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ITALYAN DELEGE Si CENEVREYi BffiAl(Tll(TAN SONRA 

Haziran toplantısının müsbet bir 
neticeye varacağı ümidi azdır. -
İngiltere Adisababa elçisini geri 
çağırıyor. Habeşistan fa ş i s t 

prensiplerine göre ve alman 
kapitali ve tekniğinin yardımiyle 

sömürülecek. 

Başbetke 

REJİMLER MVCADELESİ 
Falih Rıfkı ATAY 

1932 seçimi ile yeni seçim ara
smdaki devri tahlil eden bir fran
sız gazetes~ kısaca diyor ki: "On 
bqinci teşrii devreye hakim olan 
ve hatta üçüncü cumuriyet tarihi
nin en bariz vakalarmclan birini 
teşkil eden hadise Staviski iskan
dalıdır. Bu hadise, teşrii devreyi i
ki kısma ayırmt§tır: Biribi.rini ta
kib eden radikal akbinelerin aczini 
iııtismar için sağcı muhalefetin 
gayretleriyle karakterlenen 1932 • 
1934 devresi, 6 ve 12 şubat tarihi 
günleriyle başlıyan ve bir yandan 
liglerin inkişafı, öte yandan halk
çı cephenin organizasyonu ile kıı.
rakterlenen 1934 • 1936 devresi. 
26 .nisan ve 3 mayıs l936 gün
lerı bu evolüııyonun mantıki neti
cesidir." 

Fakat Staviski iskandah ne de
mektir? O da, İsveçli (Kruger) 
veya amerikalı (lnsul) rezaletleri 
gibi, liberal ve kapitalist rejiminin 
soysuzlaşarak nihayete erdiğini 
gösteren bir ııembol - hadise idi. 

Buhran karşısında memleketin 
ekonomi faaliyetlerini sevk ve tan
zinı etmek ve menfaatlerde, hal
ka doğru, daha iyi bir adaletin 
esaslarını aramak Fransa için de 
zaruret idi. Ya fasizm olacaktı: 
Halkı kazanmak ~için ekonomide 
son tedbirler alınsa bile, harbçı 
bnıpery":liz~ ihtirasları yüzünden, 

u tedbırlerın kazançlarını tehli
keye koymak, ve milleti topyekun 
ser ·· k h guzeşt ur anlığına hazırlamak 
gerekecekti. Yahut, aynı imkan-
lar d k · .' ~mo rası e!aslarma hıvanet 
ekdılmıyerek, yani adaletçi olduğu 
a~ar barışçı da olan halkın ira

desıne ·· t · gor~ emm olunma;Ja çah-
ş~lacaktı. Fransa ikinci yolu t -
cıh etti. er 

Bütün zorluklar halledilmiş sa
yılamaz .. F a~at, eğer sürprizler ol
maz, sol ıktıdar faıı.izm tehl'ık .. 
t f d b' . ,. esını 
as ıye. e e ılır, ve ekonomi ve fi-

nans mzamına, buhransız ve sar
sın~ısız, salah verebilirse, gelecek 
seçımde Fransa' da sosyalizmin 

l~u;laşma taliinin arttığını görehi
ırız. 

ku Avrupa meselelerine hakim olan 
vvet muvazeneleri içine bu su

retle yeni bir unsur, rejim icabları 
unsu~ kablmış olacaktır. Faşizm
~e antı ·komünizm nasıl bir rejim 
ıca~ı ise, sosyalizmde veya komU-
?.iznıde anti - faşizm öyle bir re. 
Jını icabıdır. Bazı memleketlerde 
sosyalist iktidarlar hükümeti tut.. 
~akta muvaffak olmamış olsalar 
hıle, yalnız iktidara geçmiş olmak
tan ve halk tabakalarındaki derin 
ru.h ve zihniyet inkilabını göster
~ış olmaktan dolayı, devlet orga
nıznıalarında tesir bırakmışlardır. 

Rejim icabları unsurunun başlı
ca tezahürlerinden birini, Fransa
da, sağ'ın Savyet - Fransa yakın
lığına düşman ve sol'un hu yakm-

Londra, 13 (A.A.) - Yan resmi 
mahfiller İngiltere'in italya ile olan dip-, 
Jomatik münasebetlerini yakında kesece-. 
ğine dair çıkan haberleri yalanlamakta
dırlar. 

"Ayni mahfillerin işaret ettilderine 
göre ingiltere bir bekleme ve müşahede" 
politikası gütmekte, zira: 

1 - İtalya'nm niyetleri aydınlan-
madıkca 

2 - İngiltere'nin sorgularına alman. 
ya'dan cevab gelmedikce, 

3 - Yeni fransız k::ıbincsi kurulma· 
dıkça hiç bir tedbir almak istememekte
dir. 

İNGIJJZ P.~RLAMENTO lUAH
FlLLERlNlN KANAATt 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz parla
mento mahafillerinde hakim olan kana
at şudur: İngiltere hükümeti İtalya'ya 
karşı şiddetli davranmağa asla niyetli 
değildir. · Ve .hatta habeş meselesinin ü
zerinden . "sünger geçirmek'' teklifine 
gizliden gizliye elverişli bulunmaktadır. 

Yarı resmi mahfiller, İtalya ~ıstı" 
daki ingiliz menfaatlerini tehdid etme
dikçe İngiltere'nin kendisine karş1 harb 
etmek istemiyeceğini söylemektedirler . . 
Bu münasebetle, Akdenizden geriye çe. 
kilen ingiliz harb gemilerinin çokluğu 
da dikkate konulmaktadır. Bununla be
raber, mahfiller, kilise mahfilleri ve 
"genç muhafaeakarlar'' hala İtalya'ya 
karşı şiddetli bir politika güdülmesini 
istemekte ve B. Baldvin'in otorite zafmı 
teıık;d etmektedirler. 

LORD SEMPİt'lN TA VSIYE.St 
Londra, 13 (A.A.) - Lordlar kama. 

rasmda, Lord Semıd: 

(Sonu. 3 üncü sayfada) 

Belgracl mehtupları V. 

BELGRADDJ.4. 

Tevfik Rüştü Aras, dün akşam Pa
ris'e gitti ve dün, saat on yedi buçuk
ta küçük antant konseyi toplantılarına 

başladı. Konseye Yugoslav Başbakanı 
reislik ediyor. Ve konsey, Bclgrad ga-

zetelerinin yazdrklarma göre, temiz ve 
sağlam bir hava içinde devam ediyor. 
Eğer işlerini bitiremezse yarın (cuma) 
da toplanacak. 

·-···---···-·· ...... .._ .. __ _ 
Devrim Anıtı 

İstanhulda yapıla- . 
cak anıt için hiikü
met kamulaya },ir 

layiha verdi 
Hükümet, İstanbulda yapılacak 

devrim anıtı hakkında hazırladığı 
bir layihayı dün Kamutaya vermiş
tir. 

Layihanın hazırlanmasındaki 
mucip sebebleri hükümet şöyle izah 
etmektedir: 

"Büyük türk inkılabını canlan- 1 
dıracak ve onun büyüklüğünü gös
terecek sütunların yeryer yüksel
mesindeki faide ve zaruret aşikar- ı 
dır. Bu maksatla İstanbul belediye
si tarafından İs':anbul(l-i bir devrill1 
amtr yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu büyük inkılabı remzedecek 
bu abidenin yeri, şekli herşeyi hu
susi itinaya, yüksek fen müsabaka
larına mevzu olacak mahiyette bu
lunduğundan plan ve resimlerinin 
merkezin tetkik ve tasvibinden geç
mesi, işin yüksek fen mürakabesine 
tabi tutulması zaruridir. 

Adının ifadelerinde saklayacağı 
büyük ~ana ve hakikatleri canlan
dıracak kafanın enternasyonal şöh
reti haiz olması tabiidir. Mahiyeti 
itibarile bu i şin alelade bir yapı 
mefhumundan çıkarılması ve artır-

• ma eksiltme ve ihale kanunu hüküm
lerinden hariç tutulması zaruri gö
rülmüştür.,, 

Llyihadaki esaslara göre de be
deli on senede İstanbul belediyesi 
büdcesinden ödenmek üzere İstan
bulda bir devrim anıtı yapılacaktır. 
Anıtın yerinin tayini ve şeklinin 
ve projesinin tesbiti belediyenin ve 
sanat noktasından Kültür bakanlı
ğmın mütaleası alınmak şartiyle İç 
bakanlığa aid olacaktır. Belediye 
bankası bu iş için on sene müddet 
ve yüzde dört faizle İstanbul bele
diyesine 300,000 lira ikrazına mezun 
olacaktır. Anıt enternasyonal mü
sabakaya konularak plan ve resim· 
leri hükümetin kabul ve tasdiki ile 
kat\leşecektir. 

Tasdikli plan ve resimlerine is
tinaden belediye encümeni tarafın· 
dan yapılacak ihalenin t -svibi ve 
mukavele akdi salahiyeti İç bakan
hğını'l:\n verilecek mezunivet üze
rine İstanbul vali ve belediye reisi
ne ait o1ar:aktrr. Bu is artırma ka· 
nunu hükümlerinden hariç olacak-
tır . ., ..... __ ............................ ......--.............. -.... ..._ ... _ 

SON GON 
Belgrad 7 Mayıs 1936. 

Ben sabahtanberi, Belgradı geziyo
rum, üç gündenberi, tanıdığım şehir, 
ilk intibalarımı değiştirmedi. Belgrad
da, en güç beğenir insanlar bile, rahatça 
yaşıyabilir. Şehir on senedenberi tan. 

zim edilmiş, fakat hayret edilecek ka
dar güzel tanzim edilmiştir. Şehrin nu
fusu büyüklüğüne göre çok olduğu için 

(Sonu 5. inci sayfada) 

(Sonu z. inci ea;ylada) Belgradda Sava nehri üzerinde yeni köprü 

Ankara vilayeti içinde Ur tetkik gezisi yapan başbakanrmrz ve bakanlarımız durakta. 

Ankara vilayeti 
içinde _küçük hir 

gezinti ve tetkik 
Başbakan İsmet İnönü ve Ka

mutay Başkanı Abdülhalik Ren
da yanlarında İç, Milll Müdafaa, 
Bayındırlık, Adliye, Finans, Eko
nomi, Sıhat, Kültür, Gümrük ve 
İnhisarlar bakanlan olduğu halde 
dün sabah saat sekizde hareket e
den husus\ bir trenle hareket et
mişlerdir. Heyet, dün ako::am saat 
on dokuzu kırk sekiz geçe şehri
mize dönmüştür. 

Lokarnocular 
Alman cevabı gelince 
yeniden toplanacaklar 

Cenevre, 13 (A.A.) - Lokarno and
laşmasmı imza etmiş devletler delege
leri, dün saat 16.10 da toplanmışlardır. 
Bu toplantıda B Aloizi hazı.r bulunma
mıştır .. 

Celsenin sonunda neşredilen bir teb. 
liğde Lokarnocu devletlerin Almanya 
tarafından ingiliz suallerine verilecek 
cevab gelir gelmez tekrar toplanacakla
rı bildirilmektedir. 

B. BİTLERİN SÖ'fLEDIGt 
ŞEYLER YALANLANIYOR 
Bedin, 13 (A.A.) - Alman haber

alma bürosu bildiriyor: 
Deyli Telgrafın diplomatik muhabiri 
Cenevreden gazetesine gönderdiği bir 
haberde, Führe.rin bir konuşma esna· 
smda İngilterenin prestijinin azaldı. 
ğmdan bahsettiğini ve küçük devletle· 
rin bunu İngilterenin şerefine sebebsiz 
bir zarar olarak telakki ettiklerini B. 
Edene bildirdiklerini kaydetmektedir. 
Asılsız olduğu aşikar olan bu iddia 
zecri tedbirlerin idamesi için propağan· 
da maksadiyle yapılmıştı. Deyli telgra
fın muhabirine şu sarih suali soruyo
ruz: 

"B. Hitler iddia edilen bu beyanatı 
ne zaman, nerede ve kimin önünde yap
mıştır.?,, beynelmilel efkıl.rı umumiyeyi 
zehirleyen bu kabil iddiaların önüne 
geçmek zamam hakikaten gelmişti.r. 

Fıkra 

Bakım .. 
B undan on yıl önce Y e § i l A n

k ara• dan bahsetm~k, mi
zah gazetelerine eğlence olmaktı. 
Fakat ya Ankarada kalacaktık: 
O halele istepi tabiatlendirmelı. 
sırlarını bulacak ve iradesini gös
terecektik. Yahut ..... 

lnkilabçılar "yahut .... ,, sız ko
nu§ur: Burada kalmağa karar 
vermiştik, Ankara sulak olacaktı 
ve yeşerecekti. '. 

Ankara şehrine 1936 baharın- . 
da artık yeşil elenebilir. Bahçele· 
rimiz, ağaçlı caddelerimiz, korula· 
rımız, barajımız hepsi var. Bunun 

· ne kadar giiç elde edildiğini ele ~iJ .. 
miyor değiliz. Hepimiz küçüciih 
bir bahçe vücacle getirmek, sonra 
onu korumak için ·ne kadlJJ' emek 
çektiğimizi hatırlcırız. 
· .Şu halde şehrin ağaçlan ve a
ğaçlıkları, fidanlıkları ve çimlik
leri b a k ı m 'ından dolayı bele· 
diyemizi derin bir takdir hisııiyle 
yad etmekliğimiz lazım gelir. 
Bakım garblı bir şeydir. Mede
niyeti O devam ettirir ve O dur ki 
her hanği bir eseri tesadüliylikten 
kurtarır. 

Ancak vasıtalart ve geliri ne 
kadar az olduğunu bildiğimiz be
lediyemize hepimizin yardım et
mekliğimiz de borçtur. imdi bazı 
mekteb talebelerinin genç akasya
ları kurutacak tahriblerd e bulun
malarına ne dersiniz? 

Ankarada bir ağacın kuruma
sına sebeb olmak, adeta cinai bir 
vaka gibi görülmelidir. Biz ağaç 
sevğisini bütün memlekete yerleş
tirmek, ve bu vazifeyi mektebleri
mizde okuyanlara vermek mecburi· 
yetindeyiz. Bizim genç talebeleri
miz ağaç tahribcisi değil; ağaç po
lisi, ağaç bekçisi, ağacın piyoniye~ 
si olarak yetişeceklerdir .. - * * 

Çağrı 
Kamutay memurin kanunu muvak

kat encümeni cuma günü heyeti umu
miye içtimaından sonra toplanacaktır. 

«Ulus» un Dil Yazıları 

Güneş. Dil teo_risine göre su mefhunılu 
kelimelerin analizi 

v. 
Bu yazıda tetkik ettiğimiz keli

meler su medlulü olanlardır. Mak
sadımız yeryüzünü kaplayan su 
medlulü has isimlerin (yer adlaı ı) 
gövdelerini yapan morfemleri ma
naya verdikleri kuvvet ve hareket 
bammından tt-;;bit etmek ve sonra 
yer atlarını ona göre manalandır
maktır. 

M ı " "Am"l '' ese a: ı;: ovasının c>dı 

Toponymie için iki türlü bir tet
kik mevzuudur. ''Amik" ismi ya 
kelimenin liigat manasına göre 

I 

Yazan: H. R. TANKUT 

derin veya çukur bir toprak parça. 
sı yahut çok ve bol olan sularının 
hususiyetine göre vasıflanmış bir 
yerdir. 

Biz bunu sulu bir ova olması ba
kımından tetkik ettiğimiz zaman 
ondaki (ağ + am + ik) unsurlar
ında sabit, değişmez kıymetler a
rayacağız. Bu kıymetler su me~
lullü her has isimde aynı çıkınca; 
o ovanın ismi derin veya çukurhk 
dolaysiyle değil medlullerin;n hu~ 

(Sonu 2. inci savlatla) 



SAYFA2 

Rcı~bcıke 

REJİMLER lUÜCADELESl 
(Başı 1. inci say/ada) 

lığı bilfılds kuvvetlendirmek taraf
lısı olmasında görebiliriz. lki dev. 
let münasebetindeki hu hadise, 
kollektif emniyet ve Milletler Ce
miyeti clavası münakaşa olundu
ğu şu sıralarda, enternasyonal bir 
ehemiyet almaktadır. Milletler Ce
miyetini eski usul düveli muazza
ma'nın bir icra bürosu haline ge
tirmek istiyen sağ dü~ünüşler, o
nu, har ı ve taarruzu menedecek 
bir kudret cihazı haline getirmek 
istiyen sol dü.,ünüş arasında, Av
rupa'nm talii ve mukadderi bakı
mından, mühim bir fark olsa ge
rektir. 

Ne sağ, ne sol diktatoryalarını 
zorlama iSlZID, barışçı ve adaletçi 
olan halk yrğınlarmın ircıdelerine 
uyan demokrasiler, zor. rejimleri
ne karşı büyük bir kuvvet te§kil 
etmektedirler. Nasıl Fransa'da 
partiler, ikinci derece münakaşa· 
ları bırakarak, umumi prensipler 
bakımından kar~ıhklı cepheler 
kurmuş iseler, henüz t~essüs etti
ğinden bahşP.dilmek erken olsa bi
le, Avrupa'cla böyle karşılıklı bir 
rejimler cephesi belirdiğini söyle
m_,.k abes olmaz. 

Bu cleğişildiğin, Avrupayı, Mil
letler c .. miyeti yıkılarak, yerine 
birkaç diktatoryamn mü'lterek he
gemonya sancağı altında, mmi 
hürriyet ~rle oynsu"tlığını görmek 
k~.bu und"'" 5it~d"lik kurtarması 
bile büyük bir J...,,.,,._,,rhr. 

Fat:h Rdln. AT AY -
l\'luamele vergisi 

tadil projesi 
Mu::.ımele vergisinin tadili hakkında

ki kanun projesini hazırlamış bulunan 
Finans bakanlığı, alakalı bakanlıkların 
düşüncelerini sormuştu. Ekonomi ba
kanlığında mütehassıslardan mürekkep 
toplanan bir komisyon, Bakanlığın mu
amele vergisi hakkındaki noktai nazarı
nı tesbit etmektedir. Projenin Kamuta
yın bu toplantısına yetiştirilmesine ça
lışılmaktadır. 

