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Atatürk gitti Boğazlar }{onferan~ı «BARIŞ YOLU CENEVIffiDEN GEÇER,. 

Cunıurreisimiz Atatürk 
diin akşam I stanbul' a gitmek 
Üzere şehrimizd.en ayrılmış 

ve istasyonda uğurlanmıştır. 

22 haziranda Montröde topla1ıacak Fransız sosyalistlerinin 
politikalarının . ana hatl~trı 

-· 111 •• ··-·· .. -· .... •••••• .. ..... " . _ _..........-

BQ§beıke 

TANIŞMA YOLLARI 
Falih Rıfkı ATAY 

Ankara'da alman tezyini sanat
lar sergisinin başrnda bulunan 
zat: "- Sergimizi Ankara' da aç
mak fikrini ilham eden, La Tur
quie Kamalist adındaki mecmua
nız olmuştur. Propaganda vekili
mize gelen bu mecmuanın bil
hassa Ankaranın kuruluşu hakkın
daki yazıları bizi alakadar etti." 

Geçenlerde Macaristana giden 
bir arkadaşımız, orada A vrupanın 
en büyük mecmua "e gazeteleri
nin sahih ve başmuharrirleri ile 
buluştu. Onların, hatta içlerinde 
Türkiye hakkında yazı ve resim 
çıkmış olanlarmm bile yeni Tür
kiye' den haberleri yoktu: ''- Bi
ze, fakat kendi adresimize gazete 
mecmua ve broşür gönderiniz P' 
diyorlardı. 

Mısır ehramlarmın ne olduğu
nu bilmiyen avrupalı yoktur. 
Fakat Mısır turizm organizasyo
nu, her tarafta, broşürler, duvar 
afişleri ve bin türlü vasıta ile eh
ram edebiyatını tekrar eder, du
rur. Mesele, hatıraları üstünde dü
şünmeğe az vakti olan İnsanların 
herhangi bir şey üzerindeki alaka
sını durmaksızın uyanık tutmak
tadır. Tanmmanm sırrı, bir defa 
söylemekte değil, bıktırmıyacak 
sanat hünerleri ile, her gün tekrar 
etmektedir. 

Biz Kamalizmin maddi manevi 
inşa faaliyetleri üstünde cihan ala
kasını uyanık tutmağı, yalnız bir 
şeref ve gurur değil, büyük bir 
menfaat, hatta milli müdafaa 
menfaati telakki edenlerdeniz. 
Osmanlı imparatorluğu bir taraf
tan kendi idare ve kültür düşüklü
ğü, diğer taraftan onu parçala
ma·k istiyenlerin aksi telkinleri 
ile, hele neşriyatın büyük bir hız-
la kuvvetlendiği son bir asırlık 
zaman içinde medeniyet aleminin 
dışında tutulmuştur. Kamalizm, 
osmanlı imparatorluğunun enka-
zı altından kurtardığı türklük 
kısmını, yalnız mazi iftiralarına 
karşı tarihi müdafaalarla koru
mamış, kendi vasıtalarına göre hiç 
şüphesiz hayret verici bir inkılap 
ve inşa hamlesi ile, ona medeni
yet alemi içindeki haklı yerini ka
zandırmağa muvaffak olmuştur. 
Bu, kendimiz ve bizi yakmdan ta
nıyanlar için ne kadar doğru ise, 
uzakta olanlar ve bizi tanımağa 
vakit ve fırsat bulamıyanlar için 
eski masalların devamı da öyle bir 
hakikattir. 

ifrata ve fazla masrafa 
sapmaksızın, yalnız şimdi -
ki faaliyet ve tahsisatlarımızı 
tophyarak ve organize ederek ya
pabileceğimiz işlerin başında 
kendimizden mütemadiyen bahs -
ettirmek gelir. Her tarafa ajansı
mız Türkiye haberlerini yolla
maktadır. Fakat bu haberler dün
ya gazetelerinde şimdiye kadar 
Türkiye için devamlı bir sütun 
parçası teşkil etmeğe muvaffak 
olmamıştır. Boğazlar gibi elıemi
yetli bir hadise, yahud Balkan an- • 
tantına müstesna bir dikkat hali, 
veya büyük bir yangın ve zelzele 
olmaA:sa, Türkiyenin hiç bir gaze
tede ismi görülmeksizin aylar 
geçtiği olur. Kendi neşriyatfmız 

da hem sayıca azdır; hem tiraj 
ıni\darı ehemiyelsizdir. 

Yapacağımız işlerden bir ikin
cisi, normal bayındırlık ve urba

( Yazısı 2. inci sayfada) 

Bu teklifimize Balkan antantından ba~ka 
Sovyetler~ İngiltere, .lapoııya ve 

Bulgaristan müsh et ccvab vermi1tir 
Cenevre, 16 (A. 

A.) - Hususi mu- • 
habirimizden: Bo
ğular konferansı -
nm 22 haziranda 
yani, 16 hazi randa 
toplanacak konsey 
toplanttsından son
ra, Montrö'de top-

lanması için taraft
mrzdan yapılan tek
life bu hususta bi-

zimle zaten muta

btk olan Balkan an
tantl devletlerin-

den başka alakadar 
devletlerden Sov • 
yet, İngiltere, Ja -
ponya, Bulgaristan 
müsbet cevab ver· 
mişlerdir. ~ 

• 

Dış Bakanımız _ _ . . .. .. .. 
C 

, 
1 

Bogazlar konferansımn toplanacagı Montrö den hır gorunus 
enev.:-e ye ge me - · 

den evel Paristeki konuşmalarında kon- ı olan Fransa hükiimetinin de bugünlerde 
feransm toplanması hususunda mutabık müsbet cevabı bekleniyor. 

B. Eden Londraya 
döndül{ten soııra 

İngil terenin zecri tedbir
lerin kalkmasına taraftar 
olduğu söylennıektedir 

Londra, 16 (A •• 
A.) - Havas a
jansından: 

B~ l\ietaksas 
Balkan paktının Bulga

ristana daima açık 

olduğunu söyledi 
Atina, 16 (A.A.) - Bulgaristanın 

Balkan paktına girmesi ihtimaUerine 
dair bir türk gazetesinin haberi hakkın
da gazetecile.rin sualine cevab veren 
başbakan B. Metaksas, Balkan paktının 

her vakit için Bulgaristana açık bulun
duğunu kaydetmiştir. 

Paris, 16 ( A.A.) - Sosyalist partisi 
dün akşam, seçim muvaffakiyetini kut. 
lamak için, büyük bir toplantı yapmtş. 
tır. 

B. L eon Blum ile parti genel sekre
teri B. For söz almışlardır. 

B. For, refahı mehvedecek ve istih
laki azaltacak olan deflasyon siyasasma 
itiraz etmiş ve sosyalist tezinin istihlaki 
çoğaltmak ve ulusun servetini inkişaf 

ettirmek olduğunu bildirmiştir. 

B. For bundan sonra gelecek hükü
met adına söz söylemediğini tasrih et
mekle beraber, işsizliği azaltmak için a
lınması lazım gelen tedbirleri saymıştır. 

Bu tedbirler, ücretler baki kalmak, i. 
zin günleri tediye edilmek üzere hafta. 
da krrk saat çalışmak, iş tedariki için 
fevkalade büyük bir program, sanator

yom ve hastanelerin çoğaltılmasr, sıhhi 
olmıyan meskenlere karşı mücadele köy
lere elektrik verilmesi gibi şeylerdir. 

Bu planın, umumi menfaat ve milli 
müdafaa menfaatleri adına baş vurula
cak olan tasarrufla tatbiki lazımdır. Bu 

müracaat verimli olmadığı takdirde u
mumi olarak sermayeye baş vurulmalı
dır. 

B. Pol For sonra orduda ve hakimler 
arasında tasfiyeden bahsetmiştir. 

Genel sekreter partinin dış politikasım 
"bizim için barış yolu Cenevreden ge
çer" sözleriyle hülasa etmiş ve: "-Her 
birlikte silahsızlanmak ve ilk iş olarak 
ferdler elinde bulunan silah imal ve ti. 

caretinin devlet eline alınmast istene. 
cektir" demiştir. 

B. Blum nutkunda, yeni bükümetin 
kuruluş tarzı hakkında dönen şayiaları 

reddederek demiştir ki: 
"-Yarınki hükümetin nasıl kurula

cağım kmise bilmiyor, çünkü bizzat ben 
de bilmiyorum. Sarfedilen gayretler sa

yesinde yeni bir sosyete kurmaya mu
vaffak olunacağr muhakkaktır. Gerçi, 

bu hususta bir çok zorluklarla karşıla
şacağız. Fakat göze çarpan neticelere 
pek yakında irişmek için azmimiz vardır. 

Fr.mSIZ srısvalizmının gayelerını 

anl.;ıtan BB. Blum ve For 

Memleket uir değişiklik istiyor. Bu deği
şiklikliğin vuku bulacağından emin olu
nabilir." 

Guatemala Mill~t ler 
Cemiyetinden <;t'k ildi 

Meksiko - City, 16 (A.A.) - Gua
temala bükümetinin milletler cemiye
tinden çekildiğini bildirdiği resmen te

yid edilmektedir. Bu hükümet bu hare"' 
ketine sebeb olarak, bazı ekonomik mec
buriyetler ve milletler cemiyetinin A
merikanın hususi şartlarına kafi dere
cede tetabuk etmeyişini ileri sürmekte
dir. Bununla beraber Guatamalanın bu 
hareketinin asıl sebebin. milletler cemi
yetinin italyan - habeş harbma bir hal 
çaresi bulmak hususunda gösterdiği a-· 
ciz olduğu söylenmektenir. 

Guatt-nıab f'ekiltlikh·n sonra .. 

B. Eden 1 e, 

Cranberne d ü n 
akşam Croydon 
hava meydanına 

varmışlardır. 

Dış bakanlık 

mahfillerinde, B .• ·. 
Eden'in her şey
den önce zecri 

tedbirler mesele-

«Ulus» un Dil Yazıları 
Londra, 16 (A.A.) - Havas ajansın· 

dan: Dış bakanlık mahfilleri, Guatema
lanın milletler cemiyetinden çekilmesi
ni fena karşılamışlardır. Aynı mahfü
ler, ltalyaya karşı zecri tedbirler tatbi
kine devam olunduğu takdirde, Ekuatör 
ile Şilinin de cemiyetten çekilmelerin
den endişe etmektedirler. 

Londraya dönen 
B. Eden 

siyle uğraşacağı söyleniyor. 

İşaret edildiğine göre. İng-iltere, ha.- ı 
beşlerin ltalyaya karşı mukavemetleri 

gerçekten hiçe düştüğü sabit olursa, 

(Sonu. 3 Üncü sayfada) 

Günes ·Dil teorisine aöre su mefhunılu 
' b 

k~elinıelerin analizi 
VII. Yazan: H. R. TANKUT 

(. ı r) ile kıymetlendirilmiş 

(ağ). k ı· · · Bu ağ e ımesının hazan bir 

Atatürk düıı, i~ rıiliz ve fransız 
elçileriıı.i kabul etli 

(. ...ı... r) unsuru alarak başka ma
nalar verdiğini görüyoruz. Yukar
da getirdiğimiz misallerden Sü
merce ari, ar kelimelerinde oldu
ğu gibi. 

Bu kelimelerin Sümercede an
lamları temiz, su taraf mdan sili
nip, süpürülme, kanal ve nehir
dir. Güneş • Dil teorisine göre a
nalizlerini yaparsak aynı manala-

Suriye milliyetc;ilt·ri 
rJiilletler Cemiyetine 

başvuracaklar 
Şam, 16 (A.A.) - Dönen rivayetle· 

ı·e göre Suriye milliyetçileri Suriyenin 
erkinliği hakkında Fransa ile geçen gö
rüşmelerin akamete uğraması üzerine 
Milletler Cemiyeti!le başvurmaj!:a k;ı • 

rar vermişlerdir. Milliyetçiler, bL· ~c • 
selenin hallini, Fransanın dilediği gi· 
bi, tecile asla taraftar değillerdir. Av-~ 
rupa'da vaziyetin kötüleşmesi muhtari
yet emellerinin gerçekleşmesinin ko • 
laylasmrş olacağım milliyetçile.r giz -
lememe ktedir ler. 

.,. 

Cumur reisi Atatürk dün saat 16 da 
İngiltere Büyük Elçisi Sir Percy Lor
rain'i kabul et~iştir. Büyük Elçi Sa 
Majeste sekizinci Eduvardın tahta çık
ması dolayısiyle yeni itimadnamesini 
cumur reisine takdim etmiştir. 

Fransa hükümeti tarafından Ankara 
Büyük Elçiliğine tayin edilmiş olan Ek-

• rı buluruz: 

selans Ponsot da cumur reisine itimad
names:ni mutad merasimle takd:m eyle

miştir. 

Her iki merasim sırasında da dış 

bakanlık vekili B. Şükrü Saraçoğlu ha

zır bulunmuştur. Resmimiz fransız Bü- ı 
yük Elçisini Çankayaya giderken gös
t ermektedir. 

Su ile silinip süpü- (1) (2) ( J) 
rülme, kanal, ne- arr = ağ + ar + ağ 
hir anlamına 
Temiz, parlak ma- ar = ağ t ar 
nası na. 

(Sonu 5. inci sayfada) 
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wwwHaheş Harbinin ö~rettil~leri VVV\A.N 

YAZAN: GENERAL BRA TlER 

St,.ateji fenni. beslenme merke""ler · d (b d • 
'> • ~ 111 en ase e ravı-
'> ıaıllement) rok uzak mesafelerde m d ~ d l b .. .. . • e enı or u arın uyuk 

taarruz hareketlerıne geçemivecekl . . .. l I l · l . . erını soy er. ta yan ordu-
~rı, Habeşıstanda, asıl merkezleri olan sahilden 700 ve 800 
kılomeıre mesafeve kad ·· 1. b. 
S 1 ld : ar, surat ı ır taarruz yapmı~foı·dır. 
""' uk ıa he: bıı yenı vakıalar, es/.d struteji kaidelerini değisıire-
ce · ma ıyelfe midir? ~ 

Hayır! 

Fransız uenerallerin l R · ' · b ~e <en ı·atıer mn u mevzu iizerifüle 
yazmış oldurıu bı'r ... "kal · " ·· .. J e "llU eyı ·ı· uncu say amızlla okuyunuz. 
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SON D :1KiK.A : 
neticesi B. Eedeııin yolculuğunun 

nevrede takib olunacak hattı hareket 
hakkında ve Ren meselesi etrafında gö. 
rüşmüş ve bu görüşmesinden çok mem
nun kalmıştır. İngiliz mahfilleri, şeref
li olmasa da utandırmıyacak bir tarzı 
hallin bulunabileceği düşüncesindedir. 

Londra, 16 (A.A.) - Eden'in cuma 
günü Pariste yaptığı görüşmeler hak
kında hiç bir tafsilat verilmiyor. 

Bununla beraber Taymis gazetesinin 
~ğrendiğine göre, Eden, fransız dış ba
kanı Flanden'le habeş meselesi ve Ce. 

Japonyanın ııayılması 
Ain. e r i ka 

karsısında 
J 

Vasington, 16 (A.A.) - Dış bakan
ıık müsteşarı Filips gazetecilere beya
natta bulunarak Çinde japon yayılma 
faaliyetine karşı vasıtalı ihtarda bu

lunduğunu hatırlatmıştır. 

Gazeteciler simali Çindeki japon gar
nizonlarmın J takviyesini hükümetin 

dikkatle taki bedip etmediği sualine de 

B. Filips, geçen birincikanu:ıda rhs ha

kanı Hul'un Japonyayı Şi!ıı;ıli Çiıı 1e e

saslı siyasi tebeddüller y<ıpacak tqe0-

büslerden ve gerC'k Amerikanın. r.._eı e'~ 

diğer devletlerin menfaatlerine dokun

maktan ge.ri dlırmuş oluugunu h:"\tırlat

mıştır. 

Yunanistanda grevden sonraki dur111n 
A 1 .. d kavt yapmışlardır. İsçi kevfiyeti hiikii-

Atina, 16 (A.A.) - me e gun e- • · 
liklerinin artmasından ehemiyetli bir tü- mete şikayet ettiğinden diğ~r kuınpan-
tün firması lokavt yaparak faaliyetini dur yaların da lokavt yapmasından korku-

durmuştur. Tırhala, D emirhisar, Kozan, luyor. 
Syataşa, Kardıca tütün tüccarları da lo-

C e nevre görüşmelerinden çıkan netice 
B erlin, 16 ( A.A.) - Yarı resın~ 

Korespondans Politik diyor ki : 
" K ollektif sist emlerin en büyük h a

tası kollcktif har eketler-in tatbik tarzı-

dır. 

