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T. C. D. D· on ya~ında 
Devlet demirJJoll arı ida,.esi dol\uz 

yıl örıce bugün kıırulnıuştu 
Bugün varlığı günlük hayatımıza gi

ren büyük bir cumuriyet eserinin onun· 
::u yaşına girişini kutlayabiliriz: Tü.rk 
devlet demiryolculuğu "Devlet demır· 
yolları ve limanlan umum m:idürlüğü'' 
adı ile 23 mayıs 927 tarih ve 1042 numa· 
ralı kanun ile kurulmuş ve bu kanunla 
kendisine verilen teşkilat ve salahiyet 
ile vazifesini 1 haziran 927 de yapmaya 

başlamı tır. 
Bu 9 yıl içinde bu yolumuzun bü

yük geli'?im ve başarısını başdöndürücü 
'lulmamak kabil değildir: 

İlk ise başladığı 1 haziran 1924 de 
işlettiği hatların uzunluğu 1378 kilo· 

metreden ibaretti. 
Bir sene sonra 1928 de yeni yapıl

mal·t1 0ı~n hathırımı1.a Ankara· Kavse· 
ci, Kütahya - Tavşanlı, Samsun • Zile, 
lcısımlarile Erzurum hattı da iltihak e
derek 2359 kilometreyi buldu. 

1929 da (Fevzipaşa - Gölbaşı) kıs· 
l"'ın•n katılması ile 2465 kilometreyi, 

. ============::...;:::=-========= 
Giindelik 

GENÇLiK 
Falih Rıfkı AT AY 

Journal gibi mühim bir gazete
nin baımakalesinde büyük harf· 
~erle ıu baılığı görenler biraz hay· 
ıete dü~eceklerdir: ''Gençliğin 
programı: Y a f a m :ı k ! ve o
nu gerçeleştirmek için •ava~ımız: 
D a h a a z o k u m a ve d a • 
b a ç o k s p o r !" 

Zaten Fransa Kültür Bakanı 
ıunları şimdiden vadetmiştir: 
Ders programım daha hafifletmek 
ve haftada iki öğlesonrasmı açık 
hava ekzersizJeri ile oyunlara ve 
smıf • l?'ezilerine hasretmek! 

lngiliz İmparatorluğunun fetih· 
;i nesline terbiye veren mekteb· 
;erde de usııl böyle idi. Yeni Fran
,a. iki •sıı.r~ f111da alm~n ve italvan 
gençliklerini görmektedir. Vü
c•ıd terbivesi ve disiplin, gö~üsle
Ti ciqaradan çöken ve bar köıele
rinde pİnPlcliyen solaı•n litin genç· 
liğini, on b ... -. vıtdıı, 56 hararet de
r•cesinrl• 350 kilometre yürüyen 
d·nc. tah"tn....,iiltü ve pn7iin ... k bir 
v~nçlio· k1' ·~el.1""1stir. f .,kılah ge
çıren mil1°•lere havat, hareket ve 
•~·· ... • nesHl ... ri ).ı'7ımdır. 

Fakat bizde d a h a a z o k u
~ a sözüne lüzum yok. Hatti 
•
1 
aha iyi okuma parolası 

1 e uıul ve proS(ramlarımızı la· 
tnamlarrı,..<Ya, bilhassa ilk terbiye 
~e Orta tahsil meselesini, hele köy
!:-r ve kasabalarımız icin, Kültür 
oakanlr;;rmızrn da düşündüğü Ü· 
zere, islah etmeğe ihtiyaç var. 

Ancak jimnastik bayramların· 
da gördfüfümüz tehir gençlerinin 
betlenı ile, hiç et yememesine 
rağmen, toprak ıiyinden ve açık 
~avadan R'elen taıra delikanlıla
rının beelen'leri araıındaki farkı 
iyi mukayese etmeliyiz. Şu bildi
ğimiz küçük mikdarda oyun ta
kımlarını bir tarafa ayınraanız 
bizde bütün gençlik ölçüsünde v~ 
yepyeni manası ile, fizik terbiye 
henüz le§kilatlandırılmıı değildir. 