~~----···------~ 

Türlik: şunun yeni 
üyeleri 

ı.: ' 
Türkkuşunun İnönü kampında ye· 

tişmek üzere yazılan gençlerimizin sa
yısı gün geçtikçe büyük farklarla yük
selmektedir. Bir spor ve eğlence o~-.rr.ıit
tan ziyade, daha kuvvetli bir vasrf ola
rak bir yurd borcu olan bu işi benim
seyen gençlerimizi okurlarımıza tanıt
maktan büyük bir zevk duyuyoruz: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünden Dur
sun, Ziya, Osman, Bekir, Nafiz, İbra
him Sıtkr; Sanııt mektebinden İsmail, 
Nureddin, Ali, Özdemir, Ali Tahir; Ga
zi fü;esinden Cevdet, Ankara lisesinden 
İlhan, Posta direktörlüğünde Hasan 
Tahsin. 

tUL US 

._, 

Hava Şehidi erimizi yarın anacagız. 
Türk Hava Kurumu 

ihtilal için bir 
program hazırladı 
Türk Hava Şehitleri ihtifal töreni, 

Türk Hava Kurumu nizamnamesinin 
34 üncu maddesine göre yarın saat on 
birde yapılacaktır. Hava Kurumu An
kara şubesi yarının programmı hazırla
mıştır. İhtifal bütün memlekette aynı 
saatte yapılacaktır. 

Şehrimizde yapılacak ihtifalin prog
J"amı şudur : 

1 - Ulus meydanında Vekiller hey
eti, saylavlar, süel ve sivil erkan, me
murlar, subaylar ve muhtelif kıt'alar
dan gelen müfrezeler, kurumlar ve es-
naf mümessilleri huzurile merasim ya· 
pılacaktır. 

2 - Me.rasim, atılacak top ile başh
yacak, top atılır atılmaz merasim ye
rindeki sancak ve resmi yapılardaki 

bayraklar yarıya indirilecektir. 
Komutanlar (dikkat) kumandası ve

rirler. 
Kıt'alar ve mektepliler selam du • 

rurlar. 
( Yarım dakika sürecek olan bu say

gı sırasında bütün gezme ve götünne 
vasıtaları ve halk bulundukları yerde 
durarak saygı merasimine katılırla.r). 
Yarım dakika sonunda kıt'a komu

tanları (rahat) komutası verir. Selam 
durumundan rahata geçilir. Siviller 
şapkalarını giyerleır. 

3 - Merasimde : 
Hava müsteşarlığından bir zat. 
Hava Kuru.mu Ankara Şubesi namı-

na bir zat. 
Halk Partisi adına bir zat tarafından 

söylev verilecektir. 
4 - Söylevlerden sonra muzika ha

zin bir' marş çalacaktır. 
5 - Zabit kumandasında bir m~nga 

asker manevra fişegile üç defa selam 
atışı yapacaktır. 

' 'Ulus,, un 
(Başı 1. inci sayfada) 

susiyeti dolayısiyle verilmiştir 
hükmüne varacağız. 

Su insanların saydığı ve tapın
dığı tabiat unsurlarının birincile
rinden ve başlıcalarındandır. Fa
kat hiç bir zaman esas olar:ıamış· 
tır. Ondan evvel ve üstün olan a
teş idi. 

Ateş Tanrısı (Ağni) de hidr!k 
bir dış görünüşü vardı. Ya
ni su ateşten doğuyordu. Eskilerin 
hu telakkisini bugünkü ilim müs
pet bir hale getirmiştir. 

ilk hilkatte ateş vardı. Ateş ku
rudu. Su çıktı. Hayatın esası su
dur. İlk sular içinde yetişmiş mah
lukların düşünceleri ve sözleri ne 
yazık ki bize intikal etmedi. inti
kal edebilseydi onların da ilmin 
bugün ispat ve teshit ettiği gibi 
her şeyin önce ateş olduPtına ve gü
neşten doğduğuna inandıklarını i
şitmiş ve öğrenmiş olurduk. Teori
mizin adına Güneş - Dil teorisi 
denildiğinin sebebi işte budur. 
Güneşin sudan yaptığı ve ya
rattığı ilk canlı mahsul ne
battır. Ve onun içindir ki ne
bat kelimesi en eski zamanlardan-
beri yaşamakta ve su mahsulü ola
rak tarif edilmektedir. Netekim 
Türk lehçelerinde de nebat su mah
sulü olarak tarif edilir. Fakat ye
ni Türkler onu suyun karşılığı 
Nap ile değil oğ öğ ile üade et
mişlerdir. 

Oleng Çağatay, Tarancı lehçe
lerinde üsaresi olan ot, çayır, 
mer'a, nebat, Olöng Altay, Tele
vüt, Lebed lehçelerinde nebat, ot 
demektir [1]. 

Ton veya tun kelimesine gelin
ce: Onun da etimolojik analizi 
şudur: 

[1] Radlofl C. 1. s. 1246, 47. 

Romen milli 
bayramı 

dolayısile 

Atatürkle Kıral 
arasında verişilen 

telgraflar 
Romen Milli Bayramı do

layısiyle Cumur reisi K. Ata
türk ile Romanya Kıralı İkinci 
Karol arasında a~ağıdaki telg
raflar verişihniştir. 

Romanya Milli Bayramı mü
nasebetiyle Majestelerine 

En har tebrik/erimle bera
ber gerek şahsi saadetleri 
ve gerek dost ve müttefik Ro
men Milletinin refahı hakkın
daki temennilerimi bildirmek
le bahtiyarım. 

*~* 
Vatanımın Milli Bayramı 

münasebetiyle göndermİ§ ol
dukları hararetli temennilerin· 
den dolayı ek•elansınıza çok 
samimi surette tqekkür ede
rim. 

Beş senelik sanayi 
programı 

İkinci beş senelik sanayi programı 

üzerindeki etüdler devam etmektedir. 

Raporlar Ekonomi bakanlığına gelmiş

tir. B. Celal Bayar raporların neticele· 

rile bizzat meşgul olmaktadır. 

Dil Yazıları 
(1) (2) (3) 

Ton = oğ + ot + on 
(1) Oğ: Ana köktür. Su anlamı

nadır. 
(2) Ot: Fiil ve failiyet ifade e· 

den bir unsurdur. 
(3) On: unsurunun (. +ğ) ya

ni (ng) (eski tabirle sağır kaf) ol
ması lazımgelir. Çünkü başka leh
çelerde bu kelimenin toy şekli var
dır. O zaman bu unsur manayı ü
zerine alan ve objeyi ifade eden 
eleman olur. Binaen-aleyh (oğ -1-
ot + oğ) yani tong ve son morfo
lojik şekli ile ton kelimesi su ak
tivitesinin taalluk ettiği obje ya
ni sulu toprak ve çamur demek o
lur. 

Esasen Neptun sular Aleminin 
kıralı idi ve denizin dibinde ya
şardı. 

Bu suretle anlıyoruz ki su ile il
gili bütün eski mabutların hem 
isimleri h 0 '1":"\ vasıfları Süm_,.rceden 
başlıynak Türk l 0 hcelerinde avnı 
man::-d'l ya~ıyarı Ti;.,.t-t kelimelerin
dt>"' h"'~ı ahrı le'tildir. 

Ot kelimesi de hu eski kelime
lerdendir. Hilkatin başında ateş 
ve su itidal derecesini bulunca 
toprak belirdi. Güneş mahsulü o
lan bu üç tabiat unsurundan ot 
doğdu. Onun içindir ki ot kelime
sinde bu unsurların üçüne de işa
ret varlrr. Etimolojik a~alizi bizi 
aydınlatabilir. 

Ot: oğ +ot 
Ana kök ateş manasına alının

ca (. + t) ile ateş yapan manası 
vereceği gibi su veya toprak ma
nası vereceğine göre sudan veya 
topraktan olan anlamı da verebi
lir. Çünkü(.+ t) unsuru yapmak 
yaptırmak yapılmış olmaklık ifa
de eden bir unsurdur. 

Şimdi lugat manalarım arıya • 
lım. 

Prototürk'lerin dilinde su mef-

Ekonomi Bakanlığı 
pamuk~ iplik maliyet 
fiatlarını ucuzlattı 

Ekonomi Bakanlığı, 936 şubat pa
muk iplik maliyet fiatlarmdan yüzde 
8 ila yüzde 15 tenzilat yapılmasını ka
rarlaştırmış ve alakadarlara tebliğ et
miştir. 

Bakanlık bu suretle, memleketin bü
yük bir sanayi mamulatı olan pamuk fi
atlarını da kontrol etmiş ve yüksek kar
lara meydan vermemiş olmaktadır. 

İplik fabrikaları olmayan mensucat 
fabrikalalarımız ve bilhassa mensucat 
sanayii beytiyesi bu karardan istifade e
deceklerdir. Dolayısiyle fakir halkın 

ve köylünün giydiği harcıalem bezler 
ucuzlatılmış olacaktır. 

En çok, köylünün sarfetmekte oldu
ğu amerikan bezleri üzerinde de tetkik
ler devam etmektedir. Bunlari: bir stan
dard norma soktuktan sonra fiatları ü
zerinde tenzilat yapılabileceği anlaşıl

mıştır. 

Ekonomi bakanlığı böylece, hükümet 
ve parti programlarında yer almış olan 
sanayi satış fiatlarmm kontrolunda bü
yük bir hassasiyet göstermektedir. 

Menşe şahadetnameleri 

ve tüccarlar 
Ekonomi bakanlığı mahsuller ıçın 

verilen men~e şehadetnameleri hakkın

daki kararnamenin, ticari icap ve te
amülleri haleldar etmeksizin tatbiki la· 

zım geleceğini ve bundan dolayı ne tüc

carın ve ne de ticarethanelerin zarardi

de olmasına mahal verilmemesini iç ve 

dış kollarına ehemiyetle tamim etmiş
tir. 

humunun o ve oo olduğuna şüphe 
yoktur. Yahut Sümercede olduğu 
gibi su; a ve su müştakları; aa ile 
ifade ediliyordu. Vokaller seman
tik fonksiyonda esaslı rol sahibi 
olmadığı için o veya a olmasında 
fark aranmaz. Sümerliler suya "a" 
diyorlardr. Fakat onlar bugünün 
Başkurtları ve Yakutları gibi "o" 
fonem ini kullanamadılar. Söz ci
hazları böyle bir vokalin devolop
manma kolaylık bulamamıs olmak 
gerekti. Fakat bugünkü Türkçe
mizde mevcut olan "o" kelimesi 
ıtlak ile ifade edilmek istenmiş su 
mefhumunun ilk karşılığıdır. O
luk keHmesindeki ''o'' işte bu ke· 
limenin kendisidir. Oluk suluk de
mektir. İstanbulun dünyaca tanın
mış suyu, Karakulak dahi aynı 
kelimeyi muhafaza ediyor. Bu ke
limenin aslı Karak ulak'tır. Çün
kü Radlof'a ve Pekarski'ye göre 
bütün Türk lehçelerinde Karak 
göz ve su gözü demektir. Ve oluk 
ile ulak amınrırla bir fark olmadı
ğı ~ibi ce5itli Tfük lehce10.-mcle o, 
u, ö gibi su mefh••mlu kelimeler 
h?1 ~. yasamakJ:adrrl~r. 

Meseli: Y akutçada 
U=su 
Utuy = su ile dolmak 
Oreh = nehir 
Üreye= çay 
Örüs = büyük nehir 
lere ) 

) = küçük akar su, dere 
leye) 
Ulah = sulu [2] demektir. 

Bu kelimelerin hep,inde asıl O· 

lan "u" ve "ul'"dur. Ve sulu ma
nasına gelen ulah ise misal getir
diğimiz Karakulak'taki ulak kıs
mının kendisidir. Güneş - Dil te
orisine göre analizini yaparsak fU 
neticeye varırız. 

(1) (2) (3) 
ulak = uğ + ul +ak. 

( 1) U ğ: ana köktür. Su anla-

[ 2] Pekarski. Yakut lügati. 
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İstanbul, 13 - Konservatuvar cu~ 
martesi günü imtihanlarına başlıyor, 

Konservatuvardan bu sene on kişi çıka, 
caktır. 

Kadınlık haf tası 
İstanbul, 13 - 8 haziranda Peştede 

tertib edilen kadınlık haftasına türlC 
kadınları da davet edilmişlerdir. 

Bir arabacı öldi; 
İstanbul, 13 - İsmail adında bir a

rabacı Ayasağada arabasında ölü olaraIC 
bulundu. Tahkikat neticesinde elindeki 
tabancanın kazara patlayarak kendisini 
öldürdüğü an1aşıldı. 

Göçmenler 
İstanbul, 13 - Dün Bulgaryadan 

gelen göçmenler bugün Tuzlaya gön
derildiler. 

Prost gelıyor 
İstanbul, 13 - İstanbulun şehir pla

nını yapacak olan urbanist Prost bir iki 
güne kadar bekleniyor. 

Çinicilikte kullanılan 
beyaz çimento 

Çinicilikte kullanılan çimento ile mo• 
zaikçilikte kullanılan beyaz çimento ara· 
srnda evsaf itibarile fenni fark olmadığı 
uılaşıldığından, kontenjan kararname
sinin (K) listestinde 469 tarife numa
~sına giren 225 bin kilo (yalnız çini
cilikte kullanılan beyaz çimento) kay· 
drna (ve mozaikçilikte) kaydının da i
lavesi Bakan1ar meclisi tarafından ka· 
rarlaştınlmıştır. 

* Anverste ölen konsolosumuz B. 
Münür İbrahimin cenazesi bugün geti· 
rildj ve törenle gömüldü. 

Yumurta ihracatımız 
artıyor 

1936 yılının ilk dört ayında ya1nız 

İstanbuldan dış memleketlere, bir mil· 
yon kiloyu mütecaviz, 270 bin lira de
ğerinde yumurta ihraç edilmiştir. Ge· 
çen yıl aynı müddet içinde, 898 bin ki· 
!oluk 140 bin liralık mal gönderilmişti. 

Görülüyor ki aynı devre içinde bu 
seneki ihracatta bir misli tezayüd var• 
dır. Yumurtalarrmızın fiatları geçen se
neden yüksektir. Bunun sebebi bir ta• 
raftan İspanya piyasasının mütezayid 
talepleri, diğer taraftan yeni nizamna• 
me ile hayli ıslah edilmiş olan kalite 
meselesidir. 

Alman tedbirler sayesinde, yalnız 

f neboludan nisan ayı içinde, 1209 san· 
dık ihracat yapılmıştır. Bu yıl ihraca• 
tın gecen seneye nazaran daha faz1a o• 
lacağx muhakk::ık sayılmaktadrr. 

Delinen ~nvallar hakkında 
Kanca takılmak sttretiyle veya muh

telif sebeb ve arızalar1a delinen ve yır
tılan un çuvallarının içlerinden makine 
dikişiyle muntaıamen yamalanmadıkça 

kullanılmalarına müsaade edilmemesi 
finans bakanlığınca kararlştrrılmış ve 
keyfiyet alakalılara tebliğ olunmuştur. 

==="' 
mınadır. 

(2) Ul: gayrişahsi, gayrimuay· 
yen, belli beilisiz bir hal ifade e
den unsurdur. 

Bunun içindir ki (uğ + ul) = 
(uğul) = (ul), ol, öl belli bellisiz 
bir su varlığı yani rutubet karşılı• 
ğı kullanılan bir kelime olmuştur. 
Anadolu çiftçileri rutubetli top• 
rağa öllü toprak dedikleri gibi kü
çük çocukların altını kuru tutma1' 
için kullandıkları toprağa da öll~ 
derler. 

( 3) ak: mananın taaUU:k ettiği 
objeyi gösterir unsurdur. Bu su~ 
retle (uğ + ul + ak) =ulak bel: 
li bell;siz bir suyun taalluk ettiğ• 
obje demek olur. Karakulak suyd 
herhangi bir çe~me gibi harıl harıl 
su akıtmadığı için ona olak d~ 
mek esyanın tabiatına intibak bg.j 
]n-:mlal! çok yerinde ve çok lo~i1'j 
tir. i 

, H. R. T ANr111j 
(Arkası ,._,.) 
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B. Loyd Corca göre Milletler Cemiyeti 
Londra, 13 (A.A.) - Vestminister

de "sulh ve imara yardım için çalışma 
konseyi''nin açılış törenini yapan B. 
Layd Corc şunları sömylemiştir. 

- Habeşistan'da olan şeyler, bizim 
için acı bir ders olmuştur. Tesirleri gö· 
rülebilecek zecri tedbirlerin tatbiki hu· 
susunun durmadan tehir edilmesi, bun· 
ların tatbiki için söz verildiği halde bu 
sözlerin tutulmaması ve yahud bunların 
tatbikinden geri durulması Hor • Laval 
projesi rezaleti binlerce kadın, erkek ve 
masum çocuğun zehirli galazrla boğul
ması, etrafa zehir neşretmekte kullanı
lan petrolün verilmesi, milletler cemi
yeti mukavelenamesinin himayesi altın
da bulunan bir memlekette işkenceler ve 
kıtaller yapılması ..• 

B. Loyd Corç, son seçimde kabine
nin "sulh ve imar komitesi"nin progra-

mırun esaslı kısımlarım bu komitenin 
elinden almı~ olduğunu ehemiyetle kay. 
detmiştir. 

Sulh ekonomi, imar işsizlere yardım 
gibi bu programda mevcud olan prensip· 
ler, çoğunluk namzetlerinin ekserisi ta
rafından benimsenmiştir, fakat bu nam
zedler parlamentodaki sandalyelerine o
turduktan sonra bu prensipleri tatbik· 
ten kaçınmı§lardır. 

B. Loyd Corç netice olarak, şöyle 

demiştir: 

"- Bu suretle hareketin neticesi 
ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Umusa, 

şimdi bütün cihanı kaplamıştır. Kimse· 

yi tahkir etmiyorum. Yalnız ilerideki 

seçimde aynı hatanın tekırarlanması 

için son seçimin vermiş olduğu ders
ten faydalanmak istiyorum.,, 

Avam kamarasının son toplantısında 
Londra, 13 (A.A.) - Avam kama

rası bugün de bilhassa habeş meselesi 
ile uğraşmıştır. 

B. Eden'in yerine cevap vefen Baş
bakan B. Baldvin, ingiliz politikasının 
milletler cemiyeti tarafından alınacak 
kollektif kararlara dayandığını tekrar. 
lamıştır. 

İngilterenin milletler cemiyetinden 
İtalyanın ihracını isteyip istemiyeceği 
B. Baldvin, böyle bir şeyin tavsiyeye 
değer olmadığı cevabını vermiştir. 

Hükümetin Negüs'le doğrudan doğ
ruya temasta bulunup bul~madığı s~
aline karşı da ••Hayır,, demış, fakat hu
kümetin Filistindeki fevkalade komise
ri vasıtasile böyle bir temasta bulunabi
leceğini ilave etmiştir. 

Nihayet B. Baldvin, İtalya Büyük 

Elçisinin d[ş bakanlığa HabeŞ,istanın .ı: 
talya tarafından ilhakını resmen teblıg 

ettiğini ve bu vesikanın her t_ür~~. ~tir~ 
z1 kayıdlar altında kabul edıldıgım bıl-

dirmiştir. 

