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HAVA DAVAMIZ 
Falih Rıfkı i-A.Y 

Türk Hava Kurumunun 935 çalış.. 
ma yılma ait raporunu okuyanlar, 
§Üphesiz, memnun olmuşlardır: A
za sayısı 272,000 e, gelir 4,998,447 
liraya varmıştır. M em n u n'dan 
daha ileri bir kelime kullanmak 
istemeyiz. Çünkü Türk kanadı, bu 
vatanın tam hava güvenliğini ko
ruyuncaya kadar, her rakam az
dır. 

Milletler Cemiyeti ., 

konse}i bugün 
toplanıyor 

Cenevre, 10 ( A.A.) - Mil-! 
Jetler cemiyeti mahfillerinde ~ 
konseyin yarınki toplantısm -
da en ehemiyetli meselelerin, 
yani Habeşistan meselesi ile 
Ren meselesinin konuşulması
nın geciktirileceği hakkındaki l 
tahminlere aykırı olarak kon
seyin bu iki mesele ile meşgul 
olaca~r söylenmektedir. ~ 

B. Aloisi'nin lıabe~ impa- > 
ratorluğu ortadan kalkmı~ ol
ması dolayısiyle, habeş dele
gesi B. Volde 'M ariam'm çekil
mesini istemesi ilıtimali var
drr. Konseyin italyanlarrı is
teklcriJ1i rt>ddedPceifi mııhak
kaktrr. Bil }ı ~s-.:.t1 1 rı rdltere ita/
yanın hareketini kati surette 
protesto edecektir. Diğer dev
letlerin ise, Frnasa da beraber 
oldu1,u halde daha ihtİJ•atlı bir 
hareket kabul etmeleri ilıtimal 
içindedir. 

Udq.~t·ler Ct'IH'\Tt'y•• 

ha rf·'•rt ••ttilcr 

Cenevre, 10 ( A.A.) - BB. 
Eden, Brus, Tevfik Rüştü A
ras ve Röne M assigli bu sabah 
Cenevreye gelmişlerdir. 

B. Pol Bonkur, Bek ve Lit
vinol yarın geleceklerdir. B. 
Madariaga. Bum; ve Rfras Vi
cuna ise iki gündenberi Cenev
red<' bırlımmakt~dırlar. 

B. Eden ile B. MRs.4öigli, brr 
~r.b~'1 Pnr;j..,m;;..:fprdir. 

(Sonu . . 1 üncü .ay/atla) 
l'VV'/' 'V'V'V' 

SELANİK GREVCİLERİ 

Yeni den polisle çarpıştı l:ır 
Birkaç kişi öldii; h ükünıet grevci.leri1ı 

iste!~lerini göz den geçiriyor; 
vaziyet valıinı ... ~,,.~ ... . 

,.!.... 

Atin .. , 10 (A.A.) _ Selanik tü1;ün 
,çileri, öteki korporasyonlar grevıne 

sebep olmak surelile hükümet üzerin
de bir ba skı yapmaya ba' vurdukları 
vakit, hükümet tütün itçilerinin istek
lerini hayirhah bir ruh içinde gözden 
geçirmekte idi. Hükümet gereken 
tedbirleri almı~tır. Bugün yaptıkları 
miting esnasında, da<Tıfmaya çağırı
lan grevciler poliae hÜcum ettiklerin
den kendilerine ailahla m'll'k•bele e
diJmiııtir. Bir kaç kifi ölmüıtür. 

Sükun kurulmu§tur. Hükümet 
greve.ilerin isteklerini gözden geçir
meye dnam etmalW'tr. 

Göriişmt>lrrden ht>niiz bir 
netiec çıkmadı 

Atina, 1 O ( A.A.) - Selttnik grev
cilerinin delegeleri ile hükümet dele-

.. 

geleri arasındaki görü~meler gece geç 
vakte kadar devam etmiş ise de he
nüz bir netice elde edilememiştir. 

Grevciler, Selanik valisi ile polis 
müdürünün azledilmesini, kusurları 
görülmüş olan polis memurlarının ce
zalandırılmasını, grev kurbanların
dan ölenlerin ailelerine ve yaralanan
ların kendilerine tazminat verilmesi
ni, hapisde bulunan grevcilerin ser· 
beat brrakılmasanı istemektedirler. 

Hükümetin yalnız tahkikat yapıl
masmı ve tevkif edilmit olan tütün 
imalathaneleri i,çilerinin serbest bı
rakrlm11ıırnı k11bule yana,acağı görül
mP.ktedir. 

8. Met11k~aa, hükümetin katiyen 
kaygıya kapılmıyacağını ve grevcile· 

Fıkra 

Kıtalar ve mısralcrr 
P olonya pal'çalanırken, pay

l~anlar kuvvet, seyircüer 
lıak davasında iken bir tiirk fairi 

diyordrı: 

Biçare Lehin şimdi aleyhi11de lehinde 
Halkın nice sözler olunur gdş (eminden 
En doğrusu amma bu ki kan damlryot 

elhak 
Rıis'ıı rı kılrcı, Avrupalı' nrn kaleminden 

Biz bır kıtaya nazfre söylemek 
ni;•dinde değil iken, büyük faşist 
meclisi lngiltere'yi tanzir etmece 
karar verdi: Büyük Britanya Kı
rallığı ve Hindistan imparatorlu
ğu gibi, İtalya kıra/lığı ve Habe -
şistan imparatorluğu! 

Biri 46 milyon nüfuslu bir ada
nın Asya'daki saltanatı, biTi 41 
milyon nüfuslu bir yarımadanın 
Alrika'daki saltanatı! Biri, Hin -
distan, 4.675.409 kilometre mu -
rabbar ve 351.450.689 nüfusluk 
yer, biri Habe§İstan (Somali ve 
Eritre birlikte) 1.729.400 kilomet
re murabbaı ve 11.539.IiS nülwı
luk yer! 

Zavallı Necaşi yalnız. Prens dö 
Gal'i taklicl E.derek veliahcl oğlu-' 
na Duc de Harrar ünvanını ver
misti. 

ilk habeş kahvesi de ltalya li
mnnlarına geldi. Eğer al giyinmİf 
bir habeşli, elinde bu kahve ile 
dolu, bir tepsi fincan olarqk, Mil
letler Cemiyeti salonundan içeri 
giriverse, acaba ne olur, dersiniz? 
içlerinden: '' - Bir sade kahve 
hazmı kolayla§tırır !'' diyenler de 
bulunabilir. 

Mademki aruz mııraların.Jan 
bahı açıldı. Milletler Cemiyeti 
meclisi sözü ile funu hatırlama
mak nasıl mümkün olur: 
Bu meclis böyle kalmaz mestler mah

mur olur bi! gün ... 

Biz Trakya ve Küçük Asya'da 
yeni bir devlet bünyesi ve yeni bir 
millet kültürü kuruyoruz. Bir ke
lime ile, bir medeniyet İnl}ası için
deyiz. işe başladığımız şartlar 
icinde bövle bir cesaret, ancak se
r~fli b

1

ir ırkın yaratıcı irade~inden 
gelebilir. Bu irade, inşacılık ve 
barıscılrkta ne kadar insani ise, 
eseri~i uzak yakın, bilinir bilin
mez, tek ve toolu, bütün tPhlikele
re kar~ı miid3.faa etmek h11susun· 
da o ki\dar kati ve korkunçtur. 
Mazi idarelerinin, zaman zaman, 
türk milletinin bu iradesini zafa 
uğratan bütün kötü mirasfarı tas
fiye edilmiştir. Yüzde yüze yakın 
bir kan ve kültür t~canüsii içinde, 
yüzde yüz bir şeref şuuru ve de
vam aşkı ile, barış davasına sami
mi bir dayanç oldl1ğumuz kadar, 
her türlü tıı-~rru7. ihtirasla"ın"' kar
sı kıo cızıl bir tehlikeyiz. imdi mil
li müdl\faa k•ıvvetl~rimiz, türklük 
ve meclenivet tt\.rihl .. ri, ancl!k on
ların fedakarlıqı ile varolduiu
muz hürrivet kurbımlMmın hatı
rası kartısında, gelecek nesillerin 
hayat ve saadeti için vermit oldu
ğumuz sözü yerine getirmekliği
nıifi ternin eden bir hadde çıka
caktır. Güç olan, mitli müdafaanrn 
başhca ve en büyük unsu.ru olan, 
kayıdsız ve şartnz miic!alaa azmi'. 
ni tutabilmektedir. Onu zırhla -
mı~.k. ~·ıohla.m .. 1~ ve kan'" d '""'~k 

(Sonu 5. inci ıaylada) 
==-==================~============================c:========= ihtimal wlh periıinin elindeki 

dalın ucuna, bir bez üzerine fu mq. 
raı işleyip asmak da münasip olur: 

o kadar zor değildir. 
Yarın ne olacanını t="vin etmek 

hi7:im el!nıizde m:dir? Onu şimdi
'",,"u 2. inci 11aylada) 

Bel r:rad mehtu pi arı: il I 

Dünkü 

KON~l!: f iN VE BELGRADIN 
BiR GüNLüK GöRüNüŞi" 

Konsey dün akşam dördüncü top • 
lantrsınr yaptıktan sonra dağılacaktı. 
İşlerini bitiremedi. Bugün öğleden ön
ce bir toplantı daha yapacak. Tebliğ 

gazetelere belki, birde verilecek. 
Konsey reisi Tevfik Rüştü Aras, 

diin akşam gazetecilere: 
"Konseyin çok sam'mi bir hava için

de çalışmalarına devam ettiğini, işle-

Dzerine türk gazetecilerinin de çelenk 
lcoyduklarr Kıra/ A Jeksandr'rn met.arı 

Belgrad, 6 mayıs 1936 
rını hemen hemen bitirdiğini. konuşu
lacak pekaz bir şey kaldrğmı, yarın (bu

gün) öğleden önce son toplantısını ya
pacağını,. söyledi. 

Konseyde, boğazlar meselesinin ko
nuşulduğu veya konuşulacağı hakkın

daki hah, rleri tekzib etti. 
- Hükümetim, notasını alakadar 

devletlere vermis, ve hepsinden maze
retimizi anlayan dostane cevaplar al
mıştır. Vaziyet alakadar devletler mu
rahhaslarının i ştirak edeceği ayrı bir 
konferansta konusulacaktır. 

Dedi. Tevfik Rüştü Aras, bu aksam 
Pari se gidecek. 

Bugün öğleden sonra. Belgradda, 
küciik antant konseyi toplantılarına 
başlıyor. 

Konseye Yugoslav bas ve dış bakanı 
· Stovadinoviç riyaset edecek. 

Çekoslovak dış bakanı Krofta bu sa
bah' Relgrada geldi. 

Kiicük antant kısaca, Triyanon ve 
Versav ""'•<ıher1 .. 1eri hükümlerini de

f.(\,.,;,,, 1:. ,,.rr tc,.,.,l,..,f,..) 
~,M,••••W••4..,._a8• 

Konferans 
Diin şelırirwze gelen Ziirilı Fakül

tesi profe:.ör/erincien B. Fleirıer. Büyük 
harptan sonra amme hukukundaki deği
siklikler menulu konfcransrnı bugün 
saat 17.JO da Ankara llalkcvinde vere
cektir. Herke:s gelebilir. 

.,__.o .. , o 2 o sc ...... S](iP,.ftlllO 

At Yarı şiarı Küşadı gonçei dil kaldı bir bahara dahi 

* .. 
ilk.halıar Yarısları-

"' nın Birin~~isi Dün 
Yeni İpoclro1ntla 

Yapıldı 

Ba.~bakanrmız yarışları seyrederken 

«Ulus» un Dil Yazıları 

Güııeş-Dil teorisine göre su mefhunılıı · 
kelimelerin analizi 

( A. A) nın verdiği su manaları
m Sümerliler (ay) ile de ifade et
ti1el'. ( 1]. 

( Ag, ak, aka) kelimelerini de
niz ve ah ile ih gibi kelimeleri de 
nehir ve çay karşılığı olarak kul
landılar. İkinci derecede prensi
pal köklerden olan ( v. + b ), ( v. + 
p), (v. m), (v. + 1), (v. + v) ile 
de su kelimeleri vardı. 

''Am" yağmur "amaru" sel 
''ambar" havuz, göl, "abba'' deniz 
demekti. Hatta bunları mecazi ma
nalar icin cf e kullanıyorlardı. Sırtı-

[ Jl Hilaire de Barenton. L'ori
gine tıes langues des religions et 
deı;; pe·.-.1es. 

- .... 

., 

il. Yazan: H. R. TANKUT 

nın dalgalı olmasından kinaye dal· 
galı denize benzetilen iki hörgüç
lü deveye de"a - abba'' [2] diyor
lardı. 

Sümerce çok eski bir dil gibi ka
bul edilirse de ana dil olan Proto
türk diline bakarak yeni lehçeler
den olduğu için ( a) ve ( aa) ile 
müştaklarının hepsini bir arada o
larak toplıyabilmiştir. Yani Gü
neş - Dil teorisinin birinci ve ikin.
ci derecede pre•'lİpal kök olarak 
tespit ettioj kelimeler kategorile-

(Sonu 2. inci •aylada) 

[2] Lenormant la langue primi
tile de Chaldee et /es ldioms Tou· 
raniens. 

Solda: hıgi!iz atlarrna mahsus koşııyu ka?.anan Gra11c1ebba, Sağda: Dünlcü yarışlard:ı tribıinlcrden bir görünüş (Yazısı 6. da) 



SAYFA2 oı.. 

Ü • 
[Bu yazı Belediyeler mecmuasına 

• yazılmıştır]. 

Mustafa Reşid Paşa Londra elçi
liğinden İstanbula geldiği zaman: 
;•_ Düz yollar ve taştan binalar ya
\>ınız ! " diyordu. O vakit, Sultan 
Mahmut devrindeyiz. İstanbul artık 
göçüyor. Geniş bahçeli konaklar yı
kılark, hiç bir kültür ve zevk eseri 
olmıyan dar, üç katlı ve bahçesiz 
ahşap mahalleler üremektedir. 

Le Corbusier: "- Türkler yapı 
kurdukları yere ağaç dikerler. Biz 
ise ağaç sökeriz." diyor Bu yüksek 
:şehirci ve mimar daha eski lstanbu
lun rüyasını gönnektedir. Çünkü bir 
müddet sonra şehir içinde hiç bir a
ğaç kalmadıktan başka, yeşil dağları
mızı da çıplak istep hayaletlerine 
benzeteceğiz. T abiatten o kadar u
zaklaşacağız ki ufukta Karacaahmed 
servilerinden bile rahatsız olmağa 
başlıyacağız. Estetik meraklılarının 
hücumları karşısında baltamız işle
mese bile, onların iki yüzi.inü birden 
deviren 936 şubat fırtınasını sevinçle 
hatırlıyacağız. 
' Bir türk evi vardi: kalmıyacaktır. 
Bir türk bahçesi vardı: kalmıyacak
tır. Rir tiirk yalısı vardı: kalmıya
caktır. 

Le Corbusier kitabmda, en güzel 
şehir hayaleti olarak, büyük şehrimi
zin lstanbul yakasının kendi eli ile 
çizdiği resmini neşreder: Yayvan, 
alçak ve bahçeli mesken kısımlan, 
sonra meydanlar ve ortalarında yük
sek ve ihtişamlı anıdlar l Sultanah
met camisini, isterseniz elli katlı bir 
idare bloku farzediniz. Meydanı ala
bildiğine geniş bırakınız. Alçak ve 
bahçeli evlerden Bayazıd'a doğru 
gidiniz: Orada gene isterseniz elli 
katlı borsa ve finans bloku yüksele
cektir. Yolun uza aynı tarzda devam 
ederek Fatih meydanına varınız: O
rada mesela basın bloku vardır. Her 
pencereden ışık ve hava girmektedir. 
'Her göz yeşilliği ve denizi görmek
t~ir. Böyle bir rüyayı, bilerek bilmi
yerek, nasıl olduğunu bilmiyonım, 
eski osrnanlılar İstanbul yakasında 
aşağı yukarı yaratmışlardı. 

Fakat Bursa çabnasmı, alafran~a 
olmak için, Mançester dokuması ile 
Çeğiştirdiğimiz gibi, yeryüzünde da
ha çirkini yanılması imkanı olmıyan 
Beyoğluna, Üskiidardaki bahceleri-

!mizden veya eşsİ7 e~ki sarav ll"'Tl7a-
· rası iciden hasretle bakacağız. Evini 
satabilen, karşıda, gÜneşsİ7., gürli1tü
lü hirkaç ~nm icine Cf"lcilPc-ek co
cı11·1::ırrntn ı:ıt7?rntlı:ın Jc ,.rı lt c.i(Yer 'o;r-

Kısa l\Iemleket 
Haberleri 

Antalyada pamukçuluk 
Antalya ve havalisinde yetiştiril

mek Üzere Tarım Bakan lığının Eski
/ §ehirdeki Tohum Jslah istasyonun -

1 dan Antalya T anm . Direktörlüğüne 
pamuk tohumu göndcrilmistir. 

1 > 

Konya vilayeti hiirlcesi 

Öteygiin vali Cemal Bardakcmm 
reisliğinde son toplantısını y~n 
Kenya vilayet umumi meclisi, 936 
büdçesini 689 bin 542 ve fevkalade 
büdcesini 472 bin 458 lira olarak ka
bul etmi~tir. 

Boluda Atatiirk amtı 
Atatürk'i.in Bolu'yu şereflendir

dikleri 1 7 temmuz 934 senesi hatıra
sı olmak üzere, Bolu belediyesi ta -
rafından bir anıt yaptırılacaktır. 
Anıtın Bolu'da bulunan sanatkarlar 
tarafından yapılmasına çalışılacak -
µr . 

lsviçreyc verilen kontenjan 
Tarifenin 394 numaralı pozisyonuna 

giren eşyadan İsviFeye 750 kilo kon
tenjan vclimiştir. 

.. Konyanın ihracatı 
Konya merkezinden, demiryo

luyla, bir ay zarfında, muhtelif 
yerlere, 360 bin kilo buğday, 136 
bin kilo un, 47 bin kilo çavdar, 
20 bin kilo yapağ, 5560 kilo tiftik 
!1580 kilo soğan, 15120 kilo tuz, 
14500 kilo nohud, 1590 kilo üzüm 
ilıraç edilmiştir. 

çalan gelinceye kadar, güneşi, hava
yı ve tabiatı hatırlamıyacaktır ve Bey
oğlu sokaklarında dudu ve züppe pi
yasasına katılmak için çıktığı ferah, 
açık ve güzel İstanbula çocuklarını 
gömmek için dönecektir. 

