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B. Flanden Vezleydeki nutkunda Almanyadan 
duı·umu hal{kında sualler sordu 

Fransız dış l>alianı: «B. Hitler ihtiyati l{ayıtları ve süliut1a 
geçi§tirilen no\-çtaları olmıyan izahlarda l)uluıımaya haLırsa 

sor1ılaıı suallere cavah vermelidir» diyor. 
Paris, 30 (A.A.) - B. Flanden, 

Vezley'de yapılan bir seçim toplan
tısında verdiği nutukta demiştir ki: 

" - Arsıulusal kanuna saygı esa
sı tekrar kurulduktan sonra Fransa 
sulhu sağlaınağa elverişli her türlü 
konuşmalara hazırdır. Ancak, konu;ı
malarm esası da açık ve ciddi olma

lıdır. B. Hitler'in, nutkunda, ilk tek -
lifleı·ini takbih eder yollu sözler söy -
)emesi ümid olunurdu. Bunu ancak 
bir ehemiyetli nokta hakkında yap
rruştır ki, o da, andlaşmalarcn kıyme
tini, alman milletinin hayati ve ebedi 
hakkı diye tarif ettiği şeyle kıyasladı
ğı sıradadır. Yani, Almanya, Lokarno 
andlaşmasmm fransız - sovyet paktiy
le telifi müınkün olup olmadığı mese
lesini La Hey divanına sevketmek -
ten kaçmırken, B. Hitler evini istedi
ği gibi tanzim etmek hakkını iddia 
ediyor. Bunun neticesi olarak iki tür
lü sual vardır. 

Bu sualler prensipe ve filiyata ta
aUuk eder. 

Birinci sual, Almanya, andla:ıma-

ALMAN SEÇIJUt 

F.R.ATAY 

Fransız D·:; /Jakanı B. Flanden kendi seçmenlerile yaptığı bir konuşmada 

yı alman milletinin hayati ve ebedi 
hakkı namına feshetmek salahiyetini 
kendinde gördükçe, yarm bu and!aş
ma ne kıymet ifade eder ? 

ikinci sual, yarın, Almanya ile ya· 
pılacak olan andlaşma için, Alman -
ya'nın tanıyacağı ve kabul edeceği 

bitaraf ve müstakil hakem kim ola • 
caktır? Bugün karşılaşan arsıulu$al 

iki hayat anlayışı arasındaki derin te
zadı farketmemeğe imkan yoktur. 

Bu iki anlayıştan birisi, Almanya
nın kuvvet anlayışı, öteki dünyanın 

geri kalan kısmının hak anlayışıdır. 

n1evzuu l>ahsettiğini hatırlatmış ve 
sözüne devamla demiştir ki: 

" - B. Hitler, alman milletinin ha
kimiyeti namına, zamanı elverişli 

bulduğu vakit Dantzig statüsünü 
bahse k<>vmak niyetinde midir? Ve 
İtalya ile bir ademi tecavüz paktı im
zasmı teklif ederken Memel statüsünü 
katt surette kabul ediyor mu? yoksa 
bu, andlaşmaların ihlalini temine 
matuf yeni cebir hareketleri ve yeni 
emrivakiler hazırlamak için bir hile 
den ibaret midir? Açık cevablar al -

(Sonu 3. üncü sayfada) 
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Al an seçimi e 
44.954.93'7 kişi rey verd· 

Hitler in sı yasasının 

edildiğini yazan 
Avrupa hasını sinıdi aln1an hashak.anıııı:n 

' ' 

Seçim neticesiyle B. 
alman milletince tasdik. 

t e l{ l i f 1 e r i n i h e 1{ l i J o ı 
Berlin. 30 (A. 

A.) - Seçim 
dün akşam sa -
at 18 de bitmiş

tir. Secmenle • 
rin yi\zde yfrz 

reylerini kul · ~ 

!andıkları sa -
nıhyor. En ı:nn 

dakikaya ka -
dar radyolar : 
" henüz rey ve
rebilirsiniz. Rey 
terinizi Führe -
re verin, "söı:

lerini tekrar et

mekte idiler. 

Dör yol a~ız
larında topla -
nan halk: 
" Dovçlan über 
aile~" - Alman
ya her seyden 
üstündür. - ve 

meşhur "Vah
tam Reyu" tür
külerini cağır -
maktadll". Geçen seçimde 

Başbakanlık dairesinin onu -
ne yığılan binlerce halk, alkışlamak 
için, B. Hitler'in balkona çıkmasını 
bekliyorlar. 

donanmıf bir alman fehri. 

Berlin, 30 (A.A.) - Havas ajansın
dan: 

Halkın seçim neticesini beklemek Ü. 

zere toplandığı Vilhelm meydanındaki Hitler'in seçimde muvaffak ola
cağına ıüphe yoktu. Alman mil
letınin ister istemez lehde rey kul
lanmağa mecbur olduğu hakkın -
daki tersirler doğru değildir. Hit
ler milletine vadettıklerinden, 
harhsız mümkün olacakların he -
men hepsini başarmıştır. Tam bir 
Almanya birliği vücud bulmuştur. 
Almanya harb borçlarından kur
tulmuştur. Denizde, havada ve ka
rada alman milli müdafaa serbest· 
liği elde edilmiştir. Versay and
laşmasmın, Almanyayı mağlup 
şartları içinde tutan bütün hüküm 
leri ortadan kalkmıştır. Almanya 
diğer devletlerle hak eşitliğini ka
zanmıştır. Hepsini, kısaca, milli 
erkinlik ~avaşmın tamam olması 
ile ifade edebiliriz. Brüning Al
manyası ile Hitler Almanyası ara
sındaki fa:rk, nasyonal - sosyaliz -
min eseridir. Bundan dolayı seçim 
netices;nin samimi ve tabii oldu
ğunu kabul etmek doğru olur. 

Bugün, hiç şüphesiz diplomatik 
propagandanın acil zaruretleri yü -
zünden, B. Hitler, yirmi beş sene için 
sulh istediğini ve belki de yarın 

Fransa ile f>bedi bir sulh yapacağmı 
söylemektedir. Askerlik - dı;ıı bölgede 
çabucak askerleşivermesi ve orada 
hemen tahkimata başlaması b\1 sul
hu hazırlamak için midir? Bunlar 
kime çevrilmiştir ve niçin yapılmış · 
tır ? 

"lTJ i ll~,~ un Dil Yazıları ı··-· s~~imin ~:ticesi 

Nitekim ilk neticelere göre, 45 
milyon küsur almandan 44 mil -
yon küsuru Hitlere rey verdi : 
"20,994 alman koyü tek bir alman 
gibi hareket etmiştir." Fransız ga
zeteleri seçimlerin tam bir dürüst
lük içinde geçtiğini yazmaktadır
lar. Gene fransız gazetelerine gö
re Almanya ve Hitler, tek bir şah
siyet demektir. lngiliz gazeteleri 
de aynı fikirdedirler. 

Acaba Hitlerin yeni vazifesi 
ne olacak? Çünkü Almanyanm 
bundan sonraki davaları, Avru -
pa ve dünya nizamını ilgilendi
ren sınır - aşırı meselelerdir. Nas
yonal - sosyalizm asıl büyük im 
ti hanını bu davaları kotarmağa ça· 
lısırken, geçirecektir. Basta iki bü
yük ve kuvvetli millet oldu~u hal
de, dünyanın bir kısmı sil fıhlı, hür 
ve kuvvetli Almanyayı bir barış 
tehl' !~esi saymaktadırlar. Hatta bu 
d evletler için Avrupa ve dünya 
b~ .. ı~mın müdafaası, onun alman 
teiıl'kcs"ne kar~ı miidcda,.~· ma
nası .a a!ınmı"tır. Her tarafın le -
hinde ol.ı.n tek şey, hakikzı.tin böy-

(Sonu 5. İnci s::ı}·fada) 

B. Hitler, sulhu°n zaruri olduğunu 
söylerken, bu sözünde samimi ise, 
alman milletinin hayati hakk•na ve 
hukuk müsavahna dair olan fikirle · 
rini tavzih e.tmelidir. " 

B. Flanden, Sar plebisi•inin erte
sinde. B. HitiPr'in Fransa ile Almi"n-
ya araımvfa pürüzlü hic bir me!>Ple 
kal'l":'ldığrnı sövı:verek Lokarnoyu 

Ka.rrı 
Tek~aüdliil{ l{anun~ı 

nun llazı maddel~rini 
değiştiren 

l{abul 

• • 
pro3eyı 

etti 
Kamuta}' dün Nuri Conkerin reis

liğinde t<1planmıştır. !:iurıye'de turk
lerin ve lurkiye'de sariyelilerın mal
ları hakh.uıdaki anlaşmanın bir yıl 

daha uzatılmasına aid olan kanun 
projesinın i.n:inci görJ.şülmesi y<>pıla-

ı rak kabul edildi. 

Bundan sonra 1683 sayıh askeri 

ve mulki tekaud kc:ln..ınu11un bazı 

maddelt. uıın değişti.riımesı ve bazı 

maddelern.t fıkra elclennıesi hakkın· 
d .. ki kanc•I"' p or ıesin in görüşülmesine 

başlandı 

Hükü·uel bu pro; eyi oı·du m ensup· 
ları ile, sivil devlet memudarınm te . 
kaüd usııl !enni mümkün olduğu ka -
dar birı es t ırmck iç!n orduda olduğu 

gibi sivil dt:vlet memurluğunda sicil. 
len tekaü.J usulünün konulması; as -

(Sonu 5. iuci sayfada) 

Bt•ı·Jiıı~ 30 (A.A.) - Sa-

Güneş - Dil teorisi ile tarihi 
1 

at 9, :~o da seçim nt>lİ<'<·~i şöy
Jc te~hit edilmiştir : 

ve tarihi tetkil\: 

Eridu ı ·e Onlu'ıııırı Toponomih 
.._1'oporıymitııu," vcı.~ıfları 

Bôyltt:e Sümeı deki El'idu ile 
KaraoeııadeA"ı Urdu'nun tiigat 
mana..arı.ı ua da bır ayrılık veya 
aykırıUti oulladı..,mı ve aksine o
larak heı iKisinın tamamiyle bir 
'e beral.Jt:• olduğunu öğrenmiş bu
lunuyoruı.. Bu u::c.un taı-silatr hula
sa eder::ıe.k şu neticeye varırız. 
SümcrJcKİ Eridu: 
1. - l)eniz kıyı,nndadır. Ana· 

doıudakı c.tt: yauoır. 

2. - ~uruJı.şu ı,:eniş ve dağı
nıtelır. AoCldoıudakı de öyledır. 

;:s. - · .1.>ır şemr, bir yurt ve bir 
karargahw · Anadotudaki de öy
ledır. 

4. - Ziguratı vardır. Anadolu
da..ıiı Ordu ııun da sakaratı varmr. 

5. - 'l anrısının daı EA idi. Or
duda dci l:.A kelımesi yaşamakta
dır. 

6. - Eridu ve Ordu her devirde 
daima aynı manayı ifade etmiştir. 
Başka yerlerde yani memleket 

dışmda .1~· or ve ur'lu has ısimler 
bulabiliı ı.t Hunları tetkık etmek 
için kafi derecede vasıtamız ol
madığın aaı. tetk:ki genişlelmek 
müşkül olacak İst! de yine bir
kaç misal vermek zarureti vardır. 

Ordu ~ehrinin karşısında Kırım 
yarım adasmm prekop berz:ıhın
da bir ot yeri ve ş ehri tanıyoruz. 
Daha yukarılarda ş:mal a1.:ınbrı
nın meşhur uğrağı ve dura jı Oral 
dağlarının adında da aynı kelime 
vardır. O mıntakada bir or ve ur 

yapmak tecrübeleri 
ıx. 

ll. R. 'f AiVKlJT 
suyu ve şehri dikkat çekecek has 
isimlerdendir. 

Ordu şelıri yalimlunndrı 
Siimer adl:ırı 

Ordu sahilleri ilk insanların ka
labalık •>iarak oturabileceği yer
lerden değildir. Çünkü orada sa

( Sonu 2 . inci sayfada) 

i 
: 
t 

B. llitler'in lehinde: 
44.411.911 

f B. llitler'in aleyhinde: 

.,1 543.026 ı 
Bu ~uretle reylerin )'iizclt> 

1 
99 u llitlcr'in lehinde tcza- 1 

1_::.:.~=ir .. ___ J 
tezahürleı· gitt~lcçe önemli bir hal almış
tır . 

B. Hitler'in balkona çıkması , o anda 
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Adapazaı·ı 

heyeti 
bankası umıımi 

dün toplandı 

935, Bankanın çalışma hayatında verimli geçıniştir 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası

nın umumi hissedarlar heyeti senelik 
toplantısı dün bankanın merkez bi · 
nasında y::lpılmışhr. 

Bir, bir:,uçuk sene önce hüküme -

tin ve milli büyük bankaların bir 
milyon lira sermaye ile iştirak ettik· 
leri bu müessese bir sene gibi kısa bir 
zamanda içinde bulunduğu zorluk -

(Sonu 5. inci sayfada.) 

Aclap'.tzarı Türk Ticaret Bc.n.\a!!ının cl!inkü~ttr1"m~ tap'antı5rnda bu1unanl.,. 



SAYFA 2 

Ornek bir halkevi 
Bütün hır şehir halkının misa

t~rıerin1 1;.arşuamak için - kapı ka
pamacasma - bir istasyon meyda
nını hmçahınç doldurduğunu gör
mek için, geçen çarşamba akşamı, 
Isparta'1.ı bulunmalı idiniz. Va
kıa bu misafirler herhangi misa-

• firler değildi; vakıa bu misafirleri 
istasyonlarına ilk giren tiren ge
tiriyodu. Fakat, muhakkak ki, o 
sırada, !jehırde, iş başında kalan 
sayılı birkaç kişinin de aklı fikri 
istasyonda idi. ı 

Ispart:ı mebuslarmm, valinin, 
Halkevi adına konuşan gene mu
allimin, B::ışbakanın sıra ile söy
ledikleri nutukları gazetelerde o
kudunuz. Bu nutuklar bir araya 
toplanıp yalnız Isparta, tarihi için 
değil, cumuriyet tarihi için mal
zeme olarak saklanacak kadar de
ğerlidirler. Bu işi Halkevinin ya
pacağını umarım; o Halkevinin ki 
vazifesini ne kadar iyi anlamış ol
duğunu o gece hepimize tasdik 
ettirdi. 

Yemekten sonra Halkevine da
vetli idik. Oldukça büyük bir sa
lon ve küçücük bir sahne; hepsi o 
kadar ... Siıs sayılacak hemen hiç 
bir şey yok; yalnız yüze yakın, 
erkekli kadınlı bir gençlik ..• 
Soruşturdum ve öğrendim ki 

bu genç!erin en az yüzde seksen 
beşi lsparta'nın kendi çocuklan
drr; her c.umartesi akşamı Halk
evinde toplanırlar; türlü şubele
rin hazırladıkları programa göre 
hem eğlenir, hem öğrenirler. 
Doğrusunu söyliyeyim: bu izah 

bana yetmedi; küçük bir şehirde 
ve böyle bir toplantıda nasıl öğre
tici ve eğlendirici bir programla 
hepimizin tatmin edilebileceğimi
zi kendi l·endime sordum. 
Başbakan, Bakanlar ve diğer 

misafirler geldikten sonra küçük 
sahnenin perdesi açıldı ve ve en 
büyüğü on iki yaşında, yirmi ka
dar kız ve erkek çocuktan teşek
kül etm~ş bir koro, başarı ile, is
tiklal marşını okudu. Bunu takib 
eden ~rogram numaralarını sayıp 
dökmedense, kısaca söyliyeyim ki, 
şiirin, musikinin ve raksın, dinli
yenleri ve seyredenleri sıkmadan, 

Eskişehir 27 /7:1!; mart 

bu kadar zeka ve vakar ile uzlaşıp 
bedii heyecanı temin ettiği pek 
çok toplantıda bulunmuş olduğu
mu hatırlamıyorum. Okunan sa
yılı manzumeler sanki o akşanı 
için hazırlanmıştı; o kadar yerin
de idi. 

Buna nıisal olarak Emrullah 
Ultay'ın İnönü başlıklı şu şiirini 
kaydetmeden geçemiyeceğim: 

Yurdumun ilk güneşi İnönünde doğ

muştu, 

Türkün kara talii orada boğulmuştu. 
Dumlupmar Sakarya, İnönünden hız 

aldı, 

Orada Ct.§an türk kanı Akdenize bo
şaldL 

Mudanyada, Lozanda dünya duydu 
sesini, 

Atatürk'ün şiirinin o yaptı bestesini. 
Gecelerin koynundan yüzüme fışkı

ran nur 
Şerefli rr.ilJetimin tarihinde okunur. 
İnynü: hayat - ölüm arasında bir 

andır. 

O yalnız yurda değil tarihe arma
ğand rr. 

İnönü lıir ışıktır bize gösterir yolu, 
Türkün .ıtathinde ona saygı ve minnet 

dolu. 

İşittiğimiz solo keman ve sak
safon ve bir iki koral, böyle genç 
amatörlerin değil, yıllarca çalı~
mış prof esi yon ellerin bile yüzle
rini ağartacak derecede dikkat ve 
memnuniyeti~ dinlenecek ayarda 
idi. 
Programın bu gibi numaraları 

arasında, tümen cazbandmın çal
dığı havalarla dans edilmesi de 
vaktin dalıa neşeli geçmesi imka
nını veriyordu. Tirenlerimiz ge
ce yansınc:!an sonra birde kalkmı
yacak olsaydı gece bizi belki böy
lece sabaha kavuştururdu. 

Fakat dönerken tirende, bütün 
gün, Isparta Halkevinin bilgili 
çalışmalarından bahsederek o mu
hitin içinde sanki daha saatlerce 
kaldık. 

Isparta Halkevi örnek sayıla

cak Evlerden biridir. 

Nasuhi BAYDAR 

''Ulus,, un Dil Yazıları 
(Başı 1. inci sayfada) 

hil dardır. Ova yoktur. Dağlar çok 
ağaçlı ve dalgalıdır. iptidai balık
çılığa elverişli büyük sular da bu
lunmaz. Böyle olmakla beraber 
davamızı aydınlatacak ve ispat e
decek en kuvvetli Sümer adları o 
civarda hala eski tipleriyle yaşa
maktadJ r. Bu has isimler şunlar
dır: 

1. - Hapsumana 
2. -Asak 
3. - Darahta. 
Etimoloji yoliyle Sümerce ol

duklarını ispat edebileceğimiz da
ha birçok has isimler varsa da 
morfolojileri bozulmamış olan bu 
üç has isim mevzuumuz için kafi
dir. 

Hapsumana adı iki kelimed~n 
yani Hapsu ve mana'dan mürek
keptir. 