Negüs, Milletler Ce'!!iyetin~. o~a1~ 
güveninin sarsılm adıgını ve umıdlı. 

olduğunu söylüyor 
Londra, 13 (A.A.) - Negüs Royter'· 

in kudüs muhabirine demiştirki: Henüz 
kati bir proje yapmış bulunmuyoruz. 
FaJ;tat ilerde Londraya gitmek ve millet· 
ler cemiyetinin gelecek toplantısından 
evvel de cenevreyi ziyaret etm~k fik
rindeyiz hakir davamızı müdafc.•.ı'ya ve 
memleketimizi yabancı askeri işgalin
den kurtarmak için başlıca çalışmaya 
devam azmindeyiz, gözlerimiz hala mil· 
letler cemiyetindedir. Ve olan bütün 
şeylere rağmen habeşistanm ananavi 
istiklalinin tam olarak iadesi hususun

da hala milletler cemiyetine güvenimiz· 
vardır. 

Kudüs, 13 (A.A.) - Negüs yanm· 

da Veliaht ve Ras Kassa olduğu halde 

bugün yaya olarak Saint Jacques erme

ni kilisesine giderek orada yapılan hu· 

sus! ayinde bulunmuştur. 

N egüs'ün arkasından, başlarında bir 

ermeni patriği olduğu halde kırmızı 

ruhani elbiselerini giyinmiş yüz papas 

ellerinde mumlarla yürüyorlardı. 

Negüs öğleden sonra arab gazeteci -

teri şerefine bir çay ziyafeti vermiş ve 

gazeteciler Negüs'e sevgilerini bildir

mişlerdir. 

Filistin liarısık1ıkla rında ltalyanın rolü 
' 

Londra, 13 (A.A.) - Star gazetesi 
İtalyanları Filistinde lngiltereye zor -
luk çıkarmak için para ve diğer vasıta • 
larla araplar arasında hoşnudsuzluk ya
ratınağa çalışmakla itham ederek diyor 
ki: 

Filistin karışıklıkları sırasında ye-

niden 19 yahudi ölmüştilr. 1 tal yanlar 
Mısırda da aynı suretle hareket etmek
tedir. Hükümetin esasen galeyanda olan 
ingiliz kamoyunu daha fazla kışkırt

mamak için İtalyanların bu hareketleri 

hakkında ajanların aldrğı raporları şim

diye kadar neşretmemiştir. 

Radikaller, halk cephesi 
h.ükümetine giriyorlar 

Paris, 13 ( A A.) - Radikal sosyalist 
partisinin icra komitesi bugün öğleden 

sonra toplanmış ve reis Daladi'nin kısa 

bir izahından sonra sosyalistlerin teklif 

ettikleri şekilde partinin halkçrlar cep

hesi hükümetine girmesini karala~. 

tırmıştır. 

Yunanistan sükuna liavusmal~ üzere 
24 saatlik umumi grev 

Atina, 13 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

Dün gece saat 24 de başlıyan 24 sa

atlik umumi grev muvaffak olmamış. 
görülebili r. 

Atinada vaziyet normaldir. Büi.'ic:. 

taşın vasıtal.ı.n t emin olun-·ıı:.ıl.tad ır. 
Bütün mağazalar açıktır ve soki!ldarda 

ki hayat ve faaliyet tabiidir. 

Meın)eketin her tarafında da aynr 

SÜkıin hükiim sürme1ctedir. 

24 saatin hadisesiz ge~eceği muhak
kaı ~:·_,idir. 

· f .. ~i s:nıfları ve esnaf cemiyetle ri 

Oe' ri, nizamın tc,n;ııi hususundaki 

g< ~rde hükümete tam yard.mla.nnı 

' 
muvaffak olamamıştır . 

bildirmişler ve hükümetin ilk dakika

dan itibaren dikkatle takib eylemekte 

olduğu işç i sınıfı meselelerini siyasi he

d~fler yolunda sömürmek istiyen grev 
elebaşzlarmı şiddetle protesto eylemiş· 
ler dir .. 

Atina. 13 (A.A.) - Gazetel~r. bugün 

yapılacak olan 24 saatlik genel grevin, 

IIükümctçe alman tedbirler sayesinde, 

ehcmiyetli bir netice doğurmayacağını 

zannediyorlar. SeJanik işçi kurumların· 

d an hükümete gelen telgraflarda, baş

langıçtanberi, ihtilalci unsurların g:-ev 

hareketine müdahale etmiş olmalarm
dan dolayı teessüf edilmektedir. 

Selanikte sükun hüküm sürmektedir. 

... f 

HABERLE 
İtalyan delegesi Cenevreyi bıralrt1l(taı1 soı1ra 

( Başr 1. inci sayfada) 

••- Dünyaya yeni baştan düzen ver
mek İngiltere'nin vazifesi değildir. Mil
letler cemiyeti hiç bir vakrt kurulmamış 
olsaydı bizim için daha iyi olurdu.'' De
dikten sonra, kvrupa'da sulhu temin i
çin İngiltere, Almanya, Fransa. İtal~a 
ve sovyetler'den kurulmuş bir konseyın 
teşkilini tavsiye etmiştir. 

ITAL YAN HEYETtNlN 
AYRILMASININ MANASI 

Londra, 13 (A.A.) _ Londra'daki i
talyan mahfilleri, ita1yan heyetinin Ce. 
nevre'den ayrılışının ltalya'nın milletler 
cemiyetinden çekilmesi manasına alın

maması lazım geleceğini , bu çekilmenin 
İtalya'nın Habeşistan meselesi halledil. 
medikçe Avrupa devletleri ile iş birliğin· 
de bulunmamağa karar vermiş olduğu 
suretinde tefsir edilmesi iktiza edeceği
ni beyan etmektedirler. 

iıalya, B. Aloiziuin lı~reketi hak
kında izahat verecek. 

Cenevre, 13 (A.A.) _ Milletler ce
miyeti konseyi, dünkü toplantısından ve 
dünkü hadiselerden sonra toplantı dev
resini tatil etmiş vaziyettedir. 

Konsey bugünkü toplantısında Al
manya'nm Lokarno andlaşması hüküm
lerini bozamsı meselesinin görüşülmesi 
hususunu da hazirana bırakılmakla kal
ması muhtemeldir. Konsey, bugün öğ. 
leden sonra muhtelif raporların kabu· 
lüdnen sonra dağılacaktır. 

Burada tahmin edildiğine göre, İtal
ya, B. Aloizi'nin hareketi hakkında pek 
yakında izahat verec~ktir. 

İNGİL TERE, AD1SABABA EL
ÇİSİNİ GERl ÇACII~IYOR 
Londra, 13 (A.A.) - İyi bir kay

naktan haber verildiğine göre, artık A-
disababa'da bir habeş hükümeti bulun
mad[ğından İngiltere hükümeti oradaki 
elçisi Sir Sidney Barton'u geriye çağı· 
racaktır. Bununla beraber, Adisababa'
y:ı bir ingiliz konsolosu tayin edilecek. 

tir. 

Habesistan f asist 
' ' prensiplerine göre 

i s l e t i l e c e li. 
' Roma, 13 (A.A.) - B. Muso1ini, en-

düstriciler konfederasyonu reisi Kont 
Nolpi'yi alakadar bakanlıklar ve konfe
derasyonlarla birlikte çalışarak Habeşis
tan'm servet ve istihsal kaynakları hak
kında bir rapor hazırlamaya memur et-

miştir. . 
Yakında muhtelif tetkık komiteleri 

toplanacaktır. 

İtalya. Habeşistan'~a altın, ?latin, 

d · k ··ku .. rt· mika, nıtratlar, cıva ve em1r, u • v 

belki de petrol bulunacagını ümid et-

mektedir. 
Salahiyet sahibi m~hfiller, Habeşis

tan'ın fafıist prensiplerme göre işletile-
-. i bildirmektedirler. Habeşistan'-

cegın . "k' ih . • 
daki servetlerden bır ı ı tıkar yapan 
kapitalistin eline geçmesine müsaade e

dilmiyecektir. 
Yabanct kapitalin aranılıp cağınlmı-

- ak atman endüstrisinin Ha-
yacagı, anc . . . . "h . 
b . . sömürme ışıne gırmesı ı tı-
eşıstan ın . .. 

. ld - söylenmektedır. Bu munamalı o ugu 

b 1 endüstriciler konfederasyonu-
se et e b'ki .h. d • t dbirlerin tat ı tarı ın en-nun zecrı e .. 

. 1 ndüstri alemı ıle temaslan-ben aman e . . 
Oıdug-u kaydedılmektedır. 

nı arttırmış 

d b ka İtalya ile Almanya ara-Bun an aş . 
b .. b .. ardı sıra yapılmış olan klı-smda ırı ırı . . .. 

. 1 tarı her iki memleketın mu-
rıng an asma 
b 1 : . tttrmalarına yarayacaktır. 
ad~le erını ar . . 

t 'd b.th.,ssa madenlenn ısle-talya a ı " . • • . 
• 1 • . . l"zım olan malzemenın kafı 
tı.mesı ıçın a .. 

İt lya'yı hiç olmazsa ısın b~ş· olmaması a • ~ 
. d b"r yabancı yardımını ara-
ıangıcın a, ı d' 
ma<Ta meclıur etmekte ır. 

<> 

Karar sureti 
C 13 (AA) - Diin milletler enevre, · · . 
. t' t rafından kabul edilmış olan 

cemıye ı a . 
karar suretinin metnı: 

"Konsey, İtalyan hükümeti tarafm
dan girişilmiş olan kötü teşebbüslerin 

doğurmuş olduğu vaziyeti tetkik edebil
meleri için azaya bir mühlet verilmesi
nin zaruri olduğu düşüncesinde bulu· 
nur, 15 haziranda bu meseleye dair olan 
beyannamesini tekrar etmeğe karar ve. 
rir ve şimdiki halde milletler cemiyeti a
zası tarafından alınmış olan tedbirlerin 
değiştirilmesine mahal olmadığım be
yan eder." 

Tayyareciler toplanıyor. 
Roma, 13 (A.A.) - Dör t ay devam 

edecek bir müddet için zabit ve zabit 
vekilleri ile tayyare pilotu şehadetname
si alan bütün hususi eşhası antrenman 
yapmak üzere silah altına davet eden bir 
kararname neşredilmiştir. 

Roma, 13 (A.A.) - Mebuslar mec
lisi, faşist imparatorluğunun kuruluşu

nu bildiren kararnameleri tasdik etmek 
üzere perşembe günü fevkalade bir top
lantı yapacaktır. 

Sena, cumartesi günü toplanacaktır. 
Roma, 13 (A.A.) - Harrar'dan biL 

dirildiğine göre bu şehrin emiri, İtalyan'. 
lara sığınmıştır. Şehri bırakıp gitmiş O· 

lan halk, yavaş yavaş dönmektedirler. 
Fransız askerlerinin bulunması saye

sinde yağmadan ve yangından kur tul
muş olan Diredaoua'da normal hayat 
geri gelmiştir. 

Fransız gazetelerinin 
endiseleri 

' Paris. 13 (A.A.) - Bu sabahki Pa-
ris gazeteleri, B. Aloizi'nin birdenbire 
Cenevre'den aynlmasmı heyecan ile 
karşılamaktadır. 

Eko dö Pari gazetesi yazıyor: 
Eğer bu hareket, sırf bir ihtar mahi

yetinde ise yeni bir uzlaşma bulunab~lir. 
Fakat bu hareket, biraz sonra kat'i bir 
karara dönecek olursa o zaman İtalyayı 
yalnız Cenevre müessesesi değil, aynı 

zamanda Avrupa manzumesi de kaybet-
' miş olacaktır. Fransız • İtalyan dostlu. 
ğunun arab saçı gibi karmakarışık olan 
bu işten gene canlı olarak çıkabilmesi i
çin bir mucize lazımdır. 

Övr gazetesinden: 
1 S haziran tarihindeki toplantı için 

• 
Fransanın yenı 

Anli.ara elçisi 
~eref ine 

Paris Elçimiz bir şölen 
verdi. 

P:ıris 13 (A.A.) - Türkiye Biiyük 

Eır·o; i v~ Eayan Suad. Fransa B.ü~~-k 
Elç:si ve Bayan Ponso şerefine bır og-

B . Ponse .ş,.r,.,. "' bir zİ}1af et veren 
P3ris elçimiz B. Suad Da. as 

le ziyafeti vermişlerdir. Ziyafette 
Fransanm Suriye fevkalade komiseri 
Kont dö Martel ile politika şubesi di
rektörü ve Bayan Bariton, Orta Elçi 
Kont dö Senkanten, Orta e1çi B. l\llarks, 
Kont dö Strorog ve elç.ilik ileri gelen
leri hazır bulunmuşlardır. 

B. Ponso, akşam üzeri Ankaradaki 
vazifesi başma hareket etmiştir. i'---' 

biricik ümid fetihlerinin bütün devlet
lerle milletler cemiyeti tarafından tanın
ması §artiyle İtalyanın Avrupada iş lıir-
1iğinde bulunmağa muvafakat etmesidır. 

Bazı devletler Fransa ile 1ngiltere'nin 
İtalyaya bir sual serisi göndererek şu 
veya bu halde gerek merkezi Avrupada, 
gerek Akdenizde ve gerek Ren'de ne 
gibi bir gidiş takib edeceğine dair açık 
sualler sormalarını istemektedirler. 

Övr gazetesi ilave ediyor: 
Milletler cemiyeti azasından bir çoğu 

bu muameleyi bir mübadele akçesi gibi 
kullanılmak istenilen babeş milletine kar. 
şı çok ahlaksızca bulmaktadırlar. 

Adiı.;abahanın yağma etlilmt•sini 
N•·...,(is enıretmi:-; 

Roma, 13' '( A.A.) - Adi~ababa'dan 
bildirildiğine göre İtalyanlar avrupalı ve 
yerli unsurlar nezdinde bir anket yap· 
mrşlardır. Neticede şehrin yağma edil. 
mesi emrinin hareketinden evvel bizzat 
Selasiye tarafından yazı ile verilmiş ol
duğu anJaşılmıştır. 

Adisababa, 13 (A.A.) - Dün m-:ıre
şal Badoglio ile B. Bottai ve B. Garibal
di haızr oldukl:ın ha1de askeri bir geçid 
resmi yaptlaırstrr. Mareşal bu münase~ 
betle bir mıtuk söylemiştir. Maresal 
Graziani hasta olduğundan bu nümayiş
lere i§tirak edememiştir. 

ROMA 1\IAHFlLl.E::INiN 
DÜŞÜN<~ESİ 

Roma, 13 .A(.A.) - Yarı resmi mah
filler, italyan delegasyonunun Cenelf~ 

re'den ayrılması hakkında şöyle ve:, a 
böyle bir tefsirde bulunmaktan ve bu ha 

rc:kete her hangi bir mana vermekteı1 
geri durmaktadırlar. 

Aynı mahfiller şunları söylemekte
dirler: 

Şimdi ne olacağım bilmiyoruz. F:tkat 

İtalyanın bu hareketinin büyük bir c· 

hemiyeti vardır. 
Resmi mahfilerde elde edilebilen bi

ricik düşünce şudur: 
İtalya, Habeşistan murahhası ile bir

likte bir bulunmağı kabul edemezdi. 
Çünkü Habeşistan, bundan böyle İtalya 
imparatorluğunun cüzülerindendir. 

B. l\'lusoliııi 
Elçimizle konuştu 

Roma, 13 (A.A.) - B. Musnli11i 
Türkiye büyük elçisi B. Ragıb Bayduru 
kabul etmiştir. 

INGİLİZ GAZETELERi 
NE DİYOP? 

Londra, 13 (A.A.) - Sol cenah g:ı· 
zeteleri, italyan'larm Cenevre'den ayn
lışmı alkışlamak için hemen hemen biri
birinin aynı tabirlerini kullanmaktadır
laı·. 

Nevs Kronikl diyor ki: 
1talya, şimdiye kadar çoktan Cenev

re'den kovulmuş bulunmalı idi. 
Deyli Herald"dan: 
İtalyan'ların Cenevre'de bulunmabrı 

hem hoşa gitmiyen hem de bir takıın 
zorluklara sebeb olan bir şeydir. 

Sağ cenah gaetzcleri, milletler cemi
yetini tenkid etmektedirler: 

l\forning Post. diyor ki : 
~on on iki ayın vakalarından alına

c~k biricik dersin su olabileceği kativc ı~ 
söylenilebilir: Biz, öyle yaşıyoruz ki, bu 
alemde emniyetin biricik zimanı, silah 
kuvvetidir. 

İngiliz kabinesinin hu hafta!~i 
loplantıı;;ı 

Londra, 13 (A.A.) - Kabinenin bu
gün yapacağı haftalık toplantıda bilhas
sa dış vaziyetin son manzarası, Habe
şistan'a dum dum kurşunları verilmiş ol 
duğu yolunda italyan'lar tarafından ya
pılan ithamlar ve Filistin'deki karış k· 
Irklarda italyan propagandasının yap· 
tnış olduğu tesir görüşülecektir. Yalmz 
B. Eden'in dönmesinden evvel kat'i hiç 
bir iş yapılmıyacaktır. 

Büdçe sırlarının açığa vurulması me
selesi hakkında yapılmakta olan tahki
katın müsbet neticeler vererek Baldvin 
kabinesinin düşmesini tacil etmesinden 
korkulmaktadır. · . 
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seleleri fransız gazetelerini birinci 
pJ,irıda iş~al etmekte devam eıliyor. 
Konıüni~tleı, kabinenin halfl. çekilme -
:ıniş olmasrndan duydukları hoşnudsuz
luğıı gizlemiyorlar: L' Humamte gaze
tesinde B. Vaillant - Coutıırier diyor 

ki : 
, Kabine, adeta seçim neticelerinden 
haberdar de~ilmiş gibi davranıyor. 

Bütün seçim ka:npanyası devamınca, 
memleketten ciışarrya altm akı~ını dur
durmak çaresini bulamamış olan B. 
Marcel Regnicr, seçimler bittikten son
ra, mali sahada alınacak hiçbir hususi 
tedbir bulunmadığ nı ve i~lerin yolunda 
gittiğini söyliyor. 

Faşist birlikle.rine g-:Jince, bundtın 

bahsedildiği bile yol:hır. Faşistlere 

mağlCıbiyetin ilham ettiği manevralara 
göz yumuluyor ve Ed10 de Paris gaze
tesi bozguna uğrayan bu birlikler men
suplarıne « sakin, birleşik ve disip -
linli > kalmalarını tavsiye ediyor. 

