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HAVA KURBANLARI 

[Bu yazı Havacılık ve Spor 
Mecmuasına yazılmıştır.] 

Acaba niçin ben bile yazımın 
başına Hava kurbanları kelimele
rini koydum? Niçin onlara k u r -
b a n veya ş e h i t adını veriyo
ruz? 

Hakikatte onlar Y eniçağ Türk
lüğüne hava yollarını açan kıla
vuz-kahramanlar değil midir? 

Hava, insana teneffüs için la
zım olduğu kadar yirminci asır 
milletlerinin de h~vacılığa ihtiya
cı var. Tayyarenin ehemmiyeti 
yalnız, ülkeleri ve cemiyetleri yak
laştıran en büyük sür'at vasıtası 
ve üçüncü un•ur' un fetih aleti ol
masında değildir. Tayyare, milli 
müdafaalarda, memleketleri tek 
bir harb cephesi haline koymuş
tur. Taarruz başladığı zaman, a· 
teş ve ölüm, ateşe ve ölüme karşı 
müdafaa vatanın her köşesinde
dir. Düşman için ne aşılmaz dağ, 
ne geçilmez batak, ne erişilmez 
mesafe kaldı. Kara cephesini bes
l~yen bütün kaynaklar, buğday 
sıloları, nakil kolları, fabrikalar, 
hepsi hava hücumlarının hükmü 
altındadır. Ya bir memleketi nesi 
var nesi yoksa, hepsi ile, yeraltın
da inşa edip işletmek, yahut ka
natlamak lazımgeliyor. 

Tayyare, emperyelizmin ihti
ras hududlarmı, hızı ve tesiri nis
betinde genişletti. Yelkenle yola 
çıkan emperyalizm şimdi uçuyor. 
Eskiden düşman topu menzilinde
ki emniyetsizlik, timdi kanat me
safesine büyümüştür. imdi kanat 
mesafesi Newyork _ latanbul'dur. 

Tayyarenin Büyük Harb'teki 
ehemmiyet derecesinin, 1918 den 
bugüne kadar ne baş döndürücü 
bir hızla artmış olduğunu görüyo
ruz. Şimdi bu vasıta, zırhlı batı
rabilecek bomba taşıyabiliyor. 
1950 de hücum kıt'alarının hava
dan naklolunduğunu görebiliriz. 

Her memlekette hava fethinin 
ilk kılavuz-kahramanları, kurban 
düşmüşlerdir. Bütün tecrübeler, 
onların f edakirlık ve feragati Ü· 
zerinde yapılmıştır. Bizi yirminci 
asrın kanatlı milletleri 11rasına 
koyanlar, Türk havacılığı için ö
lenlerdir. Onlar tarihte en büyük 
icara ve deniz kahramanlarının 
Çocukları idiler: Bu kahramanlı
ğa ilk hava fethi destanlarını on
lar ilave ettiler. 

Her yeni harb vasıtası ve tek
niği, ancak Türk milletinin önce
siz ve sonrasız kahramanlığım 
bir daha isbat ettirici bir vesile O• 

l:'bi.lir. Toprağımızın her karış ye
rı aıbi. havamızın her teneffüslük 
Parçasını nasıl müdafaa edeceği
nıizi tecrübe edecek bir dütman 
cesareti zuhur etmiyeceğini zan-

Dün Ulus meydanında yapılan ihti
falle, hava şehidierimizin aziz hatırala
rı anıldı. Kamutay başkanı ve başbakan 
ile, bakanların da bulunduğu törene, 
tam saat on birde atılan toplarla baş
landı. Bu sırada, saylavlar, süel bü-
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sa.lJf am ızdadır 
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Her yerde 5 kuruş 

Hava Şehidlerimizi dün bütii1J 
yurd ,·erin bir saygı ile andı 

Ulus meydanında dün yapılan tören~ hava mürl 
faası davasının millet~e ne kadar iyi kavranılmış 
olduğunun a~ık bir ifadesi sayılmak gerektir~ 

..... 
halk selam vaziyeti ala;ak ahz ölülerin 
hatıralarına saygılarını gösterdiler. 

1 lk olarak hava miisteşarlığı adına, 
tayyareci yüzbaşı Tekin Arıburun ta
rafından şu söylev verildi: 

"- Yurddaşlar 

....... 
Yukarda: Hava şe
hitlerini anrs töre-

~ 

nirıde U /us mey-
danr. - Aşağıda: 

büyüklerimiz 
törende -

3 

Bugün 15 mayıs. Ulu şehidlerimi. 
zi anıyoruz. 

_, .. 
Bu şehitler; türkün, bin bir şanlı 

savaşının kam ile kızıllaşmış. ay yıl
dızlı bayrağını bulutlara ulaştırırken; 
binbir zaferin destanı, büyük ve ebedi 
tarihini göklere haykırırken, düşen 

kartal yavruları ,türk hava şehitleridir. 
Bu ş~hitler; guzel yurdumuzu hara

beye cevirmek, kanayan kaleleri parça
lamak, ağlayan analara daha binlerce a
na katmak için gelen düsman filolarına 
tek başına saldrran: kanlı Sakaryada 
yaratılan zafer anıtının üstüne alevden 

(Sonu 5. inci sc:ıvlada) 
yühle~su~yla~me~epkrnkurum- ~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~--~~~~~~~~~~~ 

lar. jandarma ve polis müfrezeleri, «Ulus» un Dil Yazıları 
mızıka ve süe l kıtalar programda ayrı-
lan yerlerinde idiler. Meydanın dört 

tarafı da kesif bir halk kitlesile çevre- Güı•e.ş. Dil teorisine göre su mefhunılu 
lenmişti. 

Top atılır atılmaz tören yerindeki kelimelerin analizi .. 
ve resmi' yapılardaki bayraktar yarıya 

indirildi. Kamutanlar (dikkat) kuman
dası verdiler. kıtalar, mektepliler ve 

İtalyan Jlarlamentosu 
Siinıer dilirıde su anlamlı 

kelimeler: 

VI. Yazan: H. R. TANKUT 

ANKARA SERGIEVlNDE: 

KA 1\tl T \ YIN UUNKO 

TOPI. ~TJSINDA: 

l1"'iııans tcsk.ilatı lia· 
' • o •• •• 

ıı uıı proıı.ı.sı goru-
şülmiye başlandı 
Kamutay dün 

Bay Re f e t 

Canıtez'in reis
liğinde toplan
mıtşr. A s k e -
r i v e mülki 
tekaüd kanunu
nun 45 inci mad
desine ihtiyat 
z a b i t 1 e r i ve 
ihtiyat askeri 
memurlarr ka-

• 

B. Fuad Ağralı . 

nununun 3 üncü maddesine birer fıkra 

(Sonu 4. iirtcii savlada) 

Roma imparatorluğunun kuru
lu~u Ye Mareşal Badoğliyonun 
hirlivliP.i hakkındaki kararname•-,., 

Deimele göre [ 1] • 
a aa aaa = su, bugu, şebnem. , , ~ 

a _ soğuk yagmur. 
a - abba = deniz. 

l\'loderıı alman san atı 
alman 

·e 

tezviıı sana ti arı 
lc·ri tasdik c•tti 

B. l\lusolini diyorki : 
'"llalwsi..,lan kath t•n \'C eht•ılh·c·n 

.. halyan;rıdu:' • 

l~ransız komiinistlt~ri 
Y t•rıi kahinc·n· girmc;;i rt•cldcui-. ~ 

lt'r, fakat ı;;osyalistlt•re }ardını 
edecekler 

Filistinde vergi 
grevi başladı 

(Bu haberler 3. üncü sayfamızda) 

AVUSTURYA KABİNESİNDEKi 
DE(;IŞIKLIKTEN SONRA 

'liyanada sükun var 
Graz'da niimayi~ yapmak istiyen 
Haym~·~r ~ruplarım polis dağıth 

(Yausı 4. üncü sayfada) 

netmek isteriz. Fakat eğer böyle 
bir cinnet olursa, Türk havacılı
ğının kurbanları, canlarını bOş 
yere feda etmediklerini göstere
ceklerdir. Falih Rılkı ATAY 

a • aba al = zift asfalt "mayi ol
duğu için alındı''· 

ah ki = sığır için otlak "Sümer
cede ah su ve ki mahal, yer de
mektir. ''Sulu yer demek olduğu 
. . 1 d " ıçm a m ı · 

absin = intaş, doğurma, yetiş-. . ,, 
me. "Nebat ıçın · 

abbar = kamışlık, sazlık. ''Su-. . ,, 
lu yer olduğu ıçın · 

Not: Bu Sümerce ah kelime
sinin Sanskritçeye ap, apas şeklin
de geçtiğini ve gaelik lehçesinde 
aynen yaşadığını yukarda öğren
mistik. 

~ _ ri = ıu ile silip sii:ıilrme., 
ar abu = ıu kuşu. 
ambar = batak arazi. 
et = ağlamak, ıu. 
i§i = ağlamak. , .. . 
Hilair de Barenton a gore [2]: 
a = yağmur. 

a = kanal, ağaç dikme. 
a aa a ay = su sulak, sel, yıka

mak, parlatmak, göz yaşı, vaftiz. 
(Sonu 4. iincü sayfada) 

[ ı] Deimel. Sumeriches Glossar. 
[l] Hilair de Barenton . . L.ori

gines des Langues, des Relıgıons 
et des Peuples. · 

Ankara Sergie -
vinde, iki haftaya 
yakın bir mtiddet -
tenberi, modern al
man sanatı ve al -
man tezyin sanat
larına aid eserler 
teşhir edilmekte • 
dir. Önümüzdeki 
pazar gününden 
sonra f stanbulda a· 
çılmak üzere kapa
nacak olan sergide, 
alman elişi sana -
tının şaheserleri, a
sırlardanberi birik
miş milli sanat tec
rübeleri, modern 
zihniyetin telakki 
ve zaruretleriyle 
mezcedilerek orta
ya konmuştur. 

Sergide teşhir e
dilmiş olan eserl er
de, plastik, yağlr 

ve sulu bova resim
ler gibi, milletler
arası mektebin e· 

serleri bir yana bı-1 
rakılacak olursa, al-

man güzel sanatı· Alman fiergi simlc: 25 mi1v?n yıllık 1 c :ıir[)arlır 
(Sonu 6. ıncı sayla lu) 



SAYFA2 

Haftalık -Siyasi icmal 
HABc.Ş BOZGUNUNUN iÇ 
YlJZu 

Hafta arası Habeşistandan gelen ha
berler, habeş boogununun iç yüzünü an
latmaktadır. Filhakika Tembien harbma 
kadar kendisini italyan taarruzuna kar~ı 
kahramanca müdafaa eden Habeşista
nın son hamle karşısında ansızın yere 
serilmesi etrafındaki sebebler anlaşıla. 

mamıştı. İtalyanlar Habeşistarun fethi. 
ne başlarken, İtalya silfilılanndan ziya
de İtalya altınlarının Raslar üzerinde 
yapacağı tesire güvenmişlerdi. Habeş 

mukavemetinin müddeti hakkında tah
minler yürüten askeri mütehassıslar, da
ima habeş birliğinin mukavemet derece· 
sini birinci unsur olarak hesaba katmak
ta idiler. İlk zamanlar Guksa'dan baş
ka diğer Raslar imparatorun etrafında 
toplanmış görünüyorlardı. Fakat bu 
<ephe birliği sahte imiş. Habeşistan i
§İn için kaynıyormu~. Tembien harbm
dan sonra da patlak verdi. Cephe arka
sında raslar birer ikişer İtalyanlara tes
tim olmıya başladılar. Habeş maneviya· 
tı bozuldu. Habeş cephesi kırıldı. İha
net şebekesi ile kuşatılmış olduğunu 

anlıyan imparator kaçtı. İtalyanlar da 
yürüyerek memleketi işgal ettiler. İ
talyanlar başlangıcındanberi Habeşis· 
tanda sömürge harbı yaptıklarını iddia 
edip duruyorlardı. Gerçekten bu, ital
yanları bu meseleden sonra gösterecek 
bir vaziyettir. 

* * * 
iMPARATOR VIKTOR 
EMANUEL 

Adisababanın işgalinden sonra Mil
letler cemiyeti konseyini oldu bitti kar
şısında bırakmak için Musolini Habe
şistanın İtalyaya ilhakını resmen ilan 
etti ve İtalya kıralı Viktor Emanuel 
de Habeş imparatoru oldu. Geçen cu
martesi günü yapılan bu merasimden 
sonra İtalya delegesi Baron Aloizi, 
Milletler Cemiyeti konseyinin toplan
tısında bulunmak •.izere Cenevreye ha
reket etti. İtalyanın iddiası şudur: Ha
beş devletinin yokolması ve h,abeş hü
kümdarının me~Ieketten kaçması üze
rine artık ortada Milletler Cemiyetini 
alakadar eden erkin bir devlet kalma
mıştır. Bir zamanlar erkin Habeşistan 
olan memleket bugün İtalyanın sömür· 
gesi olmuştur. Bu memleketteki kabi
leler birer birer İtalyaya sığınmış. İtal
ya himayesini kabul etmişlerdir. İtal· 
ya bu memlekette esirliği kaldırarak 

Milletler Cemiyetinin de prensiplerini 
tatmin etmiştir. Erkin habeş devleti di
ye bir teşekkül kalmadığına göre, bu 
devleti temsil için Cenevreye gelen de
legenin konseyde bulunması da mana
sızdır. 

İşte Baron Aloizinin geçen pazartesi 
günü Cenevrede müdafaa ettiği tez. 

* * * 
KONSEY TOPLANTISl 

Konseyin doksan birinci toplantısı 

olan celsesi ingiliz drş bakanı B. Ede
nin reisligi altında açılmıştı. Biıtün 

dünyanm alz.ka ile beklediği mesele, 
İtalya tarafından yapılan oldu bitti 
karşısında konseyin.zecri tedbirler hak
kında vereceği karar idi. Bu mesele bir 
kaç gün evvel ingiliz avam kamarasın

ila müzakere edilmi9, zecri tedbirlerin 
kaldırılması lehinde ve aleyhinde ıöz
ler söylenmişti. Dış bakanı Eden, ln
gilterenin görüşü hakkında açık bir söz 
söylemi9ti. Diğer taraftan ingiliz do· 
minyonlarından gelen haberler, Avuı
turalya, cenubi Afrika, ve hatta Kanada 
da efkarın zecri tedbirlerin devamını 

iltizam ettiğini bildiriyordu. Bundan 
ba9ka bir çok vesilelerle Milletler Ce
miyeti prensiplerine bağlxlıklarmı gös
teren İskandinavya devletleri delege
leri, toplantıdan evvel Ccnevrede top• 
]anmışlar ve bu bağlılıklarını bir defa 
daha teyit etmişlerdi. 

Konsey, İtalya delegesinin iddiasını 
dinledikten sonra tehditlere rağmen, 
habeş murahhasının toplantıda bulun
mauna karar verdi. Bunun üzerine İtal
Y-'" murahhası· toplantıdan çekildi ve 
sonra İtalya delegasyonu ile birlikte 
Cenevreden ayrıldı. Ancak bu jestin, 
Milletler Cemiyetinden İtalyanın çe
kilmesi demek qlmadığıJ,lilclirilmekte
dir. 

Diğer taraftan konsey, zecri tedbir
lerin kaldırılması için ortada sebeb ol
madığını ve bunların devamını karar
laştırmıştır. Bundan sonra da haziranın 
«>rtasma kadar tatil kararı vererek da
ğ ' • •r. Bu vaziyette zecri tedbirler, 

hiç olmazsa haziran ortasına kadar de
vam edecektir. 

İtalya • Habeş davasını Milletler Ce
miyetinin ruznamesinden çıkarmak için 
Musolini tarafından yapılan teşebbüs 
suya düşmüş olmakla beraber, bu me
selenin Cenevre kadrosu içinde nasıl 
h"alledileceği de anlaşılır iş değildir. 

Bazı milletlerarası meseleleri vardı.r ki 
halledihneden sürüp gider. Tamirat 
borçları meselesi gibi. Fakat ortada İtal
yanın iktisadiyatı üzerine tazyık yapan 
zecri tedbirler olmasa Habeşistan mese
lesinin sürüp gitmesi İtalya için bir 
mesele teşkil etmiyebilir. Fakat zecri 
tedbirler kalkmak şartiyle, İtalya şim-
di bunu temine uğraşacaktır. -

* * * 
ALMANY ADAN SORULAN 
SUALLER 

Ren bölgesinin işgali üzerine Alman· 
ya Avrupa barışının sağlamlaştırılması 
için bir takım teklifler yapmıştı. Lo
karno devletleri geçen nisan ortasında 
yaptıkları toplantıda Almanya tarafın
dan yapılan bu tekliflerin bazı nokta
larını ehemiyetli bulmuşlar ve bu nok
taların tavzihi için İngiltere hüküme
tini Almanya ile temasa memur etmiş
lerdi. İngiliz hükümeti alman teklifle
rini bir ay kadar tetkik ettikten sonra 
nihayet hafta arası şu noktaların aydın
latılmasını alman hükümetinden iste
miştir. Berlindeki ingiliz sefiri tara
fından alman dış bakanına verilen no
tadaki sualler şöyle hulasa edilebilir: 

1 - Almanya artık kendisini devamlı 
anlaşma yapabilecek bir vaziyette gö
rebiliyor mu? İmzalayacağı anlaşmala
rı. tazyik altında imza ettiğini iddia 
etmiyerek bundan böyle bunlara sadık 
kalmayı vadediyor mu? 