Marmara'dan baktığınızda çimen
to kaplama bir Galata siVTisinin Sul
tanahmet camisinin böğrüne saplan
mış olduğunu göreceksiniz. Fakat 
nıçın İstanbul' dan bahsediyoruz: 
Türkiye'nin bütün şehirlerinde kül
tür ve zevk bozulacaktır. Galata kal
fası ve çarşı marangozu, bi.itün şe
hirlerimiz ve kasabalarımızda, ev dı
şını ve ev içini tahrib edecektir. 

Neron şark'm aydınlık ve ferah 
şehirlerinden döndüğü vakit, dar so
kaklı, kansık ve pis Roma' dan an
cak yakarak kurhtlabi)di. fstanbul
da ve bütün şehirlerde piç ahşaplar 
kendiliğinden yand1fu vakit, onları 
bu sefer cimento veya tuğla, daha 
bodur, çirkin kulü~ler, yahut ta· 
tavfa katları ile dolduracağız. 

Njhayet Ankara j],. yeni ürha,nizm 
anli.\yışı gelec~kt;r. Rurnd~ bil~ ha
tal::ırm:ıv: az demldir: Ancak uzun 
h;r ki;Jtiir ve ZPvk sovsuzluğü l<aran-
lıih icinden geliyor11~. Hen~ hir bir 
sehircimiz ve mimarımız voktu. 
Soekül"svon hrrsı, bütün hakikatlere 
h~k;.,._di .• MiihendisJ~r. giizdlik ya-

ratabilecekleri havalinde idiler. Mi
m<ınn j,risine biz keırfimizi ve göre-

neqimizi e""'rediyorduk. Anrak, ic.in 
irin . veni fikirler ve planlı bavınd1r
hlt d"vası PTl kiiri1'· knqahahra ka
<hr cfa V(lyıl~ı~hr. hri, yeni ve y,ii7P} 

yapmak hevesi belediveler tarafm
d<'ln benimsenecekti1'. Eğer bu mües
seseler iste<'liklerini yapamıyorlarsa, 
vasrta, kıla~ıız Vf! oroanizasyon nok
sanhamdandır. Bt>led.iyeler bankası 

ve onun mecmuası, sonra daha ta
mamlanacak olurııa, bayındırlık mer
kez bürosu bu noksanlan ortadan 
kaldrrabilir. 

Biitün medeniyetlerden, manzara 
olarak, yapılar ve anıtlar ayakta ka-
1rr. Biz son Osmı:ınlı kültür inkırazın
dan sonra, Kamfılizm medeniyetinin 
eserlerini yaratacağız. Hakiki hayr ki
tabelerimiz bizden kalan bu eserler 
olrıraktır: Onlar üzerinde rahmetle 
anrlaca~ız veva torunl:'lrımız, oıı lann 
öniindPn, surat c:ısarak ve kaybt>tti
~;rniz fırsata esd ederek geçecekler
dir. 

Ankara Radyosu 

19.30 Çocuk saati 

Müzik (Karpiçten nakil) 

Ajans haberleri 
Caz müziği 

İstanbul Radyosu 
17 .- İnkılap dersi. 1Jniversiteden 

nakil. Esad Bozkurd tarafından 

18.- Oda musikisi (plak) 

19.- Haberler 

19.15 Hafif musiki ve Sigan musiki

si (plak) 

19.30 Havacılık h::ıkkrnda konferans: 

Tayyareci Nuri Kızılkanat ta

rafmdan. 

20.- Halk musikisi. Sıvaslr Veysel 

ve İbrahim tarafından. 

20.30 Stüdyo orkestraları 

21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu a

jansının gazetelere mahsus ha

vads servisi verilecektir. 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar Ege Eczanesi 
Pazartesi Sebat, Y enişelıir " 
Sah İstanbul ,, 
Çarıamba Merkez ,, 
Pertembe Ankara 

" Cuina Yeni ,, 
Cumartesi Halle ,, 

ULUS 
I' .. 

1 iç H 
ISTANBUL TELEFONLARI: 

400 ingiliz seyyahı 
Çanakkalede 

İstanbul, 10 - Çanakkalede ingiliz 
mezarlrğrnı ziyaret etmek üzere bugün 
dört yüz İngiliz seyyahı geldi. Yarın 
Çanak.kaleye gideceklerdir. 

Yumurta fiatları 
Geçen yıla göre % 140 

fazladır. 

İstanbul, (Telefonla) - Bir hafta
danberi piyasamızda İspanya için büyük 
midarlarda yumurta talebi yapkılmakta
dır. Sevkiyat nisbeti geçen seneye göre 
%140 fazladır. Yalnrz dün 6.000 sandrk 
yumurta sevkedilmiştir. İspanyolların 

kliringle elde ettikleri kontenjanları ta
mamen memleketimize ihraç etmiş ol
maları ve bu; kontenjanlann artmasI için 
yµmurta satm ahnmasınrn artm";.sı şar• 
tı~ bu mübayaalarda baslıca amil ol
duğu anlaşılıyor. Bundan baska Fransa 
önümüzdeki ikinci üç ay icin 276 kental 
yumurta kontenjanı vermi~tir. Almanya, 
Avusturya, Çekoslovakya'dan da yumur
ta istekleri varclır. 

Ge~en sene İspanya ile tecim anlaş
ması yapılmadan evvel dü~mü~ bulunan 
fiatfar şimdi geı;,en sene vasatisine göre 
yüzde 25 d:ıha fa?'ladit. Fiatl::ır durma
d<ın yükseliyor. Almanlarm da Ankara
da cerevan etmekte butunan göriismeler 
lltr::ısmda 40 hin k~ntal yumurta almma
ST k~hııl etmis oklukları da anlaşılryor. 

''Ulus,, un 
(Başı 1. inci sayfada) 

rini tamamen Sümercede bulabili
riz. Halbuki bunlar hep birden 
meydana gelmiş değillerdi. Bu ha
kikati Güneş - Dil teorisi şöylece 
izah etmiştir. 

[Denilebilir ki dilin bütün kök
leri bu ilk ağ köküne insanların 
boğaz ve ağız cihazı tekamül et
tikçe söylemeye muktedir oldukla
rı konsonların ve vokallerin ilave
siyle teşekkül etmiştir. 

ağay, ağag. ağak, ağah 
Bu kompoze sözlerin yavaş ya

vaş ba<1larmlaki asıl kök ( aj() 
kendinden sonra gelen süfiks ile 
kaynaşarak: 

ay, ag, ak, ah 
olmuştur. 

Bıt suretle ilk konuşma devri
nin ilk konsonlan (ğ) ve bunun 
inkıfl\l, ettiği (y, g, k, h) olmU§
tur. (3). 

Ve hunların hepsi aynı zamanda 
SUYU da ifade etrniştir. 

ikinci c1.erecede prensip".) kök
lerin de Sümercede su ifade etti
ğini görüyoruz. Yukarda geçen 
( am, amanı. am.h!!T) keliınelerin-
d ... l-i ıt'tl kökü gibi. . 

Bu kelimeler de o kategoriye gi-
rer. 

ab, ap = Deniz 
ab - ha = Deniz, okyanus. 
a. abba = Deniz 
abbar = Kamışlık. 
( Am, ab, ap) kökleri bize su 

mefhumu üzerinde daha geni~ sa
halar acabilir: bu köklerin yuka
rıki izahlardan da anlaşıldığı gibi 
hakikatte (ağ + am), (ağ + ab) 
ve (ağ + ap) olduğunu biliyoruz. 
Bunun içindir ki kendilerini 
(v. m), (v. p), (. b) olarak mü
talea etmemiz ger 0 klidir. Eski Me
zopotamyalıların hilkat için yaz
dıkları bir ilahide bahsimizi ilgi
)iyen kelime vardır: 

Yukarda; gökler adsudı. 
A!ağıda yerlerin adı yoktu. 
OnlaT ilk Okyanus meydana c:-

kardı. 
Bıı Mvmmu idi r 4]. 

(J] Etimoloji, Morfoloji, Fone
tik ve Semantik Bakımından Türk 
Dili s. 10. 

( 4] Den is Saurat Histoire des 
religions s. 9~. 
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BERLER 
B. Tahsin Uzer 

Erzuruma hareket etti 
Gümü~:ane, 10 (A.A.) - İkinci Ge· 

nel Espektör B. Tahsin Uzer bugün 
Trabzon'dan Erzurum'a gitmek üzere 
hareket etmiş ve villyetimiz sınırında 
ilbaymuz, belediye başkam, ticaret oda
sı, hava ku.rumu başkanları tarafından 
karşılanmıştır. 

B. Tahsin Uzer kendisini karşılryan 
halk ile görüşmü~tür. Genel Espektö -
rün şerefine halkevinde bir mfü.amere 
ve \~r balo vMilmiştir. 

Filmler için yeni 
talimatname 

İç bakanlık sinema film ve senar
yolarrnrn kontroluna dair olan talimat
name hükümlerinin bugünkü ihtiyaca 
kafi gelmediğini göz önüne alarak yeni 
smr kabul etmiş oldukları da anlaşılryor. 
bir talim<ttname projesi hazırlamıştır. 

Adapazar mekteblileri 
izmit'te 

İzmit, 10 (A.A.) - Dün Adapazar 
orta mekteb öğretmen vt talebele.rin -
den 100 kişilik bir kafile şehrimize gel· 
mi~lerdir Misafirler evvela Atatürk 
heykeline bir çelenk koymuşlar sonra 
da kai{rt fabrikasını gezmislerdi.r. Ken
dilerine bugün halkevi tarafından bir 
çay ziy2~e+i verilmiştir. 

Çif tciye pulluk 
d a~ıtılıyor 

Ankara vilayeti kövlüye da~1trlm:ı.k 

Ü?.ere nııl111k s~trn alma<Ya karar vermiş
tir. PnHukları Orman çiftliğ-i yapacaktlr, 

Dil Yazıları 
Mummu kelimesinin b~mdaki 

( M) harfinin bir ( v. m) olduğu 
ve bunun da ( A.A.A) gibi ( v.-t m) 
}erden gövlelendiği meydandadır. 
Başka dillerde ölçü§türmeye gi

rişmeden önce etüdün akışma gö
re yürümüş olmak için yine mito
lojiyi takip etmek zarureti vardır. 
Şimdiye kadar Sümerde su ifade 
ettiklerini öğrendiğimiz kelimeler 
şunlardı: 

a, aa, aaa, ay, ağ, ak, ah, ab, 
ap, am. Doğrudan doğruya ''su" 
kelimesi de aynı manayı veriyor
du. Bunların mürekkepleri de var
dı. Suma, muap, apsu gibi. 

Apsu ve suma "soma'' (EA) gi
bi doğrudan doğruya tann adları 
idiler. Sümerliler eski Farsın (Ho
ma) smı da tanıyorlardı. (o + 
ma) dan yapılmış olan bu kelime
de ''o" unsuru dikkati çeker [5]. 

Hind ve Cermen mitolojisinde 
su tanrılarını bu adlarla anılır bu
luyonı:z. Onh\nn adları vibi vazi
fe ve kudrf"tleri de aynıdır. 

Evet; Sümer den ötelerde de 
"su" tanrı idi. Avrupalıların Hind 
arileri dedikleri kavimlerde su 
tanrıya Sümerde olduğu gibi ap 
ve ah kökleriyle i~aret ediyorlar
dı. [lndo • Öropeenler mabutları 
arasında bir de pek eski (sırlar 
mabudunu) sayıyorlardı. Bu ma
but aryalar kabnda Trita - aptiya 
yani ( suvak trita veya sular trita
sı) adım taşıyordu. Son derecede 
e~ki ve savgr dP~er olan bu ölmez
Jac tims:>li, u?..ak ve ı:ı11vak ( aptiya) 
bir yPrdP otumyordu. Görünüşe 
göre oracl::,. suların akmasına ve 
yavıl~as•na nezaret edivoT.du. Fa
kat eski Asya anlayı~ına göre; su
lar hep nebati eneriileri gövdeleş
t irir ve nakleder, Toprafü ve dün
yayı canlandımn h!r çesit soma gi
bi telnkki erlilir. Cok kRbil ki so
m"'"'•n kend!o;j iete bund;\n c:J,..h.vı 
V

0 h::ıv'\t n°bahnın Sl1V\I ol"'rak 
Trita ile sıkı ~rk•··.,. ~ı .... ;ftfl;r ffil.l. 

H. R. T ANKTJT 
(Arkası var) 

[5] Bazı Türk lehçelerinde ol
duğu gibi Sümercede de o fonemi
ne rastgclemiyoruz. 

[6] Autran. Sumerien et İndo
Europeene. mukaddime. 

İnönü Şeihdliğinde tören 
Bazöyük, 10 (A.A.) - C. H . Parti• 

sinin öncülüğü ile İnönü şehitliği töre· 
ni bugün saat 10,30 da Bursa, Eskişehiı 
Söğüt, Bilecik, İnönü ve yakın köyler • 
den katılan bin1erce yurddaş önünde 
yapıldı. Heyetler adına çelenkler kon
du. Büyük zaferi canlandıran nutuklar 
verildi ve ölüler takdis edildi. 

Fon der Porten 
şehrimize döndü 

İzmir limanının umumi vaziyetini ve 
genişletilmesini yerinde incelemek üze. 
re İzmire giden ekonomi bakanlığı ba~ 
müşaviri B. Fon der Porten dün şc.hri, 
mize dönmü~tür. 

İzmitte bir konferans 
İzmit, 10 (A.A.) - Halkevimizin 

daveti üzerine İstanbul Cagaloğl u or• 
ta- okul öğretmenlerinden Bayan Medi· 
l::İa Baysal alin şehrimize geferek halk· 
evi salonunda "türk inkıliibmın ekono• 
mi bakımından tahlili ve v.e.rimleri" ko 
nusu üzerinde bir 'konferans vermistir, 

.. Başbetke 

HAVA DAVAMIZ -
(Başı 1. inci •aylada) 

lik hiç bir tarafta bilen de yoktur. 
Fakat denizimizi, karamızı ve ha
vamızı, yarının tehlikelerine kar .. 
şı, korumak ve her türlü ihtirasla .. 
rın rüyasından yurdumuı:u çıkar· 
mak, ve bu suretle, hiç olmazsa, 
kendi bölgemizdeki insanlık par· 
çasının huzur, güven ve sayi için 
inanca olmak elimizdedir. 

Türkiye'yi kasdeden hiç bir hu
susi tehlike olamaz: Ancak umu
mi bir tehlike havası vardır. Ufuk 
karardığı vakit, yağmur ihtimali
ni düşünerek hazırlanmaktan gay
ri ne yapılabilir? 

Fransa gibi, en büyük ha va ve 
kara ordusu ve baıhca dünya d~
nanmalarından biri kendisinin o

lan bir imparatorluk, 160 milyon 
nufuslu. hazar kuvveti iki ır. · • o

na yaklaşan azametli dostumuz 
Rusya, denizler hakimi, zengin ve 
kudretli lngiltere, eğer bütüı1 bun
lar bir emniyet tehlikesinden bah· 
sederler. eğer yalnız lngiltf.re ha· 
va büdcesini 250 milyon Türk fi., 
rasından fazlaya çılc- - ,..... ';i .. 
ye barışçılık kırtasiyeciliği iJe vak 
tini kaybedemez. 

Yalnız harba karşı milli müda
faalar tehlikesidir ki harb tehlike-
sini önliyecektir. Milli müdafaa 
hazırlıkları tamamlandıktan son
ra, hakiki banşçılığa, milli mü .. 
dafaalar her bakmıdan cihazlan
dıktan sonra, hakiki silahsızlan

maya sıra gelecektir. 
Hava, türk kahramanlığının an; 

cak yeni bir mucize sahası olacak
tır. Karada aslan olan, havada 
kartaldan ba!ka ne olabilir? 

Bütün Türkiyenin gençliği, la
zım olacak zaman için, kanadla
rmı büyük uçu,lara hazırlamalı
dır. 

Türk Hava Kurumu 1937 ıene
sinde, bize en iyi senenin 1936 ol
duğunu söyliyecek, ve hiç bir yıl 
ötekinden daha zayıf olmıyarak, 
hava müdafaası davamız batan· 
lacaktır. 

Falih Rıfkı AT Al 

DÜZELTME 
Dünkü b~betkemizin üçüncü fıkra

smrn beşinci satırının sonunda (bel' 
türlü t aarruz harbı) yanlışlıkla (mane
vi taarruz harbı) olarak çıkmıştır. 

Ôzür diler, düzeltiriz. 



SON DAKiKA: · 
" Selanikıe umumı grev ilanına hazırlıli 

Son hadiselerde ölenlerin cenaze alayı yapılırken 
yeni kargaşalıklar çıkmasından korkuluyor. 

Atina, 10 (A.A.) - B. Metaksas ye
ni beyanatında son Selanik hadise le.ri
nin ekonomik değil. sıyasal ve inkılap· 
çı olduğunu, bu yüzden hükümetin yap· 
tığı tavsiyelerin, gösterdiği menfaatle
rin konfederasyonca reddedildiğini ve 
sebeb olanlar hakkında şiddetli takibat 
yapmayı bildirmiş olmasına rağmen 

delegelerin isteklerinde ısrar ettikleri· 
ni ve umumi nizamı bozacaklarını dev
letin kanunlarını karşılarında bulacak
larını söyledi, İşçi reisleri konfederas
yonu sabaha kadar toplandı. Selanikte 
i•çilerin öldürülmesinden dolayı hükü
künıeti protesto etmeye ve işçilerin hak
larının temini için 24 saatlik umumi 
~v ilaruna karar verdi. Umumt g.rev 
baflarsa devam edeceğinden, ~i 
hi~etleri felce uiratacağından kor • 
ku.luyor. 

. Konfederasyon bir beyanname neş· 
rcderek hükümeti takbih edecek ve halk-

tan yardım istiyecekti.r. Komünist me
buslar liderlerine ve hükümete mek • 
tuplar yazarak Selanikteki kanlı hadi
selerin partileri harekete getirmesini, 
mecli~in toplanmasını ve işçilere kar~ı 
şiddet hareketi göste.ren hükümetin dü· 
:,;ürülmesini istediler. Ve kabineyi pro
testo ettiler. Komünistler vaziyetin 
ağır ve ciddi olduğunu kaydediyorlar. 

Papana;;.tasiu ezcümle dedi ki: 
" - İşçiler hadiselerden mesuJ de· 

ğildir. Öldürülenler arasında polisle • 
rin olmaması işçilerin taarruz etme • 
di ğini gösteriyor. Tüccarların teklifleri 
adilane tatmin edici değildir. Mlonas 
Çaldaris ve Sofilis anlaşırlarsa hükii· 
meti düşürmek için kafi olacııklar gibi 

görün il yor. . 
Ölenlerin cenaze töreninde yeni ha· 

<liselerin çıkmasından korkuluyor. 
Selanikte polis faaliyetini tatil etti 

ve polisin i•i ~skere verildi. 