Yani, hükümet, günlük işleri gör
mek bahanesile, 200 ayleyi, 1 hazirana 
kadar halkçı cephenin karşısına en ha
jnce manileri ve tuzaklarr yıkmak 

için çalışmakta serbest bırakıyor. 
Fransız milleti buna razı değildir. 
O kendisine itaat edilmesini ister. 
•.• Ozun zamanrlan beri iztırap çe-

kenler için günlerin, saatlerin ehem -
miyeti vardcr. İşsizler sabırsızdırlar. 
Hükümet kararnamelerinin kurbanları 

sabırsızdırlar. Küçük tücca:-lar, küçük 
gelir sahibleri, frangın istikbalinden 
endişede oldukları idn sabırsızlanı -
yorlar. Gençler bekliyorlar. Köylüler 
beklemekten bıktıla.r .. Uzun zaman ha
kimiyeti elinde tutmuş olan ahlaksız -
lığa karşı ayaklanmış olan memleket 
temizlik istiyor. 

Biz, kendi hesabımıza, halkçı cephe
nin programnda çizilmiş olan tedbir -
lerin vakıt kaybedilmeden alınmasını 

istiyoruz. Bu tedbirleri, kendi düşün
celerimizi teklif etmekten vaz geçme
den 72 mebusumuzun reylerilc müdafaa 
etmP.ye hazırız. 

SOSYAL1STLER1N DÜŞÜNCESl : 
Sosyalistler çok daha sakin görünü -

yarlar, daima rııiicade-leci bir ifade kul
lanan B. Blum, şimdiden bir başbakan 
edası almıştır : 

Kamoy, şu dakikada ,tamamile sa
kindir ve bir halkçı cephe hükümetinin 

memleket işlerini idare hususunda ya
pacağı değişikliği endişes;z ve büyük 
bir sempatile bekliyor. Kamoy bu de
ğişikliğin lüzumlu olduğuna kanidir, 
çünkü şimdiye kadar tatbik edilmiş 
olan usulle.rin bir ise yaramadığını çol< 
acıyle görmü .. tür O bilir ki, bir halkçı 
cephe hükümeti, de·1lctin sahip olduğu 
bütün kuvvet ve otoriteyi milli ekono
miyi sıhhatlendirmek ve canlandırmak 
için harcayacaktır. Bu hususta elde 
edilecek muvaffakıyet bütün memleket 
için emniyete dönüş ve refahın artma· 
sını ifade edecektir. Bir maliye veya 
para paniği ancak bi•kaç iç sürgünün 
milli birliğe karşı çevirecekleri ma -
nevra'ann, daha do~rusu yapacr.klan 
komplonun neticesi olabilir. Runu 
haklı gösterecek ortada hiçbir sD :ıcp 
mevcut olmarlr;;.ı i~in hiçbir ışey de ma
zu.r göstcrerrıez. 

SDNDİKALISTLER]N lSTEôl : 
Peuple gazetesinde B. ]oulıaux ya • 

zıyor : 
B utün endüstri şubcl"rinde scudil-a-
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ULUS 

Fransa da sıyasal 
larr tesis ederek olan bir kanunun ka
bul edilmesi için uğraşacağız. Faka~ 

işe haşlamak üzere, Fransa'da bir deği
şiklik olduğunu gösterecek politikaya 
girişilmesini temin için, 40 saatlik iş 
usulünün her tarafta tatbik edilmesini 
isteyeceğiz. 

Bunun için, 1899 tarihli "Milerand" 
kararnamelerini tatbik etmek kafidir. 
Bu i~n. tehlikeli bir yenilik diye va -
sıflandırılması pek güçtür. 

İşçi sınıfı sefa1etle mücadele edil -
mesini istiyor. Ses işidilmelidir. 

TEMPS'lN DÜŞÜNCES! : 

Temps de, lıükümetin muhafazakar -
fara kazandırdığı hakkında ileri sürü
len iddialar için şıı düşüncede bulu -
nuyor : 
Başbakanın hayallere k.apılmadığmı 

sanıyoruz. Bu kabine her halde çekil -
dikten sonra itham edilmekten g.eri 
kalmayacaktır. Komünistler, müstakbel 
mesuliyetkri, aracı devreye yükleme -
ye hazı.rlanıyorlar. 

Halbuki. apaçıktır ki. mesuliyetler 
şimdiden « halkçı birlik • e aittir. B. 
Leon Blum, sosyalist partisi namma, 
ve parlamento adetine uygun olarak, 
iktidar mevkiini istem.iştir. Partisinin 
« halkçı birlik > hükfunetini teşkil ve 
idare etmek niyetinde olduğunu bildir
miştir. lste.rse bu hükC.Oeti şimdiden 
te!i_;kil edebilir. Eğer bunu yapmaz ve 
partisinin kongresini beklerse, bunu 
ihtiyari olarak yapmış olacaktır. Tah
rik edilmiş bir paniğe ihtimal veri -
yorsa, neden komünistlerin istediği 

gibi, de.rbal iktidari eline almyor ? 
Memleketin istikbali mesuliyetini ta • 
şıyanlann, iktidari aracı bir hükumete 
bırakmamaları pek normal bir hareket 
olur. 

Aksi takdirde, itham edici sahte 
haberlerle iftiralara bir son verili§. ve 
« halkçı birlik > i idare eden iki partı 
sazlarını birbirlerine uydursunlar. Böy
le bir akortsuzluk milleti kendine ve 
istikbaline güvendirecek biır hal değil
dir. 

HÜKÜMETE KARŞI SENA : 

Bazı sağcı gauteler şimdiden sena
yı sosyalist hükumetin karşısında bir 
engel gibi göstermeye çalışmaktadır -
/ar. Figaro şöyle diyor : 

Sena'nın kabineleri devirdiği görül • 
müştür. Yeni kabine he.rhangi bir pro-

je üzerinde azlıkta kalırsa ne yapa -

caktır ? Çekilecek midir ? « Halkçı 

birlik , kabinesi sena ile bir ihtilaf ha

line girdiği ve onun tarafından tasvip 

edilmemiş kararları tatbika giriş.tigi 

zaman ana kanun dışı devre açılmış, 

meş.ruiyete son verilmiş olacaktır. Bu 

nokta, yeni teşekkül edecek kabinenin 
yolunda en büyük engeldir ve, sosya
list kabinesini tahminimizden çok ön
ce düşürebilecek olan daha başka en
gellerde vardır. Hem bu S. F. 1. O, ka
binesinin tecrübesi önüne geçilmez bir 
şey gibi tasarlanıyor, fakat henüz bu 

olmuş bir iş_. değildir. Belkide, akamete 
uğramasının sebeplerini, bu kabine, ön
ceden kendinde taşımaktadır. 

RAD!KALLER HAKKINDA : 

Marianne'de Emmanuel Beri yazı -
yor : 

Fransa gibi muhafazakar, Fransa gi
bi şuurlu, Fransa gibi tezadh, Fransa 
gibi hasis ve yine onun gibi cömert olan 
Radikalizm, dışardan ithal edilmemi§ 
ve hiçbir zaman bir moda haline gel
memiştir. 

Kendisile millet arasında bu kadar 
sıkı bi.r bağ tesis etmiş olan bir parti
nin bu kadar ağır bir darbeye uğrama
sından nasıl endişeye düşmemeli ? Mü
cerret mantıktan ziyade hayatın mah
sulü olan herşey gibi hem nahif hem 
de sağlam olan bu partinin uğradrğı 

kayıblar tamir edilememek tehlikesini 
gösteriyor. 

Komünizm ve sosyalizm daha ko -
layca bir din haline gelebilir. Fakat 
aynı zamanda daha kolayca inkar edilir· 
ler. Almanyada ne kadar çok komünist 
sonradan Hitlerci olmtı§tur. 

Ridikalizmin rağbetten düşmesi bana 
çok vahim görünüyor, çünkü Fransa -
nın fransız kaldrkça radikal kalınası 

lazımdı. 

SAGDA : 

Sağlar c halkçı birlik > tecrübesine 
kaqı çok kızgrndula.r. Jaurna.1 des 
Debats şu düşünceleri ileri sürüyor : 
Halkçı birliğin istikbalinde en bula

nık olan taraf komiinistlerin faaliyeti
dir. Komünistle.-, seçim beraberliğinin 
ve propagandasının teşebbüsünü üzer
lerine almışlar ve bunda muvaffak ol
muşlardır. Kabineye iştirak etmeye ya
naş.mıyorlar. Fakat Moskova'nın tak • 
tiği hakkında bildiklerimiz bizi, onla
rın, sosyalist tecrübesinin iç ve dışta 
u y..ndırau. p k~ış.ıklık larda.:ı ileride 
i.stifade etmek niyetinde olup olma • 
drkları hususunda tereddütte bırakıyor. 
Ve bu nokta, iktidar mevkiinde bulu • 
nan veya yarın oraya gelecek olanlar 
için düşündürücü birşey olmalıdır. 

Libertl go.ıetesinJe de Desire Fery 
şöyle diye:- : 

c İhtila.Ici birlik > ancak ferdlere ve 
cemiyetlere darbeler indirmek suretile
dir ki tahrik ettiği ve kendisini muzaf
fer çıka.rmış olan sosyal kini tatbik 
edebilecektir. 

Taassübe sevkeclilmiş yığınların sa
bırsızlığını belki de bir müddet için 
susturabilecek tir. 

Fakat vakıalar kendini göstermekte 
geçilemeyecektir. Deınagoğlar tarafın -
dan aldatılmış olan milletin uyanışı ya
lan ve hayal tüccarları için tehlikeli 
olacaktı.r. 

lHTİL.A.FLAR MI ? 

Concorde gazetesi de «halkçı ceplıe-. 
içinde bazı ihtilaflar olduğunu kayde
diyor : 

Komünistlerle sosyalistler, hükfune -
tin formülü kadar, sulhcu politika hu-

vaziyet 
ıusunda da ihtilaf halindedirler. !'ta -
dikallerin de finans politikası husu -
ıunda düşünceleri Ö1:ekilerden başkadır. 

Şu halde halkın isteklerile memleket 
idaresinin gerekliklerini mütehassıs el
lerin girişeceği in~acı bir gayret için
de uzlaştırmak lazımdır. Yeni meclisin 
bu işe kafi derecede hazırlannuş bu -
lunmadığmı ve hükfunet adamlarile 
devlet mütehassıslarının sanıldığı ka· 
dar bol olmadığını söylemek bu mec -
lise hakaret etmek olmaz. 

Onun içindir ki en anlayışlı adam -
lan iş başına geti.rerek esas hatları 
herkesce malUım olan programın tatbi
kine girişmek lazımdır. Halk, ne iste
mediğini açıkça göstermiştir. Şimdi inşa 

jşine girişilmelidir. 

Filistinde yahu di 
düşmanlığı 

Yafa'da çıkan mi.Jliyetçi arab gaEete
si Ab • Diyen yazry.or: 

"Vatan tehlikededir!'' 

Bu söz. herhangi müstakil ve istik
lalini müdrik memlekette bütün mim 
kuvveti bir araya toplanmaya sevkeder-
di. Filistinde de böyle olacaktır 1 

Bu demektir ki: Tehlikeyi uzaklaş
tırmak ve vatanımızı kurtarmak imka
nını bize verecek yolu bulmaya hazır
lanalmı r Bıçak boğazına dayanmış U• 

mudsuz bir adam ne yapar Biz böyle 
bir adamın vaziyet indeyiz: bizim için 
öJmek ve yaşamak mevzuubahstir. 

Yahudi baylar, Filistin esarete sü
rüklenecek bir memleket değildir 1 Si
yonist baylar, Filistin bir mezarlık de· 
ğildirl 

Filistin halkı birçok defalar ayak· 
lanmış ve insan olduklarını göstermiş
tir 1 bu adamların cesareti ölmemiştir! 

Filistin bir esir pazarı değildir. Can 

düşmanı olan baş.ka bir milletin yanı 

başında kendjsiyle mücadele ettiğini 

ve ana yurdundan koğmak istediğini 
görerek sessizce ıstrrab çeken arab mil-

letinin üzerinden allahm himayesi ek
sik olmıyacaktır. 

Mahrumiyet ve yoksullukların ~ti
celeri üzerine hükümetin dikkatini çek
tik! gerçek, Filistin susmasını bilir, fa

kat her zaman susmıyacaktır. 

Uyanmasını bilecektir ve uyanacak
tır! mazi buna bir misal teşkil eder. Ve 
hükümet bunu bilir. 

İyi niyet sahibi insanlara hitab edi
yoruz: Bizi her şeyden mahrum eden 

politikaya devam etmeyiniz! gözlerini

zi halkın isteklerine yummayınız 1 bir 
Balfour beyannamesi vardır, milli ya
hudi ocağı vadi vardır, demeyiniz 1 

Her şeyden önce: bir milletin şeref 
ve haysiyeti vardır. 

İngiltere hakikaten bu tezadlı vazi
yetin devam etmesini mi istiyor? Biz 

kadronun kumandasında, kendinde esasen 
me~cud elan askeri vasıflarını son haddine 
kadar inkişaf ettirmektedir. Şunu da söyliye
lim ki, askerlik Türkiye'de yalnız Türklere 

rilik farkını her sahada aidermeO-c çalışan 
b b ~ 

Türkiye Cumuriyeti, bu davayı askerlik ve 
ordu bakımmdan başarmıştır. 
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Londrada esen hava 
Frankfurter Saytung gazetesine Lon• 

dradan yazılıyor: 
İngiltereyi tasa bürüdükce, burada 

verilen kararlaır da o nisbette yavaşla
maktadrr. Bugünkü durum işte bu man
zarayı arzetmektedir. Hükü.met dam
şıp görü~mekle vakit geçiriyor. Gazete· 
lerin de görünüşleri karma karışık bir 
şekil arzediyor. Vaziyetin ciddiliği her
tarafta kabul edilmekte ve, Büyük Bri· 
tanya, Habeşistan harbmı sıyasal olarak 
kaybetti, denilmektedir. Bu itibarla. Bil 
yük Bdtanya, imparatwluk içinde ve 
telmıil dünyada prestijini kaybetmek
ten korkuyor. 

İmparatorluğun renkli tebaları ara
sında büyük kargaşıklıkların çıkması ih 
timali vardır .. 

Fakat, asıl mesele, İtalyanın, ingili.z 
dünya imparatorluğunun hayati yolu 
yakınında yeni bir kuvvete temel atmış 
olmasındadır. Bu İtalya ise, Milletler 
Cemiyetini habeş işi aleyhine organize 
etmiş olan ingiltereye diş_ biliyen bir İ· 
talyadır. Bu böyle olmakla beraber, İ
talya hükümeti, Britanya menfaatleri
ne riayet etmek istediğini vadetmekte· 
dir. 

Şuda var ki, Akdeniz de Libya - Mı
Siır sınırındaki vaziyet yeniden çok ger· 
ğin bir h.a1 aJnıış bulunuyor. Londrada, 
yakın zamanlarda Musolininin Libyaya 
15,000 kişi gönderdiği de bilinmiyor de
ğil. Musolininin bu hareketinden açık ola 
rak şu anlaşılıınaktadır ki, İtalya, nihai 
zaferini Büyük Britanyaya karşı vakit 
ve zamanında güven altına almak kay
gusunu taşnnaktadır. 

Londrada bazı kimseler va.rki, bir 
italyan - ingiliz harbının zaruri olduğunu 
söylemektedirler. Ancak bunların sayı• 
lan geçen son bahara göre, çok azalmış 
trr. Bu gibiler, Britanya menfaatlerinin 
gördüğü zararın ancak bir harbla telafi 
edilebileceği ve, imparatorluğu ilerisi i
çin tehdid eden tehlikelerin yalnız bu 
suretle ortadan kaldırılacağı kanaatin
dedirler. Bu kanaati taşıyanlar, Evvela 
memleketin bugünkü günde kafi dere
cede silah.lanmış bir halde olmaması, on
dan sonra, sulhuçu halkın, kan dökül
mesini ağza bile almak istememesi ve 
nihayet, bir İtalya - İngiltere harbınm 
bütün dünyayı bir harb ateşi içine yu• 
varlayacağından korkulması, dolayısiyle 

İngilterenin harba hazır bir vaziyette 
olmadığı düşünecsindedirler •. 
şüncesindedirler. 

Kamoyun fikrince, Milletler Ce.miye• 
tinin korumak istediği Habeşistan yı
kıldıktan sonra, alman mukabil tedbir
lere bağlanıp kalmanın hiç bir manası 
kalmamıştır. Diğea:- taraftan ortaya baş
ka bir mesele sıkıyor: başarı ile bitiril
miş olan bir baskın, saldrran devletle 
tekrar normal münasebetlere girmek 
suretiyle mi cezalandırılacaktır? 

Böyle bir tavır talmuldığı takdirde, 
Milletler Cemiyetinin şerefine öldürücü 
bir darbe indirilmesinden ve aza devlet
lerden bazılarının bu çığıra sapmıyacak. 
larmdan korkulmaktadır. 

cevabın ancak menfi olabileceğini sa

nıyoruz. 

Sabrımız kalmadı, haklarımızla daha 
fazla alay edilmesini istemiyoruz. 

İngiltere! şerefini muhafaza et 1 yok
sa, hesabımızı tek başımıza görmeye 
hazırız. 

Yazan: Nvı-verı von BISCHOFF 
Tüıkçeye çevıren: Burhan BELGE 

. m<' 11sus bir imtiyazdır. Azlıklar, askere alı
mrbr ama, geri hizmetlerinde kullanılır1ar. 

Techizat bakımından Türk ordusu, tank 
ve tayyareye büyük bir yer vermekle bera
ber garb A vrupasmın ordu 1 arı ile mukayese 
edilemez. Fakat Balkan ve Ortaavruna ordu
larından daha az techizath değildir. O kadar 
ki, bu ordu, müdafaada, herhangi iki Balkan 
devletinin ordusuna rnuadil tutulmalıdır. 

Cihan harbındaki kabiliyetinin birkaç 
misline çıkarılan bir demiryol şebekesi, sar
sılmaz bir ordu maneviyatı, millet ile şefler 
arasındaki bağlılık ve sadakat ve kafi mik
dardaki techizatr sayesinde, Türk ordusu, 
cumuriyete karşı yapılacak herhangi bir hü
cumu, A vrupanm hatta bir büyükdevleti için 
son derece tehlikeli bir macera haline soka
ca '{ kudrettedir. 

Çünkü, Türkiye Cumuriyeti, bir kere Avru
panın büyük devletleri ile mücadele etmek 
suretiyle meydana çıkmış bundan baı;;ka da 
Sovyet dostluğunu yapmıştı. Sovyetler ise 
o sırada, Avrupa diplomasisinin ve kamoyu· 
nun nazarmda her türlii nizam ve sosyal ah4 

lakın can dfüşmanları idi. Binaenaleyh, Sov· 
yet devleti ile yaptığı dostluk, Türkiye'yi, 
A vrupahların gözünden düşürmüştü. Fakat 
o gündenberi, Avrupa, oldubittiler önünde 
eğilmesini ve kendi hassasiyetlerine artık 
kapılmamasını ö<Trenmiştir. 

