saat evvel 1st. n• 
bulda tophanede levazım amirli· 

i satın alma Ko. na venneleri. 
(653) 1-1098 

Ankara Belediye Rejc;t;n-: llanları 
1 - Ycnişchirde 1038 ıncı ad n n 2 sayrh parselinde Osmanlı 

Bankası Direkforü Bavenin r le \ulu ( 401) M2 yer açık art-
tırma ıle satıl;ıcaktır. 

2 - Muhanvnen bede l (2 
3 - Muvakkat teminat (150 3 liradır. 
4 - Şartnamesini gormek ı tı) ler her gün muhasebeye ele • 

bilirler. 
5 - İhale 8 - 4 - 936 çarşamba g nu saat on beşte arttırma ve k-

siltme komisvonunda yapılacaktır. (643) l-1073 
11..AN 

l - Yeni.şehirde olup aşaııoa ada ve paracı nu~ralariyle mık. 
dar ve muhammen bedelleri Ye muvakkat teminatları yazılı ada (u

laııı yerler açık artırma il~ ıatılacaktır • 
2-

Ada Nr: Par.el Nr: Metraa Muhammen bedeli M. Teminatı 
Lira K. Lira K. 

1074 7 213,?5 853 00 6S • 
., 8 18. 5 75 00 5 63 

gilrmek isteyenler her gün mu. 3 - Şartnamesini Ye haritu nı 
hasebeye gelebilirln. 

4 - İhale 6.4.936 pazartesı gunu nat on bcıte artırma ve eksi~·-
me komisyonunda yapılacaktır (607) 1-101 ı 

tl~AN 
1 - Yenişehir ile Cebeci araıı1mda ve fidanhk yanında mekteıt 

aahaaı olar.tk tesbit olunan (4'523) M 2 belediye mflı yer 11Çı1r arttı•
ma ile satılaca}ttır • 

2 - Muhammen ~ddi l ı 30. 7 5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (it.il) Jbadır. 
4 - Şartnamesini aönnelr kli1mler bt>r gün muhc>se'Jeye ple . 

bilirler. 
5 - İhale 3 • 4 • 936 cuma 1ıumi saat on beşte arttmra ft eksilt-

me komisyonunda yapıl.aktır. (599) J-1002 

Köoek Sahiplerinin 
Nazarı Dikkatine: 

ı. - Şehirde her dn• köpeklcr!n numarasız ağızlıksız ve bağ • 
aız nlarak ıınltağa çıkarılması yasaktır. 

2. - E• bahçelerinde köpekkr mutlak surette bağlı bulundur~ 
lacalrtır. 

3. - Umumi bahçe ve tenezzüh erlerine köpekle girilmni ya
saktır. 

4. - Sokakta numarasız, bağt;ız ve ağızlıksız olarak ıCSrülecdr 
köpeklerle sahihi yedeğinde hulunımvan köpekler numnah ve ~ 
iızlıkh olsalar dahi öldürülecektir. (664} 1-1107 

iLAN 
Başı boş bulunup İtfaiye meydanında Nedimin hamna talini 

edilen iki dana ile iki tavuk •e bir horozun iki &ün zarfında .Uip.. 
leri çıkmadığı takdirde aatılacakbr. İsteklilerin 27.3.1936 Cum9 ıil
nü saat sekizde Akkköprüde mubaha civarında hayvan pu1rınd U 
memuruna müracaatları. (672) l-1122 

iLAN 
1 - İtfaiye Memur ve Miıstahdemini için (70) çift çinne ycı, r• 

lacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (1075) lııadır. 
3 - Muvakkat teminat 80 lira65 kuru~tur. 
4 - İhale 15-4-936 çar§amba gunu aaat onda Beled v• Leva "' 

Direktörlüğü odaaında yapılacaktır. 
5 - Şartname}'i g~rmck isıiy en er her g.!n İt ye n :drt l-

tüne müracaat aehilirler. (6" ) 1-l'O: 



SAYFA 8 

\
1 enişelıiı·dc~ 

satılık ~v 
Göınıek ve görüşmek için Ka

raoğlanda Di~ Tabibi Hamdiye 
müracaat. Telefon: 8232 

1-975 

HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

f)r.(:e\'a(I ,.jf 
Atasagun 

~~ 
Yenişehiı Kızılay karşııo. ~ 

~ Ali Nazmi apartımanı No: 3 ~ 
1 Yenışehir eczanesı üstü] heı \ 
gün sabahtan akşama kadaı ~~ 
bulunuı. Telefon 2728 ~~ 

ı. 78r; ~ 

ANKARA 3 ÜNCO SULH 
HUKUK HAKİMLİÔİNDEN: 

Ankara Ziraat Vekaleti neşri
yc:t müdürü Cevad Rüşdünün 

vefatı üzerine mahkemece tere
kesine vaziyed edilmiş olduğun· 

dan kefaleti hasebile alacaklı O· 

hanlarda dahil olduğu halde bil
cumle alacaklı ve borçluların ve· 
saiki remiyelerile beraber bir ay 
zarfında 3 üncü sulh hukuk mah· 
kemesine müracaatları ve ala. 
caklarmı vaktile kaydettirmiyen
lerin mirasçıya ne şahsan ve ne 
de terekeye izafeten takib ede
miyecekleri lüzumu ilan olunur. 