Bitaraf devletler Milletler Cemiyetinin 
ıslahını istiyorlar~ fakat görüşleri ayrı ayrı. 

Cenevre, ı O (A.A.) - Yedi bitaraf 
.devlet görüpelerini bitiimi1lerdir. Neş
redilen bir tebliğde bu devletlerin" mil· 
lctter cemiyetinin lUzumuna kani ve fa· 
kat islabat yapılması lüzumunu kabul 
etınckte oldukları bildirilmektedir. Ge
rek bu islahatın ıekli ve gerek zecri ted
birlerin devamı meselesinde görüşler 

1 karar verilmiştir. 
· Habeşistarun ilhakı, acı bir intiba ve 

hayret uyandırmıştır. Bu duruma şimdi
den sarih bir hal çaresi bulunmalıdır. 

Cenevre, 10 (A.A.) - B. Eden bu-
ray~ g-elmiştir. 

Negüs davasını Cenevrede müdafaa edeceli 
Kudüs, 10 (A.A.) - Necaşinin et

rafında bulunanlar, Haile Selassienin 

habeş davasını müdafaa etmek üzere 
hemen Cenevreye hareket edeceğini 
söylemektedirler. 

Kudüs, 10 (A.A.) - Negüs gazete

lere yaptığı beyanatta, teessürle olmak

la beraber, müsavi olmayan bir savaşta 
devam etmemeye ve memleketin men-

faatlerini Cenevrede korumaya karar 
vermiş olduğunu anlattıktan sonra de

miştir ki: 
"- Milletler cemiyeti prensiplerine 

sadık bir surette bağlı olan bir ulus and
laşmaları bozan bir devletin arzusu ile 
haritadan silinemez ve silinmcmelidir.,, 

Negüsün beyanatı, hakkaniyet zayrf 
ulusların kuvvetlilere karp himayesi 
yolunda bir hitabe ile bitmektedir. 

B. Flandenin bakanlar meclisinde beyanatı 
Paris, 10 (A.A.) - İyi malOmat a

lan mahfiller, B. Flandenin dün bakan
lar meclisinde dış sıyasa hakkında yap
tığı beyanatın iki buçuk saat sürdüğünü 
kaydediyorlar. B. Flanden, İngiltereyi 
Fransa ile birlikte ltalyaya karşı müş. 
terek bir sryasa güdmeye sevk için yap· 
tığı gzyretleri izah etmiş ve İngiltere
nin bunun için vaktinde karar verme
miş olduğunu esefle kaydetmiştir. Fran
sız hükümeti Romaya daima itidal tav
siye etmiş ve İtalyayı milletler cemiye· 

ti ve İngiltere için kabul edilebilecek 
bir barış yapmıya imaleye çalışmıştır. 

B. Flanden bundan sonra, Boğazla

rın tahkimi hakkındaki tilrk ·talebine 

karşı Fransayı elveri'li bir tavır ittiha

zına scvketmiş olan ıebebleri anlatmış 

ve nihayet küçük antant görüşmeleriyle 

alakalı olarak Avusturyanın yeniden si
lahlanması meselesinden ve Balkan an
tantı konferansı neticelerinden bahset
miştir. 

Mısır kabinesini Nahas Paşa kuruyor. 
Kahire, 10 (A.A.) - Kabineyi Vafd 

partisi lideri Nahas paşa kurmaktadır. 

Bütün bakanlar Vafd partisinin azası-

dır. Dış bakanı, son Vafd kabinesinde 
dış bakanı olan Vasıf Galib paşadır. 

İtalyan kıralının habeş imparatoru ilanından sonra 

Fransız basını hoşnut görürımiyor 
Fransa Romaya ilıtiraz kayıtları bildirdi 

Paris, 10 (A.A.) - Hükümet, dün 
akş:am İtalya hükümetine yaptığı teb • 

ligatta Habe~istanın ilhakı lıakkında 

ihtirazi kayıtlar bildirmiştir. 

Paris, 10 (A.A.) - İtalya kıralmın 

habeş imparatoru ilanı fransız gazete· 
lcrinde hara.retli tefsirlere sebeb ol
muştur. Jurnal gazetesi diyor ki: 

" Fransız hükümetinin İtalyan ~ıü -
lciimetine bir protesto göndermi!? olma
sı esefe değer. Bunun Cenevreye h·.·~ 

görünmek için yapılan bir formalıtf 
ese.ri olduğunu umuyoruz.,. 

Pertinakı;, Eko dö Pari gazetesi:ule 
yazıyor: 

"Dün sabah fransız bakanlar mecli
si, habeş meseleı;i ile meşgul olmuş ve 
M. Flanden'in teklifi üzerine Habeşis
tanın ilhakı takdirinde zecri tedbirlerin 
kaldırılmasına imkan olmadığı filcrinde 
bulunmuştur.,, 

Cenevrede bütün devletler nitngil -

tere hükümetinin hattı hareketini takib 

etmeleri muhctmeldir. Yarının başba • 

kanı 4'ayılmış olan B. Leon Blum'un da 

fikrini almış bulunan B. Pol Bonkur'. 

un elindeki talimat bu şekildedir. Fa

kat İngiltere hükümetinden ne türlü 

bir hareket beklenil;bilir? Şimdiye ka

dar bu suale cevab vermek imkansız 

değilse de güç olmuştur. 

Baldvin kabinesi, her zaman olduğu 

gibi, muhtelif cereyanlar arasında çır

pınmaktadır. Bununla beraber zecri ted

birleri tatbik eden devletlerin dünkü 

hadiseden kendi davaları lehine istıia

deye kalkışacakları şüphesizdir. Fakat 

şimdi bu tedbırler, prensiplerin inti -

zamını alabilir mi? Habeşistan yenildi
ğinden mesele, onun bu mağlfıbiyetinin 

ULUS , .. : r 
s ,,,...'J ı 
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l DIŞ HABER E 
Habaşistanclaki i.talyan şimal ve cenııb orduları birleşiyor. 

Habeşistaıı için hazırlanan kararnameler i .ğreti ınalıiyette irniş 

Roma, 10 (A.A.) - Habeşistandan 

gelen son haberleı de Badoglio ve Gra
ziani kuvvetlerinin pek yakında birle
şecekleri bildirilmek~edır. 

1 talyanlar, şimdi Adi~al,aba ile 
fransız somalisi arasındaki demiryolu· 
nu baştan ba:;.a kontrolları altında bu· 
lundurmaktadırlar. 

İtalyan krtaları, fransız somalisi ya 
kınında bıılunan Davanle gümriik nıev· 
kiini işgal etmişlerdir. 

il abf'Ş şefleri itcıl)·anlarcı 

teılinı oluyorlar 
Roma. 10 (A.A.) _ İtalyanlar tara

fından i~gal edilmiş olan bölgelerde 
dehaletlerin devanı etmekte olduğu ha· 
her verilmektedir. 

Bruton reisi Decaı Mesfun Dehra • 

Tabor'da bulunan Ge;,,eral A•il Stara

çe'ye teslim olmuştur. Adisaballa'da 

Negüsün esiri bulunan e"ski Gocam va· 

lisi Ras Hailu teslim olmak üzere ital
yanlara ba,vurmu§tur. 

. Roma'da, Habeşistan imparatorluğu 

tahtına meşru olarak varislik iddiasın
da bulunan iki ki~inin İtalyanın üstün· 

lüğünü bu suretle tanımrş oldukları 

ehemiyetle kaydedilmektedir. Bu iki ki
şiden biri Tigre kolunun müddeisi olan 
Kıral Yean'nın sülaleıine diğeri de Go
cam kolunun müddeisi bulunan Negüs 
Teklai Manot ıülalesine mensuptur. 

B. Menemencioğlu 
Sovyetler Birliğinden -

ayrıldı 
Moskova, 10 (A. A.) - Türkiye dıt 

bakanlığı genel sek_reteri B. Numan 
Menemencioğlu Stalin otomobil fabri

kasını ziyaret etmiş, Metro ile bir ge· 

zinti yapmış, öğleden sonra dış komi

seri muavini B. Krenstinski tarafından 

kabul edilerek akşam üzeri Sovyet Rus• 

yadan hareket etmiştir. 

B. Numan istasyonda B. Krestinski 

ile Türkiye büyük elçisi B. Zekai Ap

aydın, Romanya orta elçisi B. Ciunti, 

dış komiserliği yüksek memurları ve 

Türkiye büyak elçiliği memurları ta

rafından selamlanmıştır . 

umumi sıyasa üzerinde uyandıracagı 

akisler hesaba katılmak suretiyle hal

ledilmek gerektir. 

Milletler cemiyetinin vaz!yeti 
ne olacak? 

Lüsyen Burg Pöti Pariziyen gaze • 

tesinde diyor ki: 

" Cenevre konseyi son derecede güç

lükler içinde kalacak ve bu güçlükler 

kararını bir başka zamana bı.rakmak su

retiyle yenebilecektir. Çünkü art~: bu 

defa zecri tedbirleri ne kaldırabileC'.ek, 

ne de ~iddetlendirebilecektir. Eğer 

zec.ri tedbirleri kaldıracak olun:.a önce 

almıs olduğu tedbirleri inkar etmiş. 
fazl; olarak fütuhatı mükafatlandırmak 
gibi bir tavur takınmış ol.:caktır. Eger 

zecri tedbirleri şiddetlendirecek olu.r

sa harb bittikten sonra galip devlete 

karşı herlı.~ıgi bir ceza tertibini düşün

meyen milletler cemiyeti mukavelena

me:;i ahkamının hilafına harc.rket etmiş 
olacaktı.r. Binaenaleyh Cenevredeki 
murahhaslar, işleri olduğu gibi bırak
makla iktifa edeceklerdir ... 

1:1 umani te gazetesi, "faŞ,izmin mey
dan okuması'' ünvanı altında B. Muso
lini kararnamelerini neşretmekle ikti • 

fa ediyor. 

Pöti Jurnal gazetesi, Duçenin beya
natının her tarafta derin bir hoşnud • 
uzluk uyandırdığını bildiriyor: "Bu 

hadisenin akisleri Cenevrede kendini 
göı;terecektir. Yarın Cenevrede bilhas
sa İngiltere tarafından şiddetli beya . 
nata intiza.r edilmektedir.'' 

/ i<ıl')'·anlar Cilmti dnniryolurıu n 

başlıca noktalarım aldılar 

Cibuti, 10 (A.A.) - İtalyan kuvvet
leri Diredaua'ya sarmışlar ve Cibuti · 
Adisababa demiryolunun başlıca nokta· 
!arın ıişgal etmişlerdir. 

Son günlerde çıkmış olan arl·-ie · 
ler esnasında demiryolunun sel.\metini 
tcmın etmek üzere geçenlerde Direda
ua'ya gönderilmiş olan fransız müfre · 
zesi, Cibuti'ye dönmek üzere hazırlık · 
larda bulunmaktadır. 

Karornameler iğreti mahiyetle 
imiş. 

Roma, 10 (A.A.) - Roma sıyual 

mahfilleri, Habeşistanda dünkü karar· 

namelerle kurulmu§ olan şimdiki reji-. 

min i~reti olduğunu söylemekudir. Bu 

rejimin meseleleri nihai surette halledil· 

diği zaman, mer,,ezde Amhara bölge · 

s!nde bulunan eyaletlerle sınır bölge · 
sindeki eyaletler arasındaki başkalığın 
hesab-a katılma~ı ihiim~li va.rdır. - • 

. Aynı mahfiller, İtalyanın Habeşista· 
na karşı ileri sürmüş ol~uğu isteklerin 
he .. zaman bu ba§kalk esası üzerine ku· 
ruln:ıuş olduğunu .söylemektedir. 

llabeşiıtanda da J~isı kurum
ları açılacak 

Roma, 10 (A.A.) - B. Musolini, Ro
ma faşist kurumu şefi federal sekreteri 

B. Eduar Heryo 
· Dış vaziyeti vahim 

....:.. 

görüyor 
Paris, 10 (A. A.) - B . Heryo Övr 

gazetesinde dış vaziyetin bir taslağını 

yapmakta ve bu vaziyetin vahim oldu

ğunu beyan etmektedir. Mumaileyh, 

diktatörlük rejimine tabi olan memle

ketlerin liberal memleketlere tahak· 

küm etmekte ve bunlara meydan oku

makta olduklarını ilave e~emektedir. 

B. Heryo diyor ki: 

"- Musolini Habeşistanı ilhak ve 

ayni zamanda kollektif emniyet hak
kında yeniden görüşmelere girişmek 
için Milletler Cemiyetinin emrine ha
zır olduğunu ilan etmektedir. Bizi ne 
kadar da hakir görüyor." 

•••• 
Negüs'ün eski hava 

danışmanı 

Tevkif edildi, flıkaı sonra 
serbe!Ct bırakıldı 

Versay, 10 (A.A.) - Kanuna uygun 

olmayarak ithal ettiği tayyaresi zapto

lunan Druyye geçenlerde fransız me

murlarının gözü önünde havalanıp kaç

mıştı. Druyye Tuluza uğradıktan son

ra Villakubleye varmış ve hemen tev· 

kif edilmiş, fakat Versay sorgu hakimi 

kendisini serbest bırakmıştır. 

1\ illetler Cemiyeti 
lionseyi hu~üıı . .. 

t~ Jlanıyor 
( Bafı 1. inci sayfada) 

Bitttrof det'ietlt>rler delegelf'l'İnİll 
toplanlı!ıı 

B. Vegro • Or::ızi'yi Arlisababa'da bir 

sivil faşist kurumu viıcuda getirmcğe 

memur etmi~tır. 

B. Alessandıini, vali B. Bottc-ai na
mına Adisahaba'daeki yabancı elçilikle

ri ziyaret C'tmiştir 

llcıbı·~istant1 /.[elen i/l; 
/W.'iffl IU.'i')'"tll f'.'fİ 

Adisababa, 10 {A.A.) - Aı;mara'dan 

buraya ilk posta tayyaresi gelmiştier. 

Bu suretle gündelik posta ı;erv isi açıl· 

mış oluyor. 

1600 kilometreden ibaret olan mesa

fe, gidip gelme altı saatte katedilecektir. 

A ... J.-e.ri harekat bitli 
Asmara, 10 (A.A.) - Alman haber 

alma bürosunun hususi muhabirinden: · 

Habeşistanın en ehemiyetli .noktala

rının işgaline bitmiş gözü ile bakılabilir. 

İtalyanlar şimdi memleketin siyasal teş

kilatına bir sist~m içinde· nüfuza ba1l<l· 

mışlardır. Bu sömürgeleştirmek vazife

si büyük zorluklarla karşıl<ışabilecektir. 

Zira habeş imparatorluğunda öyle oy· 

maklar vardır ki, Negüsün tahakkümü· 
nü kabul etmemişlerdir. Ve ba"k bir ta· 

hakki.im de kabul etmiyeceklericlir. 

Adisababa'da havat normal :ıeklini 

tekrar almaya başlamıştır. 

B. Azana 
Cumur Reisi oldu 

Ma<lrid, 10 ( A.A.) - B. Azana bu· 
giin milli meclis tarafından Cumuc 

Başkanlığına seçilmi~tir. -·-·-----
l(ısa Dış Haherlf•r 
* Dublin - 'B. dö Valera, Zurih' • 

den Kingston'a gelmiştir. Zürih'de kett 
di:;ine gözlerinden ameliyat yapılmış • 
tır. B. dö Valera, coşkun tezahürlerle 

ka.rşılanmıştır * Berlin. - Deniz mahfilleri, ingi· 
liz amirallığının Könard Layn posta 
vapurlarına ingiliz devleti nam ve he • 
sabına toplar koyması ic;in izin vermit 

olduğuna dair o1an haberi heyecanla 

karşılamışlardır 

. • Cebelüttarık - "E" sınıfına ~n

sup 9 ingliz torpido muhribi İngiltere· 

den buraya gelmiştir. "Dodney" büyuk 

dritnotunun pazartesi günü buraya va· 
sıl olacağı sanılmaktadır. 

* Paris, - Amerika Birleşik devlet

leri harbiye bakanı B. Duff Cooper, 

Flandr'daki harı.- meydanlarını gezmi~

tir. 

* Varşova, ~- eumur oaşkanı, ordu 

genel mtifetti~i ve hükümet azaları pa

zar~esi günü Vilna'ya hareket edecek. 

lerdir. Salı ~ünü maresal Pilsudskinin 

kalbi, Vilna a~kcri mezarlığında hazır-,, 
!anan lahda konacaktır. 

* Tokyo, - Harlı bakanlığı, geçeıı 

ağustosta askeri işler şubesi direktörii 

general Nagata'yı öldüren kaymakam 

Aizavanın divanı harpça ölüme mah· 

kum edildiğini bildirmektedir. 

~-------·----~-
Filistin' de vaziyet 

Kudüs. 10 ( A.A.) - Vaziyet düzel
mcğe başlamıştır. Dün bazı hadiselec 
vukua gelmi" ise de ehemiyetsizdir. Cenevre, 10 ( A.A.) - ''Bitaraf., dev

letler delegeleri. dün saat 15 den 19 a 

kadar devam eden bir toplantı yaparak 

milletler cemiyeti konseyinin yarınki 

topltoplantı ·mda •akınaeakları mü~te· 

rek tavır hakkında görüşmüşlerdir. • 
l 

Dün Mısırdan buraya iki İngiliz a
layı gelmiştir. 

i Bir yunan tekzibi 

"Bitaraf,, delegelerin Fransa ile İn

gilterenin ne (ıbi bi• tavır takınacak
larını öğreninceye kadar verece ki eri 

kararları sonraya brrakacaklan söyle
nilmc..1ctedir. 

Atina, 10 (A. A.) - Bulgaristanın 

tekrar sitahlanmak için yapabileceği ta· 

lebi Yunaııi-tanın kabul etmiye mec

bur oldugu hakkındaki sözde B. Me· 

ta ksas tarafından yapılan beya ıat hal-· 

kında bul gar gazetelerınin verdi •i 1 ıl 
ber kafi olarak yalanlanmı<:•ır. 
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Şu halde ahldk kaideleri, şahsiyet 
gibi, şeref gibi, namus gibi, yurd gibi, 
miılk gibi mukaddes tanıdığımız kıy • 
metlerin müdafaasına yarar. Biz bu 
kaidelere riayet temekle topluluğu, sos
yeteyi inhilfildcn korumuş oluruz. Yok
aa bu kaideler, bizim ferdi isteklerimize 
ve ihtiyaçlarımıza cevab vermez. Bila
kis onlarlatcza d halindedir. Vazifemizi 
yerine getirirken bir feda'dirlık yaparız. 