2 - Versay sulh anlaşmasının geri 
kalan krsmı hakkında Almanya ne dü
şünüyor? Almanya kendisini bunlarla 
bağlı addediyor mu? 

3 - Almanya Avrupadaki statükoyu 
kabul ediyor mu? Yani bugünkü sta
tükonun yalnız alakadar tarafların mu
vafakati ile bozulabileceğine inanıyor 
mu? 

' 4 - Almanya bir hava andlaşması yap-
mıya h,azrr mıdır? 

5- Almanya dünya barışının sağlam
Iaştmlması için ileri sürdüğ:.i teklifler
de şarki Avrupa devletleriyle de misak 
imzalamıya hazır olduğunu bildirmişti. 
Bu şarkı Avrupa devletleri arasında, 
Sovyet Rusya, Letonya ve Estonya da 
var mıdır? 

6 - Almanya tekliflerinde Milletler 
Cemiyeti paktının Versay andlaşmasm
dan ayrılması lüzumundan bahsetmiş
tir. Bundan maksat nedir? Ve bu na
sıl temin edilebilir? 

İşte İngilterenin Lokarno devletleri 
namına Almanyadan sorduğu sualler 
bundan ibarettir. Şimdi Almanyanın ve
receği cevab alaka ile beklenilmekte
dir. Bu suallerin en garibi de harb bit
tikten on sekiz sene sonra, Almanyaya 
"artık devamlı sulh muahedesi aktede
bilecek bir devre girdin mi?" yolunda 
tevcih edilen sözdür. Her şeyden ziya
de içinde yaşadığımız devrin gayri ta
biiliğini tebarüz ettiren bu sual gerçek
ten yerinde sorulmuştur. 

* :;: ::;.; 
YENi FRANSIZ HOKOMETI 

Günün en ehemiyetli meselesi, fran
sız bükü.metinin nasıl kurulacağıdır. 
Birçok milletlerarası meseleleri buna 
bağlı bırakılmıştır. Gerçi Fransada Sa
ro iktidardadır. Fakat bu htikümet ken
disini Fransanın dış meseleleri ilz:r•n· 
de söz söylemeğe salahiyetli addetmi
yor. Sala.bi); etli bir hükümet kurulunca. 
ya kadar, ~irçok meseleler olduğu yer
de sayıp duracaktır. 

Hafta arası sosyalist partisinin u
mumt katibi Paul Taure, bu partinin 
hükümet kuruluşu vazifesini üzerine a
lacağını bildirmiştir. Bugünkü vaziye
te göre, gelecek ayın başından sonra 
Frans.,da bir sosyalist hükümet iktida
ra g :çecek v~ bu hükümetin başında L~
on Blum bulunacaktır. Böyle bir hükü, 
met dış sıyasasr, şimdiye kadar kur1J
lan radikal sosyalist hükümetlerinin dış 
eıyasasından çok farklı olamaz. Sosya
listler, belki milletler cemiyetine daha 
çok bağlılık gösterirler. Faşist aleyhta
rı olduklarından ltalyadan azıcık uzak
laşırlar. Fakat hazirandan sonra teşek
kül edecek olan hükümetin dış sıyaısa

sından ziyade iç sıyasası enteresandır. 
Halk cephesi denilen sol cenahlar bir-

ISTANBUL TELEFONLARI: 

B- Ponso hugü:q .ı 

./ geliyor . 
İstanbul, 15 - Yeni fran~z büyük 

elçisi Bay Ponso bugün geldi ve akşam 
Ankaraya hareket etti. Büyük elçi bu
gün gazetecilere Türkiyeye geldiğin

den çok memnun olduğunu, dört sene 
evvel Ankarada Atatürk'ü tanımak bah
tiyarlığına iıriştiğini, türk - fransız mü
nasebetlerinin daha çok düzenlenmesi 
ve gelişmesi için elinden 2'eleni yapa
cağını söyledi · 

Bir tramvay kazası 
İstanbul, 15 - Pangaltı civarında 

bir kamyon bir tramvaya çarptı. İkisi 
de hasara uğradı. Vatman yaralıdır. 

Bir konferans· 
İstanbul, 15 (A.A.) - BudapiŞte tıp 

fakültesi dekanı bugün üniversitede 
sıhhat teşkil.atının inkişafı mevzulu bir 
konferans verdi. - '\ 

Kol{.ain kaçakçılar] 
İstanbul, 15 - Beş ecza deposu sa

hibi kokain kaçakçılığı suçu ile ihtisas 
mahkemesine verildiler. Hiristopulus 
admda bir doktor nıorfin kullanmak ve 
yapmak suçu ile mahkemeye verildi. 

Tayyar vapuru kaptanı-: 
nm muhakemesi · 

İstanbul, 15 - Tayyar vapuru kap
tanı Celalin Köstenceden vapura nor
malin üstünde göçmen yüklediğinden 
dolayı yapılınakta olan muhakemesine 

bugün devam edildi. Bu yükleme Kös
tence konsolosunun emriyle yapıldığın-

dan Celalin.heratine karar verildi. '""'· 
l 

Buğday yolsuzluğu., _) 
İstanbul, 15 - Buğday yolsuzluğu 

tahkikatının evrakı bugün Ziraat Ve· 
kUetinden vil!yete gc:ldi. Ewak bir 1 
sandrk kadardır. ·• 

Türk yugoslav afyon 
bürosu 

İstanbul, 15 - Türk - yugoslav 
afyon bürosu direktörü Hamaa Osman 
ve buradaki yugoslav delegesi ile eski 
direktör Ali Sami bugün Avrupada bi.r 
buçuk ay sürecek bir tetkik seyahatine 
çıktılar. ', 

'~ Maliye memurlarının terfi imti
hanları bugün yapıldı. 

liğinin programından bazılarını saya~ 

lım: 

1 - Crox de feuve buna benzer fa. 
şist teşkilatlarının kaldırılması, 

2 - Silah imalinin hususi teşebbüs

lere bırakılmaması. 
3 - İşsizliğin sigortası, 

4 - Ziraat mahsullerinin kıymetlen
dirilmesi 

5 - Fransa bankasının devletleştiril· 
mesi, 

6 - Lava! zamanında büdcede tasar
ruf maksadı ile yapılan kanunların kal
dırılması. 

Fransada bir ihtilal çıkmadan bun
ların başarılabileceğine ihtimal vermek 
fransız tarihini bilmemektir. Şimdiden 
buhran başlamış görünüyor. Fransadan 
dışarıya boyuna altın çıkıyor. Fransa 
bankası buna mani olmak için iskonto 
fiatını altıya çıkardı. Fransada ekseri
ya buhranlar hükümet teşekkül etmez
den evel başlar. Bunun içindir ki Saro 
hükümetinin giderken karşılaştığı zor
luk, gelecek: hükilrnetin karşılaşacağı 
zorluk kadar büyüktür 

* * ::: 
ISPANY A CUMUR REISLIGI 

İspanyada hafta arası cumur reisliği 
için yapılan seçimde başbakan Azana 
seçilmiştir. Malfundur ki cumur reisli
ği makamı, son seçimden sonra sağlarla 
solların birleşerek Zamorayı düşürmele

ri üzerine boşalmıştr. Son güne kadar 
kimse Azananın faal politika hayatın

dan çekilmek demek olan başvekaleti 
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SPORCULARIMIZIN RUSYA 

GEZİSi DOLA YISİYLE: 
. ./ · konser ve l{.onf e:rans 

B. Mantrefin bir 
• sovyet gazetesın~ 

.öyledikleri 
Moskova, 15 (A.A.) - Türk spor

cularının Sovyetler Birliğine çağmlma. 
lan dolayisiyle, sovyetler beden terbiye- 1 
si konseyi başkanı B. Mantzev, "Kom. 
somolskaya Pravda" gazetesine şu be
yanattae bulunmuştur: 

"- Dost Türkiye ile yapılmakta o
lan ananavi spor temasları her yd daha 
ziyade rağbet kazanmakta ve her iki 
memleket spor mahfilleri tarafından sa
bırsızlıkla beklenmektedir. Türk sporcu
ları yaz sonuna doğru geleceklerdir. 
Futbolculardan, atletlerden ve tenisci
lerden mürekkeb olmak üerze elli kişilik 
bir kafile bekliyoruz. Türkiyeye yapmış 
olduğum yolculuk esnasında Türkiyede 
spora verilen büyük ehemiyete ve kuv
vetli futbol ekiplerinin özenle hazrrlan. 
dığma şahid oldum. Tkrk futbol takı
mım kuvvetli bir rakib saymaktayım. 

Türk futbol ekiplerinin mümeyyrz va. 
srfları, oyunun başlangıcından sonuna 
kadar enerjili, hızlı, ahenkli ve kuvvetli 
bir kollektif oyun oynamalarıdır. Bu
gün daha iyi vaziyette bulunmaktadırlar. 
Sovyet sporcuları, önümüzdeki karşı
laşmaları çok ciddiyetle telakki etmeli 
ve türk sporcuları ile yarışmak için an
form bulunmaya çalışmalıdırlar." 

İki fransız mecmuasının 

memlekete girmesi 
yasak edildi 

Pariste , çıkan cMon Paris:t ve "Pour 
liıre a de.;x,, mecmualarının açık, sa· 
çık, neşriyatta bulundukları ve müs
tehcen rC1>imler ne11rettikleri için mem
lekete ithallerinin yasak edilmesine 
Ba.kanl~-Meclisince karar verilmiştir. 

\ ···-
~Havacılık ve Spor 

·· Havacılık ve Spor'un "Şehitler sa
yısı,, herkesin alakasını uyandıracak 
bir güzellik ve dolgunlukta çıknu~tı.r. 
İçinde Falih Rıfkı Atay, Behçet Kemal, 
Nüzhet Haşİ.ıIIl ve Server Ziyanın ya

zıları vardır. Bu sayıda başlryan (Yıl
dızdan ana vatana) adındaki büyük hi
kayeyi lezzet duyarak takip edeceksi
niz. Türk Hava Kurumunun düş.üncele
rini yayan bu sevimli mecmuayı bir ke
re görmenizi tavsiye ederiz. 

bırakıp da cumur başkanlığına geçmek 
istediğine inanmıyordu. Fakat Azana 
bu arzusunu bildirmiş, hatta cumur baş
kanlığına seçilmediği takdirde siyasi 
hayattan çekileceğini de ihsas etmiş, 

bu arzu üzerinedir ki Azana seçilmiştir. 
İspanyanın iç politikasını yakından 

takip deenler, Azananın cumur başkan
lığını başbakanlığa tercih etmesinde 
diktatör olmak emelini sezmektdeirler. 

Söylendiğine göre Azana, artık İs· 

panyada demokratik bir cumuriyet ku
rulabileceğinden ümidini kesmiş oulu
nuyor ve diktatörlüğe bir adrm olmak 
üzere başbakanlığı terkederek cumur 
reisliğine geçiyo\. 

AMERIKADA SEÇiM 
HAZIRLIGJ 

Ametikada sonbaharda yapılacak olan 
seçim için mücadele başlamış demektir. 
MalUmdur ki Amerikada iki parti var· 
dır: Roosevelt'in mensub olduğu ve bu. 
gün iktidarda bulunan demokrat par
tisi, cumuriyet partisi. Seçim bu iki par. 
ti arasında mücadeledir. 

Fakat bu mücadeleden evvel, ileri sü
rülecek namzedler için, parti mensub
ları arasında mücadele yapılır. Belki de
mokrat partisi namzedliğine cumur rei
si Roosevelt'in geçeceği muhakkak sa· 
yılabılir. Fakat cumuriyet partisi nam
zedi kim olacak, ileri sürülen bir çok i
simler arasında Landon gittikç-e kuvvet
lenmektedir. Sena azasından Barah da 
kuvvetli bir namzeddir. Ancak cumuri. 

Halkevi Başkanlığından: 
Evimizde verilmekte olan ekono-

mik konferanslarının on üçüncüsü olan 
Devlet istıkrazları 16-5-1936 cumartesi 
günü saat 16,30 da Cumuriyet Merkez 
Bankası muamelat müdür muavini B. 
Sadi tarafından verilecektir. Herkes 

gelebilir. * ~ * 
16-5-1936 cumartesi güıi'ü saat 17 de 

Halkevi salonunda bir oda musikisi 
konseri verilecektir. Bu konsere gelmek 
istiyenler girme kartını evimizden ala
bilirler. 

Olgunluk imtihanları 
hakkında bir tamim 
Kültür bakanlığı lise fen ve edebiyat 

kollan olgunlu~ imtihanları hakkmda 
kültür direktörtüklerine bir taminı yap
mıştır. Tamime göre: 

Bu yıl lise fen ve edebiyat kollan ya. 
zıh ve sözlü olgunluk imtibanlarma ha
ziran ve eylül devrelerinde girecek olan
lara muhtelif ders gruplarının şu kısım
larmdan sualler sorulacaktır. 

Lise fen kolundan olgunluğa 
gireceklere. 

1- Fizik • kimya grupu - Fizikten 
lise onuncu ve on birinci sınıfın fen ko
lunda gösterilen bütün elektrik bahisle. 
ri, bu bahislere aid tecrübe ve mesele
ler. Kimyada madenler, onuncu sınıfın 

uzvi kimyası ve bu kısımlara aid tec. 
rübe ve meseleler. 

2 - Riyaziye grupu • A) Lise sıruf
lannda gösterilen bütün cebir bilgisi. 
B) Onuncu sınıfta gösterilen mücessem 
hendese ile on birinci sınıf fen kolunda 
gösterilen mahrutiyeler. 

3 - Tabiiye grupu - Çiçeksiz ne
batlarm tasnifi ve muhtelif gruplardaki 
nebatlann tetkiki. • ... · 

Lise edebiyat kolundan olgunluğa 
• 

g~eceldere. , 
1 - Tarih - Liselerde okunan tari

hin ikinci ve dördüncü cildindeki ba
hisler. 

2 - Edebiyat tarihi - Tanzimat ve 
ondan sonraki devirler. 

3 - Felsefe ve içtimaiyat - Onun. 
cu ve on birinci sınıfta gösterilen bütün 
bahisler. 

İşin yeni lise sınav talimatnemesinin 
58 inci maddesine göre şimdiden öğret. 
menlerle talebeye bildirilecektir. 

Çağrı 
Kamutay Gümrük ve I nhi.sar

lar Encümeni bugün saat 10 da 
toplanacaktır. 

yet partisi namzedi kim olursa olsun, 
1936 seçimini Roosevelt'in M.ı.:.nması 
ihtimali galibtir. 

* * * 
YEN/ KIRAL, YENi MECLiS, 
YENi HÜKUMET 

Mısır, hafta içinde yeni bir hüküm
dar, yeni bir parlamento ve yeni bir hü
kümet ile normal idaresine başlamış bu
lunuyor. Geçen hafta yapılan seçimde 
Vafd partisi meclisinin 232 az§.sından 166 
azasını kazanmıştı. Bu vaziyette bu par
tinin ba~kam olan Nahas Paşanın baş 
vekilliğe geçmesi artık zaruret halini al
mıştı. 

Parlamento ilk toplantısında naiblik 

meselesiyle uğraştı. Kırat Fuadın 1922 

senesinde tayin ettiği naibler ve isimleri 

okundu. Fuadm tayin ettiği üç naibden 

birisi, Adli paşa ölmüş, diğer ikisi, da

madı Mahmud paaş ile Tevfik paşa Ne

sim sağ olmakla beraber, meclis üç baş

ka naib tayin etmiştir. Kıral Faruk dev. 

Jeti idare mesfi.liyetini üzerine alıncaya 
kadar Prens Mchmed Ali, Aziz paşa ve 
Şerif paşa naib olacaklardır. Her iiçü 
de Mehmed Ali aylesine mensubdurlar. 

Naiblik meselesi bu suretle halledil

dikten ve Nahas paşa da hükümetini 

teşkil ettikten sonra Mısır şimdi, İngil· 
tere ile münasebetini tanzim meselesi, 
yani Mısırın millctlerarası münasebetle· 
rind~ki va"!iyetini tayin edecek olan iş 

ile ıığraşacaktır .. ' 



SON DtiKIKA :. 

B. Blum dün bir nutuk verdi 

Sosyalist lideri diyor ki : 
ıtç rejimleri ve güttükleri siyasa ne ~lıırsa 

olsun bütün milletlerle sulh halinde 
yaşamak istiyoruz» 

Paris, 15 (A.A.) - Amerikan kulü
l;linde şerefine verilen ziyafette bir nu· 
luk aöyliyen B. Leon Blum, bilhassa de
llıittir ki: 

"- iç rejimleri ve güddükleri siya-
11 her ne olursa olsun biz bütün millet· 
1frle sulh halinde ya~ istiyoruz. 
JUz, o milletlerle birlikte anlafDULZlık 
lebeblerini köklerinden söküp atmak 
iatiyoruz. Her hangi bir rejimi veya 
itisafa kurban olmuı bazı yoldlflan-

Fr•nS1z S08y•list pani$/nin lideri 
B. Leoa Blum 

Gltıın öcünü almak için Fransayı her
\tanci bir harbe cirmeye aevkedebil«:ce· 
limizi sanmak abes olur. Biı:, harbde 
hiç bir fazilet göıtermiyorm. Hattı 
092 ve 1848 deki dedelerimiz gibi 

harbın kurtarıcı ve ihtilalci bk fazile
ti olduğuna da inanmiyoruz.,, 

B. BlUm, bundan sonra fransız ve a
merikan inkilibları arasında uzun bir 
kıyaslama yapmıştır. 

Mumaileyh, cumuriyet örneğini F
ransaya Amerikanın göste.rmiş olduğu 
nu hatırlatmıştır. 