Apsu veya (absu) ise Sümer 
Kozmogonisinde tatlı su unsuru
dur. Kötü ruhları, demonları mey
dana J?etiren tiyamaıtın aksine o
larak dünyayı ve onun üzerindeki 
iyi ruhları yaratnuşb. Autran'a 
göre "EA'' nın hükmettiği ülkeye 
apsu derlerdi. "EA'' mayi girdabm 
tanrısı, (Lugal abzu-ka) yani abzu
nun kıralı idi [1] ". EA kültü bü
tün Elama hakim idi. Onu Dara
azak ve Absu ile beraber düsünür
lerdi. Absu tatlı su unsuru idi. Da
rak ise teke idi. Dara veya darak 
aynı zamanda yesilliklerin ve or
manların müekkeli idi. Bunlar bir 
''tri~de'' teslis \'Ücuda getiriyor
lardı. 

Bu üc divinitenin şimdi Kara
deniz kıyısında Ordu ve sakarat'. 

[ 1] Sümerien et l ndo - Euro
peenne s. 10. 

ın ynamua yaşamakta olduGunu 
görüyoruz: Absu, azak, darak. 

Apsu kelimesinin suma, nar-ut 
gibi iki dıllilik devrinden kalma 
mürekkep bir kelime olduğunu 
derhal a.aiamış bulunuyoruz. Bu
nun suma şekJi de uzaklarda de
ğildir. Trc.ıbzon'un Su-me-le köyü 
suma kelimesini muhafaza edıyor. 
Netekim Urfadaki köyün adı Su
ma-ta-ri'dn. (Somatra, Somalı, So
ma gibi ha~ isimlere dikkat). 

Azak .Si.imercede parlak ve du
ru manalarına ge1dıgi gibi azag
su (g) biç~minde ilanı1erde tnan 
adı ve vasfı olarak kullanıldı. 

Lagaş pat ( esilerinden birinin 
adı l.>ar-d.?ak idi l2J. Hu has isim; 
Ordu' da a~k biçımmde yaşamak
tadır. Bu asak mevkii herhaJde 
ya maddi ya manevi bir parlaklık 
bir duruluk göstermek lazımdır. i
lerde vatau toponomisini yapmak 
teşebbüsüne girersek bu adları 
yalnız manaları bakımından ve 
sade harıta üzerinde değil yerle-

rinde de tetkik etmek lazım gele
cektir ve t:tüt ancak o zaman ta
mamlanmış olur. 

Teke tanrının adı Dara ve Da
rak'ı Darahta köyünde yaşar gör
mekteyiz. Ordu adını tetkik eder
ken prekop berzahında bir Or adı 
bulmu, idik. Şimdi asak adına 
karşı yine prekop kıyılarında bir 
Ayak dc?nizi bulunduğunu kayde
dersek ufku biraz daha genişlet
miş oluruz. 

H. R. TANKUT 
(Arkası var) 

[2] L. Woolley Vor 5000 /ah
ren s. 23. 

ULUS 1 . 

• 
iÇ HABE 
B. Muhiddin Üstündağ 

geliyor 
İstanbul, 30 - Vali belediyeye 

ait bazı işleri takip için Ankaraya ge
liyor. 

Bir esrar kaçakçısı hüküm 
giydi 

lstaııbul, 30 - Esrar satarken ya
kalanan Koço adında bir adam 14 ay 
hapse, 14 ay Bileciğe sürgüne ve ay
nca para cezasına mahkUm oldu. 

Çukurova çiftliği davası 
İstanbul, 30 - Hakem Hollan

dah Van der Skot, Çukurova çiftli
ği hakkındaki raponm.u muhtelit 
Türk - Fransız mahkemesine gön
derdi. 

İşlerini bırakan tütün 
işçileri 

lstanbul, 30 - Betiktaşta tüccar 
Remzi Mitatm tütün deposunda ça
lışan ifçilerden 50, 60 ı gündelikleri
nin indirildiğini bahane ederek işle
rini baakınışlardır. Mac.ese bunla
ra yapbklan işe göre gündelik verdi
ğini, istiyenlerin işlerine geldikleri 
takdirde çalıp.bileceklerini, iJÇiler de 
yok yere gündelilderinin 120 den 
60 kuruşa indirildiğini iddia etmek· 
tedirler. 

Vilayet meselede teşvik, grev ma
hiyetinde bir şey görmediği için va
ziyete müdahale etnıemiştir. 

İranlılar ayin 
yapamıyacaklar 

İstanbul, 30 - İran hükümetin1n 
muharrem ayında m'i\tem ayinini ya
sak et:ır.esi üzer=ne İran konsolosu 
Valide h:ınmda a~.ri"l yapılmamasını 

iranlıJara tebliğ etm:ştir. 

Anonim şirketlerin umuın1 

heyet top_antıları 

İstanbul, 3"l - T asfr"e ec:l'lrne'f· 
te bufonan !t'lrk ~ · ""'1 .. nd' feri umt1"!ll 
heyeti hu gün ö~hden n')ce, h"l<."n 
h:ıttt i~!et"'n sa.!'k ş' merrl',. erl .. ri tfü1-t 

ımonim şirketi umUD"İ J.-.yeti öryle
d~n SOJ'l"::l ton\a.nmıC\, lf'?\ senesi rn
por ve h~sa'>l?.tnnı ve idare med:ı>İ 
raporunu tasdik etmiş ve yeni idare 
heyetini seçmiştir. 

ş· rketi hayriye umumi heyetine 
verilen rapora göre 1935 senesi iç:O
deki safi kar 62.000 liradır. 

İzmir - Kasaba ve temdidi demir
yollarmm 1935 senesi içindeki safi 
kan 1.688.698 franktır. 

Balya - Karaaydm şirketi 97.000, 
Ilıca • Palamutluk demiryolu şirlı:eti 
de 127.00U lira zarar etm~ş!erdir. 

Devlet matbaaları hakkın
daki kanunda değişiklik 

Devlete a1t ma lıaahmı tevh•d ve 
sureti idaresi hakkındaki kanunun 
ÜÇÜ'1CÜ maddesine bir fıkra eklen
mesine dair bir kar"l'D layihası baz•r
)annuşbr. Bu layiha ile askeri tabı 
ve tedit işlerinin Ji:zum ve zaruret 
halinde h1.ısusi matbaalara para ile 
yapbnlabilmesi temin olunmaktadır. 

İstanbul, 3ü - Bursa ipek böceği 
enslitüsü 6 nisandan itibaren Adapa
zannda bir kurs açacaktır. 

~ İstanbul, 3) - Belediye Bakır
köyünün su işini dışarıdan boru a
larak hu yd tamamlamaya karar 
verdi. 

~ İstanbul, 30 - Büykada plajı
nın yapılması yarın bir müteahhi<!e 
verilecektir. 

~ İstanbul, 30 - Befediye B. 
Pros'un mukavel~sini tasdik etmiş, 
bu gün iç Bakanlığa göndenniştir. 

~ İstanbul, 30 - Mayısta Lon
dra' da toplanacak olan arsıulusal 
"Medecine Physique" kongresi, üni
versite rektörlüğünden t,ıp fakükesi 
namına bir delege gönder;lmeslni ri
ca ebni~tir. 

Ataturl{ e 
Kıral Jorj ve kıral Fuat 
arasında teati olunan 

telgraflar 
Yunan milli bayramı dolayi

siyle, Reisicumur Kamal Atatürk 
ile Elenler kıralı ikinci Jorj ara
sında aşağıdaki kutlama telgraf· 
ları teati edilmiştir. 

Majeste ikinci Jorj Elenler kı-
ralı Atina 

Milli bayram vesilei hasene
siyle majestelerine en samimi te~ 
riklerimi sunar ve şahsi saadeti
nizle asil ve dost milletin refah 
ve tealisi hakkında hararetli te
menniyatmır arzederim. 

Ekselans Kama/ Atatürk 
Ankara 

Milli bayram münasebetiyle 
gerek memleketim gerek şahsını 
hakkındaki lütüfkar temenniyat
tan fevkalade mütehassis olarak 
ekselansınıza en samimi teşekkür
lerimi arzeder ve ıahsımz ile asil 
ve dost milletin refahı hususun
daki temennilerime itimat buyu. 
rulınasını rica ederim. 

* * * 
Yunan milli bayramı dola

yisiyle Başbakan İsmet İnönü ve 
Dış Bakanı vekili Saraçoğlu Şük
rü ile yunan başbakanı ve dış ba
kanı arasında kutlama telgrafları 
teati edilmiştir. 

Mısır kıralı B:rinci Fuadm 
doğumunun yıldünümü dolayi
siyle, Reisicumur Kamal Atatürlt 
ile kır al birinci Fuat arasında 
aşağıdaki kutlama telgrafları tea
ti olunmuştur. 

Majeste Birinci Fuat Mısır kı-
ralı Kahire 

Doğumlarının yıldönümü mü
nasebetiyle maejstelerine en hara
retli tebriklerimi sunar ve şahsi 
saadetinizle Mısırın refahı hak
kındaki samimi temennilerimi ar
:ıederim. 

Reis~cumur Kamal Atatürk 
Ankara 

Doğumumum yılclöuümü mü
nasebetiyle göndermek lütf unda 
bulundugunu2: nazik te!graf ınız
dan dolayi samimi surette teşek
kürler eder ve şahsi saadetinızle 
Türkiyenin refahı hakkındaki ha
raretli temenniyatırnı arzeylerim. 

Çekoslovakya ile yapıla
cak ticaret anlaşması 
Tüı·kofis asbaşluım B. Burhan Zihni 

ve d;ş bakanlığı ticaret işleri direktörü 
B. Dürri Mazhar, yaran Ç~:>slovakya
ya gitmek üzere şehrimizden ayrılacak
lardır. 

BB. Burhan Zihni ve Dürri Mazhar, 
Ç<koslovakya ile yapılacak ticaret an
laşması konuşma•annı hükametimiz a
dına idare edeceklerdir. Yürürlükte o
lan anlaşmanın müddeti 15 nisanda bit
mE ktedir. 

Postacıların mahkemesi 
Dün asliye birinci ceza mahkeme· 

sinde eski posta, telgraf genel direk
~örü Fahri ve arkadasJannm mnha
kemesine devam o!ı•nmuş~ur. Mah
kemede Suıohi ve İhsan Cemal bu
lunmu._, Eyüp Fahrinin is~ İstanbul
dan ifadesi gelmisti. l\1ı>hkemede 
T er.1yiz mahkemesinin mahkumiye
ti mı.kzeden karan okundu. Müc:ldei
umumi mahkumiyette ısrar eW. Mii
dafaa vekilleri ittiba kaı·arı verilm.,.si
ni istediler. Muhakeme itt!ba, ademi 
ittiba hakkında bir kar~r vem1ek ü
zere 3 nisana talik edildi. 

IÇiçT;.J; .. 'B;ı:;u 
E4 - 1936 da Halkevi salonunda 

verilecektir. 

Ar..A/'..A/\./'V\.A/\./'V\J'V'~~~V'./'/V\ 

-~--~ ~"" --- - - - -- - -

Türk Maarif Cemiyeti Umumi Mu
kezi taraiından her sene verilmekte 
olan ve aı..karalılarm büyuk rağbetini 

kazanan ( Çiçek Balosu ) nan bu yıl da 
18 - nisan 1936 cumartesi günü ak :amı 
Halkevi salonunda verilmesine karar 
verilmiştir. 

Balo heyeti terbiyesi, - çiçek balo
sumın mevsim sonu olması münasebe· 
tiyle • bir çek sürpirizler hazırlamak

ta ve baloya geleceklerin sabaha kııdar 
hoş v<ıkı t geçirmeleri için lazım gelen 

tedbirleri almaktadll'. 
Geçen seneki gibi fazla izdihama ma

hal verilmemek üzere balo davetiyeleri
nin mahdud mıkdarda basıhnasına ka
rar verilmiştir. 

Balo tertib heyetinin çalışmaların
dan okurlarımızı aynca haberdar edece-
ğU:. 

İstanbul gümrük baş 
direktör vekili 

l&tanbul gümrük baş direktör ve
kaletine tayin edilen B. Mustafa Ntı 
ri, dün akşamki trenle hareket ebniş
tir. B. Mustafa Nuri baş direktör ve
killiğini yapmakla beraber gümrük 
ve inhisarlar bakanlığınca kendisine 
tevdi edilmiş bulunan muamelelerle 
de meşgul olacaktır. Bazı gazeteler 
lstanbul gümrükleri teşkilatında e
saslı tasfiye yapılacağım yazmışlar~ 
dı. Bu hususta Gümrük ve inhisar
lar Bakanı B. Ali Rana Tarhan: 

" - lstanbula memur edilen za
tın yapacağı iş muameleden ibaret
tir. Bu muameleler dışında şahıslar 
hakkında umumi bir tedbir mevzuu 
bahis değiidir." 

l\~ahkfunların yiyecek be
delleri hakkında bir 

tamim 
Yiyecek bedelinden borçlu olan mah. 

kumlar hakkında yapılacak takibata dair 
(inanı bakanlığı defterdarlıklara bir ta

mim yapmıştır. 

Bu tamime göre, 

Mahkümlar, yiyecek bedellerini ken
di ihtiyarlariyle ödemezlerse iktidarlan 
olup ohnadığı kanunda yazılı olan şe
kilde tahkik ve tesbit edildikten sonra 

neticeye göre haklarında muamele ya. 

pılacaktır. Yani borçlarını ödemeğe 

muktedir bulunduğu anlaşılan mahküın

lar, ceza müddetlerini bitirdikten sonra 
sahverilmiyerek ~her bir lira ve küsuru 

borç için bir gün hapis edilmek sure
tiyle tazyik oluoacaklardu-. Ancak ha. 
piı müddeti otuz günü geçmiyecektir. 
Yiyecek bedellerini ödemeğe kudretleri 
olup da vermediklerinden dolay'l bap. 
sen tazyikleri cihetine gidilen ve btı 
mü<ldeti de doldurarak ceza evinden 
çıkan mahkumların borçları sukut temi
yecektir. Bu itib<ırla kendileti, icraya mü
racaat edilmek suretiyle takib oluna• 
caklardır. 

Borçlarını ödemek için mali iktidarı 
bulunmıyan mahkumlara gelince; bun. 
lar hakkında hapsen tazyik hükmü tat
bik eclilmiyerek esas ceza müddetlerini 
bitirir bitirmez tahliye olunmaları muk
tazi ise de yiyecek bedellerinden dolayı 

borçlu bulundukları para gene kendile
rinden istenilecektir. Bundan ınaksad, 
borçlunun aczini usulü dairesinde icra. 
dan alınacak (aciz vesikaıı) ile tevsik 
etınrktir. Çür:.kü, icra ve iflas kanunu 
mucibince aciz vesikasına bağlanan bir 
boı·ç, borçluya k::lrşı müruru :zamana ta. 
bi değildir. Ve ne zaman eline mal ge
çerse haciz olunarak alacağın tahsili ci
hetine gidilecrk tir. 

----·----
ÇAGRILAR 

~ Kamutay arzuhal encümeni bu 
gün parti ga-upu içtimamd.:ın sonra 
to;; 'anacaktır. 

~ Kamutay hariciye enciimeni bu 
gün parti grupu iç~imamdan sonra 
top~<macaktır. 

~ Bugün ~up içtimaından sonra 
vilf: yeılerin hususi idarekri kanwıu 
muvakkat encümeni toplanacaktır. 
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tTALYAN - HABES HARBi 
' 

Harrar yıkıldıktan sonra 

Negüs, 
ettiği 

açıl~ 
• • 
ıçın 

bombardıman bir şehri 
İtalyayı protesto edecek 

İtalyanlar Sokota ve Debareş'i aldılaı 

Adisababa, 30 (A.A.) - ltal
Jan tayyareleri Harrar'la Cicigayı 
bombardıman etmektedirler. Ha
beş hükümeti, Harrar'ın açık şe
hir ilan edilmesi ve geçen ilkka
nunda tamamen askerlikten tec
rid edilmesi dolayisiyle protesto 
edecektir. 

Adisababa, 30 (A.A.) - Har
rar'ı bombardıman eden İtalyan 
tayyare filotillası bu sabah o ka
dar ani surette gelmiştir ki, halk 
arasında şiddetli bir panik çık
mıştır. Halk evlerini ve mallarını 
bırakarak çabucak ve karma ka-

Çünkü şehir sabahleyin erken
den boşaltılmıştır. 

Makamlar tahkikata başla
mıştır. Bombardıman saat 8.45 de 
başlamıştır. Yirmibeş tayyare şeh
rin merkezine bir çok bomba at
mışlardır. 

Paktın 16 ıncı maddesinin 
tatbiki için .. 

Londra, 30 A.A.) - Harrar'ın 
İtalyan tayyareleri tarafından 
bambardıman edilmesi dolayisiy
le ''Deyli Herald'' gazetesi İtalya 
aleyhinde, Milletler Cemiyeti ni
zamnamesinin 16 ıncı maddesinin 

ltalyan tayyarelerinin bombardıman larınclan tamamen harab olan Harrar 

rışık kaçışmışlar dır. 1 lasarlar 
hakkında henüz tafsilat alınma
mıştır. Fakat avrupalıların bulun
duğu bölgenin bilhassa hasara uğ
radığı anlaşılmaktadır. 

Harrar şiddetli infilaka daya
namıyacak kadar mukavemetsiz 
taşlarJa yapılmıştır. Bombardı
mandan dört saat sonra şehir bala 
alevler içinde idi. Radyo merkezi 
harap olduğu için havadisler pos
ta vasıta.siyle verilmektedir. Hü
kümet, bombardıman kurbanları
nın çok olduğunu ifade etmekle 
beraber mikdar hakkında bir şey 
söylememektedir. 

Habeı makamları tahkikata 
başladılar 

Adisababa, 30 (A.A.) - Har
rar'm İtalyan tayyareleri tarafın
dan bombardıman edilmesi neti
cesinde insanca zayiat olmadığı 
sanrlmaktadıT. 

tamamen tatbiki için hükümeti 
tekrar tazyik etmektedir. 

ltalyanlur Sokota ve Debareş'i 
işgal ettiler. 

Asmara, 30 (A.A.) - İtalyan
ların iki ehemiyetli şehri işgal et
tikleri akşam haber verilmiştir. 
Bu iki şehir şimali Habeşistanda
ki Sokota ve Debareş'tir ve muka
vemet göstermeden işgal edilmiş
tir. 

Sokota, Amba-alagi'nin cenu
bundan otuz mil kadar mesafede 
Addi-abbi ile Dessie arasında bir 
kervan durağı dır. 

Debareş'in hayvan ve zahire 
pazarı ehemiyetlidir. 

İtalyanlar D~bareş'i İşgal et· 
mek suretiyle Gondar'm elli mil 
kadar yakınma gelmiş bulmıu· 
yorlar. Negilsün umumi kararga· 
hmm elyevm Gondar'da bulun
duğu sanılıyor. 

