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19 M~YIS 1936 SAi J 

Son haberler Ül·üncü 
sayf amızdadır 

Her yerde S kurut 

•• ATATUBK 17 111 eveı llaglla Samsuna çıkmıştı 
Milli kurtuluş hareketinin fiilen başladığı bu büyük günün 

yıldönümü memlekette geniş ölçüde kutla.nacaktır 
Bqbetke 

19 M.4YIS 

Falih RJln ATAY 

Her 19 mayada ogiinü telırar 
göz önüne getirecehinu: Galib 
devletler IWınbuldatlır; lsmirde· 
dir; AntalyaJadu; AdflNl!'adır; 
Ve ileti lıollar daha fimtliJen •
çerlere dofnı aolaıbnııfflır• 

H •P bulilıt• hazır bir planı 
tatbik etmek üzereJirl•: Şaılıtan, 
Ermem.tan Sivaa lıadar rele
ceklir. Siv,;. bile lransa n~~ 
bölgeai içindedir. Cemıpttı Kil!'; 
ya, Suriye mamlaanın 81111tl~ ıçı· 
ne kahlacalıhr. lzmir ve hinter
landı - Kim bilir nereye lıaJar?
tiirk /ralmıyacaldır· l.ıanbura 
F cu .,ıtanuun paYtalah War, 
bir devlet merkezlifi verilecelı, 
veya o bile verilmiyecektir. Daha 
pontıN lailıa)•dİ de uar. 

PaJifala ve halile bunların 
heps;ni imzıua ile tanıyaea/ıhr. 

Bö;,e bir Türlri,etain en fakir, 
en düttkün, en ıere/ds ıömiirgeler· 
den larkı lıalmı,aeaktı. 

AnaJolııJa taral taral kalkın
ma var. lıtırap v• iıyon türle .mille
tini pıurunan en derin yerlerinden 
ıanıyor. Fakat hayale lıapılmayı-

• B'..:.:..::- ---'- ni/wqfll fMlıil nız. ~-· ı-~· • 
olunacak, «alip der.tfellerın ma'!ta-
.zam orduları, pculqah ve laalıle
nin tasdik ettiği .zilleti bütün 
memlekete tanıtmak için hareke
te gelecekt;r. 

Türk milletinin taliini deği~ti
rece 'l bir mucize lazım. Bu mırci.ze 
ne g ·kten inecek, ne inıanların 
m rhrametinden gelecektir. Bu 
rnudze ancak bir §elin delaıııı ile 
hakikat olabilir. Bu ıel, milleti? 
istırap ve isyan hissini kullanab~
lir, m 'llet, kendi padifah ve halı
leıi de içinde olnrak, bütün dün
yayı bir tarafa atıp ona ben~?'ur 
ve O modern bir ordu krırabilırae, 
tekrar kurtulUf ümidine /ıaVllfGbi
liriz. 

Bir MustGla Kemal, ve yalnız 
ve ancak o lazım. MalıaJJeri efİİP 
bükecek iraJe.i, zai-erleri, hallı 
ve hürriyet atkı, bütün ,ellilı lto
actlan d ehcuı ve tecriibai oar • F • 
hat ;arihte unutulmaz bir ıan 
ltcıztUlmak için ba§ka bir ~az._ 
ilesi daha var: Türk milletı 

fScmu 2. rnd •aylada) 

Üciincü Türk 
:o. 

Dili l\urultayı 
Türk IJil Kurumu Genel Sek

eterl"i' nden : 

1. - flçüncü Türk Dili Kurultayı 
Atatürk'ün himayeleri altın· 
da 24 ağuıtos 1936 ,,aarte
ıi günü ıaat 14 Je lıtanbul· 
da Dolmabahçe sarayında 
toplanacaktır. 

2. - Birinci Türk Dili Kurulta
yında üye olarak balunmuf 
olanlarla ondan ıonra ku· 
rum üyeliğini almıf bulu· 
nanlar, ba kurultayda da ii
ye olarak bulunabilirler. 
Bunlardan üçüncü Türk Di· 
li Kumltaymtla bulunmalı 
is iyenler, ona göre hazırlık 
(Sonu 2. inci .aylada) -

Şehrimizde idm.an ve spor şenlikleri, 
gece halkevinde tören vardır Kamutay, maliye teşkilatı 

kanun projesini kabul et.ti Atatürk; bundan 17 yıl önce ve bu· 
gün Samsuna çıkmıştır. Bugünkü me -
ıud ve örnek Türkiyeyi yaratan en bü-

Sanısun'da AtatDrk heykeli 

yük türk son asır tarihinin bu en büyük 
hidiseıini şöyle anlatır: 

" .. . Vaziyet karşısında bir tek ka
rar vardı: O da Hikimiyeti Milliy~ye 

dolu topraklarına ayalı: buar burnaz 
tatbikatına bagladığımız karar, bu karar 
olmuıtur •. .,. 

Samsuna ~kıı bir ıesadüf delildir. 

• Türkiyenin millt kurtulut hareketi 17 
yıl evvel bugün bqlamJftır. Bu kur· 
tuluıun hanei tartlar içinde yapıldığı • 
nı bir an hatırlayınız. 

Aradan geçen ı 7 yıl bugünkü örnek 

Türkiyeyi kurmak için k!fi gelmittir. 

Yeni nesil, bugünü iyi anlamak için dü

nü unutmıyacak ve kara günlerinde 
bafrmdan bir ••Atatürk" çıkarmanın et
ıiz saadetini daima bipedecektir. 

Bugiinkü tören: 
Millt Şef AtatUrkün memleketi kur

tarmalı: için Saınauna ayak baatıjı 19 

mayısın 17 inci yıldönümil bütün mem

lekette, her yıldan daha genit bir prog· 
ranıla kutlanacaktır. 

Bugün şehrimizde kutlanması 19 ma· 

yıaa bırakılan jimnastik şenlikleri, tilrk 

Spor Kurumunun hazırladığı tören ve 

gece Halkevinde hazırlanan tören var -

dır. Bu üç tören de, Ankaranın kendi· 

Atıtürk'ün Samsunda bulunduğu zaman kaldığı 0 zamanki otel binası (şimdı 
C.H.P. binasıdır. ıc işareti Atatürk'üı kaldığı odayı gösıerıııektedfr.) 

müstenid, bilikaydüşart müstakil yeni 
bir türk devleti tesis etmek 1 

ı,te daha lstanbu1dan çıkmadan ev

vel düşündüğümüz ve Samsunda Ana-

ıini kurana ve memleketi kurtarana 

karıı olan büyük minnet ve bağlılığa 
uygun bir şekilde hazırlanıştır. 

(Sona 6. UICI ıaylada) 

Atatürk'ün Samsuna ayak bast•ğı gün çıktığı iskele 

Jimnasti~ şenlikleri ~~ 
Her yıl mektebliler tarafından yapılmcuı mutat olan ıım

nastik ıenlikleri IHıgiin, yeni koıu yerinde yapılacak ve saat 
11 de baflıyacakıır. Seyircileri la§ıyacak olan otobü•ler Mi

at 9,30 dan itibaren Ulu• meydanından hareket edecekler
dir. Seyirciler Aakeri Fabrikalar yanındaki kopulan girecek-

ı lerdri. 

Yeni kanun tin ansımızı modern 
esUBlara göre tanzim etmektedir 

Kamutay dün Tevfik Fikret Sılayın 
reiıliğinde toplanmif ve cuma günkü 
toplantıda iki maddesi göl'Üfülen Mali· 
ye Velı:ileti teıkilit kanunu projesinin 
müzakereıine devam etmittir. 

Projenin maddeleri okunarak kabul 
edildikten aonra. cuma günkü toplantı• 
da Çankırı Saylavı B. Muıtafa Önıoy 
tarafından verilip büdce encümenine 
havale edilen birinci ve ikinci madde • 
terin tadili hakkında büctce encilmenin
den gelen mazbata okunmuftur. Büdse 
encümeni bu mazbatasında tapu ve ka· 
dMtronun müıtakil umum mlldilr1Uk 
halinde idare edileceği, arazi ve bina 
vergilerinin husuıi idarelere devredil
miı olmaeı gibi aebebler dolayısiyle Uk 
projenin hazırlandığı sıralardaki vazi· 
yetin değişıniı olduğuna itaret etmek • 
te ve işlerin vahdeti bakımından bir 
müıtetarla iki muavinin bulunmasının 
Aaba faydalı olacağı bildirilmekte idi. 

llB. Mustafa Önsoy, Refik ince 
Mustafa Şeref Özkan, İlyas Sami Mut • 
Berç Türker, Maliye Vekili Fuad Ağ· 
ralının düşünceleri dinlendikten sonra 
büdce encümeni mazbatası kabul edil
di. Geriye kalan maddelerden bir kaçı 

üzerinde kelime tadilleri ve diğerleri 
de aynen kabul edilmi,tir. 

Yeni teşkildtın ana 
hatları 

Dün kamutayın kabul ettiği kamına 
göre, Maliye Vekaleti merkez ve taşra 
teşkilatı ıu vaziyeti almaktadır: 

MERKEZDE: 
ı - Maliye Veldleti işlerinin ehe

miyeti ve çokluğu göz önüne alınarak 

müıtepra yardım etmelı: ve kendilerine 
ayrılacak işleri hal ve fasleylemek üze· 

re iki müıtepr muavinliği ibdaı edil • 
mektedir. 

Mali tetkik heyeti. 
2 - Vergi kanwıJariyle uir mali 

kanunların tatbikattaki aeyr ve tesirle
rini ve ecnebi memleketlerdeki mali 
mevzuat ve hareketleri takib ederek 
mali ıslahatı temin edecek tetkiklerde 

(Sonu S. inci aylada) 

Filistin de 
Vaziyet korkunç 
Yahudiler kayRJ ve heyecan 

içinde. 
(Yazısı J. üncü sayfada) 

Alnıan donanması 
canlanıyor 

Haı· filosu lınkkmda çıkanlan 
re n i Ji te f ngiltere' de hoş· 

n ı su7Juk uyandırdı 
(Yazısı 5. inci sayfada) 

lngilt re ordustına 
as ı::er bulahilecel{ mi 

Milli l'Uiidafaa Bakanının beya
natı heyeeanla karşılandı 

(Yazısı J. üncü sayfada) 

İspanyada vaziyet 
düzelemedi 
(Yazısı 6. ıncı say/ada) 

«Ulus» un Dil Yazıları 

Güneş· Dil teori ine göre su mefhunılu 
k.elimelerin analizi 

vn. 
Su demek olan ağ kelimesine 

'' c, ç, a, ı" hacim bakımından 
hususiyetler verir. 

Bu unıurlarla mana değiıimine 
uğramıı su adlanndan yalnız içme 
ve eıme kelimelerini biliyoruz. iç

" menin etimolojik analizi ıudur: 
(1) (2) (3) (4) 

1 çme: iğ + iç + im + eğ 
( 1) li: Ana köktür. Su anlamı

nadır. 

(2) iç: Bu unsur bazı defalar e
gonun yani "i" ile diğer prensipal 
köklerin yerini tutar. Yani onu me-
ıeli im teklinde de kullandıklan 
olmuıtur. Muayyen ve mahdut bir 
saha yani ego içinde geniılik ve 
tümul gösterir. 

Bunun içindir ki "iğ + iç" "öğ 
f ~l'.' gibi olabikliğine bir geniı
lik ıçınde yayılmıı binaenaleyh 
kıymetinden kaybetmiı değildir. 

Yazan: H. R. TANKUT 

Hatta ego harici sahalardaki de
lalet gibi de değildir. {iğ + iç) = 
iç öyle bir su maddesidir ki hare
keti ve taall"ku ancak mahdut ve 
dar bir saha içinde fakat tam ve 
kamild'r. İçmek fiilindeki mücer
ret su kı nun kendisid'r, Bu un
sur bazı defa ". + m" dir. O za
man "P• iç'', "iğ + im" = im 
olur ki il"ç yani muayyen ve mah
dut bir su h cmi demek olur. 

(3) im: Manayı üzerine alan 
ıüje veya objedir. B usuretle r..,ey
dana çıkan "iğ + iç + im" = içlm 
mahdut ve muayyen bir su ınefhu
munun bir maddeye naklidir ki 
İçecek kadar bir ıu objesi demek 
olur. 

( 4) Eğ: Manayı ifade eden un
ıurdur. Böylece "iğ+ iç+ im+ 
ei" = içme muayyen mahdut bir 

(Sonu 2. inci aaylada) 



SAYFA 2 

19 Mayıs 
Türk or<lulanna Akdenizi ilk he

def veren büyük ba~buğun Karadc
nizden Anadoluya girişi gÜnünde
yiz: 19 mayıs. Bugünün önüne bir 
de yıl katmayınız. Geçmiş had:sele
rin yanı ba~ına atılan tarih, ondan 
sonra gelenlere o günden ne kadar 
uzaklaşmış olduklarını hatırlatmıya 
yarar. 

Biz ber yıl biraz daha canlanıp 
genleşecek olan türk Anadoluda, yap
raklı ve ciçekli mayıs ayının her on 
dokuzunda o bü) ük hadiseye hiraz 
daha ya1daşmı~ oldu6rumuzu duyu· 

yoruz. 
Kursakları pmsuyan ve gevşiyen 

Anadolu sazı, 19 mayısta gerilınişti. 
Sonradan Ege kıyılarına varan ya
mk ben;zli yağız yiğitler, onun üze
rinde Sakarya çağıltılarına nazireler 

yaptılar. 
Yoksul vatan topraklan, analar 

için, anaı:ından ayrılmış bir oğul ka
dar kederli, oğullar için, oğlunun yo
lunu umudsuz umudsuz bekliyen 
bir ana kadar tasalı görüniir olmu~tıı; 

Atati.irkün ayaP.ı, 19 mayısta Sam
sun kıvılanna değdiği zaman o ana 

ile o oğul kollarını biribirlerinin boy
nunda buldular. 

O gün, büyük önder, savaş boy
larında alın teri ve kam pahasına o
muzlarına geçirdiği sırmaları Samsun 
kıyılarında, pantalonuna sinmiş bir 
İstanbul tozu gibi kolayca silkiver
mişti. 

O gün Samsun dağlanna çarpan 
r\izgarda türk mukadderinin şanlı 
nağmeleri duyulmalı, Karadenizin 
biribiri ardınca yuvarlanan büyük 
dalgalarında clinmiyecek türk zafer
lerinin ilk gölgeleri görünmeliydi. 

* :(. ~ 
19 mayıs çıkışı, her tarafından 

çöktüğü, her tarafından at~e veril
diği zaman küçük ruhluların, içinden 
kaçmak için delik aradıkları bir yur
dun ta kalbine, en büyüğümüzün, 
kuracak ve kurtaracak bir güneş gibi 
doğuşudur. 

O gün doğan ve alınlarındaki tunç 
rengini yalnız o giineşten alan devrim 
yavruları bugün on yedilerine bası
yorlar. 

M. Nurettin ART AM 

«Ulus» urı Dil Yazıları 
(Başı 1. incı sayfada) 

sahada bir su manası vermiş olur. 
Onda şiddet, karar, şümul ve ha
reket halleri görülmez. Bu ~ular 
ekseriya sağlık veren ,şifalı sul"'r
dır. lcmeye ve banyoya yarar. lı 
tarı l.,u} civarındald tuzla içmeleri 
g

0 bi. 
Bu kelime bn~ha bir morfoloji

de çim'dir. O zaman yine muayyen 
ve mahd •t bir su demek olur ki 
ondan yıkanmak manasına gel
m0k üzere çimmek fiili yapılmıf
tn· 

Bu s .. retle (.-!- ç) ile kuvvctlen
d'.riI is s '· mecituilii kel~mele ·de 
topnn1J.n1i b 'ommdan arya.r:t\İh
ınız vıtnf şu"'\lar.dır. D :ır mahdut 
b:r sahada devıınılı ve rn 1.yyeı:t 
b.,r ~" vııvıl..., ... .,. ve .. ,,r:'?lk i mek: 
''e yıl·nn-nk g:bi şey re yarıyan 
bir men• -ı. 
E~me Türkcf'd<?: kcmsal yerden 

ı-~ .. ı1·n (: , .an r ı l veya kendi '{f>ll· 

d. e kavmyan u p arı [21 de
r ktir. 5 .. yu va ·m olan ·•vul ra 
c1" eşD" .. d 0 n· .r •i v rdır. Et"molo
fk an'\l:?İ !:: •dur: 

(1) (2) (3) (4) 
Eşme eğ eş+ em+ eğ 
Bu kelimenin içmc'den farkı 

i ~·nci unsnrun (. + ç) yeri e (. 1-
ş) o1mn ıdır. Güne~ - Dil teorisi
ne g:ire bu unsı rlar ar"'ındaki 
far'( (. -'- ş)nin kendi s"hası da
h;'·nd miitcmarliyen drğisebilme· 
f • ,r'". f.' '""'1.e lr"" limrı;;'"i n kı..1msa 1 
yerlerdeki sulara ıtlak olunması 
o suların daima yer değiştirmesin
d::.n ileri gelmiştir. Ve ( v + ş) un
suru aynı zamanda sahası dahilin
de beraberlik de ifade eder. Kum
sal derelerde toprağın muhtelif 
yerlerinden nehean eden suların 
hiç bir güçlük çekmeden bir ara
ya toplanabilmesidir. Türk lehçe· 
!erinde eşme ile c.nlatılan su; teo
rimizin (v .+- ş) unsuruna ayırdı
ğı rollerin hepsini gösterebilen bir 
isimdir. 

Böylece toponomist; (. + ş) un
suru almış su medlulünde dnr bir 
aahad daima hareket eden yer 
değiştiren fakat aynı zamanda bir
leşebilen bir ıu kaynağı bulmuş o
lacaktır. ( . .+- ş) li su medlulleri 
lmmsal yerlerdedir. Böyle olmak
la beraber dere kıyısından ve kum
saldan ba§ka yerlerde de eşme bu
lunursa da hepsindeki özgü vaııf 
çıkan suyun yeryüziine çok yakın 
olması, geniş bir yeraltı su depo
sundan az emekle ve cok az ame
liyatla bulunmasıdır. Eımeler da
ima }'WDU§ak yerlerde çıkar. 

S:ı demek olan (V. + ğ) kelime
si (V. + m) unsuru alarak kendi 
merkezine doğru bir toplanma ve 
bir özlenme ifade eder. linç ve 
me1hem manasına gelen em bunun 

[ ı] Büyük Türk lugati. 
[2] Veled Çelebi Türk Dilı. 

misali olabilir. Etimolojik analizi 
şudur: 

(1) (2) 
Em= eğ cm 

(1) Eğ: ana köktür. Su ifade e
der. 