Mesela tembel tembel evde dururken 
vad!e uğruna erken kalkar iş başına ko
şarız. Yahud, bir şey icad edeceğiz diye 
kendimizi zorlar dururuz. Gerçi bunla
rın sonunda insan bir zevk duyar fa. 
kat. muhakkak ki, hayatımızda ve kud
retimizden epeyce şeyler feda ettikten 
sonra o zevke varıyoruz. Şu halde biz
de vazife gören şahısla, arzu ve ihtiyaç
l:·ım tatmin etmek istiyen ferd adeta 
• icadele halindedir. Bu ikisini tama-

·•le uzlaştırabilen adam bahtiyardır. 
Vazife nedir ve bunu kim emreder? 
Vazife vicdanımızın bizi yapmakla 
kellef tuttuğu şeydir. Vazifelerimi-

d sayrmk mümkün değildir. Her neyi 
vicdanım emredreee o benim vazifem o
l ur. Gene Kanta göre, vazife, hislerimin 
bana kabul ettirdiği şey değil, aklımın 
emrettiği şeydir. Mesela. bir kimseye a
'cıdığım için yardım etmek istesem, 
merhamet his!;ine tfıbi olarak hareket 
etmiş olurum ki bu caiz değildir. Çün
kü, her yardıma muhtaç olan kimse 
merhamet celbetmesini bilmez ki .• Öy
leleri vardır ki rol yaparak sizi acındı
rır. Öyleleri vardır ki, fakir olduğu 
halde soğuk ve mağrur görünüşü ile 
n .• rhametinizi değil, gazabınızı tahrik 
eder. Halbuki o da fakirdir. Acıdığımıza 
veriyor da kendine acmdırmasını bil
miyenc neden vermiyoruz? Binaenaleyh 
merhamet hissine değil, aklınızın ver_ 
diği hükme itaat ederek hareket ede
ceksiniz. 

Digcr misal: Kendisine sempati duy
du ·unuz birisine iyilik etseniz:. Yine 
se:npati gibi süratle değişmeğe müstait 
bir hi~ .. e t ... bi oldunuz. Öylcya bue;ün 
se"Tipati duyduğunuza yann duymıya
bil.rsi iz. Bilal.is bugün antipati duydu
ğun z kimse } arın size cazip görünebi
lir. ,-r i tchawil h · ere göre değil. an
C": a' 1 a Jre h re et vazife yapmak 
sa;11 1r. 

r r. :s-1: En··rı umumiyeden 
ç.l."ner ~ bir i~ yaparsın•z, 

c i İyi de o1abilir. Fak t s"z 

e v'c • n 'iyem•·. h"m, esrarı 
c iz l "r h '"a ~ o .. tur. İn~:ın ne ahı:. t1ı 
ve ne de ahlal-sız doğar. Yani vicdanı
mız te bive saycwinde kazanılmış mu
hit ve şeı aite t, bi bir hadisedir. Tam:ı-

'Tefrika: No: 85 

miyle mül.teseptir. Burada zihnimizde 
bazı sorguların doğduğunu zannediyo
rum. İyi muhitlerde yetiştikleri halde 
fena, fena muhitlerde yetiştikleri hal<le 
iyi insanlar yok mudur? 

Evet ama, bu hadiseleri de tamamiy .... 
le müsbet ve sarih sebeblerle izah müm· 
kündür. İnsanda mcvcud olan şey sade
ce bir hassasiyettir. Bu hassasiyet üs
tüne terbiye yoluyla bina edilecek olan 
şahsiyet bazan biç umulmadık neticeler 
verebilir. İyi dürüst ayle çocukları ara
sında hırsız ve namussuzlar görülebilir. 
Buna mukabil bozuk muhitlerde de te· 
miz insanlar yetişiyor zannedilir. Bu 
suretle insan şahsiyetinin, insan seciye
sinin teşekkülünde esrar engiı bir kud· 
retin müdahalesi ve mukavemeti var 
zannolunur. Halbuki bu hadiselerin bir 
takım m:ıddi, uzvi, bir kelime ile irsi 
sebebleri vardır. Hemen şunu ilave ede· 
yim ki ben hırsızlık, namussuzluk ve ya
hud dürüstlük, hayır&everlikı alicenap· 
lık gibi iyi ve kötü hasletlerin ana ve 
babadan irsen intikal ettiğine inanmiyo
rum. Bugünkü ilim, iyilik, kötülük, sa
natkarlık. §airlik, ressamlık, llimlik gibi 
müktesebatın irs yoluyla intikal etmedi
ğine ve bu nevi yüksek kazançların inti
kal esnasında dağıldığına hükmetmiştir. 
Şairin çocuğunun şairliğe, ressamın ço
cuğunun ressamlığa ve musiki şinasm 
çocuğunun musikiye olan istidadr rengi 
cinsi belli bir istidad değildir. İntikal 
eden sadece bir hassasiyetten ibarettir. 
Yukarıda söylediğim cinsten bir hadise 
varsa şöyle izah edilir. Çocuk babasının 
kütüpanesine sahih olur. Yahud kulağı 
küçüklükten itibaren musiki terbisei gö
rür. Böyle bir çocuk büyüdüğü zaman 
ister istemez o yola gitmeğe mecbur o
lur. Aynı çocuğun başka muhitlerde 
ba ka şey olması da mümkündür. Şu 
halde her ne oluyorsak cemiyetten gör

düğümüz terbiye sayes;indedir. 

Demin dedim ki irsle bir takım uz
vi sebcbler verilen terbiyenin aksi netice 
hasıl etmesine sebeb olur. Alkolik baba
ların çocuklarında görüldüğü gibi. Ço
cuk şiddetli bir muvazene!iizlik istida
diyle dünyaya gelmiştir. Elbette normal 
çocul.lara yapılan t esirler bu nevi gay

rı taebiilik istidadı taşıyan çocuklarda 
aynı neticeyi vermez. Böyle çocuklann 
dik :ati az olur. Hassasiyeti ya az veya 
müfrettir. Lüzumsuz bir taşkınlık göste
rirler. Yahud çocuk fiillerine, hareketle
rine tam manasiyle tasarruf edememek 
gibi uzvi bir maliıliyetle doğmuştur. 

So rcı iyi ş-.rait dediğimiz "eyin de 
her vakıt iyi olduğu şüphelidir. Ay:nı 

ayle e yeti en iki kardeş asla aynı şera

ite t bi olmuş sa lmaz. Cocuklard n bi
ri i:ı erl. l., biıinin krz: oluc;u tabii biri
n"n k\ iıl. b"rinin b"" ük olusu. birinin 
g el bir" in çirl in oluşu, a a b1banm 
da ruh , ina olmay şı çocu :lann tcrbi
v "lde bü ı.ik bir farbn meydana gd
m .. i"le s b b olabilir. Bizde en iyi san
d , m :r. aylelerin yüzde sel:seni çocuğu
ru iyi t rbiye etmesini bilmez. Gate e
der. y 1 ı ına göz yumar. Başkasının 
m l mı hürmet etm_sini iyi telkin et

mez. Vazifenin kutsiyetini iyi aşılamaz. 
Binaenalyeh çocuk, karşısında yumuşak, 
keyfi, lıütün arzularına itaat eden bir 
dünya olduğu kanaatine varır. Her iste
diği yapılır, beğendiği oyuncaklar ılerhal 

Fransız komünistleri ne diyor?. 
Yeni başvekil olacağı ı;öylenen Sos- ı 

yalist lideri Blum, komünistleri iktida
ra iştirak etmcğe çağırınıştı:.r. Parla
mentoda adedleri artan, ve halk cephe
sinde rolleri son derece ehemiyetleşen 
komünistlerin bugün için neler düşün
düklerini bilmek faydasız olmaz. Mau -
rice Thorez'in fransız halkına hitabının 
mühim pa.~çalarını bu münasebetle alı
yoruz: 

« ... Tabiatın ve kendi evladlan
nın bol servetlerle teçhiz etmiş oldu~u 

Fransamızda mesud yaşayabilirdik. Ve
rimli topraklarımızda güzel hasadlar 
yapılıyor. Fransanm üzüm mahsu:ü 
dünyada birincidir. Hayvan yetiştirme 
ziraatımızın esaslı kaynaklarından bi
rini te~kil etmektedir. Eskiden beri 
zengin bir tarım memleketi olan Fran
sa bugün kömür, idroelektrik, döküm
haneler, çelik yapımı, makineler ve 

kimyahaneler ile dokuma endüstrisine 
de malik bulunmaktadır. 

Fransa tayayreciliğin be§iği halini 
almıştır, tayyareleri ve motörleri dün
yanın en meşhurları arasındadır. 

Faris endüstrisi, biçki ve moda iş -
leri, bugün dünyada halkımızın mezi -
yetlerini ve zevklerini takdirle andır -
maktadır. 

Fakat fabrikalar kapılarını kapa
makta, makineler işlemelerini yavaş

latmakta, atelyeler boşalmaktadır. Çün
kü, bir çok nesillerin birikmiş çalışma· 
sının meyvası olan servetler, tufeyli 
bir azınlrğın malı olmu~tur !'' 

" ... Mali oligaI"§inin mümessilleri, 
Banque de France'ın Bonaparte tarafın 
dan ku.ruluşu tarihi olan 1803 den beri 
bu bankanın Regence konseyini i'gal 
etmektedirler. 

Fransa, 130 senedenberi üç ihtilal 
yaşadı, beş defa rejim değiştirdi. Bütün 
bu kararsızlıklar, felaketler ve karışık
ltklar içinde değitmcden kalanlar, ser -
maye sahiple.ridir. 

Banque de France ! İşte h\ikümeti 
ba~.arısrzlığa uğratan ve ona arzularını 
zorla kabul ettiren kuvvet! 

Umumun reyini hiç de itibara al
maksızın kabineleri deviren odur ... 

" ... miisterisizlik yüzünden dük
kanlar kapanmaktadr.r Parisin ve eya • 
}etlerdeki büyük §elıirlerin bazı rnalıal
le)erinde, üzerinde "satılık veya kira
lık'' levlıası bulunan magazaların man
zımısı içler acısıdır. Orta sınıfın küçü'; 
h lkı, bosta kalmrş memurlar, iflas et • 
miş tüccz,r, yersiz mühendis, davasız 

a\ •1.at, muşteri iz doktor, i...tikbalsiz ta
lebe, şaşırmış, ezilmiş bütün bir genç-

alınır. Hiç darılma yoktur, herkes önün
de eğilir .. Böyle bir çocuk tabiatın sert 
ve haşin kuvvetlerini, cemiyetin kati ve 
umumi kanunlarını anlamakta gecik
mektedir. Mektebe gittiği zaman buhran 
gcsiren çocukları bilirim. AhHikı bozul
masın diye on iki yaşına kadar son de
rece yanlış bir kanaatle evde tutulan ço
cuklardaki ta~kmlık uzun seneler de
vam eder. 

lik., hepsi, hakaret '\Je zillet içinde ya -
şamaya mahkiımdurlar. 

Köylerimiz tarım kırizinin tesiri ile 
harab oluyorlar. Köylüle.rimiz, ambar
ları buğdayla dolup taşarken ve mah
zenlerinde şarap varken, milyonlarca 
erkek. kadın ve çocuğun en basit ihti
yaçlarını bile teminden aciz bulunma
ları yüzünden, en büyük zorluklarla 
karşılaşmaktadır.,. 

" .•. kalabalık nufuslu ailelere ha
kiki ve tesirli bir şekilde yardım etmek, 
aile reislerine i~ ve daha yüksek yevmi
yeler vermek lazımdır. 

Büyük aileleri daha geniş apartı -
manlara yerleştirmek, onl;ı.rı amele ma
hallelerinin havasız, güneşsiz ve neşesiz 
dar sokaklarına ve avlularına gömül
mekten kurtarıp mutedil fiath ve ha -
vah yerlerde oturtmak lazımdır. 

Acemi işçilerin yetişmesine bakmak 
ve kabiliyetli çocukların tahsillerine 
devamını temin eylemek lazımdır. Bu 
çocuk1arm yüksek tahsillerini bitirdik-
ten sonra bilgilerini ve 
kollektivite hizmetine 
güvenilebilir. 

i~tidadlarrnı 

koyacaklarına 

Aynı fikirler üzerinde şunu da söy
liyelim ki fransız sporunu kurtarmak 
lazımdır. 

Son milletlerarası mi.isabakalarda 
ekiplerimizin elde ettikleri neticeler 
hiç de parlak değildir. 

Bu da sporu koruyacak ve gençleri
mize spor yapmak imkanlarını verecek 
vasıtaları temin eyliyebilecek genişlik
te bir politikamız olmamasındandır.'' 

" ••. kültür gerilemesi manevi çö· 
küntüye eklenmektedir. Fransa uzun 
zamanlar fikir, edebiyat ve sanat saha
larında nur saçan bir merkez halinde 
bulunmuştur. 

Rabelais, Molibre, Voltaire, Balzac, 
Victor Hugo ve Zolo'ları yetiştirmiş 

olan memlekette bugün edebiyat pek 
acıklı bir yabancılık içindedir. Müsteh
cen edebiyat ile saçma yazılar biribirle
riyle rekabet etmektedir. Bazı nadir 
istisnalar hariç, sinema ve tiyatro sa • 
hasında da vaziyet bu merkezdedir. 

Halbuki istidadlar yok değildir. Bu 
suretle 200 aile yurdumuzu haraphğa, 
felakete sürüklemektedir.'' 

" ... Halkımızın almyazısı ne Romada, 
ne Bcrlinde, hatta ne de biz komünist
lerin büyiik bir bağlılık gösterdiğimiz 
Moskova da taayyün edebilir. Bu dünya
nın hiç bir idare merkezinde olmayıp 
yalnız bir yerde taayyün eder: Pariste.'' 

"faşizm aynı zamanda, dışarda, bir 
sergüzeşt ve tahrik siyaseti tesirini yap
maktadır. Faşizm harb demektir. Hiç 
bir namuslu adam bundan şüphe edemez 
Musolininin Etyopya halkına saldırı

şından ve şimali Çinin japon askerleri 
tarafından alınmasından sonra heyecan 
içinde bulunan dünyanın üzerinde Hit
lerin ağır bir tehdid havası esmektedir." 

'' .•. yurdumuzu seven bizler, kuvvet
li, hür ve mesud bir Fransa yapmak is
tiyoruz, öyle bir Fransa ki, memleketin 
şimdiye kadar gördüğü hükümetlerin 
hepsinden kuvvetli bir işçi ve köylü hü-

ca insanın canı ile binlerce medeniyet değe
rinin ortadan kalkmasına malolarak garb 
dünyasını bir harabezare çeviren kazanç ve 
rekabet yarışlarını biliyorlar. 

kümetine malik bulunsun, öyle bir Fran• 
sa ki 200 aylenin ve onların ücretli a• 
damlarının fransızlar arasında yarattığı 

ayrılıklardan faydalanan Hitlerin tehdid 
}erinden korkmasın. 

Evet, biz komünistler, öyle bir Fran
sa istiyoruz ve yapacağız ki onun ser
maye boyunduruğundan kurtulmuş o
lan çocukları hep birlikte: 

"Bir karış yabancı toprağında gözü
müz yoktur, fakat yurdumuzun bir kanı 
toprağına dahi dokunulmasına müsaade 
etmeyiz.'' 

Diye bilsinler;'' 
"Her şeyden evvel fakirlerin sefale

tini azaltmak, işsizlere iş ve ekmek ver
mek, iş gündeliklerini doğrultmak, kü
çük memurlara ayrılan yardım ve tazmi
natı esaslandırmak, devlete hizmet et
miş kimselerin tekaüdiyelerini, eski sa
vaşçıların maaşlarım düzeltmek, sanat• 
karlara, küçük tüccarlara yardımda bu
lunmak ve tarım mahsullerini yeniden 
kıymetlendirmek için, zenginlerin para 
venneaini istiyoru.s. 

Biz, fakirleri zarara sokmak için or• 
taya atılmış riyakar bir uıul olan Deva~ 
lüasyon'a karşı kati surette frangın k~ 
runması tarafdanyu. Artımm korumak 
ve frangın müdafaasını temin için ve de~ 
let büdçeainin muvazenesini mümkün 
kılmak için gene zenginlerin para ver· 
mesi Jazmıdır. 

Komünist partisi 500.000 franktan 
fazla olan büyük servetlerden fevkalidc 
olarak mütezayid bir vergi almmasmı 

teklif eder; Şu suretle ki: 

500.000 franktan 1 milyona kadar % 1 
1 milyon ,. 2 ,. ,. '10 S 

2 "5" .. %1, 
5 .. 10 .. .. % 9, 
10 " 20 .. .. % 12 
20 .. 50 .. .. % ıs, 
ve 50 milyondan fazı1a servetle.r için de 
o/o 20." 

" •.• Refah için, sefalete karşı; 
Hüriyet için, esarete karşı; 
Sulh için, harbe karşı, sizi çağmyo-

ruz." 

Türkiyenin Harb 
Fabrikaları 

Aneksartitos gazetesinin 24 nisan 
1936 tarihli nushasmdan: 

Bombardıman tayyarelerince kulla
nılmakta olup muhtelif memleketler ve 
bu meyanda Türkiyede kurulu infiliik 
maddeleri fabrikaları mamulatı olan 
bombaların tecrübesi ahiren yapılmıştır. 
Türk bombalarına taalluk eden tecrübe 
neticeleri bilhassa infilak cihetinden 
tatminkar olmuştur. Bu da, son sene
lerde Türkiye Cumuriyeti sanayiinin hu
sule getirdiği terakkiyatın mahiyetini i- ı 

fade etmektedir. Tecrübelerin verdiği 
sonuç ne olursa olsun şunu diyebiliriz JCjj 
Türkiye fabrikaları, bilhassa harb esna~ 
sındaki nakliye vasıtalarının emniyeti 
noktasından Balkanla!' i~ dddf alAkayt 
celb ve ifade etmektedir. 

Yazan: NıJrvert von BlSCHOFF 

Yeni ve kudretli fil etin önünde, doğudaki 
insan, çalışkan ve değerli bir kölesinin önün
de daha yirmi otuz sene önce durduğu gibi 
durmaktadır. Alet ile ruhu arasında daha 
hiç bir irtibat yoktur ki, nizam yahut nizam
sızlık duyguları ile duygulansın. 