Lordlar kamarasında hükümete 
bir sual soruldu 

Lomdra. 30 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: 

Lordlar kamarasında Lord U,.. 
cil, habef İmparatorunun bir teJg. 
rafını mevzubahs ederek, bu tel
grafta IÖylendiği gibi hal:>eş ordu· 
larlDlll ve kadınlar ve çocuklar 
dahil olduğu halde habeş milleti
nin yedi gündenberi müthiş ze
hirli gazlarla bombardımana ma· 
nız bulunup bulunmadıkları hak· 
kında hükümetinin malumatı olup 
olmadığını sormuş ve bu ithamlar 
doğnı ise hükümetin ne gibi ted
birler almak niyetinde olduğunun 
bildirilmesini istemiştir . 

Lordlar kamarası azalarından 
diğer bazı lordlar da Lord Cecil'
in taleplerine tamamen iştırak et
mişlerdir. 

Bu rıun üzerine hükümet nan11-
na söz alan mührühas lorJu Lord 
Halifaks uf ak tefek bazı haberler 
hariç olmak üzere hiç bir şey bil
mediğini söyliyerek Milletler Ce
miyetine gönderilen protestoların 
ltalyaya bildirildiğini anlatmış, ı 
13 ler komitesinin çalışmalarına 
İşaret ederek, İtalyanın zehirli gaz 
kullandığı haberi sahih ise İngiliz ı 
hükümetinin ve 13 ler komitesinin, 

bu haberler ehemiyetsiz ıeylermit 
gibi hareket edemiyeceğini söyle
miştir. 

lngilterenin, Milletler Cemiye
tinin öteki azalariyle beraber ko
lektif bir tekilde hareket edebile
ceğini, kararın 13 ler komitesine 
aid olduğunu, italıan milletinin 
yapılan işlerden haberi olmadığı
nı söylerken Lord Cecil'in hakir 
olduğunu, başlıca lazım olan şe
yin İtalyan hükümetinin mesele 
hal':kındaki fikir ve tarizlerini 
öğrenmek olduğunu söyliyen Lord 
Halifaks, sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

"- Fakat her ne olursa olsun 
şu muhakkaktrr ki, eğer zehirli 
gaz istimali hakkındaki haberler 
doğru ise ve tamamen müdafaa
sız bir milletin sivil ahalisine ve 
hatta askerlerine karşı dahi bu 
zehirli gazlar istimal edilmiş 
ve halen istimal edilmekte bulun
muş ise, bugün bu mecliste söyle
nen nutuklardan bildirilen nefret 
ve ·manevi takbihe bütün medeni
yet alemi iştirak edecektir.,, 

Lord Halifaks'ın bu beyana
b alkışlarla karşılanmıştır. 

ULUS SAYFA 3 

1 DIŞ HABERLER 
MANÇU - MOGOL 

SINIRINDA ı 

Hadiseler devam 
ediyor. 

Ulanbator, 30 (A.A.) - Bu ayın 29 
unda bir japon _ Mançuri müfrezesi yedi 
kamyon ve bir otomobil iç.inde Mogolis. 
tanın Adikdolcm sınır karakoluna teca
vüz etmiş ve aynı zamanda başka bir 
japon • manç-.ıri müfrezesi de iki kam
yon içinde sınırdan sekiz kilometre i· 
çerde ve Ad.kdolonun 50 kilometre şi· 
mali şark· sinde 5 Kulundur karakoluna 
hücumda bulunmuşhr. Mogol sınır mu

hafızlan yardımcı bir kıta ald ktan son. 
ra japon - Manç-.:?ko müfrezelerini püs
kürtmüşlerdir. Bunlar bir kaç ölü ve 
yaralı bırakar.:k Mançuko topraklarına 

dönmüşler dit·. 

iki askerin cetfedi Japonyaya 
teslim olunacak 

Moskova, 30 (AA.) - 25 martta 
sovyet topraklarına japonlar tarafından 
y:lpılan tecavüz neticesinde ölen iki ja. 
ı-on askerinin cesedlerinin japonlara tes
limi itin japon büyük elçiliğinin yaptığı 
t:aleb Üzerine, uzak şark sovyet makam
laı UJ;) cesedlerin teslimi hakkında emir 
verilmiştir. 

Sovyetler Birliği ve 
Afganistan 

Bitaraflık ve ademi ıecaviiz 

anla.'>masını 1 O yıl uzattılar. 
Moskova, 30 (A.A.) - Dış işleri kır 

miser muavini Krestinski ile Afganistan. 
dış bakanı Feyiz Mohammed Han 1931 
tarihli sovyet • afg-an bitarfal·k ve ade
mi tecavüz andlaş.masınm on sene müd
detle 1946 ya k-ıdar uzatılması hakkm. 
dairi protokolr.ı imzalamışlardır. 

Hauptman meselesi 

Jüri, bugün başka bir 
maznunu dinliyecek 

Trenton ::n, ( A... A.) - H'\vas a
j'\nsmm b"' '' .. r1

"0."ne 1YÖ .. ~ 1iln, S"'lt 
giini1, sa'\t 14 te, D--~""1t•·c 0 a'"1{ern, 
Linrlt..erg~n r'lc-·~unnn Ö1 ~üf1•J...-.~k
le itlıam etL;i1İ Pol Vendeli dinliye* 
celr-ir. 

V endel, T rento barosuna kayıtlı 
eski bir avukattır. Venc!el bu gün 
iki i'""'de yazDllŞ ve İnızalanuştır. Bu 
ifadelerde maznun, çacuğun kaçırıl
ması ve öldürülmesi hakkındaki ilk 
ifadelerini geri alarak bu işleri cebir 
karşısında yaptığını söylemektedir. 

Müddeiumumi Ervin Marşa) dün 
öğleden sonra V endeli ziyaret ettik
ten sonra, gazetecilere verd:ği beya
natta, işi şüpheli gördüğünü söyle
miştir. 

Nev Cersey makaınJan Dedektif 
Parkerin V endelin suçluluğu hak
kındaki teorisini ittifakla reci eder 
görünmekte, fakat emniyet direktö
rü Burlington tahkikat yapılmasın
da israr etınekted:.r. 

Hauptmanm idam edileceği gür, 
yaklaştıkça, T rentoda büyük bir 
he .. ecan hüküm sürmektedir. 

Kurmaylar arasındaki görüşmelere doğru 

Görüşmelerin başlangıç 
yakında ingiliz kabinesi 

.h. • k tarı ını pe 
tesbit edecek 

Londra, 30 (A.A.) - İngiliz kabi. 
nesi, fransız ve Belçika kurmayları ile 
yapılacak görüşmeler meselesini göz
den geçİnnP.k üzere bu sabah toplanmış
tır. 

Gazeteler, Lckarno paktının üçüncü 
fıkrası gereğine ve intikal devresine, ya. 
ni Almanya ile görüşmelere başlanınca
ya kadar geçen müddete aid olmak üze
re ittihaz obnacak muvakkat tedbirler 
hususun:laki görüşmelerin düşünüldü

ğünü yazmakta ve ha görüşmelerle, al
manya ile yapılarak konuşmalar yarıda 
kaldığı t akdirde Beyaz kitabın sonunda 
göz önünde tutulmakta olan görüşmeler 
arasındaki farkı tebarüz ettirmektedir. 
ler. 

"Deyli Telegraf"ın sıyasal muharri
ri diyor ki: 

''- Kurmaylar arasındaki görüşme
lerin tarihi tesbit edilmemiştir. B!!nı.ın. 
la beraber br..l konuşmaların, bir tecavüz 
k3.rşısında kurmaylar arasında İnevcud 

anlaşma sahasını genişletmesi b:akle:ne
mez. Öyle sanıyorum ki, bu görüşmeler 
önce umumi meselelere mesela bazı böl
gelere müttefik kavvetlerin taksimi işi. 
ne inhisar edecektir." 

Gene b:.ı gazetenin askeri muharriri 
tuggeneral T emperley, bu konuşmaların 
aşağı yukarı umumi harbden Önceki 
fransız _ İngiliz ask:ari konuşmalarının 
ana hatlarını takil:.. edeceği düşüncesin
dedir. Fransız toprc:klanna İngiliz kıra 
ve hava kuvvetlerinin gönderilmesi ko
nuşulacaktır. İngiltere'yi bu komışma
larda harekat dairesi reisi ruggenera1 
Dili ve bir hava subayının temsil ebne
si ihtimali yardır. 

Londra, 30 (A.A.) - Akşam gaze
teleri, bugünkü kahine toplantısında 

mevzuu bahsedilen konuşmalar arasın

daki k:muşmalar meselesi ile meşgul ol
mr.k tadırlar. Gazeteler bu konuşmaların 
muh.:.k\ak surette v-Jk-..ıa geleceğini ve 
ihtimal bu hafta İçinde başlıya::ağınr biL 
dirmc.ktedirler. Başlangıç tarihi p(k ya
kında kabine tarafından tesbit olunacak
tr. Gazeteler bilhassa, bu k:>nuşma!a. 

nn daha başlamadığmı ve bu konuş
maların arada geçec~k olan intikal dev
resini doldurmak maksadiyle düşünül
düğünü tebarüz ettirmrktedirler. 

Royterin diplomafk muhabiri ise 
diyor ki: 

" - Kabine, konuşmalar arasındaki 

görüşmeleri yalnız intikal devresi için 
dikkate almamış, fr k:ıt aynı zamanda, 
diplomatik konuşmaların neticesiz kaldı
ğı ttk~irde ln::ı-ilterenin Fransa ve BeL 
ç k:ıya yardım edeceğini kati surette 
bildiren ve Beyaz kitabJa n~redilmit o
lan mektub gereğince, bunlar bak.kında 
ilerisi için teknik tedbirleri de mevzuu 
bahsetmiştir. Kabine, bu konupna)ann 
başlangıç tarihini belki de bugünkü top
lantmnda tesbit etınİ.f olacaktır. Bu. 
gür.k:i toplanbda k:>nuımalann hakiki 
mahiyetinin tesbiti de her halde mevzuu 
bahsedilmiş olacaktır. Bilindiği üzere 
askeri yardnn, yalnız tahriksiz vulma 
gelen bir tecavüz ihtimalinde yapıJacak
br. Bazı işaretlerden anlaıılabildiğine 

göre, bu konuşmaların sahası oldr.tkça 
dar bir mahiyet göstereck ve nisbe
ten az mıkdarda teknik tedbirlere inhi-

sar eyliyecektir. Esasen aydrnlatılmasa 

laznn gelen daha bir çok meseleler var• 

drr. Beyaz kitabla neşre-rlilen mektub-an 
bazı noktaların manasının tayini de bun. 
Jarın arasına dahildir!' 

lvning Standard'ın diplomatik muha
biri ise şunları yazıyor: 

''- Bakanlar, askeri konuşmaların 

başlaması tarihi hakkında kaygılı bu
lunmaktadır. B;.ı kaygı , hele geçen hafta 
Fon Ribbentrop'un biltlirmiş old~ğu aL 
man teklifinden sonra fazlalaşmışbr. 
Bilindiği üzere, Almanya, bu konuşma 
lann, alman tekliflerinin alınıp gözden 
geçirilınesinden sonraya bırakılmasmı 
istemişti. B. Eden'in bu teklife verdiği 
cevab, ümid kırıcı bir mahiyettedir. Şu
rası da çok kayde değer ki, Lokarno 
devletlerinin muhtırasını teyid etme
miş olan İtalyan hükümeti, kendisini 
bununla bağlı görmemektedir. Şimdi öğ
renildiğine göre İtalya, bu kurmay 
konuşmalarına iştirak et.miyecektir.'' 

Londra, 30 ( A.A.) - Fransız büyük 
elçisi B. Korbin, bugün öğleden sonra 
dış işleri bakanlığına giderek daimi: 
müsteşar B. Vansittart ile görüşmüştür. 
Bu ziyaret İngiliz ve fransız kurmaylan 
arasındaki konuşmaların yapılacağı yer 
ve başlangıç tarihi ile aJ:k~lıdır. Roy
terin öğrendiğine göre, B. Korbin, bu 
ziyaret esnasında B. Eden ile de görüş· 
müştür. 

B. Flanden 
Almanya dan 

sualler sordu 
' 

(Başı 1. inci sayfada) 

mak için bu sualleri sormak hakkı· 

mızdır. Çünkü, B. Hitler, günün birin
de, açıkça sorulmu~ ıuallere kati ce
vablar istenmeden, Versay andlapna• 
sı neticelerini bir bütün halinde red
detmiş olmak iddiasını ileri sürebilir." 

B. Flanden Almanyanın hangi sö
mürgeler Üzerinde hak iddia ettiğini 
sorarak demiştir ki: 

•• - Almanya harptan önceki aö
mürgeleri.nın hepsinin kendisine ve
rilmesini mi istiyor? Günün birinde, 
Almanya'nın inkişaf etmek hususun• 
daki hayati hakkı namına, velev öte
ki milletlerin zararına olarak. Hit
ler'in, bir imparatorluk kurmak isti
yeceği iddiasında mıdır. böyle ise• 
Almanya bu imparatorluğu kimin za· 
rarma olarak kurmak niyetindedir. •• 

B. Flanden, sulhun bölünmez ol • 
duğunu, bir kısmı münasib saydan za· 
manlarda ihlal edilip, baıka bir kıs -
mı, emniyet andlaşmalan kanununa 
riayeti temin etmek maksadiyle ya • 
pılacak müşterek hareketlere karıı 

müteaJT12J koruyacak olan iki taraf
lı ademi tecavüz paktlariyle koruna
mıyacağını söylemiştir. 

B. Flanden, ıayet B. Hitler ihtiyat 
kayıdlarmdan ve sükutla geçiştirilen 
noktalardan ari izahlar vermeğe ba
ZJ't' İse, sorulan bütün suallere cevab 
vermesi gerektiğini söyliyerek nutku
nu bitirmistir. 

Ziraat Enstitüleri yanında yapılmakta olan içme suyu süzme havuzları yapm oldukça ilerlemiştir. Havuzlara kadar 
boru döşenmesi de tamamlanmıştır. Havuzlar bu sene acu.stosunda laali)lete &eçebilecekti.r. Resmimü bu yap:lan 
göstermektedir. 
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balya dış ticaretinin' r - J 
~:~~~!~~:==~si 1 ,_ Y ~~ancı gazeteler e okuduklarımı~ 

I\.ısa Meınlel~et 
Haberleri 

Bursada türk kuşu 
F a§ist büyük konseyi, son toplan

b~unda, şôy le kaleme alınmış bir ka
rar sureti neşretmiştir: 

"Dış ticaret meselesinin, faşist e
konomik doktirininin ışığımla ve bu
günkü hadıseler göz öni..nde tutula
rak tetkikinden sonra, yüks:.::t kon
sey, yabancı devletlerle mübadeleleri 
korporatif devletin doğrud"'n doğru

ya kontrolunu haklı gösteren bir am
me menfaati işi tanır." 

Başka bir tabirle: İtalya eh~ tica
retinde devlet kontrolunu k'.lrmaya 
hazırlanıyor. 

DOKTIRIN 
Bu karar, şüphesiz ki, i t lran kor

porasyonculuğunun ruhunu te~ il e
den teorilere uygundur. 31 temmuz 
1935 tarihli bir kararnaın kömür 
ve maden ithalat monopciana devle
te vermi~ti Dış ticaret Ü:r.erıne hüld
metin bu suretle el koyu~u mantıki o

larak genİ§liyecekti. 
Stampa gazetesi, büyük konseyin 

bu kararmı tefsir ederken ai)•or ki: 
"Mübade1elerin millileştirilmesi çok 
ehemiyetli bir ihtilalci ckonmni pren
aipine istinad eder. Bu k arar, İtalya
yı yabanc~a bel bağlamakt, n kurta
rarak kendi çalışma k apasitcJ,.rini 
aon haddine kadar inki~-ıf ettirmeye 
yarıyacak bir ekonomik otnrşi l\leti
dir. 

" Her ~ey devlet için, bu teY devlet 
tarafından ... " 

VAKIALAR 
Şüphesiz. Fakat amme ikt; armm 

(veya korporaııyonlarm) dıc tic.'.lret 
üzerindeki kontrolu, harliseler bu ka
dar güçlüklerle dolu olmasaydı hiç 
bir zaman bu derece mutlak olmazdı. 

Büyük konseyin kararı bunu tasdik 
etmektedir. Cünkü doktirini zikret
tikten sonra "bu1?Ünkü h~disl'ler" di
yor. Yalnız hadiselerin doktirine ıİ:.?

met ettiiH mi yoksa doktirin!n hiı i
ııelerin hizmetine verildiği :ni cöy

lenmelidir? 
Her nasıl da olsa, İtalya, rin ns~ I 

denkli~ini korumak ve bu ilibarb, 

sıyaaal hareketlerinde serb st k~ '· 
mak icin t>konomik istiklnii · sav nm· 
laııtırmaya muhtactır. 1· t:ıC$İS .. ~m 

harbı uzamak, zecri tedbir·~,. :-.f,ır a~

mak tehlikesi g;.;steriyor. r.ıruk-.••t-rnPt 
edebilme~ için Roma, bütHn Jt..,f,,,,.n 
kaynaklarını elinde tutmak zorunda

dır. 
Ekonomik ve finansal istatistikler 

arbk nesredi,medi~i için vaziyet;.., 
dih:eldiğin~ hükmedilemez. Liret mil
let1erarası pivasalarda tereddüde de 
vam ediyor. ftalyan altını hesab mu· 
vazene~;ndeki açığı kapamakta de
vam ediyor 

Bu işte bu açı~ı kapamak içindir 
ki Roma dı~ ticareti Ü7.erin-'e kon
trolu hazn lıvor. Simdiden aıntlarmm 
yerini tutacak taklid en~i'stri'er ku· 
ru1maktadır. Mesela yÜ111'1 v~rini tut· 
mAk üzere kazein'den, "l""ital" de
oHen havret VP .. ;,.j bir madrle y"'nılı· 
yor. !tıılva kP.nd;ni eknnomik ,.l,lnk-. 
altınrfa telakki etmekte ve ıııM~k" e• 
ı:J;f...,;~ h~..; ,..:a.,j hareket etmektedir. 

RAKAMLAR 
F ;o ;,f ~h1oka hen1iz tam d,.ailrl;r, 

Tefrika: No: 5~ 

SULH PLANI VE ALMNYA 
24 mart 1936 Deyli T elegral ga

zetesi "sulh planında Almanyanın 

durumu" başlığı altında yazdığı bir 
başmakalede diyor ki: 

Avam kamarasındaki bütün parti
ler, alınanlar tarafından yapılan tek
li lcr hakkında bir müzakere yapmak 
için sabırsızlanmaktadırlar. Fakat 
henüz alman cevabı alınmadığı için 
buna imkan bulunamamaktadır. 

Bu cevabın kar§ılıklı teklifler geti
recc.;;i ve b:.iylece müzakere kapısı
nın gene aç.k kalacağı umulmaktadır. 

BüyJe olacak olursa Avrupa sulhunu 
ku.-ınağa doğru bir adım atılmış ola
caktır. 