( 2) (. + m) en yakın mülkiyet 
ve taayyün sahasını gösterir. Bu 
eleman m navı obienin kendis~ne 
irca ve onu obie ile ayrılmaz be. 
ra,..erliğe erdirir. 

Su halde (eğ + em) = em su 
ile herhangi bir objenin safilamca 
İmtizacı ve birle esi demek o
lur ki em ile kastedilen mclhem
ler böyle bir imtizacm mahsulü
dür. Bu kelimenin gerçek morfolo
jisini yapan elemanların "'unlar ol
mrı rn tabiidir. (eğ+ eğ) =em. 

Emmek fiilindeki em kelimesi 

ile s~i:miirmek kelimesindeki siim 
b·z bu ,,a,ıftn mayiler anlahr. 
Uygur ve Çnğatuy lehçesinde ir

kiden bedmest olanlnra ak"um [3] 
diyorlardı. Burad~ki ~um şarap ol
mak gcreldir. Çünkü Sümercede 
~arap sum f 41 d .mekti. Bir top· 
lanma ve bir özlenme ifade ederı 
su med ullü kelimelerden bir u~ç 
misal daha alalım: Uygur ve Ka
zan lf'hcelerinde mav yağ ve ma
yunmak yağJnnm~'· cl 0 m 0 'd1r rsı. 

H. R. TANKUT 
(Arkası \'ar) 

r 31 Çağatay liıgati, Uygur en
dekç;i. 

[ 41 Hilaire de Barenton. 
[51 B. T. L. 

19 MAYIS 
(Baıı 1. inci sayfada) 

şefe inanmağı, §efe bağlanma
ğı, ledakôrlık ııe kaltramanlı.ğı 
bilir. Büyük bfr §el bu millet
le, ve bu millet büyük bir şefle 
çalqabilir. İki&i biribirini tamam
lamaksızın, ikisi biribiri ile kay
na§maksızın ve yoğrıdnıahsızın, 
ve biribirine inanmaksızın yeni 
Türkiye m cizesi imkansızdı. 

19 mayı.t türk kurtulusunun 
baş!angıcıdır: Fakat milli bütün 
dat'alarımızı içine alan bu k u r-
t u l u f , hiç bir askerlik ve inki
lab zaferi ile bitmi§ değildir. Kur
tuluı, ilk günlerinde olduğu kadar 
çetin bir savaş olarak devam et
mektedir ce riiyalarımızm kuuvet
li, kalabalık, bayındır, nıedem 
büyük Türkiyesi tamam oluncaya 
kadar sürecektir. 

Eseri, her türlü lehli/leye kar§ı 
müdafaa ede:ı ve ona her türlü in
kişaf kudretini veren tılsım ise, 
yukarda söylediğimizdir: Şef ve 
millet birliği sancağı altında, dur
maksızın, yılmaksızın, usanmak
•ızın ilerlemek! 

Falih Rıfkı AT AY 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

İstanbul vilayet büdçesi 
İstanbul, 18 - Belediyenin 936 büd

cesi henüz tasdikden gelmediğinden 

muvakkat bir aylık büdcc hazırlanmağa 
başlandı. 

F öniks tasfiye edildi 
İstanbul, 18 - Föniks Sigorta şirke

ti umumi merkezinin tasfiye edildiği 

hakkında bugün mahkemeye bir vesika 
verildi.. 

Bir serseri torpil daha 
İstanbul, 18 - Sinopda Bv..ıtepe fe

nerinin yimıi mil kadar açığında bir 
serseri torpil daha görüldüğü haber ve
rilmektedir. 

Gümrüklerde birleştirilen 
daireler 

İstanbul, 18 - Gümrükte kontenjan 
ve manifestodan sonra muhasebe ser • 
visleri de birleştirildi. Ve müraC4atların 
alındığı saat1an tesbit için otomatik sa
at usulü ihdas edildi. 

Çocuk kitabhanesi 
İstanbul, 18 - Çocuk kitabhanesi 

çok rağbet görüyor. Çocuk Esirgeme 
Kunım1.1 buraya bin kit.ıh almağa karar 
verdi. 

* İstanbul - Narh komisyonu fı
rancala ve ekmek fiatlarmı aynen bırak
tı. 

üciin(•ü Tüı·l Dili _, 

I{u:rultayı 
(Ba~ı ı. inci sayfmla) 

yapabilmek üzere, 15 Tem-
ı.uz 1936 ak§ctmma kadar 
adlarını, i<ı:lerini ve adresle
rini Kurum Genci Sekreter
liğ-ine bildirmelidirler. 

3. - Kurultay üyelerinden olup 
ta üçüncü Türk Dili Kuml
tayınila bir tez vermek isti
yenler tezlerini yazılı ola
rak 15 temmuz 1936 ak§a
mına kadar Kurum Genel 
Scikreterliğine göndermeli
dirler. 

4. - 16 temmuz 1936 sabahından 
sonra gerek kurultayda iiye 
olarak bulunmak ve gerek 
tez vermek için yapılacak 
müracaatlar hiç olmaml§ gi
bi tutulacaktır. 

5. - Kurultay konu§maları radyo 
Üe yurdun her yerinden din
lenebilecektir. Bununla be
raber kurultayda yalnız din
leyici olarak bulunmak isti
yenlcr de adlarını, qlerini 
ve adreslerini 31 temmuz 
1936 akıam na kadar Ku
rum Genel Sekreterliğine 
bildirmelidirler. 

6. - Üçüncü Türk Dili Kurultayı 
konuıma programının ana 
çizğileri şunlardır: 
a) Türk Dil Kurumu BCZ§ka· 
nının açma söylevi; 
b) Kurultay baıhanlık kuru 
ile çalııma komisyonlarının 
seçilmesi; 
c) Kunrm Genel Sekreteri
nin iki yıllık çalıgmalar üze
rine raporu; 
d) Kurultay üyelerinin dil 
iıleri üzerine tezleri; 
e) Komisyon raporlarının 
okunması ve karara bağlan
ması; 

I) Yeni Genel Merl~cz Kuru
lunun seçilmesi; 
g) Kapanma söylevleri. 

7. - Üçüncü Türk Dili Kurultayı
na verilecek tezlerin bCJ§lıca 
konulan §Ut /ardır: 
1. Yeni Türk dü teorisi ve 
Türk dilinin yeryüzü dilleri 
arasındaki yeri; 
il. Türk dilinir. preistorik ve 
istorik tel:amüllcri ,· 
ili. Dil devriminin amaçla
'' ve dilimizin ihtiyafları. 

( 

B. Çaldaris in ölümü nıemlel{etimizde 
teessüı· uyaııdırdı hüyül{ bir 

Türk - elen dostluğunu kuvvetlen
dirmcğe en çok çalışan ve Balkan ant
antının amillerinden b"ri olan yüksek e
len siyasal recülü Çaldaris"in ölümü bü-

tün Türkiyede büyük bir teessürle kar
Jılanmıştır. Bu münasebetle başbakanı
mız elen ba§bakanma hükümetin sami
mi ve derin taziyelerini bildiren bir tel-

graf gönderdiği gibi gene ba~bakanımız 
ve refikaları Bn. İsmet İnönü, Bn. Çal· 
darisi aynı suretle taziye etmişlerdir 

Diğer taraftan dış bakanımızın refikası 

B.n. Tevfik Rüştü Aras Bn. Çaldarise 
bir telgraf çekerek samimi teessürlerini 
bildirmiştir. 

(A. A.) 

Erzurum- Sivas hattı/ 
İnşasına başlama töreni 

yapıldı 

Başbakan B. Ponsoyu 
kabul etti 

Yeni franszz büyük elçisi B. Ponso dün 
öğleden sonra başbakan İsmet İnönü 
tarafmdan kabul edilmiştir. Erzurum, 18 (A.A.) - Erzurum • 

Sivas demiryolunun inşaatına başlama 
töreni bugün saat 12.30 da B~kalenin 
beş kilometre garbinde yapılmıştır. Tö
rene davetli ol.arilar bugün sabahleyin 
otomobillerle Erzurumdan tören yeri
ne gelmişlerdir. Havanın yağmurlu ol
masına rağmen Bafkaleden ve köyle
rinden gelen atlı, yaya binlerce halk 
cnemudar, mektebliler tarifsiz Kvinç· 
lerle misafirleri kUJılamıiJardır. Töre
ne B. Tahsin Uzerin, uzun bir eöylevi
le bqlanmıştır. B. Tahsin U.zer, "tari
hi bir safhanın besmelesi .. :• diye baş
ladığı bu söylevinde eski idare ile cu
muriyet idaresi arasındaki farkları can
lı örneklerle tebarüz ettirmiş.tir. 

Halk büyük önder Atatürk'ü, İsmet 
İnönünü derin saygılar ve heyecarila 
anmıştır. 

Bundan son.ra erzurumlular adına 

Erzurum şarbayı, Başkaleliler adına da 
bir öğretmen coşkun hitabeler söyle
mişlerdir. Hitabelerden sonra B. Tah
sin Uzer ''bu yolun doğu illerimize sa
adetkr getirmesini dilerim,. diyerek 
ilk kazmayı vurmu~ b~müşavir, ilbay, 
kor komutanı, parti başkanı ve öteki zat
lar da kazma vurmuşlarclır. 

SQylevler Y~rilirken f-azmal;ır vu
rulurken binlerce ağızdan çıkan "Yaşa
sm cumuriyet, Yaşasın Atatürk, Yaş •• 
sın İnönii" sesleri dağlan dereleri dol· 

durmuş ve binlerce erzurumlu, Atari.ırk 
ün yolunda yeni hızla çalışmaya and 
içmişlerdir. Bu saygılnrmrn kendile.ri
ne bildirilmesini Uzerden dilemişlerdir. 

Törenden sonra müteahhit ve mü
hendisler tarafından bir kır ziyafeti 
verilmiştir. 

B2şkaleliler ve erzurumlular bugün 
büyük ve tarihi bir bayram yapıyorlar. 

ihtisas mahlcemeleri 
İşlerinin mikdar ve mahiyetlerine 

göre devamlarına lüzum kalmadığı an
laşılan Sivas, Trabzon, Balıkesir, İzmir, 
Muğla, Antalya, Malatya ve Adana ad. 
li ihtisas mahkemeleriyle, İstanbuldaki 
sekiz numaralı adll ihtisas mahkemesi. 
nin 1 haziran 1936 tarihinden itibaren 
kaldırılması bakanlar meclisince karar
la~tırılımştır. 

Dr. MecdetAlkin'in 
konferansı 

Yunanistan, Mısır, Filistin ve Suri
yede bir tetkik gezisi yaptıktan sonra, 
Tel-aviv sergisinin açılış töreninde he
yetimize reislik eden Türkofis reisi Dr. 
Mecdet Alkin, ötey gün, ekonomi baı{an. 
lığı konferans salonund;ı, seyah:ıt inti
baları ve tetkikleri etrafında bir konfe
rans vermiştir. 

Tapu ve Kadastroda 
Tapu ve kadastro genel direktörliiği.i 

merkez fen heyeti ile kadastro ve tah
did heyetleri müstehdemleri hakkında 
barem kanunu hükümlerinin tatbiki için 
Kamutay büdçe encümeni tarafından ha
zır anan kanun projesi Kamutay ruzna
mesine alınmıştır. 

Çağrı 
Kamutay Arzuhal Encümeni 

b:.ı~iin Parti grupu içtimaından 
sonra toplanacaktır. 

Tiran işgüderi 
.. 4 ~neli ~erece memurlardan Tiran i' 

guden Nebıl 3 üncü derece ile merkeze 
nakledilmiştir. 

Yeni Türkiye - Çekoslo

vakya ticaret ve kılirin a 
b 

anlaşması 
Yeni Türkiye • Çekoslovakya tica

carct ve kliring anlaşmalannm 12 ma· 
yısta Prağda imzalandığını haber ver· 
tniştik. Eski ticaret anlaşmasının müd
deti 15 mayısta bittiğinden tekrar tem
did edilmiyerelc yenisinin meriyete gi. 
receği tarih olan bir hazirana kad:ır u. 
mumi rejimin t.ıtbik olunacağı ekonomi 
bakanlığı tarafından alakalılara bildiril· 
miştir. 

Eski klfring anlaşması ise, bir hazi
rana kadar süreceğinden Çekoslovakya 
ayrıca (KL) listesinden .istifade ede· 
cekti,r. 

Okullarda imtihanlar 
ve tatiller 

a m 1-cz ve kazalarına tabi üç 
sınıf ahiye mektebleri 9 mayıs. 
ta, t nı r i köy, nahiye ve ka::a mek-
tebi ri 16 m yı.., ta derslere nihayet ver~ 
mişlerclır. 

Vilayet merkez mektcbleri, 30 mayıs 
ta dersi rini keseceklerdir. Tam devreli 
mckteblcr h r yerde 8 hazirandan 20 

hazirana l dar "ilk tahsili bitirme" im
tihanlarını y pmrş olacaklardır. 

Ll e ve orta okulların üçüncü sınıf· 
!arın a y n ve diğer sınıflannda 26 
may ta c! r lere son verilecektir. 

İlk okulların gramer 
dersleri 

K ·1 ur b kanlığı, ilk okullann türk. 
çe ders'erı in imtihanlarında gramer su· 
alleri sorulmamasını ve gramerden not 
verilmemesini kararlaştırarak, kültür di· 
rektörlüklerine lıu yolda muamele yapıl
masııu bildirmiştir. 

Askerlik dersleri talimat 
na 1esi hazırlanıyor 

J 

!er e 
nhğı, orta okullarla, lise· 

n okulannın askerlik ders-

rı için bir talimatname ha· 
zırlama tadır. Bu talimatname gönde. 
rilinceye 1-.adar talebenin sınıf geçme 
durumu hakkında karar alınmaması o. 
kullara tebliğ edilmiştir. 

Kayseri bez fabrikası 
direktörlüğü 

Kayseri bez fabrikası direktörü B. 

Şevket Turgud, Sümerbank pamuk şu

besi direktörlüğüne tayinedilmiştir. B:ı 

kırköy bez fabrikası direktörü iken, Na· 

zilli basma fabrikasının projesini hazır

lamağa memur edilen ve bu fabrika fa. 
aliyete geçinceye kadar bankanın pa. 
D'J.Uk şubesi direktörlüğünde çalı 'Tiakta 
bulunan B. Fazlı Turgo Kayseri b z 
fabrikası direktör vekilli~ini yapacn' t r.: 
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Avam Kamarasında 
B. E~en dumdum l{urşunları meselesinin 

anlattı •• • • •• • 
ıç yuzun u 

Londra, 18 (A.A.) - Avam kamara
iının bugiinkü toplantısında B. Eden 

demiştir ki: 

Dumdum lmrşunu meselesi 
"- İtalyanlar, İngilterenin Habeşis. 

t ana dum dum kurşunları vermiş oldu
ğuna dair bir çok defalar tekrarladıkla
rı ittihamlar hakkında etraflı beyanatta 
bulunmayı İngilterenin şerefi emretmek

tedir. 
Vaziyeti anlamak için habeşlerin her 

türlü kurşun kullandıklarmı hatırlamak 
lazımdır. Bundan başka Habeşistan ya. 
bani hayvan avı yapılan bir memlekettir 
ve bu avın meraklıları tercihan Habeşis
tana gelirler. Bu avcıların hartuçları an
cak bu türlü avlara elverişli olan dum 
dum dum kurşunlariyle doludur. Bu av. 
cılar Habeşistandan giderken çok mik
dard:ı bu hartuçlardan bırakmışlardır. 
Bu gibi hartuçların civar memleketler
den de sokulmuş olması ihtimli vardır. 
Çünkü buralarda da yabani hayvan avı 
yapılır. Binaenaleyh seferberlik sırasın
da binlerce yerlinin elinde bu türlü har. 
tuçl'1r bıılunuyordu. Habeşlerin italyan• 
lara dum dum kurşunu atmış olabilme
leri bu suretle izah olunabilir. Halbuki 
italyanlar, bu kurşunların harbten son. 
ra askeri maksatlarla ingiliz firmaları 
tarafmdan verildiğini iddia etmişlerdir. 
Ne ingiliz bükümeti, ne de ingiliı en
düstrisi Habt>c;istnda yıllarca önce bulu
nan cephaneden mesfıl olamaz. İngiliz 
hüküm-eti silah ihracatı üzerinde şid~et
li bir kontrol kmmtt"tur. La Hey mu. 
ki\velMinin ya.,,ak ettiği silah ve ınühi'll
mat ic-in hiç bir suretle ibra~ iı:ni veril
m,.,.,..:.,tir. 

n;,. ital.van gazetesine ceııab 

Roma'da çıkan Messagero gazetesi, 
12 nisanda, İngilterede yapılan dum dum 
kurşunlarının resimlerini neşretmiş ve 
bu kurşunları habeşlere ingilizlerin ver
diği ittihamını tekrarlamıştır. Bu resim
lerin yanında bir de Birnıingham'da 

"Gerge Bate'' fabrikasnun 19 şubatta 

Lo • 'radaki hab~ş elçisine gönderdiği 

m~' ııbta çıknu~tır. Mezkur fabrika bu 
mel:tııbunda harb levazımı itası teklifin
de b.ılıınuyordu. Gerek bu mektub, ge. 
rck silah örnekleri İtalyanların eline ay
nı 19 şubat tarihinde geçmiştir. 

Kendisine miralay Petro Lopez is
mini veren bir adam Bate fabrikaları 

müdiirlerine başvurarak habeş hüküme. 
tinin delenesi oldPğunu söylemiş ve bir 
mısır bankasının da tavsiye mektubunu 
göstermi~tir. I.opcz Londradaki habeş 
elçiliğin;n İngiliz malı cephane ve bil
hassa dum dum kurşunları almak iste
diğini bildirmiş ve direktörlerin "dum 
dum kulhnılmıu" sözünl' karşı da Habe. 
şistanda pek çok kaplan bulunduğunu 

ve başka kurşunlarla bunların avlanamı
yacağı cevabını vermiştir. Bunun üzeri
ne mezklır fabrika bir örnek kolleksiyo. 
nu göndereceğini vadetmiştir. Lopez ay
nı zamanda mezkCır kurşunların ingiliz 
malı olacağı hakkında bir teyid mektu
bu istemiştir. Bizzat kendisinin dikte et. 
tiği bu mcktubla ve örnek kolleksiyonu 
ile uzaklaşmış ve o zamandanberi de 
hiç b'r ses çıkmamıştır. Bu mesele an
cak mezkur mektub italyan gazetelerin
de çıktıktan sonra tekrar mevzu bahis 
olmuc;tur. Lonclradaki habeş elçiliği ne 
me.?.kur mektuhu, ne de örnek ko11eksi
yonunu asla almamıştır. Bundan ba~ka 
Lop"z'in cephane ıs!T'arhrna k için hiç 
hir scıl'f1ı'vet almamış olduğu da müşa
hade etliT mj~tir. 