B. Eden BB. Leon Blum ve 
Flandenle konuıtu 

Paris, 15 (A.A.) - Cenevre'den 
dönmekte olan B. Eden bu sabah B. 
Flanden ile bir saat süren bir mülikatta 
bulunmuı ve bu görüıme esnaeamda Av. 
rupadaki umumi milletler~~ vaziy~t 
ve bilhassa milletler cemıyetı konaeyı· 

nin son toplantısı mevzuu bahaolmuştur. 
B. Eden aynı zamanda, B. Blum ile 

görüımüı ve bilahare tayyare ile Lond
raya hareket etmiştir. 

Londra, 15 (A.A.) - Pariaten dö· 
nen B. Eden orada B. Leon Blum ile 
yaptığı mülilat baklanda hiç bir ıey 

aöylememittir. 
Flanden ile yaptıiı mülakattan çok 

hotnudluk verici bir cereyan alımı ol· 
duğu iyi haber alan mahfillerde söylen· 
mektedir. 

B. Leon Blum /rGIUQ bafbakanı 
İle konuftU 

Parla, 15 ( A.A.) - B. Leon Blum 
bu sabah telefonla batbakan B. Saro ile 
umumi siyasal vaziyet baklanda ıörüt

müttür. 
B. Blum dinlenmek maksadiyle bir 

kaç gün için Paris'ten ayrılacaktır • 

İtalya Tsanada hava üssü kuracukmı, .. 
••.. Nil kaynağı için de Mısırla konuşmayı düşünüyor 

Londra, 15 (A.A.) - Deyli Telgraf 
l&zeteUnin Cenevreden haber aldığına 
ıare,italyanlar, Tuna ıiSlti üzerinde 
leniı bir fıaliyet 1&1'umı b.t!ı biiytık 
biı tayymı filosu m~ked 1n·"lr.alr ni. 
jetindedir. İtalyanlar, Tuna gölllniin 
Iİlıııra dofru ~n 1Uları _hakkında, 
Londradan dyade Kahire ile konupna· 
tar açınak._ istemektedirler. Son iki 
'6n içinde Cenevrede. Yucoslavya, Yu· 
~ıtan ve Tilrldyenin tqebbüaii üze
rine bir Akdeniz ~ı imzamdan bah· 
tedibni,tir. Bundan mabad Fransa 
Ye İngilterenin ittirakı olmabızın bir 
lııartılıkh yardım paktına varmaktır. 

lıalya ve Milleder ·cemiyeti 
Londa, 15 (A.A.) - Beyli telgraf ga· 

ıetesl roma muhabirinin iyi bir kaynak· 
tan aldıfmı tayledili Wr habere gire 
B. Mua.olini, İtalyanın milletler cemi· 
yetine kartı takınacalı ndyet ~ 
dairi kararını konseyin toplanaıaaın· 
dan ance neıretmiyecektir. B. ·11uuo
Hni, ıecrl tetbirlerin devamı karpun· 
ela buna mecbur edilmedikce milletler 
Roma bUkOmeti, bir kaç haftaya kadar 
Franaıs biikiimetinin emri vakileri ka· • 
bul ederek ingiltereye de ayni aöı:ü ka· 
bul ettimiye muvaffak olacağmı um
maktadır. 

karıtıklık arbyor Filistinde heyecan ve 

Araplar vergi grevine başladılar 
Kudüs, 15 (A.A.) - Son günlerde 

olan katil hadiselerinden sonra, arablar 
ve yahudiler ar~sında heyecan ve ka
nııkbk artmıttır. Şehrin her tarafın
da ukert müfrezeler gezmektedir. ln
ailiı mahfillerinin takındığı vaziyete 
bakılırsa İngilizler, her ne suretle olur
• olsun karğapbkların önünü almaya 
karar vermi,lerdir. Kudüsün bir çok 
lbahallelerinde yeniden istisnai durum 
ilan edilmiıtir. 

Beyrut. 15 (A.A.) - Hıamua ve Ha-

ma arabları, Filiıtin arllbları ile müte· 
sanid olduklarını göatermek makaadiy
le niiınayi9ler yapmıılar ve Filiıtine 
sebze götürmekte olan kamyonların git
mesine engel olmuılardır. 

Hükümet, nakliyatın aerbeatiaini 
temin etmek için gereken tedbirleri al
mı,tır. 

Kudüs, 15 (A.A.) -Arablar, bugün· 
den itibaren silahsız itaatsizlik sava
şında buhınmağa ve vergileri vermek
ten imtina etmeie karac veı.itlerdir. 

~'1ayl• limanında Julunan lngillz barb tr-mil~rl! 

İtalyan parlamentosunun toplantısında 
Roma imparatorluğunun kurulniası ve Mareşal Badoglio nuıı 
Habeşistan hıdivi tay ini hakkındaki kararnameler tasdik edildi 

cavüz ve sulh aleyhine bir suikast te,. 
kil eden bir mahkiimiyetin, zecri ted
bi.rlerin, refedilmesini sükun içinde 
bckliyebiliriz." 

B. Musolini, kararnamelerin meclise 
sunulduğunu anlatan formülü okumak
la iktifa etmi~tir. 

Parlamento, Roma imparator· 
luğunun kurulmasına ve Mareşal Ba
doglio'nun Habeşistan hidivi tayinine 
dair olan iki kararnameyi ittifak ile 
tasdik etımişti.r. 

ITAL YAN BAŞBAKANI lLE 

BiR KO UŞMA: 

«Habeşistan kafiyen 
ve ebediyen 
ltalyanındır !» 

ltalyan' padam~ntosu toplantı halinde 
--~ 

Pariı, 15 (A. A.) - Maten gazetesi
nin hususi muhabiri ile bir görüpıe 
yapan B. Musolini, Habcşistanın ilha· 
kınm kat'i olduğunu aöylemi9tir. B. 
Muaolini, ezcümle tunları aöylemi9tir: 

Roma, 15 (A.A.) - Havas ajansın
dan: 

Habeıistanın ilhakına ve Fqist im
paratorluğun kurulmasına dair olan ka
rarnamelerin tasdiki için toptanmıı o· 
lan parlamentoda mebuslardan kör B. 
Karlo Delkrua, ftiyle demipir: 

"- Avrupa, İtalyayı İtalyanın Av· 
nıpaya muhtaç olduğundan daha f ula 
muhtaçtır.,, 

Hazır bulunan bütün mebualar, B. 
Muaolini gelinceye kadar fqist m&rf· 
tarı aöylemiıter ve DUçe geldiği aman 
onu pek ziyade hararetli kartılamıtlar· 
dır. 

Hazır buJunealar araamda bilbaua 
Almanya ve Japonya büyük elçileri ile 
Avusturya orta elçisi gase çarpıyordu. 

Parlamento reisi B. KQntanzo da
no, Roma imparatorluiunun B. Muaoli
ni tarafından kurulu' tarihini gösteren 
Bronzdan bir lavhanın meclis talonuna 
konulmaıını teklif etmitti.r. 

Bu münasebetle bir tek nutuk aöy
lenmittir. Bu nutku aöyleaıit olan B. 
Delkrua, ezcümle f:Öyle demiftir: 

"- Habe9istan me1eleaini, bütün, 
cihanı al&kalandıran bir mesele haline 
cetirmek bir delilik olmuıtur. Biz, 
lrtikabedilmiı bir tek ahidtikenlik bi· 
liyoruz, o da tarihi hakikate ve medent 
milletler ara11ndaki tesanüde kartı irti· 
klb edilmiftir. ltalyan muzafferiyeti, 
neticeeinde ileri atlrdUğümüs aebebledn 
ne olduğunu g~rmittir. • Şu halde 
her teyden önce hakikate karp bir te-

"- Muhtaç olduğu inki91f sahasını 
İtalyan milletine vermemek için habef me. 
selesi hakkında yürütülen tenkitler çok 
iğrençtir. iptidai milletlere kuvvetten 
bqka bir vaarta kullanddığı, tarihte 
rörülmemit bir hldiaedir. Eaaaen, dün
yanın en büyük imparatorluğu da bu 
cibi kuvvet vuıtaları ile lruanılmıttır. 
Buna, o zamanlar Milletler Cemiyeti· 
nin aabada bulunmadıtı teklinde bir 
itiraz yilriltülebilir. Fakat bu itirua da 
fU tekilde cevab verilebilir: 

"-O zaman,, "hak,, yok mu idi? ve 
"b&lr,, insanlar tarafından kunalmUf bir 
mUeaeee olan Milletler Cemiyetine Ba
tiin bir mefhum delil midir? J>oiraau· 
nu söylemek lbım geline ıecri tedbir· 
lerin tesiri olup olmıyacajı tecrübe edil-

FransJZ komünist partisi Eı~.=::;:5 
ak k b redd • Çok daha mWıim .e çok daha ıık olan Kurulae · a ine ye girmeyi etti bası ıeçm1, bldiael• balrlrında ncr1 

tedbirler neden tatbik edilmedi? ltal-... Fakat 1J0•11alistl ere yardım edecek ,. Ayif aaıııldıfı i~ barb baflaclık· 
tan aonra. ıulhu temin edecek b8t8a 

Parla, 15 (A.A.) • 
- Komünist par· 
tisinin aiyaeal 
büroıu, sosyalist 
partisi kon~yine 
~ atqanaı 
yolladıiı b i r • 
mektubta. h U • 
k ü m e t e cir· •· •«i8 Tores 
mek husuıundaki ça1tıyı r'eddttmittir. 
Çok nazik bir usulde Y~1lmlf ~an bu ce
vabta, komünist partiaı, IOlyalist hü.kii
metine tam manasiyle yardım edeceğini 
temin etmektedi.r. 

Bu meseleden Populer gazetesinde 
bahseden iosyaliıt partisi lideri B. Le
on Blum, bu kararın sosyalist partisi 
azaları ve halkçı cephe yıiınları ara
aında büyük bir hayal inkisarı doğura
cağına inanmaktadJI". Bununla beraber 
B Leon Blum, aoıyalistlerin komünist
ler hükümete dahil inıitler gibi onlar
la dostluk ve samimiyetle İf birliğinde 
bulunacaklarını yazmaktadır. 

Mebuslardan kocnünist partisi u
mumi sekreteri Moriı Torez demiş.tir 
ki: 

"-Biz ,una kaniiz ki, komünistler 
kabineye girerek, sağ cenahlarına, pa
nik çıkarmak ve kanıoyu şaşırtmak i· 
çin bir takım aavqlarda bulunmak fır
satını verecek yerde kebinenin dışında 
kalarak sosyalistle.r tarafından kurula
cak bir hükümete halisane yardım et
mek suretiyle memlekete daha iyi hiz
met etmi' olurlar.,, 

Yeni J ransız kabinesi 
nasıl kurulacak? 

Paris, ıs (A.A.) - Pöti Jurnal, ye
di sosyalist, yedi radikal sosyalist ve 
ikiıi de wosyalist birliğine mensup ba-

kanla kurulacak olan kabinenin muhte· imJrtnlar ottadan kaldmldı. Bu ifin 
mel bir liateıinl netretmektedir. MtJ•naıcmda dileklerim hiç de qın 

Bu pzete diyor ld: • delildi. Halbuld orclaJanmu muaf fer 
" B. Blum, radilrıal aoayaliat ve IOS- olduktan n italyaa milleti ba Jaıdu' 

yaliat blrlill partilerinin deleıelerini fedaklrblrta bulunup ba bdar c6çlik-ı 
tayin etmek busuaunda Md>eat bmıla· lere katlandıktan ......, ttaı,.._ da-

lacaktır.,, ha bllytık ~lrlar iatemeai pek tabi· 
Bu pzete, fimdiclen qağıdald teldl· idir. Niunda hemen ıirilfmelere ..,. 

de bir lraıbine ricucle gelecefini sanmak· lanmuını Cenevreye teldif etmlfdm. 
tadır. Bu teldiOerim redWildi. Bq&a ı.e 

cBqbakan B. Leon Blum "illerine Habefiatan btiyen ye ebecllyen !tmı,a. 
ayrıca bakanlık almıyacaktır.,, nmdır." "\ 

Finana Bakanı, B. Vensan Oryol, Gazeteci B. Muıolininin eylülde IÖJ• 
iç t.ıer Bakanı Salengro, lemit olduğu ve "ukerl ıecd tedbirler' 
ı, Bakanı B. Löba, Avrupa haritasının deiifmeai teblikc- 1 

Bayındırlık Bakanı B. Morize, ,, ıini doğurabilir", tarımdald bir cim- ' 
Adliye Bakanı B. "Stug "Bqbakan lesini hatırlatınca Muaolini demiftir iri:' 

muavini,,. "- O saman ukerl tedbirler bıakkm-; 
Dıf l9ler Bakanı B. Heryo veyahut da taylediğimi bupn ekonomik tedbir-: 

Şotan, .-.... lerin fiddetlendirilmeai hakkmda da 
Deniı Bakanı B. Alber Saro, tekrar ederim." l 
Harb Bakanı B. Daladye, 
Hava Bakanı B. Piyer Kot, 
Ticaret Bakanı B. Bonne, 
Büdçe Bakanı B. Palmad.> 

iki bakanlık, sosyalist birliii ıÇin 
ayrılmış.tır. Bu bakanlıklardan biri Mil· 
letler Cemiyeti itleri ile mefgul olacak 
olan devlet bakanlığı makamıdır. Bu 
makam, B. Pol Bonkura verilecek, ter
biye bakanlığına da B. Dö Monzi geti
rilecektir. 

B. Titülesko Liyonda 
Liyon, ıs (A.A.)- B. Titülesko, 

öğle yemeğini şehrin lokantalarından 
birinde B. Heryo ile birlikte yemiştir. 
Mumaileyh bu akşam hareket edecek
ti~ ' 

B. Flanden'in görüşmelerl .,/ 
. ı:aris, 15 (A.A.) - B. Flanden ge

çırmıt olduğu uf ak bir hastalıktan aon-

it • •• 

Leh kabinesi çekildi ' 
Varşova, ıs (A.A.) - Kabine bu aır,... 

saat 17 de toplanarak istifaya karar ver
mif ve başbakan Koscialkoviıki kabine- 1 

nin istifasını cwnur reisine vermifbr. 
Cumur reisi istifayı kabul etmiıtir. 

ra dış işleri bakanlığındaki çalıpaları
na konulmuştur. Mumaileyh, Cenevre· ' 
den dönmüş olan B. Pol Bonku.r ve 

1 
Sovyet büyük elçisi B. Potemkin ile 
uzun uzadıya görüşmüştür. ' 

Pol Bonkıır Parise döndü 
Paris, 14 (A.A.) - Pol Bonkur, Ce•' 

nevreden döner dönmez başbakan B. Sa-, 
ro ve dış bakanı Flanden ile görü m ş•, 
tür. - • 



.. urya kabinesindeki değişiklikten s.onra 

Viyanada sükun var 
-----=------

Grazda ııümayiş yapınak isti yen Ha)'ınver 
gru pi~ rı polis ta rafın aıı dağıtıldı 

Viyana, 15 (A.A.) - Kabinde yapıl

mış olan degi iklik, Viyana'da hiç bir 
karg ali

0
a seb b olmamıştır. Viyana'da 

tam bir siıkun hiıküm si.ırmektedir. 

Graz'da ise Haymver'lerden bir çok 
gruplar, nümayi yapmak istemişlerdir. 
Polis, bunları dağıtmıştır. 

Stiriya halkının çoğu, kabinede yapı
lan degişikliklcri hoşnudlukla kar~ıla

mıstt:. 

Viyana, 15 (A.A.) - Başbakanlık 

basın dairesi müdürü B. Ludvig, vatan 
severler cephesinin şefi sıfatiyle B. Şuş
nig'in milis kuvvetlerinin kumandasını 

'jz •rine alacağını bildirmiştir. 
1-Iükümetin I-laymver'i silahların

d2n ayırmak tasavvurunda olup olmadı
ğ•ru soran bir gazeteciye B. Ludvig, şöy

\ı demiştir: 

"- H aymver, ihtimal daha uzun 

müddet yaşayacaktır.,, 

Viyana, 15 (A.A.) - Hiristiyan sos
yalist partisinin gazetesi olan Linzer 
Folksblat, Prens Starhemberg'in kabi
neden ayrılmış olması halk arao;ında 
teessürler uyandıracağım, ç\inkü pren
sin devletin sağlamlanmasında büyük 
lizmetler görmüş olduğunu yazmakta. 