1-1106 

ULUS 26 MART 1936 PERŞE:MM: 

Vakıflar Umum 
Miidürlüğünden: 

Ankaranın Bozkurt mahallesinde kabristan sokak 72 ada ve 25 
parselde kayıtlı 359 metre murabbaı arsanın mülkiyetine ıbirinci 
ve ikinci açık artırma müddeti içinde istekli çrkmadığından 25 ni
sana kadar bir ay pazarlığa bırakılmıştır. Pazarlık bu müddet için
de ikinci vakıf apartıman zemin katında Varidat Müdürlüğünde 
yapılacaktır. İstiyenler her gün bu Müdürlükte tapu senedini ve 
satış şartnamesini görebilirler. Muhammen bedel 718 lira muvak-
kat teminatı 54 liradır. İsteklilerin müracaatları. (668) 1-1116 

Adana Pamuk U retme 
Çiftliğ·i Direktörlüğüuden 

Asgari Azami 
Benzin 800 1200 Teneke 
Gaz 1300 1600 
Mazot 4000 5000 
Valvalin 50 80 ,, 
Vakum 900 1000 Kilo 
Gres 400 600 ,. 

Pamuk üretme çiftliğinin şubat 937 sonuna kadar ihtiyacı olan 
ve yukarda cinsi ve mikdarları gösterilen yanıcı maddeler kapalı 
zarf usulilc münakasaya konulmuştur. 

İhale 3 Nisan 936 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. tık temi
nat (1540) lira 20 kuruştur. Muhammen bedeli (20536) liradır. Şart· 
nameyi görmek ve almak istiyenlerin Adana Tohum ıslah istasyonu 
direktörlüğüne müracaatları, ve taliplerin muayyen saaatten bir 
saat evvel teklif mektuplarını . Pamuk üretme çiftliği idar~ heyeti 
başkanlığına vermeleri. (667) 1-1114 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 
220 Ton Oleum : 500 M.3 Çam kerestesi 

3/ Nisan/936 cuma günü pazarlıkla satın alınacaktır. Verebile
ceklerin o gün saat 14 de gelmeleri. 

Şartnamesini görmek istiyenler her gün Ticaret kalemine ge-
lebilirler. 1-1092 

' ' 
~ 

TUAK 
ANTRA/iTi 

' • 

Arı kara Ln aıım Amirliği 
Satmalm:ı Komi~~·onu 

llunları 

İstanbul ve Trakyada bulu -
nan kıtaat için 4470 ton 600 kilo 
bugdayın kırdırılması 6 • 4 • 936 
pazartesi günü saat on beş bu • 
çukta lstanbulda Tophanede sa. 
tın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 39548 
lira 42 kuruştur. tik teminat 
2966 lıra 13 kuruştur. Şartname
si 198 kuruş mukabilinde komis
yondan alınır. 1stanbul ve Trak
ya için ayrı ayrı fiat verilecek· 
tir. İsteklilerin kanunda yazıh 
vesikaları ile beraber teklif mek
tuplarını ihale saatmdan bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

(629) 1--1050 
İLAN 

1 - Askt>ri fırın damının ak· 
tarılması 6 • nisan • 936 tarihi • 
ne müsadif pazartesi günü saat 
on beşte pazarlık suretiyle yap • 
tınlacaktır. 

2 -- Sartname ve kesfi mü • 
nakasanı~ yapılacağı · Ankara 
Levazım amirliği satın alma ko -
misyonunda her gün görülür. 

3 -- Keşfi 690 lira 35 kuruş 
olup teminatı muvakkatesi 51 li
ra 78 kuruştur. 

4 - İsteklilerin ehliytena • 
me ve teminatı muvakkate mak
buzları ile belli gün ve saatte ko
misyonumuza gelmeleri (628) 

1 - 1051 

ZAYİ 
Konya Aksaray orta mekte

binden aldığım tasdiknamemi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 1-1120 

Nedim 

Ucuz ve ten1iz 

1\langal 
l(ömiirii 

Depomuzda en iyi Kara 
köy kömürü perakende kilo
su i.ıç buçuk. Toptan üç ku
ruş on paradır. Tel: 2i9l 

Kiralık ve satılık 
apartman 

İrad ve şehir içinde .;siz 
manzara ve sayfiye sahibi ol 
mak istiyenler. Telefon: 2992 

1- 10/)F; 

İLAN 
htanbullu Bay Hüsnünün ye

ğeni .Kastamonulu Eniştem Sab
ri çoktanberi gayıptır. Nerede 
olduğunu bilenlerin aşağıdaki 
adrese bildirır.elerini dilerim. 