Doğudaki milletler, makinanın korkunç 
kudretini, şüphe yok ki, biliyorlar. Yalnız, 
anlamak istedikleri şey, garbtaki milletlerin 
de bunu bilip bilmedikleridir. Çünkü garbta, 
mesela tüfek gibi nihayet bir insanın bir di
ğeri taraf mdan öldürülmesine ve neticede 
ağır cezalarla cezalandırılmasına yol açah\
lecck olan bir nesneye malik olmak icin dev
letin müsaadesini a·lmağa lüzum vardır da, 
şehirleri, memleketleri ve k1taları biribiı ;ne 
parçah~tma~ istidadında o!an mokinaya sa
hih ol ıak :'ahsinde, her in53!1, kendi keyfi

mektedir. Bu öyle bir barraj duvarıdır ki, 
çoğalan makinalar bunun üzerinden aşamaz_ 
Bu, makinayı öylesine kayıt altına almaktır 
ki, artık o, memleketin bir mıntakasında çer 
ğalarak ve birikerek orayı insanın irade ve 
hükmünden çıkararak kendi irade ve hlikmil 
altına alamaz. · Türkçeye çeviren: Burhan BET GE 

Makina, kendisini kendi dimağından do
ğuran ve kendi yüreğinin kanı ile besliyen 
garbh insanı mağliib etmiştir. Sevgi yüz ·n
den yumuşayan, iradesiz, fedakar ve cefa
kar bir babayı, hiikim yaradılı"ta bir 0ğulun 
altetmc:;i gibi. G:ırblı insanın hayatını, artık 
kendi yüreği değil, makinanm piston gidi~ 
g eli('lcri sev1

• ve idare etme':tedir. Hizmet 
etlT"ek üzere yaratılmış olan Golem, yarada
nm-ı çeli ·ten b'r boyunduruk t~'{mıs, kendi-
ne il vermi ol"'n insanı ayağmm aitma 
al 1

.: ez ni tir. 
u a ise, k• rucu b:.iyü · ne Jin sayısı 

hen· m hch · 1r. Bu n i ·n, ma1·ina, ge
mi d 1 a a ya :ımı ... Nat""rle 0 1 an bü
yü!· d-.le "nct--, d a insana yardım et· 
me'·te, b re et ve refah getirme ·te ve onun 

mrin n d ~n c kınamaktadır. Doğuda, in
S"""' d ha makinaya hakim bulunmaktadır. 

Şu var ki, makinalar, batıda olduğu gibi 
doğuda da çoğalacaktır. Makinanın çünkü 
getirdiği servet ve bereket çoğaldıkça çoğal
m::ı('.ı: onun yapısında yat211 bir kanuniyettir. 

Ve dokudaki insan iç in, şimdi en büyiik 
ve en trajik dava, mal.inanın mutlaka gele
c ~k ohm hücumıına karsı mukavemet edip 
cd0miyeceği ve I·cndindc yatan insanlı~ı 
m~ cinad-:ı v~tan insansızlığa iistün kılıp kı· 
larnıvaca!{ıdır. 

Dor7udaki milletler, makinanın devce ve
rimleri gibi garb dünyasında yaptığı tahri
b:ıtı da biliyorlar. Endüstri sahaları cehen
nemlerinin, na('ıl kanserli yu\ alar gibi sos
yal ve el onom"k gö deleri yiyip kemirdik
lerini biliyorlar. Sonsuz .,ervct yı;.mıannm 
ardından nasıl sonsuz sefalet ufuldarmın a
c ldığmı biliyorlar. r ~illetleri kendi iclerin
d n parcalıyan sınıf kavgalarını ve milletle
ri pazarlar etrafında biribirine parçalatan, 
harblara ve krizlere sürükliyen ve milyonlar-

ne btrak1'mıştır. 
Halb.ıki. sarkh rr>i!!etlcr. makina ile be

raber makina~ın bu belah tt\rafını asla al
mak niyetinde değildirler. Şarklı milletler, 
ma!dnamn ne kadar öldQrücü bir kudrete 
ma~ik olduğunu bildikleri içindir ki, bu kud
retın yalnız bir k kişi tarafından dissipl;n 
altına alınal.ıileccğine kanidirler. Bu bir tek 
kişi, bu defasında da: Devlet'tir. 

Devlet her makinayı, memleketin en uy• 
gun olan noktalarına dağıtacaktır. Makina 
orada, kendine verilen hizmeti görecek, ora-: 
daki mı.hitine intibak edecek ve ekonomiı<, 
ve sosyal hayatın uysal ve hamarat bir parl 
çası olacaktır. Makinanın bir noktada biri
kerek orada kendi acayip mabedlerini yap
ması ve bu mabedlerin içinde milyonlarca 
Helotun ( 1) tabii insanlıktan, yurddan ve 
milletten ayrılarak biribirine düşman sınıf.J 
lara ayrılması, devletin arzusuna ve ışıne 
gelmiyen bir keyfiyettir. Devletin istediği, 
makina başında iş gören insanların yurdla· 
nnın, mcnsub oldukları milletin ve hayat 
sartlarımn köklü insanları kalmasıdır. Tıp
kı, ovalarda topraklarını eken ve dağJrrda 
hayvanlarım otlatan diğer yurd('l.,.,lar cr'bi. 

Şarkta devlet, makina'yı kendi hizmeti -------
(Sonu var) 

altına almaktadır. Devlet ondan, rekabet ve 
kazanç değil, ihtiyaca cevab vermesini iste-

( 1) Heloslular, Ispartalılar tarafrndan mağJCıS, 

edilerek bunlarrn köleleri olmuşlard1r • ._ ' .... ... .. t 
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İstanbuı' aKi tutbol nJ.açları 

-----~ 

i J\ıiluıragücü Gençler birliğini, 
Muhafizgücü D emirsporu yendiler 

l(ongre dün 
Pariste açıldı 

Galatasarar Bey 'ozıı, Feııer Güneşi yendi 
İstanbul, 10 (A.A.) - İstanbul fut· 

bol şampiyonası maçlarına bugün de de
vam edildi. Hava ruzgarlı olmakla be
raber oyuna elverişli idi .• 

Hakim oynadığı halde kendisine ya
pılan bu s<t}'r Fenerin maneviyatım kır
dı ve sinirlerini bozdu ve oyun sert bir 
cereyan almağa başladı. 24 ve 27 inci 
dakil:alarda iki güneşli oyuncu sakatla
nıp dışarı çıktılar. 32 inci dakikada E
sat sert bir hareket yüzünden hakem 
tarafından sahadan çtkarıldı. 

Çankaya - Kırıkkale Gücü, Altınordu Güvenç 
Paris, 10 (A.A.) - Sosyalist parti • 

sinin milli kongresi, bu sabah saat 10 
da açılmıştır. Kongreye eski Paris me
buslarından B. Graziani rtislik etmiştir. 

Taksim stadında 

Spor berabere kaldılar. 
İlk maçı Altın Ordu • Fener Yılmaz 

takunlan yaptılar ve Altın Ordu saha
dan 3 - 5 galib çıktı. 

Dün, Ankara mmtakası lik maçları
na devam edildi. Hava güzel olduğun
aan, her iki sahaya, bilhassa, Muhafız 
Gücü alanına, bir çok seyirci toplanmış
tı. Yarım saat kadar süren bir yağmur
la, çamurlu bir hale gelen sahalarda ya
pılan maçları sırasile yazıyoruz: • 

'Muhafız Gücü alanında: 

Ankara Gücü -
• Gençler Birliği 
Taraftarlarının coşkun alkışlarile a

lana çıkan bu iki ileri kulübün karşılaş
ması, Ankara futbolcuları arasında, 
'Ankara - İstanbul temasları kadar heye
can uyandırmıştı. Dünkü yazımızda 
ınlatmağa çalıştığımız sebeplerle iki 
kuHip de bu maça ehemiyet veri -
yorlardı. Duyulan heyecanın tesirleri 
tnaça çıkmakta olan futbolcuların yü· 
zünde bariz surette okunuyordu. Seyir
ciler de merak ve heyecanın verdiği a
sabiyetle yerlerinde duramıyorlardı. 
Hakem, besiktaşlı Hakkı idi. Futbolcu-

, lar yerlerini aldıkları zaman takımları 
tu şekilde gördük: 

~nlcara Gücü: 
' Halil, Ali Rıza, Enver, Orhan, Se
ıınih, Nazmi, Abdi, Bilal, Yaşar, Fahri, 
Hamdi. 

Gençler Birliği: 
Rahim, Asım, Mitat, Ahıned, İhsan, 

Halid, Salahaddin, Niyazi, Rasim, Mü
nür, İhsan. 

Ankara Gücü kalecisi Natık, Galata
saray maçında geçirdiği kazadan sonra 
.henüz oynayacak vaziyete gelmemişti. 
.Onun bulunmaması, ilk bakışta Ankara 
Gücünü zayıf gösteriyordu. Fakat Ha-
~Jil. vazifesinde hiç de kusur gösterme-
1 di. 
' . Takımın kuruluşunda başka değişik
lık yoktu. 

Gençler birliği, Selimden mahrum
du. Onun yokluğu bütün oyun esnasın
da kendisini bariz surette gösterdi. 

Maça güçlüler başladı. Fakat, vu
ruşları Gençlerin haf hatmda kesildi 
ve ilk dakikada, Gençlerin topu, Güç 
kalecisinin eline kadar götüren bir a
kınlarını gördük. 

Bu akına güçlüler hemen cevap ver
diler. Hanı<linin bir şandeline Abdi ye
tisebilc:eydi, Giic ilk golünü atmı!Ş ola
caktr. Fakat akın avutla neticelendi. 
Güçlüler bu suretle Gençlerin kalesine 
iki defa daha tehlike atlattılar. 

Bundan sonra akın sırası Gençlere 
gecti. Dokuzuncu dakikada Enver, Ra
sinin bir akınını ancak kornerle kese
bildi. S lahadclin korner atı mdan isti
fa le edemedi. Topu dı arı attı. On bi
rinci dal.ikada, Sa1ahaddin. İhsanın or
talarh v ı bir topu da kaçırdı. 

Oyun bu suretle mütevazin olarak 
uzun müddet devam etti. İki tarafın da 
sürekli bir üstünlük kuramadıkları gö
rülüyordu. Forvedler karşılıklı olarak 
gıol kaçırıyorlardı. 

On yedinci dakikada Yasar bos ka
leye topu atamadı. Hakem. 22 inci da
kikada, ceza cizgisine çok yakrn bir 
mesafede, Güç aleyhine bir firikik ver
di. Mithatın şütü boşa gitti. 25 inci da
ıkikada Gençler bir korner kazandılar. 
Bu da bir netice vermedi ve böylece 28 
inci dakikaya kadar geldik. 

Geneler Birliği bir akın yapıyordu. 
Niyazi ile Rasim paslasıyorlardr. Ali 

Tefrika: No: 54 

Rıza bir çıkışla akını kesti ve topu Naz
miye attr. O da Hamdiye pas verdi. 
Gençlerin hafları ve bekleri çok ileride 
idiler. Hamdi topu kapınca sürdü ve 
Asımı geçerek sol direğe yakın bir yer
den ilk golü yapıverdi. Bu gol Güç ta
kımının açık ve güzel oynamasına vesi
le verdi. Kalecilerine güvenemiyerek 
geri oynayan bekler biraz ileriye çıktı
lar. Oyun canlandı. Gençler de bu gol
den sonra ken.iilerine geldiler. Üst üs
te, karşılıklı akınlar yapıldı. 35 inci 
dakikada Yaşar, karşısındaki bekin ıs
kası ile topu kaptı ve sürerek kaleye 
kadar indi. Fakat sol taraftan dı!?arı at
tı. 42 inci dakikada Rasim ve Münür 
biribirlerine takılarak bir gol kaçırdı
lar. Son dakikalarda gene Rasim kale
ci ile karşı karşıya kaldı. Attığı topu 
Halil tam çizgi üzerinde yakaladı. Mu
hakkak bir gol kurtardı. 

İkinci devre 

İkinci devrenin ilk yirmi beş daki
kası maçın en heyecanlı ve zevkli za
manı oldu. Bu devrede ilk on dakika 
Gençler bir üstünlük kurdular. Güçlü
ler kazanılmış bir galibiyeti kaçırma
mak için müdafaa yapar gibi görünü
yorlardı. Sonra, iki takım, beraber va
ziyete geldiler. Fakat, yirminci dakika
dan sonra güçlüler yavaş yavaş daha i
yi oynamağa başladılar. Bunun semere
sini, 25 inci dakikada Hamdinin güzel 
bir şütü ile ikinci golü kazanarak top
ladılar. Otuz yedinci dakikada Yaşar, 
son zamanlarda benzerini az gördüğü
müz bir atışla üçüncü golü yaptı. Bun
dan sonra, çok tabii olarak, Güçlüler 
tamamen emin bir vaziyette oynadılar 
ve Gençler birliğine sayı yapmak fırsa
tı vermiyerek maçı, 0-3 kazanmış olarak 
bitirdiler. 

Güçlülerin hepsi canla başla oyna
dxlar. Forved hatlarmm ortası ve sol 
tarafr, haf hattında Nazmi, Ali Rıza en 
çok muvaffak olanlardandır. Fener, Be
şiktaş ve Galatasaray karşıla~malarında 
yüzümüzü güldüren güçlüleri şampi
yonluğa hak kazandıran dünkü maçla
rından dolayı candan kutlarız. 

Gençler Birliğinde yalnız Halid, 
Ahmed ve Rasim göze çarpıyordu. Ge
ri kalanların son dakikalara kadar sü
ren gayretlerini takdir etmemek haksız
lık olur. 

Fakat, futbol cemi bir spor olduğu
na göre sahsi gayretler, ic:e yaramıyor. 
Gençler Birliği id"recileri ıımlrrz ki bu 
üçüncü mağlfıbiyetten sonra takımı ıs· 
lah etmek z1manmm geldi v ini ve hatta 
geçtioini an1a::nrn1ardrr. Bir vazifede, 
siırdiye k~dar kBliinl ... ri icin dermanla
rınm son haddini sarfcdcn ve bugiin 
vücudbrr tabmlarma f~ydadan cok :>:a
rar veren futbolcuhra düc:m ktcnir. Bu 
arkadıı5lar hcnli<>i bırakarak yerlerini 
genrlere bır<>l·mahdırlar. 

Hakkı maçı çok ~iizel id.,re etti. 
Favulleri. kasdi hendleri iyi vörüyor
du. Hiç ofsayd kaçırrr:.:ıdr. Sıztltıva 
meydan vermedi. Kendisini tebrik ede
riz. 

Altmorclu • Gü,·ençspor 

Büyük maçtan önce Altınordu - Gü
vençsporla karşılaştı. Başka kulüplerden 
alakalarını kesmiş veya kayıdlan silin
miş birkaç idmancı ile azçok kuvvetli 
hale gelen Güvencsporun bu nizamsız 
takımı Altmordu ile birer savı ile bera
bere kaldı. Nizamname alana· bu suretle 
çıkarılan takımları yenilmiş saymakta-

çıplak duruyor. 

Partinin umumi sekireteri sosyalist
lerin hükümete iştirak etmeleri için 
"halkçılar cephesi" nin öteki azfilarma 
yapmış oldukları teklife karşı alcrcak -
lan cevab ne olursa olsun iktıdar mev· 
kiinin mesuliyetlerini Üzerlerine ala
caklarını bildirmiştir .Mwnaileyh sos • 
yalist partisinin halkçıların program • 
larma sadık kalacağını söylemiş ve de· 
miştir ki: " _ Parti, dostlarımızın se
çimde halka sunmuş oldukları ve saye
sinde muzafferiyet kazanmış bulunduk 
lan programı hükümet başında da tat
bik edecektir. Bu program, hiç şüphe -
siz fransız sıyasasrnda bir yenilik ola -
caktır. 

Mebuslardan Rube ıııarbayı Jan Lö
ba, halkçılar cephesi mensuplarının kaf
fesinin komünistlerin bükümete gir -
memek suretindeki ilk tekliflerinden 
rücu edeceklerini ümid etmeke olduk· 
tarını beyan etmiştir. 

Prens Pol ve B. Benes 
Yakında Bükreş' e 

gidecekler 
Belgrad, 10 (A. A.) - Titülesko, Yu

goslavya naibi Prens Pol ile Çekoslo
vakya cumur reisi B. Benesin Roman
ya kıralı Karolun davetini kabul etmiş 
olduklarını ve yakında Bükreşe gide
ceklerini tcyid etmektedir. 

B. Titülesko, trenle Cenev.reye hare
ket etmeden önce, gazetecilere beya
natta bulunarak Balkan antantı ile Kü
çük antant konferanslarının elde et
miş oldukları neticelerin memnuniyete 
şayan olduğunu ehemiyetle kaydetmiş
tir. 

dır. Fakat, teşkilatın otoritesi bakımın
dan bunu hiç doğru bulmuyoruz. Maç
tan sonra öğrendiğimize göre, mıntaka 
reisliği de bu vaziyet ile allikadar ol
muştur. Kulübe bir daha bu halin tek
rar edilm_mesi bildirilecektir. 

Arı ;ara Gücii alanıncla: 

Dün, Ankara Gücü alanında da iki 
maç yapıldı. Geneler Birliği _ Ankara 
Giicii maçı dolayısiyle bu sahada seyirci 
çok azdı. 

fan 'nya - Kırıkkale gücii 

Krrıkkale Gücü, Çankayanm çoğu, 
B. ve r,enç takım 'a oynayan futbolcu
larla kurulan takımı ile 2-2 berabere 
kaldr. 

İleri safa geimiş ve sampiyonluk 
alm ş bir kulübün bu suretle hazırlıksız 
bir vaziyette maça çıkmasını hiç doğru 
bulmadık. Kırık Kalenin aldığı netice
yi çok iyi buluyoruz. İlerideki maçla
rında başarılar dileriz. 

llt·mirspor - lPuhaf ız giidi 

Muhafız Gücü zayıf bir takım kar
şısında na:;ıl oynanı~dığmı gösteren gü
zel bir oyunla Demırsporu 0.7 yendi. 

- Çirkin değiller mi? .. 

İkinci maç Galatasarayla Beykoz a
rasında idi. Mütevazin hücumlarla baş
lıyan oyun biraz ile~'!yince Galatasaray
lıların ağır bastıkları görüldü. 36 ıncı 

dakikada yapılan ilk Galatasaray golü 
Beykozlulann maneviyatıA4 eyice sars
tı ve GalatasaryWarın Beykoz hatları a
rasmda daha kolaylıkla sıyrılmalarına 

yat açtı 41 inci dakikadaki ikinci golle 
Galatasaray birinci devreyi 2 - O galib 
vaziyette bitirdi. 

İkinci devrenin 14. 21 ve 38 inci da
kıkalarmda sırasiyle Necdet, Eşfak ve 
Gündüz birer gol yaptılar ve bu suretle 
Galatasaray mas;ı 5 - O kazandı. 