3ır. 
"Noye Saytung,. gazetesi de, Pren· 

ıin Avusturyada faşistliği muzaffer kıl
mak yolundJki savaşını tamamiyle müd. 
rik olarak bu mühim harekette bulundu

ğunu kayı:ley!emektedir. 

Viyana, 15 (A.A.) - Müsteşarlar
dan B. Zernatto'nun albay Adan'ın yeri.. 
ne vatan severler cephesi umumi sekre
terliğine tayin edilmiş elduğu resmen 

haber verilmektedir. 
'B. Zernatto, Zegavehr'in mücadele-

ci azasındandır. 
Viyana, ı 5 ( A.A.) - Eski dış i§ler 

bakanı B. Berger Valdeneg'in Avustur-

~uıu.s» un 
(Başı ı. inci sayfada) 

ab, ap = deniz, bahçeYan, (ıu 
ile münasebeti dolayısiyle) çifçi, 
.ev, aile, mibeL 

a ab ba = deniz, okyamu. 
ag, ak, aka = deniz. 
ah, ih =nehir. 
am =yağmur. 
amaru =sel. 
ambar = havuz, göl. 
a - an, in= yağmur. 

. ar= temiz, temiz olmak, aydın
lanmak, ziyadar olmak. 

ari = nehir, kanal, 
es = au, göz yqı. 
es' emin = mqrubat, içki. 
es, ese, ia = su yatağı. 
iı is = ağlamak, göz y&f•· 
İs= ağlama)r. 
isi = ağlamak. 
al= IU. 

ullu = sulamak. 
uh = su içmek. 
su, zu = ıu. 

bu= pınar. 
1 
:Dr. Lenormant'a göre 

Halde dilinde [3). 
a =su. 
a da = nehir, ırmak. 

Primitif 

a abba = deniz, deniz dalgası. 
Hitit dilinde: 
aku, eku = içme. 
akuttaras = su içen. 
akugallit =su kabı. 
akJcusk = bol bol SU içmek ( 4]. 

JBu kelimelerin hepsinde ıu ma
nası vardır. Ve hepsinin su ifade 
~en kısunları baştaki ilk hecele
ridir ki aırasiyle ıunlardır: 

a,ay,ag,ak,ah,aın,an, ap,ah, 
ar, as, a§, al. 

Yukarda ·uure'den aldığımız 
~vrupa dilleri lehcelerindeki su 
lanlaınlı kelimeler ile bu Sümerce 
'u anlamlı kelimeler arasındaki 

_[~] Lenormant. La languc pri
~ıtıve de la clıaldee et Jes idi
pms Turaniennıes. 

( 4] Delaporte textes Hittites. -· 

yanın Roma sefirliğine namzed olduğu 
söylenmektedir. 

Kabinedeld <lcjjişikliJin 
d'*ardal'&i aliisleri 

Roma, 15 (A.A.) - Havas ajansın. 
dan: 

Avusturya kabine inde yapılmış olan 
değişikliklere rağmen B. Starhemberg, 
İtalya ile Avusturya takımları arasında 
yapılacak futbol maçı dolayisiyle pek ya· 
kında Roma'ya gelecektir. 

Roma'nın yan resmi mahfilleri, dün 
Avusturya kabinesinde yapılmış olan de. 
ifüikliklerin biç bir kaygı uyandırmamış 
oldl!ğunu, çünkü kabinede ba§bakan mu. 
avini B. Barenfelis ile maliye bakanı B. 
Drakler'in ve B. Zernatto'nun bulun
malarının Avusturya siyasetinin devam 
edeceğine bir delil teşkil etmekte bulun

duğunu bldirmektedir. 

••• 
Londra, 15 (A.A.) - Londra mah

filleri Avusturya hadiselerini sükunla 
takib etmiştir. Bu mahfiller, bu hlldisele. 
rin milletlerarası akisler uyandırabilece
ğini sanmakta ve yeni kabinenin Star
hernberg ile Haymverlerin alacakları va. 
ziyete bağlı olacağını sanmaktadır. Star
hemberg t tal yaya karşı olan faşist tema
yüllerinin Avusturyada hiç bir zaman 
sempati ile karşılanmamış olduğu şüp
hesizdir. Prens Starhemberg ayrılması sa. 
yesinde B. Şuşnig, muhalefete karşı daha 
bariz bir uzlaşma politikası güdebilecek-

tir. 

Peste, 15 (A.A.) - Avusturya ka
binesi~de vukua gelen aen değişiklik 
macar siyasa mahfillerinde derin bir te
sir yapmıştır. Son hadiseler Avusturya 
iç siyasasında bir kriz ba§langıcı ola

rak telakki edilmektedir. 

Dil Yazıları 
birlik ve beraberlik hiç bir müla
hazaya meydan vermiyecek kadar 
açık ve bellidir. 

Günef - Dil Teorisine göre kon
trollannı yaparak "1 neticeleri el
de ederiz. 

"a" eıaıta ''ai" dır "ağ" ise gü· 
neşin vasıflarından biri olan su de
mektir. "a a" "a + a" yani ''ağ + 
ağ'' demektir ki iki lefa suyu, bü
yük suyu anlatırdı. a a a "ai + ai 
-t ağ" demektir ki en büyük ıuya 
Okyanus'a bu iıim veriliyordu. A
kıl ve ferasetin ve aularm tanrısı 
olan ''EA'' nm adım Sümerde üç 
defa ''a'' ile yazıyorlardı. 

Ay, ağ, ak, ah, am, ah, ap, av ve 
af'ın da her bakımdan aj'ın yeri
ni tuttuğunu ve onu temsil ettiği
ni biliyoruz. Bilmemi, olsak bile 
elde ettiğimiz miıaller bizi inan
dınnağa kafidir. 

Bu eski kelimeler bize (a a) nın 
(ağ} ve onun kategoriıinden olan 
prensipal köklere ne suretle geçti
ğini güzelce gösterebilen misaller
dir. Redoubleınent dediğimiz eski 
kaide zamanla pek azalmıt ve iki 
defa tekrarlanmış kelimeler biri
biriyle kaynaşarak tek kelime ha
lini almıştır. Bunun içindir ki eti-
moloji yaparken kelimeleri müs
takil kelimelere parçalamaktan 
ziyade morfolojisindeki unsurları 
ayırmak ve ana kökle olan bağla
rının şekil ve derecesindeki ahen
gi aramak lazımgeliyor. Böyle bir 
ahenk göstererniyen kelimeler ya
bancı tesirler altında tekillerini 
deği~tirıniş olacakları için o za
man onları parçalamak veya ?.aki
ki morfolojilerini aramak zarure
ti vardır. 

Mesela (a) hakikatte (ağ) ol
duğu gibi (a a - ağ+ ağ) ve (a a a 
ela ar{ + ağ ~ ağ} idi. Çünkü de- ı 
niz dernek olan (a a) ve (a a a) yı 
yine aynı lehcelerde ( ab, ap, ağ, 
ak ve aka) olarak görmekteyiz. 

ıiJ L US 

Almanya 
İngiliz suallerine çabuk 
cevab vermeğe çalışacak 

Berlin, 15 (A.A.) - Royterden: 
B. Hitlerin İngiliz büyük elçisiyle 

yaptığı görüşmede ingiliz devlet adamı. 
nın Berlini ziyareti imkanından da bah
sedildiği sanılmaktadır. 

Bertin, 15 (A. A.) - İyi haber al
makta olan mahfiller, Almanyanın 

ingiliz suallerine sabuk cevab verme
ğe gayret edeceğini bildirmektedirler. 
Sir Fips'in dün B. Hitler'i ziyaret et
mesi alman cevabının ihzari mahiyetin. 
de sayılmaktadır. 

Almanya'nın bu cevabi notasında pa
ra ve sömürge meseleleri ile iptidai mad
deler kaynaklanrun yeni baştan dağıtıl. 
ması meselesinin konuşulmasını teklif e
deceği söylenmektedir. 

Londra, 15 (A.A.) - İyi malumat 
almakta olan mahfiller, B. Hitlerin ingi
liz büyük elçisi Sir Fips'e İngiliz s:.ıal. 

namesine mümkün olduğu kadar sürat
le cevab vereceğini, ancak umumi vazi· 
yetin Almanya'}'l Avrupadaki gerginli
ğin biraz azalmasını beklemeğe mecbur 
kılmakta olduğunu söylediğini beyan et

mektedir . 
Lord Halifaks'ın Berlin'e yapması 

düşünülen ziyaretin bir müddet gecikti
rilmesi hususunda B. Hitler ile Sir Fips 

anlaşmışlardır. 

Prof. Alber Gabriel 
Anadolunun arkeolojik zengin

liği hakkında bir konferans ve-
recek 

Ankara halk.evi, 1stanbulda bulunan 
fransız arkeoloji enstitüsü müdürü Prof. 
Alber Gabrielden Ankaraya gele.rek 
Halkevi salonunda Anadolu - Selçuk e
serleri hakkında bir konferanı vermesi· 
ni rica etmi!Jtir. Prof. Alber Gabriel bu 
mevzu üzerinde çok salahiyetli bir üs
tattır. Memleketimizde çalı~n ve bizi 
çok seven bu değerli bilgin geçenlerde 
Fransaya gitmiş ve Sorbon üniversite
sinde B. Fazıl Alunedin Türkiyat hak
kındaki konf eranalarmdan sonra kendi 
de -eski eserlerimizin değerini anlatan 

bir konferans vermişti. 

Prof., halkevimizin ricasını memnu
niyetle kabul etmiştir. Kendisinden alı

nan son mektupta konferansın daha et· 

raflı olması için (Anadolunun arkeolo· 

jik zenginlikleri) mevzu unu seçtiğini 
bildirmektedir. 

Konferans iki kısımdır. Biri tarihi, 
diğeri de tarihi vakıaları tesbit eden 

projeksiyonlu izahlardır. 

Sayın profesörün bu değerli kon
feransını mayısın 23 üncü cumartesi 
günü saat 17 de vereceği haber alınmıt

tır. ----·-----
İzmirdeki sovyet konso
loswıun ayrılık ziyafeti 

İzmir, 15 (A.A.) - Sovyet Rusya

nın dört aenedenbcri 'ehrimiz konso

losluğunu yapan ve timdi Moskovada 

ba'ka bir vazifeye tayin edilen B. T
renkiyef yakında tzmirden ayrılacağın· 

dan dün akşam konsoloılukta bi.r ay
rılık IJöleni verilmit. Şölende basın de

legeleriyle banka müdürleri ve tüccar
larımu bulunmu~tur. Şölen çok aami· 
mi bir hava içinde geç vakte kadar de

vam etmis.tir ... 

"llllllllllllllllllll~ 

Yazılarımızın çoklllğu yiiziin
den bugün te/rikalurımızı koy
mağa imkan bulamadık. Okur
larımızdan ösiir dileriz. 
wıııııı.11.1.111.1.111111.11 

Bunların etimolojik analizleri şun
lardır. 

ağ + ab = ah = deniz. 
(Ah) (V. ğ) kategorisine giren 

ikinci derecede prensipal kökler
den olduğu için (ağ) olarak ta ifa
de edilebilir. Böylece (ab) (ağ + 
ağ) demektir ki söylenişte (a a) ki 
dar bir ses parçası gibi de kullanı
lır. (Ağ) ve (ak) da öyledir. 

H. R. TANKUT 
.(Arkası varl 
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Kamutay, Finans Bakanlığı 
teşkilatı kanun projesini 

•• •• • 
goruşmıye başladı 

('JJaF 1. inci sayfada) 
eklenmesi hakkındaki kanunların ikin
ci görüşülmeleri yapılarak kabul edil
miştir. 

Maraşın Yenikale nahiyesinin Yeni 
köyünden Süleyman Kahya oğlu Meh
medin ölüm cezasına çarpılması tasvib 
edilmiştir. 

Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı ka
ra ve deniz büdcelerinde 48.804 liralık 
münakale yapılması ve devlet hava yol
ları idaresi 1935 yılı büdcesine Ankara
da yapılacak tayyare meydanı yerinin 
satın alınma karsılığı olarak 250 bin li
ralık munzam tahsisat verilmesi hak
kındaki kanunlar da Kamutayın dün 
kabul ettiği kanunlar arasmda bulun
makta idi. 

Bundan sonra maliye teşkilatı ka
nununun görüşülmesine geçilmiş ve u
mumi heyetin üzerinde muhtelif hatip
ler söz alarak maliye tcşkiHitmdan bek
le.nen vazifeler üzerindeki görüşlerini 

ve kanunun tatbik şekli üzerindeki dü
şüncelerini izah eylemişler ve maliye 
bakanı B. Fuad Ağralı bu düşüncelere 
karşı verdiği cevapta, hatipler tarafın
dan Maliye vekaleti hakkında gösteril
miş olan alfikaya karşı teşekkür ederek 
demiştir ki: 

"- Bir kere maliyenin bugünkü va
ziyeti itibariyle bir teşkilat kanununa 
muhtaç olduğunda bütün arkada~lar 

müttefiktir, lbuna hiç bir arkadaşın iti
razı yoktur. Yalnız söylenenler, kanu • 
nun şu veya bu fasıllarına fazla tahsi
sat konulduğuna dairdir. Fakat esas iti
bariyle maliyenin bir teşkilat kanunu 
ile takviyesi lazım olduğunda ittifak 
vardır ve hakikaten öyledir. Bizim dahi 
kanaatimiz bu idi. 

Bugünkü maliyenin vaziyeti 929 se
nesinde kabul edilen ve meriyete geçen 
taadül kanunu ne idi ise ondan sonra 
ne çehre aldı ise bugün de odur. Hiçbir 
tebeddül görmemiştir. 933 de yapılan 

İstanbul tetkilitı ve 934 de yapılan A
dana, Bursa ve Ankara varidat teşkilatı 
müstesna olmak üzere maliye teş.kilatı
mız tamamen 929 daki vaziyettedir. He
pimiz biliyoruz ki, ondan sonraki ıene
ler zarfında maliyeye ait işler çok ehemi
yet keabetmiştir. Bunda dünyanın umu
mi vaziyeti iktısadiyeıinin büyük tesi
ri vardır. Gerek büdce varidat, maaraf 
kısımları üzerindeki muameleler olsun 
ve gerek hazine muamelatında ve milli 
paranın korunması hueusunda olsun da
ha teknik ve daha ilmi mesaiye ihtiyaç 
görülmüştür. Ve bilhaaaa varidat itle• 
rinde daha genit umumi malUınatı mea
lekiyeye ihtiyaç hasıl olduğu günden 
güne kendiıini göıtermittir. Bir çok va
ridat kanunları kabul edilmittir. Bun
lar nazarı dikkate alınarak bugünün it
lerinin ehemiyeti, !bugünün ihtiyaçları
nın icabatı düşünülerek ve ayrıca da 
ıırf tqkilit için getirmiı olduğumuz bir 
ecnebi mütehassısın tetkikatına da iıti
nad edilerek bu liyiha vücuda getiril
miş ve heyeti umumiyenize arzedilmiş
tir. 

Yeni bir projenin hazırlanma 
sebebleri 

Layihanın müzakeresine geçilmezden 
evel yeniden be§ vilayet ve mevcuda ila
veten iki umumi müfetti,lik tepiti, e· 
razi ve bina vergilerinin idarei huıusi
yelere devri ile basıl vaziyetlerden 
dolayı ahiren bütçe encümeninde icab 
eden tadiller göz önüne alınarak hazır
lanmış olan bu layihanın başlıca husu
le getirdiği değişiklikler, arzettiğim gi
bi birincisi merkez ve taşralarda ihtisasi. 
zümrelerinin takviye ve genişletilmesi. 

İkincisi: İstanbul teşkilatı ile başla
mııt olduğumuz mahalli kontrolu diğer 
vilayetlerimizde dahi tatbik. 

Üçüncüsü: Tahsilat itleri ve hesap
larının tanzimi. 

Dördüncüsü: müteferrik olarak şu
rada, burada kanunlarda, nizamlarda ta
limatnamelerdeki dağınıklığın işlerin i
caplarına göre bir araya toplanması. 

Beşincisi de: Kadrolar icab ettiği 

derecede genişletilerek kezalik kendile
rine tahmil edilen vazife ve mesuliyet
lerle mütenasip olmak üzere maaşların 
bir mikdar çoğaltılması. 

Maliye vekili bundan sonra tetkik 

bürosuna temas ederek demiştir ki: 
"- Bu büro 934 senesi biitçe kanu

nu ile yüksek hcyetinizden aldıgımız 

salahiyete istinaden teşkil edilmiş olan 
bir heyettir. Bu bi.ıronun vazifesi gerek 
varidat, gerek ma raf kanunları, gerek
se maliyeye aid bilfunum kanunlar üze
rinde ecnebi mev uatiyle dahi mukaye
se ederek ve tatbikatın verdiği netayici 
de göz önünde tutmak şartiyle icab e· 
den tadilatı yapm k veya yeni projeleri 
ihzar eylemektir. Vekaletin yapacağı 

bilumum talimatnameler dahi bu heyet· 
ten geçmiş olacaktır. Binaenaleyh bq 
suretle hakikaten bugün arkadaşların 

söyledikleri ufak tefek hataların önüne 
geçebilecek faydalı bir makanizma o
lacağını ümid etmekteyiz. 