$:ir1!wli bir tJ!lf1'f4 
Esasen Lavrens, Lopez ve so:ıire gibi 

ad'"lr ta!:ıyan ve tanınmış bir sahte ve-

saik ve haberler imalcisi olan ve İngilte
rede iyi bir gözle görülmiyen bir şahıs 
hakkında italyan elçiliğinin dikkati çe
kilmişti. Çünkü italyan elçiliği bu adam
la münasebtte bulunuyordu ve üç sene. 
denberi de muhtelif elçilikler bu adam 
hakkında şikayetlerde bulunuyorlardı. 

İtalyan elçiliği ileri gelenlerinden bir 
çoğunun Lopez'le randevulerde bulun
dukları bir vakıadır. Bu adam öte taraf
tan Albay "Güstav Gozler" ismi altında 
habeş elçiliğine de başvurarak habeş hü
kümetine ehemiyetli mikdarda bephane 
vermek teklifinde bulunmuştur. Habeş 
elçisi muhtelif eşya litesini gözden ge
çirirken hartuçlardan 3 milyonunun 
mermisi kurşun olduğu dikkatini çek
memiştir. Bu cephanenin ihracı için izin 
istenilmemiş, fakat habeş elçisinin im
zaladığı vesika sonradan keza Messae:e

ro gazetesinde çıkmJştır." 

B. Eden'in teessürü 

B. Eden sözlerini bitirirken bu iş et
rafında bu kadar gürültü yapılmasına 
lüzum olduğundan dolayı derin teessür. 
terde bulunmuş ve şunu ilave etmiştir: 

"-Eşi görülmemiş bu beyanata ka
rar verdi isem, bunu ingiliz endütrisinin 
şöhretini ve ingiliz hükümetinin şerefini 
korumak için yaptım. İtalya eski ittei
hamJarıru tekrar ederek milletler cemi
ye~ioe bir nota vermişti. Bu nota şim
di geri ahrunıştır. Fakat konseyin son 
toplantısında bu notanın birer sureti 
muhtelif delegasyonlara verilmiştir." 

Bu beyanattan sonra kısa bir görüş
me cereyan etmiş ve B. Eden bir suale 
cevaben sahte albay Lopez'in bir yaban. 
cı değil, aslen polonyah bir ingiliz teba

ası olduğunu söylemiştiı 

ftnlya dr1m drım ku.rşunları hak
k;nda 1 ntıiltereyi itlı.nm eden 

notmnm geri aldı. 
Cenevre, 18 (A.A.) - İtalya hükü

meti, İngiltere tarafından Habeşistana 
dumdum kurşunları verilmiş olduğuna 
dair olan ve ingiliz efkarı umumiyesini 
heyecana düşüren ve neticede asılsız 
olduğu meydana çıkan bir takım itham· 
ları ihtiva eden notasını geri almı~tır. 
Milletler Cemiyetine verilmiş olan bu 
nota, mezkur cemiyet umumi sekreter
liği tarafından neşredilmiyecektir. İtal
yan dele geleri, kendilerine bu "notanın 
birer kopyası verilmiş olan azadan bu 
notanın hiç alın.mamıs sayılmasını rica 

etmişlerdir. 

A.disabcıbad<!ki ingiliz elçiliğinin 
vaziyeti 

Londra, 18 (A.A.) - Bugün A
vam Kcı,:narasında Adisababadaki ingi
liz elçisinin resmi vaziyetinin ne ola
cağına dair İtalya tarafından lngilte
reye gerek doii,rud an doğruya gerek do
layisiyle bir şey bildirilip bildirilme
digi sorulmuş ve Eden şu cevabı ver
miştir.: 

"- İngiltere Hükümeti Mareşal Ba
doglionun 13 mayısta elçilere yaptığı 

t ebligden başka bir şey almamıştır . ., 
İşçi mebus Cocus, Adisababadaki 

ingiliz elçisini İtalyanlar cebren çıkar
dıkları takdirde Londradaki italyan 
elçisine de pasaportları verilip veril
miyece~ini sormuş ve buna B. Eden 
•'Hayır'' demiştir. 

Kont Bethlen Romaya 
gitti 

Viyana, 18 ( A.A.) - Eski m2car 
başbaı·anr Kont Bethlen, bu gece Ro
maya hareket etmiştir. 

f"/VV\rvv\~. J RJ.!bEKf.DR.in l .~j 
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1.24 sayfa tutnn eser, yalnız baskı masrafının karşılığı olarak her 
•• ..,"J ON K'JRU1A sıo.tr1maktadır. 

ULUS SAYFA 3 

LE 
İngiliz Milli Müdafaa Bakanı diyor ki: 

,~U~umi mecburi askerlil{ hizmeti l{onulınazsa milletin 
elinde başka müdafaa vasıtaları bulunmalıdır.» 

Bu sözler büyü,k bir alaka ve heyecan uyandırdı 
Lon<lra, 18 • 

( A.A.) - Milli •• 
müdafaa bakanı 

Sir Tomas İns

kip, İngilterenin 
vazifeleri hak _ 

kında verdiği bir 
nutukta ezcüm
le demiştir ki: 
"- Son zaman
larda askerlik 
meselesinden bir 
çok kerre bahse
dildi. İngilizler, 
büyük bir ordu 
b u 1 u n d u r- • 
m a y ı sevmez. 

ler. Esasen B. Milli müdafaa bakam 
Baldvin, kendisi Sir T . lnskip 
hükümet başında oldukça umumi mec
buri askerlik hizmetinin mevzuu bahso. 
lunmıyacağmı vadetmştir. Fakat eğer 
umumi mecburi askerlik hizmeti konul
maz ise, lazım gelen kuvvetleri elde et
mek üzere milletin elinde başka müda
faa vasıtaları bulunmalıdır. Bu mesele. 
nin bütün ehemiyeti daima göz önünde 
tutulmalıdır. İmparatorluğun, emniyet 
altında bulundurmak lazım gelen uzun 
ticaret yolları ve gün geçtikçe fazlala
şan mecburiyetleri vardır. Ayrıca millet• 
ler cemiyetine ve öteki milletlere karŞl 
da teabhüdleri vardır. Bunun için her 
ingiliı, 1914 de olduğu gibi, kendisine 
düşen vazife ve mesuliyetleri almağa 
hazır bulunmalxdır ." 

Müdafaa bakanının nutku, umum1 
mecburi askerlik meselesine temas eden 
ktSimları dolayisiyle, büyük bir alika ve 
heyecan uyandırmıştır. "Umumi mecbu
ri askerlik hizmeti konulmazsa miHetin 
elinde başka müdafaa vasıtaları bulun
malıdır" cümlesiyle B. İnskip'in neleri 

========================~========-=-

İrlanda da 
Senato lagvedildi. 

l.Jublin, 18 (A.A.) - Dail ile sena
to meclisinin müşterek toplantısında 
B. De Valera, senato meclisinin ilga e· 

dildigini bilclirecektir. 
Dail, senatosunun ilgasını bir bu

çuk sene önce kabul etmiş ve B. Dö Va 
leraya bu meclisi ilga etmek salahiye
tini S ilkkanun 1935 tarihinde vermiş· 
idi. Bununla beraber iç güçlükler dola
yisiyle ve aynı zamanda hastalığı sebe
biyle mumaileyh, bu kararın tatbikini 
ge~iktirmişti. ____ _ 

Bulgaristanda 
40000 tütün işçisi grev 

yaptı 

Sofya, 18 (A. A.) - Tütün sendika
sı ticaret bakanının tavsiyesine rağ
men tütün imalathanelerin iicretlerin 
artı;rlmasına yanaşmadığından bu sa

bah grev ilan etmişle:d.ir. 
Kırk bin i şçi işlerını bırakmıştır. 

Tütün amelesinin isteklerine yardım 
maksadiyle öteki endüstriler işçisinin 
grev ilan etmesinden korkulmaktadır. 
Resmi sendikalar grev haıeketini idare 

etmektedir. 
S:.ikfın ve intizam bo7 u lmamıştrr. 

Prens Stahrenberg 
Roma da 

Roma, 18 (A.A.) - Musolini bir 
kaç gündür Romada bulunan ve kendi
si ile bir çok mül5katlar yapan Prens 
Stahrenb.:rg şerefine bugün bir öğle 

ziyafeti vermiştir . 

Bolivyada ihtilal 
Buenos • Aires, 18 (A.A.) - Bu· 

raya gelen telgaraflarda Bolivyada ih
tilal çıkımış ve hükümetin devrilmiş 
oldu ğu bildirilmektedir. 

kastetmek istediği iyice anlaşılamamış
tır. B. İnskip bu sözle her halde ordu le
hinde geniş propaganda yapılmasını da 
kastetmiş olsa gerektir. Zira son aylar i
çindek asker toplamaları, istenilen neti
celeri vermemiştir. 

Muhalif gazetelerin heyecanı 

Londra, 18 (A.A) - Milli müdafaa 
bakam B. İnskip'in, mecburi askerlik 
hizmeti karar altına alınmadığı takdir. 
de, hükümetin lüzumu olan asker mev-

cudunu temin için başka tedbirlere baş 
vuracağı hakkında yaptığı esrarlı tel
mih muhalif gazetelerde heyecan uyan· 
dırmıştır. 

Muhalif mebusların perşembe günü 
milli müdafaa büdçesi konuşulurken bu 
hususta izahlar istiyecekleri bildirilmek
tedir. 

Deyli Kronikl gazetesine göre, ba· 
kanın asker yazmak için iş bürolarmı 

kullanmak tasavvurunda bulunmuş ol
ması ihtimali vard~. 

Filistin de vaziyet korkunç 

, Nümayi§lere l{ar~ı tedbir alındı; 
yahudiler kaygı ve heyecan içinde 

Londra, 18 (A.A.) - Alman haber 
alma bürosu bildiriyor: "' 

Filistindeki durum hurda fevkalade 
vahim görülmektedir. Cumartesi günü 
kanh hadiseler kaydedilmiştir. Kudüs-
te ''fevkalade durum" ilan edilmiştir. 
Dün sokaklarda bir İskoçya müfrezesi 
asayişi temin etmiştir. Fevkalade komi· 
ser dün yüksek memurlar! toplayarak 
durumu gözden geçirmiştir. 

Deyli Telegraf gazetesinin bir Lond
ra kaynağından aldığı haberlere göre, 
Filistindeki ingiliz makamlan arablann 
istedikleri gibi yahudi göçmenlerin sayr. 
sım azaltmak niyetinde değillerdir. Fev
kalade komiser gelecek hafta gelecek 
yahudi göçmenlerinin listesini bugün 

tasdik edecektir. Bunların sayısı 4000 
dir. 

Kudüs, l8 (A.A) - Yahudilerle a
~~b~ar arasındaki münasebetler gerginli. 
gını muhafaza etmektedr. Hükümet, 
şehri~ her tarafında akşam üzeri halkın, 
evlerıne çekilip kapanmalarını emret· 
miştir. Arablar Londra'ya bir arab dele
gasyonu gönderilmesi suretindeki yük
sek komiser tarafından yapılmış olan 
teklifi kat'i surette reddetmişlerdir. A· 
rablar, yahudilerin Filistin'e göçmeleri 
meselesi hakkında tahkikat yapmaya me
mur ve İngilizlerden mürekkeb br komis. 
yon vücuda getirilmesine de muarızdır
lar. Arablar, yahudi göçümünün arkası 

kesilmedikçe konuşmalara girişmek is
tememektedirler. 

Umumi grev ve silahsız itaatsizlik 
savaşı devam etmektedir. 

N iimayişlere karşı tedbir alındı 
Kudüs, 18 (A.A.) - İngiliz memur. 

ları, arabların bugün yapmak fikrinde 
oldukları nümayişler dolayisiyle fevka· 
lade tedbirler almışlardır. Polis, şehre 
giden bütün yolları muhafa ıa altında 

bulundurmaktadır. Yahudi halk, kaygı 
içindedir. 

Tel· .4viv ve Hay/ada kargaşa 
devam ediyor. 

Kudüs. 18 (A.A.) - Evvelki akşam 
;ı-eı - aviv'de ve Hayfada karğaşalıklar 

. 1 

1 ngilterenin Filistin yüksek komiseri 
General Sir Artur Voçop 

devam etmiştir. İki yabudi öldürülmüş 
ve ikisi de yaralanmştır. 

Hayfa limanında yan~ınlar çıkmJŞ

tır, Hasar, mühimdir. 

Bir yabancınuı cesedi bulundrı 

Kudüs, 18 (A.A.) - Buranın başlrca 

caddelerinden birinde avusturyalı bir 
hiristiyanın cesedi bulunmuştur. Bu cina. 
yet, cumartesi günündenberi yapılan ci· 
nayctlerin dördüncüsi.idür. 

Sikiiyctleı ·i dinlemeli için bir 
komite kunıluyor 

Londra, 18 (A.A.) - Sömürgeler 
bakanının bugün Avam Kamarasında 

söylediğine göre, hükümet, Filistinde

ki karışıklıkların sebebini anlamak ve a 
rabların ve yahudilerin şikayetlerini 

gözden geçirmek için bir komite kur
mağa karar ve.rmiştir. Komite yerinde 
tahkikatta bulunacağından bir arab de

legasyonunun Londraya gelmesine lü
zum kalmamıştır. Fakat her şeyden 

önce asayişin kurulması lazımdrr ki, bu
ntın için de fevkalade komiser, gereken 
bütun tedbirleri almıştır. 



Madde ve Ruh 
Afrikada, binlerce yıldanberi 

müstakil yaşamış bir devletin or
tadan kalkmasiyle neticelenen sa
vaş, insan zekasının yarattığı çe
lik makinalann, insan gücüne olan 
ezici üstünlüğünü, medeniyet ta
rihine kanlı satırlarla bir kere da
ha yazmıştır. 

Çelikle etin bu çetin boğuşma
sından ve boy ölçüşmesinden son
ra, şurası iyice anlaşılmıştır ki, 
harb fenninde şimdiye kadar bi
rinci planda ehemiyetli sayılan 
ve maneviyat namı altında topla
nan yi~·itlik, azim, iyman, yurd 
sevgi-si gibi hassaların, bundan 
böyle, harbın neticesi üzerinde ya
p:::.ca'{ı tesir eskiden sanıldığ1 ka
dar büyük olmıyacaktır. 

Maneviyat yüksekliği, bir ordu
yu, nihayet son neferi de can ve
rinciye kadar ~üşman karşısında 
dayanmaya sevkedebilir. İnsanlık 
tarihine şerefii destanlar kaydet
mis ohn kalıramanlığ-ın gücü bu
rada biter. Fakat artık biliyoruz 
ki bir orduyu, son ferdine k.,rlar, 
bir ol~un ra 1ır gihi birecek alet
ler mevc11ddur ve öldürne randı
m-ırı l arı her g:in biraz daha art
m?':tadır. 

A~ızlarından ateş püsküren 
tank ejderlerine karsı çıplak :ı:e 
yalın kılıç saldıran adam, devri
miz e kahramanlıö-m olduğu ka
dar bir.,z da sc:ıfltğm ve gafletin 
seT~"> ü h line gelmistir. Muci-
7<"1"'nn artık pek seyre'.: görüldü
ğü bir devirde yaşıyoruz. 

P.•ıh üc:tünlü;;:üne kıvmet vcr
m ·~: I:vet, fak.,t maddeyi hiçe 
savrrı..,.,,-ık sartivle. Metafizik bir 
rn ti ir'ryde durmaksızın "ruh, 
ru~ • . .'' di e s2vıklıyanlann, gü
n ··n hirinrle m1'1denin çelikten sil
J .. ~i ~ltmaa tatlı rüyalarından u
v"'n.,bi ....... '·lerini dü~ünerek, mad
deve ve onun if:-1desi olan 
te':niğe de, insan ze1rasının birer 
r eti ve m·: .. ..,dcle vasıtası sı~at.iy
le, ıa,,ik o1rlu1-ları kıymeti ver
:ııek lazımdır. 

Alidenizin 
stratejik~ vaziyeti 

Fölldşer Beobabterden: 

Haritaya bir göz gezdirilecek olursa 
görülür ki, ingiliz donanması. icab e
den noktalara dağıtıldığı takdirde, İtal
ya'ya karşı geniş ölçüde bir abloka ku
rabilecek mevkidedir. Bunun için de 
Cebelüttarık ve Siiveyş kanalını tutma
sı, ihtiyaçlarının en biiyük kısmını de
nizaşırı temin eden İtalyanın ithalatını 
derhal durdurabilir. 

Karadt:nizden yapacağı ithalatın da 
durdurulması ihtimal dahilindedir. An
cak, bu husus Türkiye ve Yunanistanın 
takınacağı tavra bağlıdır. 

Alınacak bütün bu tedbirlerin ingi· 
liz donanmasının saldırıcı bir müdalıa· 
lesine ihtiyacı yoktur. Dünya harbında 
bizim başımıza geldiği gibi, geniş ölçü
de tutulmuş bir ablol::a bıı işe yetebilir. 

İngiliz donanması ile İtalya donan· 
m-ıc;ı aras nda herhangi bir h3rbın neti
cesi üzerinde hiç tereddüd edilemez. 

Aded itibariyle kruvazör ve destro
yerlf'r biril.irlcrine yakın bir mertebe
de bulunuyorlar ve İtalya denizaltı ge· 
mileri aded itibariyle i°"tiin bir durum
da i eler de, deoniz rr.uharebe.,inde k;ıti 

netice alan amil muharebe zırhlısıdır. 

Bu bakımdan, ltaly<ı, İngilterenin 

ydi muharebe zırhlısının karş sına iki 
tane çıkarabilmektedir. Yahut başka ra· 
kamlarla şu şekilde izah edilebilir: İn
gilizlerin SG :ığır topunun ~te;ıine (38-
38.1 santimetre ve 18-40,6 santimetre) 
İtalynrıların 26 ta•1e ~ ğır tonu ( 30,S san
frnetre) karşıkoyacak mevkide değil

dir. 
Ne de otsa tt~ıyanın denizaltı silah

ların n saldırıcı vaziyette kul!anılma

lıırı tesirini rösterece •ine şüphe yok
tur. Bu tı:.kdirde in<"il;z <\onanmasının 

h:ı.- \{eti cok tahdid edilmiş olacaktır. 
Be11ti de bundan dolayı, İn,,.iltere geçi
ci bir surette orta Akclrnizi bırakmak 

mechuriyetinde kalmıştır. 

lngilterenin üssü bahri bakımından 
da aksıyan tarafları vardır. Netekim bir 
harb takdirinde Maltanm liman vaziye

/ tinden ve tamir i !erinden de istifade 

A vusturyanın durumu ve sosyalistler 
Bundan iki yıl önce İtalya. Avustur· 

ya ve Macaristan sıyasal ve ekonomik 
Roma protokollarıru imzalamış, bu su
retle yarı • müttefik bir hale girmişler
di. 