Ankara İtfaiye meydanında 
Emniyet hanı civarında No. 24 
de terzi Şevket. 1-1115 . 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
han-iri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Netriy"h idare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankrrı caddesı civarınd:

Utu,. Bmcrmevinde basılmıfl" 

Vakıflar Umum 

Mdre Teminat 
Murabbaı J ,ira 'Kr. 

60 

40 

102 

136 

63 

92 

53 
68 

87 

6 

23 

21 

19 

14 

Müdürlüğünden: 
fahmin 
Be il eli 

Lira Kr. Cinsi No: sı Mevkii 
800 Ahşap 

1000 

700 
900 

ıı5o 

80 

304 

272 

252 

184 

dükkan 110 55 Misakı milli mahall•
sinde lbadulah soka
ğında 

,, ,. 186 80 Hacı ayvaz mahalle
sinde koyun pazarın 

.. ., 13, 101 Koyun pazarı pideci! 
,, .. 35 142 Koyun pazarında sa

raclarda 
,. ,. 109 151 Dellal karaca mahal

lesinde saraçlarda. 
Arsa 50 269 Yenice mahallesınde 

ayaşlı sokağında: 

.. ,. 2 283 Kurtuluş mahallesın-
de aynalı çeşme soka
ğında 

• .. 8 291 İsmet paşa mahalle· 
sinde ulucak sokağın. 
da 

,. ,, 8 300 Ahı yakup çarşı O· 

kağında 

., .. , 3 301 Tabakhane mahal!~ 
sinde çay sokağındı. 

Yukarda yazılı vakıf akar ve arsaların mülkiyetlerı açık artır
ma ile peşin para ile satılacaktır. İhale 10-4-936 cuma günü saat Ol\ 

bc~te evkaf apartımanında Varidat .Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Satış şartlarım ve tapu senedini görmek istiyenler her gün bu mll
düriyete gelebilirler. İsteklilerin gününde müracaatları. 

(659) 1-1110 

Urfa Vila)1Cti Daiıni 
Eııcümeuiııdeıı : 

1 - Urfa - Akçakale yolunun 41+.200-44+600 üncü kilomet· 
releri arasındaki kısımda şose inşaatına aid olup bedeli keşfi 10.000 
lira olarak açık eksiltmeye konulmuştur. · 

2 -- Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavelename; 
c - Nafıa işleri ~eraiti umumiyesi; 
d • Tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartnam< ı 
e - Hususi şartname: 
f - Keşif cedveli, silsilei fiat cedveli, metraj cedveli; 
g - Grafik cedvelleri; 
İstekliler bu şartname ve evrakı bedelsiz olarak vilayet bayın

dırlık direktörliıgünden alabilirler. 
3 -- Eksiltme 27.3.936 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 d• 

Urfa Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 750 lira muvakkat 

teminat vermesi lazımdır. 
5 - İsteklilerin ihale gününden 8 gün evci Urfa Bayındırlık 

Direktörlüğünden bu gibi işleri yapabileceklerine dair ehliyet ve· 
sikaı;ı almaları mecburidir; 

6 - Posta ile gönderilecek tekliilerin nihayet 3 üncu maddede 
yazılı saate kadar gelmış olması lazımdır. 

Anl{ara Jandarma Geııel Koınu · 
tanlığı Satınalma l(omisyonuııdan: 

Eldeki örne!< ve vasıflarına uygun (2450) portatif çadır 11. 4-936 
cumartesi günü saat (10) da kapalı zarf eksiltmesiyle satın alına
caktır. Bir tanesine (616) kuruş değer biçilen çadır şartnamesini 
parasız komisyondan alınabilir. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin (1131) lira (90) kurüş ilk temi. 
natları ve şartnamede yazılı diğer belgeler içinde bulundurulacak 
teklif zarfları en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel komisyona 
vrmi~ olmaları. (647) 1--1109 ------
Sılıhat ve İçtimai 

i\luavenct V ckaletiııden 
' 

1sk5n mıntakası olan vilayetlerde tavzif olunmak üzere mek· 
tepti fen memurlarına ihtiyaç vardır. Talip olacakların şehadetna
me, hal ter.ı;:ümesi ve diğer resmi vesikalariyle usulen Sıhhat ve 
İçtimai Muaven~ t Vekaletine mi.iracaatları. (666) 1-1112 

( YENi SİNEMALAR ( KULIP j 
BUGÜN GÜNDÜZ 

BUHRAN BITTl 

GECE 
MAYERLING 

Chrles Boyer - Danielle Darrieux 
Misli görülmemiş büyük tarihi eser 

BUGÜN BUGECE 

HARRY BAUR'un sinema tuihi
ne hediye ettiği en büyük eHri 

GOL EM 

?IA 11.ARDA FEVKA LADE TENZILA 1 

Cuma gÜnÜ gündüz seanslarında Balkon: 60, 

Hususi: 40, Birinci ve Duhuliye: 30 

Per,embe fltİnÜ gündüz ıoean&larmd• ftatl.o• · tG. 

H usu~i 30, Birinci ve Ouhuhye : 2fi 