B aldvin son nutkunda bazı devlet • 
lerin milletlerarasr haklarıo bozulma • 
'ıa.rmda her defasında başka türlü hare
ket etmiş olduklarını söylemiştir. Bald
vin'in müşahedeleri tam değildir. ~al?
·lin şunu da görmeliydi ki, kollektıf sıs
temlerin başlıca hatası bugüne kadar 

sübj ektif hareket edilmiş olmasındadır. 
Şurasl sabit oJmuştur ki, hadi esleri sev
ki idare eden objektif esaslar değil fa · 
kat en kuvvetli devletin siy'ls1 tazyiki-

dir. 
o .rta ve küçük <levletler son Cenevre 

görüşmelerinde Milletler Cemiyeti sis

temi ile işbirliğini zaruretle büyük dev

letlerin menfaatlerine hizmet etmek teh

likesini yarattı~mı gvre.rek endişeye 

düşmüş olacaklardır.. 

Dünya ekonomisinin düzelmesi 
• • 
ıçın çare 

Berlin, 16 (A.A.) - Dünya ekono - ' 
misi alman sosyetesinde verdiği bir 
nutukta maliye bakanı Kont Şverin 
Krosig demiştir ki : 

da o nisbette artması Iazıım geleceği na

zariyesini hesaba katmak arzusunda de

ğildir. Bir milletin hayatı, ham madde

lere ve yahud ki yabancı dövizlere ta -

U L US 

Sovyet Rus)'a 
Lond~~a deniz anlaşması

na girm~ye hazır 
olduğunu bildirdi 

Londra. 16 (A.A.) - Roytcr ajansr
nin ö~rendiğ'ine göre, sovyet büyük el
<;İ">İ .l\faisk, Sovyet Rusyanın Londra de. 
ni7. anlt1Ş'llası;:ıa girmek iizere göri.işmc
lere giri"meğc ha7.rr oldu~unu bildiren 
hiı notayı dıs ideri b;ıkanhğrna vermiş
tir. GöriiSl""'lf'l,.rin V"'!ccek fı;ıfta ba~ında 

T.onrlr:vl~ h,...,ı.,,-=1r~iYr ve si'ıratl,. hifan_ 

1~""1ct ile ııcticelcnec~ ği üınid edilmekte. 
clir. 

Hi:- .:l"rr.wı hrrrl~ım J'rıl11mf'I.- i•:itı . 

Londr:ı , 16 (A.A.) - İngiliz - rus 
p :ırlaın ·ntcr komitesinin bir ziyafrti sı
rasında söz alan sovyet büyük elçisi B. 
Mask ezcümle şunları söylemiştir: 

- Gerek dünya gerekse Avrupa kı
tası bir yol dönümü üzerinde bulunmak
tadır. Milletler kollektif emniyet ile harb 
arasından geçmek mecbu.riyctin -
dedirler. Bütün Avrupada bir harb ha
vası esdiğini herkes teslim ediyor. Mil
letlerarasr vaziyetin fırtın ... lar merkezi 
herkesçe malfimdur. Tehlike zamanında 
bertaraf edilmezse harb, Avrupayı sara
cak ve medeniyeti mahvedecektir. 

Sovyet Rusya prensip itibariyle AI. 
rnany ile yapılacak görüşmelere itiraz et
memektedir. Fakat Hitlerin sulh planının 
hakiki bir sulh vadetmediği kanaatinde
yiz. Kanaatime göre, sulh ile alakadar 
öteki devletler toplu bir esas kurmalı ve 
Almanya ile yapılacak görüşmelerde bu 
esasa dayanmalıdır. 

Avusturyada durum 

B. Susnig 
' ' 

,.. 
«vatanı 

cephe» nin idresini 
aldı ele 

Yeni Leh kabinesi 
Kuruluş şekli hayretle karşılandı .. 

Varşova, 16 (A.A.) - Salahiyetli 
mahfillerde kaydolunduğuna göre, Po- • 
lonya'da büdçe parlamentoya verilir ve
rilmee kabinenin değişmesi mutatdır. 

Yeni kabineyi Skladkovski kuracak 
ve iç bakanlığını da alacaktır. B. Bek 1 
dış bakanlığında kalmaktadır. 

Skladovski, Mareşal Pilsudskinin pek 
yakın iş arkadaşlarından idi. 

Vaışova, 16 (A.A.) - Eski kabine
nin ~ekilmesi ve yeni kabinenin kurul
ması ile üç saatten az bi.r zamanda ya -
pılan hükümet tebdili kamoy tarafın -
dan hayretle karşılanmıştu. 

Yapılacak değişikliğin, bazı bakan -
lara münhasır kalacağım, yahudda, hü
kümet blokunun sol gruplarının dileği 
mucibince bir sıyasa değişikliği şek • 
linde olacağı sanılmakta idi. Halbuki sol 
muhalefet grupları da hükümet mesu -
liyetine iştirak ettirilerek bu grupları 
teskin etmek maksadiyle kurulmuş_ bir 
kabine karşısında bulunmaktadır. Son 
onbeş gün içinde gösterilen bir çok nam
zetler arasında general Skladkovski is
minin bulunmayışı bir hayli manalı -
dır. Hükümet bloku gazeteler, Skladovs
ki hükümetinin kuruluşunu, iç içleri 
bakımından enerjik tedbirler alınacağı
na bir delil olarak görmektedirler. Bu 
tedbidler, memlekette sükunun kurul· 
masma ve milli müdafaanın teminine 
matuf olacaktı.r. 

Sağ ve sol muhalefet par~ileri Ska · 
ladovski kabinesine karşı olmaya de -
vam etmektedirler. 

Gazeteler ne diyor? 
• 

Varşova, 16 (A.A.) Gazeta Pols-
ka'nın yazdığına göre, yeni bir hükü
metin kuruluşu, bir kaç zamandanberi 
hayli karanlık olan politik havanın ay

dınlanmasmı temin edecektir. 

Başbakanrn iç bakanlığını alması, 

hükümctin başlıca dikkatini iç işlere 

çevireceğini sarih bir şekilde göster -

Yeni kabin<:!de de dış bakam o1arak 
kalan B. Bek 

Kurjer Poranni gazeteı;ıine göre, ka
bine değişikliğinin bariz tarafı, bazı 

isim değişiklkleri yapılmış olması ele -
ğil, fakat üni foıma taşıyan bir ası.erin 
hükiimet baı,;ına geçişidir. Bu hadise, 
kargaşalık uyandıran elemanlara karşı_ 

lazım gelen tedbirlerin pek yakında a
hnacağmı, milletin birliğine yardım 

edecek man::vi ve maddi bütü nkuvvet -
lerin te-:?vik edileceğini, i.:in, ekonomi -
nin, kü!tür:.ııı ve terbiyenin oıganize e
dileceğine bir delil teşkil eunekteılir. 

M llhafazaka.r gazete olan Czas di -
yor ki: 

" Yeni başbakanın şahsiyeti, sola 
doğru Lir temayüle ve hatta sol mtılıa -
lefetle bir antant yapılmasına karşı uir 
garanti teşkil etmektedir. 

" - Her milletin kendi ihtiyaçları

na riayet edilmelidir. Bu mesele bahis 
mevzuu edildiği vakit, alınan milleti, 
biç kimsenin eski "alman sömürge me
suliyetleri" efsanesini yaşatmağa kal
kışmıyacağı ümidindedir. Alınan de
mokrasi siyaseti, nüfusun sayısı a.rttık

ça mutlaka ipt idai madde ihtiyacının 

bi olamaz. Almanyanın sömürge mese

lesi de açık kapı prensipi esası üzerine 

halledilemez: Almanyanm para vaziye
tinin ancak onun muhtac bulunduf;•ı 
ham 

1

maddeleri kendi parasile salın ala- • 
bildiği zaman iyileşeceği çok zaman u
nutulan bir hakikattır." 

[ 

mektedi.r. Zaten, memleketin son aylar
daki iç vaziyeti bazı endişeler uyan -
dıracak mahiyette idi. 

• • Express Poranny gazetesi, General 

Muhalefet gazeteleri, şimdiye ka -

dar tatbık edilmekte olan sistemin de
ğiştirilmemiş olduğundan dolayı tees -
süf etmektedirler. Bu gazeteler aynı za 
manda General Skladkovski'nin milli 
muhalefetleırle de mücadele edeceği ka' 

naatını izhar etmektedirler. Bu gazete-( 
lere göre, bu niyetin kabine değişikliği-: 
ne başlıca sebeb teşkil etmiş olmasl: 
muhtemel olduğunu yazmaktadırlar. 

_.HABESISTANDA DURüM . - .. 

Habeş ileri gelenleri de Filistin'e gidiyor. - İtalyan 
mahfilleri yeni bir habeş hükümetinin 

kurulduğunu yalanlıyorlar. 

Londra, 16 (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazetesinin yazdığına göre, Adisababa
daki İngiliz elçisi ile bazı diplomatik 
delegeler çarşamba günü İtalyan başku
mandanı Mareşal Badogliyoyu resmen 
ziyaret etmişlerdir. Söylendiğine göre, 
lbu ziyaret İtalyanın Habeşistan üzerin
deki egemenliğini tazammun eder ma
hiyette değildir. 

Ha.beş ileri gelenleri 
Filisline gid iyorlar 

Londra, 16 (A.A.) - Port • Saidden 

bildirildiğine göre, içinde bazı habeş 

ordu şefleri bulunan Mişel Jak adlı 

fransız gemisi cuma günü bu limana gel

miştir. Şimal ordusu başkumandanı Ras 

Nasibu, Makonnen imparatorun un toru

hu ve çocukları sekreter ve hizmetçileri 
remide bulunmaktadırlar. Bu habeş şah
'iyetleri Filistine gitmektedirler. 

Dumdum kurşunları meselesi 
Londra, 16 (A.A.) - İngilterenin 

Habeşistana verdiği söylenen dumdum 
kurşunları hakkındaki anlaşmazhk için 
Morning Post gazetesinin diplomatik 
tnuhabiri, resmi mahfillerin bu hususta 
•htiyatla hareket ettiğini bildirmekte
air. Bir italyan ajansının habeş elçisini 
teşvik ederek üç milyon dumdum kur
!Unluk bir sipariş kağıdını kendisine 
.iınza ettirdiği hadisesi ingiliz mahfille
t ince ne red, ne de teyid edilmektedir. 

Bununla beraber bu husustaki inandı

rıcı deliller toplanmıştır. B. Eden Lon
draya dönünce bu meselenin ilk olarak 
t etkik edileceği söylenmektedir. 

Ronıa, yeni habeş lıükii.meti11in 
lmrulduğımu yalanlıym·. 

Roma, 16 (A.A.) - Sudan sınırı ya

kınında bir habeş hükümetinin kurul

duğu haberleri hakkında salahiyettar 

mahfilJerde kaydedildiğine göre, bu gi

bi teşebbüsler her türlü ciddi mahiyet

ten mahrumdur. Çünkü ortada bir ol

dubittilik vardır. 

Harrar emiri de teslim oldu. 
A smara, 16 (A.A.) - Eski Harrar 

emiri i talyan makamlarına sığınmıştır. 

Harrar halkı İtalyan kumandanlığı. 

n m verdiği emre itaat ederek kitle ha

linde gelmekte ve silahlarım teslim et

mektedir. 

Negüsün srhati 
Kudüs, 16 (A.A.) - Negüs'iin mat

buat dairesi, impartorun bir kalb krizi 

geçirdiği hakkındaki haberleri yalanla

maktadır. İmparator ancak gaz zehirlen
mesinden hafif ınustaribtir ve bumın d'.-1. 
sebebi şimdiye kadar bir mütehassıs ta
rafından tedaviye vakıt bulamamış ol • 
masıdır. 

• 

Vatani cenhenin i1aresi ni ele 
alar. B. Şuşnig 

Viyana, 16 (A.A.) - "Vatani cep

he"nin kumanrlasınr başvekil Şuşnig 

bizzat kendi eline almıştır. 

Başvekil Avusturya'da yan askeri 

bütün teşekkülleri dağıtıp, yalnız fede. 

ral ordunun yanr başında ve fakat drşın. 

da kuvvetli bir milis muhafaza etmeğe 

kar;ır vermiştir. 

B. Şuşnig gazetecilere demiştir ki: 

"- Milis, vatani cephenin icra kuv

veti olacaktır. Bayrağı beyazla yeşildir. 

Bunılan böyle bir çok teşekküller ara

sında rekabet kalmıyacaktır. Milisin dı

şında yalnız askerler vardır. Bütün te

şekküller vatani cephenin çerçevesi içe

risine girmelidir." 

Başvekil bu değişikl; ~in ne azman 

. yapılacağını söyJemeIJ?iştir. 

Skladkovski'yi, Mareş,al Pilsudski'nin ı 
en güç işleri verdiği bir hareket adamr 
olarak selamlamaktadır . 

Bir İngiliz -Fransız 
yakınlaşın.ası 

olmıyacal{ mı? 
Faris, 16 ( A.A.) - B. Leon Blum i

le ingiliz dış işleri bakanı arasında vu
ku bulan görüşme için Ekselsiyor gaze
tesi, iki hükümet adamının Fransa ile 
İngiltere arasında iş birliğinin kurulu
şuna inanmakla beraber, dış sıyasa ba
kımından bugünün ehemiyetli mesele· 
leri üzerinde anlaşabileceklerini san
malda bir hataya düşmüş olacaklarını 

yazmaktadır. Söylendiğine göre, B. E
den, ingiliz kamoyunun çok tezadlı te
mayüllerinin tesiri altında bulunmakta
dır. Buna karşı B. Eryonun dış bakan
lığa tayin edilecek zat hakkında gös
terdiği muhalefeti yenmek endişesi için
de olan B. Leon Blum, B. Flandenin 
selefinin mesuliyetlerini şimdiden ta
yin etmek istememektedir. B. Leon 
Blum genç İngiliz bakanının B. Muso
liniye karşı beslemekte olduğu sabit fi
kirle dolu görünmemektedir. 

B. Blum'un B. Atli'ye 
söyledikleri 

Londra, 16 (A.A.) - B. Edenin Le
on Blum ile yaptığı görüşmeyi bahis 
mevzuu eden Deyli Telegraf gazetesi, 
Blum kabinesinin miJielter cemiyeti sı
yasasma daha kuvvetli bir yardımda bu

lunması muhtemel olduğunu yazmakta· 
dır. Bu gazetenin elyevnı Pariste bulu. 
nan muhabiri şu haberi verm ktedir: 

İngiliz işçi partisi şefi B. A tli P a
riste bulunduğu sırada, Leon Blum, 

fransız hükümetinin Londra muhalefet 
partileri ile iş birliğinde bulunması im kA & 
anının mevcud olmadığını kendisine 

söylemişti~ 

Zehirli gaz nıeselesi1 

tetl<lk edilecek• 
Cenevre-, 16 ( A.A.) - Milletlerarasl 

kızılhaç komitesi, Cenevre anlaşması 
hükümlerine italyanlarla habeşler tara
fından ne dereceye kadar riayet edilmiş 
olduğu hakkında tahkikata başlamağa · 
hazır bulunduğunu milletler cemiyeti

1 
umumi sekreteri B. Avenola bildirmiş
tir. 

Hatırlardadır ki 13 ler komitesi, Ha
beşistan'da, bilhassa zehirli gazlar ku!- , 
lanmak suretiyle harb nizamlarına aykr-' 
rı bütün hareketlerin kendisine haber 
verilmtsini milletlerarasr krzılhaç ko· 
mitcsinden dilemişti. Milletlerarası kı
zxlhaç komitesi bu dileği reddetti ve se
beb olarak da kızılhaçm tam bir bitaraf
lık muhafaza etmesi lazım geldiğini ve 
duyduğu şeyleri gizlemek mecburiye
tinde bulunduğunu ileri sürmüştü. u. 
kin bugünkü günde, bu malftmatı istl

yen sade milletler cemiyeti olmayıp. f. 
talya ile Habeşistan da aynı arzuvu iz
har eylediklerinden evelce ileri sÜrüle!l' 
mazeretlerin artTk hükmU kalmamıc;trr. 