Fener - G~~-ıeş ma{'ı 

Son maç Fener ve Güneş takımları 
arasında idi. Oyuna fenerliler başladı
lar ve ilk inişle beraber Güneş kalesini 
bir çember içine aldılar. Fenerin bu bas
kısı 20 inci dakikaya kadar devam etti. 
Fakat o sırada umulmadık bir hadise o
yunun yerini değiştirdi. Fenerin tazyi
kinden kurtulan top, Kemalin 30 met
reden attığı bir şütle Fener kalesine 
girdi. 

Selanik grev~ileri 
yeniden polisle 

çarpıştılar 
(Başı 1. inci sayfada) 

rin isteklerini hayırhah bir surette 
gözden geçirmek için grevin nihayet 
bulmasını bekliyeceğini bildirmiıtir. 

Liberal mebusların Sof ulis' e 
çektikleri telgraf 

Atina, 10 (A.A.) - Selanikli libe
ral mebuslar, parti reisi B. Sofulis'e 
telgraf çekerek vaziyetin vahimliği 

hakkında dikkati çekmişler ve Sela
nik'e yüksek bir subay gönderilmesini 
istemişlerclir. Bu yüksek subay, bir 
anket icrasına ve suçluları §iddetle 
cezalandırmağa memur edilecektir. 
Liberaller, polis müdürünün deği§tİ
rilmcsini tavsiye etmekte ve polislerin 
silahsız grevciler karşısında soğuk kan
lılıklarını kaybetmiş olduklarını bil
dirmektedirler. 

B. Metak4'as'ın gazetelere 
• beyanatı 

Atina, 10 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: Başbakan B. Metaksas, gaze -

tele.re yaptığı beyanatta, önce parla -
mentoda yaptığı beyanatta hükümetin 

çoktanberi askıda kalmış olan işçilerin 
isteklerini gözden geçirmek niyetinde 
olduğunu kaydettiğine işaret ederek 
demiştir ki: 

" - Filhakika hükümet elverişli hal 
tarzları bulmaya çalışmış ve fakat bu 

34 üncü dakikada Fener Ali Rızanın 
ayağıyla firikikten beraberlik golünü 
çıkardı ve oyun sertliğini kaybetmeden 
devre sonuna kadar sürdü. 

I kinci deııre 

İki takımın eksik oyuncularla çok 
karışık bir oyun oynadığı ikinci devre

nin ilk 35 dakikası içinde hiç bir mühim 
hadise olmadı. Son on dakika içinde o

yunlarım biraz düzeltebilen fenerliler, 
<!erli toplu hücumlarla rakiplerini sıkı;;

trrmağa başladılar. 36 ıncı dakikada bir 
gol çıkarmak üzere ofan Niyazi, kaleci

nin sert bir şarjına uğradı. İkisi de sa
katlandılar. 38 inci dakikada Fikret bir 

gol fırsatı kaçırdı. 41 inci dakikada Na

ci Fikretten aldığı bir pasla Fenerin i

kinci golünü ya~tı ve oyun 1-2 Fenerin 
galibiyetile bitti. 

F enerbuh~e lfla<bn<f <ı: 

Fenerbahçe stadmda Anadolu Hilali 
1-2, İstanbulspor Süleymaniyeyi 1-2 

yendiler. 

arada Selanikte bütün şiddetiyle grev 
başlamıştır. Belgraddan döner dönmez; 

tütün sanayicileri üzerinde bir baskı 

yaptım. Fakat grevi idare edenlerin ha

reket tarzları bunların yalnız amele sı-1 

nıfınm maddi menfaatleriyle uğraşma: 

dıkla.rını, fakat b~"-1<a amaçlar güttük -

lerini isbat etmiştir. Hükümetin vazi .ı. 

fesi, grevcilerin istekleri sa • 

kin bir hava içinde gözden geçirilebil • 

• mek için nizamı zorla temin etmektir.,. 

Meclis yeniden toplanacak mı? 
Atina, 10 (A.A.) - Atina ajansı bil~ 

diriyor: Komünist mebusların meclisin 

toplanmaya çağrılması hakkındaki is· 

teklerinin kabul edilmiyeceği anlaşıl -

maktadr.r Zira bu istek şimdi mcri niz;f 

ma aykırıdır. 

B. Çaldarİ:; işçifore siibi ·ı 
tasviye cdi.vor 

Atina, 10 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: B. Çaldaris işçi sınıfına 

meyilli olmakla beraber nizam ve asa -

yişin korunması için hükümete miiza • 

baret edeceğini bildirmiş ve işçilere 

sükun muhafazasını tavsiye etmiştir. 

Denıiryollar işçileri calı~mağa 
b(l§ladılar 

Atina, 10 (A.A.) - Selanik demi.tyol

Jar işçilerinin işlerine tekrar başladığı 

ve tenvirat ve ekmek hizmetleri temin 
edildiği bildirilmektedir. 

lunu okşıyarak ve başını, ince batistin altın
daki ılık vücuda dayıyarak, yumuşak bir eda 
ile sözüne devam etti: 

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Yatak odasına koşup ocağın ü~:u.ı:ıden 
porselen köpeği, küçücük Buda'yı, bukük a
yaklı atları, kristal kaseyi aldı ve salone ge
tirdi. 

köşe bana odamı hatırlatıyordu.. bu zavallı 
eşya olsun bana bırakılabilirdi... atlar gü
müşten değil... ayakları bükük... bu küçük 
Buda bana ilk verilen biblodur. Hala hatı
rımda: kızamıktan sonra idi ... " 

Böyle düşünen Bert, küçülmüş, zafa uğ
ramış, terkedilmiş gibi, gözlerinin dolduğu
~ hissediyordu. Eskiden çok gururu olan, 
hıç ağlarnıyan Bert'in gözleri şimdi kolay
ca sulanıyordu. 

- Bilirsin ki ocağın üzerini istediğin 
gibi düzeltmek hakkındır. Sana demin kö
tü yüreklilik ederek takıldnn. Bak sana doğ. 
rusunu söyliyeyim: canım sıkılmıştı, çünkü 
anlamamış tın ... 

---~--
Alber, hiç bir vakit ev düzenine alaka 

göstermezdi. Bert, onun böyle konuştuğunu 
görerek onun şahsi zevkine değil, anasından 
kendisine kalmış olan estetik prensiplerin
den birine dokunmuş olduğunu hissetti ve 
sinirlendirici bu yabancı tesire karşı herhan
gi bir fikri, fakat kendinin olan bir fikri ile
ri sürerek orada hüküm yürütmek hakkını 
teyid etmek istedi. Katı bir ta vur la: 

- Yanılıyorsun, dedi. Bu biblolar güzel
dir ve onların, bu soğukluğu Mcakhğa tebdil 
ettiğini iyice görüyorum. 

Alber bağırdı: 
- Hayır! hayır! çirikn eşya çirkindir; 

hiç bir şeyi ısıtmaz. 
Bert otorite ile cevab verdi: 
- Bu biblolar hic de cirkin deiYil. Bii

yük de~ erleri oldu "u~u iddia etmiyorum, 
fal at çirkin değildirler. Bunlar oraya ko
nulunca ocak daha güzelleşti. Simdi daha az 

Bütün bunları lambanın altına, elleri tit
riyerek sıraladıktan sonra sordu: 

- Bunlar çirkin değiller mi? !ddia ede
mezsin ki bu köpek ... fakat asıl anlasılması 
lazım gelen sey, bu bir köpek midir ki!. .. 

- Ben sade köpeği müdafaa etmiyorum ... 
Alber, titrek ve çekiç darbeleri gibi sert 

bir sesle: 
- Evet, sen köpeği değil, hepsini birden 

müdafaa ediyorsun. Sende, sahte Tanagra' -
lan, kase kapaklanm, billur çiçekleri, tunç 
eşya kalabalığını doğurnıus olan boş sahe
den korkma hastalığı var. Sen, fransız evle
rinin itirazlarını biliyor musun? Duvar ka
ğıdfarı, iyi bir burjuva salonunun ... 

Bert odasrna srğmmıs ve bu ateşli ve mü
tehakkim sesten :,. onıhıp bitmis gibi bir is
kemleye oturmuştu. B:iti.in bu gürültü, bu 
katı bakışlar, k1 'c\deta kinli narlayış neden
di? ''Bu evde h~ blr şey baı a aid değil. Bu 

Alber'in tuvalet odasına geçtiğini işite
rek yüzünü saklamak için ecza dolabının 
kapılarını açtı. 

Alber, yataktan dışarı sarkarak saatine 
baktı. 

- Lambayı söndürüyorum, dedi. 
Gece karanlığımla, salonun duvar saati 

ağır ve tatlx, küçük darbelerle vakti bildirdi. 
Alber, kclunu Bert'in omuzu altına soka

rak yorgana sarıldı. 
Biraz so::ıra, sordu: 

- Zannedersem yukarda ayak sesleri 
var. Acaba Paris'e döndüler mi? 

- Bu sabah gördüm. 
Alber, gözleri kapah, Bert'in çıplak ko-

Alber'in sükutunda gizli bulduğu mana
yı bunca zaman aramış olan Bert'e izah edi
yordu; fakat Bert, şimdi, artık onu hatırla
mıyordu bile ... onlan birlestiren tertemiz 
sevgi icinde her kaygı eriyip kaybolmuştu. 

Sustular. 
. ~zak· ~r<la bir otomobilin korna sesi işi

tıldı. Sessiz sokaktan hafif bir çıngırak sesi 
uzadı. 

- Uyuyor musun? 
Bert, kulağmın dibinde fısıldayan bu sev

gili seste Alber'in yanında yatışını seziyor, 
fakat biraz korku ile yaklaştığı bu erkek vü
cudunun temasını - karanlıkta blitün şekli
ni tahmin ve tahayyül ettiği çehreye değil; 
yabancı bir cinsin kabah~ma aiclmiş gibi -ı 
henüz tanımıyor, bilmiyordu. 

(Sonu var) 
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Belgrad mektupları: ili 

KONSEYİN VE BELGRADIN 
BiR GONLVK GöRüNüSi1 

, 

Ç~koslovakya dı~ bakanı istasyonda gazetecilert btyanatta bulunurk!n 

( BQ.fı 1. inci •aylada) 
vam ettirmek için, Yugoslavya, Çekos
lovakya ve Romanya devletlerinin ma
car reviziyonizmine karıı birle~ele

ridir. Krofta Belgrada gelir gelmez, ga
zetecilere : 

Bugünkü Orta Avrupa vaıiyetinin 

konseyi birinci planda alakadar ettiğini 
söyledi. 

Yugoslav gazeteleri, küçük antantı 

.bir konfederasyon diye anlatıyorlar. 

Ve Akvam cemiyetinin Avrupada mu
ahedelerin ve dünyada sulhun emniye
tini teminde gösterdifi kifayetsizliğe 

(İtalya • habes harbı, Renin işgali, A
vusturyanın silahlanması) işaret ede
rek, Orta A vrupada sulh garantisi kü
çük antant paktıdır diyorlar. 

Dün arkadaşlarla Avalada meçhul 
.~sker abidesine, oplenaz'da kırat birin
ci Aleksandrın mezarına, türk gazeteleri 
namına birer çelenk koyduk. Avala Bel
graddan yirmi, Oplenaz 97 kilometre 
uzaktır ve Avalanın rakımı 550 metre-

• dir. Önünde Belgrad, Tuna, Sava ve ki· 
lometrelcrle uzayan, yugoslav toprakla
~ının eğilişi hissediliyor. 

Avalada bizim çelenk koyduğumuz 

abide 1922 de açılmış, çok mütevazi 
bir şey; dört metre yüksekliğinde taş bir 
kaide ve tepesinde küçük taş bir salip 
var. Fakat abide dağın tepesine o ka

idar güzel yerleştirilmiş ve hüviyeti da-
ğa o kadar karışmış ki dağ bir abide ol
muş. Şimdi gene Avalaya ve tepenin en 
yüksek yerine dıılma çyalı hırvat bir mi· 
marın _ İvan Mestroviç - planını hazır· 

ladığı muazzam bir ahide yapılıyor. A 
bidenin yerden yük ekli ~ i 19. cephe ge
nişliği ve derinliği 30 metre olacak. 

, 

Belgraddan Avalaya, Avaladan 0-
plenaz'a kadar Yugoslavyanın orman 
ve toprak zengı nliiini seyrettik. Ve tam 
randımanını vı emeğe baıladığı zaman 
köyün, toprak •zerinde ne ihtişamlı bir 
saltanat yarat< •iteceğini gördük. 

Yeşillik bi . bir çeşidi arasında kü
çük beyaz evler, kırmızı kiremidler 
zümrüt bir .aç üzerine yerleştirilmiş 
pırlanta yakt•t taşlara benziyor. Ve çok 
defa bu muhteşem taç, bize Slav dilinin 
sıcak ve yumuşak aksanıyle selametler 
dileyen küçük bir çobanın başını gölge· 
liyor. 

Oplenaz'da genç ve idealist kı· 
ral birinci Aleksandr, Kara Yorgi 
hanedanı için babası kıral Piyerin yap
tırdığı mermer Senjorj kilisesinin alt 
katında ve anasının yanında yatıyor. 

Babası birinci Piyer kilisenin birinci ka
tındadır. 

Senjorj kilisesi, muasır mermer ve 
mozaik işçiliğinin bir şaheseri telakki 
edilebilir. Alt katın sütun, kemer ve kub
beleri, birinci katın kubbeye kadar du
varları tamamen mozayıkla işlenmiştir. 
Kilisenin dışı ve birinci kat sütunları 

beyaz mt:rmerdir. Ve kilise memleketin 
iç ve dışından, bilhassa birine Aleksandr 
için gönderi~n altın gümüş çelenkler 
ve hatıra levhalarile bir müze halinde
dir. 

Yugoslav milletinin Kara Yorgi hane
danına bağlılığ ı ve bu bağlılığın, kıra) 
birinci Aleksandrın ölümündeki ve ö
lümünden sonraki tezahürleri, daha 
fazla, milli bir ibadet gibidir. Bu~ünkü 
yugoslav tarihi Kara Yorginin aile tari-

~-• 

Romanya ulusal 
bayramını kutluyor 

Bükreş, 10 (A. A.) - Memleket bu 
gün Romanyanın istiklali ve birleşmesi 
gün:.i olan 10 mayıs milli bayramınJ kut
lamaktadır. A.fni zamanda dinastisinin 
yıldönümü de kutlanmaktadır, ki bu su
retle milli bayram kıral Karola karşı ha
raretli bir bağlılık tezahürü haline gir
miştir. 

Bükreş, fe•kalade bir surette donan
mıştır. Hcıtk daha sabah saat yediden 
itibaren meydana akmıya başlamış ve 
saat 10 da bu meydanda büyük bir ge
çit resmi yapılmıştır. Kıral, yanında 

veliaht Mişel olduğu halde geçtiği bü
tün yolları dolduran halk tarafından 

pek ziyade alkışlanmıştır. 
Bir taraftan hava filoları şehir üze

rinden uçark-en, bir taraftan da kıta

lar mükemmel bir surette kıralın önün
den gemçişlerdir. Mareşal Desperey, 
kıral ailesi erkanı, hükümet azası, elçi
ler geçit resminde hazır bulunmuşlar
dır. 

Öğle vakti, sarayda verilen öğle zi
yafetinde ordu mareşalları ve hükumet 
azası çağrılmıştı. • 

Öğleden sonra halk şenlikleri ve ak
şam da büyük bir fener aUyı yapıla

caktır. 

Fransada 
J an d' Ark'ın yıldönümü 

kutl~ndı. 
~· Paris, 10 (A. A.) - iliri resmi öteki 

milli gruplar tarafından hazırlanmış o
lan iki nümayiş alayı bugün Jan d'Ark 
bayramını kutlamı,tır. 

B. Saro ile B. Moron, Ehramlar mey
nındaki Jan d' Ark heykelinin önünde 
eğilmişler ve bir askeri geçitte hazır 

bulunmuşlardır. Bundan sonra· milli ku
rumlar ve bilhassa "Ateş haçlılar", 

"Milli cephe" azaları bir geçit töreni 
yapmışlardır. 

Öğle vaktine kadar her hangi bir ha
dise vukuuna dair niç für haber al~a~ 
mamıştır. 

hidir. Toprak, miJlet, hanedan o kadar 
biribirine karışmıştır. 

Oplenazda, ve bütün Yugoslavyada 
genç ve parlak kıral brinci Aleksandr 
için göz yaşı döken insanlara ve genç 
kıratın mezarında yugoslav birliği için 
dı.:ı\ eden, yugoslav köylülerine rastla
dık. 

Öğle yemeğini Oplenazda hükümet 
ta.rafından yaptırılan güzel otelde ye
dik. Bu otel bize çok az farkla, Marma
ra köşkünü hatırlattı. Avalada da gene 
hükümet tarafından yaptırılmış bir o
tel vardı. 

Yugoslavlar turizm için düşündük. 
!erini daha bize anlatmadılar. Fakat 
turistler için yaptıkları bir çok şeyler 
gösterdiler. Oteller, servis, yol, intizam. 
tth .. ith ... 

Oplenazdan, geç döndük. Yol ina
mlmıyacak kadar çabuk, iki saat '>eş 
dııkikada bitti. Ve otele geldi ğimiz za
man. telefonla bize, konsey in toplantı
larına yarın da devam edeceğini ve bi
naenaleyh bu akşam, başbakan tarafın
dan kahul edilemiyeceğimizi söylediler. 

Şimd i Belg radda konsey icin gelen 
halkanlı gazeteciler ~ere fine , basbııb n

lık mathuat merkez bürosu direktörünün 
cokey kuliibde vereceğ i ziyafete. son
ra da. Belg rad büyük elçimiz in suvare
sine gideceğiz. 

Ne~et H alil ATAY 

11MAYi~19~6 PAZART!.f.S~ ..__ ...... 
Dünkü At Yarışları 

Dünkü koşularda tribiinlere bir bakış 

Dün ilkbahar at yarışlarının birinci
si yeni yapılan hipodromda koşuldu. Ya· 
rış yeri Ankaramızda şimdiye kadar 
görmedif.imiz bir kalabalıkla dolmuıtu. 

Başbakan, bakanlar, kor diplomatik 
kamilen yarış yerinde idiler. 

Avrupa hipodromlariyle mukayese 
edilebilecek güzellikte olan bu güzel 
spor alanımızda her şey en ince noktası
na kadar düsünülmüş ve hiç bir şeyin 
noksan olm•nasına çahşılmıştı •. 

Şık tuvaletleriyle bayanlarımız bu 
güzelliği bir ka~ dah~ artırıyorlardı. 

Birinci koşu b~şlamak üzere iken şid
detli bir yağmur boşaldı. Fakat co
keylerden başka ıslanan olmadı. 

Koşuların neticelerini sırasiyle aş•· 

ğıya yazıyoruz: 

Birinci koşu: 

Hiç koşu kazanmamış yarım kan İn
giliz taylara mahsustu. Mesafesi 1.000 
metre idi. 