Bay Eden, dün avam akamarasına 
Berlin'de bir teşebbüs yapılıp Alman

yanm kurucu bir rol oynamağa davet 

edildiğini bildinniştir. Bu, istenilecek 
işlerin en azı olmak lazımgelir. Çün

kü tasarlanan genel bir konferanstan 
en ziyade faydalanacak olan Alman
yanın kendiaidir. Bir doğu paktı, Al-

manyanın bütün anıırlanm emniyet 
altma alacağı gibi, alınanların kafa

sından kendilerinin Avrupada müsa• 
vi muamele görmedikleri hakkındaki 
§Üpheyİ .::le silecektir. Böyle bir an
laşmanın bu türlü vaidlerine rağmen 

ltalya dııarıya .atmakta (bundan ıi· 
kayet etmiyor) ve aynı zamanda aa
bn almakta devam ediyor ve onu asıl 
kızdıran burasıdır. 

ltalyanm dı§arJYa satııları çok a
zalmıştır. 1935 ilkkinunu 1934 ilk
kinununa kıyaslamraa (zecri tedbir
ler 18 ton teşrinden itibaren tatbika 
konulduğu için) ltalya ihracatı, ln
giltereye 343.000 İngiliz lirası, Fran
ıaya 37 milyon frank azalmıştır. 

ltalyanm yfthancı devletlerden sa
tm alması lngiltereden 617.000 ister
Jin ve Fransa'dan 34 milyon a
zalmıştır. Y ekUn itibarivle, ltalyanm 
dr~ ticaret muvazenesi daha d;•zelmiş 
görünüyor. Fakat Roma'ya göre bu 
k .. •kmma kafi değildir. 

Onun icin, İtalya, yabancı piyasa
lR'"""n b:i~bütün vaz geçerniyeceğini 

b;li-•or. İhtiya ·larını kar§ılaması için 

k.,..., i+•e attın lazımdır. Bu yüzden 

ih•lyan kl\dınları nişan yüzüklerini 

devlete v~rmek fedakarlığında bulul"!

mu•brflır. Bu güzel fakat az tesir li 
bir Jt,..,. .. 'cettir. İtalya, nişan yüzükle-

rind"n s<>nra şimdi dış ticareti de mu

aa~Dre e liyor. Bir defa reü! ;: erin 
ko'1"'< · :tıw~mesi yoluna girmi~tir ve 

bu yo!c!a durulmaz. 

23Nisan 
Size çocuğu düşündü

recek haftanın başlanğr
cıdrr. 

eğer Almanya bunu reddedecek olur-
sa, garb devletleri, tabii, onun sınır
larında karşılıklı himaye paktları ya· 
pacaklardır. 

Avrupanın öteki taraflarında eko
nomik güçlükleri bir hc>le, yola koya
b ilmek için gayretler s:arledilmekte· 
dir. Dün Rorna'da h 1 a, Avusturya 
ve Macaristan a-a~mda İmzalanmış 

olan Tuna pakh, r hv·:ıristanm top· 
rak ihtirl'lslarmı h .. •n~'< Avrupa kon
feransından b .. k .. ); d·cr. Fakat 
büti;n ıı!md:ki d .. f.nri, üç devlet ara
sında fr:: ret " .. ·ıa t yo1 una koy
ması b-kn~md n,ı•.. . Bu p:lktta Al-

manvava ve .~~"i: n'anta da kapı 

açık hır:- •-ı1mı~ ,,~ T··-~ ne!ırinin bü
tün bu it~ 'li <l~1 • e~1<'r arasında tica
re•i y·; •t ~0ltec ' c r:?:i:terek bir yol ol
ması :uzu d eilmi.,.•ir. 

G "niin hadi~clcri dolayısi:;rle, Bay 
J\.•·-soliniı ltalyanm kendi ihtiyaçları

nı kendi tedarik edeceği, maddeleri

ni kendi yapacan1 ve endüstrinin, bil

hassa harb P.ndü:;~i-;ntn millile~~e· 

ği hakkında beyana .. a bulunmll}tur. 
Bu yani teşcb ·· s de sarsılmış olan 

dünyr mn au veya bu memlekette bü
yük ;ı~i ıJ .. vn'-ıtunu seyrettiği hadi
selerden birisi olmuştur. 

l<ı.. · tmerli mesele 

g""--~-.!SUiUCA: 

,.. uın eıdıi1eriııhı ne karakterde 
oı ...... ~ı at>nıııua 11.:~ ... z .kaınoyuııun 
g ... ~~ı;:. ~ .. gı endı~e .__.,,..sanır gıoi de-
g.u._.ı. 

'-'J lt: • 'rü!üyor ld burada Versay 
mlluu .:~ nın eu kuvveUi bir pollti

ka ı e hı e müda aas.na imkan olnıı· 
ycuı n1aucıeler:n n ne pahasına olursa 
oıs •• u, n.nınaia ... ..ı edwne5İ kanaati 
va . .-uu. un.a oeraber içimizde •'bu 

mLk.ıueaeo •. y .... .-i bir nizam için köşe 
t .... ş ı aet,'11, b.r ı..ıaezar tcqı" olduğunu 

S.>ylıyo;;.;a. t>. ulUere hak verenler de 
va. dır. 

nlmany nın ..:endi topraklarında 

o:illet crar .. .. ı bu· poi~s kuvveti bulun
durulm t&ı tekuu:ıe asla yana§mıya
cagı e.şıı>:ir oıa.ı-ak görülmektedir. 

Paz"*r eunü bı.r ingili:ı: kilisesinde 
kırnl n .:>akanla. :çın yapılması adet 
olan dua, onlar.o sıyu.ası sulhu sağ
Jaınal.ta.n uzak oldu~u ileri aürülerek 
f!ı.pım-ırunı t.ır. 

lngiliz hükümetiııin. Laval • Hor 
programı esna.smda zecri tedbirci!e
re uyarıık i~lediği hata gibi §İmdi de 
Versaycılara uyarak milletin hislerin
d<:n cok uzak bir sıyasaya sapması 
tehlikesi vardır. 

Duru:uun h · si bir vaziyeti 'Var
dır l:i f::amoyun :;özüne çarpmı§, fa
kat hükümetin gGzünde.:ı kaçmı§tır. 

Ba da l lya i!~ lngiltere an .. smdaki 
manas b tleriıı hala gayet gergin ol
duğud r. 

S~n or M ıs,..lini, dün söylediği bir 

Musolini bir taraftan daha şiddet-

li bir harb gayretine giriştifrini, diğer 
taraftan parlamentoyu kaldırıp ye-

rine faşist korporasyonlarını koyaca

ğını söylerken Milletler Cemiyeti on 

üçler komitesi tarafından f ta)yan -

Habeş harbı hakkında yapılacak sulh 

teklifini dinliyeceğini beklememek 

lazımdır. Milletler Cemiyeti komitesi-

nin dün, gerek Afrika, gerek Avrupa 

durumunu düzeltmek yolunda çalış

maya devam kararını vermİ§ olması 

ümidler uyandırmı,tır. 

Sinyor Musolini'nin ne bu tonu, 

ne de fn.;iltere hakkındaki yalnı:!: 

düşünceler1 onun ne gibi güçlükler 

içinde bulunduğunu bilen bu memle

kette bütün can sıkıntısını uyandırmı

yacakhr. 

Eğer Almanya ile yapdacak olan 

müzakereler akamete uğrıyacak olur

sa o zaman iki devlet arasında müna

sebetin ~ekli ehemiyet kespedecektir. 

Şurası aşikar olarak görülüyor ki 
Avrupada durlu şartlar tesis edilemi

yecek olursa o zaman, ailahlanmağa 

devam etmekten başka bir çare kal
mayacaktır. 

nutukta bir milletin istediği bir mu
hasaranın elli iki millet tarafmdan 1-
talya aleyhine tatbikine muvafakat 
edildiğini söylem.it ve bunu esefle 
karşılamıftır. 

Sekiz aydanberi devam eden ln
giliz • ltaJyan gerginliği, alman hadi
selerinin baı göstermesi dolayısiyle 

yabştırılamamıştı. 

Şimdi bu iki mesele yanyana teh
likeli bir surette gelişmeldtdir. 

Hal böyle iken Lokarno develtle
rinin Ren bölgesinde ltalyan arla in
gilizlerin müşterek asker bulundur
masını teklif etmeleri hayret edile
cek bir ~ydir. 

Doğu .<\frikasında ve Akdenizin 
doP,-usunda İngiliz ve İtalyan kuvvet
lerinin karşıkarşıya bulunmalarının 

bir harb tehlikesi çıkmasına yol aç
masından korkulurken herhalde Ren
de bu askerlerin yanyana bulunmala
rı, bu tehlike ihtimalini büsbütün ar
tırır diye korkulur. 

Trakya tarihi için 
hazırlıklar 

Edirne, 29 (A.A.) - Trakya tarihi_ 
ni ve Edirne klavuzunu yapmakta olan 
tarihçiler grupu altı ayltk i,lerini hazır. 
lamış ve umumi müfettiş Kazım Dir~k' -
in ba~kanhğı albnda bir toplanb yap
mıştır. Uzun boylu konuşmalardan son
ra Trakya üzerinde eserler yapmış olan 
bir kaç büyük profesörü11 kitablarını ge
tirmeyi kararlaştıran tarihçiler en yak'n 
bir znmar-da yazılarını tez halinde biti
rip Türk Tarih k:numuna göndermeyi 
de sözleştirmişlerdir. 

TürldrufU Bursada mayısın birinci 
günü bil" şube açacaktır. Bursa Türk 
Hava kurumu, başvuran orta mekteb 
mezunlarını şimdiden kaydetmeğe baş. 

lamı~tır. 

Sofra tuzu fabrika.,ı bitiYQr 
Çam .... ltı tuzlasında inhisarlar gene) 

direktörlüğü tarafından inşa edilmekte 
olan ince sofra tuzu fabrikasının yapısı 
oogünlerde bitecektir. N:san sonlarında 
fabrika işletmeğe açılacaktır. 

Trab~onda yeni bir mekt.eb 
Trabzonda Taksimdeki eski Sörler 

mektebi m:ıari~ idaresi tarafından sabn 
alınarak beş sınıflı bir ilk mekteb açıl
mıştır. 

Köy muallimlerine ev 
İzmir valayeti umumi meclisi. köy 

muallimlerine k=:>ylerde birer ev yapb. 
rtlması h~kk nda, azllarmdan birinin ver
diği takriri mallrif ve bütçe encümenle
rine bava!e etmiştir. 

lzmu'de isı:uyon bi1'Ullı 
Devlet demiryollan lzmircle büyük 

bir gar yapbrac;ktır. Garın iki hattın 
birleıtiği Hililde yapılmasa muhtemel.. 
dir. 

Bornuva' ela bir ~ bulundu 
lzmirde Bornuvada Edmon Jironan 

aabn aldığı bir yerde işleyen ameleler 
büyük bir taşla kar§daşmışlardı:r. N ... 
biye direktörü gider .. k yerinde tetkikat.. 
ta bulunmuıtur. 16 X 6.5 büyüklÜğiin. 
de üstü mu:ı:ayıklarla aüslü tat. ....._ 
faza albna alınmqbr. 

Aziziye ıünelleriniıs 
gt:ni~letilmesi 

Aziziye tii:ıe lerinin geaitlıetilmesi 
bir grupa verilmi} ve inşaata başlanmıt
tır. Tünel içind~ki elrk rik tesisab ikmal 
edilmek üz:ıre:lir. Tünel iki aene içinde 
bitirilecektir. Bu iş bitince bu bat ize. 
rinde de yataklı vağonlar itleyecektir. 

Gümrü/;ler genel direktörü 
lzm.ire gitti 

GümrüWer genel direktörü B. Ne
dim Günd:iz bazı teftiş ve tetkiklerde 
b;i" un<ık üzere lzmire gitmiştir. Genel 
dip . tör gümrük dairelerinde J'apdacak 
tamir ve tadilerle de alakalar olacaktır. 

E'n le1/tf: denizcilik kulübü 
f'rd --k'te bir deniz kulübü açılmış. 

tır. · düb binası Marmara Kamomı mera 
kez 1•]1>..fil". Bu yıl yapılacak mmtaka 
denı ı:il k yarışlanna bu lculüb mensub.. 
lar:r tn da girmesine çalı,dmaktadıır. 

f Jr,.~ııdr.ı (oy ziraaıi "ba:/lttdı 
Oı ı'ya Rize numune fidanlığından 

500!) mandarin, ICOO portakal, 500 li
mop , 8';1)f) çay fidanı getirilmit •e Ünye, 
Fı>•ea k:\7.abriyle Uzun lsa, Vo.na, Bu. 
) ,,, ""\:t n~lıiye~eri hAlktna dağıtılmqbr. 
n !''"r0 tle, Ordu vilayetinde ilk dafa 
o!ar k çay zir·ıatine bşlanınq oluyor, 

lzmir limnrıı faaliyeti 
f "'M1r lirramn .lan ,,.e,.en yı) 277 bin 

651 to::'I mal yük•e.,mİ<1tİr. Bun11n 239 
bh, o<ı7 tonu ecnel:>i me'Tll<.?ketlere .e di4 

~er k•smı muhtelif limanlarımıza gön
dcrilmi,tir. 

k ':ima köprüsünün kurulmasını 
ran amillerdir. 

kolaylaştı- Fakat Vahidett;ıı 1918 haziranında, ölen lığı verı•di. 

14\J ANKA RA Hem bu harb macerasının imp""ratorluk 
için iyi bir netice vermesine imkan olabilir 
miydi? Aylar ve seneler geçtikçe, Almanya 
ile müttefiklerinin, kuvvetleri durmadan ar
tan düşrnanlara karşı mukavemet ihtimalle
ri de azalıyordu. Bir bozgun, altı yüzyıllık 

Osmanlı İmparatorluğunun batması demek
ti. Zafere gelince, eğer böyle bir şey, "farzı
muhal" olarak tahakkuk ederse, ya bunun 
neticesi ne olabilirdi? Eskiden, hiç olmazsa, 
imparatorluk, birkaç kuvvet arasından birini 
seçerek bir dereceye kadar hareket serbest
liğinden istifade ediyordu. Harbtan zaferle 
çıkılsa idi halbuki, her tarafa ve dünyaya 
hükmeden bir Aln.anya karşısında, çaresiz 
bir tabiiyet altına gırilecekti. 

kardeşi V Mehmed'in yerine 57 yaşında bir 
adam olarak ecdadının kılrcmı kusandıö-ı 

~ b 

g~ böyle bir fırsat, artık mevcud değildi. 
VI. Mehmed adını aıan Vahidettin'de müca
deleci bir yaratılış yoktu. O tarihe kadar 
kendisinde görülen vuzuhsuz bir takım 
fikirler çünkü, bir veliahdhk hırsından dc,a
muş ufak muhalefetlerden ibaretti. Şimd.,i, 

Yen Başkumandanı, ağır bir hastlaık, 
haftalar · 1 Istanbult.la alakoydu. Erkanıhar
biyesini ·1 başına vardığı gün ise, her şey bit
miş Fil: stin cephe~i parçalanmış, aşınm1ş kı
taat is kuşatılarak esir edilmemek için 
hızlı bi .. ricate başlamrştı. 

-
Y~an: Nurbert von BISCHOFF 
Tiiriıçeye çevıren: Burhan BELGE 

Çünkü, padişah, artık mevcud oJmıyan im
paratorluk üzerindeki şekilden ibaret hü
kümranlığım muhafaza etmek uğruna, istik
W ve millet düşmanlarının safına geçmiş ve 
Türk milletine hiyanet etmiştir. 

Vahidettin ile Mustafa Kemal arasında 
öyle ötedenberi devam etmiş bir düşmanlık 
yoktu. Hatta bir zamanlar, bu iki adam, ihti4 
yarhyan Osmanlı V tlıahdi ile vazifesini yap
mağa dalına hazır olmakla beraber kendi 
fikirlerini feda etrni:ren ve Gençtürkler reji
minin liderlerinden ciuima uzakta kalan genç 
generaJ, biribirlerine yaklaşmışlardır. Bil
hassa bu, günün ricaline Enver ile Talat·a 
karşı beslenen nefret ve bunların macera 
politikalarına karsı beslenen endiseler Ve-. . 
liahd ile dik kafalı c:sker arasında, bir an-

İşte Veliahd ile general için atinin vadet· 
tiği iki ihtimal, bunlardan ibaretti. Ve her 
ikisi de şu hükme varıyorlardı: Manasız bir 
maceraya bir niha v et vermek ve düsmanl ı
nn en büvü~ü ve en tPı..likell<::i tn":ı+p;e ile " , 
fırsat varken ayrı biı barış yaparak anlaş-
mak. 

muradına erince, hadiselerin seline karşı 
durmak ve gizlice nefret ettiği Enver'e kar
şı koymak artık on<fan beklenemezdi. Enver 
ise, Çar Rusyası'nm devrilmesi üzerine, şark
ta, kolay ve neşeli bir istila harbm.a geçerek 
beklediği zafer çelengine kavuşmuştu. Bu 
işler karşısında, padi~ah, yorgun bir teslimi4 
yet ile, kendini ve işleri kendi hallerine terk
etti. 

İyi bir asker olduğu Gelibolu'da sabit o
lan fakat politika işlerinde kendisine itimad 
edilemez ve üstelik can sıkıcı hatta tehlikeli 
bir ahbap olan general Mustafa Kemal'e ge
lince, ona da, polit!kc? bakımından hiç de ca
zib olmıyan mukabil str::ıteji bakımından çok 
çetin olan Arabistan cephesinin kumandan-

Bo~ ~n<lan sonraki haftalarda ve aylar
da, he yeni gün. mafılf'biyetin büyüklüğünü 
ve m::ı.ı ı<-rm "1erh~m !tsizce ve bir gün evel
kin-i0ıı 7i•1··ıie avcl• .·!atıyordu. Mustafa Kc. 
m31. bu~~: ... 1eri. tet'·:ıc ile. tek başına düşün
melr'e "'ilnlıe ile -~ bazen umud<.'.'uzluğa dÜ!Ş· 
nıekl :! .. nerisan f ~ ·nbul<ta do.;;tlarla yaptığı 
niha'\. Ltİ gelnıiyen derctleşmelerle ve vuzuh 
uğrun l vaptı~ı -· ramalar ve h'l-~malarla 
g'eçir,-l lh }y)ö-u· 'llalarm sonnnda, volu bul
du. v "' , di yrl11n ı ve 1T1i11 .. t;n;rı volnnu. 