B. Eden Londra,~a 
döndükten son~·a 

(Başı 1. inci sayfada) 

zecri tedbirleri kaldırmak taraftarıdır. 
Zira bu takdirde zecri tedbirlerin 

hiç bir faydası olmıyacaktır. 
Burada hakim olan kanaat sudur ki 

zecri tedbirler her halde ka,dr;ılacak i: 
se de İngiltere hükümeti böyle b ir ha· 

reketi cihan kamoyu kar'"'"''1da " '·k 
göst!rebilmelc için bir <>ebep ar::, t ui 

·- maktadır • 
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Oev let ha' ayolbrı 
Tayyare ~adar eneıjili hareket ve 

'11gl istiyen vasıta tanımıyorum. Hava 
roUan işlerimiz nafıanm elinde hem 
enerjiyi, hem muhtacı olduğu tekniği 

~uldıı; bunu, Ankaranın üstUndı:n ge

~ üç yeni tayyaresi ile a.s;ıkça gör
dük. Fakat. bu işte ba§1angıçtanberi gö
ae çarpan tutunıun. bu mutlu :sonut:u 
'ICreceğini. çok öne.eden kestirmjJ bu
lwıdı:ğumllZll da lıilhassa söylemek is
tiyorum. 

Nafı:a, devlet hava yollaTmı üzuine 
Aldığı zaman 'Verdiği bir ıs.ıra enerjik 
kararla. yalmz: bu hizmeti ınuvaffak:ı
yet!e başarma.k umudunu değil. bundan 
daha fazla olarak ulmiğe chemiyct ver
mekte olduğunu ispat etmişti. Elde bu
Junanlan bir kalemde yok gyrp emin 
tayyare. modern tedıizat olmadıkça qc 
bı.şla.mıpıı bu genç ve yeni idareye. 
gerçek. enerji ve teknik kudretin ttınel 
olduğu kabul edilmelidir. 

Vapurun denizlerde dolaşabildiği :her 

havada uçabilen. yerlerde süriinen kor
kunç karanlık bWatlan yenen tayayre
ye, Türkiyed.e de bu nsıflan ilıcazandır
mağa azmctmiı olan devlet han yolla
rını ve onu çelik ell~riyle tutan büyük 
Nafıa Bakanını, türk havacılığına ka
zandırdıkları bu şeref önünde, saygı ile 
anar ve kutlarım. 

Önümüzdeki haftalar is;inde - hiç şüp
he yok her şeyi tamamlanınca • munta
zaman çalışrnağa koyulmasını bekledi
ğimiz hava yollarının. türlü moıkrn 

techizat ve tesisatiyle şarkın örnek bir 
müessesesi olacağma inananların başın
da ben varım. Ve bu mutlu idarenin bü· 
yük türk havacılzğma başlangtç olması 
dileğindeyim. 

Enerji ve tekniğin, istekle kafanın 
neler yapabileceğine, devlet hava yol
larından daha iyi bir misal aramak la
zımmıdır bilmiyorum. Ama benim bil-

' diğim odur ki bu idare ile, milletçe ö

vüneceğfoı.izi görmekte gecikmiycc'!ğiz. 

Şakir Hazim GÖKMEN 

Memurların sicille teka
üdü hakkında bir tanılın 

Memıuların siclen tekaüdlüklerine 
dair olan 2936 numaralı kanun hakkın. 
da finans bakanlığı alakalılara mühim 
bir tamim yapmıştır. 

Bu tamime göre kanunun meriyet 
tarihi oliltl l O nisan 936 tarihinden iti
baren zabitlerle askeri ve mülki memur
lardan ahlak noktasından hükmen veya 
nizamnamesi mucibince tekaüd edilmış 

olanlardan 10 nisan 936 tarihinden evvel 
bir vazifeye tayin edilmiş bulunanlar 
hakkında bu kanun hükümleri tatbik e

dilmiyecek ve bu gibiler hizmetlerinde 
kalabileceklerdir. 1 Onisan 93 tannin
den sonra hizmete alınanların vazifderi 
ne nihayet venlccektir. 

§imdiye kadar vazifeye alınnuyan. 

lara bir vazife verilmiyecektir. 10 nisan 
~36 tarihinden sonra ahlak ·noktasından 
tekaüd edilmiş ve edilecek olan1arın her 
h.:ngi bir suretle kanunun ikinci madde
sinde tasrih olunan hizmetlere tayin e. 
dilmelerine imkan olmıyacaktır. 

'17 MAYIS 1936 PAZAR 
==-

usa Memleliet 
Haberleri 

Sinobun üc kazasında elektrik 

IA EŞ HAR İNİN öGRETT.KLE .I 
Bu yıl Sin;p vilayeti hususi idare 

büdcesine "elektrik tesisatına yardnn''
namiy le tahsisat konulmuştur. Bu su• 
retle. Boyabat, Ayancık ve Gerze ka• 
zalarınm elektrikleri ikmal edilecektir. 

Le Temps gazetesinde General Ba
ratier imzasiylc çıkazı bir yazıdan: 

!914 <len önce fransız kurmayı, İn
giliz - Boe.r ve Ru:. - Japon barblan.un 
vermiş olduğu lıi!giler üzerinde kafi. 
derecede düşünmeden, derhal taarruza 
geçmek esaJU üzerine kurulmuş bir dok
trin kabul ettiği için haklı olarak ten
kitl ediliyordu. A fcika ve Asyada ge

çen harblarm daha derin bir surette, 

tetkiki, silahın tedafüi kudretini unut

maya meyilli olanları saygıya davet e· 

decek, ve netice itibariyle, ı:amanm tak· 

tik ve stratejik telakkileri üzerinde ba
yrrlr bir tesir yapacaktt. 

Onun içindir "ki, habe~ harbuun, mut
lak telakki edilen buı fikirleri değiş· 
tirmek, Teya henüz üz:erinde tereddüd 
edilen motörlü vasrtalarm kullanı1ması 
hususunda bizi biraz aydınlatmak va
ziyetinde olup olmad1ğm1 şimdiden a
raşt1rtnaya çalışmak faydalıdrr. 

Her şeyden önce bir nokta dikkati 
çe":er. Harb hareketine geçmiş ve en 
yak'n beslenme merkezleri olan demir 
yolunclan 100 ki1ometre uzaklaşmı§ olan 
Avrupa ordul?.rımn, bu beslenme rner· 
kezi cephelerine yakın1aştırılmadığı 

mi.iddteçe hareketlerini durdurmaları 

lüzı:ımu, strateji fennince kabul edil
mektedir. Bundan b?skaca da, m~rkez
le kıtalar arasmda nakliyede knllamlan 
kamyonlar günde ancak 100 kilometre 
yapmaya muktedir oldukları için, bu 
kamyonların, biri getiren, biri de geri
ye dönen, iki kafile teşkil edecek kadar 
bol olmaları da lazımdır. Aksi takdir
de, kıtaları beslenme merkeı:lerinden a
yıran mesafe, bugünkü s:ıah1arın pek 
fa7.la olan istihlaki sebebiyle, yan ya
nya indirilmek icab eder. 

11 İkinciteşrin 1918 de, eğer mütare
ke ilan edilmemis olsaydr. müttefikle
rin. almanlann çekilicleri ~asmda 

vücuda getirdikleTi tahribleri tamir e

d bi!mek icin durmaya me~hor kala
cakfannı. Mıue-1al Foş hahra1armda a
cıkr:o ~ylemektedir. 

İmdi, Habe'Sistnn gibi hem demiryo· 
!undan, ve hem de yoldan mahrum olan 
bir bölgede ne m~ahede ediyoruz? 

Bli.tün yiyecek ve ceph:ıne dışardan 
geldiği icin, tabii beslenme merkezleri 
şimal orduları için Masua ve cenub or
duları için de Mogdisçiyo'dur. Bununla 
bcrater, Eritre'de. italyan lnrvvetJeri. 
beslenme kaynaklarından 800 kilometre 
mesafede bul •nan Adisababa'ya varmış
lar ve general Graziyani'nin kıtalarr, 

Mogdisçiyo'dan 700 kilometre unkta 
Sasabaneh önünde çetin ve uzun muha
rebeler yapmı§lardır. Bu yeni vakalar 
eski kanaatleri t"Kzib edecek midir? 

Bu soruya cevab vermek iç;n. her iki 
ce'>hede italvan i1 erlevi~·n;n ıt:f',·aniz

masmı tetkik etmek rrerek1idir. Eritre
de, Masua'dan 100 kilometre mesafede 
olan A~mara onerasyonlar için yardım
cı merkez ba1ine konuldu ve bütün ye
dek yivecek. silah ve <:e...,hane oraya yı
<ğıldr. Şu ha1de, burası Mao;ua'run yeri-

ne geçti. Kıtalar sahile çıkarılır çıkarıl· 
maz, kötü iklimli kıyılardan uzaklaştı
rılarak Asmara srrtlarma götürüldüler 
ve orada kamp kurdular. 

3 İlkteşrin 1935 de, bu kıtalar, Erit· 
re'nin cenub sınırı olan Mareh nehri
ni aşarak birkaç gün içinde 60 kilomet
re cenubta bulunan Tigre'de Adua ve 
Aksum'u aldılar. O z11.man Asmara'dan 
150 kilometre mesafede idiler. Hareket 
başlamazdan önce sınıra kadar yapılmış 
olan yollan bulunduklan yere kadar u
zaımak için durmaları icab etti. 

Mareb civarında hareketsiz kalmrş o· 
lan otobüslerin yerine ba~langıçta ka· 
trr kervan!arr krtaJann maddi hayatmı 
temin ettiler, ve ilk yedek yiyecekleri 
onların yanında biriktirdiler. Bu har
bm en kritik safhasıdır. Çünkü eğer yi
yecek ve cihazları yakm1a!?tıracak olan 
yolların bitmesinden önce italyanlar 
bir taarruza uğrarlarsa her şeyden mah
rum kalmak tthlikesine marnzdurlar. 

Fakat hiç. bir taarruz yapılmadığı 

için. yollar kamyonların işliyebileceği 

bir hale geldi ve Asrnara'nmkiler yeri
ne krtalarm gedsinde yeni depolar ku
ruldu. 8 son!e~rinde, veni bir taarruz 
için her şey hazırdı: İtalyanlann sol 
yanı M"'kalleyi i!igal etti; merkez, Ah· 
bi - Ahdiye yerlefjtİ: sağ yan, Takazza 
nehri kryılarma geldi. Merkez ve sağ 
kol, arazisi çok arızalı ol.an Tembiyen 
ve Şire'de oldukça kuvveti mukavemet
lede k.ar.şılaştılar. Sonra, yeniden hare
ketler durdu; beslenme merkezini ya
kmlastrrmak için yeniden yoUar yapıl
ması laz:rmdrr; gene bir kritik devre bu 
suretle başladı. 

Daha ıs sonteşrinde, Mareşal Ba
dogliyo, Mareşal dö Bono'nun yerine 
geçmiş olmasına, ve yeni Başkumanda· 
nın daha hızlı iş göreceği söylenmesi
ne rağmen, 15 şubat 1936 da, cephede 
fazla bir değişiklik görülmiyordu. Hal
buki yollar uzatılmış, yiyecek ve cep
haneler kıtalara yaklaştırılmış oldu
ğundan yeni bir taarruz için her şey 
hazır gibi görünyordu. Fakat, Avrupa
run hayret etmeğe basladığı bu zahiri ha
reketsizlik. Mareş.a.l Badogliyo'nun şa· 

şırtıcı .zaferlerinin başlıca sebebi ol
muştur. Mareşal, habeşlerin psikolojisi
ne iyice va.la:ftı. Kendilerini dünyanın 
en iyi askerleri addeden ba.beş!er che

miyetli mi1ı::darda biriktikleri zam.an, 
cenk? hararetlerinin onları taarruza 

sevla:deceğini biliyordu. Yava-ş bir su

rett: seferber edilmiş babe-ş orduları 

.şimdi cephenin karşrsroda bulunuyor
du: ve M.arc?] sabrr1a onlz.n beldedi. 

İkinciteşrin sorumda, dü.~ kuv
vetleri tarafından. sayıca ehcmiyetli .kı

talarla İtalyan hat!arnun merkezine 
yaptıkları taarruzlar, doğru düşündüğü 
nü ve Negüs'Un gui çekilmek değil fa
kat barb etmek niyetinde olduğunu ana 
göstermişti. Ba tahminler doğru oldu
ğu takdirde iyi hurr1anmı:~ ve ku~t
li bir surette cihazlanmış, ağır topW:la 
'kuvvetlenmiş olarak d~c:maru bekleme
ci. ~nt halindeyken bir taamua uğ-

ramaktan çok daha lehinde olacaktı. 20 
ile 24 sonkanun 1936 arasında, düşman, 

merkeze yaptrğı şiddetli bir cephe yar· 
mak teşcbbüsiyle maksadmı açıkladı ve 
şubat başlangıcında Mareşal Badogliyo, 
Ras Mulugetta'nm, takviye alınış olan 
Ras Kassa ve Seyum kuvvetleri artan 
lbir hızla merkezi yarmaya yeniden ça
lışırlarken, sol yanına taarruz edeceği
ne kati olarak kanidi. 

O zaman kararmı verdi. Düsmanm 
çekilmiyeceğinden emin olarak, kendisi 
taarruza geçti, Enderta harbında Mulu
getta'nın ordusunu imha etti, bir.kaç 
gün sonra da, Tembiyen merkezinin ve 
sol yanmzn müşterek bir taarruzla Kas
sa ve Seyyum kuvvetlerini yok etti. 
Nihayet Şire•de, sağ yam, Ras İmmeru

yu geri ç.cki.lmeye mecbur etti, ve bu 
geri çekilişi, tayyarelerle hafif Eritreli 
kxtalarm takibleri bir bozguna çevirdi. 
İtalyan solu, cenuba doğru ilerleyişine 
devam ederek, Aşiyangi gölü yakmm
da, bizzat Negüs tarafından kumanda 
edilen şimal cephesinin son ordusunıı 
yakaladı ve siddeti itibariyle, o uma
na kadar verilmiş olan muharebelerin 
hep5İni ve,..en bir boğu-pnadan sonra 
bunu da yok etti. 

O zamandan itibaren, şimalde, Mare
şalın ilr.rlemesine karşı koyabilecek his; 
bir muntazam kuvvet kalmamıştı, ve 
beslenme meselesi, tama.:niyle şeklini 

değis.tirmiştL Artık, büyük mikdarda 
cephane sarfmı icab ettirecek mukave
metlerle karşılaşmak korkusu kalma
mıştı. Yiyecek kaynaktan zengin olan 
bir memlekete, şimdi, ehemiyetli kuv
vetler atmak imkanı vardı. Bu kuvvet· 
ler, asıl ordular geride yol işleriyle uğ
raşırken, Gondar, Sokota ve nibayet 
Adisababa'yı işgal ettiler. 

Beslenme merkezlerinden çok uzak 
mesafelerde taarruzi hareketlere geç
menin son derece güçfüğü hakkmdalri 
eski kanaatleri, bu vakıalar tekzib de
ğil bilakis teyid etmiştir: İtalyanlar, 

şimal cephesinde. beslenme merkezleri
nin yanı başında harb ettikleri için biri
biri ardından dört zafer kazandılar. Ha
beş taktiği onlara bu imkanı vermişti. 
Eğer Negüs, başlangı~taki manevrası
na devam ederek, ilerleyişi önünde geri 
çekilmekle beraber düşmanı hırpala

makla vakit geçirerek taarruza geçme
miş olsaydı, herhalde zaman. onun le
hine olarak işliyccckti. Bu taktliroe 
italyan kıtalan, bugün Takazze nehri
ni geçmemiş bulunacaktı. Habeş ordu
ları, hala mevc.ud kalacaktılar. ve yağ· 
murlar mevsimi, kati bir netice alına

madan, beş ay müddetle harbı tatil ede
cekti. Kim bilir, o zaman neler geçe

cekti 

Somalı hareketleri de, ordula~ 

beslenme merJrezlerinin yakınlığından 

ne kadar kuTVCt a.ldxklan ha.klonda bi
zi aynı neticelere vardmnaktadrr. 

Geçen sonkaruında, göller tarafın

dan Adisababa yolunu kapatmak için, 
Albata civarında toplanmış olan Ras 
Desta kunetlai, cenubi Soma1iy1 isti-

Ziraat Bankasının yardnnlan 

Ziraat bankası tarafından halka tev
zi edilmek üzere satın alınan 1.260.255 

kilo mısır Giresuna gelmiş ve halka ve· 
rilmiye başl&nmıştır. Bu mısır peşin 
para ile ve vadeli satış suretiyle dağı
tılmaktadır. Köylünün ih,tiyacr nazarı 
dikkate ahnarak, mısır fiatları üzerin· 
de Ziraat bankası daimi surette nazım· 
lık edecektir. 

Göçmenlere elbise ve yurcl 

Lüleburgaz .kazasında yüz takım el
bise ve çamaşır hazırlanmış ve muhtaç 
göçmenlere dağıtılmıştır. 