Böyle bir vaziyette kuvveı li bir mil11 mü
d~ıfaayı hanı bulundurmalc 'I ürk devi .:tinin 
ilk vazifesidir. Varlığım askeri bir zafere 
borçlu olup devletin, hükümetin ve ordunun 
basına, tecrübelerini harb meydanlarında 
edinmis generalleri getirıni!'! oJan bir rejim~n 
bu vazifeyi ihmal etmesi hatıra gelettıcz. 

Abdülhamid zamanında adeta başıboznk
laşmıs olan orduyu Alman bir talim heyeti 
getirterek yi.iksck bir mücadele vasıtası hali
ne koymakla, jönt"-.-kler, memleketlerine 
hizmet etmi ·Ierdir. Cumuriyet ordusu, ken
dini Alın=ın kumaııda heyetinden kurtarmış
br. Fakat mec-rutiyet ordusunun verimleri~
tlen fay<lafann-ııs aldı ~nna da şüphe yoktur. 
Ti.ırk ordusu lıu..,.ün, cihan harbmın ve kurtu
luş harbrnm kanlı mekteblerinde yetişmiş 
bir zabit kadrosuna maliktir. Türk askeri bu 

Donanma, Yavuz'dan ba~ka torpido ve 
sualtrgemileriyle takviye edilmiı:ıtir. Kara 
ordusu hizasmda olmamakla beraber Kara
deniz ve Ege'de hatırı sayılır bir kuvvet teş
ki1 etmektedir. Deniz müdafaası bakımından 
hir noJTsan ve tehlike teskil eden demilitarize 
B"~azların yakmda askerlik sahası içine alı
t'~caklarrnr, bir başka nckt2da işaret etmiş
til:. 

Bütün bunl,,r gfü~ nniinde tııtulunca, bu
giin1:eü Türk mim rrıücfafaası, Osmanh İm
paratorluğunun yüzlerce senedenberi bir tür
lü tanıyamadığı bir dereceye yükselmiştir. 
Her halde, Avrupa ile kendi arasındaki ge-

Kendine yeni bir devlet ve yeni bir cemi
yet yapmak ve yabancıların imtiyazlarını 
tasfiye edebilmek imkanlarım, Türkiye, or
dusuna borçludur. Milletler arasındaki şeref
li mevkiini ve büyük devletlerin bile Türk 
dostluğunu aramalarım, keza, ordusuna 
borçludur. Gerçi, Türkiye, hiç kimseye ve 
hiç kimsenin menfaatlerine karsı taarruz 
emelleri beslemediğini ve bu kuv~etli ordu
suna yalnız mim müdafaa vazifesinin :veril
mi~ olduğunu ispat etme1de bütün bu nok
taları kolaylastırmrştır. Bu da, Türk diplo
masisinin büyük bir muvaffakıyetini teşkil 
etmiştir. 

Bu muvaffakıyet, hiç de kolay değildi. 

Türkiye icin bu gibi hasc;asiyetler meç4 

huldü. Cünkü Rusya'daki ihtilal yü7i!nden, 
Avrupalıların zıddına olarak, ne politik ne 
de ekonomik menfaatlerinden olmuştu. Al-
sine, Rusya'daki ihtilal, Türkler için daima 
mevcucl olan eski bir tehlikeyi şimal komşu· 
sundan gelen tehdidi ortadan kaldırıyordu. 
Çünkü bu komşunun bizzat ken lisi, yeni 
Türkiye'nin cloğmasma engel olan clevlet
lerle mücadele halinde idi. An'~ara'd-- 1 i dev• 
let adamları, Moskova ile dostolınamn vere· 
ceği büyük im1canları derhal teşhis e t'ler vq 
buna göre hareket ettiler. 

(Sonu var 
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A Yl STl RY ADA DURl l\l 

L ·ver ol, Slavya -
Sparta muhtelitini 

J{ahinede 
olacağı • 

ıvo · ., 

yendi 
• Prağ, 13 (A.A.) - İngiliz Liverpol 
futbol takınu Prağ'da Slavya • Sparta 
muhtelitiyle yaptığı maırı 4 - 2 kazan· ~ 

mıştır. İ1k devrede çekler bire karşı iki 
sayı ile galib bir vaziyette bulunuyorlar
clı. 

Sağlık Bakanlığı teşkilat 

ve memurlar kanunu 
Sağlık ve Sosyal yardım bakanlığı 

ve huna bağlı hudud ve sahiller sıhat u
mum direktörlüğii teşkilat ve memurlar 
kanun layibasr dün Kamutaya verilmiş
tir. 

Halkın sıhatine zarar veren amillerle 
mücadele ve gelecek nesillerin sıhatli o
larak yetişmesini temin ve halkı sağlık 
ve sosyal yardıma ulaştırmak vazifesiyle 
mükellef olan bakanlığın bütün mesai- • 
sini bu gayelerin tahakkukuna hasret
meğe mecbur olduğundan bakanlık bu 
işlerin Uiyikiyle görülmesi için kafi teş
kilata malik bulunmamakta idi. Bu layi
ha ile bakanlığın ve hudud ve sahiller 
sıhat umum direktörlüğünün teşkilatı 
geı;ıişletilmiş bulunmaktadır. 

Uyiha kanuniyet kesbettiği takdir
~e 15 ağustosta yeni teşkilatın tatbikine 

geçilecektir. 

Li e .tirektörleri arasında 
Trabzon lisesi direktörü Şerifin İs

tanbul lisesi direktörlüğüne tayini dola
yıııiyle açılan Trabzon lisesi direktörlü
ğüne Gelenbcvi orta mektebi direktör 
muavini Ömer İrfan tayin edilmiştir. 

B. Starhemberg bir tebliğ 
neşretti 

... 
Hava sehitleri töreni ve 

~ 

mektebliler 
Yann yapılacak hava şehidleri törenine 

bü~n mekteblilerin iştirak ettirilmeleri 
liiıumunu kültür bakanlığı alakaWara 
bildirmek üzeredir. 

Maliye mektebinde imtihanlar 
Maliye meslek mektebi 22 mayısta 

derSlerini kesecek ve bir haziranda u
mumi imtihanlara başlanacaktır. 

Yunani tana kontenjan 
Yunan menşeli limonlar için Yuna· 

nistana 300,000 kilo kontenjan verilmesi 
bakanlar heyetince kabul edilmiştir. 

Nöbetçi Eczaneler 
1 mayuıan itibaren iki aylık 

ecce eczaneler nöbet cetrJcli şu
dur: 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çar§D.mba 
Perşembe 
Cuma 
Cu arte i 

Ege Eczanesi 
Sebat, Y en~ir ,, 
Is tan bul 
Merkez 
Ankara 
Yeni 
Halk 

,, 
., 
,, .. 

Bir beyanname çıkaran Prens 
Stahremberg 

Viyana, 13 (A.A.) - B. Şuşnig'in 

bu hafta içinde kabinede değişiklik ya
pacağı zannedilmektedir. Hatırlarda 

olduğu gibi altı hafta evvel söylenmiş 
olan değişiklik meselesi müddetsiz ge
ri bırakılmıştı. 

Yapılacak görüşmeler yalnız teknik 
bakanlıklarda yapılacak, dış politika
nın istikametinde hiç bir değişiklik ol
mıyacak, "vatan severler cephesi" nin 
himayesi altında B. Şuşnig ile B. Star
hemberg arasındaki iş birliği kuvvet
lendirilmiş olacaştır. 

İyl haber almakta olan mahfiller B. 
Şuşnig'in milli müdafaa bakaıılrğını 

muhafaza edeceğini bildirmektedir. 
Zannolunduğuna göre geçen pazar 

günü Haymver'ler ile hiristiyan işçi 

arasında çıkan b.3.diseler, kabinede ya -
pılması düşün:ilen bu acğişikliği acele
Jeştirmiştir. 

B. STARHEl\1BERG"t~ TEBtlCt 

l Viyana, 13 (A.A.) - B. Staı hem
berg, bir tebliğ çıkarmıştır. Bu tebliğ-

]

. de kendisinin eı:ıki bakanlardan ve Vi
yana Haymver'lerinin eski reisi B Fcy 
ile anlaşma halinde olmadığı ve geçen 

Belgnul nwl.-tupları r. 

( BQ§ı 1. inci sayfada) 
(250 bin kişi) sokaklar çok geniş ve res
mi hususi binalann çoğu bahçelidir. 
Park adım başında denecek kadar çok· 
tur. Büyük caddeler ve bütün yeni ya
pılanlar asfalt tkaldınm, ikinci sınıf 

caddelerde, bizde eskiden kalma yerler
de brrakrlmıştır. 

Belgrad temizdir. Ucuzdur. Ve çok 
güzeldir. Tarihi kalesi. harab olan yer
leri, yeşillikler, tenis sahaları, parklar
la süslenerek şehrin gezinti yerlerinden 
biri haline konulmuştur. Şehirde oto
mobil kadar atlı araba vardrr. Sokaklar
da gidiş geliş, lstanbulda olduğu gibi 
tehlikeli, güç ve yorucu değildir. Sava, 
karşı tarafa iki köprü ile geçilir. 

Kaleleri Sava'yı, Tuna'yı. Zemlini 
seyrettim. Asırlar suya ve sise kanş
mış, her şey akıp gidiyor. Ve ber ey 
tunç bir heykel halinde, tepemde tari· 
he bakıyor. 

*** 
Yugoslav dilinde, türkçe kelimeler, 

hatta mürekkep kelimeler vardır. Ne 
münasebet ile dile girmiş anlayamadım. 
Yugoslavlar. c zulumkiir > ı küçük bir 
aksan farkile aynen kullanıyorlar. 

Lokanta listelerinde Türk mutbağın
ın çeşitlerini aynen okursunuz_ Dol
ma, papas yahnisi ita .. ila .. ve türkçe 
konuşursanız Yugoslavlara istediğinizi 
anlatabilirsiniz. 

Belgrad'da türk olmak bir şanstır. 
Bu bir tek kelimeyi söyleyerek derhal 
karşınızdakinin dostluğunu kazanabilir
siniz. 

Belgradı, yapayalnız dolaştım ve 
kendimi hiçbir şeye yabancı hisetme
dim. Sokaklarda, parklarda yaşayırua -
rın<lan memnun insanlar vardı. Ama, 
bu haylaz, hırçın, şimarık bir memnu
niyet değildi. Belgradlılar ve bütün Yu
goslavlar ağır ballı insanlardır. Belgrad
da halk temiz fakat sade giyiniyor. 
lokanta garsonu, iyi fakat ciddi hiz

met ediyor. Yaltaklanmıyor. Eğer po
lise yol SO!'arsanız, ve o size anlata· 
mazsa, merak etmeyiniz, alır sizi ote· 

pazar günkü kargaşalıklara iştirak et • 
miş olan mumaileyhin bu hareketinden 
doğan bütün mesuliyetlcri kendisine 
bırakmakta olduğu bildirilmektedir. 

B. Starhemberg, pazar günkü mu -

kabil nümayişe iştirak etmif olan Hay

matşutz'lara mensup bulunan kargaşa

lığı yapanlar hakkında şiddetli cezalar 
verileceğini bildirmektedir. 

Hatrrlarda olduğu üzere başlarında 

B. Şuşnig bulunan hiristiyan sosyalisti 
iş~i teşkilatı tarafından tertib edilmiş 
olan "İlk bahar geçidi" dolayisiyle ci -
vardaki bir caddede toplanmış olan yüz
lerce Heimvehren alayının geçtiği sıra
da işçiye ve hükümete sövüp saymışlar
dır. B. Fey, bu sırada civardalri bir evin 
balkonunda bulunuyor ve oradan bu mu· 
kaoil nümayişi idare ediyordu. 

B. Starhemberg'in kendisinin bu mu
kabil nümayi~le ne dereceye kadar ilgL 
li olduğunu öğrenmek istiyen kamoyu 
tenvlı maksadiyle bu tebliği vermiş ol
du~u zannedilmektedir •. 

Bu hadiselerin siyasi vazi• et üze
rinde ciddi akisler hasıl edeceği tahmin 
olunmaktadır. 

SN GüN 
linize veya gitmek istediğiniz yere ka
dar gütürür. ve teşekkürünüzü bekle
meden döner gider. 

**$ 

Belgradhlar, biitün Yugoslavya gibi 
Belgradın da kral Birinci Aleksand.r'rn 
eseri olduğunu söyliyorlar. Kıral birinci 
Aieksanar, Vugosiav zeKasının, ):: ugos
lav iradesinin ve Yugoslav idealinin sem. 
bolidir. Mağaza cameldir.farında, otel 
lerde, lokantalarda, resmi, hususi btı
tün dayrelerde kral Birinci Aleks;ındr
ın. resmi siyah tül içindedir. Bir ki
tapçı dü.kkfinında. onun İıjin yazılmış. 

yinniden fazla kitab gördüm. 

Belgrad'da kral Birinci Aleksandr"ın 
başladığı inşa devam ediyor, muazzam 
bir tsltopçina (parlamento) ve bunun 
karşısında ondan daha büyük bir kilise 
yapılıyor. Yeni olan Belg.rad'da, yeni 
mimariye pek az rastlarsınız. Fakat ya
pılan bir kaçında cidden muvaffak o
lunmuştur. Ben bunlerdan ikisini, ka
leye giderken büyük bir meydanın kar
şısında gördüm. Birinde cephe tama
men mermer ötekinde yontma taş idi. 

*** 
Yugoslavya çiftçi bir memlekettir. 

Nüfusunun q.JS,9 u çiftcidir. Ve Yu
goslavya'da bir rirai reform yapılmış. 

büyük çiflikler ortadan ltaldırılmış, bir 
~iftci aylesinin tasarruf edebilecegi 
arazi mikda.n ayledcki nüfus adedine 
göre, azami olarak tesbit edilmiş. ve 
1934 sonuna kadar büttin Yugoslavya 
da 1.623.334 hektar arazi köylüye dağı· 
tılmıştır. 

Yugoslavya, bilhassa; kereste ve gıda 
maddeleri ihraç eder, ve ancak, sıına
yiini besleyecek ithalata müsaade eder. 
Memlekette, parlak bir toprak ve or
man zenginliği, bilhassa Dalmaçya"da, 
mi line güç rastlanır bir tabiat güzel
liği vardır. Bütün Yugoslavya, itim 
ile tanzim edilmiş bir park gibidir. 

Belgraddan, asil Yugoslav milletinin 

büyüklüğüne, ve parlak istikbaline 
inanarak dönüy.,ruz. 

Ne et Halil Atay 

POLiSTE: 

iki lıırsız kar.leş 

Ycnidoğan mahallesinde oturan can
baz Şakirle Faik odalarında yatmakta
larken gece yansı Dursun ve Ramazan 
adındaki iki kardeş eve girerek çamaşır 
ve 150 lira kadar paralarını çaldık.lan 

anJaşıldığmdan yakalanarak Adliyeye 
verilmişlerdir. 

Eve taarruz etmiGlcr . 
Atıfbcy mahallesinde oturan Hamı

de ile Alinin evine taarruz ederek Aliyi 

bıçakla ellerinden hafifçe yaralayan ve 
kendileri de Ali tarafından başlarından 
yaralanan Şakir ve Veysi yakalanmışlar 
ve Adliyeye teslim edilmislerdir. 

--------···--------
Tiiliin 1-amınu 

Tütün kanununun değiştirilmesi 

hakkındahi kanun layihasını tetkikini 

Kamutay gümrük ve ihis:lrlar encümeni 

tamamlamış ve 15yihayı ziraat encüme

nine vermiştir. 

SAYFA 5 

Avrup:ı istasyonlarından 
dinliyeb.leceğiniz seçme prog m 

(Ankara saati ile) 

S. D. 
18 -
19-
19 55 
20 -

20 15 

21 

21 45 

KONSERLER 

Breslav (Kadın korosu) 
Münib (askeri müzik) 
Budapeşte (San resitali) 
Belgrad (Hindemith'in 

eseri) 

Büheş (Sen"onilı: konser) 

Be1grad (Orkestra} 

Radiyo - Paris (Konser: La 

Damnation de Faust -
Bcrl"oı:) 

20 45 Tuluz (Konser) 

21 - Lenin:;rad (Senfol"ik 1·'l~ er) 

23 - Varşou {Katuor Fcı W rr -
Tlfcr rt) 

OPER , OPE'":ET, TIYAT'"! ') 

18 -

18 30 
21 so 
21 lO 

20 50 

Radyo - Paris (Kad nTar trek· 
tehi - o • ~r) 

Pca~ (Çifte dullar - Ko!!'Cdi) 
Milan (Cavalli ra Rust· na 
Miinih (Baö-dat berberi -

ı perdelik onrra ko 1i 
Viy na (Varyete) 

DA !S r 'G VE HAFJF MÜZ .. 

18 45 

20 30 

19 -

20 10 

21 10 

23 30 

24 -

24 -

24 -

Tuluz (Dans mü "1 i} 

Post - Parizyen (I1" b:ıra 

şarlıl rı) 

Breslav (Hııfif müzik) 

Viyana (Asker şarkılar ) 

Breslııv (Tsigan müziğı) 

Berlin (Dans mü~iği) 

Viyana (Dansing) 

Budapeşte (Caz orke .. tra ı) 

Milan (Dans ır.üzi~i) 

Progr~da ad'an geçen is yon
lann dalga uzunluld rı~ 

Berlin (356,7), Bres1av (315,8), 'J!"'ü. 
nih (405.4), Radyo - Paris (lMS), Post 
- Parizyen (312,8), Tuluz (328,6), Mi· 
lan (368), Varşova (216,8), Bükreş 

(364,S). Prag {470,2). Londra (261,1), 
Droitwic.h (1500), v· na (505,8) Bu· 
dapeşte (549,5) Belgrad (437,3), Le· 
ningrad (1224,5) 

ANKARA 

19.30 Çocuk doktoru Sami Ulusun 

konuşması 

Müzik (Karpiçten nakil} 

Ajans haberleri 

Caz müziği 

İSTANBUL 
18.- Da:ıs musikisi 

19.- Haberler 

19.15 Muhtelif pl5.khn 

20.- Sıhhi konferans: Opcrntör 

Dr. Kazım İsmail tarafınJ .. n 
20.30 Stüdyo orkestraları 

21.30 Son hühcrler 

Saat 22 den sonrn Anad lu 

2jansmın gazetelere ma w; 

hnvadis servisi verilecektir. 

refrika: No: 56 

~~o ®~Ü 
öyle ... bunlar iyi alametler değile.lir... eski
den sende değişmiyen bir tabiat vardı ... s~
kinliğin ve yumuşaklığın öyle hoşuma gt
derdi· ki ... 

görünen bir lokantanın önünde Alber durdu. 
- Haydi girip birer bardak çikolata i

çelim, dedi. 