Yalm '•haki! ati, olduğu gibi görmek fa· 
znnr .. Du, ilk şarttı. Hakikat şu idi ki, Os· 
ma ıI imparator ıuğu, modern tarih devresi• 
nır ya'mz en bü, tik harbım kaybetmeklo 
kal ıamış bu har, yiı.zünden ortadan kalk· 
mr ;ı da; 

(Sonu var) 
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Kam11tay, tekaüdlük kan11n u B(l§betke 

ALMAN SEÇIMı 
(Btqt 1. inci sayfada) 

Eslcrıın teşvilc 
müsabakaları 

sonunda An!cara 
takımı seçilecelc 

Adapazarı banI{ası 

umumi heyeti 
dün toplandı nun bazı maddelerini değişti le olmasıdır. Bizzat Hitler bu ka

naati değiştirmeğe uğraşıyor. • • ren pro1eyı 

(Bap 1. inci aayfada) 
ker veya sivil memurlardan ahlak 
noktasından tekaüd edilenlerin bir 
daha hiç bir devlet hizmetine alınma· 
malan; ikramiye ile tekaüd olmak 
hakkını lcazanan memurlardan teka
üd olmadan ve ikramiyelerini alma
dan ölenlerin kazanılmış bir hak olan 
ikramiye1erinin, bu ölümle daha muh
taç ve himayeye layık bir vaziyete 
dü~cek olan kanuni mirasçılarına 

verlimesi i~in hazırlamı§tr. 
General Kazun Sevüktek:., (Di- ı 

yarbelcir) - ahlaksızlığı sicil kaydı 
ile sabit olanların hiç bir memurluk- . 
ta kull"n ılmıyacaklarma karar veri
lirken, 1076 numaralı kanona yeni 
hükümler konulmadığı için bunların 
sefer zamanında ihtiyat zabitliği ya • 
pabiteceklerini söyledi ve devlet me
nıurivetinde ku1lanılamıyacak kadar 
,erefsiz bir adam nasıl bir kıtaya 

teslim ed;lebileceğini sorarak 1076 
numar"' h k•nunun 23 üncü madde
ainin d"<Hştirilmesi için bir takrir 
verdi. 

R-fik ince (Manisa) Ahl~kh veya 
ahlak - dr~r olan hareketlerin tayini
nin kime aid olduğunu ve nasd yapı
lac:-:Fmı sordu. 

Raif Karadeniz °cTrabzon) Ahlak 
noktasından tekaüd edilmit olanla • 
nn devlet. belediye, hususi idare ve 
devletle ilırlli ı,Jİrketlerde kul1andma
mabrm1 gerektirecek hallerin bir ni
zamname ile tayin edileceği bildiri • 
lirkt"n bu nizamnamenin ana hatla • 

rmm belirtilmesi li.zımgeldiğini, hiç 
obn.azaa bunu hazırlıyan encümenin 

bir fikir vermesi zaruri olduğunu, ah· 
li.ksızlığm ~eza kanununa temas e -

den bir cürüm mü, yoksa umumi 
telakki ve halk arasında iffetsizlik 

elarak kabul edilen ahlaksızlığın mı 

söylemek istediğin ve encümenin 

ahlaksızlık kelimesi ile neyi kaadetti· 
ğini anlayamadığını söyledi. 

• Büdce encümeni reisi Mustafa Şe
ref Özkan (Burdur) Bu maddenin 

Üzerinde encümende uzun boylu du

rulduğunu ve askerlikte tatbik edile

nin nizamname mahiyetinde bir ta • 
limatname olduğunu ve bunun bir 

taraftan iktıdan bir taraftan ahlakı 
gösterdiğini, takdir esasını ta,ıyan 

kısmı bir tarafa bırakıldıktan sonra, 

bu usulün mülkiye memurlan hak • 
kında da tatbikinin müınkün oldu • 
ğunun bükümet memurları tarafın • 
dan söylendia'ine işaret ederek dedi 
ki: 

" - Buı ada ahlak meselesi ceza 
killnunu ile menedilmi, suçlardan bi
ri de~ildh·. Z:ıten hunun için ka un • 
larda kan hükümler vardır. B' de 

memurlar için mesleklerine aid inzı
bati hususiyetler verdır ki, bu husus

ta amirlerine salahiyet verilmi~tir, 

s:,. yand:\n memurluk kudreti mah -
rem sicilline kaydedilirken, ahlak 
vaziyeti hakkında da bir hüküm ve

rilecektir. 

Tefrika: No: 22 

kabul etti 
Esaslar, umumi telakkinin ve ceza 

kanununun kötü saydığı h~ ... m,er 
olmakla beı aber böylelikle ~ir~ere 

bir "takdir hakkı,, verilmiş o:uyor.,, 
Bu izahattan sonra madde reye 

konularak kabul edildi. 
1683 ıs ... yılı kanunun 58 inci mad · 

desini "bHfiil otuz sene ve daha z~:y .:ı 

de hizmet yapanlara, tekaüd oluuk · 
lan zam.ıu almakta bulundukları ına
a§larımn emsali basılmın bir sene 103 1 

ikramiye olarak verilir. Otuz sc:-ıc v .. 

daha ziyade bilfiil hizmet eu.p ~ le · 

kaüd olmadan ölenlerin hak a~aıı· 

dıklan ikramiyeler kanuni mı. asçıl .. 
rına verili.-." Şeklinde tadil eu.c:ı d .... 
düncü m.ıddenin görüşülmesi sır rn· 
da General Kazım Sevüktekin b u .un, 
mira.sçılara değil, "maaşa m~s ah k ., 
olanlara verilmesini teklif e~li. 

Ziya Gevher Etili, bu mes~.c üze· 
rinde encümende anlaşmazld' o du
f'undan evvela bu ihtilafın izah cd:l
mesini istedi. 

Söz al.:ın Mustafa Şeref Özkan 
(Burdur) Otuz sene memurluk ya p · 
mıf oJan bir memur, tekaüdl"k mua
melesi bioneden ölürse ve i1-··amiyc-
11ini istememişse verilmediği.,..i, h~ 1 · 
buki bunun 30 yıl hizmet etr i ı1 olan 

bir memura milJetin bir arm~; nm nl

duğunu, kanunda bunun mira" ... ''"T 
verilmesi hususunda bir kay•d o1m ... 

dığından V'12iyetin bu proje jl(• tes . 
bit edildi~İ"lt ve bunun memonn ç k 
aarih bir hakkı olduğunu izalı etti. 

Ziya Ce•her Etili (Çankak"le) -
Kamutaym evvelce yaptığı bir te f•;. 

re göre, ikramiyenin mirasçıh1'a. n • 
ğıblmasının doğru olamıy-ır ğrnr, 

ikramiyenin hizmet başında ikr ı l<- -

kaüdlüğünü istemek şartiyle t ::ıl · d 
edildiğini, bunun dı,ında k1""n ~ 
ikramiye eıhnasınm mümkün c'm 

ğmı ve bunun teşmil edileıni ·re • 
ni; ikinci olarak da büdçede 1 
yonu bulan tekaüd tahsiaahnrn 
gün kabarmakta olduğunu, m .. 

lerin de vaziyeti göz önünde ' · 
durmanm zaruri bulunduğunn " ~ ..., · 

hayet belki d~ çok zengin ol2n ı · 
memurun kanuni mirasçısına b :>yle 

bir ikramıyenin verilmesinin ne dere

ce doğru olabileceğini, sordu. 

General Şefik, hazerde veya se· 

ferde ölmüş bir zabit ailesine verilen 
bu paranın bir yÜk sayılamıyacağı -

nı, bu madde kabul edilirse, tecrübe
li kumandanların or~uda daha fazla 

kalmasmın imkan altına girdiğini, 

yalnız kanuni mirasçı meselesine mu
arız olduğunu söyledi. 

Mazhar Müfid Kansu (Denizli) 
Bundan evvel tekaüd edilmiş olanla
rın değil, olenlerin vaziyetinin görü -
şüldüğünü, ve ikramiyenin mirasçıla

ra verilmesi meselesinde bir memu -
run bu ikramiyeden müsta1mi kalabi
lecek zengin yakmlarmm bulunması 
nrn imkansı:ı oMuitunu, m.11.ddi ve ma
nevi bütün varlığını mesleğine ver -
miş olan bir memura ikramiye veril-

Son senenin enternasyonal mü
nasebetlerindeki kararsızlık, va • 
ziyet Ü-zerine sağlam bir teşhis ko
yulabilmesini menediyor. Alman -
ı-.Jla ingılizlerin deniz anla~ması 
Fr::msayı darılttı; fransızlarla ital
y- - arın kurduklraı latin cephe -
~in '"'n sonra, Habeşistan seferi 
• - · · "'Teyi endişeye dü~ürdü. 

a. tedbirciler arasına katıl -
halyay1, fakat ona karşı 

• Cf .... tli h:neketlerin önüne 
• ~ İngiltereyi sinirlendir -
· tere, Ren it~~alinden son

u F ra..~-:wı hemen-h~men yalnız 
T ,.~ ,t bu v~fasızlığa cevab 

:r..._nsa - RPsya mıwahedesi 
vr n" münsıııs'!betleri üzerinde 

p-:~c.h 1 i1" t 0 sir yaptı. Son giiııler
r> Re ~ '&ın Bl•rl.,,perteye dönen 
"' .i.. ö G 'lm 5~ €0 milyonluk bir 
ı ' ' vücufl hul..,,uş old\1~nu 

- v~rrıektedir: f t?.lya, A Vl.ts-

"' ~~Macaristan! U7"k şark
t- ' · · ":\Jnh ihtilaf ve tehlike ha-

• ~ ~ unu.bnamak la~ım ! 
• "'r, A lmanya'nm loknrno • 
c~vc.bını, seçrm netices!n

.. - ..,ra, yepyeni beliren rı;lli 
i " - ,,n Mr gösterisi olar.~k vere
,. _..,,"·· ... Fakat öııümüzde fransız 
.. ~-·.....,_j de var. Yalnız AlManya 
d~t. Fransa dahi, umumi karar
~.hk ortasnıda, ka':i bir durum 
almak mecburiyetinde bnlumıyor. 

F.R.ATAY 

mesi nasıl bir zaruretse, milletin 

ş:ill; amru anlatmak için onun çolu • 

- una çocajuna aynı fCyİD yapılma • 

mı.m. da.ha yerinde ve lüzumlu oldu-

- \.U! J, bunun memurun vazife haya • 

t m.cıa. bdyiik bir değeri bulunduğunu 

.,,_ en.o daha çok emniyet ve huzur ha-
-ı içinde çalışmaya sevkedeceği • 

. s3yledi. 

General Naci E!<leniz (Seyhan) 

k aüd maaılarmm başka milletler 

celerinde aldığı yeri tetkik etti

bunun Fransa'da yÜzde onbir, 

~re'de yüzde onbir, Almanya' • 

zde yirmibir, Yugoslavya'da 

>D ikiyi bulduğunu; bizde ise 

n yı.>n olduğuna göre umumi va

nıbayet yiizde 7,5 çuğuna 

vard.q, ;e böylelikle hüdce bakı • 

n üzerinde endiıe ile durulacak 

bir eı;;e~·i bulmaıwş olduğunu; 

b...... 1ı üzer n de has~asiyet ve ilgi gös

ter'"'n {iltirlerin hürmete değer olmak· 

la bı??'abe:-; yetim ve kimsesizler ~ibi 

e.iode oir azanç ihtinıali çok az o· 

tan ı ı ... , devlet ve mııle tin bir 

ş...;:f..;a.t ~· olan tekaüdluh. yardımı· 
na dok.u.uulrnaınası Jiumıgeldiğini, 

Ye harbi.an doğan bu vaziyetlerin, 

memlekeaa.azdeki acı tesirlerinin 
hep bili:ıdiğini söyledi. lsınet Eker 
(Çorum), enciiıi:ı.enin gSrü,ünün doğ
ru olduğunu izah etti ve proje reye 
konularak kabul edildi. 

Kamutay yann toplanacaktır. 

Olimpiyat hazırhklarma baslıyan 
Eskrim Federasyonu, A nluua halke
vinde tertip etti!P. e"krim teşvik mü
sabakalarının ilrinc~s;ne bu a1~şam 

gene halkevi salnnbnnda (A) ve 
(C) gruplarının flöre madariy)e de
vam edecektir. htiyen he 1<es gele
bilir, giriş parasızd't'. 

Bundan sonr<l bir C
1

" 3 nisan ak
şamı (B) ve (C} gn·plarr oynaya
cak ve bunların ga'ioleri arasından 
Ankara es1<r

0 

takımı sec"lecektir. 
Nisan ortasın<!, toplanncak idman 
Cemi ye leri İtti ı:akı kon!'!resi müna
aebebiyle İstanbul tnkmu da An
karaya gelecek ve seçilen Anka
ra takımıyla karı}! :ı.~acaktır. Bu 
temaslar sonunda B~rlin Olimpi
yatlarına g:decck türk milli Esk
rim ta?amı belli olacaktır. Kong
reye yurdun dnı't bucağından ge
foı::ek de.leg:::.erfo bn·l:ide Ankara
nm spor sev~nb.i guzel es~rrim maç
ları gör~ceM.!rdir. 

Fener ıJaı .. çe cumartesi 
sabahı şehrimizde 

Şampiyomım·lz Gençler Birliğinin 

daveti üze ine r,e;hri•cize geleceğini ha-

ber vetdiğ niz Tü k 'ye şnmpiyonu Fe. 
ner Dahç~in bıri ıci fııti>ol t.alomı cu

ma gunu sii1'at katariyfo yola çıka. 

t'ak'ar ve cunuırlcsi sabahı saat 9.55 
de burad"i\ lr.ıbnecak!ardTr. 

Fener E"'!.ı ç~ birinci rracını, cumartesi 
saat 15.3() da A··kô.\ra Gü::ü ile yapacak
br. ikinci r-:- .. , ;:m~ r günü aym saatte 
Gençler Bir·=~ iledir. 

Yarrn tl maç 
Zira:ıt enstitıinü ile hukuk faki.iltesi 

talebeleri arasın a, yarın 15.30 da, An

kara G:icJ. a :ımmla, bir fudbol maçı ya

pılacakt.r. H r ;k: takımda da, milli ta

kımnnızda y r almış h...ı.l:.ınan tanmıru! 

futbolcuhr v ' Jır. iki takımın maçı, An

karadaki futbol moraklılarım çok ilgi

lendirecektir. 

Asker~ fabrika 1 ar işçilerine 
mesken 

akanlar meclisi kanunu mahsu
su~ ''.l teş'cil edilen aslteri fa1>rikalar 
le.ıvün ve d~orta sanc:lrğı talimatna
mesinde d ':işiklik yapmıştır. Bu de
ifşikliğe göre Kınkkaledeki amele
nin çok bc2uk olan ikamet şartları
nın düzeltilmesi içln erazi satın alı
narak bina inşa ettirilecek ve icabın
da bu binalar bedelleri müsavi tak
sitlerle ödenmek tizere fabrika işçi
lerine satılabilecektir. 

(Bap 1. inci .ayfadg) 
lardan mühim oJanlarıw tamame• 
ortadan kaldırmış ve normal çalışına 
şartları için lazımgelen kunıetle bün
yesini takviye edebilmiştir. 

İdare heyeti raporunun bir sene • 
önceki vaziyetle elde edilen neticeyi 
uzun boylu ve mukayeseü bir şekil • 
de izah etmesi ve gerektirilen mü.a • 
bet neticeleri ortaya koyması bütün 
hissedarlar Üzerinde gerçek bir 
memnuniyet hissi uyandırm.qtır. 

Eski işlerin tasfiyesi ve yeni İf 

mevzulannm verimli manzarası ve 
mevduatın muntazaman ve durma -
dan artm.:ısı bankanın günden güne 
gelişmekte olması itibariyle sevinıne
ğe değer görülmüştür. 

Hükümetın ve büyük milli ban • 
kalarımızm ve balkımızm geni§ yar
drmlariyle bu bankanın önümüzdeki 
senelerde çok geniş ve verimli bir 
bale geleceğinde tereddüd edilıoe
mektedir. 

Türk bankacılık tarihinde en kı· 
demli bir yer alan bu bankanın çok 
kısa bir zamanda gerek biinyesini 
kuvvetlendirmek ve gerek it hacmini 
genişletm" bakımından tahakkuk et· 
tirdiği neticeler yalnız bu müesaeae • 
yi alakadar etmesi itibariyle değil 

aynı zamanda ekonomi alanında gö
riHen açık iyiletmenin de müsbet bir 
neticesi olsrak görülmelidir. 

Bankanm birbuçuk yıl içinde bün
yesini kuvvetlendirerek karlı bir bi • 
lanço yapması; ileri gidifin matla 
kademesin,. kaVUJtuğunu göstermek· 
te-dir. 

Adapazan Bankası; Ankara'dan 
garba df).ğra fstanbul'a kadar wnanan 
geni, bir bölgede 16 ~ubesiyfe kredi 
ihtiyacını onlemektedir. Bu zengin 
çevrenin tütün, fındık, hububat ve 
ipek ürünleri bankanm koruyucu 
yardımiyle piyasalarda hakı"ln değe
riyle 11atıhnaktadır. Adapazan Ban• 
kası; kredi işlerinden baııka bir Jn.. 
srra faletmeleri de başariyle yÜrÜt • 
mektedir. Bunlardan Adapazan de· 
f'W'İr ve ağaç esya fabrikası. geeen yıl 
KaysPri ve Ereğli, Nazilli knmbina • 
larında demir aksamı teahbüd etmit 
ve bir çok i!'teri arnsmda bunlan ba-
11armı~hr. Brlu, Bartm, Kütahya, 
Bozö:viik ve İzmit bölgelerinde or • 
man i~let"'leleri; bankanm memleke. 
tin ekonomi alanındaki çalışmalan • 
nm bir kısmıdır. 

Bankayı bugünkü vaziyete geti • 
renleri, değerli çalı§malanndan dola· 
yı överiz. 

• Halk.evinde secım .. 
Hal1cevi Başkanlığından : 

Gösterit fubesinde kayıth arka
daşların 6 nisan 1936 pazartesi gü
nü saat 17 de görüpnek üzere bal
kevine gelmeleri rica olunur. 

Bugünkü konser 
Ilalkevi Başkanh~mdan : 

Bu gün saat 17,30 da Riyaseti 
Cuınur orkestrası tarafından kon
ser verileceğinden arzu edenlerin o 
saatte evimize gelmeleri bildirilir. 

rak ve zevk duyara!~ göz gezelim .. Sonra, o
nu fırakmm cebine si:kfuıctle yer .. ::!ştiı!p par
desüsünü çıkardı. 

Bert cevab verdi: 
- Dinleniyorum. 

Yazan: ]ak ŞARDON 
Türkçeye çevıren: Nasuhı BAY DAR 

ği bir valsi dinliyerek büyük salona doğru 
yürüdü, biraz zıplryarak biribirine çarpan 
çiftler arasında serbest bir tavurla dans eden 
madmazel Dubroka'nın pembe kostümünü 
seyrederken Dütriyö ile karşılaştı. Ve onun 
elini bir kere daha sıkarak uzaklaştı. Sonra, 
salonun öteki başına kadar ilerledi, fakat, 
birçok başlar üzerinden Madam Selöriye'nin 
elmas iğnesini görünce hemen geri döndü. 
Kendine doğru ilerliyen madam Puanar'ı 
farkedince gözlerim önüne indirerek durdu 
ve hole çıkan bir kapıya doğru ilerlerken 

.. Babasırun çalışma odasında aydınlık gör
du. Mösyö Pakari akşam topla ıtılanndan 
dönüşte uyumadan ence klasik edebiyattan 
birkaç sayıfa okurdu. 

Alber Kastanye'ye dönerek alçak sesle: 
- Mersedes hoşuna gidecektir, dedi Çok 

serbest halli bir kızdır o. 
Sonra, Bert'e doğru dönüp resmi bir ta

vurla: 
- İşi başından aşan mı? 