936 yılı içinde 80 tek ve 160 çift göç• 
men evi yapılacaktır. Bunlardan tek o
lan evler kasabada ve çift olan evler de 
köylerde kurulacaktır. Bunlara lazım 
olan, taş, kiremit, tuğla pazarlıkla mü
teahhitlere ihale edilmiş ve yerlerine 
getirilmiye başlanmıştrr. Bugfinlerde 
temeller atılacaktır. 

Köylü sporcularımız 
Mayısın on yedinci günü Giresuna 

bağlı Kaya.dibi, Almyoma, Kemaliye. 
Dereli. Keşab, Nefsiakköy, Bozte'kke, 
ve Çandır köylerinin spor klüplerine 
yazılı gençler spor kıyafetleriyle şehre 
geleceklerdir. Sporcular Sütlaş köprü
sünde kanş.ılanacaklar ve tayyare aJa, 
nında musabaka1a.r yapa.caklrdıar. Ge• 
<:e köy de1ikanhlan ~efine halkevi.n· 
de bir şü1en verilecek ve ~Himmetin 
oğlu"' temsil edilecektir. 

la etmek için 400 kilometre cenuba in
mek hatasına düştü. 

Bu yürüyüş yavaş oldu, çünkü ordu
lariyle beraber yiyecek ve cephaneyi de 
taşımak 1.azımgeliyordu. Vaktinde ha· 
ber alan general Graziyani. Dolo'da. 
kuvvetli bir beslenme merkezi vücuda 
getirdi ve kuvvetlerinin büyük kısmını 
buraya yığdı. Desta ordusu yaklaştrğr 
zaman, general Graziyani taarruza geç
ti ve haheş ordusunu imha etti. 

Fa.kat as.ı:l büyük krtaların sevkedil· 
diği Harrar istikametinde, Ras Na.si.ha. 
Ras Dest4n.m hatasına düşmedi. Go.cra• 
hi italyan üssünden 175 kilometre me
safede olan Sasabaneh'deki müstahkem 
mevkilerinde düşmanı 'bekledi. Graziya· 
ni ordusu, mütavassıt beslenme merkez· 
lerinin vücuda getirilmesine imkan ver· 
miyen bir çölle ve uzak bir mesafe ile 
asıl merkeaıerinden ayrılmış bir halde 
taarruza geçmeye mecbur kaldı. Şimdi· 
den başlamrş olan yağmurlar da Oga· 
den'de kamyonların işlemesini güçleş· 
tiriyordu. Sayı ve silahça üstünlükleri· 
ne rağmen italyan ordusu, ancak azmi 
sayesinde, ve devamı şimal cephesinde· 
ki sava~1ardan çok daha uzun olan sa· 
va-şlar pahasına ımınffak oldn. 

Şu halele deği~~ hiç bir şey yotC· 
tur. Beslenme merkezleri baro opcras· 
yonlan üzerinde, ha~ sava~ın sathi 
bir gör~le mütaleasmdan doğan gö
rüşlerin hilafına olarak aynı kuvvette 
hükmünü yürütmektedir. 

değil ilan etmesi beklenebilir. maddeleri emniyette gömıek arzusiyle Tür
kiyeye yaklaşıyordu. Türlciyenin ise, Fransa 
ile işleri bozuk gittiği müddetçe İtalya dost
luğuna ehemiyet vermesi ta.bil idi. 

Yaz.an: NıJrvert von BlSCHOFF 
Tiirlt~ye çeviren; Burhan BELGE 

zelos arasında Lausanne'da atılan Türk -
Yunan dostluğu nihayet 1930 da Ankarada 
imzalanmış ve o tarihtenberi, Yunanistanda
ki içpolitikanm stabilizasyon bulamamasına 
rağmen inkişaf ederek modem politika tari
hinde eşi.ne nadir tesadüf ol unmuş bir sıkı, 
teklif si2 ve sağlam münasebet halini almış
tır. 

Türkiye şimali şarkideki ve garbtaki es
ki düşmanları ile ittifak ettikten sonra ken
disine bu suretle temin ettiği iki kanad aynı 
kuvvet ve devamlılığı vadetmese dahi, ken
dini emniyette hissedebilir ve Akden · le, 
Suriyede ve Irak'ta karşısına çıkan üç büyük 
garb devleti ile olan münasebetlerini tam bir 
istiklal, şeref ve haysiyet şartları altında 
tan<>:iıne koyulabilirdi. 

Fakat bu, italya'nm üç garb devleti ara
sında, çoğalan nufusu dolayısiyle, inkişafı en 
çok dinamik olan devlet olarak teşhisine ma
ni olamıyacaktı ve Türkiye, İtalyaya zıd bir 
politik kombinezona girdiği takdirde, İt.al· 
yanın Anadolu' da gözü olacağı hakikati gö.z.. 
den kaçmıyacaktı. Ve Geopolitik vaziyeti doo.. 
layısiyle, Türkiy~ İtalya'nm resmi politika· 
sı şimdilik böyle bir maksad gütmese dahi, 
bu noktayı bir türlü unutmıyacaktL 

Bugün, Türk - Yunan dostluğu, artık onu 
. meydana getirenlerin şahsiyle kaim bir da
va değildi-. Bugün tu do ·tıuk, l1er iki mtlk"
t in devlet politikalarına girn..ı~ bir esastır. 

ı Bunu yapma!;la Türkiye. yalnız 1912 koın
l>inezonu gibi bütün Balk:ınlun 1. i.ırkiye aley
hine çevirecek bir ihtimali 0nle nekle Jral 
mamış, tek ba.o::uıa o1arak Türkiye icin teh
likesiz bile ol.sa, baş1<2lan tarafmnan Türki
ye aleyhine musallat edilmesi her zaman 
muhtemel ol&.n bir düşman<lan kurtulmuştur. 
Yunanistana g·clince, o da, simalindeki üç 
Eall:.an ele ·!eti ile bir alay püriiılü 11okc.alan 
temi !emek n ecLuriyetincle olduğundan 11ç 

•olmazsa Tür'.-.ive taPfmd2n tehdid olunma-
'ınak giivenine kavuşuyordu. 

Temelleri 1923 <le İsmet P~a ile Veni-

Türkiye ile Yunanistan için bu münase
bet, bütün bir Balkan politikasına, Balkc.n
lardan herhangi bir büyük devlet nüfuzunun 
kalkmasına ve bu suretle Balkanlarm bir ba
rı'"'a kavu'1malarına esas ve mihver teC'kil ~e
bilirdi. Bugün, bu bakımdan ve Türkiye ile 
Yunanistamn bu gaye pe.şinde harcadıkları 
gayretler sayesinde hayli büyük muvafaf :0:1-

yetler elde edi1mi5tir. Öyle ki, bir z~manlar 
cok fena bir şöhreti olan ve bugün dış poli
tika bakrmmdan slikuna kavu0mw~ olan Bal
kanların, ban<"SIZ Avrupa'd:ın bahsedilirl:en 
Avrnpanın Balkanlaşmı~ olduğu iddiasma 
ne kadar itiraz etseler, ha1<1andır. Böyle ol
malda beraber, Balkanlardaki dinamik in ·i
safm günün birinde gerek fazla basit olan 
Balkan Birliği fikrini gerek Türk - Yunan 
dostluk esasını eski ve liafi derece elastik 

Sevres muahedesinden garb devletleri a
rasında ilk vazgeçen İtalya, genç Türk cu
muriveti ile dostc;a mii.nasebet1ere girmek 
bahsinde de diğerlerinden önce davranmrş
tır. Vakıa, bu politikanın, zaman z:iman sar~ 
smtılar g~irdiği de görülmüstür. Me.am1fü1 
tehlikeli bir krjz atlatılchktan sonra 1928 de 
meydana gelen Ti.irk - İt~lyan bitaraflık ve 
ha!\.emlik mukavelesi, Türk - Yıman anlaş
masından iki yıl önce imzalanmr·tır ve İtal
ya, iki Ege devletinin dostluk miirıasebetıe
rine aracrlık etmek bakıı'1mdan, kendisine 
bir seref payı ayırmıstır. İki rejimin ideoloji
leri arasındaki zahiri benzerlik Ankara ile 
Roma arasındaki anlaşmayı kolaylac:ıtırmış
tır. İtalya, Sovyet Rusya'dan çektiği haın 

Lausanne'da kararlaşan noktalara Fran
sa'nm akıl erdirmesi ve razı olması bir bay· 
li uzun sürmüştür. Çünkü Türkiyedeki deği .. 
şiklik yüzünden finans ve kültür bakımından 
en çok zarar gören devlet, Fransa olmuştu. 
Türkiyede tarihe karışmış olan birçok unsur• 
lara en cok belbağlamış olan devler de, FranM 
sa idL Kültür protektorası hald2.n~ kC:ıpltÜ.
lasyonlar, finans kontrolu gibi ~eylen.len eseı 
kalmamrntı. Bütün bunlar halbuh i, Frans!Z 
nüfuzunun bin.bir kaynağım tet:kil edİ''"rdu. 

..J 
(Sonu V<''") 

• 
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~ Ulus» un Dil Yazıları 
(B ı ı. iaci sayfada) 

( 1) Ai: ana köktür. Su anlamı
nadır. 

(Z) Ar: tebrriir ifade eden el. 
inandır. Bu auretle çıkardığımız 
!mücerret mana IUJUD tebrriiriin
İlen ibarettir ki su ile alana çık
anıt bir temizlik ve parlaklık de
•ektir. Afarmak fiilindeki gördü
'6müz ajar ana kelimesinin ifa
Cle ettiii mana ki • bunun bir mor
folojik teldi de ar'dır. Ar ile te
mizlik Ye parlaklık anlam. .A.rap
lum o manada olarak Jmllanclıiı 
lr kelimesini aiar ulmdan batb 
7erde aramak gibi hata ol•mas. 
~ kelimeNnin Türk dilinde yine 
laicap mana•ma ıelen at ile birlik· 
le Ye "ar - at" biçiminde bllamL 
'8aaJ haıMD Yazda helaelerin.te. 
İlir. 

(3) il: manamn taall6k eltili 
ehjeyi ıa.term UdlGlclur. Ba ... 
retle "at + ar + if' JUIİ ajaril 
~ Sümerdeld tekli ile ari mJDD 
lberinde bwwede r•lıtliii " 
brar laldqı ohje ..... olar ki 
Si sacede ...... sihi, ..... ... 
... , - ...... ft - .......... 
~)arak ricada gelmiı yerler için 
hundan daha lojik ve ıuuru tat
blin eder bir iaim yoktur. Nitekim 
T-urkçede böyle yerlere ark ve 
arık iami verilmektedir. Gene A
rapça aandıfımn ve bazı yerlerde 
harir teldinle ele lmllandıfnna ha 
kelime w.. ~ yırtmak ma
hauna Harlc ve Harika kelimesiy
le "harikulade" cümlesinde ıör
İlüiümüz han1c kelimelerinin ori
jinini Bğretehilir. 
i ~m Kamus tercümesi Hark 
kelime.i için; yanp, yn'bnak ma
Jl&amadır, diyor. Ve m6ellife at
~ferı ta sözleri de İlift ediyor 
(Hark, bir nemeyi fikir ve rüyet· 
•İz fesat tariki üzere kateylemek 
ID•numa menudur. Maanii aaire 
andan mütaiptir). Gene Kamusa 
göre Hark yırtıla denir. Onun 
İçindir ki ıerek en esiri Türk leh
Çelerinden olan Sümercede, gerek 
Lu,ink8 .... Tiirlr lehçe.inde 
Hark, [*] ark, arik sa tarafından 
ailinip süpürülen ve yanlan yerle
re Ye lel pta)duma Yerilen isim 
0L1111ttar. Bu kelimeleri kontrole
Clelim; 

Etimolojik ••lizt..i pnl•rdır: 

• Yırtmak 
anlunna 

{J) (2) (3) (4) 

Hark == ah + ar + ak + . 
:Yırtaa,,..... 

Harilı ==ah+ ar+ ik 
Şqılecak fq 

Harib= ah+ ar+ ik + ağ 
Lal 

Ark ==af+ar+ü 
Tenüa 
~ 

[•] Bltla Tlrk lebplflriatle 1nr 
!telime aym ,,,.,,.a4ır (Bd Rad
lol e: 1). laloca aellir tleıaek o
lan lteWDUJ ba blime Be bir 
~öktea 6elmiı oltl.,,, •JMÇlktır. 

Ari = ağ + ar + iğ 
Temiz 

Ank = ağ + ar + ik 
(1) Ah ulmda ağah'dır. Ana 

kök anlamım temsil eden ve ma
naunı alan premipal köklerden
dir. Su maddesi demektir. Bu tek
li ile kelime mücenet mana ol
maktan çıkarak bir madde halini 
alıyor. Yukarda geçen ve sa ifade 
eden ah, ak, av, af vel&İre gibi. 

(2) Ar: Herhangi bir sahaclr 
bir tekarrür bir temerküz ifade 
eden UDIUl'dar. Binaenaleyh ahar 
1U denilen maddenin tebrrüriİ 
için düfibriihlRit ft yapılmq bir 
kelime olar. Türkçede akar keli
meai haman kendisidir. Ve mayi 
brpbp olarak kullandır. Çepne 
--olan alauca da akar ile da
ima c:enllati ...... için .... ,ara
lara ..-ilea abn:a admdald akar 
kelimeleri de lla wlclandır [1]. 

Onamatope •ndıt-n ...... 
limeıini ..... ,_.. ara.-k doi
n olma. Meeell ah aramada Çet
w •• ..,. .. .. ...,.. dedi-
p.m- •sr,..ıw1w•yıf 
w ....._ ..... ,. -....ı. ve 
tür alarak aktrfmı kaıdetmit olu
ruz. lıte bu kuvvet, devam ve ka
rar manasmı veren unıttr kelime
sindeki (. + r) unsurudur. 

Not: Ba 111retle toponJJDi bakı
mından takaideyi çıkamıt oluruz: 
(. + r) ile luymetlendirilmit olan 
her su medlUllü kelimede devam
lı akan, tür akan ve yatağına ha
kim olan esiri bir ırmak ifadesi 
vardır. Aral, arda, ergene, arp
ni, fmat:, marat, aakarya ıibi. 

(3) Ilı: --.,. ifade eden un
aurdm. Bu suretle (ah+ ar+ ik) 
yani harik ve arik su maddesinin 
bir obje üzerinde ıiddet Ye kuT· 
vetle Ye devamh olarak tekarrür 
ebnesi demek olar ki eski Ye yeni 
Türkçelerin hepsinde 111 hendek
lerinin ifadeadir. Fisüre manada 
arik ve arı kelimelerinin temiz an
lamına gelmesi bir maddenin faz
la ve devamlı olarak ıu temasında 
bulunmaımdandır. 

Hanklarm ameli olarak meyda
na gelen teklini dü§ünürsek keli
me morfolojisincleki tabiiliği der
hal kanarız. Hendekler yani ark
lar ya seller tarafından tabii ola
rak vücude gelir, ya insanların sa.t
hice açbp yerlere su cereyanı te
min edilerek yine su kuYveti ile a
çılır • 

( 4) Al: Kelimeyi t•mamlıyan 
ve iıimlencliren unsurdur~ 

Ba smetle kelime 1UJUD bir ol> 
je üzerinde tam Ye miikwıw11el o-
larak tebrriiriinii ifade etmit olar 

ki fiaire --- JDtan ft yaran 
ft i&i'-it Wr lmwwet _... 
im demellir. Dell,ıt& Mr .ı la
rafmdaa topnk yüzünde açılaa 
J.lyiik ,anldana duiur....,_ ha 
Wiıw nadir lflriiı' Ye m1ı..1ap1ı 

[1] BllJti Tlrk IBpti "ahrt:E' 1 
blimaim p ..,.yı w>enııekte--
tlir: Abıat: tlairu aba. 

ULUS 

bir kudret ifade eder her hale bir 
ftllf olmuttur. 

Cermen lehçelerinde olduğu si
hi bütün eald Anupa lehçelerinde 
ar akar, m Ye yatap Japauf es
ki aalarm adını ,apamılrtadır. Ar 
aüratJe akan 1U demektir (2] • .AJ. 
bert Dauzat'a göre de "en eski 
tip; ar cezridir. Hele Pireneler a
rannda Rhône Ye Saan "vadi müa
tesna" hanalarmda pek çoktan 
bulunan mnaJdara ait banca ad
lar içinde hep ar' a rutaeliniyor. 
Gerek münferit bir halde lniçre
deki Aar, Coblentz yaJnnmdaki 
Alır, Moselle'deki Ar hoiazı Berr 
sun't gölünün Arc'i, eski Arus ve 
saire gibi [3]. 

ilerde ba bahsin Toponymie 
loamında bunlamı bol hol misal
leri toplanacağı için tafsilden yaz 
seçildi. 