İzciler bile, cumuriyet bayramı 
geçidlerine hazırlanmaktan pek 
az fazla faaliyet göstermektedir
Jer. Dağlarda ve deniz kenarların
da gençlik kampları azdır. Sokak
larımızda ve kırlarımızda gençlik 
tarkılarrr.ın sükun ve durgunluğu 
~hlandıran seslerini gene pek az 
ışıtınekteyiz. 

Onun içindir ki bilhassa büyük 
fehirlerimizin gençlerinde, mek

( Soım S inci savfada) 

1930 da Kayseri • Sıvas), Tavşanı. -
Değ'rmisaz), ( Filyos • Balı kısık) ve 
(Zile • Kunduz) kısımları da katılarak 
2927 kilometreyi, 

1931 de (Değirmisaz . Balıkısık), 
(Göl aşı· Malatya). (Irmak· Çankırı) 
~ısımlarnın iltihakile 3303 kilometreyi, 

1932 de (Malatya · Fırat). (Kunduz 
• Kalın), (Kardeş"'ediği . Niğde ) kı

sımlarile satın alınan (Mudanya • Bur-
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sa) nın ilavesile 3534 kilom<!treyi, 
1933 de (Fevzipaşa ·Adana}, (Niğ

de • Boğazköprü) kısımlarile satın alı
(5onu 6. ıncı sayfada) 

Sili hüliümeti 
' ZECRİ TEDBiRLERiN KALK-

.M \SiNi VE ~llLLETLER CE
r+tl \ E l'l~l ISLAHINI 

1STIYOR 
Santiaga, 22 (A. 

A.) - Şili CU• 

mur reisi dün mu
tat m e r a s i m • 
1 e kongreyi aç

mıştı.r. Bu ~üna
sebetle söyledi
ği nutukta, cu
mur başkanı Mil· .. . . 
letler Cemıyetı S· 

B. A. Alesssandri tatüsünü tenkit e· 
derek islahat yapılması lüzumunu ileri 
sürmüş ve aynı zamanda kollektif em· 
niyet sistemi aleyhinde de bulunmut· 
tur. 

Cumur batkanı Alesaandri,, Şilinin 
zecri tedbirlerin kaldırılması lüzumu· 
na kani olduiunu ve Mılletler Cemiye· 
tinin siyasal şekli değişmediği takdir· 

de Şilinin başka te,ebbüslerde bulun· 
mak mecburiyetinde kalacağını söyl~

miştir. 

İngiltere 

Adisababadakı 

müf rezesiııi 
niyetinde 

çekmeli· 
değil 

Londra, 22 (A. 
A.) - İtalyanın 
Londra büyük el
çisi B. G r a n d i 
İngiltere dış ba. 
kanlığını ziyaret 
ederek d a i m i 
müsteşar B. Van
sittart ile görüş
müştür. 

B. Grandi Bu g ö r il ş • 
m e hakkında sarih bir maliimat olma
masına raı:men Royterin sandıf.ma gö

(Sonu S. inci savfada) 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Filistin de 
Bir trene honıha 

atıldı 
ı\R \Hl.AR. MUDAllAl.ES1Nl 
iSTEMEK t'ZERE E:\11R AP

DUJ t ~ll"A RIR HEYET 
GÖNUEHDILER 

A. rablarrn işe karrşmasrnı istedikleri 
Emir Abdullah 

Kudüs, 22 (A.A) _ Tel • Aviv ya
kınında bir trene bomba atılmış ve bu 
yüzden telgraf telleri hasara uğramış-
tı.r. 