- Öyleya; çünkü babamın sekreteriyim, 
yani Paris'in işi en çok avukatlarından biri
yiın. Fakat size, benden ziyade devamlı ola
cak olan, dostum Kastanye'yi getireceğim. 

- Kastenye pek sevimli bir gençtir. Rey
mon'un da arkada~ıdır. Çok güzel bir apar
tmıam olduğunu sôyliyorlar. 

- Evet Madam, bu öksüz pek iyi bir ev
de otumıaktadır. 

- Büyük bir servet sahibi imiş ... 
Bu sırada, akşam elbisesi içinde göğsü 

daha geniş, dimdik, sinekkaydı tıraşlı Mös
yö Pakari'ye başını çevirdi. 

Alber, babasının karşısında bir an sessiz 
v7 ~areketsi.z durJll, sonra, birisi çağırmış 
gıbı uzaklaştı. İçinden temposunu takip etti-

tekrar salona girip, acele işi olduğu halde 
hulyaya dalıvermiş bir adam tavnyle kütüp
haneye dayanarak CJYU11 masaların;t baktı. 

Fakat demin Rosni'ye benzetmiş olduğu ih
tiyarın, salonun öte ucundan kendisine doğ
ru ilerlediğini sezerek bir an bir abajüre göz
lerini dikti ve sonra büfenin bulunduğa ta· 
rafa geçiverdi. 

Evine dönüp holdeki lambayı yakınca 
mektub tepsisinde gözüne ilişen zarfta Bert
in yazısını tanıdı. Başından şapkasını çıkar
maksızın acele acele okudu; sayıfalara şaşa-

Alber odasına girdi, fırakmı çıkardı, ko
yu renk bir ceket giydikten sonra masasının 
önüne geçti, lambayı yaklaştırdı. Bert'in 
mektubunu alıp yavaş yavaş tekrar okudu. 
Her kelime onu teshir edip hayrete düşürt:
yordu; bu sessiz kızın sesini sanki ilk defa 
işitiyordu. Onda hiç ummamış ol i ığu bir 
düşünce, bir fikir zarifliği, bütün bir kadın
lık keşfediyordu. 

:f*~ 

Hareketten nefret etmesine rağmen Kas
tanye Alber'in peşine düşüp Katröfaj'larm 
tenisine gitmeğe razı oldu. 

Oyuncuların kmıduralanm bıraktıkları 
bir kulübenin yanında oturan Alber ayağa 
kalkıp Kastanye'yi Bert'e tanıttı: 

- Odet'in yanma yanaşılmıyQr, siz de, 
madmazel, tenis oynamıyorsunuz. değ il mi? 

- Beni Rokber'lere tanıtmanızı rica ede
ceğim. 

Ve gene aym resınl ta vur la fısıldadı: 
- Bana, hayran olunacak bir mektub 

yazdınız. 

Yüksek telin boyunca tenisin dört yanını 
dolaştıktan sonra gene Bert'e yaklaştı ve 
yerden bir top alıp uyunculara atarken: 

- Size burada, Fondho'daki gibi bir te
nis kortunda rastlamak bana pek acayip ge
liyor ..• Sizi çoktan Leri tamyornıu~um sanı
yorum ... dört sene de oluyar ya ... İlk gördü· 
ğüm günü hatrrlryor musunuz? Mösyö Dük
roke ile bearber dolaşırken ... 

Bert, ayakkabısını bağlamak için aya~mı 
bir sıraya dayamış, oyuna hazırlanıyord~1. 

Alber sözüne devam etti: 
{Sonu var) 



Alman seçiminde 
44.954.937 kişi rey verdi 
'.8eçim neticesiyle B. Hitler İn sıyasasının 
alman milletince tasdik edildiğini yazan 
Avrupa hasmı şimdi alınan başbakanının 

tekliflerini bekliyor 
(BCl§ı 1. inci sayfada) 

1'eyecana kapılan halkın, poli\ kordonu
nu yarmasına sebeb olmuştur. 

Neticer.in peyderpe.>~ ilanı devam et
mekte ve hoparlörler, B. Hitler'in aley. 
binde tecelli etmiş her hangi bir netice
yi radirdikçc, halk dü,manca bağırıp 

ça~ırmaktadır. 

BB. Hitler t•e Gi;bel ... 
Bt!rlirı'e tlöndiiler 

Bcrlin, 30 ( A.A.) - Havas ajansın
dan: 

BB. Hitler ile Göbbels, hava yoluy. 
la Kolonya'dan Bcrli:ı'e gelmişler ve 
reylerini Potsdam yakuunda bulunan 
istasyonlardan birinde venni~lerdir. Res
mi şahsiyetlerden çoğu öğleden önce 
rey vermiş bulunuyorlardı. 

Dış bakan B. Fon Noyrat ile müıte
ıar B. Maysner, vaktiyle cumur reisi 
Hindenburg'un rey vermek itiyadında 
bulunduğu Kanonier sokağındaki se
çim şubesine gidip puslalarını oradaki 
ıandiğa atmışlardır, 

Şimendüfer istasyonlarının bir ço
ğunda seçim şubeleri açılmış Ye yurdr 
daşlar gece yansına kadar reylerini gö
türüp oralarda vermişlerdir. 

l,çi partisi azasına birer hususi kart 
dağıtılmıı Ye bu kartlann sandık başın
da gösterilmesi mecburi kılınmıştı. 

Bir takım hususi ajanlar, her eve gi. 
rip, yurddaılan, seçim nzifelerini yap
mıya çağırmakla mükellef bulunuyorlar

dı. 
Seçmenlerden her birine, üzerinde: 
"istiklal ve ıeref Raybiştagı" 
ibaresi yazılı birer rozet verilmiıtir. 
Burjuva mahallelerde oturanlar bu 

rozeti taıunakta iseler de, Berlin'in iş
çileriyle dolu timal ve ga.rb havalisinde 
böylelerine nadir rastl&nmaktadır. 

Bütün nazi kurumlan, kafile kafile 
ıelıri dolaşarak: "reylerinizi Führere ve. 

rin,'' diye boyuna bağırmaktadırlar, 

Köylt!rdeki ıe<;im sorw.çları 
Berlin. 30 ( A.A.) - Köylerdeki se

çim neticesine göre, bütün alman çift-

çileri tek bir adam gibi Hitler'e rey ver. 
mitlerdir. Askerlik dışı bölgedeki köy

ler, yüzde yüz Hitlcr lehinde bul:.ınmuı
lardır. Bu kati ittifak, Almanyanın 

2Ö.994 köyünde rörülmüştiir. Öteki 

köylerde de Hitler lehindeki reylerın va
aatiıi yüzde 99.2 dir. 

Eski •<•çimler ve yeni 8e~im 
Beri.in ,.30 ( A.A.) - Seçimin muvak.. 

Irat neticesi .rösteriyor ki. nazilerin bu 
dafaki muvaffakiyeti, aonteşrin 1933 ve 
aiustoa 1934 tarihinde yapılan ıeçim za
ınanmdakinden daha ela büyüktür. 

Filhakıb o zamaa B. Hitler'e taraf. 
dar olma reylerin ıüsbeti yüzde 89 ile 
95 i geçmemİftİ • 

Biiıü1' A.lmaray• donatıldı 
Bertin, 30 (A.A.) - Alman •eçim. 

lerinin parlak neticesini lllutlamak Ü· 

zere bugün bütün Almanyaıun donatıl-

maamı propaganda bakanlığı halktan ri
ca etmiştir. 

Alman seçimi ve Avrupa 
basını 

Beri in, 30 ( A.A.) - Al fred Ba -
zenberg alman seçimi dolayısiyle 

Fölkişer Beobabter gazetesinde yaz
dığı bir ~uı.kalede, Almanya'da vu -
kubulan hadisenin dünyaya, alman 
milletini ayırmak veya Versay meto
diyle onu korkutmak hususundaki te
§ebbüslerin neticesiz kalmağa mah· 
klım bulunduğunu isbat eylediğini 

kaydettikten sonra diyor ki: 

" - Dünya, 66 milyon insanın teı
kil ettiği birliği bundan sonra sıyaaal 
bir unsur olarak göze almak mecbu -
riyetinde lcalacaktır. Hiçbir insan, 
Adolf Hitler'den fazla, kendisini, 
mensup olduğu ulusun diplomatik 
delegesi saymak hakkını haiz değil -
dir. Çünkü Adolf Hitler, bütün mH
let tarafıncıan baş olarak seçilmi§tİr. 

Hitler, alman milletini toplamış ve 
ona hitab etmiştir. Ve §İmdi yeniden 
harekete geçmek bükümete terettüb 
eden bir iştir. " 

Fransız gazeteleri ne diyorlar ? 
Paris, 30 (A.A.) - Gazteler al • 

man seçimiyle meşgul olmaktadırlar. 
Eko dö Pari, seçimlerin tam bir dü • 
rüstlük içınde yapıldığını, bunların 

kontrol edildiği yolundaki haberle • 
rin asılsı<r olduğunu, 29 mart günü -
nün, bilhassa dıt i§leri sahasında ya
pılmış bir hareket olduğunu söyle -
mektedir. 

Jurnal gazetesi, ezcümle şunları 

yazıyor: 

" Hitler, lngiltere'nin İstediği ha -

reketi yapmaktan kaçınmış, fakat U· 

mumi sulh için çalı~mağa hazır oldu

ğunu bildirmiştir. İşte, şimdi beklen

mesi lazı.:n gelen fey, Hitler'in bu İJ

tirakidir. Sıyasal bakımdan alman 
aeçimleri, arsıulusal vaziyeti deği§tir 
miş değildir. " 

Lö Jur, Hitler'le Almanya'nm bir 
tek şahsiyet olduğunu, Maten de al
man milletinin B. Hitler'i anladığını 

ve onun, ~imdiye kadııı.r eşi görülmi
yen bir mesuliyet taşıdığını yazmak

tadır. 

Övr, seçimin yalnız bir şekil me • 
selesi olduğunu ve bunun hakikatte 

Hitler şerefine yap•lmış bir ayin ol -
duğunu yazmaktadll'. 

lngiliz gazetelerinin dii~ürıceleri 
Londra, 30 (A.A.) - Alman ae • 

çimlerinden bahseden Royter ajansı 

ezcümle diyor ki: 
" Bu seçimler, "Hitler Almanya 

demektir'' teklindeki parolayı teyid 
etmektedir. Rey neticeleri, Lokarno 

ULUS 

andlaımasınm çii.aerunesi lehinde 
muazzam bir "eYet" tetkil etmekte -
dir. Ren bölgesiaia yeniden iıgali Ye 

A vrupaya 2S ~lik bir sulh devre
si teklifi bu hareketia birer netic~i
dir. Hitleı 'i.A pa..i &Yantajı bir mu
zafferiyetten ~k fazladır. 

İngiliz gazetelerin.Da tahlilleri, ae -
çim neticelerini.a ayandll'dığı kuvvet
li tesiri zayıflatmaya çalıımaktadır. 

Bu neticelu, her tarafta çok tabii bir 
hadise aayılmalrtad .... 

Taymis gazetesi., alman milletinin 
muazzam bir ekaeriyetle Hitler'in aı
yasaamı telsdik ettiğini yazmaktadır. 

Seçim aavaft bittikten aonra, Hit
ler, lokarnocu devletlere bildirmit ol
duğu yeni tekliflerle me§gul olabi
lecektir. Alman milleti, Hitler'in iste
diği §ekilde rey vermi§tİr. Maksada 
varmak için lazım gelen vasıtaları 

bulmak ;~i de Hitler'e düşen bir i1 • 
tir. Bu makaad, hak beraberliğini Av

rupa'da kurmaktır. Avrupanm yatış

ması için şimdiki vaziyetten ne §ekil

de faydalanncnğı keyfiyeti, Hitler'in 

hükümet adamı olarak kapasitesi 

hakkında tam bir fikir verecektir. 

De~i Telgraf §tmları yazıyor : 

" Eğer Hitler tutulacak yolu gös • 

termezse, fransızlan görü~melere iş

tirak ettirmek hususundaki çalışma -

:unda büyÜk güçlüklerle karşılqa -

caktır. " 

Deyli Meyi gazetesi, alman mille

tinin, öteki milletlerle hak beraberli

ğinin temini ve ~ bölgesinde a) • 

man hnkimiyetiniaıı yeniden kurulma

sı için Hitler'İla aıyaııasını enerjilr 

bir şekilde tasdik ettiğini yazmakta· 

dır. Seçimleria biltiği şu sırada, Hit

ler'in lokarnocu de~letlere yapacağı 

teklifler b~klenmektedir. 

Niyüz Kronikl gazetesi, seçim ne

ticelerinin Hitler'ia kudreti hakkm • 

da tesirli hir delil olduğunu yazınak

tadır. Ba neticeler aynı zamanda_ hak 

beraberliğinin temiıai hususunda bü • 

yük almaa kütlesinin tek bir insan gi

bi Hitler'in arkasmda olduğunu isbat 

ebnektedll'. Seçimlerin hakiki manası 

Hitler'in bugünün acele i,lerini ba -

şarmak i;in elleri serbest bir vaziyet

te bulunduğudur. 

Deyli E.ıapres, Hitler'in eşsiz bir 

muzafferiyet kazandığını i§aret et

mektedir. A!manya'da, ıimd.iye ka -

dar, hiçbir bükümet adamı bu kadar 

fazla rey temin edememiştir. 

18 ay once Hitler aleyhine rey ve
ren beş muyon insan, şimdi yanm 

milyona inmiş bulwmıaktadır. 

Türk - Fransız modüs 
vivendisinde ufak bir 

değişiklik 

Türk - fran.srz modüs mendi.inin 
hususi takas hükamlerine aid talimaL 
namf!sinde ufak bir deiiıiklik J'8Pdımt-
tı.. 

Bundan sonra. tdıaa tetkik heyetle_ 
rine vcrilettk beyannamelerde, idW • 
dilecek olan maha cinsi ve nukdan ft 

hangi tarife pozisyonuna girdiği llriif
redatlı olarrk gösterilecektir. 

Bingöl belediye reisliği 

Yeni tetkil edilen Bingöl vilayeti be
lediye reisliğinin vali uhdesine veril
mesi Bakanlar heyetince kabul edil
miıtir. 

Zonguldak köprüleri 
Yeni yaptırılacak köprülerin yerlerini 

tayin etmek üzere bayındırlık bakanlığı 
toseler fen heyeti direktörü B. Kemal 
Zonguldağa gitmiştir. 

Zağrep' de karışıklıklar 

oldu 
Belgrad, 30 ( A.A.) - Zağrep'ten bil. 

dirildiğine göre, Mitroviça hapisanesin
de ölen bir talebenin cenaze alayı dola
yisiyle burada bazı karışıklıklar olmtış· 
lur. Aralannda hırvat köylü lideri B. 
M<"çek'de olduğu hnlde binlerce kişi 
b'1 cenaze alayına iştirak etmiş ve bir 
çok hatiplerin söyledikleri nut-.ıklardan 
sokıra tezahürcülerle polis arasında Zağ
r~p ,okaklannda çarpışmalar olmuştur. 
Y cdi kişi yaralnnmıştır. 

Haber verildiğine göre, karış•kl klar 
daha tamamen dinmemiştir. Polis, bü. 
tün resmi binaların önüne nöbetçiler 

koymuştur. 

100 milyon krona mal 
olan grev , 

Kopenhag, 30 ( A.A.) - Danimar. 
ka parlamcntos\Ulun cumartesi - pazar 
gecesi i,çi grevine nihayet vermek için 
olan kımunu kabul etmesi üzerine beş 
haftadır grev yapmakta olan 120.000 
işçi bu sabah işe başlamıştır. 

Politika gazetesi, bu grev yüzünden 
i§çilerin 30 milyon kronluk bir zarara uğ
rad k!arınıve buna patronlann ve tüccar
ların zaran da ilave edilirse bu grevin 
Danimarka milletine 100 milyon krona 
malolduğunu yazmaktadır. 
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Dünl{ü konferans 
ümer Bank Hukuk Mii~aviri 

Dr. Miinih H. Ür~ühlü ho~an· 
ma miiessese~inden balı~~tti. 
Dün akşam Ankara radyosunda 

Sümer~~nk hukuk müşaviri Dr. Mü. 
nib H. Ürgüblü tarafından hukuk na• 
zariyeleri ve mahkemeler içtihadı ba. 
lmnlanndan bo'8Jltna müessesesinin 
tarihi, tekamülü ve boşanma ıebeb
leri hakkında bir kanf erans verilmit
tir. Konferansçı, boşanmanın evlen
me kadar eski olduğunu, ilk zaman. 
larda yalnız erkeğe tanmJığıru, bila
hara kadına da aynı hakkın verildi· 
ğini söylemiş, katolik dininin tesiri 
ile bu muhitlerde izdivaç çözülmez 
bir bağ sanıldığından boşanmaya mü· 
saade edilmediğini belirtmiştir. 

Türk inkılabının eseri olan Mede
ni kanunla boşanma hakkında en 
mutavassıt ve iyi şeklin alındığına 
işaret eden Dr. Münib H. Ürgüblü 
es!tl mevzuata da temas etmiş ve ar
tık "boş ettim" gibi boş bir lafla bir 
aile yıkılamıyor, hakimin huzuruna 
gitmek, haklı olduğunu isbat ederek 
ilam almak lazimdrr, diyerek sözleri
ni bitirmiştir. 

Gelecek konferanslarda boşanma 
sebebleri muhtelif mahkeme içtihat
larına göre anlatılacaktır. 

ÇIPLAKLAR 
Edebi tenkidleri, tiyatro ve sanat ta• 

rihi telklkJeriyle tanınmış sayılı yazıcı
lanmızdan Refik Ahmed Sevengil, ilk 
dafa olarak milli bir roman yazmak su
retiyle yeni bir sanat yoluna daha gj,.. 
miştir. Refik Ahmed Sevengil' in yazdı.. 
ğı romanın adı (Çıp)l\klar)dır. Çıplak

lar, elbise ve ahlaktan soyulmuş olanla
nn bir gönül macerasıdır. Çıplaklar, in· 
ce görüı ve derin duyuşla tahlil ettiği 
ruhları güzel bir memleket dekoru için
de yaşatıyor ve inkilab gençliğinin me. 

sud, hulyali yolunu canlandmyor. 
Refik Ahmed Sevngil'in bu değerli 

eserini "Kurun" arkadaşımız 11 nisan
dan itibaren tefrikaya başbyacaktır. 

Karaköse İlbaylığından : 
ı - Eksiltmeye konulan iş Ağrı Viıayeti Merkezinde bes den

haneli ilk okul ve tezeklik binasında keşif bedeli 20557 lira 4 ku· 
ruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şer:ıiti umumisi 
D _ Fenni şartname 
E - Resim 
F - Keşifname 
G - Rayiç cetveli. 
İstekliler bu şartname ve evrakı bedelsiz olarak encümen kale· 

a:ıinden alabilirler. Eksiltme 10-4-936 tarihinde cuma günü saat IS 
de encümen vilayet odasında yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1542 lira muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vasıflan hamil olup gös
termesi lazımdır. En aşağı 10.000 liralık bu gibi inşaat yapmış ol
mak ve diplomalı memur ve inşaat mühendisi bulunmak ve Nafıa 
mühendisliğinden "esika almış olmak şcrttır. 