Bizde ar yani (aiar) uluu en 
canb olarak gösteren kelime ark 
kelimesidir. Eski Sümer ilinde del
taya ,.... iki nebirdeD birinin a
dı IU'IDak idi. Bu armak Necit J&J
lalarmm sellerini deltaya ptiiren 
büyük bir sel yataiJdır. E•sen ır
ma kile armak arumdaki fark da
ima •Jm ~olu Aile 1 far
kından ibarettir. 

H.R. TANKUT 
(Arkası var) 

[ 2] Strırmf els. Orumamen. S. 1. 
[3] Albert Dauzat. Les nom de 

lieux. 

Baakpm 

A vnıpa iatasyonlanndan din
lenebilecek seçme pıogıam: 

(Ankara saati ile) 
Koıuerler: 

s. D. 

19 - Varpa (K...an konseri) 

18 - BüJıreı (ilam. orkestrası) 

20 20 Bükreı (Koro kon1eri) 

• .. • ....... (Harpa k ri) 

21 45 ~ (Vütiapr ....._ri) 

2Z 40 Baılapette (Opera oôestıuı) 

Opera, operet, dyaıro 
18 30 lloüon (Opera) 

lt » V..-pa (Radyo pİJHi) 

21 ... rette (StidJO piyui) 

21 25 .... {JlilsrofOG piyesi) 

Hafif miizilc 
17 15 Vartova (Operet havaları) 

18 Budapeıte (Salon orkestraaı) 
19 15 Budapqte (Tıigaa nıüziii) 

23 35 Prq (Sal• orkatrau) 

Dmu naüiil 
18- v....,... 
20 30 Vi,_.. 

23- lllDiJI. 

24- V_,.,... Budapqte 

it 20 Bibef, 

2Z 55 Varplt 

23 25 vı,-. 1 

Olimpiyat Jıazırlıkları 
w Ui iklet federasyonunun kampı - BnA'iinlcü yan~ 

Aguı~osun onundan on altıama ka- yup ve Faruk, Güvenç Sporlu Tai~t, iz. 
:r ~erlinde yapılacak olan 11 inci o- mit Ak yqü kuJubünden Orhan ve ı... 
mpıyad oyun1amıa gitmeden evvel tanbul pmpiyoııa .Kirkonhu: Eakiş bit 

Balkan miDetleriyle yapılacak brızlat- mubvemet birindlli Halil de ~ün k ncJi. 
malarda derece almalan prt koşuJan lerine iltihak etmiftir. 
sporcularnmz, müteaddid spor pbclerin- B" "kletçilerimiz bugün sabah aaaıt 
de çalıpııya baıJamıı bulunmaktadırlar. sekizde. Kmutay öaiindm lwşlaımk a. 

Futbol f~eruyon~un,. Ankara - Is- zere, 100 kilometrelik bir JU'll J8paC8lıt. 
tanbul • İzmir muhtelitJen maçı. tenis lardtt. Bu yanp kampta obmyanlar lıi-
f~e.~anun başlıca fehirlcrimiz te. ıülctçilcr de iftirik c&bilec:eklttdir. 
niaçileri anamda hazırladığı turnuva. Bunlar arasında derece bzanan1u deıı-
giirq ve iakrim federaayonlarmm ça- U) kampa alınacaklardır. 
bpnalan bu meyandadır. 

Son zamanlarda faaliyeti eme çar
pa ve kongrenin de takdirini bzamn 
bisiklet federaayonumm müsbet ve 611 
bir çaııpna yoluna ginDif balunmakta
dır. PederuJaa. Anlrarada bir kamp aç
aqtır. lehrin ........... dektrik --
nh arbmıdaki artludaJd lıir m itimi 
eden bınpcla. lıiületçilerimi on CÜD
dm btti pilıpyorJar. Kendilerine bir 
antrenör nezaret etmektedir. Yirmi bet 
yıldanberi bisiklet sporu üzerinde çalı. 
şan B. J. Marengo adındaki bu zat, o. 
limpiyada gitmeğe namzed gençlerimiz 
için güzel bir ça!ııma programı hazırla
mıştır. Sporcular, sabahlan saat 5.30 da 
kalkıyorlar, kahve attrlannı yaptıktan 

soma, 7 de Kamutay önünden başlıyarak 
Sincan köy yo)u U.rinde 30 • 60 kilo
metre arasında ebersizlerini ikmal edi
yorlar. Dönüşte kampta kültür fizik, 
masaj ve duş yapılmaktadır. Öğleden 

sonra çok vakıt, kır gezintileri ile temiz 
bava .ıa.k ihtiyacı ve hafif idman te
min •1meldediı. ldnwnlıua '-IJadıkla· 
n ıBndeaberi ~ muka
vemetleri ve nefesleri çok aı buiiJbi. Ek.. 
senialerclen IODra biç ,......_ &Öl. 
termi1odar " ildaci bir defa ....... 
pcak bdar sinde ve kuvvetti cöriin&
yorlar. 

Bilindip tbere cihan biület birin
cilikleri iki nevidir. Birisi pi9t ibcrinde 
diğeri yolda yapdac:aktır. llanleketimiz
de henüz bisiklet pistl,.ri yapdmadığm

dan tiirk sporcaluı yol üzerinde :papda
calr 100 MhPWbelik ,.... pec:eklel'
dir. Ym'lflua c1&dtt kişilı"k ta• ""da 
prilec:eldir. İkifer de yedrk nnm. Bu. 
cüne bdar 21 millet admı ,..-iiiifbr. 
Yant 10 afllllwta Btttin chenn4la se
nit caddelenlen Wri iimilMle ... 9.30 .. ....,_.._. 

1'&rk milll ..._ Bri11c bq kip 
olarak p•ıcektir ... ! • M ...... bu 
beı genci seçmek için açılmıştır. Xamp 
haziran sonuna kadar sürecek ve tem
muz içinde Balkan milletlerinden birisi 
ile bir tama yaplacaktır. Romanya, 
Yuğ09lnya ve Yananistana tekJiOcr ya
pılm4m. Jha ıe- en weı..i• prt ileri 
l1iren milletle elaıcakbr. ~ 
dost ft ..,.. ~ • bir te-

... yapd - •Btikıı&lmektedir. 
Kmapta baılileılai siJm'ct dtiiimb 

ve nCfdi bir baJ81 içinde gep çaı.,.. 
lanm ,.akmdu> ıantüğömiis lıimlctçi· 
Jerimizin içi, Anbradan İflİdk etmit
tir. Biri8 lateanbaldan ft diteri tzmit
tea ıe•ı iftir, Banlar: An1ı:aıa GikUi L 

Halkevinde eskrim 
müsabakalan 

HalkeYi spor kolunun hazırladığı 

eüaim mii9abüaJarma. 10 - 5 - 936 
puar &8nki ~ iştirik etmİf • 
- 16 eskri•ı• iıılee finala alan. eskrim-
cmm araamda, dlia .-t 11 de ,apdaD 
filore müsabakasiyle devam olundu. 
Müsabakalar ~ay aalonunda yapıldı. Sa
lonu büyük bir seyirci kalabalığı dol -
durmuştu. Müsabaltalar esnasında Güm
rük ve İnhisarlar Vekili Bay Rini Tar
han, T. t. C. f. Umumi Bafkanr üene • 
ral Ali Hikmet, HaJkm Başkanı Ferid 
C. Güven, Ealmm fedcrnyonu ba~kanı 
Fuad haJkevi komite iiyeleri ve birçok 
mearklı ze.at haau bulunmuşt\11' • 

Finale blmlf olan Nuri, Mustafa. 
Ahmet. Nejat. Bedri, Rqad, Zihni " 
Melih arasında yapılan ve çok zevkle 
devam ctmİf olan bu müsabau sonunda 
Zihni ve Mustafanm sayıları milaavi 
olduğundan birincilik için pazartcai 
günü karşılaşmalarına k&rar vcrilmifth 
Gene bunlardan Nejad üçiındllüiU. 

Bedri dördünciilfiğü, Nwi bcşincıliği. 
Ahmet altıncıhfı, Melih yedinciliği ka 
zanmıJtrr. , 

Eskrim m6sabablanmı panrtHi ele 
dcnm olunacak ve (Epe) mihabeb• 
saat 16 dadır. 

Çarşamba günü saat 16 da da hem 
kılıç müaabakaaı. bmı de bayanlana fi. 
Jore müaabakaaı yapdacakur. 

Müsabakala.rın sonunda calırimcile
re hediyeler verilecektir. 

Türk kodeksi 
komisyonu 

Türk kodebinin gözden reçirilmem 
için teşclrkül eden ltomisyona, fstattbal 
belediyesi zehirli gazla!' ye haTa hticu
mandan •0tw ıubtli mltehaaıar 
pmyager Nccmeddinin de memur ediJ,. 

mcai~. 

* Çoruh ... direhörii Sabri ile 
Bakiri mhiye c&eldrii Vaafinin imti
falan IUal .......... 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir Wta içWe glmrlk ... 

llafua irc&tB. a ~ 1712 kile 
aimrilk bçafı, .. kilo inhisar kaça
lı. 4 kilo esrar, 35 ıram eraiıl. &Z1 fl
tek Ye _, defter sigara lrApJı De st 
bçakp haynm •'- pç1r.m,t1r. 

Tehib: No: 'IS g&llr w arif si,.-etçiyi &lzetJiyen kaprcı 

Evllllk ve Ctesl :=:.ı.::..anı:=:~ı:-ıı!: 
dönmek iatiyerek aonıyordu: 

- Yemekte dostlarınız bulunuyor mu? 
Bert. anaamı avutabilecek sc:vler anlatı

yordu. 

inziva hayatına mahkm etmekte o1daiaa9 
görerek, bir kaygıdan lmrtalmug•'D'a kalk
tı ve: 

Fw: /All IARDO• imifçeliM\, acele llCele yürüyüp geçerdi. 
n~ f"'hnı: Nuabl BAYDAR Bahnelerin zavaDılığr, bu lüks artıklan! 

Gününe söre, -tutu ve neşelendiği, • 
yuduğu veya hiddetlendiği aman, başka 
bapa çehreler talmuyonla. Bert ona daha 
ziyade yakmlapcatmı, mlftenk hıyatta 
onunla birlefeceğini 1mU1111ftU. Tmn banm 
tersi, Alber ondan, bilinmez nıamanJar p 
tererek, daha fazla maklapyorda. Bert, aş
lanm 1IZ11ll zaman üzerinde tesebbtit etmit 
olduğu hayalin kaybolup dağılmakta oldu
ğunu görüyordu. 

11 
Bert'in evlenmesinden iki sene sonra, 

,Madam Dfürui, lazlanruiı fikrini almadan, 
daha tevamlu bir apartımana taşınmak ka
l'annı verdi. Hortans Madama Sen Jak soka
ğında bir ev t~vsiye etmişti. Madam Dö~i, 
nereffe oturm?'·ta oldue-tınun farkına bile 
- b • 1Yarnı::.hn~. yeni apartımanma yerleştı. 
~· t önii bir ,,, .. ~1 "'::.cmın e4?Yaciyle tıkan-
'P" ' ·· .• ,. arabıı•lrk kapısından girip dimdik 
"" ~··sulca merdivenlerini tırmanmağa 
~ · 1r olduğu kınnızı tuiladan sipsivri evi 

itleme masası, gümüş büyük çaydan, mavı 
hah brpsmda Bert, Navazik'i ve çocuklıt· 
ğmm buluyordu. Madam Dögui bzmda bir 
sıkmtl biaederek hemen evini övmeğe baf
bycrda. 

- Yamı, penceremin brpamda, giiftl 
ağaçlar olacak ..• şöyle iğilince Lüksenbnrf 
babc;esi göriinüyor .... 

Bert'i abp mutbağa götürerek orada ba-
zı yenilikler gösteriyordu. 

Bert, iltifatın tesirini bildiği için: 
- Aman ne temi%! cevabını veri vordu. 
Madam Dögui, karanlık koridordan e:,._ 

çerken soruyordu: 
-Ya odam? 
O zaman, yeni bazı perdeleri, bir fotoğra· 

fi çerçevesini, petrol çıkararak soluk soluğa 
yanan bir gaz ocağını hayranlıkla seyretmek 
lizrmgeliyordu. 

Madam Dögui, ate in kar§lSD1a geçerek 
tekrarlıyordu: 

- Burada pek rahatnn 1 
Sonra, kmm alika1andırac1Ktiirmevma 

- Kocan nasıl? 
:-- P~k iyi. Bugünlerde ehemiyetli bir da

va ıle ugraşıyor ... Rodig meselesini okum• 
dm mı? 

- Ya, Rodrig meselesi, öyle mi! 
~~ra, gözlüklerini takıyor ve Berte doğ

ru ıgıhp, hareketsiz, dikkatle kınnm yüzü
ne bakıyordu. 

Bert'in kendisi ve Alber hakkında söyli
yecekleri şeyler olabilirdi; fakat, hele ana
sından, bu gibi şeyleri saklaması gerekti. 
B_undan do1ayı havatını hi~ ilgilf'nıiirmiven 
bırcok ufak tefek hikayelerle vakit geciri
yordu. 

Bert sordn: 
• - Bu ev ~ek hiizünlU. NPdr!n Nnva?.,·'e 

gıtmeyorsun? 

- Hayır kızım, burada pek rahatım. Sen 
de gelip beni görebiliyorsun. 

- Nuvazik'te kendi evinde oturur, toı un
larını. Emma'yı, Madam Şoran'ı görürsün. 
.. Bert, a~asmın Nuvazik'te bahtiyar olaca
gma kendıni inandınnak istiyordu. Fakat, o
nun yalnız kendi hatasiyle kendini böyle 

- Alise ağnyacağlm,. dedi. 
Tekrar yerine oturdu 'ft ilave etti: 
- Biraz daha otural>lilrim. 
Kızının sıkıJdığmdan koıktuğu için Ma

dam Dögui cevab verdi: 
- ,... --ç kalırsın. Emma'ya yamığnn mek

tubu ı ıreccktim •.. Görüyorsunya başlamış
t~ ... 

Bert, merdivenden indiği zaman anasmuı 
yanında pek az kalmış olduğunu f arkederek 
kalkıp gıtmek düşüncesinin tesiri altmda 
fazla kalmış olduğunu sezdi. Önce tekrar 
yukan ç_ıkmağı düşündü ve sonra yoluna de
vam ettı. Madam Dögui'nin kendisini ttarp: 
larken zorla takınmakta olduğu neşeli çeh
reye aldanmıyor ve onun da kendisinin de 
kederlerini sak.dmakta olduklarını biliyor
du. Anasını düsündükçe, vaktiyle kendisini 
kızdıran bu mizaçta, sanki yaş onu ilk kay
na~la~m:ı do {ru s ·;rük İ} ormuş gibi, kendi 
tabıa!ı~e. b ... n 7 rli' 1 r b ı uyor ve ziyaretin
den, ık1sı h Hın la sefkat ve biraz merha
me:ı~ birli':t:. ete b.,«lı olan bu şeylerin ha. 
Yalını de bırhkte götüdivnrrltL 

(S nn ) 



SAYFA 6 
:ıe: 

llakırkö)' bez fabrikası 
.ı .ı , Bakırköy'ün önünden trenle 

~e.ılcrin, vagon penceresinden mo
lem ıiluetini seyrettikleri bez fabrika· 
i4mın memleketimizin en eski fabrika
~ından biri olduğunu pek az kişi bilir. 

sına ve 1932 de Bankanın laiviyle Dev· 
let Sanayi Ofisi Umum Müdürlüğtine 
geçmiş, nihayet 11 Temmuz 1933 de Sil· 
mcr Bank'ın kurulmasiyle yeni bankaya 
intikal etmiştir. 

Sanayi ve Maadin Bankası zamanm 

da yapılmı' olan tedrici ıslahatlar saye
sinde fabrikanın senelik istihsal mikda-

, . .. Fabriltada: Dokuma maJciMl~ri 
j ... ""' 

Gerçekten, bu fabrika ilk defa ola

rak 1850 de yani 86 sene evel kurulmuı· 
..,.. Fakat o zaman kurulmu' olan kü-
5Uk ve iptidai müessese ile bugünkü a
ruında pek az münasebet vardır. Yapı· 
lan biitiin yenilikler eski temel üzerin
'de atılmıt olmasına rağmen, fabrikayı 
ilk lrurmuı olanlar bugün kalksalar, hiç 
tOpbeaiz ki bu yeni ve modern müeue. 
teyi tanımakta bir hayli güçlük çeker
C!iler. 