Koşuya sekiz tay iştirak etti. Birin

ciliği Doranın idaresinde Mareşal Fevzi 

Çakmak'ın Bayburd ismindeki tayı ka

zandı. Hipo~romda ilk koşuyu kazanan 

genel kurmay başkanımızı candan teb

rik eder ve alanımıza şeref veren bu 
muvaffakiyeti kutlarız. 

Koşunun ikincisi Murad, üçüncüsü 

Ünlü idi. 

I kinci lwşu: 

Üç ve daha yukarı yaştakı halis kan 
ingiliz at ve kısraklara mahsustu . Me
safesi 1400 metre idi. Koşuya altı ha-. . 
lis kan iştirak etti. 

Baştan nihayete kadar heyecanla ta

kib edilen bu koşuyu B. İhsanın bindiği 

B. Ahmedin Grandczza 'sı kazandı. Bn. 
Bins'in Barç'ı bir at boyu ara ile ikin-

ci, B. Fethi Yamanın Oktay'l üçüncü ol 
du .,... · 

v,.:iincü lwşu: 
Hiç koşu kazanmamı~ yerli ve arat 

at ve kısraklara mahsustu . .. Mesafe~ 
1600 metre idi. 

Bu koşuyu B. Tahirin Yaşar ismi~ 
deki atı hiç zorlanmadan kazandı. a 
Salibin Ceylao' ı ikinci oldu. 

Dörcliincii lwş11: 
Üç ve daha yukarı yaştakı halis ka~ 

İngiliz at ve kısraklara mahsuıı; hand( 
. k&;. tı . 

Mesafesi 1800 metre idi. 

Bu koşuya B. Akifin Be:~ar ve Mac-
giz ismindeki iki atı ile B. Ahmedin Ş~ 
rompo•su iştirak etti. 

Rakiblerinden çok aşağı kilo ile ko· 

şan Şoromponun birinci geleceği umul• 

du ise de 61 kilo ile B. Kamilin bin<li 

b• Markiz birinci oldu. Şorompo ikinci, 
Bekar üzüncü idi. 

Beşinci koşu : 

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 
yarım kan İngiliz at ve · k.s raklara maty 
.sus handikaptı Mesafesi 1600 metre idi: 

Koşuya sekiz yarım kan iştirak etti. 
İzmirdeki koşularda daima başta gelen 
Alemdar ve Ceylan bu koşuda bir şey 
yapamadılar. Koşuyu B. Rüstemin sa
hibi olduğu ve B. İhsanın bindiği Ayhan 
kazandı. Ayhan 55 kilo ile koşuyordu. 

Epey ara ile arkasından ikinci gelen Sel· 
ten de 55, Alemdar 63 kilo taşıyorlardı. 

Ekseri iyi para veren bahsımüşterek 

bu koşuda Ayhan üzerine gaytan oyna

yanlara da bir liralarına mukabil 6411 

kuruş kazandırdı. i 

Çifte bahstea Bayburd - Ayhan oy-
nayanlar ise 1120 kuruş kazandılar. : 

l 
l 
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Tefrika: No : 52 

TOP'fEKÜN Hfl..R 
Yazan: General LVDENDORF 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 
--------

Bununla beraber, telsiz telgraf kullanı
lırken, verilen direktifleıiıı diişma~ ~~raf ı r.
dan birlikte alınabilmesi tehlikes inin orta
dan kaldırılması lazımdır. E yice ar<ı tırı lıp 
tesbit edilmiş şifrenin kullanılma sı, bu ba· 
kımdan bir vazifedir. ( 26). 

kadar kovalama" direktifleri, istediği kadar 
doğru olsun, çok defa laftan ibaret kaldılar. 
Bugüne kadar karacta darbeyi yiyip yenile
nin, yenenden daha hızlı yürüdüğü bir reali
ted ir. 

Yenilen, kendini kovalryanı az mikdarda 
araçlarla durdurmuş ve diğer kısımlarına, 
geri cekilmeyi temin edecek zamanı kazana
bi l miştir. 

Onun için o nisbette de var kuvvet ini kullan
mak zorundadır. Böyle bir vaziyette kendisi
ne en büyük başarılar gülümsemektedir. De
niz ve havada, "kazan ve motörler" den en 
yüksek sürati çıkarmak suretiyle. muhare
benin kati neticesi, düşmanın yok edilme 
sine varacak şekli atmış olacaktrr. 

hesinin gerisindeki irtibat yollarına, demi~ 
yollarına ve harb g:.!rlümü için, ar'1 ~1ı veya 
araçsız, ehemiyeti olan kurumlara ve dolay• 
siyle bu kurumlaril ı ~ah~an işçılere, ve on• 
tarla ilgili olmak Uzere hasmı memleketin 
halk kısmına kaqı yiiri..mektedir. 

Dü'.•.1an tarafın harb ekonomisine karşı 
gi rişilecek olan hareketlerin tatbikine. ha
va kuvvetlerinin, havada üstünlüğü elde e~ 
mek için cenk vazifesine, yahut karada ve 
denizde ordu ve donanma ile birlikte doğru
dan doğruya faaliyette bulunmasına bağtı 
oldukları harb safhalarında geçilecektir. 
Hava silahını hangi vazifelerde kullanacağı 
hususundaki karar, harb güdümüne aiddir. 
Harb güdümü, havada, karada yahut deniz
de kati neticevi aln1ak icin. hava s ih~ımı en 
büyük kuvvetiyle kullanmayı ihmal etme
melidir. 

' Düşmanın hezimetini, kopup kaçı~ hali
ne sokmak icin karada, denizde ve havada 
başarı ile bitirilen saldırışı, kovalamanın ta
kib etmesi keyfiyeti, daima tekrar edilmesi 
ic?h f'OP.n hir hakikattir. "Son ere, son nefese 

( 26) Dünya harlırnda , şifreleri açıp okumaya 
tlveren bir ilim qe kurulabilmişti. 

Havarhn faaliyete geçen tayyareler ve 
biribiri ardından kullanılarak durmadan 
düşmanın yanını vuran, yahut düşman cep
hes ine yürüyen motörlü ve tanklı kıtalar, 

kaval .yanı, şimdiye kadar nasib olmıyan el
veriş li bir vaziyete sokmaktadır. Ancak. o
na da manialar hazırlanabilir; düşmanın yı
ğın halinde harekete geçişi ve motörlü kuv
vetleri ve nihayet düşman topraklarındaki 
sivil halkın da muharebeye karışması. kaza
nılan zaferin verimini tam olarak aldrrtmaz. 

Cenk ve cenkte kullanılış hakkında söy
lediklerimle iktifa etmek istiyorum. Düş
man sahillerine asker çıkarmak gibi, hususi 
mahiyeti olan cenk hareketlerini ele almıvo
rum. Buna karşı, topyekun harbın mahiy-eti 
içinde olan ve ondan ayrılmaz bir halde bu
lunan hava müdafaası ile deniz kuvvetleri
nin cenk hareketlerinde kullanılışlarını göz
den geçirmek istiyorum. Bu cenk hareketle
ri de, muharebelerde kullanmak maksadiyle, 
bir müdafaa ordusu kuvvetlerinin dağılma
sına saik olmamalırlır. 

Hava silahının hususi h;abı. dü~man cep- (Sonu var) 
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~kampına talebe yazılıyor~ 
5 ~ 
~ TürkkuşunWl İnönü kampına iştirak a 

Kırsehir İcra l\'lemnrluğundan: 

= -
~ etmek üzere Ankarada açılacak iptidai' ~ 
~ kurslara girecek uçucu üyelerin kaydı-~ 
~ na başlanmıştır. Dersler Serğievi önün-:: 

--

Evkaf Umum 
I 

Müdürlüğünden: 

Akar No. Cinsi MahaUe ve sokağı 
50 Ahşap ev Hallaç Mahmut, 

Mektep sokağı 
20"3 Bah-çc:j~ 

ahşap ev Musabey Musabay 
s. 

59 Ahşap ev Bozkurt Ortasokak 
146 Ahşap 

dükkan Dellal Karaca Sa-
raçlar sokağı 

ı 

Muhammen muvakkat 
krymeti teminat 
Lira K. Lira .K. 
1400 ~ 105 ~ 

1200 - 90 -

800 - 6U-
900 - 67 50 

253 

47 
397 

8 57 

8 6 
37 75 

Ziraa: bankasına üç bin beş yüz lira borçlu Kı~şehrinin. Aşık 
paşa mahalesinden Osman Saçak ve Mehmet Saçagın uhdeı. tasar
ruflarında kayıtlı ve işbu borç i~lıı bank.a~ i.potekli ve chlıvuk:uf 
tarafından yeminle iki bin lira kıymet bıçılmış vaşık :Pa!a ma~alle
sinde kain tapunun kırk numarasında ~yrtlı sa~ı ~h o~lu Alı us
ta solu Ali oğlu İsmail arkası Ömer oglu İzzet onu yol ile mahdut 
ve dört göz oda bir aralık üzeri kireın}tle örtülü etrafı du~ı:_la 
muhat bir avlu ve avlunun ortasmda dagdan yolu mahsusla getinl
miş su çeşmesJ,ni havi ittisalinde etıneklik ve .abur bu~~~ ve ~
man tarafından isgal olunan bir bap hane ve yıne arsa uzerınde ıpo
tekten sonra Mehmet tarafından yeni yapılmış dört göz oda üzeri 
kiremitli ortasındaki bir aralık ve bir avlu araları duvarla ayrılmış 
ve müstakil bir hane halini alınış ve kabili itiraz bir bap hane da
ha bir mezat kayimasile saıtlık olduğu gibi borçlu~arm aynı sure!
Je bankaya ipotekli aynı mahalde kain şarkan kabnstan garben; şı
malen yol, cenuben zaptiye mustafa bağı ile mahdut içinde müsmir 
ağaçlar ve uağ ve bostanlık yeri ve suyu çeşmeden mahsus yolla ge
lir beton bir havuzu havi etrafı duvarlı ve ehlivukuf tarafından ye
min]e beş yüz lira krymet biçilmiş bir bağ satılığa çıkarılmıştır. 

~ deki sahada olacaktır. -- -- ~ Ah~p i- 1600 - 120 - 266 6 60 

Yine işbu borç için bankaya karşı müteselsil kefil kuşdilli ma
hallesinden çopur Sait oğlu Mustafanm uhdei tasarrufunda JG:lyıt-
11\.aynr mahallede kain bir tarafı akif ve yol ve Mustfa; Ahmet, sa
hibi senet ile mahdut tapunun mart 319 ve 90 numarasında kayıtlı 
iki katlı her katında dört göz oda ve bir mabeyin üzeri kirf'Lmitli 
önü balkonlu ve m~şerref harap çatma önünde natamam ü.zeri çin
kolu iki göz oda bir hariciye ve karşısında avlu içinde hır aburla 
samanlık arka tarafında e;e müvazi bir miktar bahçeyi !flÜştemil 
e!ılivukuf tarafmdan yeminle sekiz yüz lira kıymet takdir olunan 
ıfir bap hane ve güz]er yolunda denizli deresi mevkiinde k~in şar~ 
kan yol, garben hali; şimalen kumluk ve dere cenuben bark ıle malı~ 
cfut tapunun haziran 930 ve 7 numarasında kayıtlı on beş seneden 
lieri anız bırakılan ve ehlivtiku:f tarafından yeminle yüz lira kıy
met takdir olunan solu ta'rla, ve aynı mahalde ve su altında tapu
nun mart 324 ve 155 numarasında kayıtlı şarkan, garben yol, şima
len hark; cenuben hali; yazılı ise de esnayi vaziyette şarkında ce
nubunda hali yer görülmüştür yarısı buğday ekili hark boyunda 
ve arazi içinde 13 büyük yüz kadarı bir yaşlı söğüt ağaçlan dikili 
ve ekilmiş yerin Tabirin Mustafa ile ortak bulunduğu anlaşılan ve 
ehlivukuf tarafından tamamında yeminle yüz elli lira kıymet tak
dir olunan yirmi dönümlük tarla satılıktır. 

İşbu gayri menkulat ayrı ayrı şartnamelerle artırmaya çıkarıl
mıştır. Artırma müddeti otuz gündür artırma 10-6-936 tarihinde 
çarşamba gün~ saot on dörtte yapılacaktır. Verilecek bedeller tak
qir olunan kıymetlerin yüzde 75 ini bulmazsa artırma uzatıla
c~k ve ilk müşterinin teahhüdü sayılacaktır. 

On beş gün sonra yani 25-6-936 tarihinde perşembe günü saat 
on dörtte verilecek bedeller muhammen kıymetlerinin yüzde yet
miş beşini bulursa en fazla veren müşteriye üste bırakı~ma yaptla
c~l<tır. Bulmazsa 2280 numaralı kanuıı mucibince satış düşer pey 
s~ek istiyenler ve ilişikleri olduğu iddia edenler kıymetlerinin 
Ytız?e yedi buçuğu nisbetinde pey parası ile ve milli bir bankanın 
temınatlı mektubu ile ve resmi vesaikle müracaat etmelidirler Ka
nuni müddet içinde hakları tapu kaydı ile müseccel olnuyanlarm 
hay haklarmdan mahrum kalacakları gibi müşteri satış bedelinden 
aşka tapu harcı ile dellaliye resmini baskaca venneğe mecburdur 

:a~ş paras~ ~cşindiz: ihale ~nü-?den iti~~en yedi gtin içinde tüm 
a ış bedelını vermıyen muşterı uhdesıne y~pdan ihalenin bozul

~asına mercice verilecek karar üzerine gayri menkulat tekrar mü
za!.'edeye konulup satılacaktır. Noksanı faizi nizamisile beraber ilk 
muşterıye tazmin ettirilecektir bu şerait dairesinde alıcıların 15 5 
936 tarihinden itibaren artırma şartnameleri herkesin görebileceği 
yerde asılı ve açık bulunan Kırşehir icra dairesine gelmeleri ilan 
olunur. 1~1852 

Ankara Baht;eli Evler Yapı 
Kooperatifinden 

Bu g~n}erde inşaatımız ihale oluoacağmclan ev sipar~ beyan
Tiflmelerını 12 mayıs 1936 ak.,amma kadar bizzat veya bilvekale ver
~eyer,ı ?rtakların istatütümüz mucibince bu müddetten sonra ~ip~
rışlerının kabul edilmiyeceği son defa ilan olunur. 

İDARE MECLİSİ 

Yapı kooperatifindekayıt doldu 
ka Kooperatifimiz arsası üzerinde yaptırılacak ev adedine göre aza 

_ ydı dolmuı;ı alduğundan müracaat edilmemesi ilan olunur. 

ANKARA ELEKTRiK 
ŞİRKETİNDEN· 

• Cebeci'de .şirketimiz tarafından te . d" 
Ankara İmar Müd·· · · . . sı~ e ilccck transformat<:ir: için 
tahane ve Cebeci _ ~:zea~~~e ~;~:;ıtımıze göst_:rile~ Cebeci • Has. 
yeşil ;ahasmdaki yerin mali~ tesbiz;ındinldr~r ~odada ı·e İmnruı 
me ait ise imtivaz mukavelenamemiri~ ~?eı::~~~-d~s~ Y:; h~· ki
satın alma muamelesi yaptlm;;Jc üzere 2S Mayıs 1936 ta 'h· ucı ınce 
Ankarada Yenişehirde Elektrik Şirketine mü .... caatT ı·ıarı ınle kadar 

- ... n o unur. 

Şurayıdevlet Um " mı 

. . l(atip iğinden: 
. Daıre~7:de münhal 3500 kurus asli maash (garp lisan1armr lıil. 

mı yenler ıçın (3000) kunışt tr) ikinci smrf mülazimlik açrlmı~tzr. 
30 yaşınd~ fazla olmıyanlardC!n Mii!ki)!t veya hukuk nıezuuu olup 
ta memurın kanununun 4 üncü maddesinne yazılı şartları haiz o
la~lar arasmda 25 mayıs 936 pazartesi günii saat 14 de Ankarada 
tnusabaka yapılacaktır. İsteklilerin me,.lı:ur tarihe ~.-adar arzuhal ve 
evrakı müsbitelerile birlikte ba'kanh~a 'lıas V"urmalarr. 