4 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten. 
bir saat eveline kadar Encümeni Vilayet odasında getirilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihc:.yet üçüncü maddede yazı• 
1ı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi ka· 
patılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul olun
maz. 

5 - Bu inşaat bedelinin 6340 lirası vilayetten 935 büdceıindekl 
tahsisattan 935 mali yılı sonuna kadar k;ılacaksa geri kalan 14217 lira 
4 kuruşu da 936 yılı büdccsindeki tahsisattan 936 eylUI ayı sonuna ka
dar yapılacağı nisbetinde tediye edilecektir. 

6 - Bu inşaata aid keşif prtname ve Rayiç ve cedvellerinin taa. 
dika birer örneği Erzurum Karı Trabzon vilayetlerine gönderil
miştir. İsteklilerin adı geçen vilayetlere müracaat ederek okuya· 
bilirler. (1632) 1-1182 

Tefrika: No. 30 

TOPYEKUN HARB 

kaderin ehemiyetini ne dereceye kadar kav
ramış oldukları meselesini bir yana bırak
mak mecburiyetindeyim. 

terbiye görmüş, iyi teçhiz ve terkib edilmiş 
bir müdafaa ordusu halinde harb güdümü
nün emrine verilmesine ve birçok şeylerin 
sonradan tamamlanmasına lüzum kalmama
sına bağlıdır. 

ler yapmak kabiliyetinde olduğunu Fransa. 
dünya harbından önce gösterdi. 

Bütün ısrarıma rağmen, mecburi hizmeti 
genel olarak tatbik etmemiş olması ve mu
harebeye yarar görülen erkeklerin yalnız 
yüzde 54 ünün toplaması ve böylelikle de, 
harbm başlangıcında harlı 1·:\biliyeti olup da 
talim görmemiş 5.soe.oor iyi ve terbiye e
dilmiş 600.000 askerin müuafaa emrine veril
memiş olması dolayisiyle, alman milletinin 
kendine karşı ne büyük bir günah işlediği, ya· 
vaş yavaş her tarafta öğrenilmiş olsa gerek. 
Harb devam ettiği müddetce, bu ihmal bir 
daha kendini tamir ettirmedi. 

Ya~: General Ludendorl 
Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

"'Ulusun manevi birliği - topyekun har
bm temeli", "ordu ve ekonomi'' fasıllarında 
biribirinden ayrı iki sahayı tahlil ederek, bu 
iki sahanın nasıl derinden derine biribirleri
nin içlerine girdikL~rini ve topyekun harb 
güdümünün, bunlara ne kadar bağlı olduğu
nu gösterdim. 

Clausewitz, "Harba dair" eserinde öğret
tiği şeyler arasında, ulusun manevi birliği

ne olduğu kadar, ekonomik vaziyetlerin bir 
harb için olan ehe!niyetine de çok az temas 
etmiştir; harbm büyJk teoricisi general Kont 
v. Schlielf en de, bu cihetleri ciddi bir surette 
ele almamıştır. 

Ulus birliği ve ekonomisinin harb güdü
mü için olan ehemiyeti, dünya harbında ve 
bu harbm uzun sürmesinde kendini kuvvetli 
bir ekilde idrak ettirmiştir. 

Bugün. her devletin politikası le harb 
~dümünü, bu recıdedilmez ve zorlayıcı haki-

Belki de, ulus birliği meselesi karşısında, 
devletler çok naçar kalacaklardır. Ve bu 
devletler, insan ve ulus ruhunun ne biçim ele 
alınacağı hakkında, hemen hemen hiç bir 
şey bilmiyorlar. Ulusun ve müdafaa ordusu
nun ihtiyaçlarını temin meselesi, mekanik 
organi,zasyon tedbirlerile halledilmeğe giri
şilecektir ki, bu hal tarzının karşısına sarp 
realiteler dikilerek cnu felce uğratacaktır. 

III. 

MÜDAFAA ORI>USUNUN KUVVET 
VE HACMİ 

Önceki izahtan <la anlaşılacağı gibi, uzun 
süren bir harbda, ulus ve harb güdümünü ça
buk müteessir eden ekonomik zorluklar ve 
ulus birliğinin tükenmesi yüzünden, harbın 
neticesini tehlikeye düşürmemek için, topye
kun harb güdümü, giriştiği harbı kabil oldu
ğu kadar az sürdürerek sona erdirmek gaye
siyle hareket edecektir. 

Tabiatiyle bu da, harbm daha başlangr
cmda, tekmil ulus kuvvetinin, iyi taliın ve 

Alınacak kati netice için olduğu gibi, ilk 
kati netice için de, müdafaa ordusunun hiç 
bir zaman yeter ölçüde cenk kabiliyeti ve 
kuvveti olamaz. 

Zafer "kuvvetli olan taburlar'' ındır bu, 
başkumandanın arzusunu her zaman gerçek
leştirmiyen harb güdümündeki zıdlıklan, 
-göz önünde tutan eski bir harb tecrübesidir. 
Keza, yalnız hata işlemesi beklenemiyecek 
olan düşmanın, abcağı tedbirleri de hesaba 
katan bir tecrübe, ;r, 

"Zayıf olan taburlar'' da galip gelmişler
dir. Fakat ne de oha, dünya harbmın güdü
münü daha başlangıcında en can alacak nok
tasından yakalayan şey, düşmanlarımızın 
sayı itibariyle üstünlGğü olmuştur. Harbda, 
saymrn, ~ok defa kati~1et ifade eden bir ehe
miyeti vardı. Bu ciheti unutmak, çok hatalr 
bir harekettir. 

Sayının ehemiycti bütün aydınlığı ile tak
dir edilmelidir. Topyekun harb güdümüne 
şuurla hizmet ettiği takdirde, bir devletin ne-

1914 eylülünde 4 yeni 1914 den 1915 şe 
geçerken aynca 4 kolordunun teskili ve dur
madan yapılan değışiklikler gibi tedbirler, 
7.aruri bir sekil almcş olan tedbirlerdi; ancak, 
bu tedbirler de, kuvvetin, damla damla idhal 
edilmesi neticesini vermiştir. 

Elde 8 kolordu fazla bulunmuş olması za
feri güven altına almış olurdu. İngilterede 
de vaziyet bunun aynı idi. O da, bugünkü gi-
bi, dünya harbından önce, genel olarak mec
buri hizmeti tatbik etmiyordu; genel olarak 
mecburi hizmeti dünya harbmda tatbik etti. 

(Sonu var) 

._.., .- ..... ._. 
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Nevşehir Şarbaylığmdan: !Kocaeli Vilft~etinden: / 
Şehrimizin Bayındırlık Bakanlığından ~usaddak Elekt~ik pro- ~dapaza!'1. kazasında yenid;n inşa ~dil.etek yirmi ~?r~. bin lira 

jesi mucibince yapılacak olan tesisat, Eksıltme şartnamesınde ya· keşıf bedelli ılk okul yapısı nısaıun 2 ıncı perşembe gunu saat on 
pılan tadilattan dolayı yeniden kapa.~ı za:!la ~ks~ltmeye konulmuş- beşte ihale edilmek ü_zere kaı;ıalı zarf usu.~iyle e~i!~eye çıkar~~-
tur. Bedeli kqif (40401) kırk bin dort yuz bır lıra ol_up mu~akkat ~ştı_r. Şartname. k.e~ıf evrakıylc; buna m~te.~e~~~.~ıger evr~k yuz 
teminat miktarı (3030) üç bin otuz !iradı~. ~antral ~ınası ınşaatı ~ırmı kuruş muka~ılınd~ Koc.aelı .. na~ıa mudurlug.unden ve~ılecek-
ve ağaç direkler belediyeye aittir. İ~teklılerın eksıl~me kan.unu tır. M.uva~ka.t te~ınat bın .s~kız yuz lıradır. İ~te~lıleri.n teklıf mek~ 
mucibince lazım gelen bilumum vesaık ve evrakı hamılen 17 msan tubu ıle bırlıkte ıhale tarıhıne kadar Kocaelı vılayetıne vermelerı 
cuma günü saat onbeste Nevşehir Belediye encümeninde yapıla • ve laakal yirmi bin liralık bu gibi bir yapı inşaatım teahhüt ve ik-
cak olan eksiltmeye iştirak etme1eri ve muaddel eksiltme şartna- mal ey~ediğine ~~i~ v~~i.~aları?ı da ~haleden e~ az sekiz gün evel 
mesile projeleri İstanbul Taksimde istiklal apartımanında Elek· Kocaelı nafıa m~durlugune vıze ettırerek teklıf zarfına koymala-
trik mühendisi Bay Hasan Haletten alabilecekleri ilan olunur. rL (695) 1-1163 

(649) 1-1096 

Sümer Bank Umumi 
l\lüdürlüğiinden: 

1 _ Konya Ereğlisinde inşa edilecek bez fabrikası buhar kuv
vet santralı inşaatı vahidi fiat esasiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Tahmin edi1en inşaat bedeli 136.611 lira 10 kuruştur. 

ı - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname, ölçü usulü 
D - Vahidi fiat ve keşif hülasası 
E - Projeler 
İsteyenler bu evrakı 6,90 Jira bedel mukabilinde Sümer bank 

Ankara şubesinden satın alabilirler. 
3 - Eksiltme 10 nisan 1936 cuma günü saat on altıda Ankara 

Ziraat bankası binasında Sümer bank merkezindeki komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - İsteklilerin 8081 lira muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

Bundan başka eksiltmeye girecekler ilan edilen bu bina cesame-. 
tinde bir fabrika binası inşaatini muvaffakiyetle yaptıklarını tev
sik ederek eksiltme gününden üç gün evvele kadar bankaya miira
l:aatla bir ehliyet vesikası alacaklar ve bunu teklif mektublarma 
leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektub]arı yukarıda yazıldığı gün ve saatten bir sa
at evveline kadar Sümer bank umumi müdürlüğüne makbuz muka
bilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektub1arm nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış bu-
lunması lazımdır. 1-1105 

Kütahya Vilayetinden : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 31,571 lira 38 kuruş 

bedeli keşifli Kütahya İstasyon Bulvarı Araba yolunun parke ioşa
atmm ihalesi olan 24-3-936 tarihinde zuhur eden talip tarafından 
yapılan tenzilat layıkı had görülmediğinden artırma, :ksiltme iha
Iat kanununun 40 ıncı maddesi mucibince pazarlıkla ıhalesine ka
rar verilmiştir. 

ı - Pazarlıkla ihale Kütı:ıhyado Hususi Muhasebe binasında 
toplanan daimi encümen tarafından yapılacaktır. 

2 - Pazarlıkla ihale 7-4-936 salı günü saat on beşte yapılacaktır. 
3 - Teminatı muvakkate (2367) lira (85) kuruştur. 
4 - Evrakı keşfiye ve teferruatını istiyenler 158 kuruş bedel 

mukabilinde Daimi Encümen kaleminden ve yahut Nafıa Müdürlü-
ğünden alabilirler. . . . .. .. 