• 
rı 1922 deki 41.000 metre ve 1924 dek! 
177.000 metre gibi oyuncak r~kamlardan 

1926 da 738.420 ve 1930 de 1.639.670 

metreye çıkınııtır. Bununla birlikte, 

imal edilen bezlerin kalitesi de piyasa 

ya arzedilebilecek bir seviyeye getiri'· 
me yoluna girmiıtir. 

Sanayi ve Maadin Bankası zamanın· 

da iki yüz bin lira 11.rfı ıuretiy:c ma

kinelerin yenilenmesi ve imalin rasyo-

tc rı umum aatııların -,O 6 sını ve askeri 

aatıılar geri kalan o;. 94 ilnü teşki~ e· 

derken 1928 de piyasaya aatıılar % 32 · 

ye ve 1931 de o/0 45 e yükselmiftir . 

metreye çıkmış ve 1935 de 4.625.275 met· 
reyi bulmuttur. Eskiden hiç mevcut ol· 
mıyan iplik imalatı da 1932 de 322.931 

kilo iken 1935 de 978.147 kiloya yilkael

mittir. Fabrikanın itçi mikdarı da. it 
mikdarındaki nisbetler dairesinde art

mııtır. 1929 da 360 işçi çalıştıran mil

essue, bu mikdarı 1932 de 425 e, 1934 

de 570 e ve 1935 de 827 ye çıkamıııtır. 

Şimdi fabrika üç ekiple, geceli gündüz

lü çalışmaktadır. 

Bakırköy bez fabrikası 1850 senesin-. . 
C!e huıuıt fahıslar tarafından ticari bir 
teıebbüa olarak kurulmuştu. Fakat ka· 
pitülaayonlar altında inliyen memleketin 
her endüstriyel kalkınma teşebbüsü gi· 
bi, bu hareket de, daha ilk attığı adım

da. himaye ilakinsızhğı yüzünden, aka· 

mete mahkQm bulunuyordu~ Filhakika, 
fabrika, huaust phııların elinde, ziyan· 
1r çahıtığı için, ancak on sene kalabil· 
mi9, ve nihayet hükümete ve kısa bir 
müddet sonra askeri 18areye intikal et

miıtir. 1866 dan 1925 e kadar 60 sene 

müddetle bu ıuretle çalışmııtır. Fabri· 

ka bu esnada. piyasa için çalışmadığı, 

ve aıkeri ihtiyaçları kartılamak huıu· 

aunda rekabet ve kalite meselesi mev· 

zuu bahsolmadığı için, bu kadar uzun , 

zaman zarfında hiçbir ciddi ıslahat ve 
yenilik yapılmamıt ve eski iptidat hali· 
ni .ve idaresini mubafaıa etmittir. Fab
rika 1925 de Sanayi ve llaadia BanJca. 

Tefrika: No: 55 

TOP '.fEKON H·AF:B 
Yuaa: G~nera/ LUDENDORF 

TiJrkÇ41ye ç~viren: Hikmet 1'UNA 

Milletler, derin ve gittikçe ziyadele~en 
bir ölçüde ıstırab çerçevesi içine girme .. te· 
dider. Ona göre de kudret göstermek ve fa. 
~Y_ete ge~mek için, mille~ler ve milletlerle 
oırlikte mudafaa orduları ış başına çağrıla
bilirler. Ulus varlığını idame için, müdafaa 
ordusu ile millet, kendilerinde birikmiş olan 
kudreti her an, ulus varlığını idame için kul
Janmağa hazır bulunmak mecburivetinde
airler. 

TOPYEKON HARBiN TATBf I{f 

, Harbm, bir harb il4ıtiyle başlaması lazım
teldiği sanılacak olursa yanlış bir düşünce-

• ıalize edilmesi için yapılmış ola" ~ay

retlerden sonra piyasa aatııtarı sene

d n seo,.ıe mühim biı artrı g·~, .rmİf• 

tir. Mesela 1925 seneainde piyua ntıı· 

Bu esnada fabrika yalnız 3000 iği" 

çahfıyordu. Bakırköy fabrikasının ban

kaya geçmesinden ıonra, bu fabrikanın 

büyütülmesi ve kökten bir değitiklik 

yapılması işine girişilmiştir. 

ye sapılmış olunur. japonyamn 1894 de!d 
Çin harbı, 1904 de de Rusyaya karşı giriş
tiği ham, Çin ve Ruı nakliye ve harb gemi
lerine baskın yapmak suretiyle başladı. 

Alman ulusunda bir de buna, a1m:ın 
ordusunun garbta saldırması dolayısiyle u
lus için istila harbı manasını ta"?ıyan bir sal
dırış harbı yapıldı";ı kanaati katıldı ki, çok 
geçmeden, ulusun, hayatını id.,me için mii
cadele etmek zorunda olduğu duygusunu si
lip siipürdü. 

Eğer ezilmememiz İcab ediyorduysa, biıe 
çatan müdafaa harbmın saldırşı halinde ya
pılması lazxmgeldi3"ini kavrayamıyordu; za
ten askeri olarak da, ona göre bir terb~ye 
görmemişti. 

Alman harb ilanı dolayısiyle 1914 de ve 
ondan sonra gelen yıllar içinde, alman mil
leti ve alman müdafaa ordusunun garib bir 
tecelli olarak başından geçtiği gibi, topye
kiln politikanın en ehemiyetli vazifesi ve 

1930 da 300 bin liraya çıkan yeni bi

nanın temeleri atılmış ve sipariş edil

miş olan 600 bin lira kıymetindeki yeni 

makineler 1934 ün ilk altı ayı ıarfında 

yerlerine yerlettirilniiştir. Böylece, ye· 

ni fabrika 3000 iğden 10.000 iğe geçtik· 

ten ve yeni makinalara kavuştuktan 

onrıra imal kapasitesi bir hamlede dört 
misli artmış ve aynı zamanda imal kali

tesi de kayda değer bir nisbette yüksel

miştir. 

Görüldüğü gibi. Bakırköy fabrika· 

sının Sümer Bank'ın idaresi altına ge

çişindenberi her sahada gösterdiği mu

vaffakıyet .çok takdire değer bir niabe._ 

tedir. Bu fabrika, pamuklu endüstrimic 

içinde, şimdiden ICrefli bir mev1de sa• 
hiptir ve milli ekonomimizin en fayclak 

unsurlarından biri halinde çalıpMy• 

devam etmektedir. 

Fabrika 1927 senesinde ancak 171.858 

ve 1931 de 359.493 kilo ham pamuk sa· 

tın almışken bu mikdarı 1935 de 

1.145.871 kiloy~ çıkaymqtır. Bu .sonun· .. 

cu senede pamuk için • ödediği para 
523.428 liradır. 

Fabrikanın . bez imalatı 1931 de 1 

1.343.896 metreden l93S. -de. l.91C>.Qf0 ' 

Başkumandanın göz önünde tutması lizmı 
olan cihet, harb ilanı suretiyle olduğu kadar, 
ulusu kafi derecede aydınlatmadan, herhan
gi bir harbın daha başlangıcında, harb gü
dLimünü ve milleti fevkalade zararlara sok
mamaktır. 

İngiltere, Boer cumurluğuna karşı, Boer 
topraklanna bir avuç insanı sürerek yaptığı 
baskınla harba tutustu. 

• Bacwekil V. B~thmann = Hollweg'in, 
1914 ağustosunda Rusya ve Fransa'ya 
bedbahtca harb ilan edişi hala ter ve taze bir 
hatıra olarak yaşamaktadır. Bu harb ilan 
etme keyfiyeti, düşman milletlerin manevi
yatını kuvvetlendiren, bizimkiyi zafa düşü
ren bir parola olarak kulak{ara fısıldandı. 
Milletler saldırışı harblarım havsalalarına 
sığdıramazlar; fakat, hayatlarım idame için 
girişilen mücadeleyi akılları alır. Bir harb 
ilanında ise, kolayca, saldmş azmini duyup, 
sezerler. Bu takdirde, tehdid altmda olduk· 

tarını hissetmezler; kendilerinin ulus ruhı 
ise, canlanamaz. 

Bundan dolayıdır ki, biz, ulus ruhun'3 
sef erbtrlik emrinden çok daha kuvvetli bit 
SW'ette ifade ettiren ''tehdid edici harb te1-
likesi" kelimesini kullanıyorduk. 

Hayatını idame meselesi bahse kondup 
kanaatiyle bir millet ve her ferd var kuvveı 
tiyle harb güdümüne müzaharet edince, ~ 
hususa dikkat etmek de o nisbette lüzwa 
ludur. Zaten bu cihete önceden de işaret ~ 
miştim. 

Bir memleketin harba girişme karari~ 
müdafaa kuvveti, ekonomi ve ulus, bu harbi 

r 

yapacak olan askere hizmet için seferbd 
edilir. 

Seferberlik, daha sulh zamanında h~ 
lanan ve her yıl yenileştirilf!n büyük bir iti.' 
timam ve itina ile düşünülüp tesbit edilmiJ 
hükümler ve ihzari tertiblerle tatbik edf 
lir~ ,. 

(Sonu var) 
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EVKAF UMUM 
MUDURLUGUNDEN: 

Tahmin edilen 
Akarın 

Ho: 
Yıllık kirası I t 

Lira Kr. M E V JC Akarın aevi 

64 63 
615 10 
70/ 14 
75 24 
80 60 
84/17 

85 
87 8 

~9 33 

*1iS- Kurt maba11esi belediye caddesi 
350- Türk ocağı çocuk sarayı 
575- " ,, .. " 
440- ,, ,, • 
180- Ko;un pazarı bacı Ayvaz 
60- Nazım bey mahall~si Ulutrapı 
60- " • .. 
ıgo- ~hane mahallesi koyıanpazarı 

caddesi 
600- Koyun pazar mahallesi 

Dük kin 

" " ,, " ., " 
" ,, 
.,, ,, 
,, " 

.... 

.... Koyan pazar caddeai 
101 13 90- Koyun pazar pideciur. . ,, " 
113 118 125- Aslanhane mahallesi Atpu:arı caddes.ı " " 
114 49 155- Aslaııhane " .. " 
117 U 110- Aslan hane zahire pazarı 
121 20 425- Koyun pazarı mahallesi sacaçlar 
125 54 100- " .. .. ., 
128 68 60- .. .. .. .. 
136 124 70- • • • • 
141 9 50- " .. " 
170 13 400- Erz7ırum mahallesi "stasvo.n ~a~desı. 
174 -/ 240- Kurtuluş mahallesi Meydan onu 

206 12- Eti mesu~ 
ıes 19- Etimuut 
207 20- .. " 
208 ıs- .. ... 
'209 35-- " " 
2ıo lS-- • v 

,, " 
,. .. ., " .. " .... 

• • 
Ardiye 
EY .. 

Dükkan 
Forun 

Dük kin .... 
,, " 
,, ,, 

434 ısı- At pazarı " " 

Y k d il Vakıf akarların. 1 Haziran 936 gününden 3ı Ma-
u ar a yazı """ ·· ::-..ı- "t" 

yu 5U7 ginüne bdal' w .aeıaelik kiralan 17 Mayıs 9- gun...-ı:a ı ı-
baren on CÜA müddetle açık artırmaya konulmllftur. İhak 27. Jıılayıs 
936 çarpmba günü Mit on bette &.kaf Apactnaaıunda V•rida! ft 

Tahsilat llüdürlüğiiruie yapdacaktır. !steklüe~wn (% 7.5-? ~-na
h ... vakkae alınacaktır. Tutmak .e şart)amll ~e~k ımyenle
rin her ~11 Varidat Müdürlüifinıe ~lnleleri- (1066) l-l968 

Kültür Bakanlığından : 
Ankara'da yapılmakta olan Sıyasal Bil 

giler Okuluna ait tesisat eşyasının 
:ksilttnesi 

/. 1 - Ankara'da Cebecıc1e inta edilmekte olan Sr.yasal '!lilgiler 
Obluna ait Mobilya telİslltl qpsı bpab zarf usaliyle ebiltmeye 
konumuştur. • . 

Z - Tniut CIJUllllll kefil bedeli 49.988 lira 16 bnqtm. 
3 -Bu ite ait cnak ıunlardır: a, Mobilya plhhm 
b) Keıif defteri . . 
c) imal edilecek mefnqatm lllıteSI 
d) Mobilya plan listesi 
e) Ummal femıl fUtDame 
f) UawmJ fenni prtnamc lihilruı 
e) Ebiltme prtnamesi. 

\h) 'Mukavelename projesi ·-
İstiyenlcr bu evrakı 2 lira 50 kuruş karşılığında Bak.anlık yük· 

sek öğretim Genel Direktörlüğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme ı Haziran 19l6 tarihine gelen pazartesi günü saat 

15 de Anlcarada Kültür Bakanlığı Yüksek Genel Direktörlüğü day· 
rasında toplanacak Arttırma ve Eksiltme Komisyonunda olacaktır. 

.S - EksiltmeY.e girebilmek için: 
a) 2490 aayılı ·Arttırma. .Eksiltme ve İhale K.anıınunwı 17 inci 

maddesine uygun 3750 liralık muvakkat teminat vermeleri. 
b) Ticaret Oıdaınna kayıtlı hulu11mau 
c) İsteklilerin Mobilya Fabrikası sahibi olmak ve asgari, kabulü 

katiai yapılmış (20.000) Hı-alık mobilyayı fabc.ikasınd& yaptığına 
d ir, idarelerinden almış olduğu vesikalua istinaden Bayındırlık 
~akanlıgma. .eksiltme gününden en san sekiz gün evvel miıl'acaat 
ıle fenni ehlivet vesikası alınaluı lizımdır. 

. ~ - Teklif mektuoları ihale günü saat 14 de kadar k<tmisyon 
reı ıne makbuz mukabilinde verile4:ektir. Posta ile ,gönderilen mek
tupların nihayet 4 üncü maddede yazılı ihale saatine kadar komis
yona gclnıis olması lazımdu. Post.ada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. '1059) 1-1987 

Ankara Valiliğinden: 
Necati W. c:acWesi.ıe hamt İllBftf!e ait dilttkhtarm 4n w ili'· 

blarmda yapdacak lrana!isasyaa inpatı açık ebilt.-eye 1'onalmut
tur. 

it f beae1i 911 nra 32 1ruruşriır. 
l~ale 21 Mayıs 936 perşerdle günü sut ıs de vDlyet daimi encii

me nde yapılacaktır. 
İhaleye girmek istiyenler 68 lira 35 kuruşluk muvakkat teminat 

verme e mecburdur. 
Şartnameyi gbrm~ imyen!mn hmust muhnebe direktörlüğu-

ne m ·racaatları ilan olunur. (1002) 1-1875 

Ankara Jandarma Genel Komu -

•Liı!IZ&t!!l!E H 

MtLLt MODAFAA VEKALETi 
SATIN ALMA KOMlSYONU İLANLARI 

İLAN 

1 - Ankuada askerı baytar mektebiae ı.u sene sivil lise mezu
ım olmak prtile (14) talebe kabul edilecektir. Taliplerden apğıda· 
ki vasıflar aranılır: 

a; Türkiye Cumuriyeti tebaasından olmak 
b; Yaşları 18-2ı olmak 
c; Türkiye maarif liselerini bimmiı ~ otpn1u1' mtı1ıanmı 

vermiş olmak 
d; Bünyelerinin tam sıhhatli ve askediğe el-nriıli oldağu as

keri sıhhiye heyetlerince tesbit edilmek (tam tC!e'klriiHü askerl has· 
tanelerce) 

e; Kendilerinin ve ailelerinin hüsnü hatıeri zabıtaca tenilt e· 
dilmek 

2 - Bu vasıfları haiz talipler müracaat istidalarma sa klğıt ve 
vesikaları bağlarlar: 

a; Nüfus cüzdanı veya resmen musaddak sttttti 
b; Musaddak sıhhat ve ~ı vesikalan 
c; Mezun oldu v u li enin şehadetnamesi •eya musaddak sureti 
d; kendisinin ve ailesinin hüsnü hali balikmda fotoğraflı za-

bıta vesikası 

e; Mektebe 'kabul edildikten sonra askeri kanun, nizamları ka· 
bul etti •ini nat k veli inin ve kendisinin birer teab üt senedi 

f; Selisülbevl. ga i nevbatı ihtilaciye. sar'a ve sairütmenam 
hastahldarile ma!UI olmadıklarına dair nlilerinin noterlıkren tas
dikli teahhiltnamıeleri (bu Ribf hastalrldaı"dan biriie mektebe gir
mezden CTCI ma!ui oidu~u sonradan anlaşılan talebe mektebt n çı· 
kartılır ve o •mana kadar nıektep masrafı ve1isine ödettirilir). 