(981) l ~ 1872 

Seylıan Vilayeti nerıerdfil~Jıfu;J,~. 
Seyhan vilayetinin Karataş nahiyesindeki Karataş öai.yan1nm 

kanun ve nizaınlarma göre 936 ve 937 mali yzllarında balık avla
mak hakkiyle balrk resmi iki sene müddetle 27 - 4 - 936 tarihin
den itibaren kapalr zarf usulile artrrmaya cıkarrlmıştrr. 18 mayıs 
936 taıihine müsadif pazartesi günü saat "15"de Seyhan defter
darlığında ihalesi yaprlacaktır. İki senelik muhammen hl!deii 
:'14315'" lira olup talihlerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat 
ıle teklif mektublarrnı 2490 numaralı kanuna tevfikan ihale zama
nından bir saat evveline kadar Seyhan defterdarlığına verilmesi 
nıeşruttur. Şartn<ı.meyi görmek istiyenlerin Ankara'da maliye ve
~~~:.ti milll emlak müdürlüğüne, lstanbul'da av Tergi1eri müdür
Jugune ve Adana'da defterdarlığa müracaatları ilan olunur. (2382) 

1-1761 

İstekliler hergün sabah saat dokuz- -------- ------
--:: dan akşam beşe kadar; -
~ Beraberlerinde en aşağı orta tahsili 

-------
~ bitirmiş onyedi yaşından yukarı ve as- = 
~ kerlik yapmamış olduğuna dair vesika- ~ 
~ larla, iki fotoğraf ve hüviyet cüzdanla-= 
- -= rile, ~ 
- = - -
~ T. Hava [{ur mu i 
: Neşriyat Şubesine ~ - -- -
::;: başvurarak isimlerini yazdırmalı- = 
~ dırlar. ~ 
;; LİSE MEZUNU VE YÜKSEK TAHSİL~ 
~ GENÇLERİ TERCİH EDİLECEKTİR. ~ 
==11111111uı11111nı1nııııııı11mırııı111111111aııııııımıııııııııııııııın11111111111111111ıi 
Ankara Güven Y aui 

l(ooperatifinden : 
Aşağıda yazılı hususatı mi.izakere edib karar altına almak üzere 

Kooperatif ortakları 30 Mayıs 1936 tarihjne miisadif Cumartesi gü
nü saat 15 de Sümer .Ba'nk Merkez binası dahilinde fevkalade içti
ID3.a davet olunur. Bu toplantıya esasen iştirak ,eraitini haiz bu
lunan bütün orktakların gelmesi rica oluaur. İdare Hey'eti 

Müzal~ere Edilecek Hususlar 
1) Şimdiye kadar yapılmış olan muamele ve teşebbüsler hakkın

da idare hey'eti raporunun okunması ve hissedarlac tarafından ten
sibile, yapılacak müteakib kooperatif işleri hakkında esaslı karar
lar ittihazı ve ,idare hey'etine salahiyet verilmesi, 

2) Mukavelenamede idare hey'eti azası arasmda görillen fakat 
koopttatiftcn. ayrılmış olan aza yerine yeni bir azanın intihabı 

3) Mukavelename mucibince idare hey'eti azasxmn yediye ibla
ğı için idare bey'etine tefriki ortaklarca tensib edilmiş olan iki aza
nrn intihabının tasdiki, 

4) Kooperatifin mürakiblerini tayin, 
5) İktrsat Vekaletince tavsive edilib bazı idari bususatrn madde 

halinde mukavelenameye ilavesi hakkmda karar ittihazı. 1-1871 

Türk Hava Kurumu 

PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin e.tmiştir. 

Yeni tertip planını görünüz 

l ci keşide 11 - mayıs - 1936 dadrr. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.0.00, 10.000 liralık ikramiye. 
lerle (20.000) liralık hır mükafat vardır. 

Van Defterdarlığından: 
24 J\ı!isaıı -:-35 ~tioünde kdpalı z:rf usulüyle ihaleı.i yapılacağı i. 

lan oP.nan yirmidoku .. bin doku~l:yu k_ırk dört lir:'l 50 kuruş .bede· 
keşifli Gıırprnar nüküme~ ~onagını.n ınşasma talıb zuhur etmediği 
cihetle 24 nisan 936 dar. ıtıbaren hır ay müddetle pazar)Jkla ihale
sine karar verildiğinden ve istekliierin Van defterdadığma müraca-
atlarr. (920) 1-1659 

Yapı yaptıracakların 
nazarı dikkatine 

. Ev, Apartmıan ve ~Humum Betonarme. Demi:, K.argir,_ Ahşap 
ınşaat ve su işleri ProJe, m_~k:vemet he~.ab~tc keş~f ve fennı mesu
liye•lerini (Teknik Yapı Bu~o ... u) en musaıd şeraıtle deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Burosu 
Yenisehir Atatürk Bulvarı Foto apartımanr Numar:ı (4) 
Telefon 3529 1-1746 

Türlüye Cumuriyet 
Merk~ez Bankasınd~ın : 

Hissedarlar umumi he,retin~n :e_.,kalide toplanhsı müna!cbetiylc 
bu gün öğleden sonra gışelerımızın ka1=1alr bulunaa.ğı ilan olunur. 

1 - 1821 

120 ki dükkan Koyunpazar Sa-
raçlar sokagı 

Yukarda cins ve evsafı yazılı ev ve dükkanların mülkiyetleri pe· 
şin para ile satılmak üzere 6.5.936 giinünden 26.5.936 gününe kadaı 
20 gün müddetle acrk artırmaya konulmus nr. İhale 26 5.936 salı gü
nü saat on beşte ikinci evkaf apartımamn0f Vakıflar varidat mü· 
dürlüğiinde yapılacaktır. Tanu sen"nini ~örmek ve S(ltıs şartlarım 
ÖPrenmek i<ıtivenler her ıı-iin .,.,,.,.Jrrtr müdtirlüı?;e gelehilirler. İstek· 
lilerin l!Üniinc'le milracaatlarr. (976) f 1-1787 ------

1 

l{aracabey 
Bele iy;esinden : a . 

1 -Karacabey kasabasına 15 kilometre mesafede bulunan ' (Göle
cik) suyu getirilecektil. Bu suyun inşa ve tesis uıasrafımn 934 yılı 
rayicine göre keşif bedeli (95245) liradır. 

2 - Plan, nıodel, harita ve diğer evrak/ g6rmek isteyenler Bele
diyeye müracaat edeceklerdir, 

3 - Şartnamenin bicer sureti Ankara ve İstanbul belediyelerin· 
den istenilebilir. 

4 - Plan, model ve harita vesair evr.akın istinsah masrafı ken
dilerine aid olmak üzere isteyenlere gönderilir. 

5 - Eksi1tme 27-4-936 tarihinden 27!5-936 tarihine kadar 30 
gün devamedecektir. 

6 - Eksiltaıe kapalr zarf usulüyle yapılacaktır. 
7 - Muvakkat teminat mikdan {6012) liradrr. 
8 - İsteklilerin Nafıa ve Sıhhiye vek~letlerince ellibin liradan 

yukarı işlerde müteahhid olabileceklerini gösterir vesaik ibraz et
meleri şartdır. 

9 - Kapalı zarf usulüvle yapılacak teklifler 27-5-936 çarşamba 
günü saat 9 a kadar belediye encümenine- verilmiş o]acakdıı. 

10 - Eksiltmeye konulan bu su işinin hey'eti umumiyesi bir
den ihale edileceği gibi kısım krsrmc'la _,ipale edileceğinlen teklif 
sahiblerinin bu ciheti nazarı dikkate aıara)t her kısım için fiyat 
göstermeleri sartdır. 

DİKKAT: Kesif 934 yılında yapılınrs olduğundan tekliflerde 
bu günkü ravicin esas tııtnlm<ısr enciimence nazarı dikkatte tutul
duğundan teklif sahiblerininde bu esasa .rhy et etmeleri menfaat-
ları iktizasmrianc'hr. {951) 1-1722 ------
Evkaf Umum,· 

Müdürlüğ·ünden: 
Tahmin edilen 

yıllık kirası 
Vakfı Akarın nevi 
Mazbut Ardiye 

Akarm mevkii Lira Kr. No: aı 
Ulu kapı caddesi 

Dcllai karaca s~Jar 
f 

28 - 81/0 
,. ,, Dükkan .. ., .. ,, 

Ev 
N n 

80 - 149/97 
125 - 151/109 

,, " 
,, ,, 
" ,, 
il ,, 

,, .. , 
" n 

Dükkan 

" ,, 
Kahvehane 
Tarla 
Meyvacı ve 

Erzurum mahalksi{istas-
von caddesi ı 1 500 -
Eti mesut nahiyesi..~ 15 -

,, ,, 15 -
Koyun pazarı furun aralığı 204 -
Kazlık 2-0 -

" JJ 

kolacı dükkanı. Anafartalar k~e baŞT 
Kolonyacı 

2525 -

dükkanı Anafartalar apartrman 
altmda. 

,, ,, Bakkal 
dükkanı 

Şahabettin 
ağa vakfı dükkar..ı 

Saman pazarr apartımanı 
altında 

Koyun pazarı koyun 

1750 -

1400 -

169/9 
211/0 
212/0 
412/6 
433/0 

1 
210/22 

51/14 

77/1 

pazarı caddesi 775 - 3g 
Yukarda yazılı akarların 1 haziran 936 gününden 31 mayıs 1937 

gününe kadar bir senelik kiraları 5 mayıs 936 gününden itibaren 
on gün müddetle açık artırmaya konulmu}tur. İhale 15 :mayıs 936 
ıı.:uma günü saat onbeste evkaf apartımanibda vakıflar varidat mü• 
düdüğünde yapıJacaktır. isteklilerden % 7,5 nisbetinde teminatı 
cnuvakkate almat.aktır. Tutmak ve şartlarım öğrenmek istiyenlerin 
her gijn mezkur Miidürlüi?;e müracaatlarL (970) 1-1775 

~ l\llJ JD ELER www.~ 
~ 
DüNY ANIN GüZEL BiRALARI 
~IUDAR Gü.ZELOlANORl\fAN 
~ ' 

ÇiI~..ı'LiGINiN S. F VE 
HiLESiZ 

. AZLi A~ KARA 
IRASI 

A (.A. A GAZOZU 
ANKARA SODASI 

1 
ÇDG\IIŞTffi 

HER YERDEN ARAYINIZ 
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-
Biga Bel~diy~'-ii nd ~n : 

Belediyemiz eıektrık santralının l.6.9fo güni.1nden 31.5.937 ni
hayetine kadar bir semlik ihtiyacı olan ( 40.000) kilo mazot (3400) 
ve (l,OCJO) kilo makina yağma (160) lira fiat tah nini ile 20.4.936 
pazartesi gi.inünder· iti aren 11.5.936 pazartesi günü scıat 15 e kadar 
kapalı zarf usuliy!e el·siltmeye cıkı:1rılmı~tır. Mazotun ve yağın ev· 
safını anlamak ist1y n!erin müddeti i<;<inde belediye s<ıntral memur· 
]uğuna, şartnameyi görmek İ!;tiyen 1 erin rmıhasebye müracaaları ve 
kan unun gerekli ol ~n yii7de 7.5 tem inat 1ı teklif me1{tuplarını Be le
diye Ba.,k:ınlri?ın.ı göndernı"'eri ve ih111c>niıı komis,ron huzuru ile 
v::.n-1 ... :;., ;1.:: ..... ~1 •• ,.., .. ,.. ,,, ... ne\ 1- 177 6 

1 D. D. YOLLARI VE LlMANLARI UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU tlANLARI: 

İT.AN 

İsmi, muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 18-6-936 per
şembe günü hizalarında gösterilen saatlerde Ankarada idare bina· 
smda ayn ayn ve kapalı zarf usulü ile satm altınacaktır. Bu işlere 
girmek istiyenlerin hizalarmda gösterilen muvakkat teminatlar ile 
kanun ın tayin ettiği vesikaları ve teklif mektuplarını aynı gün 
lastik malzeme için (saat 14 - e); dinamo kayışları için (saat 
14,30 a); kapaklı ebonit kutular için de (saat 15 - e) kadar komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işlere ait şartname Haydar
paşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malzeme dai
resinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (986) 

t S M t Muhammen Muvakkat 

Muhteıuulcins lastik 
malzeme 
Muhtelif eb'atta 4310 

) 
) 
) 

metre bezli kauçuktan ) 
mamul vagon dinamosu ) 
kayışı. ) 
800 adet kapaklı ebonit ) 
aklriin-ı'ii,;tilr kutusu ) 

bedel teminat 
22765 lira 1707.38 lira 

13116 983,70 .. 

4800 360 " 
1-1829 

İLAN 

Eksiltme 
saati 

15 

15,30 

16 

ıııc eksıltmesi bozulmuş olan, muhammen bedelleri 57,500 lira, 
bir rnuzaaf tesirli ve yirmi dokuz basit makas takımı 23 haziran 
936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bi
nasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleıin 4.125 lirahk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 285 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinde satılmakatdu. (953) 1-1826 

İLAN 
Muhammen bedeli 3800 lira olan Kontrol saatr yedekleri 18-6:' 

936 per~embe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re bin;-sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 285 liralık muvakkat teminat ile Ka
nunun tayin ettiği vesikalatt ve tekliflerini aync gün saat 14.30 a 
kadar Komisyon Reis1iğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Anka
rada Malzeme Dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdür-
lüğünde istivenlere parasız verilmektedir. (995) 1-1873 

Ankara Jandarma (;enel [(omu· 

tanh4!ı Satınalma [(omisyonund:111 
1 - İhale bedeli üzerinde tutarı (8000 den, 13000) lira arasında 

olmak üzere aşağrda alm:ıcak metre mikdarınrn en çoğu yazılı dört 
örnekte Ambalajhk kanaviçe komisyonca 16-5-936 cumartesi günü 
saat ( 11) de toptan ve ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle isteklisine iha
le edilecektir. 

2 - Her çeşidin tahmin bedeli hizasına yazılmış tümünün ilk 
teminatı (1875) liradır. 

3 - Şartname komisyondan parasrz ahnabilir. Eksiltmeye gir· 
mck istiyenlerin ilk teminat sandrk makbuzu veya Banka mektubu 
içinde bulunduracakları teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en 
geç bir saat evel komisyona vermiş olmaları. (935) 

1 - Örnek: 23,000. metresi 18,5. kuruş. 
2 - ,, so,ooo. ıs .. 
3 - " 34,00(). " 19,5 " 4 - .. 50.000 " 18. .. l-1709 

Yozgat Belediyesinden : 
Lira K. 

Santral 8500 
17250 Lokomobil alternatör tevzi 

montajları ve saire 
tabl?su bunların temel ve 

13723 64 

39473 64 

Şebeke 

Yozgatta kurulacak elektrik santralının makine krsmile sebeke 
ve santral binası inşası birlikte ihale edilmek üzere eksiitmeye ko
nulmustu. 

İhaiew günü olan 20-4-936 tarihinde muayyen saata kadar talip 
~ıkmadıg_ından belediye encümenince kanunevel nihayetine kadar 
Jkma~ edılm7k ve 20-5-936 tarihinue ihale olmak üzere yukarda ya
zıldıgı veçhıle makine, şebeke ve inşaat işlerinin ayrı ayrı müna
ka~aya konularak pazarlıkl.a verilmesine karar verilmiş olduğundan 
t~_lıp o!:mıarın Yozgat belediye encümenine ihale gününe kadar her 
g~n n:ıuracaat ederek Nafıa Bakanlığınca tasdikli evrakı keşfiyeyi 
g ,.,.hılecekleri ilan olunur. (934) 1-1708 

UL'US 11MAYIS1936 PAZARTJ!Jf 

dalına güzel 
Daima genç 

· KANZUK 
Balsamin kremi 

Elli senelik bir ma?:iye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 

Cildinizin gü·~ellik ve tazeliğini 

daima mııhafaza eder. Balsamin 

kremi nıeml-:lcetimizin kibar me· 
hafilinde rağl·ct görmüş ciddi 
bir kren.rlir. Çilleri ve buruşuk
ları izale ~derek tene fevka1ade 
bir cazibe bah<ıedcr. Ruhnüvaz 

kok!I Sll ile avrıca söhr~t kazan
mrstrr. Bale;;.,....; n krerni kati yen 

kıınım;ı,1 Te'lini-ı:in latif tazeli
ğini. cildirıi7in cazip taravetini 
ancak krem Balsamin ile meyda
na çıkarabilirsiniz. Bir defa Bal
samin kullanan başka krem kul
lanamaz. Tanılmış itriyat ma
ğazaları ile büyük ecza evlerinde 
bulunur. 

Satılık arsalar 
c~becide asfalt yol üzerin

de ve civarında parsel halin- 'i.'4. 
de satılık arsalar ~~ 

Müracaat: Atatürk bulvarı ~~ 
bitişiğinde, Selanik caddesi ~~ 

başmda No. 3 kat orta ev sa- ~ 
at 8-9,30 ve 1-1,30 arasında. 'i.~ 

1-1773 ~ 
~ 

Satılık arsalar 
Üç katlr bina inşasına müsait 

muhtelif boy satılık arsalar. 
Mürc. M. M. caddesi. No. 20 

Tel: 2395 
1-1841 

Satılık Arsalar 
Yenişchirde Scliinik cadde

sinin Kı1tl Irmak sokağına bir
le.~en bir noktasında altışar yüz 
kusur metrelik iki arsa satılık
tır. Telefon: 2062 ye müracaat. 

1-1863 -------
SatıJık aı'salar 
Yenişehirde Atatürk bulva

~ı.ndı> eski Sıhhat yurdu bitişi· 
gınde ve Selanik caddesinde 
Malıye şubesi karşısında. 
Teleton. 2123 e müracaat. 

1 - 1155 

150 kuruşa m.2 
sa trlık arsa 

Bakanlıklara ve istasyona ya
kın havadar mevkide 2908 m2 ar
sa sutrlıktır. 

İstekliler: 3614 telefonda 
Niya>:ı Şc:ncanı aramaları 

1-1819 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ldart: 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarınd!? 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

,..... ...... -- -··-··~....__.,. 

IMN • 1 YET 
Her boyda kiralık kasalar - S-= nelik 3 liradan - 16 liraya kadar Mahrem dı:ı.ireler 

Kiralık oda 
Ayle yanında, möble, kon

forlu. Yenişehir, İkinci durak, 
Tuna Cad. Yiğitkoşun sokağı 
No. 15 1-1809 

ZAYİ MÜHÜR 
Tatbik mühürümi.i kaybettim. 

Yenisini yaptıracağımdan c.ski
sinin hükmü yoktur. 

Talip oğlu Mehmet 

( YENi f si 

Arık.ara Valiliğinden : 
Stadyum ve yarış alanında yapılacak amplifikatör tesisatı ka

palı zarf usuli1e eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli 15000 liradan ibarettir. 

Eksiltme 21 Mayıs 1936 tarihine rastlayan persembe rünü saat 
on beşte Aı:kara vilayet daimi encümeni odasında yapdac:ktır. Mu
vakkat temınat 1125 liradır. 

Bu işe ait şartnameler bedelsiz olarak vilayet nafıa müdürlü
ğünden alınabilir. İstekliler teklif mcktuplarrıu eksiltme şartna· 

mesinde yazılı vesaik ve teminat mektupları ile birlikte yukarda 
adı geçen günde saat 14 de kadar vilayet daimi encümeni Reisliği-
ne vermeleri lazrm<lır. (1841) 1-1510 

Yozgat ilbaylığıııd an : 
Yozgad memleket hastanesi için açık eksiltme ile satın alınacak 

ve keşfinde yazrlr on altı kalem (1477) bin dört yüz yetmiş yedi li· 
ra (22) yirmi iki kuruş kıymetli tenviı aletleri 21.5.936 gün ve per
şembe günü saat on beşte Yozgat vilayeti daimi encümeninde ihale-

. si yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şenitf 
öğrenmek üzere Ankara Nafıa ve Yı .r;gad Sağlık Müdürlüklerine ve 

Encümeni faimiye müral.aatları ilan olunur. (2388) 1-1777 

inhisarlar Ankara 
Başmüdürlüğünden : 

Aı:kara - Kızılcahamam dolu tütün, içki sandıklarile ispirto bi· 
d·m'Jrmın gidip gelme işi açık eksiltmeye konulmuştur. Bir yıllık 
ta~rma bedeli (500) lira tahmin edilmiştir. Bu taşrma işi 1 Haziran 
936. gü•ünden 31 Mayıs 937 gününe kadardır. 

Açık eksiltme 20 Mayıs çarşamba günü saat (15) de Başmüdür. 
lükle Kızılcahamam Memurluğunda olacaktır. 

İsteklilerin şeraiti anlamak için Başmüdürlüğümüze veya Kızıl· 
caharrama müracaatları. (975) 1-1785 

EM AL AR 1 KULÜP] 
BUGÜN GÜNDÜZ 

BRODVAY MELODİ 1936 
BUGÜN BUGECE 

G~CE 
BARKAROL 

Gustav Froelich - Lyda Barova 
Aşki, hissi nefis bir eser. 

DEFİNE KORSANLARI 
RlCHARD T ALMADGE 

Mevsimin en büyük macera filmi 