(Sonu S. inci sayfada) 

B. Baldvin 
«NIHli birlik» ' 

formülü 
ısrar 

Üzerindtıı 

ediyor 
lla§ba!mnın mıwn·en bir 
tuvır ta!,ınmaması milli 
ce plıede mu haf azaktirlcırın 
zararına olurak bir yılal·şa 
meydan vermemek içindfr 

Londra, 22 (A.A.) - B. Baldvin, 
dün akşam söylemiş olduğu nutukta 
bilhassa sırasında istinad edilmiş olan 
milli esaslar üzerinde ısrar etmiştir. 
Muhafazakarlar çogunluğunun şimdi-

(Sonu S. inci sayfada) 

.. ı... .. _ ....... 

23 MAYIS J 936 CUl\fARTESI 

Son haberler üçün~Ü-ı 
sayfamızdadır 1 

Her yerde 5 kuruf 
21 

KAMlJ .. TAYIN DÜNKÜ TOPLANTISINDA 

EkonomiBakanıB.C.Bavar .. 
Endüstriel mam1ılat fiatlarını kontrol 
kanun projesi hakkında izahlar v rdi 
Dün Fikret Sılayın başkanlığında 

yapılan Kamutav toplantısında arzuhal 
~ncümeninın haftalı:C karar cedvelinde· 
ki bir karara aid BB. Mükrerem Ünsal 
(İsparta) ve Sırrı D.ay (Trabzon) tak
riri ve arzuhal encümeni mazbatası ü e· 
rinde geçen müzakeerden sonra mi li 
müdafaa büdcesinin muhtelif fasıll r na 
300 bin liralık munzam ve Ankara ''be
lediyesine ikraz,, adı ile finans bakan
lığı büdc:esinde açılan bir r sla 250 bin 
liralık fevka15.de tahsisat konulması ll• 

mumi muvazeneye dahil bir kısım dai· 
reler büdcelerinin muhtelif fasıll rı a
rasında 74.784 liralık münakale yapıl· 
ması hakkındaki kanun projesi ile inhi· 
sarlar umum müdürlüğü büdcesinde 
15 bin, vakıflar umum müdürlüğü büd· 
cesinde 4 bin liralık münakale yapılma
ıu hakkındaki kanun projesi müzakere 
ve tr=mul edim.;~tir. 

Tapu ve kadastro umum müdiirlüğü 
merkez fen heyeti ile kadastro ve tah· 

Kamutayın dünkü toplantrsrnda izahlar 
veren B. C. Bayar 

did heyetleri müstahdimleri hakkındı 
da devlet memurları aylıklarının tev· 

(Sonu S. inci sayfada) 

«Ulus» un Dil Yazıları 

GUNES--DIL 
....:. 

Teorİ8İ Üzerine Avusturyalı bir dilcinin 
görüşleri 

"Güneı - Dil'' teori•inin eaa•lan Avrupa elilcilerinin ele JiJ. 
katini ii:u:rine çekmeğe bCJ§lamı§tır. Bu cümleden olarak Viya. 
na'da bulunan ıark elilleri meraklılarından Dr. H. F. Kwergiç, 
bu teori e•a•larını dikkatle takip ederek, bunlar üzerine elüşün. 
r:clerini de Dil Kurumuna bildirmektedir. Dr. Kıvergiç aynı za 
manda bu teori üzerine esaslı bir etüt hazırlamak için çalı1-
makta oleluğunu ela Dil Kurumuna yazmı§tır. 

(Sonu 2. inci •aylada) 

Sümer ve Eti Bank umumi 
heyeti bugün toplanıyor 

Yandaki sütuna koyduğumuz çağrı
dan da anlaşılacağı gibi, Sümer Bank 
umumi heyeti senelik toplantısını bu 
gün saat 10 da yapacaktır. Kamutay 
büdce ve iktisat encümenleri azaların· 
dan m!irekkep olan bu heyete başkan

lıkça bu acne seçilen murahhaslar baş
kanlık muamelat umum müdürü B. 
Haydar, Evkaf umum müdürü B. Fah
ri Kiper ve İstatistik umum müdürü 
B. Celal Aybardır. 