3 - Kayıt icin müracaat yerleri Anbrada Yuks k Ziraat EM
titülerinde (askeri baytar talebe amirliği), htanbulda Haydarpa· 
şada (Askeri baytar tatbikat mektebi müdirlüğü) dür. Taşralardan 
talip olacaklar 1 .. 2. maddelerde bildirilen evrak ve vesikaları ta
mMn olmalt şartHe bulıınduk!an yerlen!eki askerlik şubeleri vası
tasile .dileklerini M. M. V. baytar işleri tlnresi reisliğine bi1ditt· 
bilirler. 

4 - Aranılan oıraınf n şartları haiz talihler imtihana tabi değil
dir. Kabul miiracııat tarih ve sırasına göre yapılacaktır. Müracaat 
müddeti Eyl61 1936 iptidaaıQa kadardır. Fakat ( 14) talib tamam 
olunca kayıt muamelesi daha e•el kapanacalctrr. Talibinden lise 
ıebadctnameai iyi derecede olanlu tucilıa ola.nur. 

5 - Kayıt muamele&inia lrapammamdan aoıua bbul ectilen1ecia 
isimleri yine gazeteleru ilan olunacaktır. (10~) l-1900 

Bh.tT 
Çüriiğe aynim iki bat hayvan .atılacMta· Beher hayvanm :be

deli. (~75) ~ruştur. Satış günü 18-5-936 puanai günü saat (ll)· 
dedir ut.eklilu Juyv&Dluı eönaek üute ı.t.J01lda ..m kvnak 
müdürlüğüne müncaat ve satıfa g~eceklerin i>elli &ün •e aa.a•mda 
M. M. V. Sa. Al. Ko. •un ce~ri. (1077) l-1985 

ANKARA ELEKTRiK 
SlRKETlNDEN: 

Cebeci'de firketimir: tınfından tesi5 ec1necek transformatör ~in 
Ankara İlllllll' Jııtiicltirivetince Sirketimtze 1töstuileıı Cebeci • Hu. 
tah:me w Cebeci - Nesarh1ır: )'Dllarmm .,aldığı noktadan imarın 
yeşil ıahaundaki yerin ınaliki tesbh edilememiıtir. Bu yer her ki
me ait* illltiyu 91'1lbvelemmembln ıt illci ..ııt-.. -cllıiılıroe 
atta alma mı•ııw'Wi yapılme üzen 25 Ma)'!l9 1.116 tM"' Jmiar 
Ankarada Yenişekirde Elektrik Şirlııetine müracaatı ilaa olwıur. 

__ ... 

1 
AKŞAM GUNEŞI 

1 

Bolvadin Şarbaylığından : 
Bolv.ad n iJçcnn'n hali taua haritasının alınması eveUıe ekaüt

meye kom.ılm111 ise de talibi tarafından yapılan eksiltme haddi li
yık görülmediğinden a11 gua müddetle ~attlm tır. 

ı - İmar dahi an girecek sahallın nukdarı akriben (200) hek
tardır. 

2 - Beher hektarı mııM men olar.ık (25) lira iıucmden (SOOO) 
liı·a bedeli ıkesiflidir. 

J - Haritanın a ma fC"İt.İ b ındırlık bakanlığınca hazırla
n.an prmamıeye uygun olacaktır. 

4 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf usulü iledir. 
5 - İhaleden ıs ~ün aoaca aai.te~hhit f<QJiyete batlıyacaktır. 

Haritanın ihaleden itibaren a~acı b r .. ua.I bir buçak aenede ilr
maU ...,u.r. 

6 - Eksiltme 21 may11 936 perşembe günü 84Mlt U de Bolndm 
belediye encüınen'ncıe yapdac:Jk~ır. 

1- Ebiltıneve 21rebiımek kdl 21 mava ~ ~r~ «iinü .. 
at 15 ıe kadar mırvakbt tCBli•at •lank (375) lira vey• banka mek· 
tuhılau wc ebliyetnamesini aoı.adın şarba1lıiına tedi etmeleri 
şarttır. . 

1-Huitanm t.anr.im ve ikrn 1ı azamt bir buçıtk sene <>lank ten· 
sip edılmişse Ilı t liple arasın a ~ bsa bir "Zamanda ikmalini 
teahhilt edeeelr -olan müteahhit tergn oltırıar. t - 1881 

Ankara Vilayeti Ziraat 

tanlı!h Sutıııalnıa Komisyonundan: 1 _ viıay t ç· 

Teahhudünü yapamıyaıa müteahhit nam ve .hesabına 1448 liralık üç demirli s 1 

Direktörı·· ğündeu: 
rine da t lmak Ü ere satın al n cak 35 adet 

• · i p llu a 7- ~6. tan · e lan e ilt
mdan 21-5-9 6 tanhınde tekrar açık eksiltme· ve on he$ çe it vem k takımı (T hak S r ıu, Bardalc. Çatal Kaşık, mede talibi çıkm d 

Peçe ve saire) 23 • .S. 936 cumatteai güllü saat on birde pazarlıkla ye konutacalctır. 
lıatuı alınacaktır. 2 - Pllukların tutarı (2100) liradır. 

Her ~eşide biçilen fia.t ve gerek olan .bilgiler paracrr: Komisyon. 3 - Şartname Ankara ~ lataobul Ziraat Direkt"rlüklerinden 
dan alınabileuk tartnamede yazıl dır. Paurl a karqmak istiyen- görülebilir. 
lerin 108 lira 60 kuru luk teminat makbuzlariyle pazarlık saatinde 4 - İatekJiJerin pullukların tut rı o~ par.aıun 3 7,5 mikdarın-
konıisyona baş vurmaları. (977) 1-1796 <la Banka mektubu ve hu usi muha be dı!ektörtü·u vczae&ine ya· 

11111111m111111111111111111111111111111111111111111111mUIJ1111111111111mmmm1111uw _ ~ı=: r:r~ m~~: !;d;~ ;.~=~~~a;~~~n~~~i~~r::;::ı.gii-
;;::: - (1041) 1-1966 1 s Ü m er Bank ı-A-as_k_en_"'_F_a_b_rik __ al-ar--

1 Umumi Müdürlüğünden; ~ Ticaret lulemin,!ı·n : 
~ -

MUJDELER-, 
DVNYANIN GUZEL BtRALARif 
KADAR GOZELOJAN omIAN 

ÇlFTUCINtN S.4._F VE 
HtI.FStz 

YAZLIK ANKARA 
BIRASI 

ANKARA GAZOZU 
ANKARA SODASI 

ÇIIOIIŞTm 
HER YERDEN ARA YINTZ 

Evkaf Umum 
Müdürlü~ ünden . 

Akamı nevi 

" " Dik irin 

" " Kata.ebane 
Tarla 
Kolonyacı 
dükkinı 
Bakkal 
dükklnı 
l>iktta 

• 
Tahmtn edilen 1 

Akarın Mevkii Yılbk kirası Akar 
LJ,a..Kr. No. 

U1u kapu eaddm 28 - 81/ o 
Detlal karaca saraçlar 8G - 149/97 

" " f!S - 151/tOI 
Eti Mesut aalaiJeai ıs - 211/ o 

" •• 15 - 112/ o 
ltoyıanpuarı fmun aralıfı p - 412/ 4it 
ltadtk 20 - 433/ dl 
Anafartalar apartıman 1 
altında nso- - St/ 14 
Smmtpuannda •pat'· • 
tnnMl a1ttnc1a 1400 - n ! t J 
Keyan puan Jr.oyun ! 
puar caddesi 715 - P:Jf t A 

Y•brda yaalı .akıf abrlarm 1 Haziran ne pnünden Sl Ma
yıs 937 ~llne kam bir eenelik aralan açık abıma1a bmtlhla 
halde talip sahur etmeditinden artırma mideleri beş gün düa asa
tılmıştn'. ibatesi 21 M.ayıe 936 persembe ~nü saat on beşte Evkaf 
apartımanında vakınar varidat Miidiirlü~ilnde yapılacaktır. İstek·; 
lilet"aen % 7,5 ftithetinde teminatı munkbte .ımacakttr. Tutmak 
Ye .-ttan öf«nmek iltiyenlerin her gün mukflr ,,,;;dthflife m6.i 
racnthn. (H81) 1-1992 t 

Gaziantep inhisarlar 
Ba~müdürl~en: 

ı - G. Antep inhisarlar bllf müdürlüğü ile müskirat fabn"bsma 
"Ye bapniidtiTlüğln mütbabtı olan Kilia, Besni, Maraı. Pazarcık. Nl· 
%ip, Birecik. Suruç, Urfa idarelerine ve Narlı ft Akçakoyunlu ma
laaltmne geJecek Y'C bunlarclan muhtelif mahallere gidecek mamul 
"Ye yaprak tUtfin. mtiakirat, tuz iapirota ve soma1arla kuru Uzüm bot 
tütün ve içki ancbkları, sandık tahtaları, bo' fİfC, bof bidon ve bot 
çuvallar ve difer bilQmum efya ve malzemeniri ı haziran 936 dan 31 
mayıs 937 tarihine bdar icn edilecek nak1iy~ 5.5.936 tarikinden 
itibaren 20 gün müddetle iki lmma aynlarak eksiltmeye konulmuf
ta.ır. 

'2 - Eksiltme kapalı zarf mulile yaprlacaktıf. 
3 - İhale 25.5.936 tarihine müsadif pazartsi günü ıaat 16 da O. 

Antep inhisarlar ~diiTUiğünde toplanacak komisyon huzurun• 
da yapılacaktır. 

4 - Talipler bu ilimn yapıldığı yerlerdeki inhisarlar idarelerine 
miıracaatla şartnameleri alabilirler. 

~ - Birinci 1mnn nakliyatın muhammen ~ıyeai (13500) lira 
ikinci kıanmın mahammen nakliyesi (7500) 1i • latekliler her i· 
ki lnsnn için ayn ayn zarf 'ftfteeklerinden biri kısmı için (1015) 
lira ikinci kamı için (575) lira munkbt teminat akçesi yabracak· 
lardır. 

6 - İate1dil« ebiltmeye girmeden. enl ~ede aranılan eh· 
liyet ve kabiliyet vesikalarını ibraza mecburdurlar. (1075) 1-198$ 

Ankara Valiliğinden: 
(20751) lira bedelli Ankara Merlr.cz kaz~ :taJ6 malt yık t-.; 

Kum, Tuğla ve saire reaminin bir seneliği k-- zarf usulü ile 
artırmaya çıkarılımttır. ~ 

İhale ı Haziran 936 pazarteai giiaii saat Ui viliyet daimi eA• 

cümeninde yçılacaktır. al; 1 
Talipler ( 1556) lira (33) lcunışluk mu ~atJariyıe ı~ 

bari mali vesikalarını ve tekliflerini ve bA yin ettiii ~ 
kaları artırma eksiltme ve ihale kanunu ·· · i dairesinde saa~ 
ı4 de kadar daimi encümen reisliğine vennelttt1Uımdır. 4 

Şartnameler parasız olarak Aobra hmu11i .mahasebe direktörlü]' 
ğtlnde da· ıtılacaktır. (1079) 1-ı984 _ 

ANKARA TİCARET ODASI SİCiLLİ Tİ~~T 
MEMURLUÖUNDAN •• 

An ara Vi1iyetinde Bendderesi semtinde Altındağ mahallesi~-
dıe e e sokagında 432 numaralı evde oturan v~ T c .tebaası d .ı 
ol p :'nk~rad,:ı ~t~aiye meydanı çarşısında ıı numa;al; mahalliDiı: 
met ahı tıcarı ıttıhaz ederek İn aat müteahhirt: ti' · 1 · · 
d T . Od ~ caretıy e ı tiız.al 

e en ve ıcaret asının 1334 sicil numaras d ka h·~ 
~n. S~l~ymanın unva?ı ticareti Süleyman Arı:n aol~r~k ~:s:~ı e~:t 
d ı g.ıbı bu unv nın ımza şekli de Ticaret bnuh . . 
de i mucibince dairece 16-5-936 tarihinde te..,ı·ı wıed1!-Zlld.4~ ~~~ ma

1
d· 

nur '"'I"' ı ıgı ı.ı.ııw o U• 
• ı-ı99ı 

ANKARA TİCARET ODASI SlCILLt TtcARET 

• A MEMllRLUCiUNDAN • 
An :ra vılayetinde Kurt mahallesinde MııaUimler sokağında .5 

IS Ana farta1ar caddesinde kain Ankara Şubemiz le olan mua- ~ 
~ 'ile) 'eri iç'n müştıen1erimizin 16 May~s 1~36. tarihi11de.n ~!iba· 5 
~ ren Zirzat B.ankau Müdüı'i,eti Umumıyesı bınasıadakı Sumer = 
~ B .,'< ~İ"elerine müracaacları ilan ve rica olunur. 1-1922 § 
1 :·.. · . ···::~ıuanuwnnıuau1M111111111111111111111n11111m1111Plli 

250 ton linyf t köınüd 
40 ton aöğ'.it çubuğu 

l 72000 adet mukavva kutu 
Yukarda yazılı malume 26 mayrs 1936 günü pazarlık!& satın alt

nacaktu". Şartname ve nümunelrini g6rmek istiyenlerin nl:cri fabri-
kalar ticara: kalemine müracaatları. l-tm 

~umara ı evde oturan ve T. C. tebaa&ından olup Ankarad;ı. Banka-

! 
;;r~~tsı?da ~S nu~alı mahalli i~metg:ı!ı1 ticari ittıhcız .ederek 
ma d tıcareıtyle ıştigal eden ve T.ı.caret Odaaını:ı 1570 ıucil .ım• 
h rasın. a mukayyet bulunaıı Orhan Zcki'nid unv.a:ıı ticattti Or
r:; kZekı olarak te~ci~ edildiği gibi bu unvanın i:nza sekli de Tlca
d an~ııu~un-~.2 _ına maddesi mucihiıace daifece ıs-.s-~ mılıin• 

e tescıl edıldıgı ilan olunur. l-1981 



Perutz fotograf malzemesi geldi Halil Naci Mıhcıoğlu ticaret evi 

1 ANKARA LEVAZIM AMİRLİGİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

l - Ankara garnizonundaki kıt'a ve müessese eratım~ 936 ~finan~ 
yılı zarfındaki ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 350000 kılo sıgır etı 

!kapalı zarfla münaka:!!aya konulmuştur. . 
2 - Münakasa Ankara levazım amirliği satın alma komısyonun

·da 21.5.936 tarihine mtisadif perşembe günü saat on beşte yapda-
caktır. . 

3 - Münakasaya konulan 350000 kilo sığır etinin tutarı 84000 lı
ra olup teminatı muvakkatesi 5450 liradır. 

4 - Şartnamesi 420 kuruş mukabilinde komisyonumuzdan istek
lilere verilecektir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminatı muvakkate mak
buz veya bank mektupları ile teklif mektuplarını havi zarfları ka
nuni şekilde tanzim ederek saat on dörtte komisyonumuza vererek 
zarfları açma saatinde komisyonumuzda hazır bulunmaları. {948) 

1-1743 

İLAN 
ı - İstanbul kuı:nanaanhğr birlikleri ihtiyacı için '330000" kilo 

arpa veya yulaftan ucuz fiat teklif edilen 18.5.936 paL.C!l tesi günü 
saat 15 de kapalı zarf usuli ile alınacak muhammen tutarı 1402:> yu
lafın 15675 liradır. İlk teminatı yulafın 1176 arpanın 10!>3 lira, şart
namesi cumartesi günlerinden maada her gün öğled(:!n evd ~ ınsıs
yonumuzda ırörülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz •rt mek•.up
Iarı ile 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü maddeletindeki va.lıh ..... -;c,' k
le birlikte ihalenin vakti muayyeninden en az bi r saat eve.Ene k?.dar 
teklif mektuplarını FındıklıC:.aki komutanlık art ıı ll'J eksiltme ko-
misyonuna vermeleri. (956) 1-1756 

İLAN 
Çatalca müstahkem mevki komutanlığr eratmm bir senelik ihti

yaçları olan 50000 kilo sığır ve 7000 kilo koyun eti kapalı zarf usu
li ile 22 mayıs 936 cuma günü saat onbeşte eksiltmesi yapılacaktır. 
Muhammen tutan sığır etinin 15616 koyun etinin 2811 lira 20 ku
ruştur. İlk teminatları srğır etinin 1172 koyun etinin 211 liradır. 
Şartnamesi cumartesi günlerinden maada her gün öğleden evel ko
misyonumuzda görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle beraber teklif mektuplarını belli günde 
ihaleden en az bir saat eveline kadar Fındıklıdaki satın alma komis-
yomma vermeleri. (980) 1-1800 

İLAN 
1 - İstanbul komutanlığı birlikleri senelik ihtiyacı mevsiminde 

mukaveleye bağlanmak üzere şimdilik ihtyacı bulunan 39040 kilo 
sığır eti 25 mayıs 936 pazartesi günü saat onbeş buçukta kapalı zarf 
usulü ile alınacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evel komisyonu
muzda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupla
rı ile 2490 numaralı kanunun 2.3. ncü maddelerinde yazılı vesaikle 
beraber teklif mektuplarını belli günde ihaleden en az bir saat evel 
Fındıklıdaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

İLAN 
(1016) 1-1886 

- Tekirdağmda teslim şartile "125000" ve Malkarada teslim 
şartile "70000" kilo sığrr eti kapalı zarf usuli ile münakasaya ko
nulmuştur. Tekirdağ sığır etinin beher kilosunun muhammen bede
li 25 kuruş ve Malkaranm muhammen bedeli 25 kuruş 75 santimdir. 
Tekirdağımn muvakkat teminatı 2343 lira 75 kuruş ve Malkaranın 
muvakkat teminatı 1338 lira 75 kuruştur. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Levazım Amirlikleri satın 
alma komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - İhalesi 27 mayrs 936 çarşamba günü saat "onaltı" ve ,,onyedi" 
atuzdadır. 