5 _ İsteklilerin ihtısas sabıbı olmaları veya Nafıa Dırektorlu-
ğünce ibraz ettikleri vesaiki muvafık g?rül~n. bir mühendis .~~ya 
fen memurunun bu işin mesuliyeti fennıyesını deruhte ettıgıne 
dair Noterden musaddak bir taahhütnameyi ve Ticaret odasından 
Mali kifayetine aid evrakı ihaleden enaz sekiz gün evvel Nafıa 
Direktörlüğünden alacağı ehliyet vesikasını hamil bulunmaları 
şarttır. (689) 1-1136 
~~~~·~~~~~~~~~T~~~~~·ta,;~~~~~~~~~~~~ 

TARZAN GELİYOR ~: 
~~ 

Tamamen türkçe sözlü sahırsızhlda bekleyiniz ~ 
~ . ~ 
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· Ankara Belediye Reic1
; .!'.; İlanları 

1 - Yol amelesi için 40 çift postal ve kasketle beraber 39 ta
kım elbise yaptırılacaktır. Postalların muhammen bedeli beher çift 
için beş ve kasketi.! beraber bir takım elbisenin muhammen bedeli 
de 9. 74 liradır. 

2 - Şartnamesini görmek için fen kalemine gelinecektir. 
3 - İhale 13-4-936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de 

fen direktörlüğü odasında açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4 - Her ikisinin muvakkat teminatı 43.5 liradır. (680) 

l-1134 
İLAN 

1 - Anafartalar caddesinde 11 numaralı mağaza 1-6-936 günün-
den 31-5-937 gününe kadar açık artırma ile kiraya verilecektir. 

2 - Senelik kira bedeli (2400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (180) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhaseıbeye gele

bilirler. 
S - İhale 13-4-936 pazartesi günü saat on beşde artırma ve eksilt-
me komisyonunda yat>ılacaktır. (677) 1-1129 

Ankara • 

Defterdarlığından: 
İsmi ve sanatı Şirketin mümessili 
Massaranti şirketi L. Broglia 
Yukarda adı yazılı kızıl bey şubesi mükelleflerinden Massaranti 

şirketinin şimdiki kanuni ve ticari ikametgahı malfun olmadığın. 
dan 2-2-932 tarihinde verdiği beyannamenin müstenidi olan defter 
ve vesikaların (terki ticar<::t etmesi hasebile) ilan tarihinden itiba
ren bir hafta zarfında kanuni tetkikat için Kızıl bey şubesine ib
razı, aksi takdirde 2395 sayılı kanunun 43 üncü maddesi hüküm
lerinden tatbik edileceği tebliğ yerine gecmek üzere ilan olunur. 

(697) 1-1168 

Gümrük ve inhisar) ar 
Vekaletinden: 

1 - Gümrük ve inhisarlar vekaleti binası elektrik tesisatı pa· 
zarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Bu işin tahmin edilen bedeli (~67) lira 62 kuruş ve muvak
kat teminatı 35 lira 7 kurustur. 

3 - Pazarlık 2 nisan 19l6 perşembe günü saat 14 buçukta veka
let binasında toplanacak alım, satım komisyonunda yapılacaktır. 
Bu işe ait şartnameler levazım müdürlüğünde herg!..in görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatten önce muvakkat teminat ak
çelerini vekalet veznesine yatırarak alacakları makbuzlarla zama-
nında komisyona baş vurmaları. (691) 1-1152 

Evkaf lJmum 
Miidürliiğünden: 

Cinsi 
Tarla 

Mevkii 

senelik tahmin 
edilen kira 

Lira Kr. 
20 

Evkaf 
No. 

216 
21/27 Kahve ocağı yapıl-) 

mağa elverişli avlu) 

Hdtip çayında 
Anafartalar caddesinde) 
Zencirli cami bitişi-) 180 
ğinde ) 

Yukarıda yazılı iki parça vakıf mahal kirafa verilmek üzere .'.>n 
gün müddetle açık arttrrmaya konmuştur. İhalesi 4 - 4 - 936 cumar
tesi günü saat (11) de Evkaf Aryartrmanmda Varidat Müdürlüğün
de yapılacaktır. İsteklilerden % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat 
alınacaktır. Tutmak ve müzayede şart1arım öğrenmek isteyenlerin 
ihale saatine kanar mezkur müdiirlüi!e PelmeJeri. (657) 1-1101 

imar Müdürülğünden: 
Kimden istimlak 

edildiği Mahallesi 
Halime İnkılap 
Bayram 
Hüsnü 
Mahire ve 

Ali 

ti n 

Öksüzce . , ,, 

Muhammen bedeli 
Sokağı Ada No. Parsel No. Lira 
Tahta konak 45 23 50 
Bend de.resi 45 18 50 
Kalcı la. 208 5 40 
Eğri bucak 208 62 20 

Şefik Yeğen bey Hamam 235 3 50 
Meryem htikJal Kutun 237 2 80 
Mahmut ., ,, Bezir han 237 3 40 

Yukarda kaydı cıkarıl:m evlerin en :azı 10 - nisan - 936 cuma gü
nü saat on beşte bilmüzay~de satrlacağından taliplerin İmar Mü-
dürlü~ündek:i komisyona müracaatları. (692) 1-1161 

Ankara Jandarma Genel l(ornu
tanlığı !Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine yüz on beş kuruş değer biçilen iki binden üç 
bine kadar Bel Kayışı 8-4-036 çarşamba günü saat (15) te açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

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

3 - Eksiltmeye girmek istiyen1erın teminatlarını eksiltme sa-
atmdan evvel Komisyona verrn:ş olmaları. (638) 1-1077 

Ank.ara Jandarma Genel Komu 
tanlığı Satınalma l(oınisyonundan: 

Eldeki örnek 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 istiyenle~~n (1131) lira (90) kuruş ilk temi. 
natları ve sartnamede yazılı dıger belgeler icinde bulundurulacak 
teklif zarfl~rı en geç eksiltme va'{tinden bir ~a<'t evvel komisyona 
vrmiş olmaları. (647) 1-1109 

---·----
Ankara 

Defteı·darlığından: 
Yeğen bey şubesi dahilinde sulu handa meyva ve sebze komis

yonculuğu yapmakta iken ter~ederek nerede olduğu anlaşılmıyan 
Yusuf Yaşarın 931 ve 932 takvım seneleri muamelatı için verdiği 
beyannamelerin tetkiki için defter ve vesaikinin tarihi ilandan iti
baren 30 gün :zarfında Yeğen bey şub~sine müracaatla hesap müte
hassısına ibrazı aksi takdirde 2395 sa.yılı kanunun 43 üncil madde-
si hükmünün tatbik edileceği ilan olunur. (698) 1-1169 

M. M. VEKALETİ 
s. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 
1 - Hepsine biçilen ederi 

4825 lira olan ve yerli rnamula -
tından 700 ila 1000 tane kıl çuJ, 
700 tane keçe belleme, 700 tane 
sapı ile yem torbası açık eksilt
me ile satın almacaktu. 

2 - İhalesi 7 - nisan - 936 sa· 
lı günü saat 11 dedir. 

3 - İlk inanç parası 362 lira 
dır. 

4 - Şartnamesi parasız ola
rak M. M. V. satın alma ko. dan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler ilk 
inanç parası mektup veya mak
buzlariyle kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki belgelerle bir -
likte ihale gün ve saatinde M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(618) 1-1042 

BİLİT 
1 - Taahhüdünü kısmen ifa 

edemiyen müteahhit nam ve he
sabına 1560 metre 20 santim ba
ki elbiselik kumaş açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 13 Nisan 936 pa
zartesi günü saat 15 dedir. 

3 - Hepsine biçilen eder 4212 
lira 54 kuruştur. 

4 - İlk teminat 315 lira 95 ku
ruştur. 

5 - Şartnamesi parasız olarak 
Ko. dan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler ilk 
teminatlarile kanunun 2 ve 3 Ün
cü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte ihale gün ve saatın
da M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. (654) 1-1108 

BİLİT 
l - Biı metresine biçilen e

der 245 kuruş olan ve yerli fab
rikalar mamuliitmdan dokuz ila 
on üç bin metre kışlık elbiselik 
kuır.aş kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 10 nisan 1936 cu· 
ma günü saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesi 160 kuru~a 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınrr. 

4 - İlk inanç pasası 2388 li· 
ra 75 kuruştur. 

5 - Eksiltmeyt girecekleı 
kan mi ilk inanç parasile kanu 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
ya~ılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evel M. M. V. Satın Alma 
Ko na vermeleri. ( 620) 1-1064 

BİLİT 
1 - Müt~ahhit nam ve hesa

bına 1000 kilo tetraklör de kar
bon açık eıı:si.itmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin bi~ilen ederi 
2000 lira ve ilk inanç parası 150 
liradır. 

3 - İhalesi 6 - 4 - 936 pazar. 
tesi gunü saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek İs· 
tiyenlerin her gün saat 15 den 
16 va kadar eksiltmeye girecek· 
!erin de 2490 sayılı kanunun 2, 
3 ünci:ı maddelerinde istenilen 
bilgııerle ihale giinü M. M. Ve · 
kiileti satın ıılma komisynouna 
vre•lJeleri (621) 1-1043 

BİL1T 
1 - Niğdedeki garnizon için 

126.000 kilo ekmeklik un ka· 
oalı zarfla eksiltmeye kosulmuş 
tUJ'. 

2 - Muhatnmen bedeli 16360 
liradır. 

3 btekliler şartnamesini heı 
gün Niğdedeki Ko; dan alırlar 

4 - Eksiltme 2/nisan/.936 peı 
şem'.>e günü saat 15 de .~iğdede 
satmalma Ko. da yaprlacaktlr. 

5 - İlk teminat 1229 lira
dır. 

6 - İstekliler teklif mek
tııplarmı 2490 numaralı kanunda 
yazılı şekilde haıarlıya.rak mu
ayyen vaktinde Niğdede satma! 
ma Ko. na vermeleri. (601) 

1-1005 

BlLİT 

1 - Bir metresine biçilen e
der 22 kuruş olan 300 ila 400 bin 
metre çamaşırlık bez kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 15 - Nisan _ 936 

çarşamba günü saat 15 tedir. 
3 - İlk inanç parasr 5650 li

radır. 

4 - Şartnamesi 440 kuruşa 
Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni ilk inanç parası ve ka -
nunun 2 ve 3. üncü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel M. M. V. Satınal
ma Ko. na vermeleri (676) 

1-1147 

BİLİT 
1 - Bir metresine biçilen 

ederi 258 kuruş olan altnnş ilii 
seksen bin metre kaputluk ku -

SAYFA 7 

Ankar~ Levazım Amirli~' 
Satmahna Konıis} onu 

llanJarı 

İstanbul ve Trakyada bulu -
nan kıtı\at için 4470 ton 60<.ı kilo 
buğdayır. kırdırılması 6 - 4 - 936 
pazartesi günü saat on be~ bu -
çukta lstanbulda Tophanede sa
tm alma komisyonunda kapab 
zarfla 8ksiltmesi yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 39548 
lira 42 kuruştur. İlk temınat 
2966 lıra 13 kuruştur. Şartname
si 198 kuıuş mukabilinde komis
yondan alrnır. İstanbul ve Trak
ya için ayrı ayrı fiat verilecek
tir. İsteklilerin kanunda yazılı 
vesikaları ile beraber teklif mek
tupla. mı ihale saatından bıı sa
at evvel komisvona verme erı. 

(629) 1-10~0 

1 LAN 
1 - Askrri f ırm damının ak· 

tarrlması 6 - r.isan - 936 t:ırihi -
ne müsadif pırartesi günü saat 
on beşte pazarlık sııretivle vnp -
tınlc>caktır 

2 - Sartnanıe ve ke"fi mü -
nakasanın yapılacağı Ar.tara 
Levaztm amirliği satın atrra ko -
mic:yonıın~a her gün crör;;··~~ 

3 · - Keşfi 690 lira 35 kuruş 
olun teminatı mnvakkat~r: •q li
ra 78 kıırıı~tt'r 

4 - İste!;;F!erin ehliytena -
me ve t 0m:n~tr rtıııvakl•:! ... T!'?lt

bıı,.Jan ile b"'lli P"iin ve s"·•t• l-o
nıİ"'V0""""11"':. !! 'm"'''"ri f""~) 

1 - ıocı 

NAS' ~ ı L.~'"' • 
-<ANZUK 

En eski nasırları bile pek kısa 
biı zamanda tamamen ve kökün
den ırıkarn. 

Umumi deposu: lngiliz Kan
:rnk eczanesi. her eczanede l'Julu
nur, ciddı ve mÜ"ssiı bir rıasrr 

ılacıdır . 

Kiralık Ev 
Y enisehir Mısrr sefareti ar

kc.sı Konul sokak No. (3) Tel: 
2250 B. İıayrive müracaat 

( . l~ll67 

Satılık arsa 
Yenfşeför Adakale sokak 24 

No. lu (1140) metre murabbaında; 
talihlerin Tel: 2250 B. Hayriye 
müracalfliftı 1-1166 

Ankaı;a Doğum ve Çocuk 
Bakrmevi çocuk 

.. mütehassısı 
Adliyo, Sarayı caddesi, Altan 

sokak Ortaç apartımanı 
Telefon: 3951 

Her giin üçten sonra hasta
~ farını kabul eder. 
~ ~ 

~~-
maş kapalı zarfla eksiltmeye ko.. 
nulmuştur. 

2 - Şartnamesi 1032 kuruşa 
Ko. dan alınır. 

3 - İhalesi 14 - Nisan - 936 
salı günü saat 15 tedir. 

4 - İlk inanç parası 11570 
liradır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni illt inanç parası ve ka • 
nunun 2 ve 3. üncü maddelerin· 
de yazılı belgelerJe birlikte tek
lif mektuplarnu ihale saatinden 
bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko.na vermeleri (675) 

1 1--114( 



SAYFA 8 

1,.. 1 
uı· i Hava ({urumu 

B·ıy·i Piyangosu 
)\:adar llinlerce 

z • • 
etmıştır. 

6. nci keşide 11 Nis2-n 936 dadır. 

Büyiik: ·ı{ramiye :200.000 .. ., 

1 ıİradır. 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 

10.000 liralık ikramiyelerle (50.000) 
liralık iki m;;l: af at vardır .. 

ANKARA İCRA DAİRE.Si GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen Ankaranm Soğukkuyu 
mevkiinde kain ve tapunun 27-9-1930 tarih ve 67/63 numarasında 
kayıtlı çayırın Beşte bır hıssesi aşağıdaki şartlar dairesinde artır
maya çııcarılmıştır. 

ışbu çayır şıma.len hark cenulıen İstanbul yolu şarkan mukad
dema idare emmi mehmet ve elyevm maliyede cemal garben kıs
men ziya kısmen yalıya oglu mehmet etendilere ait gayri. menkul
lerle mahdut olup 5561 metre murabbaı vüsatındadır ve heyeti u
mumiyesine 1500 lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

ı - Satış peşin para ile olmak iiz.!re 11-5-936 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14-16 da icra daire&ı gayrimenkul satış rr.emur
luğunda yapılacaktır. 

2 - Taliplerin takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin yüzde 
yedi buçuk pey akçesi veya milli bir lıcınkanın teminat mektubunu 
getireceklerdir. 

3 - Satış günü arttıı ma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok arttırana ihale edilecektir. 

4 - İşbu tarihteki arttırmada teklif edilen bedel mukadder kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 26-5-936 tarihine miı
&adif salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada ke
za üç defa nidadan sonra saat 16 da eo çok arttırana ihale oluna
caktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakib 
verilmediği t akdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesi ile ihale 
tarihinden itibaren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği 

takdirde ihale bozulacak ve işbu tarihten evci en yüksek teklifte 
bulunan talibin teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı kendisin
den sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde 
fark ihalesi feshedilen birinci talipten tahsil edilmek üzere ikinci 
t al ip uhdesine ihale olunacaktır. Teklifi veçhile a1mağa razı olma
dığı takdirde yeniden on beş gün müddetle arttırmağa çıkarıla
cak ve en çok artt1ran talil> üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

6 - H er iki arttırmada damaltalibe ihale edildikte tapu harcı 
ve yüzde iki buçuk dcllal harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarına diğer alakadarların gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususiyle fai1: ve masrafa dahil olan iddi
alarını evrakı mü spitelerile yirmi gürı içinde icra dairesine bildir
meleri lazımdır aksi halde hakları tapu :aicilli ile sabit olmadıkça 
satış bedelini paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaktır. 

8 - Arttırmaya itşirak edenler daha evci şartnameyi görmüş 
okumuş ve gayri menkulün imar vaziyetini bilmiş ve bunları ta
mamen kabul etmis ad ve itibar olunacaktır. 

9 - İşbu açık arttırma şartname:;i 1-5-36 tarihinden itibaren 
dosya 934/152 numarası ile herkese açıktır. 

10 - Yüzde iki buçuk tellaliye ve tapu harcı müşteriye aittir. 
11 - Taliplerin melktır tarihlerde icra dairesi gayri menkul 

satış m•murluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 1-1187 

Bursa cnisehir 
' 

~1alınüdü ·lüğüııdt~ıı : 
1 - Evelki ilanların kanuna uygun bir §ekilde yapılmamasından 

dolayı 26-3-936 tarihinde ihalesi yapılmryan 15062 lira 64 kuruş 
kesif bedelli Yenişehir hükümet konağının ikmal inşaatı yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 13-4-936 pazartesi günü saat 14 de Yenişehirde 
maliye dairesinde yapılacaktır. 

3 - Zarflar saat 14 de kadar komisyona verilmiş olmalıdır. 
4 - İlk teminat 1129 lira 70 kuruştur. 
5 - Proje vcşartnamelerl Yenişehir rr.almüdı.irlüğünden ve Bur-

ı;a Nafıa Başmühendisliğinden alınır. (70S) 1-1183 

t\.nk:ara 1,İ<'c ret ve Sanayi Oda'-'I 
Sicilli Ticaret l\lcm ı:luğuıı{laıı : 
Sicilli ticaretin 209 numarasında •nüseccel bulunan Ankara Ha

va gazı T. A. Şirketinin 25. mart 936 tarihli alelade heyeti umumi
ye içtimaına ait ve 935 hesap senesi bilançosu kar zarar hesabının 
tasdikine ve İdare Meclisinin ibrasımı. Ali Ruşen lliriş, Orgene
ral Zeki Baraz Fahri Tandoğan. İsmııil Hakkı Sayınkul, Direktör 
Bc.:ker, Geheimart Fellinger, Direktör Ludwig Neuber'in İdare 
Meclisi üyeliklerine seçilmesine, Mehmet Nazminin Mürakipliğe 
tayinine karar verildi~ine dair tutulan zabıtnamenin dairede mah
fuz vesaike müsteniden 30. 3. 936 tarihinde tescil edildiği ilan 
olunur. 1-1185 

A ık:ara Tieı ret ve Sanayi Odası 

Sicilli '"f icaret l\femur~luğuıı<laıı : 
Sicilli ticaretin 208 numarasında müseccel bulunan Ankara E

lektrik T. A. Şirketinin 25. mart. 936 tarihli alelacle heyeti umumi
ye içtimaına ait ve 935 hesap senesi 'bilançosu kar zarar hesabının 
tasdikine ve İdare Meclisinin ibrasına. Ali Ruşen İliriş. Orgene
ral Zeki Baraz Fahri Tandoğan, İsmail Hakkı Sayınkul, Direktör 
Becker, Gehcimart Fellinger. Direktor Ludwig Ncuber'in İdare 
Me~lisi üyelil:lerine seçilmesine. Mehmet Nazminin Mürakiplige 
tayınıne karar verildigirı: dair tutulan zabıtnamenin dairede mah
fuz vcsaike müsteniden 30. 3. 936 tarihinde tcsçil edildiği ilan 
olunur. 1-1184 

~~- -~ ... ---- -- -

ULU S 31MART1935 SALI 

HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

[)r .. t:~vad Arif 
Ata ·atrun 

l:"' 

YPnİsehirde 
' 

satılık: arsa 
Metrosu Parsel Ada 

780 8 1157 

700 20 ,, 
487 21 .. 
475 22 ,. 
678 23 ., 
572 11 1167 

67S 17 1182 

675 18 ,, 
675 19 ., 
Şurayı devlet arkasında ve 

yeni açılan yol üzerinde ve civa
rında yukarda mikdarları gös
terilen dokuz kıt'a arsa satılık
tır. Emniyet şirketine müracaat. 
Telefon: 1833 1-1138 

Saate çok ehemmiyet 
veren 

cREVUE> saatini alır. 
cREVUE> saatini alan her 

kimse memnun kalacağına emin 
olabilir. Çünkü cREVUE> saa
tinin bugiinkü tekamül hali 80 
senelik tecrübe neticesidir. 

Modeller en son ve zarif şe
kildedir. 

Ankara satıs mahalli: 
Rıza Tevfik, Saat Ticaretha

nesi. Bankalar caddesi 8 
Umumi satış deposu: İstan

bul, Bahce Kapı. Tas Han 1 nci 
kat No. 19. 1-1178 

ANKARA DÖRDÜNCÜ İC 
R A MBMU RLU <.iUNUA N: 

Ankara'da Yusuf Roso apar
tımanmda Nardelliye 125 lira ile 
ve ayrıca 16 lira 80 kuruş mah
ke:n:: masrafına borçlu .Fuat a
partımanında iken eıyevm adre
si bi~inmiyen Perossoya ilanen 
tebliğat icrasına karar verildi
ğinden işbu ilan tarihinden iti
baren borca ve yahut alacaklının 
icra takibine bir diyeceği varsa 
15 giin zarfında dairemize mü
racaatla 36/1587 numaralı dos
ydmıza bildirmesi aksi halde tcb
libat yapılmı;? nazariyle bakıla
rak muamele yapılacağı ilan o-
lumu. 1-1181 

ANKARA BİRİNCİ SULH 
HUKUK MAHKEMESİN -
DEN: 

Hatuniyc mahallesinde bah
çe ~okak 7 numarada Mehınede: 

Posta idaresinin aleyhinize 
açtığı alacak davasında gelip bir 
defidt; bulunmanız için 28 şubat 
936 tarihli Ulus gazetesiyle ya
pılan ilanen tebligat üzerine 
gelmediğiniz veya bir vekil gön
dermediğiniz görülmekle hakkı
nızda verilen gıyap kararının 
gene usulun 141 inci maddesine 
tevfıkcın icrasına karar verildi. 
20 - 4 - 936 saat 9,5 da mahke -
mejc bulunmanız veya bir vekil 
gönciermeniz aksi halde mahke
meye kabul olunmıyacağınız 20 
gün müddetle ilanen bildirilir. 
~~~~~~~~ı-__ 1_1_90~~~ 

ANKARA DÖRDÜNCÜ İCRA 
MEMURLUGUNDAN: 

Posta Telgraf idaresine 66 
liraya borçlu evveke Anafarta
lar Zafer otelinde iken halen 
ikametgahı bitinemiyen Manisa
lı Ahmet Nuri'ye ilanen tebli -
gat icrasına karar verilmis oldu
ğuncian işbu ilan tarihind~n iti
baren 5 gün içinde işbu borç ve
yahut alacaklının takip hakkı -
na bir diyeceği varsa dairemize 
935 - 6167 numaralı dosyasına 
müracaatla bildirmesi aksi tak -
lirJc tebligat yapılmış nazariy
le :1akılacağı ilanen tebliğ olunur. 

1-1191 

lnıtiyaz sahibi ve Başmu 
h11rriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarınd:; 
Uluırı Ba•ımevinde basrlm1,ı11. 

E İYET 
Günlük kasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakımz için 
H er boyda kiralık kasala r - Se nelik 3 liradan - 16 liraya kada r - Ma hrem dairele r 

Yapı yaptıracakJarııı ZAYİ 

nazarı clik k.atine 
S<:limiye kıtasından alıp Be

şiktaş askerlik şubesine yabancı 
olarak kaydettiğim askeri ter -
his tezkeremi kaybettim. Yeni -
sini alacağımdan eskisinin hük
mü roktur. 

. Ev. Apartıman ve bilumum Betonarrr.e. Demir, Kiirgir, Ahşap 
ı~şaat ~e _su işleri Proje, mukavemet hesabatı keşif ve fenni mesu
lıyetlerını (Teknik Yapı Bürosu) en müsait şeraitle deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Bürosu 

Yenişehir Atatürk Bulvarı Foto apartımanı No. 4 

Telefon 3629 1-1186 

Ilı ·a ·· Palanı utluk~ dcıııiryolu 

Boyabad kazası Köprü
cük mahallesi Selim oğ

ltı Ali Vehbi 1315 
1-1-1192 

1 Nisan 936 gCnünden :tibaı en ta _lik edilecek tenzilatlı yolcu 
biletleri ücretlerini gösterir cedvel 

DURAKLAR 

GHi~ Biletleri Gidiş yarım bilet!er 'tidis, Dönüş Bileti ri 
1 inci 2 inci 1 inci 2 inci 1 inci 2 inci 
Kş. Kş. Kş. Kş. Kş. Kş. 

Ilıca - Zeytinli 15 10 10 05 25 15 .. - Edremit 30 20 15 10 50 30 ,, - Havran 30 20 15 10 50 30 
,. - Palamut 45 30 25 15 7S 45 

Akçay - Edremit ıs 10 10 05 25 15 
,. - Havran 30 20 15 10 50 30 
,. - Palamut 45 30 25 ıs 75 45 

Zeytinli - Akçay 1(J 7,SC 10 05 15 10 
•• - Edremit 10 1.• 10 05 ıs 10 

E~remit - Palamut 15 10 10 05 25 15 
Havran - Zeytin)+ 15 10 10 05 2S 15 
Palamut - Zeytinli 30 20 15 10 50 30 
Not: Yarım biletler subaylar, askerler, talebeler ve çocuklar içindir. 1-1188 

il -· •••• • illi 1 .... ., 
' '*P 

1 YENi SiNEMALAR ( KUL ··p] 
BUGÜN BU GECE 

Fakir bir delikanlının 
hikayesi 

Marie BeH - Pierre Fresnay 
Aşka, hissi, özlü bir eser 

BUGÜN BU GECE 

Maskeler aşağı 
Heyecanlı muaz7.am macera fil"lli 
Ayrıca vnzife kahramııniarı (Tüyler 

Ürpertici feci kazalar) 

FlATLARDA FEVKALADE TENZİLAT 
Cuma günü gündüz seanslarında Balkon: 60, 

Hususi: 40, Birinci ve Duhuliye: 30 
Perşembe günü g~nd4İ2 seanslarında BaH.on: G:>, 

Hususi 30, Birinci ve Duhuliye: 25 