Bugünkü içtimada bankanın 1935 if 
ve hesap yılına ait idare meclisi rapo· 
riyle, mürakipler raporu okunacak, bi
lanço tasdik edilecek, ve idare heyeti 
ibra edildikten sonra yeni mürakipler 
seçilecektir. 

Bugün toplanacak olan umumi heyet 
ayni zamanda Denizyolları ve Akay it· 
letmeleriyle, fabrika ve havuzlar idare· 
sinin ve Eti Bankın 1935 senesi kar ve 
zarar hesaplarını tetkik ve tasdik ede
cektir. 

Bugün 
KAMUTAY BUDCE, DIV A 

NI 1\IUHASEBAT VE 1KTISA1 
ENC~MENI AZALARILE BAŞ 
VEKALET DELEGELERINDEl\ 
MOREKKEP UÇ UMU1'11 H& 
YET SAAT ONDA TOPLANA· 
CAKTIR. 

Ruzname ıudur: 
1)- Sümerbankın 19JS senesi bilan~u

su ile kar ve zarar hesaplarının 
tetkik ve tasdiki, 

2)- Denizyolları işletme idaresinin 
19JS senesi bilan~osu ile kar ve 
zarar hesaplarının tetkik ve tas. 
diki, 

3)- Akay işletme idaresinin 193S se 
nesi bilançosu ile kar ve zarar h~ 

(Say/ayı çeviriniz) 

Sümer Bankın Nazillide kurmalı:ta olduğu büyük b 1 l • 
asma arJrıkasrnrn bı -n ü şeklini tesb 0 t 

çrkmış olan fabrika binasının büyüklüğu hakkın a b:r fıl.ir vercbılır. 



SAYFA 2 ULUS 

11 arı - Sı) usul 

Devlet ve nıaliyet fiatları 
Geçenlerde çivi fiatlarmı tesbit et

mekle halka doğnı \ e halk için bir 
karar almış olan Ekonomi Bakanlı
ğımız, bu sefer, KRmutay'a bütün 
maliyet fiatlarını dilediği zaman kon
'rol etmek salahiyetine dair bir ka
nun projesi vermi~tir. 

•• ... Kanun projesinin aldığı son 
§ekle göre Ekonomi bakanlığı en
düstri şubeleri mamulatından lü
zum gördiiklerinin maliyet ve top
tan satış fiatlarım kontrol ve tes
pit etmeğe ve bu maksatla işlet
me ve idare şartlarım, umumi eko
nomik vaziyetlerini ve buna dair 
evrak ve vesikalarım tetkika sala
hiyetli olacak, tespit edilen satış 
liatlarr ilan olunacaktır. 

Tespit edilmiş olan toptan satış 
liatlarrna riayet etmiyen müesse
se sahipleriyle salahiyetli şahıs
lar, bir aydan bir seneye kadar ha
pis, ve beş yüz liradan beş bin li
raya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılacaklardır. Maliyet ve 
toptan satış liatlarrnrn kontrol ve 
tesbiti için yapılan tetkik netice
sinde öğrenecekleri sırları makbul 
sebebe dayanmaksızın açığa vu
ran memurların bir aydan birse
neye kadar harıislerine ve üç sene 
müddetle devlet hizmetinde kul
lamlmamalarrna hükmolunacaktır 
Bu knnrınun tatbik sekli Ekrınomi 
bakanlığınca lıazrrlanacak bir ni
zamn•m1P il<' ff>(öbit olunacaktır. 

Bu knrnr. ve bu proje, devletçili
ğimizin ve halkı-ılığımızın büyük bir 
zaferidir. Hazırladığı beş senelik 
pl" lar ve t tbik etti"i uyanık ticaret 
pol" · r ile, tiirk devletciliğini, kı
sa bir z man içind<> bir fikir ve bir 
prenqiptP.n Pkonomik ve sosyal bir 
hakikat h~line kovan lnönü hükü
mı:'tİ maliyet fiatl:umı devlet •kon
trolu altıı a almakla. halkc.ılık pren
sipimi7" de CYPnİq bir ölçüde reel kıl
mflk voll?.rmdAdır. 