- Şampanya içsek, dedı. Az şekerli, 
pembe bir şampaıı; D.. bir de p izola .. ne 
dersin? 

Yazan: ]AK ŞARDON 
_Türkreye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

-·---~--
.. - İnsan, bu gibi tuhaf hislerinin hük

~u ~ltma girmemelidir. Sinir hastahkları 
~ılın~n .kıötü ahşık}ıklarından doğar. Kendi-
~ hakım olmak lazımdır ve istenilince ba

kım olmak da kabildir. Manevi kudret tıp
kı oksijen gibi idhar olunur. Eskiden y~Uar
da, hep beni arabaların altına sürükliyen bu
dalaca bir vehme tutulurdum. Sonra rahat 
r~hat yürüıneğe kendimi .zorla.i'ım. 'Şimdi 
bır kaldımndan ötekine, hiç bir şeyden kay~ 
gıbnmaksızm geçiyorum. Sinirlerim üzerin
de kazandı ım bu küçük zaferden sonra. ak
lını ı>dır - kı .. dırıcı bir mektuba çabucak ve 
a _, · t1 b d. • e e cevc. verme ım. O devirlerde 
eh m ·y_ ... tli bir vaziyette, hadisenin istediği 
c rctı göste .. dim, çünkü, sporcuların de
d_ · l ri gibi en lorme idim ... senin de sık sık 
E ' d :ini görmekteyim... evet, 'öyle ... 

-~la Beguen'lerin evinde ... dün akşam da 

Karanlık ve kapah maaazalar önünden 
geçerek, tiyatrolardan çık~ış biiyük bir ka
labalıkla birlikte yürüyorlardı. Yükseklere 
asılmış büyük elektrik lambalariyle aydın
lanan bulvarda otomobiller, birdenbire tek
rarlanan bir hararetle sarsılıyorlardı. 

Bert, kulaklarında çınlıayn bu hakimce 
sesi dinliyordu. Kendini müdafaayı düşün
rniyordu. Artık iyice anladığı için kork~n~ 
bulduğu bu acayip alınganlığı öğrenmışt~. 
Y rı b!! hastahk fazlalasacak olursa, ya hakı
katen zayıf, çabuk hiddetlenir, tuhaf dü~ün
celi ise o zaman, Alber kendisini artık sev
miyebilirdi de ... 

Alber, sözlerinin Bert üzerindeki tesirini 
hissediyor ve bundan memnun oluyordu. Fa
kat Bert tasalı görünüyordu. Halbuki ken
d~si onu neşeli görmek istiyordu. Çünkü ken
dısi birden neşelenmişti. 
, Pencereleri ,ıstorlar ve palmiyelerle içer
den kapanmış olduğu için hafifce aydınlık 

Bir tak1ın yiyecek maddelerinin teşhir 
edilmiş olduğu bir masa önünde ayakta dur
makta olan garsonlarda bir dikkat hareketi 
görüldü. Alber, arzu ettiği yeri iyice biliyor
muş gibi masalar arasından hızlı hızlı geçti. 

Bert, kenarda bir sıraya oturup saçlannı 
düzeltmek için aynaya doğru dönerken; 

- Orkestra fena değil, dedi. 
Bu sırada, yemek yimekte olan üç kişiyi 

dinliyor ve bakışları ~ abajürlerin tatlı ışığı
nın çıplak ve elmaslarla süslü geroanlan ay
dınlattığı bu zevk yerinin her tarafım <lola
ş~yordu. Esmer bir erkeğin yanında oturmt ş 
bır kadın görüyordu. Kadınların nasrl 1~-re-
ket etmeleri hakkında genç kızlara ör. reti
lenleri ve kadının kudsi haysiyetini dü;ünür
ken en güzel ve en iyi süslenmis kadı~larm 
erkekler emrinde olduğunu görüyordu. 

. Bir garson fincanları göfirüo masaya te
mız bir bez örttükten sonra Bert'in ·· .. d 
b. . • onune e 
ır sepet çılek koydu. -- - · ·-

Alber:, 

Bir valsin salıntısı arasında arkaya do ru 
yaslanıp bir yudum şampanya içerek Şa~an 
için yapacağı müdafaayı <lüşündu. Bütun ka
dınların, bir an için, güzel göründükleri bu 
müzikle rne~bu muhitte zihni rahat ve can: 
lı idi. 

Berte doğnı iğildi. 
- Göriiyor musun? dedi, su kapmm ya

kınında yazı yazan şu ufak tef ek adam Ar
t~n' <lur. ~uradan zevk alınıyor gibisin. Şu 
Ç:~eklerden tatsana. Buradaki kadınlar gib" 
guzel ve lezzetsiz çilekler ..• 

Bert gülümsiyerek: 
- Çok eğleniyo~ dedi. 
Koltuğunun altında, kem~nı, kmnızı ce

ketli bir rnı?.Ikacı, esrarlı bir gülümseyisle 
ınasalcınnm önünde durdu. 

- Bir şer"taH is er misin? Hn~11na ne ~
clPr? Bana s .. vle-n"''-t is .. emedi ·n bir "' ler 
düı:;ünüvor~un ... b 0 liyorum. b 

- Hayır, seni temin ederim, pek memnu 
·num. 

- Söyle şunu bana. (Sonu var) 
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TUBKKUŞU'aan Kanatları Altında 
. ····························································. 
~ "TÜRK ÇOCUGU! l 
~ HER İŞTE OLDUGU GlBl, ~ 
i HAVACILIKTA DA EN YÜK - i 
i SEK DÜZEYDE, GÖKTE, SE • ~ 
i Ni BEKLEYEN YERİNİ AZ i 
i ZAMANDA DOLDURACAK - İ 
i SIN. BUNDAN, GER ç EK i Gençlili· l{an.adlanmanın 
! DOSTLARII\IIZ SEViNECEK, i ' 
İ TüRK ULLSU l\1UTLU OLA- i nu anlamıstır. ~lemle 
i CAKTIR .. .'' i J • .. ' ı} I 
~ ( Atatürk'ün Tiirkkıt§unu ~ erme uye yaz ma a (10 

~ .......... ~~~~ .. ~~~.~~.~~~~!. ................... J l{ez ~uhelere yeniden ı>la 
Türkkuşu'nun, haziran sonuna kadar 

İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Ankara 
ve Kayseride yetiştirilecek genclerden 
120 genci bütün masrafları hava kuru· 
muna aid olmak üzere İnönünde açıla· 
cak büyük askeri kampa göndermek 
kararı, kanadlarunak istiyen gençlik 
safları arasında büyük bir alaka uyan· 
dırmıştır. 

Bu kamp, yelkenli yüksek uçuşlar 

içindir. Burada C brövesini alanlar ih· 
tiyat zabiti olmak isterlerse doğrudan 
doğruya yüksek ehliyetname alacaklar 
ve Halıcıoğlu'ndaki mektebi bitirdikten 
sonra altı ay askerlik muafiyeti kaza
nacaklardır. Eğer bu gençler orta mek· 
te~ mezunu iseler muayyen müddeti bi· 
tirdikten so'lra l.ava kuvvetlerine ge
dik'i subay olabileceklerdir. 

ta tahsili olmryanların bilinmesi 
zaruri olan teorileri kavramaları çok güç 
olduğundan talimatnamede değişiklik 

yapılacak ve en az orta tahsili şart ko
şulacaktır. Girmek istiyenler tam te· 
şekküllü bir sıhi heyet tarafından mu· • 
ayene edilecektir. Planörlük, en ufak 
ve başka meslekler için değeri olmıyan 
sıhi noksanlarda bile yapılamıyan bir 
vücud sağlamlığı istediğinden muaye· 
neler özenle yapılmaktadır. İstanbul, 
Adana, İzmir ve Bursa'da şimdiye ka· 
dar yazılanların sayısı 50 yi bulmuş· 
tur. Orta mektebi bitirmiyenlerle, bu 
§artları haiz olmryanlardan başvuranla· 
rıİı sayısı yüzleri aşmıştır. Umumi mer· 
keze bile müracaatlar vardır. Bursa 
Türkkuşu ayın 17 sinde açılacaktır. 

'<ayseri de hazırlıklarını bitirdiğinden 
..,.ünlerde açılması beklenmektedir. 
t stanbul Türk kuşu şefi Sami'nin 

.• aresinde Rüstem Mehmed ve Hikmet. 
İzmire Vecihi'nin idaresinde Mustafa, 
İrfan. Adanaya Raif ve Faruk. Kayse
riye Hüseyin ayrılmışlardır. 

Türkkuşu'nun bu öğretmenleri, ay· 
rı ayrı sahalarda birer değerdir ve bu
lundukları muhite en çok faydalana· 
cak kıymeti taşımaktdaırlar. 

MERKEZDEN GôNDERfLE!V
LFP. 

Hu açılan şubelere H ava Kurumu ta
rafından planörler de gönderilmiştir. 

İstanbula U. S. 4 (başlangıç planörü) 
üç tane; Bursa, İzmir, Adana ve Kay
seri ye ikişer tane gönderilmiştir. Türk
kuşu şubesi açılan bu yedi .vilayetimfa e 
p liinörlerin muhafazas ı için hususi ola• 
rak yapılan çadırlardan birer tane ve· 
rilmistir ki, bunlar büyük gençlik küt
lesinin şehir dışında toplanması güç ol
duğundan hangarlar yerine pratik de
ğer taşıdıklarından dolayı kullanrla. 
caklardır. 

BiR YTLLIK CALISMAYA !?il? 
BAKfS: - . 

Türkkuşu, 3 mayısta ikinci yaşına 

girmi~tir. İlk açrldığı zaman iki han
garla bir atelyesi vardr. O yılı A. ve B . 
ve brövesini almış ve biri bayan olmak 
üzere 35 talebe Koktebel yüksek uçuş 
mektebine gönderilmiştir. 

Talebeler bu mektebi bitirdikten son· 
ra motörlü tayyare, paraşütçülük ve 
modelcilikte iyi bir eleman olabilmek 
için O. Sovyetin nezareti altında çalış
malarına devam etmişl erdir. TahsiUeri
ni haziran n ihayetinde bitirecekler ve 
temmuz başlarında memlekete gelerek 
doğruca İnönü kampına gideceklerdir. 

Atatürk Türkkıı.~11 alamnda Türk !lava Kurumrı Baş/ram B. 

Türkkuşu gegen yıl Rusya'dan muh· 
telif tarihlerde biri motörlü tayyare ol
mak üzere 16 muhtelif tipte pianör, 54 
idman ve plör paraşütü, paraşüt kulesi, 
pianörler ve paraşütler için yedek alet
ler getirtmiştir. Rusya'dan getirtilen 
paraşüt kulesinin demir kısımlarından 

iki parça İstanbul ve İzmirde kurula· 

Fuad Bulca ve S ovyct Büyük Elçisi B. !{arabanla uu.ıanlarla 
bir arada. - İki planöristimiz. - Gençlerimiz çalrşırken. -
Planörlerimiz. - f stanbulda da Türkkuşu çalrşmağa başla
mıştır. - En alt resim bu yıl 120 genci yetiştirecek olan İnöııiı 
kampının kurulacağı yeri gösteriyor. / 

. ················································ .......... .. i TÜRKKUŞUNDA YUCE YE"' 
~ TENEKLER1Nt GELİŞTiRE ~ 
~ CEK SPORTMENLER, TÜRK 
i HA VASiNi MEDENİYETİN 
l BİRLEŞME VE BULUŞMA A -
l LANI HALİNE GETİRECEK • 

h• . Jd f LERlN ÖNCÜLERİDİR. BUN_ 
ır yaşama şartı o ngu- iLAR TÜRK HAVASININ MtJ-

l{etteltl Türkkusu suhe- f DAFAASINI DA YENt TE~!EL-
' ' i LERE DA YA~fAK İÇiN ON -

halindedir. Umumi l\fer- ~AYAK OLACAKJ.ARDIR.. . 

nörler öndermistİr. ~ ~:;;ö;~~~::':n<l~:)1' 1mşwıu g ' ...................... ·-··-··········· .. ··· ........... ...... 
cak paraşüt kulelerine konulmak üzere 
buradaki asker! fabrikalara yaptrrılmak· 
tadır. Bir haftaya kadar bitecektir. 

KENDi Y APTIGIMIZ PLANôR
LERIMIZ: 

Memlekette yapilan tayyarelerimize 
gelince Kayseri fabrikasına türlü tipte 
23 planör sipariş edilmiştir. Bunların 
malzemesinden çoğu yerlidir. Bugün 
Türkkuşunda 39 planör ve iki de 
motörlü tayyare vardır. Muallim nam
zedi talebelerin yeknasak kıyafetleri 
için bir kıyafet kabul edilmiştir. Genç
lerimiz, kasketlerinin üzerinde Türk 
Hava Kurumunun hususi ve farık ala
m etlerini taşımaktadırlar. 

ı ··v~-ıü;;;····························· ı · 
~ Belediye reisleri~ . . 
~ Memlekete yapacağınız hiz. i 
i metler arasına bir yenisi ve i 
~ en ehemiyetlisi katılmıştır: ~ 
i türk gençliği kanadlanmak i 
i davasındadır. Viliiyetiniz için- ! 
: de· : : . : . . 
i 1 - Yaşı 11 den tı§ağı ol- i 
i.· mamak üzere en aşağı orta tah· i.· 

=:· sil görmü§ sihhatlı ve gürbüz ·:: 
50 genç; 

: : 
: 2 - Şehre yakın dü·dük bir · 
! meydan; 
: bularak Türk Hava Kurumu 

....i Umum Merkezine müracaat • 
! ediniz. Kurum size muallim ve i 
~ planör gönderecek ve vilayeti- ! 
! niz bir Türkkuşu şubesine ka. ! 
::: vuşacaktır. Bu kadar az bire- f L 

mehle başaracağınız i.ş hayatı- i 
i nızrn şerefli bişarılarından bi- ! 
i ri olmak J eğerini taşımakta- f 
: dır. i .......................................................... : 
YETiŞEN GENÇLİK: 

Çalışan üyeler arasında şimdiye ka
dar yalnız Ankarada 20 planörist ve 43 
paraşütçü yetiştirilmiştir. Paraşütçü ü
yeler arasında 2100 metreden saniyeli 
atlayış yapanlar vardır. Rusyadaki ta· 
!ebemiz uçuş teorileri, planörlerin kul· 
!anılma sureti, planörcülüğün meteoro· • 
lo jik esasları, planörcülük teşkilatı, pla
nörlerle talim metodu, Ştrad teşkilatı 
ve uçuş talimleri, planörlerin uçuş tek· 
niği, pratik tamirler, kazalara karsı a
lman tedbirler, planörcülüğiin ta~ihi, 
köruçuş ve modelcilik gibi ileri bir ha-

J vacı lrğın bilinmesi gerekli olan şeyle· 
rini tamamen öğrenmektedirler. 

Gazi Beden Terbiye Enstitüsünde 
30 talebe vardır. Paraşütçülük, mecburi 
ders olarak prog rama girmiştir. Bu 
dersten iyi numara almryanlar sınrfları· 
nı geçemiyorlar. Genç lerin mekteble- • 
r inde ve al anda P. S. 2. planöriyle rö· 
mork süzülme uçuşları, modelcilik. pa· 
r a!!ii t atlayışl arı, motör, t ayyare i n~a
at ı , U. 2. tayyaresiyle umumi uçuş yap
maktadırlar. 

INöNO KAMPf: 

Bu yrl 120 gencimizi kanadhyacaK 
olan İnönü Hava kampı İnönü kasaba· 
sının garbında ve bir kilometre mese
fede yelken uçuşlarına müsaid bir te
penin üzerine kurulmakta<lır. Buraya 
geçenlerde Türk Hava Kurumu Asbas
kanı B. Feridun'un rei sliai altında bir ... 
h eyet bu yere giderek tetkikler yapmış• 

' 

trr. Bu tepe planörlerin kalkma ve in

melerine çok elverişlidir. Garba doğru 
düz olarak uzayan bu tepelerde şimal 
rüzgarları hiç eksik değildir. Yelken 
ve rekor uçuşlarına yarıyacak müsaid 
tepeler pek çoktur. 

Türkk11ş11mın bulunduğu a 7:wın Üs'Ül'(le l!f; ın planör ve 
tayyarelerimi:tin sayısı gün gcı,:tikr,:e art nakta I: r. Modelci 
gençlerimiz bize güzel tipler veriyorlar. - K a rseri tayyare 
fabrikasında yapılan planörlerimiz çok güzel olmıı.~tur. Resim
ler bunları iskelet halinde gösteriyor. En alttaki resimde 
kendi yaptığımız bir yelken planörünü görüyorsunuz. 
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Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

J - Safranbolu civannda Karahükde yapılacak 
bir adet İ§Çİ evi inpab vahidi. fiat esasile • eksiltm~ 
çılumlmqbr. T alunin ec1i1ea •••' bedeli 10349 lira 
46 kuruştur. 

2 - Bu ite ait eksiltme enalu f11Dlardır: 
A) Ebiltme şartnamesi, 
B) Muka•ele projesi, 
C) Fenni şartname, 
D) Kqif hülisuı, 

ıE) Pli.n. -'- b" ı· --1- bil" d s·· steyenler bu evnuu ır ua muaa m e umer 
Bank Ankara tuhesinden sabn alabilirler. 

3 - Eksiltme, 29 mayıs 1936 cuma günü saat on
bq buçukta. Aııkarada Ziraat Bankası binasında Sü
mer Bank Umumi Müdürlüjündeki Komisyonda yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - isteklilerin 777 liralık teminat venne.i lizu. 

dır. 
6 - Teklif mektupları, yukarıda yazılı gün ve sa

attan bir u.at evveline kadar Sümer Bank Umumi Mü
dürlüğüne makbuz mukab\liııde verilecektir. 

Po1ta ile 1rönclerilecek meldaplann nihayet ihale 
aatinden bir saat eneline kadar relmit ve nrfm fen
ni tekilde kapahlmış bulunmau şarttır. 1-1892 

Milli Müdafaa 
V ekaJPtinden : 

Cumhuriyet kara ve deniz ordusunda kullanılmak men 1455 
aayılı askeri memurlar kanununa ve- buna ait talimatı hükümlerine 
aygua olarak qağıdaki prtlada yedinci sınıf (Aak.eri bareme gö. 
re 3U lira -...ı uli) Askeri adli Dikim almacaktn. 