Fuad Ağralı yeni kanunun merkez 
teşkilatında yapılmasını derpiş etmelC• 
te olduğu değişiklikler üzerinde ayrı 
ayrı durakak izahat vermiş ve demiştir 
ki: 

"- Heyeti teftişiye reisi, maliye ve· 
kili namına i' görür. Binaenaleyh ma• 
liye vekilinden çekinecek bir şeyi yok· 
tur. Ne kadar tefti' ederse maliye ve
kili o kadar memnun olur. 

Davalann aayısına bir baki§ 
yapılan değişikliklerden biri de ica6 

eden yerlerde beş tane muhakemat mil• 
dürlüğü ve 10 tane muhakemat memur• 
luğu tesisidir. Bu suretle elimizdeki cJa.. 
vaları dahi mümkün olduğu kadar seli• 
metle baprmaya çalıfıyoruz. Davalar ı .. 
çin büdcede daha iyi mal\lmat verebiU .. 
rim. Bugün diğer viliyetlerden devir 
aldığımız davalar merkezde 200, vila
yetlerde 61.600 dür. Maliyenin kendi 
davaları 47.020 dir. Bunların 129 u mer• 
kezdedir. Bu şekilde mecmuu dava 
108.630 dur. Merkezde de 329 dava var
dır. Bundan başka emvali metrukeyi fu· 
zuli işgalden dolayı ecri misil davaları 
vardır ki, bunların mecmuu 141.686 dıt'c 

Binaenaleyh bugün hukuk mfişavirliğf• 
nin merkez ve villyet kadrosunu takvi· 
ye için ilave ettiğimiz avukatları üç mN. 
li daha tevsi edecek olsak dahi bunun 
altından çıkmaya imkan yoktur, bundan 
dolayıdır ki, bu ecri misil davaları için. 
huzuru alinize ayrıca bir tedbirle gel· 
meyi düşünmekteyiz. 

Y aıandafQ iyi muamele 
Fuad Ağralı sözlerine devam edereli 

şunları ilave etmiştir: 
"- Mükelleflere hüsnü muamele et• 

mek meselesi o kadar hassasiyetle elt 
aldığımız bir meaeledir ki, bunu bu tC§" 
kitat kanununda da bir madde ile teyld 
etmek lüzumunu duyduk. Maliye mc• 
murin kanunu ismile ayn bir layiha te~ 
lif ettik. İşte bu layihadaki kayıtlar ca,.. 
ri olmak mevkiine gelinceye kadar o 
kanunun gecikmesi ihtimaline binaen 
bu teşkilat kanunu ile böyle bir mBeyy[· 
deyi katmamız da buna bir delildir. Bu 
husustaki fikirlerine tamamen iştirali' 
etmekteyim. 

Y antanz versiler bir kanun 
lıaliııM toplanıyor 

Maliye vekili sözlerini bitirirken btl• 
tün vaaıtaau vergileri bir araya getir .. 
mek auretiyle bir vaartasıs ver • 
giler kanun projcainiıı gelecek dev• 
vergiler kanun projuinin gelecek dev• 
rede Kamutaya aunulacağını illve eyle• 

mit ve yeni tetkiJit kanununun icab 
ettirdiği tahsiaat karıılıklan üzerinde 

izahat vermiftir. 
Büdce encümeni reisi Mustafa Şe· 

ref (Burdur), maliye teşkilit kanunu
nun tetkiki esnasında hakim olan fikri 
izah ederek mevzuu müzakere olan ka• 
nun liyihasının diğer vekiletlere aid 
teşkilat kanunlarından ne hak ve ne de 
teşkilat itibarile farklı bulunmadığını 

tebarüz ettirmititr. 

Bundan sonra heyeti umumiye üze• 
rindeki müzakere kafi görülerek mad· 
delerin görüşülmesine geçilmi,tir. 

Kanunun maliye vekaleti merkez te§
kilatına aid birinci maddesinin görüşül· 
mesi esnasında Mustafa (Yozgad) ta• 
rafından maddede derpiş edilmekte o-• 
lan bir müsteşarın ikiye çıkarılması hu• 
susunda verilen bir takrir kabul edile• 
rek madde encümene geri verilmi tir. ! 

Kamutay puarksi günü toplana•) 
caktır. { 
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Hava şehidlerini anış töreninden enstantane Jet 

(Başı 1. inci say! ada) 

bir kızıl tül geçirerek düşen; bize, tür
ke, vurulmak istenen zincirleri kafala
t:ında parçaladığımızı görenlerin, bu se
fer, bizi içimizden yıkmak için kun
aakladıkları Ağrı isyanında can veren; 
yeşil yurdwnuza dikilen kem gözleri çı
karmak ve beslenen kara emelleri doğ

' madan boğmak için durmadan çalışır ve 
~vaşa hazırlanırken düşüp ölen hava 

§ehitleı'idir. 
Ey, kalblerde yaşayan ulu şehit! se. 

ni hergün, her dem saygı ile anıyoruz.,. 
Bay Tekin heyecanlı söylevini şu hi· 

tabeyle bitirdi: 
"- Ey aç gözlü, kem dilekli düş

/ 
'ınanlar; 

Biz, türk oğluyuz. Bu göklerdeki kı
'zıl kafile büyür, artar, hepimiz ona ka
tılırız. 

Fakat, hiç bir düşman eli öz yurdu
muzun yeşil topraklarına değemez. Hiç 

: bir düşman kanadı bu lekesiz gök yüzü
) nü kirletemez. 

Ulu şehit, sen de müsterih uyu! Sa
,na saygı!" 

Bay Tekin Arıburundan sonra Hava 
kurumu Ankara şubesi adına Dr. Ragıp 
tarafından bir söylev verildi. B. Ragıp, 
lıu yüksek toplantının manasını anlat· 
tıktan sonra dedi ki : 

" T'' k k - ur urtuluş savaşlarının eşsiz 

bahadırları olan türk uçucularından bu
gün aramızdan ayrılmış olan yiğit türk 

,Çocuklarının hatırasına karşı beslediği
miz şükran hasleri içimizde o kadar 
kökleşti lC onlann bu hatıralarını her 
an tazeliyor ve onların vatan müdafaası 
işinde gösterdikleri büyük yararlıkları 
Jıer an minnetle anıyoruz . ., 
> Dr. Ragıp, dünya uçakçılığının var-

i 
1 
ı 
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Dünkü törende izci 1nz1arımız 

dığı tekemmül safhasını, havasına ha
kim olamayan milletlerin acınacak za
vallılıklarını çok iyi anlatan cümleler
den sonra, söylevine şu cümlelerle son 
verdi: 

"- Aziz hava şehidlerine söz veri
yoruz. Dünya durdukça onun mezarını 
yalnız türk bayrağının ve türk uçağının 
gölgesi gölgelendirecek, onun üzerin· 
den hiç bir yabancı gölge geçmiyecek. 
Mezarında müsterih uyusun. Ona bin 
saygı, bin sevgi.,, 

B. l\tckki Saidin hitahcsi 
Ankara Cumuriyet Halk Partisi a

dına da, gazeteci arkadapmız Mekki Sa
id Esen tarafından bir söylev verildi.. 
Arkadaşımız bu heyecanlı hitabesinde 
şunları söyledi: 

"- Artık uçan adamın devrinde bu
lunuyoruz. Günün en canlı hakikati bu· 
dur: yaşamak için uçmak gerektir. En 
geniş manası ile hayat baş döndürücü 
bir süratle ilerliyor. Yürüyüş yok, u
çuş var: geride olanın ve yerde kalanın 
vay haline r 

Mutlaka aşılması lazım engeller ve 
behemehal yenmeğe mecbur olduğumuz 
mesafeler var. Ayaklarımızın artık gü· 
venilecek tarafları kalmadığı muhak· 

kaktır, ayaklar bu hızlı yürüyüş hamle
lerinde, çoktan kadrodan çıkarıldı. Bir 
devre ulaştık ki insanlık şimdi koltuk 
altlarında, kol yerine kanadlarının çıkı· 
vermesini sabırsızlanarak bekler gibi
dir! 

Sürünen adamdan yürüyen adama, 
koşan adamdan sıçrayan adama doğru 
asırlarca süren ilerleyiş, şimdi uçan a
dama doğru hız almış bulunuyor. Beşe· 
ri tekamülün iki kutbu, başlangıçla so
nu karşı karşıyadır: ya sürünecek, ya 
uçacaksın! 

Hele vatan müdafaasında uçmak, 
yalnız beşeri bir tekamül merhalesi de
ğil, artık doğrudan doğruya namus ve 
şeref borcu olarak karşımıza dikilmiş
tir: Havasını tutamayan, toprağına ve 
suyuna sahih olamaz r 

Herkes, ayrı ayrı nöbete çıkarak ve 
çocuğumuzdan ihtiyarımıza kadar, he
pimiz elimizden geleni yaparak havala
rrmızı bekliyeceğiz. 

Havalarnnız ki, lokomotiflerin yur
dun bir yanından bir yanma varan, gök
lerimizi hergün biraz daha saran ışıklı 
çığlıklarile örgüleniyor, havalarımrz ki 

milli refahın abideleri halindeki fabri
ka bacalarile yıldan yıla daha fazla 
koklaşıyor, havalarrmız ki türk çocukla
rının güneşe çıkan temiz neşelerile ha
relidir ve yurdun üstüne muazzam bir 
türk bayrağı, bir gök bayrak gibi geri
lidir, elbette havalarımızı şerefli başla· 
ra yaraşan cesaretle bekliyeceğiz, bu
gün burada şanlı hatıralarını andığımız 
yiğitler gibi. 

lfTLUS 
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Kimi düşmanla, kimi tabiatle. kimi 
kullandığı vasıtanın ihanetilc, fakat hep
si de çarpışarak ölmüş olan bu yiğitler, 
yalnız yurdu ve ulusu düşünerek gökle
ri fethe çıkmışlardı. Hepsi de bu uğur
da işiterek ve seve seve canlarından 

geçtiler. Yas çekip acımayı, rahat dö
şeklerinde göz yumanlara saklayalım. 

Biz bu yiğitleri ancak saygı ile hatırla· 
yacağız: hava şehitleri göz yaşartmaz
lar. Göğüs kabartırlar J 

Yaralı bir kuş gibi düşenlerin hatı
rası karşısında saygı duyarken, yurdun 
göklerinde nöbete çrkan yeni kahraman 
kafileleri de selamlamaktayız. O saygı 
ve bu selamın bize verdiği yüksek inan 
şudur: Geride kalmıyacağız ve yerde 
o lmıyacağız.,. 

B. Brhrct Kemalin .siiv)c,i 
Mekki Saidin yeryer şiddetle alkışla

nan bu hitabesinden sonra, air Behçet 
Kemal Çağlar bir söylev verdi. B. Beh
çet Kemal dedi ki: 

"- Göğün gözleri gene Ankarada. 
Gene onlar için toplandık. Fakat bir ne
vi ulusal muharrem ayını yapmak, dövün
mek ve acmmak için değil; onlara im
rendiğimizi haykırmak için toplandık. 

Yer yüzünde türk savaşçılığının eş· 
sizliğine şahid olmayan meydan kalma· 

mıştı. Sıra göklere gelmişti. Gök ala

nında da yer almak, gök alanına şan sal

mak gerekti. Mazimize layik olduğumu

zu bir kere daha ispat edecektik. Yer 
kahramanlarımıza eş gök kahramanları 

verecektik. Karada aslan olan gökte kar
tal olmak ınukadderdi. Biz cesareti bir 

gömlek gibi iğreti giymiş insanlar de
ğildik. Biz tarih kendini bildiği gün
denberi destanlar yapmış ve yaratmış 

insanlardık. Hakiki tarih, bitaraf tarih 
bir muhteşem dramsa, bir uzun deıotan
sa, içinde asıl kahraman türktür. Ara
daki söz sahibi, hareket sahibi figüran
lar görünüp kaybolur, tarih türkü ko· 

nuşur.,, 

a. Behçet Kemal Çağlar söylevini 

şöyle bitirdi: 

"- Bizi yaşatmak için ölenler 1 Si

zin ölümünüz kadar manalı ve değerli 

bir yaşayış kurmak azmindeyiz. Ey 

gözlerimizin göremiyeceği kadar yükse

len vatan burçları 1 Biz daha yerdeyiz, 

biz daha hakiyiz ama biz de Atatürkün 

saflarında çekilmiş kılıçlarız 1 Size la

yık olmak için çırpınıyoruz. Yemin e

diyoruz. Size layık olacağız.,, 

Söylevlerden sonra mızıka hazin bir 

mnr'Ş ~aldı. Zabit kumandasında bir 

manga asker üç defa selam ateşi açtı ve 

Ulus meydanındaki merasim, aziz hava 

şehidlerinin hatıralarına gösterilen say-

• n ı 

angi at ar kaz nac ? 
• 

Yarın ilkbahar at yarışlannın ikincisi 
yapılacaktır. Koşıilara yazılan atların a· 
dedi müteaddid olduğu gibi, biribirine 
yakın kuvvette olu lan da koşulan gü
zelleştirmektedir. Koşularda kazanın sı 

ihtimali olan at ve kısraktan aşağıda, 

koşu sırasiyle, gösteriyoruz. 

BlRlNCI KOŞU: Yerli yanm kan 
İngiliz taylara mahsustur. Mesafesi 1400 
metredir. Bu koşuda yedi tay koşacaktır. 
ı:sunlardan üçü İzmir yanşlarmda kaz.n. 

nan Gülzar, Kontes ve Teho ismindek 
taylardır. 

Koşuda biraz şansı olan Gülzardır. 
Fakat, müşterek bahsta yukarda ismi 
geçen taylann hepsine plase oynanabi. 
lir. 

lKINCI KOŞU: Üç ve daha yukarı 
yaştaki halis kan İngiliz at ve kısraklara 
mahsus handikaptır. Mesafesi 2000 met
redir. Koşacak at ve kısraklarla taşıya
cakları kilolar şunlardır: 

Barç 57 • Grandezza 59 - Bekar 63 • 
Talu 4 7 • Akm48 • Flör d' Amur 49 • 
Erol SO. 

Geçen haftanın birincisi olan Gran. 
dezza bu hafta da ş ınslı gözükmektedir. 
Bekann hu kilo ile bir şey yapacağım 
ummuyoruz. Plfıse için Ban,r'ı tavsiy e
debiliriz . 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: Dört ve daha yu
karı yaştaki yerli, yarım kan ve halis 
kan arab at ve kısraklara mehsus handi
kaptır. 

Mesafesi 1800 metredir. 

Bu koşunun günün en heyecanlı ko· 
şusu olacağım umuyoruz. Handikapta 
70 kilo siklet verilen Prens Halimin 

(İbnihattaf)ı her halde koşturulmıya

caktır. Ünlü, Sarıku , Ceylan ve Güler'. 
in birincilik için çok uğraşacaklanm zan

nediyoruz. 

( :Lili maçları 
16.5.936 cumarlc~i yap·ılacak 

ma!:lar 
Ankara Gücü Alanındu : 
Çankaya • Demirspor ikinci takım· 

lar saat 16 da hakem: Hayri 

Gençler birliği - Güvençspor ikinci 
takımlar saat 17,15 hakem : Mehmet 

Muhafız Gücü Alanında : 
Muhafız Gücü - Ankara Gücü ikinci 

T. saat 17,15 hakem: Resai. 

17 .5. 936 pazar 
Gençler Birliği • Kırıkkale birinci 

takımlar saat: 15 hakem İzzet. 
Çankaya • Altınordu birinci T . saat 

16,45 hakem: Hikmet. 

gı tezahürleri arasında bitti. Bundan 
sonra şehi~Ji~e '6d.ilerek. çelenkler 

'konau. 

İstanhuldaki tören 
İstanbul, 15 (A.A.) - Hava kurban

larının hatırasını anmak için bugün 
parlak bir ihtifal yapıldı. İhtifalin ya
pılacağı Fatih parkına giden bütün yol
lar, öğleden itibaren büyük bir halk 
yığını tarafından doldurulmuştu. Saat 
13 den itibaren de tramvay seferleri 
durdurulmuş, nakil vastalarının cad
deden geçmesi yasak edilmişti. 

1htifale tam saat 14 de başlandı. Mer
kez kumandanı general Fehminin bir i
şareti üzerine, bava şehidlerinin hatıra
sı için bir dakika sükut edildi. 

Bu esnada şehrin her ta.rafında na
kil vasıtaları durmuş, limandaki gemi
ler ve şehrin fabrikaları düdük çalmı
ya başlamıştı. 

Park içinde, hava kurbanları anıtı
nın önünde, hatibler için bir kürsü ha
zırlanmıştı. B u kürsüye sırasiyle hava 
subayları namına yüzbaşı Kemal, hava 
kurumu namına Meliha Avni, şehir 
meslisi namına İsmail Şevket ve milli 
türk talebe birliği namına da Cavid 

ç~karak ~irer ~utuk söylediler ve bir ge
çıd resmıyle ıhtifale nihayet verildi. 

* ~· * 
Hava şehitleri ihtifali dün memle-

ketimizin her ta.rafında büyük törenle 
yapılmış ve şehitlerimiz anılmıştır. 