Devlet, Türkiye'ye bir endüstri 
temin etmek istediği için, ilk adım
da :İstihsal lehine ve istihlak aleyhi
ne neticeler vermesi tabii bulunan 
bir himaye politikasına liizum gör
mü tür. Fakat malivet fiatıru kon
trol kararını vermekle, istihlak'in ta
rafını tutuyor ve onun her aradığı 
ve muhtac bulımduğu mala, bu ma
lı istihsal edenin kevfinden geçen 
fiatı de"' l devletin bilhesab doğru 
buldu" u fiatı tediye eylemesini em
nivf't altma alıyor demektir. 

Projede, hem devletin koyduğu 
fiatlann dışına çıkacaklar hem de 
devlet memuru sıfatiyle fiatlann sır
rına vakıf olduktan sonra bunları 
kendi menfaatleri uğruna kullanacak 
olan memurlar icin cezalar düşünül
mü tür. Bu cewlara asla ağır denile
mez. Kontrollu fiat dışına çıkacak 
olan endüstri sahibi yahut tüccar, 
milletin hakkım calıyor demektir. 
Sırrı ele veren bir devlet memuru ise, 
adi bir rüşvet di~ü işlemiş demek
tir. işte bunun için, tayin edilen ce
zayı ağır bulmnğa imkan yoktur. 

Endüstri mallarında fiat kontrolu -
nun bir faydası da devletin endüstri 
hayatımızın iç mekanizmasına nü
fuz etmesi. rekabet, sermaye ve iş 
sartlarını daha geniş bir ölcüde ve 
daha teknik bir bakımdan ihata ve 
idarP f'tmPcıİ ol;ırı"l'kttr. MPsPfa 'kalite 

saplarrnrn tetkik ve tasdiki, 

4)-Fabrika Vt' havuzlar idaresinin 
1935 senesi bilançosu ile kar ve 
zarar hesaplarrnın tetkik ve tas
diki, 

S) - Denizyolları ve Akay işletmeleri 
ile fabrı"ka ve havuzlar ve !stan
bul ve lzmir liman idarelerinde 
çalışmak üzere getirilecek muha
sebe mütehassısı hakkında Baş

vekalet .tezkeresi, 
f)-Akay işletme irıin 1936 büdcesi

nc bağlı 4 numaralı cetvelin par,a
sız seyahat edecekler kısmında 

değişiklik yapılmasına dair Baş
vekalet tez.keresi 

't)-Fabrika ve hav~zlar idaresinin 
1936 kadrosuna 180 lira ücretli 
iki mühendis ilavesi hakkında 

BafVekalet tezkeresi, 
V) -Etibankın 1935 senesi bilançosu 

ile kiır ve zarar hesaplarının tet
kik ve tasdiki. 

kontrolu, bu sefer, kendiliğinden or
taya çıkacaktır. Öyle ki, türk devle
ti, türk endi.istrisinin spekülatif ka
rakteri ile mücadeleye girişerek Tür
kiye'de en iyi ve en ucuz malı en ile
ri iş şartlarına göre istihsal eden mo
dern, rasyonel ve ehliyetli bir endüs
trinin kurulmasını temin etmiş ola
caktır. 

Böyle bir endüstri kurulacak olur
sa, onu himaye tarifelerini tedricen 
indirmek suretiyle büsbÜtün sağlam
laştırmak ve bugün tarifeler tama
men kalksa bile cihan pazarı şartları 
içinde arızasızca yaşıyabilecek bir 
hale getirmiş olmak, kolaylaşmış o
lacaktır. 