1 - Hukuk mektebini en aşağı eyi derecede bitirmit olmak. 
2 - İhtiyat zabiti olrMk. 
3 - 35 yllf&Ddan yukarı olmamak.. . . . • • 
4 - Bqbıuna geçer hastalığı ve vazıfeaini aereii gıbı yapmaf

IMlli olabilecek vücut ve akılca bir arınsa bulunmamak. Tam tc· 
.. lrkiilatb Wr •lrert ı..tanede ...... ,,en. eUirilecektir. 

5 - Yabancı ile evli olmamak. .. 
6 - Şeref ve ha}'9iyet:i 11111hil bir ~ mutlak mrette bh cu· 

rUmden dolayı üç ay veya daha al.ade hapse mahkQm veya b~yle 
bU •çt:mı taldo altmda bulurummak. 

1 - Sarbofluk kwnarhulığı idet etmi\ kumar oynatmış ahlak 
9' atrece Haldm1i~ y~acak Wı 'hal ile dile geçtnit olmamak. 
we buaları polia tabkikatile tevsik etmek. 

8 - Nlifm lriiMb amed ibtipl sabit terlıia teakeresi. 
9 - Diplomanın tasdikli sureti mub.tuu bal t.ercUmesL 
10 - Bu ,artlar dahilinde istt·lctilerin veaiTcalarile d6rder adet 

de fotoğraflarile birlikte bir istida tle en geç 15 ~ayıs 936 _günü~.e 
kadar en yakın askeri komutanlıklara veya askerhk şube!erıne aıu· 
racaat etmeleri. (884) 1-1575 

Mürettib ve Makineci istiyorı::m: 
Göııtereccği liyakata göre ücreti takdir edilecek. !rtc1clilcrin Sü-

mer Basımevine müracaattan. · l-1893 ------
Harita Genel Direktörlü~( en : 

1 - Harita Gen 1 Dırckt-r ü ü karto rnf şubem için bir Ham 
yan ustası Ye bir kırç Harta res mı (Karto ,raf) imtıh nla :ı.tma
caktır. Talilıkrin bn hususta i "!era•ti anlam:ık ü ere An ra a Ce
bec.ıde Harita Ge- el Dir~ktörl-k Jrorto ~raf şubeorine m-ra ~ et-
meleri. (1020) ı ı IJO 

BAYANAI 

l(apab zarf usuli ile elil;iltme iluııı 
İçel vilayeti Nafia r\1üdürlüğünden : 

1 
1 

-k De9 let_ Demir Yollan hesabına Men.in Limanına hariçten 
ge ece (20) bin ton dem" -..ıı · · ı · · -. . ır ,,..,. arı demır ıac::ıat ma zemcsının fO• 
mendüfer ıskclesiııd -~- .,.... · ı v · bmd en ...... uaa<1rdan çıkarılarak .agonlara tahmı 

e ıca .a vagonlardan iakelcdeki depolara istif ft tekrar vagaa-
lara tahnul etmek. üzen. iiç ameliyeyi yapmak için (17200) linlık 
muhammen bedelli tahliye işi 7-5-936 taribinden itilım'en bpalı 
zarf usulü ile eksiJtnıeye bmıhnattur 

2 - Eksiltme 25-5-936 tarihine tesadüf "en Pazartesi gün6 sa
at 15 de İçel vilayeti Nafıa Müdürlü~ünde tefek.küJ eden luımis
yon huzurunda yapılacaktu. 

J - Mu~kat ~inat mikdan (1290) liradır. 
steklıJenn bu mıkdar temin2Ptr muvakkateyi mal sandıgından 

~kbuz mukabilinde yatırmaları veya muteb r banka mektulıunu 
ıbraz etmeleri mecburidir. 

4 - İstekliler teklif mektuplarını ek iltmcdcn bir saat nvel 
ihal.e Jı:?misyonune t~ etmel;ri .ıa ımdı~. Mektupların p«ıetada 
gecıkaı oıa..ı teldi imbat edılmıyecektir. 

5 - . İstekliler 9.36 yılı ticaret odası vesikasını eksiltme snatır.
da .. k~yooa t:_vdi etmeleri ~·~~ .-~~ iatiymiain JfafJ9 
!!uJürl:.ığüne muracaat etme!erı ıl·n olunur. (1010) 1-li'lO 

ANKARA TİCARET OD.ASI SiCiLLİ TİCARET 
• . MEMURLUGUND N : 

JA Ankara vıllyetuıde Cebeci &emtinde S l:"rya mahalle "nde Ati-
.:. aokagıncta 2Q2 nnm:ııalı evde oturan Ye T. C. tabasını n olup 
ti n~~d~ Tahrnka1e semtinc!e numaralı mahalli ikamet~ahı 
carı ıttıhaz ederell saatcilik ve kuyumculuk ticaretiyle ic igal 

;:en ve Ticaret Odasının 9,1 sicil n marasında mulayyet bulunan 
b" hmudun nnvarır trca~ti Mahmut S"ir olarak tescil edildiği gi-

1 b;ı .unvanın iırua şekli de Ti-cMet kanununun 42 inci maddesi 
nıucıbi~ dairece ~..t3t> tvilıiııde tescil edildiği i~n olunur. 

1-1906 

ULUS SAYFAT. 

ANKARA LEVAZIM &MlRLlGt 
SATIN ALMA KOMlSYONU İLANLARI 

iLAN 

Ankara Nümune Hasta·l I 
nesi Baştabipliğinden : 

İdareleri İstanbul levarım amirliğine bağlı müessese için 147 
Ton sığır etinin kapalı .nrfla eksiltmesi 26 mayıs 936 ulı elini _. 
at onbef buçukta Tophllnede satın atma komisyonunda yapılacalr
tır. Sıfır etinin tahmin bedeli beher kilosu 35 kuruştur. İlk temi· 
natı 3822 lira 50 kuruıtur. Şartnamesi 257 kurut bedeli komisyon
dan alınır. isteklilerin bnunt yesikalan ile beraber teklif mektup• 
!arını ihale saatmdan bir saat evet komisyona Yetmeleri. 

Haatanesıin 1936 llali 7ıhna ait apğıda mik~r ve tahmin edi
len Iiatlan ve ek.ailtmeniıı ıekli ile muvakkat temınatı yazılı muh
telü ihtiyaçları eksiltmeye konıılmuştur. 

Şartnameler Ankarada Nümune Hutanesi Baş tabibliğinden ls
tanbulda uhat ve içtimai muavenet ınüclürlüi\indcD laııım. 

Ekailtme 29 lılayıa 936 cuma günü saat 14 de Ankarada Nümu
oe haataDıeainde yapılacaktır. 

Dikkat: Muvakkat teminatlar nakit olarak komisyonca almm1-
yacağmdan nakit vermek iatiyenler ihale giinündm e..el hastaneye 
müracaatla teminatlarını Maliye Vekaleti veznesine yatıracaklar-
dır. (1047) -
Tahmin edilen Fiat: Muvakkat 

Teminatı 
Kilo LirL Ku. Cinsi 

Eksiltmenin 
fekli 

Lira. Ku. 
17400 
5400 
6600 
8112 50 

44000 1305 Koyun ve kuzu eti Kapalı zarf usuli 
27000 405 Yoğurt 

26400 
3212 50 
281 50 

2210 
440() 
112 50 

75 
400 
175 

1120 
2800 
2145 
500 
260 
125 
64 50 
90 

150 
150 
600 
287 50 
2fiO 
160 
210 
255 
300 
900 
240 
337 50 
•so 
440 
2fiO 
170 
70 
n 

1200 
1600 
950 

44000 495 Süt 
10000 608 50 Ekmek ft fırancıla 
800 ton 1980 Kok kömürü 
4150 241 Sade yağı 

23000 adet 21 56 Yumurta 
34000 165 75 Tuz 
22000 330 Pirin~ 

500 8 50 Salça 
500 5 62 Mercimek 

8000 30 Limon 
1000 13 15 Nohut 
3500 84 Kesme fCker 

10000 210 Toz şeker 
5500 160 87 Saban 
2000 3? 50 Pirinç unu 
1000 19 50 Makarna 
500 9 37 Şehri19 
300 4 S4 Nişasta 
600 6 75 Un 
600 l 1 25 Kuru irim 
150 11 25 Kuru bamya 

3000 45 Kuru Faaulya 
500 21 56 Zeytin yağı 

J300 19 SO Taze Bamya 
200 12 ll2YUÇ 

3500 ıs 75 Lihna 
3000 19 12 Domata 
5000 22 SO Pırasa 
6000 67 50 Tue Faaufya 
3000 ı 8 Tan bakla 
4500 25 31 Tue kabak 
7500 33 75 İspanak 
4000 33 Patlıcan 
3000 19 50 Semiz otu 
2000 12 75 Soda 
1000 S 25 Kmu kaysı 
6000 5 40 Karo IOğan 

16000 90 Patates 
4000 120 TllTllk .e Piliç 
2500 71 25 Demin 
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J-1920 . 
ANKARA TiCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 

MEJılURLUCtnmAN : 
Aıibra wı"'Myednde Yerri,ehir 8mltiıı,ck P'PMth.!ede 

Onovlul: mo~afmda 8 numarab erie oturan ft T. C. tahaeraün 
ohlp Anbradlt Yellf,ehir Rmlfnde 8 numaralı mahaDf ~ 
ticari ittihaz ederek KemilJoncaluk ve Taahhüt ticaretiyle itti
gal eden ve Ticaret Odasmm 1824 sicil numarasında mukayyet 
bulanan Valterin unvanı ticareti VaJt~ Kihental olarak tescil 
edildiği gibi bu unvanın imı:a §ekli de Ticaret kanununun 42 inci 
maddesi mucibnce dairece 13.5.936 tarihinde tescil edildiii iıliıı 
olunur. 1 - 1923 

l(ütahya Cumuriyet 
l\'Iüddeiumumiliğinden : 

Belediyec~ kabul edilip halen satılageJmdrte olan fkind de
rece harci ekmekten beheri ?.60 gram olmak ve yevmiye çoğu 3SO 
azı 100 adet olmak üzere Kutah.>:a Ceza Evinin altr aylrk ekmek 
ihtiyacı için 1/5 936 günü!'den. ıtibarea 21 S/936 gihlüne 21 gün 
müddet!~ aleni müza~e ıl~ ıha~esi yapılacağı karadaştınlm" 
o~kla ıstey~nler tenunat ak~~ıe.~le. yevmi muayymde münalraaa 
komıayonu riyasetine tt şeraıh oırenme); iizere eyyamı aairede 
Ceza Evi müdüriyetine müracaatları bildirilir. (1053) 1- 1929 

ANKARA TiCARET ODASI °StClLLİ TİCARET 
lılEMURLUCUNDAN : 

Ankara viliyetinde Yeaifebir semtinde Cumuriyet mahallesinde 
ismet İnönü sokağında 31 numarab evde oturan ve T. C. tabasın
dan olup Ankarada Anafartalar Çartıuıda 8 numaralı naaballt 
ikametgahı ticari ittihaz ederek Kitap, Klrtasiye ticaretiyle iftl
gal ~ Y'C Ticaret Odas~nın .1714 sicil numarasında mukayyet 
bulunan Tarık'ın unnnı ~caretı. Tank Aşar olarak tescil edildiği 
gibi bu unvanın imza şeklı de. T_ıcaret kanunun an 42 inci maddesi 
mucibince dairece ız.5.936 tarıhınde tescil edildiği illa olunur. 

l - J915 

Sular Umum Müdürlüğünden: 
1.S/.S 936 wihinde eJrsiıtme:&i yapılacağı gazetelerle ilia edil::; 

olan Buna Onu 1slih ~h~atmm geri kalaa k.-..a ait itin 
eksiltmesi görület1 liizuaı mcrıne 1/ llaziran / 936 pazartesi günü-
m talik edilmiştir. ( 1050) l-1928 

.ANKARA TiCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUCUNDAN : 

Ankara •iliyetinde Aile bahçesi semtinde Cebeci mahalle.UW. 
Onbap sobğmda U Jtttft'!llnllı C'Yde oturan ve T. C. tabuuıdan 
olup Anmada Semen paıa~da. ?28 numaralı mahalli i.kame'Cfıhl 

ticari ittihaz ederek Bakkalıye tıcaretiyle ittigal ede.ıa •c Ticaret 
Odasının 1348 akil DW 1 1"f'ftda mukayyet bulunan Ali Rısa'nm 
uııvanı ticareti Ali Rıza Orhanlı olarak tescil edildiği gibl bu 
DDYanm imza ,ekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi muci
bince dairece 12.5.936 tarihinde tescil eGilmti ilin olunar. 

1 - 1911 

Adliye Vekaletinden : 
Hukvlı: İfleri Umum Müdürlüğü kaleminde açık bulunan 10 lira 

asli maaşlı katipliğe müsabaka ile bi.r memm alınacaktır. 
İJDtihanda annraffak olup ,azı makinesile yazanlar tercih olunur. 
Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yuw evsaf ve teraiti 

haiz olanlarm 18/5/936 J>azartesi giinü saat 14 de kadar evrakı 
müsbitelewik birlikte mez:ktir müdürlüğe mfiarcaatlan ilin ohınm. 

(lfHS) l - 1927 

... 

(994) 1-1837 

İLAN 
idareleri f stanbul Levazım amirliğine mğlı mtieaıteaeler açm 

321 Ton koyun etinin kapalı zarfla eksiltmesi 26 mayıs 936 ııalı gü
nü saat onbeıte Tophanede satın alma lrormsyonunda yapılacaktır. 
Koyun etinin tahmin bedeli beher kilosu 35 kuruştur. Muvakkat 
teminatı 8472 lira 50 kuru,tur. Şartnamesi 722 kuruı bedelle komia. 
yondan alınır. İsteklilerin kanuni vesikalan ile teklif mektuplarım 
ihale saatından bir saat evel komisyona venneleri. (993) 1-1836 

1 M1LLI MODAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARJ 

BlLİT 
1 - Bir metresine biçilen ederi 33.93 ftiıruı olan 100 bin metre 

kılıflık bez ile her bir kiloauna biçilen ederi 74 kuruş olan 30 bm 
kilo kundura boyası müteahhit nam ve hnamı.na açık eksiltme ile a
lınacaktır. 

2 - Örneklerini görmek ve kıhftık bez prtnamesini 170 kurup 
ve boya şartnamesini parası% almalı: istiyeıilerin her gün öğleden 
sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Birincinin ilk 6minatı 2544 lira 75 hl'1lf ft ilcincinin 1665 
liradır. 

4 - Kılıflık bezin ihalesi 18.5.936 puarteai günü saat 11 ele •• 
boyanm ihalesi aynı gilnün ııaat 14 dündedir 

S - Eksiltmelere ıireceklerin kanunun' 2 ve 3 üncü maddelerin· 
de yazılı vesika ve yukarda yazılı tcminathıh ile birlikte tam ifıa~ 
saatlerinde M. M. V. Sa. Al. Ko. da bııhmı:iatlan: (927) l-1706 

BİLİT günil saat u dedir. 
ı - 500 adet bensin giidm· " - l-rtnamesini glJrmelf 

ıi müteahhit nam n beabına istt,enteti• her gibi ebil~ 
asık elmiltmcye lronmuftar. ye girec:tlde:rill 2490 ayılı bo 

2 - Hepisinin lıiçiJen ecf~ aunwı Z. ~ üncü maddelc!inde 
ri 24~ lira, ilk inanç parası 183 istenilen belgelerile il. M. V. 
lira 75 km11ftar. atın~ komiayoLwaa var· 

.i - lhalesi 15..S.• cmna malan (926) J-1682 

BİLİT 
1 - 250: 424 Ton benzin lı:apalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - llepiıinin biçilen e:leri 139.920 lira ve ilk intaç parur da 

8246 liradır. 
3 - lhaleai 16.5.936 günü saat 11 dedir. ı 
4 - Şartnamnini abmk iıltiyenler 7Qt- lıııunıı mubbilinde Jler 

gtin IMt 15 den aaat 16 ,. bda:r' lı:omilyon~abilirler. 
5 - Eluiltmc,e girecekıerin 2490 ııayılı lanuman ı...ı. iiacii ....._ 

delerinde iatenilen bilgilerile birlikte teminat ft teklif mektuplannı 
bn11111m emir ettiği mlldbtl bir zarf içinde inle aatindea bir aut 
nel il. il. Vektkti atin alma hmİllJonwui vermelidir. (941) 

J-1711 

1 D. D. YOLLARI VE UM \NlARI UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU ILANLARlı 

Halen baftaU W .a.. lflcmektc olan "NiW .ant btarlannm 
16. 5. 936 tarihinden itibaren haftada üç güh ftliyecekleri ve llay
darpaıadu PAZARTESi ÇARŞAMBA, CUllA günleri Fev· 
sipapdan PAZAR ÇARŞAMBA CUMJ\ günleri kalkarak apğı
daki tarifeyi takip edecekleri muhterem yolculara ilan olunur. (955} 

Paaartelıi, Carıamba, cuma Pazıtr, çarıamba, cuma 
günleri günleri 

Haydarpap 
bmit 
Bilecik 
Eskişehir 
Ankara 
Boğcuköprü 

Kayseri 
Boğazköprü 
Kayseri 

Boğazköprü 

Niğde 
Ulukıfla 
Adana 
Fevzipqa 

Vanı Kalkıf ' Varıı 

Jl Ol 
J4 15 
16 74 
21 42 
s 25 

5 15 
6 00 

'1 52 
9 26 

12 44 
16 15 

9 00 Fevzipap 
11 03 Adana 
J4 19 Ulukışla 
16 38 Niğde 
21 54 Boğazköprü 

14 10 
18 46 
20 10 
22 32 

4 55 
s 40 

Kaysc;rj 
Boğazköprü 22 25 
Kayseri 23 30 

s 33 
7 58 
9 34 

13 08 

Boğaz köprü 
Ankara 
Eskişehir 
Bilecik 
İzmit 
Haydarpaşa 

tJ.AN 

6 50 
12 07 
14 13 
17 32 
19 40 

1-1856 

Kalkıı 
ıı 00 
14 30 
18 56 
20 16 

22 05 
23 10 

22 42 
7 03 

12 22 
14 16 
17 34 

Muhammen bedelleri. muvakkat teminat mikdariarı Ye eksiltme 
saatleri aşada yazılı malzeme I l Ha$ran 193~ persembc &ünü kapalı 
zarf usulü fle Ankarada idare binasında satıp aJınacaktır. 

Bu İJC girmek istiyenJerin muvkkat teminatları ile tekliflerini 
ve kanunun tayin ettiği .esikaları aynı giih srrasiyle ııaat 14 • 14.30 
Ye l5 de komisyon Rcialiiine vermeleri wnndır. 1 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairel'inden ve 
Haydarpapda tesellüm ve sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

Cinar 
1 - Galvanize olukla uç 
2 - Galvani&c uç 
3 - Teneke levha 

llWıammen 
bedeli 

58t8 lira 
5940 n 

540 .. 