4 - Teklif mektuplan ihale saatmdan bir saat eve) komisyon 
baskanlıi!ına verilecektir. 

·5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun üçüncü madde: 
sindeki belgeleri birlikte bulundurmağa mecburdurlar. 

İLAN 
(1019) 1-1888 

1 - Çorluda 300 yataklı bir insan hastanesi yaptırılacaktır. Bu 
hastahanenin kesif bedeli 484716 lira 85 kuruştur. Muvakkat temi
nat al:çe::i 29139 ·liradır. 

t: - İhalesi kapalı zarf usuli ile 25 mayıs 936 pazartesi günü sa
at on altıda Çorlu kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Bu işe ait hususi fenni şartname keşif ve projeler 24 lira 25 kuruş 
muk;ıbilinde Çorlu kor satm alma komisyonu tarafından isteklilere 
verilir. İhaleye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunda istenilen ve
saiki gösterebileceklerdir. 

3 - 250000 linhk insaat işlerinde bulunduklarınr tevsiki şart
tır. Bu vesaikin istihsali içinde ihaleden sekiz gün evel sahibi sa
lahiyet makamlara müracaat edebileceklerdir. Bu işe ait keşif ve 
şartnameleri almak istiyenler her gün Çorlu kor satın alma Komis
yonuna müracaat edebilirler . İhaleye iştirak edeceklerin yukarda 
yazılı belli gün ve saatten er. za bir saat evel Çorlu kolordu satın 
alma komisvonuna müracaatlarr. (1015) 1-1885 

İLAN 
1 - Ankaradaki askeri mektepler talebeleri ile Cebeci askeri h~s

tahanesi hasra eratımn 9j6 mali senesi ihtiyaçlarına sarfedilmek Ü· 

zere "185000,, kilo koyun eti kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasası 20.5.936 tarihine müsadif çarşamba günü saat on 

beşte Ankara levazım amirliği satın alma komisyo.,unda v:ıpıla
caktrr. 

3 - Münakasaya konulan 185000 kilo koyun etinin tutarı 68450 
lira olup teminatı muvakkatesi 4672 lira !:.J kuruştur. Şartnamesi 
343 kurus mukabilinde isteklilere komisyonumuzdan verilir. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin belli gün ve saatten en az 
bir saat eve! teminatı muvakkate makbuz veya bank mektupları Be 
teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını komisyonumuza vererek 
saat 15 de mezkur komisyonda bulunmalan. 

30.4.936 tarih ve 504 sayılıdır. (949) 1- 1744 
İLAN 

1 - Tümen birlikleri ihtiyacı olan 38900 kilo sade yağı kapalı 
zarf usuli ile alınacaktır . . 

2 - Münakasası 28-5-936 perşembe günü saat onbeste yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 33065 lira olup muval<kat teminatı 

2520 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 1rteklile
rin 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü maddelerinde yazıh vesika1arla 
teminatı muvakkate makbuz veya banka mektuplan ile ihale tari
hinden bir saat evel teklif mektuplarınr Bornuv:l'11ki askeri satın 
iıı.Jma komisyonuna vermeleri. (1018) 1-1887 

İT.AN 
1 - Kırklarelinde 20 Ton sabun ve 440 Ton arpa ve 440 Ton 

yulafın kapalı zarfla ihaleleri mayısın on dokuzuncu salı günü ya
pılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyenler ihale g-ünii te lrl if mel·tu
bu ile kanuni belgelerini sabun için saat ona kadcır komiwon reisi
ne vermeli ve saat on birde komi•wonrla bulımm~lıdrr. Arrıa ve yu
laf tel lif mektııpl<ırını saat on be"ie kadar komisyon reisine verip 
saat en altıda komisyonda bulunmalıdır. Arpa ve vulafcfan hangisi 
ucuz olrn:a o cins ihııle edilecekt ir. Diğ"eri ahnmıyacaktır. 

2 - s~bunım t;:ıhmin edilen bir kilo fiatı otn?. kurııstur. İlk te
minatı dört yüz elli liradır. Arpanm tahmin edilen b i~ kilo fiatı 
üç bucuk k\.·ru-.t11, İlk teminatı 11 " 'i liradır. yulafın t::ı'ırr"n edi'en 
bir kilo fiatı ;ic kurus otuz santimdir. İlk teminatı bin seksen do-
kuz Iirar1ır. ~ · 

3 - Şartnam .. ıeri Kırh.lareli tüm satın alma komisyonunda her 
gi.in görülebilir. (957 ) 1- 1763 

Asl~eri Fahril~alar 

Ticaret l(aleminden : 
170000 adet Yarım kiloluk kutu 
170000 ,, Bir ,. ,, 
170000 ,, Yarım kiloluk kutu etiketi 
ı 70000 ,, Bir kiloluk kutu ,, 
23000 ,, Yüzlük kutu 
28000 ., Onluk kutu 

1000 ,, Domuz kurşunu kutusu 
4000 ,, Dolu dom:uz kurşunu kutusu 

46000 ., Yüzlük kutu etiketi 
36000 ,, Onluk kutu etiketi 
51000 ,, Şikayet etiketi 

1000 ,, Domuz kurşunu kutu etiketi 
4000 .. Dolu domuz kurşunu kutusu etiketi 

46 Top Mukavva 
500 adet Elvan kağıd ı 
500 ., Katranlı ka~ıt 

6000 kilo Kovanlık kaat 4000 kilo 12 çap, 2000 kilosu 16 çap için 
120 .. Ambalaj kağıdı 

Yukarda yazılı malzeme 29 Mayıs 936 g-ünü pazarl~kla satı~ al~
nacakttr. Nümunelerini görmek istiyenler İstanhul Sılahdar;u~a fı. 
şek fabrikasına müracaat edip nümunesi ni görebilirler. 1-1979 

Türl<lye C1ımuriyet 
Merk~ez Bankasından : 

Malatya tapu müdürü B. Celal adına yazılı D sınıfından bir his
selik 17488 numaralı bankamız aksiyonunun hükümsüz addedildiği
ni ve başka numara ile B. Celale yeniden aksiyon verildiğini bildi-
ririz:. 1-1982 -------
Aukara P. T. T. Ba~müdürlüğünden: 

Ankara _ Gölbaşı •elgraf hattının tahkimi ve Ankara telefon şe· 
bekesinin ihtiyacı için 1160 tane 2 delikli ikişer metrelik 16 ve 12 met 
lik potrel demiri ile 20-35, 5-8 sm. lik 1160 tane cıvata ve 200 met
re 1/2 parmak demir boru aC(ık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
Bu malzemelerin muhammen bedeli 4172 liradır. Muvakkat teminat 
312 liradır. İsteklilerin 20 mayıs 936 çarşamba günü saat on beşte 
komisyonumuza müracaatları. (974) 1-1780 

Sa tıhk Arsalar 
Yenisehir Bakanlıklar karşı

sında ~e Karanfil sokağmm 
muhtelif yerlerinde. İstekliler 
Kınacr Hanında 23 numaraya 
Tel. 1032 1-1953 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami IBus 

Satılık Arsalar 
Y enisehirde Selanik caddesi

nin Kız;l Irmak sokağına birle
şen bir noktasında altısar yüz kü
sur metrelik iki arsa satıhktrr. 
Telefon: 2062 ye müracaat. 

1-1951 

Yeni<;ehirde Atatürk bulva
rmıi" e<;ki Sıhhat yurdu bitişi· 
ı!inrlı- ve Selanik caddesinde 
Ma.tvi' subc"i karşısında. 
TelPfıın 2123 e müracaat. 

1 - 1155 

I(iralıl{ ev 
Y eniselıir • son durak Mesru. 

tiyet caddesinde '7) odalı bahçe 
ve nezareti fevk11f!desi olan (33) 
No: lu her türlü konforü haiz 
hane kiralıktır. 

İçindekilere müracaat ..... 
1-1952 

Kiralık Auartman 
"Yaz için eşyasiyle kiralık a

partiman: Havuzba!)t civarı, ge
niş balkonlu, çok havadar Tel: 
3854" 1-1939 

ZAYİ 
Tatbik mühürümü kaybettim. 

Daima sabit 

İngiliz kanzuk eczanesi labo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te· 
min edilen renk yıkanmak ve 
terlemek batta denize girmek 
suretile de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Ezcanelerde 
ve ıtriyat mağazalarından arayı
nız. 

ZAYİ 
Zeytinburnu askeri sanat o

kulundan aldığım şehadetname
mi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

M ebmet oğlu İbrahim 

Satılık Arsa 
Yenişehir Atatürk bulvarı 

Mühendisler sokak, Aydın a -
partmam yanında köşe başın

daki arsa satrhktır. Telefon: 
3877 ve 2459 

1-1993 

KAYIP 
Ankara memudar kooperatif 

şirketinde sahih olduğum (1386) 
numaralı hisse senedi zayi ol
m.ıştur. Yenisini .ılacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Kazım Okay 
1- 1994 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Sungurluda yapılacak hükümet konağına lazım olan mal

zemei inşaiyeden bir kısmı 30 mayıs 936 tarihine kadar tamamen 
teslim edilmek suretiyle aşağıda yazılı şekilde 3 kaimede ayn ayn 
olmak üzere 6-5-936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Birinci kaimede yazılt malzemei inşaiyeden Taş, Tuğla, ve 
kiremidin keşif bedelleri yekunu 3273 lira 30 kuruştur. 

Tas 3 Tuğla 3 dır kiremit adedi ise 51800 dir. 

673,44 743,23 
3 - İkinci kısımda yazılı 1609 lira 78 kur~ş bedeli keşifli 3/ 48 

yonma kerestedir. 
4 - 3 üncü kaimede yazılı 598 metre murabbaı sahaya muktazi 

Fayans 3054 lira 86 kuruş 26 adet Fayans hala taşı 650 lira 32 adet 
Lavabo 384 lira 26 adet Rezervar 650 lira olmak üzere ceman 4738 
lira 86 kuruş bedellidir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı oldukları
na dair vesikalarını göstermeğe ve birinci parti için keşif bedelinitı 
% 7,5 olan 245 lira 50 kuruş ikinci parti için 120 lira 75 kuruş üçün
cü parti iiçn 355 lira 42 kuruş teminatı muvakkate olarak nakden 
veya nakde tahvili mümkün tahvilat olarak veya banka mektubu 
şeklile mal sandığına teslime mecburdur. 

6 - İhale 21-5-936 perşembe günü saat 14 de Sungurlu Kayma
kamlığında müteşekkil ve ihale komisyonunda yaprlacaktır. Talip
lerin mezkur gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları keşifna
mevi görmek veya fazla izahat almak istiyenlerin maliye vekaled 
mim emlak müdiirlüğüne ve Çorum defterdarlığı ile Sungurlu Mal 
Müdürlü<Yiine müracaatları ilan olunur. (1058) 1-1941 

1 ANKARA BELEDiYE RElSLlGl İLANLARI 1 
İLAN 

Halde 46, 33, 18, 12, ıo. 8, 6, 4, 2 Saman pazarında 12, ı. Ulucan
larda 4, Atpazarmda çayhane, 1, 196/ 120, 23/ 24 numaralı dükkanlara 
talip çıkmadığından on gün müddetle artırması uzatılmıştır. Talip
lerin 22 mayıs 936 cuma günü saat 10.30 da Belediye encümenine 
ve şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Hesap İşleri direktör-
lüğüne müracaatları ilan olunur. ( 1073) 1-1976 ------
inhisarlar Ankara 

Başmüdürlüğünden : 
Aııkara • Krzxlcahamam dolu tütün, içki sandıklarile ispirto bi

don l<>rmın gidip gelme işi açık eksiltmeye konulmuştur. Bir yıllık 
taşını.a bedeli (500) lira tahmin edilmiştir. Bu taşıma işi 1 Haziran 
936 güP.ünden 31 Mayıs 937 gününe kadardır. 

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

İst<"klilerin şeraiti anlamak için Başmüdürlüğümüze veya Kızrl-
r.:ıharrıuna müracaatları. (97 5) 1-1785 

Anl~ara Valiliğinden : 
Hususi idareye ait Necati bey caddesindeki dükkanların çocuk 

sarayı cadrlesinde mevcut dükkan ve hane ve sair akaratın Haziran 
936 iptidasından Mayrs 937 sonuna kadar bir senelik icarları açrk 
artırmaya çrkarılmıştır. 

İhale 28 Mayıs 936 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi encÜ• 
meninde yapılacaktır. 

İstekliler şartnamelerinde yazılı bedelin % 7 buçuğu nisbetinde 
muvakkat te~inat venneğe mecburdur. 

Şartnameyi görmek, fazla izahat almak istiyenlerin hususi mu· 
hasebe direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (1001) 1-1877 

Zonguldak Valiliğinden ! 
İhalesi 936 senesi mayıs ayının yirmi beşinci pazartesi günü sa

at 15 de Zonguldak vilayeti daimi encümeninde yapılmak üzere 
yüz eIH yedi bin seksen yedi lira yirmi üç kuruş keşif bedelli Bey
cüma - Çaycüma yolu o+oo0-25-t 934.60 kilometreler arasında şose 
ve sınai imalatı işi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. . 

Eksiltme şartnamesı ile fiat bordrosu ve keşif hülasa cetvch 
mukavelename proje ve hususi şartnamesi yedi lira yirmi b~~ kuruş 
mukabilinde Zonguldak Nafia müdürlLiğünden satın alm~bılı.r. 

Muvakkat teminal. (11781) lira (54) kuruştur. İsteklılerın mu
vakkat teminat, ticaret odasından 936 yılı içinde alınmış vesika ve 
ihaleden sekiz gün evvel müracaat etmiş ~ulunmak şartiyle Zon
gulda1· Nafia müdürlüğüne yalnız bu ise mahsus olmak üzre alacak
ları fenni ehliyet vesikalariyle birlikte teklif mektuplarını yukar· 
daki gün ve saate kadar vilayet daimi encümeni reisliğine verme-
leri ilan olunur. (997) 1-1847 

Anl{ara Valiliği Stadyum ve Hipod

rom Direl{törlüğüden : 
Pazar günleri saat ıs de yarış alanında yapılan ilkbahar ~t yar~

ları için otobüslü biletler Taşhanda Meydanpalas yanındakı otobus 
gişesinde ve otobüssü;; biletler Karpiç ve Halk Pasta salonunda sa· 
tdmaktadır. 

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 gidiş ve geliş dahil subay ve memur ailesi 27,5 
Tenzilatlı biletler için memur ve talebenin daire veya mektep·. 

lerclan alacakları vesikalan gişe memurlarına göstermeleri mecbu· 
ridir. 

1-1956 Yenisini yaptıracağımdan mu -
teber değildir. Kimseye borcum 
yoktur. 

Uşaklı müteveffa Musta
fa Banaz zevcesi Azime 

1- 1965 
[YENi SİNEMALAR 1 KULÜP] 

lmtiyRz sahibi ve Ba~mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ld ,,.r .. 
eden Yazı İşleri Müdlirü 
Naı:•ıf-ıı BAYDAR 

Çankırı caddesı civarınd" 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

BUGÜN BUGECE 

BAYANLAR 
B'.nlerce yıldızın iştiraki ve 
Milyonların sarfile vücude cetiril

miş muazzam bir revü 

BUGÜN GÜNDÜZ 
KANLI KARGA 

GECE 
GİZLİ YUVA 

Robert Montegomery • Mauren 
O'Sullivaıt. Emsalsiz aşk ve 

ihtiras filmi. 

• 