Geçen hafta herhangi bir günün yıl· 
dönümünde gene bu devletin başlan e
bedi Roma şehrinde bir masa etrafın
da toplandılar. Avusturya'yı Başbakıın 

Şuşnig, Macaristanr Başbakan Gömböş 
temsil ve toplantıya Musolini 'başkanlık 
ediyordu. 

Bu konferans esnasmda yarı resmi 
bir macar gazetesi olan Buda Peşti Hir
lap diyordu ki: "Roma konferansı bir 
realitedir ve Tuna memleketlerini ye
niden organize etmek gibi mühim bir 
işi ele almıştır.'' 

Son iki yıl içinde Almanyanın süel 
kuvveti pek ziyade ar tığı için Tuna 
memleketlerini )Cniden organize etmek 
bir zaruret halini almış bulunuyordu. 
Bugünkü günde alman nüfuzu balkan· 
lara d.>ğru yayılmaktadır. Macaristan 
cilveli bir gözle Berline bakıyor. Yu
goslavya da alınanlarla ticaretini artır
mak için ~özünü oraya dikmirtir. 

Bugünkü lı..1diseler içinde Roma da 
Rayh ile flört yapmaktan geri kalma
malı:tadır. 

Bu vaziy.t k:ırşısında Ro:na'nın ö
nüne iki mesele dikiliyor demektir. 

Birincisi, Avustur,, amn erl:inliğini 
muhafaza etmek meselesidir ki Prens 
Starcmberg bu noktayı lıirkaç hafta e
vci Musolini ile •örüıtmüştür. 

ikincisi i~ kiiçük antant ile Roma 
protokolunu imzalıyanlarm biribirine 
bağlanması hakkındaki fransız projesi
dir. 

1934 şubatında Avusturyadaki sos
yalistlerle fac;istler arasında dahili bir 
harb oldu. Dört gün süren çarpışmalar
d;ın sonra 1500 ile 2000 kişi arasında za· 
yi!t oldu. 

Prens Starembcrg'in Haymver klta
lıırr sosyalistleri fena halde mağlfıb et
tiler. 

Zeitung adlı gazete kapatılıru~ bir Vi
yana sosyalist gazetesinin başmuharriri 
olan Karl Hanı Sailer ve demiryolu 
memurlarından birinin karısı olan T rav 
Mari Emhart da vardı. 

Bu ikisi geçen hafta Viyana'da ya
pıları muhakemeleri neticesinde büyük 
ihanet ve isyan liderliği sucru ile ömür
lerinin son gününe kadar hapse mah
kCım edildiler. Onlarla beraber hapisha
nede bulunan 28 mahkum da daha hafif 
cezalara çarpıldılar. 

Ilu mahkumlar, hapishaneden büyiik 
bir kalb kuvveti ve celadetle çıktılar. 

Trav Mari Emhart, siyah elbisesinin ü
zerinde sosyalistlik al5.meti olmak üze
re biiyük bir kırmızı çiçek taşıyordu. 

Orada duran arkndaşlarma ela polisin 
yasak etmiş olMı ına rağmen sosyalist 

usulü selam verdi. 
Bu muhakemede, Nevyork Taymis 

gazetesine gönderilen bir h"b:rt- ~=:re, 

suçlular, sosyalistliğin bir hiyanet ol
duğunu kabul etmediklerini, kendileri
nin h;ıkiki Avusturyalı olarak bütün 
işçilerle bir tek adam gibi Nazi hare
ketlerine karşı duracaklarını, fakat bu
mın için de işçilerin istedikleri mevki 
ve itibara getirilmesi gerektiğini söy
lemişlerdir. 

Gene bunlar, Haymverler sıyasal 

hürriyeti kayıd altında bulundurdukia 
ve basın ile sıyasal ve kültürel teşek
küllere serbestlik vermedikçe. polise 
işçi mahpuslara fena muameleler yap
mak müsaadesi verildikçe kendilerinin 
bugünkü hükümet ve rejimi devirmeğe 
var kuvvetleriyle çahşacaklarını anlat
mışlardır. 

Muhakemenin devamı müddetince 
Viyanaya civar mahallelerde otura:ı. iş· 
çiler arasında büyük bir heyecan hü
küm sürmekte idi. 

Hemen her gece mahpu"'ların klırta
rılmasını ve işçilere hak verilmesini is· 
tiyen matbu beyeınnameler sokaklarda 
ve binaların duvarlarında göze çarpı

yordu. 

Vehib Pa~a 
:. 

Portsaide geldi 
Portsaid, 18 (A.A.) - Habeş orddo 

sunun eski müsavir ve mütehassısı ve
hib paşa, Straitlıbrid vapuru ile bura,. 
gelmiştir. Rı.htımda bir çok meraklıll' 
toplanım~ idi. Vehib paşa, vapurdan çı· 
kar çıkmaz, hemen Portsaid otellerill
den birine gitmiştir. Şimdi bu otelde h3' 

beş şelleı·inden bir çoğu oturmaktadır. 

Vehib paşa, bugün Kahireye gide' 
cektir. 

G<ızetecilerin sormuş olduktan sual
lere cevaben Vehib paşa şunları söyle
miştir: 