Ceylan iyi bir at olmakla berabeı 
Ankar ya yeni geldigi ve tren yorgun
luğundan bile kurtulmnga vakıt bula. 
madı~ı için rakiblerını daha şanslı bu· 
luyoruz. 

DÖRDONCO KOŞU: üç ve d h~ 
yukan yaştaki halis kan ingiliz at ve kı~ 
raklara mahsustur. Mes fesi 2100 met. 
redir. Bu ko uya dört at yazılmıştır. Bu 
sene Ankarada ilk defa koşusunu göre: 
ceğimiz Tomru memleketimizde yeti cQ 

halis kanların en kuvvetlisidir. 

İzmirde koştuğu üç koşunun üçünü 
de kazandı. Yanında koşan rakibleri fev. 
kalate bir kuvvet göstermemekle bera, 
her Tomrunun kuvvetinden şüphe edi· 
lemez. 

Yann bu koşuyu da kazanmasını 

bekleyebiliriz. Bu hafta idmanlarmd~ 

çok güzel çalışan Şorompo bu koşuda bj 

ze kendi kuvvetinden ziyade rakibiniı: 

hakiki kuvveti hakkında bir fikir vere· 
cektir. Koşudaki şansı Tomru kadar faz. 
la olmamakla beraber ümidsiz de değil
dir. 

BEŞiNCi KOŞU: 936 senesi zarfın

da hiç ko"u 1 azanmamış yerli yarım kan 

ingiliz at ve kısraklara mahsustur. Me

safesi 2000 metredir. 

Geçen hafta yanm kanların kosusun

da ikinci gelen Selten bu koşunun favo

risidir. Rakibleri Nona, Bozkurd ve 

Makbuldür. 

Nona bir günü bir gününe uymıyan 

ve bazan da güzel koşular yapan bir 

kısraktır. Yarın bahsı müşterekte No. 
naya plase oynanabileceği gibi batak o

larak ganyan da oynanabilir. 

Çifte b:ıhs birinci ve üçüncü ko;ula: 

arasındadır. 

Bugün: Cumartesi 
Avrupa İstasyonlarından bu ali
şam dinlenebilecek seçme program 

(Ankara saati ile) 
Konserler 

19.- Leningrad (B. Senfonik kon
ser), Münib (askeri müzik kon• 

seri). 
19.45 t. N. R. (Şan Resitali)~ 
20.40 Tuluz (çeşitli konser). 
20.45 Londra, Droitwich (konser). 
21 Münib (Halle gecesi), 1. N. R. 

(Senfonik orkestra). 
21.10 Bertin (konser). 
21.15 Bükreş (Senfonik konser). 
23.- Budapeşte (konser), Milano 

(Piano resitali), Varşova (kon· 
ser: Bizet • Sehubert - Strauss)1 

23.15 Londra (Orkestra konseri}. 
Viyana (keman resitali). 

Hafif Miizik 
22.- 1. N. R. Fransızca • 
23.20 Post • Parizyen, Kopenhag~ 

Dlms Miiziki 
18.15 Roma, Napoli, Bari, 
19.40 Tuluz, 21 • Lcningrad, 
22.- Moskova, Post Parizycn, 
23.20 Kopenbag, 
23.45 Par.is, P. T . T., 
24.- Viyana. 

Opera, Operet, Tiyatro 
21.30 Radyo - Paris (Operadan na~ 

kil). 

21.30 Londra (Bir perdelik ispanyol 
komedisi). 

21.40 Roma, Napoli, Bari (La vie de 

Boheme • Puccini). 

t9.30 

ANKARA RADYOSU 
Operatör Şevketin konferans! 
Kl->sik plak ne!;riyatı · 
A · ns haberleri 

Müzik (Karpiçten n:ıkil) 

F·1 ~ı:-n ori1~ o-'t".\5tra 1 
Musiki ö-retmen olmlunua her pa• 

zar günü verilmekte olan kon ·n b~ 
hafta vcrilmiyeceği haber alın t r. "' 



ANKARA SERGIEVINDE: ·-
Modern alman sanatı 

alman 
ve 

• 
tezyın sanatları 

(Başı 1. inci ıaylada) 
nın hareket noktası ile gayesi a • 
rasmdaki gidişin, eski alman milli sa
natının ana hatları üzerinde, sadelik 
içinde güzellik ve kullanışlılık olduğu 
görülür. 

Alman sanatkarları, kendilerini ge
çici bir heves olan modaya kaptumamış
lar, milli sanatlarının ana hatlarım te
mel alarak, devrin ihtiyaç ve zaruretle· 
rini göz önünde tutmak suretiyle "mo
dern" mefhumunu tebarüz ettirmişler-

• 

Sergiye bir bakış 

dir. Zaten almanlığa has olan pratik o
luştan başka türlü bir eser çıkmış ol
saydı, o zaman bu e·ser, "alman" olmazdı. 
Fantaziyeye hiç tahammülü olmıyan 

''modern" mefhumu realisttir. Bu iti
barla Ankara Sergievindeki, alman gü
zel sanatı da, bir realite olarak karşı
mıza çıkmıştır. 

*** 
Yukarda kaydedildiği gibi, sergi, ya

rınki pazar akşamı kapanıyor. Alman 
propaganda bakanlığının, sergi komise
ri olarak seçtiği, Laipzig Grassi müze
si tezyini sanatlar krsmr direktörü Dr. 
Wicbmann'ın vermek ICıtfünde bulun
duğu izahlara göre: 

Böyle bir seyyar sergi tertibi fikri, 

1 
birkaç yıl önce ortaya atılmış ve ilk ön
ce, sima! memleketlerine gidilmesi dü
şünülın"iştiir. Ancak, politik bazr kay
gılar, bu teşebbüsü geriye bıraktırmış
tır. 

"Pratik" ve ''realist" düsünceler ce-

Türkiyenin hükümet merkezlerine ve 
büyük şehirlerine gidilmesine karar ve
rilmiştir. 

Cenub doğusunda sergi tertibi fikri
ne müessir olan hususlardan biri de, 
Basın Genel Direktörlüğünün neşret

mekte olduğu ve alınan propaganda ba· 
kanlığının yakından takib ettiği La 
Turquie Kemalist mecmuasındaki ya
zılardır. Bunların arasında "kurulan 
Ankara" adlı yazılar bilhassa dikkat 
toplamıştır. 

İlk programda, Kahire, İskenderiye, 
İzmir, Ankara, İstanbul şehirlerine gi
dilmesi tesbit edilmiş ise de, Akdeniz
deki poletik vaziyet dolayısiyle, Kahire 
ve İskenderiyeden vazg.eçilmiş, yeni bir 
programla Belgrad, Sofya, Atina, An
kara ve İstanbul yolu tutulmuştur. 

Almanyanın her bucağına dağılmış olan 
alman sanatkarlarının eserlerini teşhir 
eden bu sergi, dört hafta gibi pek kısa 
bir müddet içinde tertib editerek yola 
çıkarılmıştır. Kuvvetli bir organizasyo
nun mevcud oluşu, dört hafta içinde bin 
bir çeşid sanat eserini bir araya toplı
yabilmek imkanlarım vermiştir. 

Almanyada, ne kadar sanatkar var
sa, hepsi Rayhş kültür odasına kayıd

lıdır. Hepsinin ne yaptıklarım, ne kabi 
liyette olduklarını bu organizasyon ya-

Soldan sağa: Kolb'un '' Ayalcta genç kız,, ı 
- modren bir vazo - sergiden bir köşe. 

kından takib etmektedir. 
Laipzig'de, ilk ve sonbaharda olmak 

üzere iki büyük sergi açılmaktadxr. Bu 
sergilere, teşhir edilmek üzere getirilen 
eserler, bir jüri tarafından tetkik edil
dikten sonra, yalnız sanat eseri değeri
ni taşıyanlar kabul edilmekte, reddedi
lenlerin eksik v.e kusurlu tarafları gös
terilerek sanatkara direktifler verilmek
tedir. Bu direktiflerde de pratik olmak, 
belli başh bir rol oynamaktadır. 

İlkbahar ve sonbahar Laipzig sergi
lerinde teşhir edilen sanat eserleri ara· 
sında, beğenilenler Laipzig'deki Grassi 
müzesine satın alınmaktadır ki, .(\nka· 
ra Sergievinde teşhir edilmiş olan eser
lerin bir kısmını işte bu müzenin eser
leri teşkil etmektedir. 

Bu müze, 1880 de ölmüş olan Franz 
Dominic Grassi adındaki zenginin bı· 
rakmış olduğ 2 milyon 300 bin mark
lık vakıf ile kurulmuştur. Grassi ise bu 
parayı, Almanyaya portakalı 1856 da so
kup ticaretini yapmak suretiyle kazan· 
mıı> olan bir zattir. 

**'\ 
Belgrad'daki sergi noel yortufarı 

sırasında açılmış, orada da iki haf -
ta sürmüştür. Belgrad'daki sergi 
evi Ankaradaki kadar büyük olmamak
la beraber kale meydanı denilen yerde 
kurulmuş yeni bir yapıdır. 

Belgrad'dan sonra Sofyaya geçilmiş, 
sergievi diye bir şey bulueamadığın-

• nub do,;usuna doğru bir yoİ takib :den 
bir seyyar sergi tertibine de hakim ol
mt c; ve Almaııyanm mü'}terileri olan 
. Yı:. 'lavya, Bulgaristan, Yunanistan ve Sergidetı başka bir görünü~ 1r----

dan, hususi bir villayı kiralamak mec
buriyeti hasıl olmuştur. 

deki hayır müesseselerine verilmek Ü· 

zere ufak bir duhuliye alınmasını düşii, 
nüyoruz, diyen doktor Wichmann, ha.~ 
sılı alman sergisine ve hususiyle sanata 
karşı Ankarada gösterilen büyük alaka .. 
dan dolayı, derin bir haz ve minnet duft 
gusiyle ayrılacağız. Ankara'da, insanc 
kendine bağlayıcı bir kuvvet var. Sergi 
işlerine bakan Üniversite talebesi ild 
bayandan birinin, tekrar Ankaraya dö· 
nüp dil ve tarih fakültesinde okumak 
istediğine ne dersiniz? diye soruyor
du. 

Ankara'ya gelmeden önce, son ola
rak Atina'ya gidilmiştir. Gerek Belg
rad'da, gerekse Sofya ve Atinadaki ser
gi yerleri hususi müessese ve şahıslara 
aid yapılar olduklarından sergi komi
serliği kira vermek dolayısiyle, ufak 
bir duhuliye almak zorunda kalmıştır. 

Doktor Wichmann, "Dola§tığrmız 

memleketlerin hiç birinde Ankara Ser
gievi kadar güzel, büyük ve pratik bir 
Sergievine rastlamadık." demektedir. 

Balkanlardaki hükümet merkezleri
nin her birinde sergimizi iki hafta için
de, beş altı bin kişi ziyaret etti. Anka
ra'da ise. daha açıldrğmm ilk giinii se
kiz bin ki.<jiden az olmamak üzere ziy:ı
retçi geldi. Belki buna duhuliye alm· 
mamasının da tesiri olmustur. Ano,k. 
İstanbul<la actığrrmz sernide. Tiirkive-

Duyup sezen ve realiteyi gören inı

sanlarm yapacakları hareketlerden ol
duğu için, bu dönüşü de, biz Ankar;;ya 
bağlı olanlar, tabii buluruz. 

Bu ayın 29 unda İstanb~tl la açılacak 
olan sergi, güzel saııatlar akademisinde 
tertih edilecektir Orada da iki hafta 

açrk kalacaktrr. H. T. 

1, .. k ur Hava Kurumu 

PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ci Keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, liralık · 

ikramiyelerle (20.000,) 

~-
Terme - Ünye Yolunda 
köprüye ait ilan 

yaptırılacak iki 
.•' 

1 

Samsun Valiliğinden : 
. ı. ~ Terme köprüsü 20895 yirmi bin sekizyüz dolisan beş lira 52 

ellı ıkı kuruş ve Milic köprüsü 15700 on beş bin yediyüz lira 45 
kırk beş kuruş olmak üzere keşif bedelleri yekUnu ceman 36595 otuz 
altı bin beş yüz doksan beş lira 97 doksan yedi kuruştur. ı 

2 - Muvakkat teminat 2745 iki bin yedi yüz kırk beş liradır. 1 
3 - İhale 20 mayıs 936 cumartesi günü saat 12 de vilayet dai .. 

mi encümen~nde kapalı zarf usuliyle y~ıijlcaktır. . •· 1 

4 - Bu ışe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi · 
D - Fenni şartnameler. · 
E - Keşif hulasa cedveli 
F - Proje. 
lstiyenler bu evrakı vilayet Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. -· 
5 - Eksiltmeye girebilmek için Ticaret Odasında kayrtlı bulun-

duğuna ve bu iş derecesinde iş yapmış olduğuna dair vilayet Nafıa 
Müdürlüğünden alınmış veya tasdik edilmiş vesika ibrazı şarttır. 

6 - Eksiltmeye girenler bütün evrakı görmüş addolunurlar. 
7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif mektupları 

pullu olduğu halde o zarfın içinde ikinci bir kapalı zarfta olacaktır. 
8 - Zarflar ihale saatinden bir saat evel imza mukabilinde en .. 

cümen r.eisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönd-erile· 
ce.k mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gel .. 
mış olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış obnaaı 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul ıedilmez. . . 1 

9 - İhale 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanununun hU
kümlerine göredir. 

10 - Keşif hülasaları Fenni şartname eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi suretleri Ankara, İstanbul ve İzmir Vilayetleri 
Nafıa Müdürlüklerine gönd.erilmiştir. (1065) 1-1967 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

ETlBANK 
Genel Direktörlüğünden: 

1 - Ergani civarındaki Guleman Krom madenin
de yaptırılacak dokuz adet bina ile bunlara ait kana
lizasyon ve toprak tesviyesi eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: - · 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavelename 
C) Fenni şartname 
D) Planlar. 

. Talipler bu evr~kr beş lira mukabilinde Ankarada 
Etı B~k Genel Dırektörlüğünde Sekreterlikten ve 
~r~~~nı Maden~e Eti Bank Guleman Bürosu Direktör
lugunden alabılirler. 

3 - Eksiltme 30.5.936 cumartesi günü saat ıı de 
Ergani Madenindeki Eti Bank Guleman Bürosu Di
rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksil~me kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için şimdiye ka

d~~ as~ari 35 bin liralık bir yapı işini hüsnü suretle 
bıtırmış olmak lazımdır. 

. 6 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve tavin 
edılen saatten en aşağı iki saat evveline kadar Eti 
B.a~k Gule:ı-ıan Bürosu direktörlüğüne makbuz muka
bılınde verılecektir. 

~osta i~e. gönderilecek mektupların nihayet ihale 
saatınden ıkı saat evveline kadar gelmiş ve zarfların 
usulü dairesinde kapatılmış olması lazımdır. (1058). 

1--1970 • 
j:LTıraı:T~T.ı:TıTırıTırıTLTLTLTLTLTfTıTLTLTf,.;r:&:rLxLp -- .... ,... ____ ~·--·--- ~ --- .. 



- --- ---

- . ~- ~ -

~ ~ılı 1ııil111ıııı111~1~11111111il11111ı1111llilil1il1ıilıilil1111111111ı1il11111!1111111111 il il ı~ 1 

~ Sıın1er Bank ~ - -
·E Umumi Müdürlüğünden; i B k lığınd 
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Alakadaramn şimdiden ait olduğu dairelere müracaat a eyan-
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Gedilinasa İstanbul Jandarma 
1 ' 

. Satınalma l{omisyonundan: 
J d D .k. evinde yapılacak fanila ve çorap için kullanılan arma l ım . . .. . rv• 

ı ma1' üzere beş bin kilo yün fanila ve a.Itı .~~n kılo yun çora~ ıp t~ı 
·ı .ı·· t b' b yuz·· kilo pamuk çorap ıplıgı kapalı zarf eksıltmesı
ı e •ıor ın eş .. 1 l ·· ·· t 
ne konmuş ve eksiltmenin 19 Mayıs 936 gun emeç sa ı gunu saa 
orıbeste yapılması mukarrer bulunmuştur. Bunlar_ırı: tas~rl~nan ~-
d il ~ ·ı ·ık gu··venmeleri asağıda yazılıdır. Hepsının bır ısteklıye 

e en e ı , .. . l'kt · · b' ·h ı · · oldug- u gibi fanila ve çorap yuz ıp ı erının ır ve pa-
ı a esı caız · · d' Ek ·ı G muk çorap ipliainin bir istekliye ihalesi dahı caız ır. sı tme e.. 
dikpaşada Jandarma Dikimevi binası içindeki k?~isyonun:uzda ya· 
pılacaktır. Şart kağıdı onaltı kuruş bedel ~ukabıtınd~ k.omıs~ondan 
her gün alınabilir. İsteklilerin istiyeceklerı kaleme aıt ılk guvenme 
malsandığı makbuzunu veya muteber banka kefalet mektu~unu ve 
artırma ve eksiltme kanununda ve şart kağıdında yazılı saır beJg:
leri de havi teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evvelı· 
ne kadar komisyonda bulunmaları. (2284) 

İlk güvenme Tasarlanan bedel Ahnacak mikdar 
Lira K. Lira K. Kilo G. . .. . . _. 
900 oo 12.000 00 5,000 00 Fanıla yun ıplıgı 
990 00 13.000 00 6.000 00 Çorap ,, ,, 
421 88 5625 00 4.500 00 ,, pamuk ,, 

2311 88 30825 00 
1-1765 

Yapı yapbracal~Jarın 
nazarı dikkatine 

·, Ev, Apartıman ve bilumum Betonarme, Demi_r, Kargir •• Ahşap 
insaat ve su isleri Proje, mukavemet hesabatı keşıf ve fennı me5u
liyetlerini (T~knik Yapı Bürosu) en müsaid şeraitle deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Bürosu 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Foto apartımanı Numar::\ (4) 

ı Telefon 3629 1-1746 

Elektrik Eksiltmesi 
Havran Urayından: 
, 1 - Havran kasahasının elektrik tesisatı Nafıa Vekaletince mu- . 
.' saddak proje ve şartnamesi mucibince eksiltmeye konmustur. ~ 

2 - Lokomobil elektrik müvellidi tevzi tablosu, irtibat ·nakil. 
: leri, şebeke tesisatı ve bunların montajları ve sair bilcümle tefer
rüat ve malzeme kapalı zarf usulü iledir. Bedeli muhammen (28500) 
liradır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır. A. Eksiltme şartnameleri. B . Mu.· 
. kaveJe projeleri. C. Fenni şartnameler. D. Proje ve planlar. E. Ke
şifnameler ve teferrüatı. 