Sıkı ve vukuflu bir fiat kontrolu 
ile bunu tamamlıyacak bir kalite 
kontrolu bizim şartlammz içinde bu
lunan bir memlekette, sıhatli bir eko
nominin en mühim unsurlarıdır. 

Bundan başka endüstri maliyet 
fiatlannın kontrolu, istihsal ile 
istihlak şartlarım ve endüstri -
deki maliyet fiativle geniş halk yığm
lannın alım kabiliyetini tanzim et
meğP. doğru atılmış mühim bir adım
drr. Bu savede, hayat pahalrlrğı ve
ya ucuzluğunun ve tiirk millPtinin 
h:ıvat ııtımdardının devlet eliyle ve 
millPt 1Ph1ne trın7im edilmesine artık 
<Tİrişilmiş demektir. 

Burhan BELGE 

Tekirdağında hayvan 
neslinin islahı için 

Tekirdağ, 22 (A.A.) - Hayvan nes

linin isHihı için damızlık olarak Çorlu

ya dört Malkaraya iki, Saraya bir, Şar

köye bir, Hay.reboluya bir, Tekirdağına 

üç at ve iki merkebten on dört damız

lık gönderilmiştir. 

* *"' 
Şarköy ilçesinin ekonomi kalkınma

sını sağlamak üzere beton bir iskele ya
pılmasına başlanmıştır. 

* * * 
Tekirdağı orta okulu iıç müsamere 

vererek bütün yurddaşlara Kozanoğlu 

piyesini göstermiştir. 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Liman idaresi krediy 
kaldırıyor 

İstanbul, 22 - Liman idaresi l ha· 
zirandan itibaren tahmil ve tahliye iş· 
lerinde krediyi kaldıracağını ve ancak 
peşin para ile tahmil ve tahliye vasıtası 
verebileceğini alakalılara bildirdi. 

Eczacı mektebinin ders 
programı 

İstanbul, 22 - Eczacı mektebinin 
vaziyetini gözden geçiren komisyon ön
ce programdan çıkarılan üç dersin ye
niden okutulmasına lüzum gördü. 

Zeytin yağlarının 
kanştırılmaması için 
İstanbul, 22 - Zeytinyağ fiatlarnın 

yükselmesi üzerine zeytinyağlarının pis 
ve acı yağlarla karıştırılmasına başlan
mıştır, Belediye bunu önlemek için ge
niş ölçüde muayeneler yaplroasına ka
rar verdi. 

~ebze prakendecileri . . 
ıçınpavyon 

İstanbul, 22 - Yeni yapılan muvak
kat hal binasında perakendecilerin mal
ları açıkta kaldığı için belediye eski 
meyvehoşun yerine prakendeciler için 
ahşab bir paviyon yaptıracaktır. 

Arazi tahrir komisyonları 
İstanbul, 22 - Erazi tahrir komis

yonları mali sebebler dolayısiyle İstan
bulda 33 yerine 12 dane olarak kurula

caktır. 

Çağrı 
Maliye encümen~ !bugün saat 10 da 

toplanacaktır. 

* *"' 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni bu

gün saat 10 da toplanacaktır. 

«Ulus» un Dil Yazıları • 
(Başı 1. inci sayfada) 

Dr. Kıvergiç, Dü Kurumuna gönderdiği bir mektubunda, "Gü
ne§ • Dil'' teorisinin ehemiyetinden şu ıözlerle bahsetmektedir: 

«0 kanaatteyim ki Kemalist Türkiyen.İn verdiği dersler, in
«sanlığın manevi tarihinde ne kadar dikkate §ayan ise, "Güneş
«Dil" teorisi üzerine yapılan tetkikler de, dil bilgisi ileminde 
«o kadar kat'i ve dikkate değer bir nokta tespit etmektedir.» 