"- Habe~istan'ın müdafaasını te!I' 
sik için tatbik etmiş olduğum pHin, ıne~ 
hur "Hindenburg hattı" ile kıyaslanabı
lir. Bu plfin sayesinde Habeşistan z'lbtC· 
dilmesi imkansız bir hale getirilebil'rd~ 
Fakat italyan'lann zehirli gazlar kullııt1' 
malan, kahraman habcş ordusunu gefl 
çrkilmek zorunda bırakmıştır." 

~~~;c;:;:::ı.:::;:s::~~~'JJ·ı~~--....... """"'~ 

YURD İÇir'1 

·-------=-------- etmenin imkanı kalmamıştır. Çünkü, 

Bu hadit:e üzrrine sosyalist partisi 
kaldırılmış ve ilc.i gelenler kaçmışlar 
ve gizli bir cemiyet te§kil etmişlerdi. 

Bu sırada sosyalistlerin bulunduk
ları yerler topa tutulmuş ve birçok sos
yalistler Haymver tarafından hapse tı
kılmıştı. Bunların arasında Arbecter 

Bu sebeble t~nınmış sosyalistler po
lis vasıtasiyle yataklarından kaldırılıp 
bu kağıdlarr ve risaleleri ortadan kal
dırmağa zorlanmışlardır. 

Tü k ırkı hakkında tetkikler - cıı· 

ınuriyet prensibinin ilmi doğruluğlı • 

yeni yazı - yurd korumasında bilgini 

aldığı ehcmiyct - nüfus meselesinin c· 
h~nuniyeti - dahi çocukları "'eçme usul 

ı.rk hifzi sıhhatı - demiryollarının ıı11· 

yati ehemmiyeti - İş adamlarının seçıl· 
me şekli - insanların boğu .. madan vaı· 

g..:çmiyecekleri, ilh .. hakkında, çeşitli 
zamanlarda ve gazetelerde tercüme et· 

tiğim veya yazdığım yazılardan yapıl• 
ımş bir kitaptır, ve cumuriyetin onun· 

cu yıh şerefine basbrılmıştır. - :: _ · ~' 

ileride vatan miidafaasında alacağı btı' 

yiık yer hakkında, bundan 14 sene önce 

İkdc>.m gazete.sinde yazdığım yazıyı 

son habeş lıa.rbı parlak surette doğrU' 

ladı. Elifbe hakkındaki yazım, tatit1 

harflerinin 4 sene önceden sezişi de· 

mcktir. Hekimlerin yurd kalkınmasın· 

daki mühim vazifeleri hakkındaki (ha· 

kimiyet) te çıkan yazımı, Musolini (J..-e• 

Temps, 6 te. ev. J,935) ve Rudolf HeSS 

(Le Temps, 3 haziran 1935) tekit etti• 

ler. Nüfus meseiesi hakkındaki yazıla· 

rımın pek büyük ehemmiyetini anla· 

mak için, Wl.ıdimir d' Ormesson'un 

(Sulh v; nüfus meselesi) nam yazısını 
okuyun (Le Temps, 18 mai 1935). cıı· 

ınuriyet prensibini müdafaa eden yazını 
İ !iin de, Bouthoul'ün (Le Grand Maitre 

des Assasins) isimli kitabında geçen 

vakala.r da şahit olabilir (Paris 1936, 

sayfa 201). Çocukları yetiştirme hak· 
kmdaki yazımın yeni §Ahitleri, Fernaııd 
Grenard'm Gengis - Khan, isimli kita· 
hı (Paris 1935, sayı 19 ve 184) ile, ci· 
han şöhretli Dr. Garrel'in (L'Hocnıne• 
cet inconun) isimli kitabındaki (Pa· 
ris 1936) adaptation bahsidir. Ankara. 
Tarik Edip kitab evi, 50 karuş. 

ZAYl 
M:iı~a idadi sanayi mektebin

:1 ~ "I ış olduğum şehadetna;ne
mi -.,yi ettbı. 

Nisanda Avusturyada bilyük bir ko
münist hareketi başlıyacağı söyleniyor. 

"Litereri Doycest - Amerika'' 

Ye.,i-'ni rıkaracağımdan esl:i
sinin hiilroıii yoktur. 

Kadri Osman 
1-2017 

Sicilya adasından birkaç saatlik bir u
çuştan sonra İtalya tayyareleri adada

ki tesisatın üzerine varabilirler. Bun
dan başka, ada doğrudan doğruya !tal· 
ya deniz kuvvetlerinin t esir sahası için
de bulunmaktadır. llarb hareketleri so
nucunda harb gemilerinde büyük ölçü
de tamirlere lüzum görilJecek olursa, 
Cebeolüttarık ve İskenrleriye limanların
dan birinci sıntf üssülharekeler olarak 
fayrlalanrlarraz. 

nın ihtiyaçlarını Afrikayı dolaşmak su
retiyle de temin edebilir. Bu meyanda, 
İngiltere donanmasının petrol ihtiyaç
larını Basra körfezinden temin edebi
lecek bir durumdadır. 

1amaz. Bunun dışında, uzaklara yapı

lacak olan İtalyan birlikleri, ileri ve ge
ri hareketlerinde üssülharekeleriyle 
bağlarının kesilmesi tehlikesi vardır. 

Leros ve şimali Afrikadaki donanma 
kuvvetlerinin büyük bir rol oynamala
· ına imkan yoktur • 

ZAYi 
İzmir belediyezinde l lS kara 

numaralı 705 sayılı şo ör ehliyet
namemi 4·2-936 da Ankara bele
diycsinı.len tebdil edilmek üıere 
verdiğim istitlaya 4 - 502 numa
ralı merbut evrakımı zavi ettim. 
Yen isini alacağımdan · bunlann 
hükmü yoktur.· 

İzmir Kemal paşah Necib 
1-2014 

Bunlara karşı, !taJya da İngiltere· 
nin Akdeni.zdeki ticaret yolunu kese
bilir. Fakat bu hareket, ada devletinin 
ithalatr üzerinde tesirli bir rol oynıya
maz. Olsa olsa bir parça güçleştinni~ 

olur. Çünkü büyük Britanyanın tica
reti Akdeni?.e bağlı olmadığı gibi, Ak
den;zin şark havzasmdaki donanması· 

Aded itibariyle üstün olan İtalya 

. denizaltı gemilerinin muhtemel saldı
rışları cihetini yukarda kaydettik. 

Deniz üstündeki kuvvetlerin, ingi
lizlerin Cebeliittank, İskenderiye ve 
Hayfadaki üssülhar~ke noktalarına sal
dTimalan, zayıf oldukları şöyle dursun, 
İtalya donanması için büyük bir cüret 1 
olur. Ana vatan sularına yakın yerler

de barba tutuşmanın hiç bir faydası o-

Geriye bava kuvvetlerinin üstünlü
ğü kalmaktadır. İtalyanın üssülhareke 
noktalarının büyük bir mesafede olma 
]arı dolayısiyle Cebelüttarık'a bir hü
cum hedefi olarak varmak güçtür; va
rılsa bile az bomba taşımak mecburiye
ti vardır; bundan dolayı, herhangi bir 
hava hücumu tesirli olamaz. 

Dr. Mustafa Hakkı Akansel 
Anafartalar caddesi, 1031 
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Yazan: NıJrvert von BISCHOFF 
Türkçeye ~·eviren: Burhan BELGE 

Böyle bir boğuşmada, Türkiye, yalnız 
Sovyet Rusyayı değil, kendisiyle beraber ay
nı milli kurtuluş davasını güden İran ve Af
ganistanı da yanında bulacaktır. Çünkü, mil
li kurtuluş ateşi, bu iki memleketi de sarmış
tır. Bunlar da kendilerini Avrupanın ve bil-
hassa İngilterenin nüfuzundan kurtarmak 
peşindedir. Bu kurtuluş, daha ağır bir seyir 
takib etmekle beraber, Türkiyedeki örneğe 
uygun cereyan etmektedir. Bu kurtuluş mu
kadderdir ve bunun önüne geçmek ancak si
lah kuvvetiyle kabildir. 

Bu üç devlet arasındaki mukadderat bir
liği çoktan sezilmiş ve bunun yardrmlaşma 
politikası da yaratılmıştır. En kuvvetlileri ve 
en ilerileri olmak itibariyle, bu husustaki 
önderlik ödevi Türkiye'ye düşmektedir. Ye
ni r1--v•eti ve yeni cemiyeti kurmak hususun-
d~ · ""ra'da yapılan tecrübelerden, Tah-
r .; Kabil istifade etmektedir. Ve gün be-

gün, Türkiye'nin Tahran ve Kabildeki nü
fuzu artmaktadır. Bilhassa Afganistan, Tür
kiye'den öğrenmek isteklisidir. Şimdi orada, 
Avrupalıların yerini, Türk hocaları ve tek· 
nisiyenleri almıştır. Ve pek yakında, şimdi
ye kadar ancak A vrupalılann elinde bulun
durulan bilgileri, Afganlı talebe, gelip Tür
kiyede edinecektir. 

Türkiye - İran dostluğu ise, seri ve güzel 
bir inkişaf devresindedir. Eski düşmanlığın 
yerini, aynı kültür ve politika yollarında yü
rümek lüzumundan gelen idrak ferahlığı al
mıştır. Türkiye bu hususta ilk adımı güzel 
bir hediye ile atmış, yani, Türk çokluğu barın
dıran İran Azerbaycan üzerindeki her türlü 
talebten vaz geçmiştir. Hudud ayrılıkları 
bertaraf edilmiş, göçebe kürd kabileleri da
vası hallolmuş, bilhassa İran için mühim o
lan ekonomik münasebetlere girişilmiştir. 

Öyle ki, İran'm verdiği sözden dolayı Tür
kiye'ye olan itimadı, Afganistan ile olan bir 
hudud anlaşmazlığında, Türk hakemliğini 
kabul edecek kadar büyüktür. 

Bütün bu işlerin on sene gibi kısa bir za
man zarfında başanlmış olması, Gazi Musta
fa Kemal ve Rıza Şah Pehlevi gibi iki büyük 
şefin gerçekçi görüşleri sayesinde kabil ol
muştur. Bu gerçekçi görü5, fakat muvaffak 

olamazdı, eğer her iki memlekette de, sof
talık tasfiye edilmemiş ve bunun bir netice
si olarak, eski Sünni-şii kavgası tavsamamış 
olsaydı. 

Zaman zaman Irak'm da Türkiye - İran -
Af gunistan dostluk ve tesanüd çevresinin 
içine gireceği haberleri duyulmaktadır. Irak 
demek İngiltere demek olduğundan, böyle 
bir .anlaşmanın, kabil olsa bile, idari ve tek
nik bir anlaşmadan fazla bir şey olacağını 
ummamak lazımdır. 

Herhalde, Türkiye, bunun peşinde değil
dir. Türkiye, imparatorluğunun Arap parça
lanndan bidayetten itibaren vaz geçmiştir. 
Gerçi, Arap memleketlerinin, kendi tam is
tiklallerine kavuşmaları, Türkiyenin arzu
ları dahilinde idi. Fakat Türkiye anlamı1tır 
ki, yapılmış olan, bu parçaların Osmanlı ha
kimiyetinden sırf İngiliz veya fransız haki
miyeti altına konmak için koparılıp alınmış 
olmalarıdır. Ve Türkiye, bu vaziyeti kabul 
etmiştir. 

Türkiye'nin Arabistan üzerinde politik 
aspirasyonları yoktur. Netekim onları ken
dine bağlıyabilecek olan son bağı, halife
liği, kendi eliyle kesmiştir. Fakat müslüman· 
larla meskfuı bir memleket olmak itibarivle, 
İslam dünyasının inkişafına kar~ı kayıdnz 
de~ildir ve bu inkişafı büyük bir dikkat ile 

takib etmektedir. Türkiye, şuna sevinebil~' 
ki, bugün Arabistanda olan nüfuz ve prestı
ji, Arabistan imparatorlukta iken mevcud ':. 
lan nüfuz ve pres tijden kat kat yüksektir. 'fil1 

kiye, verdiği milli kurtuluş dersinin birço.1' 
Arap vatanseverlerinin kafasında yer etnııŞ 
olmasından şüphesiz memnundur. Fakat !-
rap işlerine karışarak kendi milli inşa da~·a: 
smı tehlikeye sokacak bir maceradan çekıfl 
mektedir. 

Türk irredentizrni diye bir şey yokttıC· 
Ne Arabistan veya İran'a ne de hc::tta Bul
garistan, Yunanistan veya Sovyet Rusya>'' 
doğru. İmparatorluğun son günlerinde pıı:• 
layabilmiş olan ve o zamanlar, Türklerı: 
ruslaşmamasmı temin için doğan turanc~!1• hareketi, bugünkü Türkiye'de mevcud dedt 
dir. Bugünkü Türkiye, Rusya'daki Türl:~.~ 
rin, Sovyet Birliği içindeki nasyonal ve kt.l, 
türel inkişaflarını emniyet altında görme~. 
tedir. Ve Sovyet Rusya ile olan mün:ısebe~ 
l . . . b' 1 k h k . l t 1 tı• erını, yem ır turancı ı are. etıy e e• ., 
keye sokmak niyetinde değildir. Yeni bt _ 
Türk kültüriini1n yaradılışı bahsinde, f "~ı 
yet Rusya ile Türkive arasında herh<'ngi ~1 • 
tezad mevct, -:l d~~ildir. Bilakis, her il i r:· '" 

1

1
, 

Je1 • 0 tin alin·1 --i. bu r~ 1 ·· - e. h;ri ir .... -iyle (>~ 
imi bir temas ve i§b.rli~i he-'·-· "c1 i'". 
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Kaınutay, maliye teşkilatı 
hesabı vermeleri esası kabul olunarak 
murakabe de bir kat daha kuvvetlendi -
rilmiştir. 

Alman donanması canlanıyo~ • 

kanıın kabul etti Mahkeme işlen. IIükümet lıarh filosu lıaI.-~ -mda 
• 

Yeni kanun li.nansımızı modern 
esaslara göre tanzim etmektedir 

4 - Devlete ait bilumum davaların 
Hazinece idaresi icap ettiğine binaen 
merkezde hukuk müşavirliği teşkilatı 
takviye edildiği gibi vilayetlerin muha
kemat müdürlüğü ve Hazine avukatlığı 
teşkilatı da icabı kadar tevsi edilmiştir. 

liste neşrettı 
İngiliz gazeteleri listeyi hoşnudsuzlukla kar§ıladıiar 

1 
(Baıı 1. inci .aylada) 

bulurunak ve projeler ihzar etmek üze
re bir mali tetkik heyeti tesis edilmek-

tedir. 

iki yeni umum müdür]ük 

3 _ Devlet büdct'sinin ihzar, tatbik 

ve kontrolü, hesabı katisinin çtkanlm~
sı, masraf taahbüdatının murakabesı, 
masraf kanunlarının tatbiki, muhasip • 
lerin zimmetlerinin takibi, muhasebe 
usullerinin tetkik ve ıslaht gibi başlı ba

~ma ebemiyeti mahsusayı haiz . işl:r~n 
daha esaslı surette ifasını temın ıçın 

muhasebat umum müdürlü:U vazifeleri
ain birisi muhasebat ve diğeri de büd
-:e ve mali kontrol namile teşkil oluna
cak iki umum rr:üdürlük arası 1da tev
zii hu~usunda ecnebi müteh"s ıs t~ra

Iından da yapılan tavsive V"rindt gö -
rülmüş ve bu sebeple layiha buna göre 

tadil edilmiştir· 

Tefti' heyeti • 
4 - Mevcud kadrolar ve bilhassa 

teftiş heyeti ve hukuk müşavirliği k~d
roları kuvvetiendirilme\te ve Hazıne 

1nuam .. Jelerinin aldığı ehemiyet h:ıse
biyle bu işleri yapan idare ile dah;ıi ve 
harici borçları ve zat ma:.1slarmı kayıd 
ve tescil ve tediyelerini murakabe ile 
mükellef olan idare umum müdürli\ğe 
kallıedi1mis bulunmaktadır. 

'Bina ye kazanç komisyonları. 

5 - Ücretle müstahdem olan bina 
ve kazanç vergileri temyiz komisyonla
rından bina vergisi temyiz komisyonu -
nun manşh olarak teşkili 2898 numara
.u kanunla kabul edildiği ve bu komis -
yonların vazifelerini daha faal ve ve
rimli bir şekilde yapmaları iltizam olun
duğu göz önünde tutularak bu komis -
yonların reis ve azasiyle İstan:uı, An -
kara ve İzmirde müteşekkil itiraz ko -
misyonları reislerinin maaşlr memur ha
line getirilmesi muvafık görül'YlÜŞ ve 
ancak bu komisyonlarda elyevm ücretle 

istihdam ediimekte olanların mükteseb 
haklan ve bunlar haricinde icabı hale 
göre ücretli komisyonlar teşkili salahi
yeti mahfuz ttttulmuştur. 

Bundan başka Devlet memuru evsaf 
ve hukukunu haiz oldukları halde bor· 
sa kanunu mucibince maaşlarının karşı
lığı borsa büdçesinden verilmekte olan 

ve fakat 1452 numaralı teadül kanunu 
ile eklerine bağlı cetvellere şimdiye ka
dar ithal edilmeyen borsa komiserliği

ne merbut müdür ve memurların maaş -
ları da, karşılığı eskisi gibi borsadan 
alınmakla beraber teşkilat kadrolarxna 
ilavesi muvafık görülmüştür. 

VİLAYETLERDE: 

1 - Masraf ve varidat kanunlarının 
doğru ve eksiksiz bir şekilde tatbikı, 
nıerkezde olduğu kadar vilayet ve ka • 
'zalardaki Maliye servislerinin basında 
da oldukça geniş ve umumi malU~ata 
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ve ı:nesleki ihtısasa sahih, vazife ve me • 
suliyetini müdrik defterdar, malmüdü
rü, varidat ve tahsilat müdür ve şefle -
rinin bulunmasile kaim olup bu evsafı 
haiz olanların ve bilhassa yüksek mek -
teb me . .mnlarmm bu vazifelere rağbetle
rini temin için bu memuriyetlerin de 
receleri az çok yükseltilmiş, bunlara 
bütün maliye servisleri üzerinde miies
sir bir murakabe vazife ve salahiyeti 
verilmiş 1e hu suretle mali kanıınların 
ırerek rnü1·e11efler. P'erek Devıet c:cph
s· nden vi bir şekilde tatbiki vesaiti 
:nzar olunmuştur. 

Kontrol mt>murfarı. 

2 - Maliye servisleıinin iyi yürü -
mesi, bunların lıaşmda bulundurulacak 
memurların malfımat ve ihtısasları ka
dar bu işlerin devamlı kontrol altmda 
bnlundurulması ve ko:'.ltrol ile vazi -
fedar memurların bilfiil tatbikatla meş
gt•l olanlara rehberlik eder-ek ve onları 
tenvir eyliyecek şekilde intihap edil
meleriyle k.-·m bulıındtı~u ve muraka
benin mücss"riyeti için mahalli ve de -
vamlr olması lüzumu da griz önünde tu
tular<-k bu gün mahdud bazı vilayetler
de bıılt:nan t,1hakkuk ve tahsi' müfetti~;
le ini m v ... 'lıarı kontrol mcmıırJıır.una 
t~~w 1 :)hın~ -ak adetleri çoğaltılmış ve 
her vil.~ydtc defterdarların emrine en 
az birer w icabına göre müteaddit 
kontrol nı~murları verilerek vilayetin 
merkez ve m ·ı ı hak kazalarının her sene 
Iaakal birer defa t~ftis görmelerini te
min edecek şekilde kadroları tesbit e
dilmiştir. 

Ver;.;i i~krini cliizenl<•mek için. 

3 - Vergi tahakkuk ve tahsilatmm 
selamet vf': mazbutiyetle ifasını teminen 
bu teşkilcltm dereceleri biraz yükseltil
miş ve l.ilhassa tahsilat teşkilatında 

tah sildarların maaşları ücrete tahvil o

lunmn!l ve bu gün piyade ve atlr olrr.ak 
üzere iki sınıftan ibaret bulunan tah -

sildarların, piyadeler iki ve atlılar üç 

sınıfa ayrılmak, atlılara ayrıca hayvan 
yem bedeli verilmek suretile terfih ve 

ikdar edilmeleri ve suiistimal ve ihtila
sa cüret edenlerin de kolayca alakaları-

nın kesilmesi ve bu yüzden Hazineye 
açık maaşı ve saire vermek gibi külfet

ler yüklenmemesi temin olunmuştur. 

Ancak şimdiye kadar ,ınaaşla çalışan tah

sildarların hizmet müddetlerine göre 
haklarını mahfuz tutabilecek hükümler 
de layihaya ilave olunmuştur. 

Bundan başka suiistimalleri bir de

rece daha tahdid etmek üzere mükel • 

leflerin ~imdiye kadar tahsildarlar tara

fından tutulan hesablannın, kaza ve vi

layet merkezlerinde bu işle tavzif olu -
nan katipler vasıtasile tutturulması esa
sı kabul olunmuş ve bu suretle tahsilat 
hesaplarının mazbutiyeti de tahtı emni
yete alınmış olduğu gibi tahsilat müdür 
ve şeflerinin Divanı muhasebata idare 

Bert: 

5 - Bundan baska mevcut memurlar
dan iktidarsızlığı~ sebebiyle veyahut me- • 
muriyet hayatlarında görülen vaziyetle
ri itibariyle memurlukta devamı caiz 
olam1yacağı yapılacak idari tahkikat -
la anlaşılacak olanları muvakkat bir za
mana n>ah"us olmak üzere tat>fiyelerine 
g:dilme!<: bu ıslahat tl"eyanrnda zarurf 
bir tedbir telakki edilerek Maliye Ve •a
letine bu hapta sa15l:iyet vcrilmekteclir. 

Kadrolarda ya:ıılan tetkikatta bil
hassa bin;ı ve arnzi vergilerinin ve bu 
vergilerin tahakkuk ve tahsil muamele
leriyle uğrasan memurların vi15yetlerc 
devrinden mütehassıl vaziyet nazarr 