4 - İstekliler bu evrakı Havran belediyesinde görecekleri gibi, 
bedeli mukabilinde İstanbnl<la , Taksimde, İstiklal apartımanında 
elektrik mühendisi Hasan H::\Jetten alabilirler. 

5 - Eksiltme 10 Nisan 936 tarihinden itibaren 41 gün olup ek· 
silcme 20 mayıs 936 çarşamba günü saat 15 te Hc1vran belediye bi· 
nasında yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek ir.;n taliplerin kesif bedellerinin o/, 
?,5 ğu nishetin rle muvakkat teminat akçesi yatırmaları veya 2490 
N. kanunun tarifatı dairesinde bir banka mektubu getirmeleri ve 
şimdiye kaıiar bu gibi isleri vaotıklarını ve bu hıısustaki fenni ka· 
bilivetlerini gösteri r ve~:ka ibraz eylemeleri ve bunlar hir şirketi 
temsil erlivorlarsa. mııs<ldrlak vekaletname ve mukayyet buhınduk
ıarı ticaret odası veya muhakemesinden son tarıhtı bır vcsılta gbs
termeleri sarttır. 

7 - Teklif mektunları 5 ci ma<l<lede yazılı sa:'lat+en bir saat evel 
t.~lediye dairesine teslim ·edilecektir. Posta ııe gôn<lerııecek mek.. 
tupların nihayet mezkfır saate kadar gelmiş ve dış zarfının mühür 
mumu ile ~apatılmış olması şarttır. 

8 - Teklif mektunfa.rınrn 2190 N. kanunun -tarifatına ve hüküm· 
,Ierine uygun olarak hazırlanmış ~iması şarttır. (871) 1-1556 ... 

' Anllara İnlıisarlnr 
Başmüdürlü~nd?n : 

l Tütün ve İ<ki sanrt ,kJarile isoirto bidonlarrnm Ank"ranan Bey
pazarı, Ayas ve NaJlıhan, bos sandıklarla bidonların mezkur ma· 
hal',,rcJen Aııkaraya taşrma i ~;i açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bir yıllık taşn:ıa bedeli ( 1000) lira tahmin edilmiştir. 
Bu tası:r.a isi 1937 senesi mayısının otuz birinci güniinne karlar 

dev~m edecektir. Acık eksiltme 18 mayıs pazartesi saat 15 de Baş· 
rnüdiirlükte yapılacaktır. 

İ steklilerin şartlan anlamak üzere Başmüdürlüğe gelmeleri. 
(905) 1~1633 

O. O. YOLL~ RI VE UMANLARI UMUM 

MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMlSYONU iLANLARI: 

İT.AN 
1 

Muhammen bedelleri, muvakkat t eminac mikıfarian ve eksiltme 
fiaatleri aşana yazılı malzeme 11 Haziran 1936 persembe günü kapalı 
zarf usulli ile Ankaracla idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ic:e girmek istiyenlerin muvkkat t eminatları ile tekliflerini 
ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün sırasiyle saat 14 - 14,30 
ve 15 de komisyon Reisliğine vermeleri Iazımc'lır. 

Ş:u tnameler parasız oiarak Ankarada malzeme daireı:inden ve 
IIay darpa;;a<la tesellüm ve sevk Müdürlü~ünden dağıtılmaktadır. 

• . ( 1009) 

1 C''1si 
l - c.,.ıanize oluklu saç 
2 - G:ı!v:ıni e sac 

' 3 - 'ı'eıı~ke levlı~ 

Mnh.,mrnen 
L" 'c1i 

!:vt-J lira 

59~') " 
.540 • 

Muvakkat e 1·siltme 
teminatı Suati 

510.60 lira ıs 

4~ 5.50 .. 15,30 
'40.50 .. l6 

- l - 1878 

Hal<l{ari V allliğinden : 
1- Semdinli kazası hükılmet binasının inşası için Nafia Veka· 

letince musad'dak p.roje ve şartname mucibince on iki bin lira be
deli keşifli mezkfır inşaat gelecek seneye teahhüdata . girişmek 
üzere eksiltmeye konulmuş ve bu iş Defterdarlıkta eksıltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usulil«_ ihale olunacaktır. 

2- Bu işe ait evrak şunlardır 1 
A- Eksiltme şartnarnesi, -
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 onbeş gün müddetle 8/5/936 da baş1anmzş ve 

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

7,5 ğu olan dokuz yüz lira muvakkat teminat akçesi yatmnalaırı 
veya teminat mektubu göstemıeleri ve şimdiye kadar bu gibi iş

lerle meşgul olduklarını gösterir vesaik ve ehJiyetnamelerini iha· 
leden sekiz gün evvel DefterdarlıO-a ibraz, evrak kabul ve tasdik 
ettirildikten sonra teklif zarfları ~erisine koymaları. 

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

1 - 1926 

Bayındır Belediyesinden : 
Bayındır. ~e~ediyesinin bir senelik Mazot ve makine yağı ihti

y~c~ın .. temı~ını kapalı zarf usul ile 9-5-936 dan 30-5-936 ya kadar 
yır~ı .~~ muddetle e~iltmeye çıkarılmıştır. İhale 30-5-936 cumar
tesı gunu saat 11 dedır. hteklilerin sartnameleri Bayındır Beledi-
yesinden aramaları (1033/1195) ~ 1~1908 

Kütahya Cumuriyet 
Müddeiumumiliğinden : 

Bele~iyece kabul edilip halen satılagelmekte olan ikinci de
rece harcı ektqekten beheri 960 gram olmak ve yevmiye çoğu 350 
?zı_ 100 a~~t o1mak üzere Kütahya Ceza Evinin altı aylık ekmek 
ıh_~ıyacı ıçm l/5/ 936 gününden itibaren 21/5/936 gününe 21 gün 
muddetJ~ aleni müzayede ile ihalesi yapılacağı kararlaştmlıınış 
olm~kJa ıste~~ler. teminat akçelerile yevmi muayyende münakasa 
komısyonu rıyasetıne ve şeraiti öğrenmek üzere eyyamı saircde 
Ceza Evi müdüriyetine müracaatları bildi.rilir. (1053) 1- 1929 

Evkaf Umum 

Müdiirlüğündeıi: 

Akar No. Cinsi Mahalle ve sokağı 
50 Ahşap ev İfallaç Mahmut, 

203 Bahçeli 
Mektep sokağı 

ahşap ev :rdusabey Musabay 
s. 

59 Ahşap ev Bozkurt Ortasokak 

Muhammen muvakkat 
kıymeti teminat 
Lira K. Lira K. 
1400 - 105 -

1200 - 90 - 253 

800 - 60 - 47 

8 

8 

57 

6 146 Ahşap 900 - 67 50 397 ~7 75 dükkan Della~ Karaca Sa-
raçlar sokağı 

119 Ah .. ap i- 1600 - 120 - 2q6 6 60 
12ilki dükkan Koyunpazar Sa-

raçlar soka ğı 
Yukarda cins ve evsafı yazılı ev ve dükkanların mülkiyetleri pe

şin para ile satılmak iizere 6.5.936 gününden 26.5.936 gününe kadar 
20 gün müddetle acık artırmaya konulmuştur. İhale 26.5.936 salı gü
nü saat on beste ikinci evkaf apartımanında Vakıflar varidat mü
dürlüğünde y~pılacaktır. '!,'apu senAedini görmek ve satış şartlarını 
ö<Yrenmek istivenler her gun mezkur müdürlüğe gelebilirler. lstek-
Jilerin gününde müracaatları. (976) 1-1787 

Karacabey 
Belediyesinden : 

1 -Karacabey kasabasına 15 kilometre mesafede bulunan (Göle
cik) suyu getirilecektir. ~u suyun i_nşa ve tesis masrafının 934 yılı 
ray;cine göre keşif bedelı (9524~) lıradrr. 

2 - Plan, model, harita ve dığer evrakı görmek isteyenler Bele
diyeye müracaat edeceklerdir. 

3 - Şartnamenin birer sureti Ankara ve İstanbul belediyelerin
den istenilebilir. 

4 - Pl<'in, model ve harita vesair evrakın istinsah masrafı ken
dilerine aid olmak üzere isteyenlere gönderilir. 

5 - Eksiltme 27-1-936 tarihinden 27-5·936 tarihine kadar 30 
gün devamedf'cektir. 

6 - Eksiltme lrnpalı zarf_ usulüyle yapılacaktır. 
7 - Muvakkat teminat mıkdarı (6012) liradır. 
8 - İsteklilerin Nafra ve Sıhhiye vekaletlerince ellibin liradan 

yukarı iı-lerde müteahhid olabileceklerini gösterir vesaik ibraz et
me1eri şartdır. 

9 - Kapalı zarf usuliivle yanılacak teklifler 27-5-936 ç<ırşamba 
giinii saat 9 a kadar bolcdi,,e encümenine verilmis olacakdıı. 

10 - Eksiltmeve k'lntı 1an bu su işinin hey'eti umumiyesi bir
den ihale edileceai g-ibi kısım krsrmda ihale edileceğinlen teldif 
s~?iblerinin bu ciheti nazarı dikkate alarak her kısım için fiyat 
gostı>rmcleri sartdrr. 

D1 KKA T: Kesi f 934 yılında yanzlmrş olduğundan teklifl erde 
bu günkü ravicin e!':"'l tutu!m;:ısr enciimence nazarı dikkatte tutul
duğundan teklif sahihlerininde bu esasa rhy . t etmeleri menfaat-
ları iktizasındandır. (951) 1- 1722 

K~palr zarf usulil~ et..4iltme ilanı: 

Sümer Ban!{ 
' 

Umumi ~Iüdürlüğünden : 
1 - Safranbolu civarında Karabükde yapılacak 

bir adet işçi evi İn§aatı vahidi fia\ esasiJe eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşaat bedeli 10349 lira 
46 kuruştur. 

2 - Bu İşe ait eksiltme evrakı şunlardır: "4 

A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Fenni şartname, 
D) Keşif hülisası, 
E) Plan. 
İsteyenler bu evrakı bir lira. mukabiHnde Sümer 

Bank A~kara şubesinden satın atabilirler. 
3 - Eksiltme, 29 mayıs 1936 cuma günü saat on

beş buçukta Ankarada Ziraat Bankası binasında Sü
mer Bank Umumi Müdürlüğündeki Komisyonda yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - İsteklilerin 777 liralık teminat vermesi lazım

dır. 
1 

6 - Tek lif mektupları, yukarıda yazılı gün ve sa. 
attan bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Mü· 
dürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın fen
ni şekilde kapatılmış bulunması şartbr. 1-1892 

r1T1]? "f T :r:ı:>::J:r1xJ:r1x:L fl:r1xlSJ 

l(asiyer Aranıyor 
Ankaramn tanınmış tüccad bir müe&sesesinde kasiyer olarak is

tihdam edilecek bir Bay ve Bayana ihtiyaç :vardır. 
Asgari bin lira nakid veya banka kefaleti gösterebilecek taliple

rin ,tahsil derecelerini, vazih adreslerile ;çraber 47 numaralı posta 
kutusuna bildirmeleri. • 1-1950 

Evkaf Umu~ t 

-- - - -ı 

Akar 
No. sı -· 
30/69 
37/6 
40/ 12 
43/ 18 
44/20 

413/69 
414/ 62 
425/ 16 
426/18 
428/77 

11/28 
51/ 10 
94/ 00 
77/ 3 

I' 

119 · 
146 
25/26 
77/4 

, Müdürlüğünden: 
" Tbemin edilen 
t yıllık kirası , 
j Lira K. _A_k_ar_ın.....,m.~~ .... v_k_i_i ____ A_k_a_rı_n_n_e_v_l 

602 -
f 300 -

371 -
284 -
360 -
350 -
435 -
210 -
160 -
210 -
470 -
135 -
30 -

780 -

275 -
100 -
75 - / 

550 -

HocapaŞa Anafartalar Dükkan 
' Hocapap Zenclıli cami 
! 'I ,. 

1 '! H " ,, ,, 
Koynpizan 

" Saraçlar 

" ,, 
., ,, 
,, ,, 

" 
" ,, 
" 

" ,, 
" 

,, JI " 

ı . ,, # Furun aralığı ,; 
Aslanhlse Ulu kapı ,, 
Saman~arı İstiklal Vatiıf apar. 

; f- .' tıman ikinci 
' ~ · kat. 
1 Koyunp!prı Dükka"t 
Dellak 1'araca ,, ' 1 
Aslanhaı:ı:@ Atpazarr Baraka 

l htikiaij."Samanpazarı Vakıf ~' 
ı i"" partxman Ü• 

• - ... ./ " ../ ll çüncü kat. 
Yukarda yazılı akarların 1 Haziran 93 fitÜnünden 31 Mayıs 937 

gününe kadar bir senelik kiraları 10 May i 936 gününden itibaren 
on gün mü~d~.tle açxk artırmaya ~onulmu.şw.r. İhale 20 Mayıs 936 
çarşamba gunu saat on beşte varıdat MUnUf lüğünde yapılacalttır 
İsteklilerden % 7,5 teminatı muvakkate aıfua:caknr. Tutmak v; 
şartlarını öğrenmek istiycnlerin her gün ınezkur Müdürlüğe müra-
caatları. (1007) 1-1866 

Ankara V aliliğindeJ! : 
Mahal esi sokağı cinsi Umum 

No. 
12-34 

Mik<ları Hisse liaç taksit 
miktarı olduğu 

106 M. 2 tamamı nakten 
peşinen 

Yukarda yazılı arsaya talibi tarafından sürülen 153 lira bedel 
komisyonca layiki hadde görülmediğinden ihale işi 3-5-936 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

Akşemsettin Arahk Arsa 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere 32 lira 25 ku .. 
ruşluk dipozito makbuziyle defterdarlıkta kurulan satış komisyo. 
nuna müracaatları. (983) 1-1828 

Ankara Valiliğinden: 
Mahallesi 
Vattarin 

Sokağı 

Vattarin 
Cinsi 

ev 
Umum No. Metruke No\ 

10-11 124 
2009 

Yukarda yazılı üç oda, hala, mutbah, odunluk kömu"rlu''k k'l · · .. ·ı · 1 k · · , ı er ve saıreyı muştemı evın ay ı ıcarına sürülen 26 lira bedel k · 
h dd . ı A ·k .... 1 d·~· omısyon-

ca a ı ayı goru me ıgınden ihale işi 3-5-936 t ' h· d · ·b 
b. ··dd 1 - arı ın en ıtı a-ren ır ay mu et e pazarhga kalmıstır ' 

isteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey. sürmek ·· 24 r 95 
kurusluk dipozito kb . 1 uzere ıra 

· .. ma uzıy e defterdarlıkta kurulan satı§ komis-yonuna muracaatları. (982) 
1
_

1827 

Ankara İ hisarlar 

_ Başmüdür üğiinden : 
T"t" 

ak u ~~ ve r_:ı_üsldrat beyiye t ezkerelerinin müddeti 31 mayıs 1936 
r· ~m:_. ıt.e~egınrlen mayısın 20 inci gününden itibaren bu tezkerelc
l ınl egıştırılmesine başlanacaktır. Her bayi elinde bulunan tezkere· 
er e satış defterleri ve dört tane fotoğrafla birlikte 31 mayıs ak· 
samına kadar satış "ubem' ·· d · · d - · · • . 'l ıze muracaat e er ek tezkere1erını egıştı, 
recekle~clı:. 31 mayıs 1936 akşamından sonra müracaat edece k bayi· 
lerdne ınhısar resmi ceza ile birlikte alınacaktır. (1055) 1-193 1 



1 . ~,ı /\ NKARA L.l...J \. · . ı M AMiRL1G1 
SATLN ALIVIA KOMISYONU İLANLARI ı 

Satılık Arsalar 
Yenişehir Bakanlıklar karşı

sında ve Karanfil sokağının 
muhtelif yerlerinde. İstekliler 
Kınacı Hanında 23 numaraya İLAN 

İdareleri İstanbul levazım fm· ı '.ı-:,ine bağlı müesseseler için 83 
bin kilo siit 78 l.ıin kilo yoğurt 28 mayıs 936 perşembe günü saat 
15.30 da Top'1:ınede s'.\tın alına komisyonunda kapalı zarf!:'- eksilt
mesi yapılacaktır. Ta'1min bedeli südün beher kilosu on bır ~uçuk 
kuruş, yoğurdun on beş kuruştur .Süüün ilk ten;ıinatı. 715 lıra ~.7 
kuruş, yoğurdun 877 lira 50 kuruştur. Şartnamesı komısyonda go
rülebilir. Süt ve yoğurt birden verilebileceği gibi süt ayrı, yoğurt 
ayrı taliplere verilebilir. İsteklilerin kanuni vesaikle beraber tekli.{ 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel kom~yona vermelerı. 