(1009) 
Muvakkat 
teminatı 

510,60 lira 

445.SO • 
40,SO .. 

eksiltme 
saati 

15 
15,30 
16 

1- 1878 

• iLAN 
• 17/ 5 936 tan1ıinden. itibaren Ankara - Kayaf Ye Anliara _Gazi 
ıstasyonlan ırasmda ıstasyonlarda asılı tari~ göre -.1n 
gü ı · ._ ··h tr nJ · ... 1 • • .. r._ J .... ız pazar n en .. , .. ezzo e erı ~eyecektır. (1036) l _ 1916 

Ankara ikinci Mıntaka Tapu 
Sicil Muhafızlığından :l 

An1raranm Daaardı m k" · d . 
ft boz Ye ih . .b • ev ıın e vergı kaydında dere n ınttr€1ke 
haberde do ~tiyar nc~etı tarafından verilen 8 mayıa 1936 günlü ~ 
aeyi dcmirc~u:.:::ıu Ç~~k .caddesi batısı Bal oğlu Aşık llalil ~ 
gi kaydında 18 afa. gtıneyı Karslı Satr:hnti ile Ç"rili olan n ver
lu Ahmet ;8 M2. yazılı ~unan harap bağın debbağ Mehmet oğ• 
yer bakk ~· ından senet11z tasarrufattan tesciJi istenilmiştir. Bu 

r m .. .~cap eden tetkikat ft ahkibt yapılmak üzere 28.5.935 r fe!rl~ gunu saat 10 da idaremizden bir mc;ınur gönderileceğinden 
; g~ı menkul üserindc tasarruf veya herhangi bir aynı hak iddia 

e. 1~ h ursa ~kqil &ininden nel Ankara İkinci Mmtaka Tapu Sf
cı u afızlıgma, kqii giiııü aahallinde 'llulunacak memura bat 
vunnaları ilin olunur. (1056) 1~1932 
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daima güzel 
Daima genç 
KANZUK 

Balsamin ı~rcıni 

1 1 ANKARA BELEDİYE REISUCI iLANLARI 11 As. Fb. U. Md. Satın 1 
Alma Komisyonu llanlan 

•1111111111111111111111111111111111111111u1111uı111111mnımntH~t1tt ;?.~:~rfut~A1 

1 Sümer Banı.lf. 

Elli senelik bir maziye malik 
ve ~dünyanm her tarafmda tak
dir kazanmrş güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
dafma muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin ktbaT me
hafilinde rağbet gönnUş ciddi 
bir krenıdir. Çilleri ve buruşuk
ları izale ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile avnca şöhret kazan
tmştır. Balscımin kremi katiyen 
kurumaz Tenini zin latif tazeli
ğini, cildinizin cazip taravetini 
ancak krem Balsamin ile meyda
na çıkarabilirsiniz. Bir defa Bal
sam!n kullanan başka krem kul
lanamaz. TanılmtŞ itriyat ma
ğazaları ile büyük ecza evler~nde 
bulunur. 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
~Ankara Doğum ve Çocuk 

· Bakımvei çocuk 

FRANSIZCA 
İNGİLİZCE 

ALMANCA 
VE 

İTATJYANCA 

YALN IZ 

L 
1 

z 
MEl(TEBi1'DE 
SERi ve iYi 
. BİR ŞEKiLD·m · 

öGRENEBiLiRSlN1Z 
Ank ara - Ali Nazırıi 

Apartmanı 

l stanbul - 373 İstiklal 
Cad desi 

Satılık arsalar 
Yenişehird~ Atatürk bu1va· 

rrnd;- eski Sıhhat yurdu bitişi
ğinde ve Selanik caddesinde 
Mal ıve şubesi karsısında. 
Tcl•·l·•n. 2123 e müracaat. 

1 - 1155 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1167 ci adada Nadire İzzet'e ait 13 sayılı par

selde 98 metre murabbı ada fazlası 15 gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beher metrosu (5) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 36,7 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Yazı İşleri Kalemi

ne müracaat eylemeleri. 
S - Talıplerin 15 mayıs 1936 cuma günü saat 10 buçukta Bele-

diye encümenine gelmeleri. (964) 1-1760 

İLAN 
1 - Otobüs idaresi için alınacak 80 - 100 ton benzin kapalı 

zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mumammen bedeli 33400 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 2405 lira olup Belediye veznesine yatı

rılacaktır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler hergün yazı işleri kalemi-

ne müracaat etmeleri. · · 
5 - Talioler•n 22 .nayıs 1936 cuma günij saat 9,5 a kadar zarfla·. 

rmr vermeleri lazımdır. 
6 - İhale 22 mayıs 936 cüma günü saat on burukda Belediye 

encümeninde yapılacağı ilan olunur. (996) 1-1846 

!LAN 
1- Belediye talimatnamesine aykırt olarak fazla benzin bulun

duğundan müsa lere olunan yedi teneke hemı:in 29/ 5/ 936 cuma gü
nü sat on buçukta belediye encümeninde açık artırma ile satıla
caktır. (1054) 
2- Muha.mmen bedel 

31,50 

Adliye 'r ekaletinden: 

Mıwakkat temint 
2,50 liradır 
1 - 1930 

31 Mayıs 937 tarihine kadar asğari 40, azami 60 forma tutacak 
olan ve beher formadan 2000 adet alınmak, kağıt ve malzemesi Ve
kalete ve baskr işi müteahhide ait olmak üzere ( Ti.irk Hukuk Ta
rihi ) baskı işi a1, ık eksiltmeye konulmuştur. 

A - Muhammen beuel; beher forması 20 lira hesabile bin iki 
yüz liradır. . 

B - Muvakkat teminat mikdarı 92 liradıır. 
C - Bu işe ait şartname; Ankarada Adliye Vekaleti levazım 

müdüriyetinden parasız alınabilir. 
D - Eksiltme 1 haziran 1936 pazartesi günü saat 15 de Adliye Ve

kaleti levazım müdüriyeti odasmria toplanaccı~ komisyon tarafın
dan yapılacağından isteklilerin 92 liral.ık teminatlarile birlikte ko-
misyona mii..-ac~atları ilan olunıır. (1042) 1 - 1917 

Anl{ara Yüksel{ Ziraat Enstitüsü 
İ~e!~törlüğünden : 

Haziran 936 ibtiılasrndan Mayıs 937 sonuna kadar bir sene müd 
detle Anka.ra Yü::sek Ziraat Enstitüsüniın 530-580 talebe ile 120· 
140 müstahdemininin sabah, öğle, ve akşam yemekleri kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bir haziran 936 tarihine rastla
yan pazartesi günü saat 15 de ihalesi icra edilecektir. Fazla iza
hat ve parasız şartnamesini almak isteyenlerin Yüksek Enstitü 
İdare Müdüırlüğüne ve taliblerin ikinci zarfa koyacakları 10042 
liralık banka mektubu veya vezne makbuzlarıyla tekliflerinin iha
leden bir saat evveline kadar Komisyon reisliğine veremleri ve 
ihale saatında komisyonda hazır bulunmaları gerektiği ilan olunur. 

(1045) 1 - 1918 

Ankara İcra Dairesi Gayri 
Menkul Sabş Memurluğundan : 

1 - Emlak ve Eytam Bankasına ipotek olup satrl masma karar 
verilen Kadastronun Ada 116 Parsel 2 numarasında mukayyet An
karanın Tülice mahallesinde Hükümet caddesi üzerinde kain apar
tmıan aşağıdaki şartlar dairesinde artırmaya çıkarılmıştır. 

. 2 - Ev.saf ve m~ştemilat: (Apartm~an bodrum ve çatı katile bir
(lıkte yedı kattan abaret ve betondan ınşa edilmiştir. 
(Birinci bodrum katr cadde üzerinde iki küçük dükkandan ibaret 
(olup arkaları depodur. 

(İkinci kat evelce Merkez Kıraathanesi elyevm lokantadır. Bir 
(ocaklık ve bir halası vardır. Tavam karton piyerdir. 

Üçüncü kat asmadır. Apartım:uı merdiveninden medhali vardır. 
Aynca icara verilebilir. Dördüncü kat: Bir hol, bir camekanlı oda 
ile birlikte beş oda, bir mutbak derununda tesisatı tam bir banyo, 
bir hela ve iki balkonu vardır. Be<> inci kat: dördüncünün aymdrr. 
Altıncı kat: dördüncü ve be!"inci katın aynı olup yalnız balkonu 
voktur. Yedinci çatı katı: bir hol ür- oda bir mutbak, tesisatı tam 
bir heladen ibarettir. Binanın elc k+rik ve c;ıı tesisatı tamamdır. He
yeti umumiyesine 49.800 lira kıvı:ne t tak:r r olunmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmıı 1t fü:crc 16-6-936 tarihine müsadif 
salı günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi ga}•ri menkul satış memur
luğunda yapılacaktır. 

. 4 ::-- Talipl:r ta_kdir. edilmi~ o lan y.ukıırda ki muhammen kryme
tın yuzde 7,5 gu nısbetınde pey ak::esa veya milli bir bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabııl edilen hazine tah
villeri getireceklerdir . 
. _5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75. 

şını bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 mcı saatinde en cok artıran talibine ihale olunacaktır. 

~ - ~şbu tari?d.eki artrr~ada te~lif edilen bedel muhammen kıy
metın Y~~d-~ 75 şını bulmadıgı takdırde 2-7-936 tarihine müsadif per
şembe gunu saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (keza 
~tı!ta~en kıymetin yüzde 75 şini bulmak şartile en çok artrran ta
lıbıne ıhale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 nu
maralı kanun ahk5mma tevfikan borç beş sene müddetle tecile tabi 
tutulacaktır.) 

? - ~~~inci v~ iki~ci a_rtm:nalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verılmedıgı takdırde uzerıne ıhale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden it ibaren kendis;ne bedeli ihaleyi t eslim i vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihden evvel 
en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile almağa raz ı olup 
olmadıır soımlduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci tıı linden t ah<>il edilmek üzere bu talibe ihale edilecek· 
t ir. T eklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine iha
le edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise horçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 
üzerindeki haklarım ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaları
m evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lazım
dır. Aksi takdirde haklan tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış be-
delinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 1 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 18-5-936 tarihinde 934/145 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi okuyabilirler. 1-1925 

YEVMİYE EN AZ 500 EN ÇOK 
1500 KİLO DESTERE VE 

RENDE TALAŞI SATIŞI 
Azami ve asgari mikdarları 

yukarda yazdı ve beher kilosu 
30 santim üzerinden bir senelik 
tahmini bedeli 1642 lira 50 kuruş 
olan talaş 29 l\1ayıs 936 tarihin
de cwna günü saat 14 de açık 
artırma ile Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü satrnalma ko· 
misyonunca satılacaktrr. 

Şartnamesi parasız olarak ko-
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 123 lira 
20 kuruş ve 2490 gyılr kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaik ile mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaattan. (1046) 

1-1919 

ZAYİ TEZKERE 
1929. senesi teşrini evetinin 18 

inde Askeri fabrikalar daire mü
düriyetinden almış olduğum as
keri terhis teskeremi kaybettim. 
Hükmü yoktur. 13.5.936 

ADRES 
Ankara Toros oteli müsteciri 

Mucurun Salaklr Kebir mahalle
sinden 321 doğumlu Ali oğlu 

Kamil 1-1933 

Acele satılık macar 
hayvanları 

Ziraat enstitüleri karşısında 
ve Çankırı caddesinde Süleyman 
Ağanın hanrnda bulunan Maca
ristandan yeni getirilmiş beş bey-
gir acele satılıktır. 1-1924 
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I
~ iLAN ŞARTLARI ( 
~~ Beher Beher ~~ 
~~ Sayıfa Santimi Sayda Santimi ~ 
, --- J 

, 2 300 3 200 ~~ 
~l 4 150 5 100 ./· 
\ 6 80 7 40 ~ 
~ 8 30 kuruştur. ~ 

1 - Hayır işlerine ve yeni ~~ 
çrkan kitaplara aid ilanlardan ~~ 
% 15 te01:itat yapı1rr. ~ 

2 - Zayi ilan bedelleri i~ 
maktu yüz otuz kuruştur. i~ 

3 - Tebrik, teşekkür, ev· ~~ 
lenme, vefat ve katı alaka ~ 
iHlnlarından maktuan beş lira ~ 
alını~ ~ 

~ 

ABONE ŞARTLARI ~~ 
Müddet Dahilde Hariçte l · 

~ 

Seneliği 17 Lira 30 Lira ~~ 
6 Aylığı 9 ., 16 ., ~ 
3 Ayhğr 5 ,, 9 ,, ~ 

Posta ücreti gönderilmiyen ~~ 
~ 

Satılıb~ arsalar 
Üç katlı bina inşasına müsait 

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

Tel: 2395 
1-1841 

Kiralık Daire 
Balrkpazarı Merdivenli sokak 

Yağcızade apartımanımn ikinci 
dairesi kiralıktır. 3638 telefona 
müracaat. 1-17 50 

l(iralık ev 
Yenişehirde, Bozkır sokak 8 

dört oda, kalorifer, bağçeli ev. 
1449 nuın:trah telefona müracaat. 

1-1907 

Satılık Arsalar 
Yenişehirde Selanik cadde

sinin Kızıl Irmak sokağına bir
leşen bir noktasında altışar yüz 
küsur metrelik iki arsa satılık
tır. Telefon: 2062 ye müracaat. 

1- 1863 

lmtİyl' z sahibi ve Başmu· 
harriri Fa lih Rıfkı ATAY 

Umumi Neıriyatı ldar~ 
eden Yazı i t leri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi ciuarınd<ı 
Ulus Baaımevinde baınlmıfhr. 

• 

= -----------------------

Umumi Müdürlüğünden~ 
Anafartalar caddesinde kain Ankara Şubemızle olan mo.;.'?.• 

meleleri için müşterilerimizin 16 Mayıs 1936 tarihinden ıtf~. 
ren Ziraat Bankası Müdüriyeti Umumiyesi binasındaki Stimer 
Bank gişelerine müracaatları ilan ve rica olunur. 1-1922 
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Ank.ara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

Tütün ve müskirat beyiye tezkerelerinin müddeti 31 mayıs 1936 
akşamı biteceğinden mayısın 20 inci gününden itibaren bu tezkerele
rin değişHrilmesine başlanacaktır. Her bayi elinde bulunan tezkere
lerle satıs defterleri ve dört tane fotoğrafla birlikte 31 mayıs ak· 
şamına kidar satış şubemize müracaat ederek t_~zkerelerini değişt~
receklerdir. 31 mayıs 1936 akşamından sonra muracaat edecek bayı-
lerdne inhisar resmi ceza ile birlikte alınacaktır. (1055) 1-1931 

Elektrik münakasası ilanı: 

Fethiye Belediyesinden: 
1- Nafia Vekaletinden tasdikli proje, keşifname ve şartnamesi 

mucibince Fethiye kasabasında Elektrik tesisatı yapılması 10/ 5/ 
93'6 tarihinden 24/ 6/ 936 tarihine kadar 45 gün müddetle ve kapah 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştu.r. 

2- Eksiltme 24/ 6/ 936 çarşamba günü saat 11 de Fethiye bele 
diye dairesinde müteşekkil belediye encümeninde. yapıla~a.ktır. 

3--- Tahmin edilen bedel 4520 liralık santral bınası ınşası ve 
ağaç direkler hariç olmak üzere 16301,05 liradır. 

4- Muavkkat teminat mikdarı 1222,58 liradıır. 
5- Proje ve teferruatı, fenni ve hususi şartname ve mukavele

name projesi suretleri İstanbul Taksim İstikla~ . Apartmam~da 
elektrik mühendisi Hasan Haletten parasız almabılır. Ve Fethıye 
belediyesinde de görülebili..r. 

6- Teklif mektupları şu vesikaları ihtiva edecektir : 
A - İsteldi bir şirket olduğu takdirde sicilde kaydı olduğu ve 

halen faaliyette bulunduğuna dair bu eksiltmenin ilanı tarihi!'den 
sonra alınmış resmi bir vesika Şirket sirkülleıri veya noterlıkten 
musaddak vekaletnamesi, 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya bank mektubu, 
C - Bu güne kadar en aşağı 16500 liralık bir elektrik tesisatını 

muvaffakıyetle bitirdiğine dair kabul raporu veya musaddak 
sureti, 

İsteklileı"in eksiltme sartnamesi mucibince tanzim edecekleri 
teklif mek~uplarınt eksiltme saatından bir saat evveline kadar be
lediyç riyasetine vermeleri veya bu saata yetişmek üzere gönder-
meleri iliin olunur. (2551) 1 - 1921 

Halil{ari V afiliğinden\ 
1- Semdinli kazası hükumet binasının inşası için Nafia Veka

letince musaddak pırıoje ve şartname mucibince on iki bin !i~a be
deli keşifli mezkur inşaat gelecek seneye teahhüdata guışınek 
üzere eksiltmeye konulmuş ve bu iş Defterdarlrkta eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usulile ihale olunacaktır, 

2- Bu işe ait evrak ~unlardır 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Keşif cetveli, 
D- Proje ve planlar, 
3 - İsteklilerin buna ait evrakın Defterdarlık varidat dairesinde 

görebilecekleri gibi suretleri bedelsiz olarak verilecektir. 
4- Eksiltmeye on beş gün müddetle 8; 5/ 936 da başlanmış ve 

23/ 5/ 636 cumartesi saat 10 da ihalesi icra olunacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keşif bedellerinin 3 

7,5 ğu olan dokuz yüz lira muvaıkkat teminat akçesi yatır:malaırı 
veya teminat mektubu göstermeleri ve şimdiye kadar bu gibi iş
lerle meşgul olduklarını gösterir vesaik ve ehliyetnamelerini iha· 
leden sekiz gün evvel Defterdarlığa ibraz, evrak kabul ve tasdik 
ettirildikten sonıra teklif zar fi an içerisine koymaları. 

6- Teklif mektuplarını ikibin dörtyüz doksan numaralı kanu
nun tarifat ve hükümlerine uygun olarak makbuz mukabilinde 
Defterdarlığa tevdi etmiŞı bulunmak şarttır. ilan olunur. (1048) 

1 - 1926 

1 YENi 1 SiNEMALAR, f KULÜP J: 
BUGÜN BUGECE 

BARKAROL 
Gustav Froelich. Lyda Barova · 

Aşki ve Hissi ne fis bir eser 
muvaff akiyetle devam ediYor. · 

' 
BUGÜN GÜNDÜZ 

DEFİNE KORSANLARI 
GECE 

K A N LIKARG A 
BORlS KARLOFF'un 

Heyecanlı ve çok korkunç yeni 
b ir eseri 