dikkate ahn;:ırak evvelce kabul eclilmiş 
olan kadrolar, hukümetçe vi!5yetlere 
devredılen memur a<led ve m:uışları da 
göz öniind~ tutulmak suretiyle, azami 
derecede tanarrufa riayet ve fakat \ıu 

yi.izden isler·n sekted"r oiınaırn ııH i•:, 
na edi~erel:, miinasit'J h~dlere te 1zil ve 
yeniden te ·bit olunmuştur. 

I(adroya geline~ 
Yeni ka,hoya g'jre merkeze do~rn

dan doğn!ya b:ığh memurhırın sayısı 
1064 vilayet memurları sayısı 4871 dir. 

Müste ar, tetkik heyeti reic::i, beş 

hul.uk müşaviri 125, iki müste~at mua -
vini maa tetkik heyeti azi'sı. tetti~ he
yeti reisi, büdce ve mali kontrol, muha
sebat, varidat nakid isleri unıuI!l direk -
törleriyle Diyunu umumiye komiseri, 
İstanbul defterdarı, vergi temyiz ko · 
misyonu reisi 100, mali tetkik heyetinin 
iki aza,,iyle, 3 baş müfettiş, hu1'uk mi.ı 
ş:ıvirleri İstanbul 1 orsa ve Osr.ıaPlı 

B;ınka31 komiseri, muntazam borçlaj 
umum direktörü, darphane ve damğa 

matbaası direktörü, vergi it"raz ko
misyonları reisleri, İzmir ve Ankara 
defterdarları, İstanbul muhakemat di -
rektörü 90. birinci sınıf müfettişler u
mum direktör muavinleri, milli em15k 
tahsilat. zat işleri , levazrm direktörleri 
80 lira asli maaş alacaklardır. 

İstanbul , Ankara ve İzmir defterdar
ları hariç olmak üzere defterdarlar 4 sı
nıfa ayrılmıs ve maasları 80, 70, 55, 45 
olarak muavinlerin maaşları da 80 ve 70 
olarak tesbit olunmı ştur. Malmüdürle
ri beş sınıfa ayrılmt şve maaşları 45, 40 
35, 30 ve 25 olarak tcsbit olunmuştur. 

Varidat direktörleri 7 sınıfa ayrıl -

mış ve maaşları 80, 70, 55, 45, 40, 35, 30, 
varidat direktör muavinlerinin maaşları 
55, 45, varidat kontrol memurlarının 55, 
45, 40. 35, varidat memurlarmm 40, 35, 
30, 25. 20, muavinlerinin 35, 30, 25, 20, 
16, tahakkuk şube şeflerinin 55, 45, 40, 
35, 30, tahakkuk şube memurlarının 40, 
35, 30, 25, seyyar yoklama ve tahakkuk 
memurlarının 35, 30, 25, tahsilat müdür· 
!erinin 80, 70, 55, tahsilat şefleı-inin 40, 
35, 30 20, tahsilat kontrol memurlarının 
45, 40, 35, 30, tahsil şube şeflerinin 45, 
40, 35, 30, 25. icra memurlarının 35, 30, 
25, 20 tahsilat katiblerinin 16, ıo. muha
sebe direktörlerinin 80, 70, 55, 45, 40, 35, 

- Otur, dedi. Oturduğun yerde duramaz 
mısm? 

• ı 

•· 

Almm donanm~srndan Dl'Jyçland kroazörü Kicl lirnanın.1 girerla~n 

ll~rlin, 18 (AA.) - Resmi gazete, 
Almanya"nın haro filosu cüzü taınlan

nın 1 n·san 1936 t-rilı~nc. ki mikdarına 
ai<l listeyi ne§retm: tir. Bu listeye göre 
tam~ ıniyle b!tirilmi~ üç zırhlı vardır. 

Bunl?.r Doyçla.ıd, Admiral Sec ve Ad
miral Gr:>f ~pee'clir. Bunlardan bnska i
ki zırhlı da irşa tezgahl:lrında bulun
nr kta·Jır. Bunlıır rla Ers;:ıtz - Elsas ile 
Eıs ıtz - He~se•1'd!r. Ayrıca iiç tane de 
eski zırl lı vardır. 

Liste<lc bunl"rdr.n ha l.a bitirilmiş 

altı kruv ?.Öde inşa tezgah! rınJa bulu. 
nan iiç kruvaı.ör, Hl torpido, bitirilmis 
ı 9 ve tz -.ahta 17 de izaltr, bitirilmiş iiç 

ve tezgahta 8 filo k lavutu, 29 mayın 
gemisi ve da'ıa b:r takım mu.win cüzü 
tamlar var<lır. 

11 '1 ir:gTz ;;a~terirıin 

lıoşım lsuzlu,Ju. 
Lonclra, 18 (A.A.) - Mornirıg Post 

gazetesi, dün Berlin'cle nc5redi1m:~ olan 
al:nan deniz inşaati listt."Sini hoşnudsuz

lukla karşılama'ctadır: 
"Bu listede dokuz sürpriz vardır: 

Bir kruvazör ve seki~ denizall1. Biz, bu 

gemileri B. Hitier'in tabiye-vi metodlan
nm yeni bir örneği olarak :abu! etme1i
yiz. Bu gemilel'İn yutulması güç bir lok
ma olduğunu söyliyen deniı işleri muhar
ririmiz haklı gilıi göı ünüyı r. Kruvazfü, 
sekiz pusluk toplarla .nücehhez ve on bin 
ton hacme malik kruvazörler tipinde i
miş. Halbuki İngiltere altı sene miiddet
le bu çeşid gemileri yapmamak teahhü. 
dünde bulunmuştur. Denizaltıların açık 
deniz gemileri sınıf ·1a dahil bulunması 
ihtimali vardrr. Bu denizaltıların Al-

30, muhasebe memurlarının 35, 25, 2~ ... 
muhasebe katiblerinin 20, 16, 10, vezne
darların 35, 30. 25, 20, 16, 10, milli em • 
lak müdürlerinin 55, 40, İstanbul pul ve 
icra tahsil memurları 25, 20, İstanbul 
av vergileri muhasibleri 40, 25, 20, lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Varidat, tahsilat ve muhasebe ser -
vüıleri ile İstanbul Defterdarlığı sicil 
kalemi teşkilatına aid olmak üzere tes
bit olunan kadro da şudur: 

25 liralık 27 birinci mümeyyiz, 30 li· 
ralık 20 ikinci mümeyyiz, 25 liralık 30 
katib, 20 liralık 40 katib, 16 liralık 80 
katim, 10 liralık 120 katib. 

manya·nın stok halinde elinde bulundur
makta olduğu 16 torpido muhribi gibi 
ingili7. donanmasmdakilere göre daha 
kuvvetli olmaları ihtimal içindedir." 

Avrupa istasyonlarından dinlenebi· 
Iecek s.çme program (Ankara saati ile> 

Kmısf'r!er: 
19 - Varşova (Kuartet konseri) 
20.50 Bükreş (Piyano konseri: Bach 

Busoni, Brabms, Chopin). 
23.10 Viyana (yaylı kuartet konseri) 

"Mozart". 
23.15 Bükreş (gece konseıi) 
24.15 Budapeşte (Piyano konseri). 

Opera, opc·rt·t~ t'yaıro: 
20 - Budapeşte (Çingene aşkı - Fra~ 

Lehar). 
20 30 Prag (Brandenburgl u Bohem} n· 

da - opera) . 

Hafif müzik 
17.15 Varşova (Hafif mfü:ik) 

21.10 Var~ova (oda müziği) 
21.35 Bükreş (Radyo orkestrası)' 
21.15 Viyana (operet parçaları) 
22.15 Varşova (opera plakları) 
22.45 Budapeşte (Salon orkestrası) 
24 - Münih (Halk musikisi). 

Damı müziği: 
23 - Varşova, 

24.20 Viyana. 

ANKARA RADYOSU 
12.30 Plak yayrmı ve ajans haberleri. 
19.30 Hafif plak yayımı. 
19.50 Doktor konuşuyor. 
20.10 Karpiç şehir lokantasından nakil 
20.30 Ajans haberleri. 
20.40 Karpiç şehir lokantasından naki1 

ISTANBUL RADYOSU 
17 - İnkılap dersi, Üniversiteden nak~ 
18 - Oda musikisi (plak) 
19 - Haberler. 

19.15 Muhtelif plaklar veya retransa 
misyon. 

20 - Stüdyo triyosu: Muhtelif hafit 
eserler. 

20.30 Stüdyo orkestraları.• 

21.30 Son haberler. 

Saat 22 den sonra, Anadolu AJansı· 
nın gazetelere mahsus havadis servisi. 

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAFJ 

Alber tekrar koltuğa yerleşt; 
- Otururum, .. 
Biraz sustuktan sonra: 

terken böyle altmış beşlik bir ada~nın bura
ya kadar gelmesi doğru değildir. Doğru o
lan, mektubun daha bu akşamdan gönderil
mesidir ... 

Yazı odasına gidip mektubu hazırladı. 
Geldiği zaman okuyup bitirmiş o1duğu bir 
gazete masasının üzerinde idi; açıp göz gez
dirdi. 

Geldiği zaman evi canlandıran bu ada
mın, beraberce geçirmek istedikleri bu saa
tin - Bert'e öyle geliyordu ki - yakalanıp ken. 
disine maledilmesi imkansızdı ve herşey 
faydasız sözler, luzlı ve boş geçen dakikalar 
halinde, dağılıp gidiyordu. -·------

- Hayır. Saat altıda Masiko'ya gidecek
tim. Fakat kendi kendime; "Ne olur, yarın 
giderim, " dedim. İnsan kendine bir saatlik 
bir huzur bağışlıyc.bilir, değil mi?. 

Bert Alber'in ellerini tutarak: 
- Bir saat 1 kendimize bir saat verebil

mek! ne güzel şey! 
A lber, başını koltuğa dayamış: 
- Çok zevkli bir şey! dinlenmek çok 

zevkli bir şey, dinlenmek ve unutmak ... An
sena bugün beni aramış, ne istiyormuş aca
ba? M~ktub filan bırakmadı mr? 

Kendilerinden her türlü kaygıyı uzaklaş
tınnıs olmak için Bert. hemen cevab verdi: 

- Hiç bir istediği yoktu. Zaten ne istiye
bilir ki? 

· . -. Yarın evine giderim. Saat dörtte evi
aın ~~ varından geçeceği'11 de ... 

f' .ninenin üzerinden bir şey aldı ve ay-
r . balctr. 

• -.Biliyor musun neyi düşünüyoru~;. Ke
lımesı kelimesine ve son satırına, yanı: say
gılanmr tekrarlarım, " cümlesine kadar, bu
gün yazdığım ehemiyetsiz bir mektubu ... be
yin denilen şey ne zavallı bir makina ! ... 

- Yorgunluktan. Fakat böyle saçma1ı
yacak derece}'C kadar kendini üzecek gibi 
neden çalışmalı? Zannedersem zenginiz ... 
fakir olsak da ne çıkar! meşhur olmak i~~
yorsun ... seni bu hal bu kadar mı eğlendın
yor? 

- Hiç de öyle değil! vallahi öyle değil! 
şöhret hoşuma gitmiyor. Onu babamda, 
dostlarımızda gördüm ..• fakat hadiseler sizi 
oraya doğru sürüklüyor ... bak sana bir misal 
göstereyim: bu akşam Masiko'nun evine git
medim. Yarın geJeceğini bana yazdı. Yani 
yazmak 7.ahmetine katlandı. Kendisini kabul 
etmek istemiyorum. Bununla beraber 
cevab vermeğe mecburum. Takdir eder
sin ki birkaç satırlık bir mektub yazmak ye-

Sonra yemek odasından geçerken saatine 
baktı. 

Aç olmadu~ı halde sanki yemek gecik-
miş gibi, mutbağa girerek sordu: 

- Luiz bize neler hazırlıyorsun? 
Salona dönüp koltuğuna oturdu. 
Bert. Alber'e yaklaştı ve emreden bakıs

lan ve parmaklarının hafifçe sr,'ı şları altınd~ 
ona hükmetmek istiyormus't.:isma: 

- Şurada otur ve artık kımıldama, dedi. 
Sustular. Sonra Alber basladı· 
- Dinlenmek <"-ok güç. Bab~ aksamları 

?kurdu: Benim gözlerim yorgun. Fot~ğrafla 
ıskambıllerle, pul kol~eksiy~nhriyle uğraş
manın ne demek oldugunu şımdi anlıyorum 
İnsanı dinlendiren bunlardır... · 

Bert, eli ile Alber'in yüzünü oksıyarak· 
- Düşünme, dedi. J • 

Ciddi ve ~ö.zleri k;:ıoalr. kocasına sarıldı. 

Dinlemeksizin yüzüne bakmakta olduğu 
Jantiyyo'nun sözünü kesen Alber: 

- İşte böyle, dedL Bana vereceğiniz not
ı_arı ok~um. Fakat vaziyetimizin iyi oldu
_.gunu gozden uzak tutrnıyalnn. Kendimiz 
ılerlemeden kfırşı tarafın yaklaşmasına müsa. 
ad:. e~eliın. Cevabımız hazırdır. Yani diye
cegımız şudur. .. 

.. ?ü~gün se~si ile,. bir kere daha, kaç defa 
soy.ıemış oldugu tezı anlattı ve bu, Jantiyyo
yu bu sefer de tatmin etti. 

Alber ocağa dayandı. Bu halile babasım 
hatırlatıyordu. 

Laübalice bir tavurla ve aynr sözleri bir
çok kişilere tekrarlamış olmakla bercı ber 
sanki karışık bir fikre vuzuh vermek istiyor
muş gibi, sesi biraz titriyerek: 

(Sonu var) 
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Grevler, isyanlar ve ni' n1ay:şi~r de 

l 
( Bcqı 1. İnci sayfada) 

Jimna tik şenlikleri: 
Hazırlanan programa göre jimnas -

tik şenliklerinin kutlanma programı 

ıudur: 

1 - Saat 9,45 de koşu alanında top
lantı, 

2 - Saat 11 de jimnastik şenlikleri-
ne iştirak edecek talebenin geçit resmi: 

A) Kız lisesi, 
B) Kız enstitüsü, 
C) Musiki Öğretmen Okulu, 

D) Karma Orta Okulırı 
E) Erkek Lisesi, 
F) Gazi Lisesi, 
G) Erkek Orta Okulu, 
H) Sanat Okulu, 
K) Yapı Usta Okulu, 
3 - Açılma söylevi. 

4 - Bayrak merasimi. f ctiklal Marşı 
5 - Kızların Jimnastiği. 

6 - Erkeklerin Jimnastiği, 
7 - Timn.,.cıtik yapmıyan talebelerin 

anıta yürüyüsü, 
8 - Anıt öniinde tören: 
A) Toplanma, 
B) fstiklal ve Onuncu Yıl Marşı, 

Sovyet ingiliz deniz 
konuşmalarının 

mahiyeti 
Londra, 18 (A.A.) - Royter Ajan· 

sından: 

Yakında ingilizlerle ruslar arasında 

yapılacak deniz konuşmalarına müteal

lik olarak neşredilmiş olan haberle.rin 

yanlış olduğunu gören salahiyetli mah

filler, şu izahları vermektedir: 

'' - Bu görüşmelerin tek hedefi, 

iki taraflı bir andlaşmaya, geçenlerde 

yapılmış olan Londra andlaşmasında 

yazılı olan deniz silahlarının keyfiyet 

bakımından tahdidine müteallik hüküm

lc.r ile deniz inşaatı programlarının 

peşinen teati edilmesine dair hükümk· 

rin konulmasıdır. 

Deniz siliihlarının keyfiyet bakı

mından tahdidine müteallik hükümle· 

rin med olması, Japonyanm hareket 

tarzına bağlıdır. Nasıl ki, Londra and

lnşrruısınm me. iyeti de Japonyanın tat· 

bik edecegi programa bağlı bulunmak· 

tadır. Ruslarla yapılacak görüşmelerin 

karşıiaşalJilecegi tek gü~lük, Lomlra 

anclla~.ırnsınlla inşasına cevaz verilmi 

yen tonajlara müteallik nıaudedir. 

Sovyetl..?rin i.,ıetlih!eri 

Lonclra, 18 (A.A.) - İngiliz . sov

yet denız anlaşması için pek yakında 

başlıyacrk olan görii~melerden bahse· 

den Deyli Telgraf Gazetesi, sovyetle· 

rin Baltık denizinde Almanya ile bera

berlik istediklerini, ve uzak "Ik clenız

lerindeki japon filosu tahdid «:dilme

miş oldu;;undan buradaki deniz kuvvet 

}erini indirmeyi reddetdiklerini yaz 

maktadır. 

Telrilrn No: 57 

TOP~ 1 

-.» • 

C) Çelenk koyma, 
D) Kız ve Erkek talebeler tarafın

dan söylev. 
9 - Dağılma. 

Spor bayramı: 
Sekizinci spor kon:;resinin kararla! 

rından olması itibariyle Türk Spor Ku
rumu Umumi Merkezi türk sporcuları
nın bugün bölgelerinde spor bayramlı\· 
rı terti!l etmesini bütün teşkilatına bil
dirmiştir. 

Ankara bölgesine mensup kulüpler, 
öğleden sonra eski bölge binasının Ö· 

nünde toplanacaklar ve eveligünkü sa 
yımızda yazdığımız programa göre ty 
ren yapacaklardır. 

Bu büyük günün yıldöniimü dola -
yısiyle bu akşam Halkevinde de bir tö

ren yapılacaktır. Törene saat 20.30 rlıı 

başlanacak ve 19 mayısın. manasını , ne 

ticelerini ve bugiine olan tesirlerini an
latan bir söylev verilecektir. 

Bu söylevden sonra halkevi te...,sil 
şubes;nin hazırlarlıP.ı "T~~ Parı-:ısı'· ve 

"Mahcııo 1ar" adındaki iki piyes temsil 
erlilec~ktir. 

l Gümiisanelilt)r 
Vergilerini~ yüzde onunu 

hava kurumuna 
verecekler 

Gümüşane, 18 (A. A.) - Bütün ili

miz halkının mümessilleri, köy muhtar

ları üyeleri, ikinci seçmenler, parti o

cak başkanları bugün ilbayın başkanlı

ğı altında ve Hava kurumu, belediye 
ve parti kuralallarından mürekkeb bir 
heyet önünde toplanmışlar ve il halkı
nın vergilerinin yüzde onunu hava teh
likesi için vermeyi taahbüd etmişleı ve 
miktarları tesbit ederek yurda bağlılık
larını bu yüksek alaka ile göstermişler
dir. Şimdiye kadar tesbit edilen mik
dar her yıl muntazam ödenmek sure
tiyle 22,210 lira olmuştur. Bu toplantı
ya ge1miyen uzak köylerin taahhüd. eri 
alındığı takdirde bu mikdarın daha 
çok artacağı kestirilmektedir. 

-·-·-
Antep izcilerinin l\1araş 

seyahati 
Maraş, 18 (A.A.) - İki gündür An

teb lisesi izcileri Maraşın misafiri idiler. 
57 inci mekteb direktörü ve öğretmen. 
leriyle Anteb parti başkanı lıeralJerle

rinde Maraşa geldiler. Ve çok iyi karşı
landılar. Ve şehrin misafiri olarak orta 
okulda a~ırlanclılar. Maraşla karşıhklı 

futbol ve voleybol maçları yapılriı. Hal
kevinde üç. konferans, bir konser ve bir 
temsil veril 1i. Anteb ve Maraş i1cileri 

kardesçe iki iyi glin gedrdikten sonra 
konuklar Ant cb'e diindü!er. 

Üç kaza teş!dli 
Hükü"llet yeniden 3 kaza teşi;.iline ":a

ir olan kanun proj~siai Kamutaya ver
miş.ir. 

Lik~ nı · c arı 
..:. 

Fikstür değişti 
Uu hafta ) apılacak mac;lar 

Futbol Heyetinden : 
Bu hafta yapılacak maçlar aşa~ıda 

gösterilmiştir: 

2H mapı-: I 9:l6 <;arıztmıba 
Ankara Gücü Alanında : 
Altınordu - Muhafız Gücü birinci 

takımları, saat - 17,30 da, Hakem -
Hakkı. 

2 l nıa) ı•; 19~6 pcr~cmhe 
Gençler Hirli~i - Güvenç Spor bi

rinci takımları, saat - 17,30 da, Hakem -
İzzet. 

2:ı mayı.; l 9:l6 rnmnrtesi 
lt1ırhafız Gücü Alanında : 

C:mkaya - 'Giivenç Spo.r ikinci ta
kımları. saat - 16 da, Hakem - Resai. 

Altınordu - Muhafız Gücü ikinci 
takımları, saat - 17,15 de, Hakem Hik
met. 

21 mayı"1 19:{6 pazar 
Anhara Gücü Alanında : 

Demir Spor - Kırık Kale Gücü bi
rinci takımları, saat 15,30 da, IIakern -
İzzet. 

Çankaya - Güvenç Spor birinci ta
kımları, saat - 17,15 de, Hakem - Ömer. 

Muhafız Gücü Alanında : 
Muhafız Gücü - Gençler Birliği 

birinci takımlaı ı, saat - 15,30 da, Hakem 
- Nuri. 

Ankara Giicü - Altınordu birinci 
takımları, saat - 17,15 de, Hakem - Hak
kı. 

Bisihleı miisabakalurı geri haldı 

Havaların fenalığından dolayı ya
pılamayan bisiklet yarışları mayısın 

24 üncü pazar günü saat 8 de yapı
faca k ve Meclis bahçesi altından başh

yan yarış yüz kilometrelik olacat~tır. 

----·----
Frmua - Almanya rugbi m<ı!'' 

Berlin, 18 (A.A.) - Oliınpiyad mü. 

sabakalarından önce yapılan rugbi maç
larmın finalinde fransız takımı, alman 
takımını 14 sayıya karşı 19 sayı ile yen
miştir. Bu m"çiara aid tasnif şudur: 

1. - Fransa, 
2. - Almanya 
3. - İtalya, 

4. - Romanya. 

Dünkü maç, pek dostça lıir h:ıva i
çinde yapılmış ve fransız bLİ} Jlt el~isi 

B. Fransua Ponse ele maçta hazn bulun
muştur. 

f ,·u•!!ıızl •ırın olim piy(l(llura 
girecı•l.-leri şiiplıcli 

Paris, 18 (A.A.) - Fransız atletle

rinin Bertin olimpiyadlarına girip gir. 

miyecekleri meselrsi şu sırada şiudetli 
münakaşalara mev !U teşkil etmckted;r, 
Fransa'nın alman olimpiyadlarıııa girme. 

si aleyhinde evvelce sc:rim esnasında 

propaganda yapılmış idi. Sosyalistlerin 
muzafferiyetlerindenberi bu mesele, res-

leri ile de smır~arını güven altına almıştır. 

A.) - 62 sul:ayın 
ve bazı askerlerin \ 

tevkifine yol a - " 
çan Alkala'daki 