(1003) 1-1861 

Ankara Elektril~ Sirketinden: 
' Elektrik direkleri boyanacağından hava açık olduğu tak-

dirde aşağıda yazrlr bölgelerde 17-5-1936 pazar günü saat 8 den 
17 ye kadar elektriği kesileceği ilan olunur. 

Hava yağışlı olduğu takdirde boya işleri 27-5-1936 pazar 
gününe kalacaktır. 

1 - Hacıbayram, !smetpaşa, Çankırı kapı, 

2 - Karaoğlan, sanayi, İbadullah ve Yenişar caddeleri, 
3 - Bahriye caddesi ve yahudi mahallesi, 
4 - Yenişehir müdafaa caddesi, 1-1973 • f 

•!m!"x1x1pLy1x1x1T11@r1::ı;1y1x1x1xL71z1y1T:f"'"~"t!17'1T1ı'#rl 

Anl~ara Valiliği Stadyum ve Hipod

rom Direk~törlüğüden : 
Pazar günleri saat 15 de yarış alanında yapılan ilkbahar at yarış

ları için otobüslü biletler Taşhanda Meydanpalas y;.n I' '':i oto!Jüs 
gişesinde ve otobüssüz biletler Karpiç ve Halk Pasta salonunda sa
tılmaktadxr. 

Bir günlük Bayan bileti 25 kuruş. 
Bir günlük Bay bileti 50 kuruş, 
Bir günlük subay, memur ve talebe bileti 25, 
Bir günlük Memur ve subay ailesi 12,5, 
Bir günlük otobüs gidiş ve geliş dahil subay ve memur 40, 
Bir günlük otobüs gidiı;ı ve geliş dahil subay ve memur ailesi 27,5 
Tenzilatlr biletler için memur ve talebenin daire veya mektep-

lerdan alacakları vesikaları gişe memurlarına göstermeleri mecbu-
ridir. · 

1-1956 

ANKARA TİCARET VE SANAYİ ODASI SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUGUNDAN : 

Sicilli ticaretin 90 numarasında Ankara Eczahanesi sahibi Arzu
man Nurettin unvanı ticarisiyle müseccel bulunan Nurettin bu ke
re Arzuman soy adını alarak badema "Ankara eczahanesi sahibi N. 
Arzuman" şeklinde unvanı ticaret ve buna göre imza kullanacağı
nı Ankara İkinci Noterliğinden musaddak 14 Mayrs 936 günlü ve 
5886/11555 sayılı dilekç.ede beyan eylemiş olmakla h" '"'tsu mezku
run dairede mahfuz vesaike müsteniden 14-5-936 tarihinde tescil e-
dilmiş olduğu ilan olunur. 1-1957 

.Nafıa Balianlığından: 
t 1 Temmuz 1936 çarşaır.'ı;a günü saat 15 de Ankarada Nafıa Ba
kanlığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 200 000 lira muham
men bedelli 400 ton kreozot kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

Şartname ve mukavele projesi on lira mukabilinde Bakanltk 
Malzeme dairesinden verHecektir. 

Muvakkat teminat 11250 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarmı 1 Temmuz 936 çarşamba gunıı 
saat 14 de kadar Bakanlık malzeme Müdürli.iğüne vermeleri lazım-
dır. (1-030) 1-1958 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUGUNDAN 

Ankara vilayetinde Karamusalla semtinde Kırkız mahall1esinde 
12 numaralı evde oturan T. C. tebaasından olup Samanpazarmda 1 
numaralı mahalli ikametgahr ticari ittihaz ederek ve kıraathanecilik 
işi ile i§tigal eden ve odanın 1902 sicil numarasında mukayyet bu
lunan Hacı Mebmedin unvanr ticareti Sabri oğlu Mehmed olarak 
14.5.936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1964 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ RE
İSLİGİNDEN: 

Ankaranm Atıf bey mahctllesinde gazeteci Ömer Faruk kansı 
Kurşunlulu Bekir kızı Zeynep vasıtasiyle Kurşunlulu Süleyın2n 
Sırrı karısı Hediyeye: 

Kocanız Süleyman Sırrı tarafından aleyhinize ( 11 / III/ 36) gün
lü Dilekçesile boşanma davası açmış oturduğunuz yerin meçhuliye
ti hasebile bu halıdaki dilekçenin bir örneği size verilmemiş oldu
ğundan tayin olunan (27-5-36) çarsamba günü saat (14) de yapıla
cak duruşmada hazır bulunmadığınız veya bir vekil gönrlermediği
n iz takdirde hakkınızda kam..ni muamele yapılacağr çağrılma kağıdı 

,yerine ge~mek üıere ilan olunur. (1067) 1-1969 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLT .... İ TİCARET 
MEMURLUGUNDAN 

Ankara Vilayetinde Keçiören semtinde Keçiören mahalelsinde 
sokağında 32 numaralı evde oturan ve T. C. te~aasmdan olup An
karada Çocuk sarayı caddesinde numaralı mahalli ikametgahı ti
cari i t t ihaz ederek tarihindenberi Terziltk ticaretiyle iştigal eden 
ve Ticaret odasının 1105 sicil numarasında mukayyet bulunan Ta
latın unvanı Ticareti Talat Akar olarak tescil edi lrl: ~i gibi b•t un
vanın imza sekli de Ticaret kanıınıırı .. n 42 iııd !""<1ddcsi mucir'nce 
d airece 15-5-936 tarihinc'le tescil edildi'{i ilan olu.ıur. 1-1963 

-~ ••_) •• • • '-' •• 1 
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Anl·ara fnı.; - .. r1"r,.,, ·-nıiidürlii ~ü namına şötncn<li.iferle gelecek 
olan tüti:'.n ve - i r ı i:e ispiı. :> bi<lonlarının istasyondan Caz
haneye ve gaı· •n, ıen ve htasyoncian veya civarmda!ti eski depo
d an B •şmüdürW!~ S'1t.3 <kpo .. ı na ve boş bidon ve sandıkların istas
y ona t?.~ıma i~i İ'"in yapıl:-n a~ık e~<s i tmede veri!en bedeller haddi 
Jayık göri.ilmccii ·· ·I n mi'·ı-'la'><ı ı ·.<;.')i6 tarihinden itibaren daha 
on gl!:ı t emdit er!i ' · ~ir ı' · e!>İ 22 M'!yıs cuma günü saat 15 de 
Bcı · liirlük binasında yapılaca!ı:tır. İsteklilerin Başmüdürlüğe 
m ' ıtları. ( 1060 ) l-19SQ 

Tel. 1032 1-1953 

M. M. VEKALETİ 
S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 

BİLİT 
Mil11 Müdafaa Vekaleti bi -

nasındaki elektrik tesisatı için 
on iki kalem elektrik malzeme -
si pazarlıkla satın alınacaktır. 
Keşif bedeli 504 lira 30 kuruş
tur. Pazarlık günü 18 - 5 ~ 936 
pazartesi günü saat 11 de M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

İstekliler pazarlık gün ve sa
atinde Ko. da bulunmaları. 

(1063) 1-1960 

BİLİT 
2"90 sayılı kanunun 46 ıncı 

madJesinin A f~krasına göre 
2500 kilo benzin ve 2500 kilo 
gazyağ'ı ayrı ayrı almaccıktrr. 
İsteklilerin J ') - 5 - 936 günü sa
at 12 de M. :rT. V. Sa. Al. Ko. na 
gelmeleri. (IU62) 1-196ı 

1 As. Fb. U. i .. 1d. S'ltm 
Alma Koı ~:syanu Uanlan 

YEVMİYE EN A ~ 500 EN ÇOK 
1c:oo KİLO 1"~8TF.RE VE 
Rl~NDE TAY AŞI SATIŞI 

Azami ve ;ıs ıri' mikrlarlarr 
yukarda yazılı ve beher kilosu 
30 santim iizerind 0 n bir srne1ik 
tahmini bedeli 1642 lira 50 kuruş 
olan talaş 29 Mayıs 936 tıırihin
de cuma günü saat 14 de açrk 
artırma ile Askeri Fahri kalar 
Umum Müdürlüğü satınalma ko
misyonunca satılacaktır. · 

Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat ohm 123 lira 
20 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazı lr 
ver-ıik ile mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (10~6) 

1-1919 

Çocuk Doktoru 

Dr .. Sami Ulus 

Satılık Arsalar 
Yenişehirde Selanik caddesi

nin Krzrl Irmak sokağına birle
şen bir noktasında altışar yüz kü
sur metrelik iki arsa satılıktır. 
Telefon: 2062 ye müracaat. 

1-1951 

4 

fi 7 40 
R kuruştur. 

Hayır işlerine ve veni 
cıl·"n kötanlara aid ilanlardan 
c~ ı" tı-ıı -:: ilat yapılır. 

2 - Zayi ilan ber'lelleri 
maktu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik. te'.'lekkür, ev· 
lcnme, vefat ve katı alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ARONE ŞARTLARI 
Müddet 

St"neliı'!i 
6 Aylığı 

Dahilde Hııricte 

17 Lira 
9 

" 5 

ZAYİ 
Tatbik m ühürümü kaybettim. 

·Yenisini yapttracağrmdan mu -
teber değildir. Kimseye borcum 
yoktur. 

U-?aklı müteveffa Musta
fa Banaz zevcesi Azize 

1-1965 

KlRALIK DAİRE 
Çankaya caddesinde vekalet

ler yakınında Sarı köşk karrşm
daki apartrmamn altı odah kalö
riferli alt kat dairesi ucuz kira
lıktır. Telefon: 1791 

t-1972 

ANKARA 3. ÜNCÜ İÇRA 
MEMURLUGUNDAN: 

Bir borcun ödenmesi için aşa
ğıda cins ve miktarı yazılı em
vali mahcuzenin 19 • 5 - 936 ta~ 
rihine müsadif salı günü saat 12 
de Ankara belediye satış salo
nunun önünde açık arttırma ile 
satılacağından taliplerin yevmi 
mezkurda hazır bulunacak me
murumuza müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Adet. 
1 Erika markalı müstamel yazı 

makinesi. 
2 Müstamel dolap. 
2 Müstamel masa. 
1 Şevrole markalı müstamel 

kamyon işler suretle. 
1 Ford markalı müstamel kam-

yon. 1~1955 

ZAYİ 

İstanbul Kasımpaşadaki evi
min satım muamelesinde kullan
dığım mühürümü kaybettim. 
Yenisini çıkartacağımdan eski
sinin hükmü olmadığını ilan ey
lerim. 

Ömer ve Remziye kızı Azmiye 
1-1966 

\'enişehiıde Atatürk bulva
rmd .. eski Sıhhat yurdu bitisi
ğinde ve Sclanik caddesin"de 
Ma,ıye şul.ıesi karşısında. 
Teieton. 2123 e müracaat. 

1 - 1155 

Acele satılık macar 
hayvanl~rı 

Zircıat enstitüleri karsısında 
ve Çankırı caddesinde Sül~yman 
A~anrn hanında bulunan Maca
ristandan yeni getirilmiş beş bey-
gir acele satılıktır. 1-1924 

l(iralılc ev 
Yenişehir_ son durak Mesru. 

tiyet caddesinde (7) odalı bci'hçe 
ve nezareti fevkaladesi olan (33) 
No: lu her türlü konforü haiz 
hane kiralıktır. 

İçindekilere müracaat ..... 
1-1952 

Kiralık Apartman 
"Yaz için eşyasiyle kiralık a

partiman: Havuzbaşı civan, ge
niş balkonlu, çok havadar Tel: 
3854" 1-1939 

En hoş meyva tuzudur. j 

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka

r<ıci !Terden mütevellit rahatsız-
1ıkl~rı önler. Hazmr kolaylaştırır. 

İngifö! Kanzu k eczanesi 
Bevo~lu · İstanbul 

im tiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyab lda r t: 
eden Yazı işleri Müdür ü 
Nasuhi BAYDAR 
Çankırı caddesi civarınd,.. 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

• 

1 ANKARA BELEDİYE REISLIGI İLANLARI 

iLAN 

1 
1. - Belediye binası altındaki 2400 lira bedel icarlı mağaza 31 

Mayıs 937 tarihine kadar açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminatr 180 liradır. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale

mine müracaat edebilirler. 
4 - Taliplerin 29 Mayıs 936 cuma günü saat on buçukta Beledi-

ye encümenine gelmeleri. (1074) 1-1977 

İLAN 

Halde 46, 33, 18, 12, 10, 8, 6, 4, Z Saman pazarında 12, 1, O' (ucın
larda 4, Atpazarında çayhane, 1, 196/ 120, 23 '24 numaralı dükkanl~a 
talip çıkmadığından on gün müddetle artırması uza~dmrştı~_. Tal.ıp
lerin 22 mayıs 936 cuma günü saat 10.30 da Beledıye encumenınc 
ve şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Hesap İşleri direktör-
lüğüne müracaatları ilan olunur. (1073) 1-1976 

İLAN 

1 - Yeni pazar mahallesinde arabalı sokakta Ali Rıza tarafından 
üzerine ev yapılan Belediye mah 127 metre murabb~ y~er. açı~ ~
tırma ile satılığa çıkarılmış ise de verilen bedel haddı layık gorul
mediğinden on gün uzatılmıştır. • 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Yazı işlen 
kalemine ve almak için de 22 Mayıs 936 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatlarr. (1072? I-1975 

!LAN 

1 - Yenişehirde 1316 cı adada Bayazıt saylavı Halit çocukları 
Ateş ve Işığa ait bir numaralı parselde ada fazlası olan 100 metre 
murabbaı arsa pazarlıkla satılacaktır. · 

2 - Muhammen bedeli (400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 _ Şartnameyi görmek istiyenler her gün Yazı 1şlerl kalemine 

gelmelidir. 
5 - Taliplerin 22 Mayıs 936 cuma günü saat on buçukta Bele· 

diye encümenine müracaatları. (1071) 1-1974 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1059 uncu adada 3 numaia1ı parselde;J7 metre 

murabbaı ada fazlasına itstekli çıkmadığından arttırma on gün 
uza tr lmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 129,50 liradcr. 
3 - Muvakkat teminatı 9.72 liradır. 
4 - İhale 26-mayıs-936 salı günü saat on buçukta Belediye en-

cümeninde yapılacaktır. . . • 
5 - Şartnamesini görme.k istiyenler her gün yazı ışlerı kale.mıne 

müracaat edebilirler. (1080) 1-1980 

İLAN 
1 - Hesap işleri için 300 cilt 

tanzifat ve tenvirat tebliğ ihbar
namesi ile 6000 adet muhtelif 
boyda cetvel tab'ı 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Bedeli muhammeni 155 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 11 ll· 
\ 

radır. 
4 - N ümunesini görmek isti· 

yenlerin hergün hesap işleri mü
dürlüğüne müracaat etmelidir. 

.S - Taliplerin 22 mavr.ı 936 
cuma günü saat on buçukta bele
diye encümenine gelmeleri. 

(1040) 1-1914 

Şarki l{araağaç 
Malmüdürlüğünden: 

On bir bin liraya hazineden satın aldığı arazi bedelinden baki· 
ye 6870 lira borcundan dolayı kapci zade İzzetin Armut lu ç~ftliğin: 
deki sekizde bir hissesine ait ve hazineye birinci derecede ıpo1ıekli 
arazisi tahsili emval kanununa tevfikan idare heyetince açık artırma 
ile satışa çıkarılmıştır. Müzayede 24-4-936 dan 25-5-936 tarihine ka
dar devam edecektir. Bedeli ihalenin birinci t aksiti peşin olmak 
üezere sekiz müsavi t ak si t le sekiz senede tahsili meşruttur. Talip 
olanların % 7,5 pey akçeler ile beraber Şarki Karağaç ve yahut bu
lundukları mahaller maliye dairelerine müracaatları ilan olunur. 

(1070) 1- 1971 

' YENi ) SiNEMALAR f KULÜP) 

BUGÜN BUGECE 

;BAYANLAR 
Milyonların sarfile vücude getir il

miş muanam bir revü fllmi 

BUGÜN BUGECE 

·KANLI KARGA 
/ 

,, Bnr:s Karlof - Bela Lugosı 

K-0.. ınç ve çek heyecanlı erns'.\I
. s iz bir sergü.ze~tin canlı t:~<·"' i 