iki süvari alayı • 
nın isyanına se
b:b bir marksist 
grupunun bir su
baya silahla te
cavüz etmesidir. 

Bu iki alay 
başka subayların 

kumandası altın

da yeni garnizon
ları olan Valen -
sia ve Salaman'
ka'ya yarın hare
ket edecektir. 

Madrid, 18 ( A. 
A.) Zamaro'da iş- Bir kargaşacı polislere teslim olurken 

çi federasyonları umumi grev ilan et -
mişledir. Grev bir kaç saat içinde bü

tiin vilayete yayılmıştır. 

Madrid, 18 (A.A.) - ffln y2pııan 
sosyal nümayişler esnasında birçok mÜ· 
him otomobil kazası olmPştur. 

Sala:nanko'da yapılan bir sosyalist 

İngiliz kabinesinde 
değişiklikler mi 
yapılacak? 

Londra, 18 (A. A.) - Deyli ekspres 
gazetesi, pantikot tatilleri esnasında 

kabinede değişiklikler yapılacağını 
sanmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: 

"Şimdiki bakanlardan bir çoğu çeki

lecek ve yerlerine eski bakanlardan mü

him şahsiyetler getirilecektir. Sir Sa
muel Hoarın tekrar kabineye girmesi 
ihtimali bilhassa kuvetlidir." 

.__ .•. _ 
Yaş mep.a ve s«•h7.(' -.atr~ı 

İzmir ve civan sebze ve meyve sa

tış kooperatifi, bu sene yaş üzüm ve ya 

meyve ihracatı için haırlzıklara başla

mıştır. Bütün satışlara kooperatif tavas. 

sut etmeğe çalışacaktır. Ziraat bank'.lsı 

ortaklara her türlü kola>:lıkları göste. 
rect'ktir. 

mi konuşmalara zemin teşkil etmiştir. 

Sosyalist partisinin idare komisyonu, res
men Fransa'nın girmesi aleyhinde vazi
yet almıştır. Komünistler de tabiatiyle 

aynı fikirde bulunmaktadırlar. Sağ ce. 
nah mahfillerinde de iştirak aleyhdarı 

bir çok kimseler bulunmaktadır. 

Şu hale göre fransız atletlerinin 
Almanya o1impiyadlarına gitmeleri için 

lazım olan tahsisatın yeni meclis ekseri
vcti tarafından kabul edilmemesi tehli
kesi vardır. 

ncılk!ın lwpası mm.zltırı 

Bükreş. 18 (A.A.) - Balkan kupası 

futbol maçında, Romanya Yunanistam 
5 - 2 yenmiştir. Birinci devre 2 • 1 Ro. 
manya lehinde neticeelnmişti. 

toplantıdan dönen bir otobüs Kampe 
dö Penaranato yakınında devrilmiş. biı 
kişi ölmüş, beş kişi ağır yaralanmıştır 

Kordoa'da yapılan bir nümayişten dö
nen sosyalistlerin bindiği diğer bir oto· 
büs, son hızla yürürken Kambra civa . 

rında devrilmiş ve yedi kişi çok ağır 

surette yaralanmıştır. 

Yeni leh kabinesi 
llk toplantısnıı yaptı 

Varşova, 18 (A.A.) - Cumur başka· 

tıının yeni bakanların vazifesini tasdik 

etmesinden ve bakanların andiçmelerin

den sonra, Skladovski kabinesi ilk top -

lantısını dün öğleden sonra yapmıştır, 

Bu toplantıda ordu umumi müfettişi de 

bulunmuş ve uzun izahlar vermiştir. 

Sıyasal mahfillerin düşündüğüne 

göre, bir kaç güne kadar parlamento fe, 

kalade bi rtoplantıya çağrılacak ve hü

hükümet beyannamesini okuduktan son• 

ra devlet başkanına verilen fevkaladt. 

salahiyetler hakkındaki kanunun meri

yet müddetinin uzatılmasını istiyecek
tir. 

-···--
1'01./STE! 

ll.isik lct kazn~• 
Dün akşam üstü Demirli köprü isti!ca. 

metinde gitmekte olan Hüseyin kızı Emi

neye bisikletle çarparak yaralanmasına 

sebebiyet veren Dursun yakalanarak 

adliyeye verilmiştir. 

-···-
1 mayıstan itibaren iki aylık 

~ece eczuneler ni>beı cetveli şıı-. 

dur: 

Pazar t~ge Eczanesı 

Pazartesi Sebat, Y eniıehir ., 
Salı lstanbui ,, 
Çarşamba Merkez ,, 
Perşembe Ankara .. 
Cuma Yeni ,, 
Cumartesi Halk 

" 

Ynan: General tUDENDORF 

Türkçeye ,·evıren: Hikmet TUNA 

Laidn, düşman devletlerle çevrilmi~ bir 
memleket için, asıl harb hareketleri başla
madan önce, sınırı dü.:marı teşebbüsleı ıne 
karşı gerçekten güven altına alabilmesi, son
suz olçü<le güçtiir. Böyle bir memlel:et için 
lıu husus, çok defa hallolunamaz bir dava
dır. Bu ciheti temıne kalkışmak, kolayca teh
likeli bir şekil alabilecek olan bir kuvvet da
ğılmasına sebeb olur. Mesela 1914 de, alman 
yJksek kumanda idaresi şarki Prusya nm 
cenup doğusunu hakikaten koı uınağ aimkc...n 
bulamamıştır. Eğer hasım taraf seferberliğin 
daha ilk günlerinde buraya akıp girmedi ise, 
bu vaziyet alınan koruma tedbirlerinden il~
ri gelmemiştir. Bunu ha5mm ihmaline borç· 
hıyuz. Alman limanlarını kapamak için, in -
giıiz hafif deniz kuvvetlerinin, belki ele teic
mil İngiliz donanmasının yardımiy!e şimal 

denizine gelmemelerini de bu ihmale katmak 
gerektir. 

tibatında kaycledilcliği gibi, müdafaa ordu -
suııun genel olarak kuv\/et tevziinde İcab 
ederse lıarba yalnız bir cephede girişmek ka
rarını vermek harb nizamına ge~mek için de 
sade bir harekettir. Mesela, va::ı:iyetin 1914 de 
Fransa, Belçika ve lngiltereye elverdiği gılıi. 

Bu devletlerin tekmil müdafaa kuvvetle
rini Almanyaya karşı kullanmaları kendili
ğinden meydana geldi. Te:cmil ordularını 
kulknmağa kalkmalarmın alman ordusuna 
yok edici bir darbe endirmek düşüncesine 
bag h ol<lug u bedihi idi. Yok edici lıir darbe 
indirmek ma!rnadiyle, İngiltere ve Fransa
nm deniz kuvvetlerini alınan donanmasına 
kullanmamaları benim icin, diişman harb 
g·;clümüni.in anla1ılmaz bir yanlışı idi. 

Almanya ve Avusturya Macaristanın 
vaziyetleri daha güçtü. Alman yüksek ku
manda idaresi, kendine verilen vazifeyi, 
Rusya'ya karşı pek az kuvvet bırakıp, tek
mil kuvvetini, ingili7. ordusiyle de karşılaş
mak icabcden, Belçika ve Fransa'ya karşı 
kullandı; harbın kati neticesini almak için 
harb donanmasını da garptaki düşmanlarına 
karşı kullanmağa karar vermemesi, İngiliz 
donanmasmın takındığı tavır gibi, keşfede
mediğim bir mesele olarak kaldı; sert ve tek 
ağızdan çıkan baı kumandanın olmayışı öc 
aldı; ne ise, bundan ilerde bahsedeceğim. 

-
Hava kuvvetlerinin er!:enden hazır bir 

vaziyete sokulmaları ile mütenasip olmak 
i.izcre, yani, seferberlik ilan edildikten sonra, 
hava müdafaası ve hava muharebe orgüni
zasyonlarının faaliyete geçmeleri ve gene 
düşmanın sınırlarda kuvvetlerinin hazır bir 
hale sol.ulmaları ile mütenasip olarak, sınır
larda korunma tertibatı almmnsı zaruridir. 
Keza, her an sahillere düşman harb gemile
rinin gelmeleri ihtimali göz -önünde t\ltula
rak gerek kıyılara gerekse limanlara karşı 
emniyet tertibatı alınması, kıyıları lı~rb ha
line so!mp seyrüsefer yolları tesis edilmesi 
lazımdır. 

Sınırları dağlık anızi olup coğrafi sınır 
teşekkülleri elverişli bir durumda olan İtal
ya ve Fransa gibi devletler için sınır emniyet 
tertibatı almak kolaydır; bu da bir yana bıra
kz' ·ın, bunun dı§ın4a Fransa, mania tahkim-

Muharebe nizamına geçmek, yani, h.:ız:r
lanmış ve seferber hale sokulmuş ol~m or -
<lu kuvvetlerini düşmana karşı kullanmak 
için yapılan ihzari işler ele harbm ei1emıyt!t
li ihzari işlerindendir. Sınırlan koruma ter-

Tekmil askeri kuvvetlerini ke~1tJ i garp 
cephesinde kullanması ve dolayısiyle hasım 
kuvvetlerini yok etmek düc:üncesi, Rusya 
içinde tabii bir keyfiyetti. Rusyanın, müt
tefiklerinin yaptıkları gibi, kudretinin sik
let merkezini, şimal denizindeki donanması
nı da katmak suretiyle, en tehlikeli hasmı 
olan Almanya'ya <leğil de, Avusturya Ma
caristan'a karsı kullanmış olması da ~ü~ an
laşılır bir şeydir. 

Avusturya - Macaristan, ordusunun ana
kısıniy le Galiçya iizerine yürüdü; fakat Sır
bistan'a karşı çok büyük bir kuvvet kullan
dı. Sırlıistandaki hareketiyle, açbuk muvaf
fakiyet kazanarak, muzafferiyet kazanmış 
olan askerlerini biran evvel Rusya'ya karşı 
kullanmayı umud ediyordu. Lakin, zafer l:a
zamlamadı; macar demiryo'ları pek az ka -
bili yet gösterebiliyorlardı; bu vaziyet kar -
lısında, Avusturya - Mac~ristanm kati neti
ceyi aradığı yerde, "ani Rusya'ya karşı, a:;~ 
keri mevcud değildi. 

(Sonu var) 
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fotograf malzemesi ~eldi Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi 

wea • 

Siin1er Bank 
l Tmumi ~lüdürlüğünden' 
Bankamızca tesisine başlanan Demir ~e Çelik Fab- . 

ril~alarında tekniker olarak istihdam e~ılmek_~e ta~
sil ettirilmek üzere ecnebi memleketle~ıne ~onderıl-
~ekicin 25 sanat mektebi mezunu seçilecektır. . • 

B~ namzetlerin tahsile gitmelerine v~ avdetlenn
de Banka hizmetınde çalışmalarına manı olaca~ şe-

• kil<le resmi veya hususi bir 1r i.iess~seye k~~ı hızmet 
teahhütleri olmaması ve askeri hız~etlerı~ı yap~ş 
olup sıhhi vaziyetlerinin demir.ve çel.~k f_abrıkaları b~
tiin şubelerinde çahşabilmelerıne musaıt olması la-

zımdır. h b h · 
Yukarıl~i evsafı haiz olupta Banka e~a. ına ta sı-

le gitmek istiyenlerin aşağıda yazılı vesaı~ı en g~ç 30 
haziran 1936 tarihine kadar (M. E.) remzıyle (~umer 
Bank Umum Müdürlüğü - Ankara) adresıne gonder-
meleri icap eder. 

VESİKALAR: 
1 - Hal tercümesi 
2: - Mektep şehadetnamesi . _ 
3. _ Çalıştığı yerlerden bonservıslea 
4. - Sıhhat raporu. 
5. - Fotoğraf 
Bu vesikalar üçer nüsha ve makine ile yazılmtş 

olacaktır. 1-2007 
-~w'!!F.!!!m!P-!:r:~T!!'l:ı:~;ı:!!'lfl'r=.r:;:::ı:ı:r::r:::o:ı:r::y:=:ı:r::ı:=-J1151 

Anl{ara Nümune Hasta
esi Baştabipliğ·iı1deı1 : 

H t'-'P"n;n 1936 Mali yılma ait aşağıda mikd~r ve tahmin edi
len fıat' rı ve eksiltmenin şekli ile muvakkat temınatı yazılı muh-
telif ihtıyaçlan eksiltmeye konulmnşt•ır. . . . ~. 

S t 1mc.'er Ankarada Nümune Ha tanesı B::ış t2bıblıgınden İs-
t n ılda sıhat ve içtimai muavenet miidürli.ıi!ünden lamır. .. 

Eksiltme 29 Mdyıs 936 cuma günü saat 14 de Ankarada Numu-
ne hıstanesirıde yapılacaktır. 

o:kkat: Muva';:kat teminatlar mkit olar<'k komisyonca alrnmı
Y<'~a ,ınrl'1n nakit vermek istiycııl r ihale ~i.ini.incle~ evvel hastaneye 
n ··ra aatla teminatlarını r .. taliye Vekaletı veznesıne yatıracakbr
d r. ( i047) 
Tal min edilen Fiat: Muvakkat 
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Teminatı 

nıo Lira. Ku. Cinsi 
1305 Koyun ve kuzu eti 
40.5 Y o~ urt 
495 Süt 
6 8 50 E:,me :t ve fııancıla 

8 O ton 19 O Kok ko:ı:ürü 
4 O 241 Sade ya~ı 

23 '.JO alet 21 56 i m 1Ur~a 
3 O O 165 7 5 Tu.! 
2. 000 3 O P"rinç 

5110 8 50 Salca 
.'i () 5 62 Mercimek 

8"00 30 Limon 
1000 13 15 Nohut 
3 00 84 Kesme ~e~<er 

ıorıoo 210 Toz şeker 
sroo 160 87 Sabıın 
2000 37 50 Pirinç unu 
1000 19 50 Makarna 
!iOO 9 37 Sehriye 
300 4 84 N.şasta 
600 6 75 Un 
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!:00 
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3r.no 
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4000 
31)00 
2000 
1000 
6000 
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12 Hwuç 
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19 12 Domates 
2?. 50 Prrcıs< 

67 50 Taze Fas•ılyı 
18 Taze bakla 
2.5 31 Taze kabak 
33 75 İspanak 
33 Patl:can 
19 50 SeMiz otu 
12 75 Soda 
'i 25 Kuru kaysı 
5 4C Kuru soğan 
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1-1920 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUÔUNDAN: 

Ankara vilayetinde Cebeci semtinde Özbey mahallesinde pilav 
oğlu sokağmda 28 nıımaralr evde oturan ve T. C. tebaasrndan olup 
Ankarada Atpazarı K<tyseri caddesinde 10 numaralı mahalli ikamet
gahı ticari ittihaz edcı ek zahirecilik ticaretiyle iştigal eden ve Ti
caret Odasının 10~3 sicil numarasında mulrayyet bulunan İsmail 
in unvanı ticareti İE'!nail Tüsüz olarak tescil edildiği gibi bu un
van•n imza s idi de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince 
dairece 18-5-936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-2008 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUCUND.\N: 

Ankara vilayetinde Bomonti semt~nde Mal, pe Mahallesinde 
,TJludaO- svka1Tında 3 nıımaralı evde o~uran ve T. C. tebaasınr'!an olup 
~ı~l·~rarla K•ztlbev carsrsrnda 46 numaralı mah~lli ikamctgfilıı tica
rı ıttıhaz ederek KfreççiJik ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret Oda
ts~mn 19~2 sidl numa.ı:asmda mukayyet bulunan !sm.:ıilin unvanı 
;:~"rf't.i İsm<ıil ö~ar olarak tescil edild;i{i gibi bu unvanın imzıt şek-
rn .. 1'ır.aret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 18-5-936 

tarp,;,,<.!c tesc.il edildiği ilan olunur. l-"011 

Ankara Valiliifilden : 
'-

Mahalesi sokağı cinsi Umum Mikdarı Hisse kaç taksit 
miktarı olduğu 
tamamı nakten 

peşinen 
Yukarda yazılı arsaya talibi tarafından sfü-ülen 153 lira bedel 

komisyonca layiki hadde görülmediğinden ihale işi 3.5.935 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlığd bırakılmıştır. 

No. 
Akşemsettin Aralık Arsa 12·34 106 M. 2 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere 32 lira 25 ku· 
ruşluk dipınito makbuziyle defterdarlıkta kurulan satış komisyo-
nuna müı' ~caatları. (983) ı-ı8ı8 

ANKARA TİCARET ODASI SICİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Keçiören semtinde Çoraklık mahallesinde 
Çoraklık sokağında 25 numaralı e de oturan ve T. C. tebaasmdan 
olup Ankarada Kızılbey sanayi caddesinde 11 numaralı mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek malzemei ioşaiye ticaretiyle iştigal 
eden ve Ticaret Odasının 1300 skil rıumaraıhnda muakyyet bulunan 
Halidin unvanı ticareti H<1lit Cebeci oğlu olarak tescil edildiği gi
bi bu unvanın imza sekli de Ticaret kanllnttnun 42 inci maddesi 
mucibince dairece 15-5-936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

1-2010 

Ankara Valiliuind en: -Mahallesi 
Vattarin 

Sokağı 
Vattarin 

Cinsi Umum No. Metruke No. 
ev 10-11 124 

2009 
Yukarda yazrJı üç oda, hala, mutbah, odunluk kömürlük, kiler ve 

saireyi müştemil evin aylık icarına sürülen 26 lira bedel komisyon· 
ca haddi layik görülmediğinden ihale işi 3-5-936 tarihinden itiba
ren bir ay müddetle pazarlığa kalmıştır. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere 24 lira 95 
kuruşluk dipozito maklıuziyle defterdarlıkta kurulan satış komis-
yonuna müracaatları. (982) 1-1827 

Aaskeri Fahril{alar 
Ticaret Kaleminden : 

250 ton linyit kömür~ 
40 ton söğiit çubuğu 

172000 adet mukavva kutu 
Yukanla yaz·lı malzeme 26 mayıs 1936 günü pazarlıkla satm alı

nacaktır. Şartname ve nümunesini görmek istiyenlerin askeri fabri-
kalar ticaret kalemine müracaatları. 1-1978 

AdUye Vel{&letiriden: 
31 Mayıs 937 tarihine kadar asğari 40, azami 60 forma tut<'cak 

olan ve beher formadan 2000 adet alınmak, kağıt ve malıooıesi Ve
kalete ve baskı işi müteahhide ajt olmak üzere ( Türk Hukuk Ta
rihi ) baskı işi cH,,lk eksiltmeye konulmuştur. 

A - Muhammen be Jel; beher forması 20 lira hesalıile bin iki 
yüz liraclrr. 

B - Muvakk;•t teminat mikdarı 92 liradr.r. 
C - Bu işe aıt şartname; Ankarada Adliye Vekaleti levazım 

mi· düriyetinden para .. r~ alı!labilir. 

~ D-:- Eksiltme ~- h~z~ran_ 1936 pazartesi günü saat 15 de Adliye Ve
kaletı levazım mudurıyetı odasnıda tcplanac. .. k komisyon tarafın
dan yapılacağından isteklileı;ın 92 liralık tenıinatlarile birlikte ko-
misvona mii.racaatları ilfin olı.ınur. (1042) ı _ 1917 

Ask. ~ri Fabril{alar 
Ticaret I\.alemiııden : 

170000 adet Yarım kiloluk kutu 
ı,oooo ,, Bir ,, ,, 
170000 ,, Yarım kiloluk kutu etiketi 
170000 ,, Bir kiloluk kutu ,, 
23000 ,, Yüzlük kutu 
28000 ,, Onluk kutu 
1000 ,, Domuz kurşunu kutusu 
4000 ,, Dolu domuz kur§un.ı kutusu 

46000 ,, Yüzlük kutu etiketi 
36000 ,, Onluk kutu etiketi 
51000 ,, Şikayet etiketi 
1000 ,. Domuz kurşunu kutu etiketi 
4000 ,, Dolu domuz kurşunu kutuı:.u etiketi 

46 Top Mukavva 
500 adet Elvan kağıdı 
500 ,, Katranlı k3ğıt . 

6000 kilo Kovanhk kaat 4000 kılo 12 çap, 2000 kilosu·15 çap için 
120 ,, Ambalaj kağıdı 

Yukarda yazılı malzeme 29 M.ay_ıs 936 günü pazarlıkla satın alr
nacaktrr. Nümunelerini gö~mek ıstıyenler İstanbul Silahdarağa fi
şek fabrikasına müracaat edip nümunesi ni görebilirler. 1-1979 

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

2!emei inşaiyeden bir kısmı 30 mayıs 'l36 tarihine kadar tamamen 
teslim edilmek suretiyle aşağıd~ :yazılı şekilde 3 kaimede ayrı ayrı 
olm:ık üzere 6-5-936 tarihinden ıtıbaren 15 gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. . . . 

2 - Birinci kaimcde yazılı mahemeı ınşaıyeden Taş, Tuğla, ve 
kiremidin keşif bedelleri yekunu 3273 lira 30 kuruştur. 
Taş_~ Tuğla_~ dır kiremit adedi ise 51800 dir. 

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

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

Fayans 3054 lira 86 kurus 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 tic~r7t ~dasında kayıtlı oldukları
na dair vesikalarını gfü,termeğe ve bırıncı parti için keşif bedelinin 
% 7,5 olan 245 lira 50 k 1ruş ikinci ~arti için 120 lira 75 kuı·uş üçün
cü parti iiçn 355 lira 42 kuruş temınatı muvakkate olarak nakden 
veya nakde tahvili mümkün tahvilat olarak veya banka mektubu 
şeklile mal sandığına teslime mecburdur. 

6 - İhale 21·5-936 perşembe biinii saat 14 de Sungurlu Kayma· 
kamlığmda müteşekkil ve ihale komisyonunda yap1lacaktrr. Talip
lerin mezkôr gi.in ve saatte komisyonda h::ı.zır bulunmaları kesifna· 
m~yi görmek veya fazla izahat almak istivenlerin maliye vekaleti 
mım emlak müdürlüğüne ve Çorum defterd;;ırhğı ile Sungurlu Mal 
Müdiirlüğüne miirar.a;ıtları ilan olunur. (1058) 1-1941 

Tiirk flava ((uruın-rı 

PIY ANG(JS1 f 
Şimdiye kadar binlerce kiıJiyi ze'lgin etm=~t·t". 

2. ci Keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

liralık bir mükafat vardır 

1 ANKARA LEVAZIM AMiRLİQİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 

• 

İdareleri İ.1tanbul levazım amirliğine bağlı müessese için 147 
Ton sığır etinin kapalı zarfla eksiltmesi 26 mayıs 936 salı günü s:ı
at onbeş buçukta Tophanede satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Sığır etinin tahmin bedeli beher kilosu 45 kuruştur. İlk temi
natı 3822 lira 50 kuru§tur. Şartnamesi 257 kuruş bedeli komisyon
dan alınır. İsteklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif mektup
larını ihale saatmdan bir saat evel komisyona vermeleri. 

(994) 1~1837 

İLAN 

İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müesseseler için 
321 Ton koyun etinin kapalx zarfla eksiltmesi 26 mayı~ 936 sah gü
nü saat onbeşte Tophanede satm alma komısyonunda yapılacaktır. 
Koyun etinin tahmin bedeli beher kilosu 35 kuruştur. Muvak~at 
teminatı 8472 lira 50 kuruştur. Şı:ırtnamesi 722 kuruş bedelle komıs.. 
yondan alınır. İsteklilerin kanuni vesikaları ile teklif mektuplarını 
ihale saatından bir saat evel komisyona vermeleri. (993) 1-1835 

Gaziantep İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden ~ 

_ IUlllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll!llllllllUlllllllllllllllllllllllllllllBI\~' 

~ Siimer Bank ~ - --- -- -- -- -
~ Uriıüıni Müdürlüğünden ! ~ - -
;;; Bankamızca tesisine başlanan Demir ve Çelik Fnb- ~ 
§§ rikalannda vazife deruhte etmek üzere ihtı~as sahibi ~ 
§ olmak için ecnebi memleketlerinde staj görmek mak- =_=-= 
~ sadile on Teknişe Hohşule veya mümasil mektepler 
~ mezunu makine, Metallürji, Maden ve Elektrik Mü- §§ 
=hendisleri ile on tekniküm mezunu seçilecektir =: = Bu mühendis ve teknisiyenlerin askerliklerini yap- §§=_ 

mış olmaları, resmi veya hususi müessesel-ere karşı = staja gitmelerine ve avdette Bankanın hizmetinde ca- S = lışmasma mani olacak şekilde hizmet tealıhütleri ~1- = = maması, sıhhatlerinin demir ve çelik fabrikalarmm S 
- herhangi bir şubesinde çalışmasına müsait olması la- §§ = zımdır. N amzedlere stajları esnasında müsaid tahsi- E 
- sat verilecektir. S 
§S Yu~arıki .:'1artlan haiz olup da staja gitmek isti- 5 
~ ye~ı:.rı~. ~-~agıda yazılı vesaiki (Sümer Bank Umumi S 
- Mudurlugu, Ankara) adresine (M E ) . 1 .. = = d ı · · · . remzıy e gon- -=: erme erı ıcap eder. := 
:= VESAİK: § 
E 1. - Tercümeihal § 
= 2· - Diploma sureti ve imtihanlara ait notlar. = 
=: 3. -- Varsa bonservisler. := 
S 4. - Sıhhat Raporu. = 
5S 5. - Fotoğraf. 
=-- Bu vcsa'k.. .. h _ ı u~er nus a ve mL'..kinc ile yazılmıs ola-= ca 1,.tır. = -a_-= En ~eç Haziran 1936 sonuna kadar miirar.:ı ;ıt edi- ;:: = lecekt.ır. 1-~005 = 
5111n1111111111m11mının11111:11nnım111 mıııiıı11nım111mnıı11111111nıııı 1 • ·ı · , -g 



SAYFAS ULUS 19 MAYIS 1936 S' L 

'fallarin restoraınııda her aksam ecnel,i artistler tarafıırı 
' 

an f ev}calade progranı 

1 ANKARA BELEDİYE RElSLlCt iLANLARI 

İLAN 
1 

ı - Otobüs idaresi için alınacak 80 - 100 ton benzin kapalı 
zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mumammen bedeli 33400 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 240S lira olup Belediye veznesine yatı

rılacaktır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler hergün yazı işleri kalemi

ne ;r.üracaat etmeleri. 
S - Taliplerin 22 .nayıs 1936 cuma günü saat 9,S a kadar zarfla· 

rmı vermeleri lazımdır. 
6 - İhale 22 mayıs 936 cüma günü saat on bucnkda Belediye 

enci.imeninde yapılacağı ilan olunur. (996) 1-1846 

iLAN 
ı. - Beledive binası altındaki 2400 lira bedel icarlı mağaza 31 

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

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

ye encümenine gelmeleri. (1074) 1-1977 
t LAN 

1 - Ankara belediye hesap işleri direktörlüğüne lüzumu olan ve 
(33) nümuneyi ihtiva eden defatir ve evrakı matbua açık eksiltme 
ile yaptırılacaktır. • 

2 - Muhammen bedeli Muvakkat terrıinah 
Lira Kr. Lira Kr. 

850 00 63 7S 
3 - Nümune ve şartruune~ini görmek istiyenler her gün levazım 

müdürlii~üne müracaat edebilirler. 
4 - Eksiltme 2 - 6 - 936 salı günü saat 10,30 da belediye encüme-

ninde yapılacaktır. (1100) 1-2027 

Demirl{apıda: İstanbul Jandarına 
l(onak Komutanlığından : 

Demir kapıda Askeri levazım anbarı yanında inşaatı yarı kal
mış olan ve Jandarma Konak ve anbar heyetinin oturmalarına tah
sis olunan binanın ikmali inşaatı 19-S-936 dan itibaren kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmu~tur. Binanın keşif bedeli 2892S lira 20 
kuruştur. İlk güvenmesi 2170 liradır. Mukavele. eksiltme işlerine 
ait fenni şartname, plan ve buna ait bilcümle müteferri kağıtları 
oarası mukabilinde komisyondan verilecektir. Eksiltme 3-6-936 çar· 
~am')a günü ~aat 15 de Demir kapıdaki jandarma konak komutanlı
ğı binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. İsteklilerin bu işi ba-
4arabileceklerine dair Nafıa dairesinin ehliyet vesikasını, ilk gü
venme bedeli ic;in malive sandık makbuzu veya muteber banka mek· 
tubunu ve 2'190 sayılı kanunda yazılı bilumum belgeleri hamil ola
rak eksi'tmc <1aatinden bir s-.ı:ıt evveline kadar komisyona vermiş 
~ulunmaları ilan olunur. (2588) 1-2005 

Pazarlıkla satılık 

apaı·tıman 

lak ve Evtam Bank:asınd~n : 
.1 

Bankamıza ait. Ankara'da Işıklar caddesinde kiıin Turhanbey 
apartımanı pazarlıkla satılacaktır. İhalesi 3. 6. 936 çarsamba günü 
saat on dörtte An'mrndaki idarei merkeziye binasında toplnaacak 
İdare Meclisi huzurunda yapılacaktır. Pazarlığa İstanbulda iştirak 
et:r.ek istiycnler mezkür tarihte nihayet saat onbire kadar İstanbul 
şubemiz .Mtidüdüğiine miiracaat etmelidirler. 

AP ARTIM AN: ( 187.50) metre murabbaı arsa üzerine bina edil
miş bir bodrum, bir zemin, dört esas ve bir üst katı havi olmak üze
,..e yedi kattan ibaret olup senede (8 .000) sekiz bin lira irad temini
ı1e müsait mükemmel bir akardrr. 

BODRUM KATTA: Apartıman d.:irelerinin odun ve kömür de
poları ıle motörlü su mahzeni, bekçi ve kapıcı odaları ve ayrıca ika
mete elverişli ıki oda bir koridor ve bir heladan ibaret bir daire 
mevcuddur. 

ZEMİN KATTA: ı ve 2 numaralı daireler bulunmaktadır. Bu 
kısımda her bir daire üç oda bir matbah, bir hela ve banyodan iba
rettir. 

BİRİNCİ KAT: 3 ve 4, İKİNCİ KAT: 5 ve 6, ÜÇÜNCÜ KAT: 
7 ve 8 DÖRDÜNC ÜKAJI': 9 ve 10 numaralı daireleri muhtevi olup 
her bir dairede beş oda bir matbah bir hela bir banyo ve bir koridor 
bulunmaktadır. 

ÜST KAT: On ünde umumi çamaşırlığı muhtevi ve 11 ve 12 nu
maralı d~irelerden müteoşekkildir. 

BU KTSIMDAKt DAİRELER: Üç oda bir matbah bir hela ve 
bir banyodan ibarettir. 

Apartımanın biitün daireleri su, Elektrik, Havagazı ve banyo te
sisatını hafadir. Asansör tesisatına müsait bir menfezi mevcuttur. 

Pazarlığa girmek istiyenlerin ihale giinünden evel dokuz bin li
ra depo7.İto yatırmaları veya buna muadil bir teminat göstermeleri 
lazımdır. Anartımanı görmek istiyenlerin kapıcıya ve fazla malU· 
mat edinmek ve satıs şartnamesini <ılmak istiyenlerin de ihale gii· 
nüne kadar Ankara'da G•nel Direktörlük Muamelfit Direktörlüğü
ne ve yahut İstanbul da Şubemiz Müdürlii itine miiracaatlarr ilan 
olıın•ır. (1Q3~) 1-2003 

Ankara D~f erdarlığındaıı : 
Senesi 

1932 

İsim ve sanatı 

Kundura tamircisi 
Hidayet 

Ticaret yeri 

Hacet Tepe 

Vergisi 

Lira Kr. 
1 87 

l!ıbarname 
Cilt, 

yaprak No. 
11 23 

Karııcabey şubesi miikclleflerinden ticaretini bırakmış olan Kun· 
dura tamircisi Hidayete müddeti ticareti için yukarda yazılı mik
darda tarh edilen kazanç vergisine ait 11 • 23 sayılı ihbarname şim· 
~iki kanuni ve ticaretgah yeri bilinemediğinden teblğ edilememi§ • 
tır. Matruh bu vergiye ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz 
hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (1096) 

1-2021 

Ankara Defterdarlığından : 
Kızılbey maliye şubesi mükelleflerinden Atıfbey mahallesinde 

Tenekeci Kirkor namına 932 senesi kazanç vergisi hakkında Temyiz 
komisyonunca ittihaz olunan 8 • 7 • 935 tarih ve 5514 No. lr kararla 
tetkiki itirazat komisyonu kaarrı bedeli icar takdirinde müracaat edi
len deHiil ve karinelerin metni kararda vazrhan ve sarihan dercedil· 
m'"...,esinden dolayı nakzedildiği, adresi bilinememekte olan mükel· 
Jr " te' li~ yerine geçmek iô·ıere hukuk usulü muhakemeleri kanu· 
r .uJcibince ilan olunur. ( 1094) 1-202.'> 

Anl{ara Defterdarlığından: 
1 • 1 933 den 20 • 5 • 933 tarihine kadar Ankaranın Misakı Milli 

mahallesinde Çakıcılar sokağında bıçakçılık sanatını işlemiş bulu
nan Dağıstanlı Süleyman namına Yeğenbey şubesince işbu ticaret 
müddetine ait olmak üzere 61S - 1437 No. da 52 lira 8 kuruş kazanç 
v~ terk hadisesinin ihbar edilmemesinden dolayı% ıs ceza ve 10 lira 
82 kurus buhran ki ceman Cı5 lira 12 kuruş vergi tarhedildiği ve bu 
tarihten' itibaren 30 gün zarfında itiraza hakkı bulunduğu mumai • 
l:yhin Sivas hattında çalışmak iizere Çorumdan ayrıldığı 1 • 11 - 93S 
tarihinden sonraki adresi bulunamadığından hukuk usulü muha • 
kemelerine tevfikan tebli~ yerine geçmek i' zere ilan olunur. (109S) 

1 
1-202" 

O. D. YOLLARI VE LlMANLARJ UMUM 
MUDORLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 
1 

Muhammen bedt>li (30,882) lira olan muhtelif civata, vida, rondela, 
gupilyalar 3 Temmuz 1936 cuma günü saat lS,30 da Ankarada İda
re binasında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin (2316,15) liralık muvakkat teminat 
ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aym gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri lSO kuruş mukabilinde Ankara ve Haydar-
pasa veznelerinden c;atılmaktadrr. (1043) 1-2004 

Aııkara Defterdarlığından : 
Senesi İsim ve sanatı Ticaret yeri Kazanç vergisi 

Lira Kuruş 
1932 Bakkal Sabri Yeni Hal No. 1 64 19 

Kızılbcy şubesi mükelleflerinden iken ticaretini bırakmış olan 
Sabriye 932 senesi için yukarda ismi hizasında yazılı mikdarda tarh 
edilen kazanç vergisine ait cilt 1 yaprak 63 sayılı ihbarname şimdi
ki kanuni ve ticaretgfilı yeri bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 
Matruh bu vergiye ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz 
hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üzere hukuk usulü muhakeme • 
leri kanunu mucibince ilan olunur. (1093) 1-2024 

1\lilli l\lüdaf aa V el{aleti 
Deniz merkez satınalma 

komisyonu reisliğinden: 
1 - Tabının edilen bedelleri yekunu 7000 lira olan 45-S5 beygir 

kuvvetinde iki adet dizel motörünün pazarlıkla münakasası 22 ma· 
yıs 936 cuma günü saat 14 de Ankarada M. M. Vekaleti binasında
yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini almak istiyenlerin her gün ve pazarlığa gir
mek istiyenlerin de 525 lira teminat mektubu ve 2490 sayılı kanun-
da yazılı vesikaları ile komisyona müracaatları. ( 1083) 1-2012 

Ankara Defterdarlığından ·. 
İsim ve sanatı Ticaret yeri Vergisi İhbarmı'l'le Senesi 

Cilt 
Lira K. yaprak No. 

Lokantacı Alter Hasan paşa 275 00 Kazanç ver. 12 12 932 
Şander. No. 6 275 00 Bir mi. zam 

Kızılbey şubesi mükelleflerinden iken ticaretini bırakmış olan 
Alter Şandere 932 senesi için tarh edilen yukarda yazılı kazanç ver
gisine ait 12 • 12 sayılı ihbarname şimdiki kanuni ve ticaretgah yeri 
bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. Matruh vergiye ilan tarihin
den itibaren 30 gün zarfında itiraz hakkı olduğu telıli i7 yerine geç-
mek ÜT.ere ilan lounnr. (to92) 1-2023 

Y enişehirin en mutena m3.ha. 
!inde Atatürk bulvarı üzerinde 
bilcümle konforu haiz bir apartı
man satılıktır. 

Talihlerin 1~ bankası takib 
servisinde B. Fahriye müracaat 
etmeleri. 1-2009 

Kuru/ o il ıu u-. 

----------------------------~~-----------------
Ankara Defterdarlığından : 

Senesi 

1932 

" 

" 

İsim ve sanatı 

Bakkal Abdullah 
oğlu Muharrem 
Berber Yakup 
oğlu Salih. 
Kavaf Mustafa 
oğlu Arif. 

Ticaret 

Hacı 

Çocuk 

" 

yeri Vergisi İhbarnamenin 
Cilt, 

Lira K. yaprak No. 
Doğan 12 83 9 64 

sarayı C. 25 87 7 86 

,, ,, ,, 34 23 19 71 

Yeğenbey şubesi mükelleflerinden iken ticaretini bırakmış olan 
yukarda isimleri ile tarh edilen kazanç vergilerine ait ihbarnı-me 
cilt ve yaprak numaraları yazılı üç mükellefin şimdiki kanuni ve ti· 
caretgah yerleri bilinemediğinden bu ihbarnameler tebliğ edileme
miştir. Matruh bu ver,.,ilere ilan tarihinden itib;ıren 30 giin içinde 
itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. ( 1091) 

Satılık Arsalar 
Yenişehir Bakanlıklar karşı

sında ve Karanfil sokağının 
muhtelif yerlerinde. İstekliler 
Kınacı Hanında 23 numaraya 
Tel. 1032 1- 953 

M. M. VEKALETİ 
S. A. K01\.1İSYONU 

İLANLARI 

BlLlT 
1 - 2490 sayılı kanunun 46 

mcı maddesinin A fıkrasına göre 
2500 kilo benzin ve 60 :7 5 tane 
sikkeli tavla hahtı pl:!arlıkla sa
tın alınacaktır. İsteklilerin 20.5 .• 
935 çarsamba günü saat 11 de 
M. M. V. Sa. Al. Ko.na gelmele- 1 
ri. (1087) 1-2020 

1-2022 

NAS1RilAC1 
KAriZUK 

En eski nasırları bile pek kısa 
bit zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: fngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu
nur, ciddı ve müessir bir nasır 

ilacıdır. 

İstanbul Liseler Satınalma l(omisyonundan : 

M iıhasıp arayanlar 
Muhasebe ve muhabereye va

kıf ingiliz.ce franııızca bilir bir 
muhasib iş arıyor. Referans vere
bilir. Posta kutusu: 156 1-2016 

Sa trlrk Arsalar 
Yenişehirde Setanik caddesi

nin Kızrl Irmak sokağ\na lıirle· 

şen bir noktasında altışar yüz kü
sur metrelik iki arsa satılıktır. 

Telefon: 2062 ye müracaat. 
1-1951 

Satılık Arsa 
Yenişehir Atatürk bulvarı 

Mühendisler sokak, Aydın a • 
partmanı yanında köşe başın· 
daki arsa satılıktır. Telefon: 
3877 ve 2459 

1-1993 

İmtiyaz sahibi ve Ba,mu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddeıi civarınd!I 
Ulw Baacmevinde baaclmııtır. 

Erzakın Mikdarı Muhammen 
Cinsi l:cdeli 
Dağlıç eti 101000 46460 f 
Karaman eti 28000 12040 
Kuzu ,, 19100 8786 , 
Sığır 

" 
21300 8S20 

75806 

Ekmek 470000 51700 

Sade yağ 48500 41225 

Toz şeker 94000 24910 
Kesme 

" 19000 5605 ---
30515 

Teminat Eksiltme 
şekli 

Kapalı zaf 

5685 45 

3872 50 Kapalı zarf · 

3091 88 Kapalı zarf 

2288 60 Kapalı zarf 

Eksiltme gün 
ve saati 

516 936 
s. 15 

5/ 6 936 
s. ıs 30 
5 6 936 
s. 1'i 45 
5 6 "36 
s. 16 

.. 

Şartname 
';>edeli 

379 

259' 

206 

153 

1 - Komisyonumuza ba~lı yatılı li. e ve munl!im mekte1>lerinin yı•'mrda mil chrı muhaTT'men bedel
lerile ilk teminathırı ve ekı:ıi1tme gün ve saatleri şartnamelerin tedarik b .. dclleri hizalarında yazılı er· 
zaklar kapalı zarf usuliyle ek iltmeye konmustur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 
sartnamelerde yilzrlı kanuni vesiblPrdan başka Ticaret odasının yeni yıl ve.ı::il·ası ve teminat makbuzla
riyle beraber teklif mektublarını i hc:le için tayin edilen saatlerden bir saat evvel makbuz muka\Jilinde 
komisyon riyasetine vermeleri, ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel komisyon riyasetinder aln
cakları irsaliye ile liseler muha"ebeciliğ'i veznesine yatırmaları. 

Şartnameler komisyonda bedelleri mukabilinde alınabilir. (2867) 1-2013 

( YENi 

BUGÜN BUGECE 

AKŞAM Gl TNEŞİ 
HANSJARAY 

MITCHIXO ME'NL, 

Aşki, Hissi muzikal çok nefis 
bir eser 

BUGÜN BUGECE 

GİZLİ YUVA 
KOBERT MONTEGOMERY 

MAUREN O' SULLIV A " 

Büyük bir muvaff akiyetle de a. .. 
eaıyor 