Dr Kıvergiç'in, dillerin bir tek kaynaktan geldiği ve Türk 
dilinin bu ana kaynağı teıkil ettiği kanaatini iztilı yOlunilaki bir 
yarsını da cı§ağıya alıyoruz.: 

Türkçe ve in do - öro peen dilleri 
lndo - Öropeen dillerin :kök bir

liği, geçen asır içinde kıyaslama
la metodu ile meydana konuldu 
ki bu metodun ana usulü benzer
liktir. Benzeıen hallerin toplan
ması yolundan "kanunlar'' çıkarı
lır. 

lndo • Öropeen dilcileri örnek 
tutarak semitik bilginler, Afrika-
nistler, Sinologlar da lndo - Öro
peen grupuna aykırı olan dil grup
larının meydana gelmesine hep 
buna benzer metodlarla çalıştılar. 

Günümüz dünyasındaki 3000 
kadar dilden hepsinin müşterek 
bir kökten geldikleri meselesi ih
mal olundu. Çünkü bunun tersini 
güden temayül: yani ayırt etmek, 
ayırmak, kollara bölmek. sıraya 
koymak işleri üstün tutuluyordu. 

Klasik ayırt etme tarzının gö
rüşleri ve metotlan değerden düt
tüğü anda, dillerin gruplanıfı key
fiyeti yep eni bir manzara alacak
tır. Şimdilik hala Semitik, Türk, 
lndo - Öropeen, • v ı. "gruplan'' -
nm sürüp giden tesiri altında ya
fıyoruz. 

Bugünkü bilgilerimize göre İn
sanlığın son 6-8000 yıllık tarihi 
içinde, Türkçe, lndo - Öropeen ve 
Semitik dilleri konutan kavimler 

arasında samimi ve sürekli temas
lar olmuttur. 

Gerek Türkçe, Semitik ve lndo • 
Öropeen dillerle konU§&n imanlar 
araımdaki toprak ayrılıkları, ge
rek orta ve cenubi Afrika, Ameri
ka ve Polinezya insanları arasın
daki ayrılıkla1", kontrolüne imkan 
bulunmıyan uzak zamanlarda vu
kua gelmi§tİr. 

Yıldan yıla dillerini değiştiren 
kavimler bulunduğu gibi, batka 
bir takım kavimler de • mesela 
Türkler - bu hususta beşer sebatı-
nın sonsuzluğunu göstermişlerdir. 

Değişişlerin sebebini izah ede
bilmek için apayrı bir psikolojik 
sistem hazırlamak lazımdır. Aklın 
elbirliğiyle tekevvünü, bilinen ta
rihi hadiseler, Sümercenin günü· 
müze kadarki üreyi§İ, yazılı vesa
ik, hep pek genit bir deliller kad
rosu açmağa müsaittir. 

Modem psikoloji metotlarını 
insan oğullarmdaki dütünüt ve 
ifade edit mekanizmasmm hep bir 
olduğunu anlıyabilmemize yeti
yor. Bu ipretleııne mekanizması, 
herhangi bir dille konuşulursa ko
nutulsun, bütün İnsanlar arasında 
umumiyetle aynıdır. 

Bu esaslara dayanarak, Türkçe 

Ziraat mütehassısları-. 
mızın tetkik seyahati 
Geçen sayımızda tetkikat yapmak 

üzere Beypazarı ve Ayaş kazalarına 

gittiğini yazdığımız Yüksek Ziraat 
Enstitüleri meyvecilik ve bağcılık ens
titüsü direktörü Prof. Dr. Gleisberg ve 
Asistanları Nail Oraman ve Neşet Ö
mer Ankarada yapılması düşünülen 

meyvecilik ve bagcılık mıntakası hak· 
kında tetkikatlarmı ikmal etmek üzere, 
dün Bala ve Keskin kazalarına giderek 
mahalli incelemeler yapmış, halk ve 
bağcılarla görü~!llüştür. Bağcılığa çok 
müsait olan Keskin kazasında birkaç
sencdcnberi bağcılığa karşı büyük bir 
alaka gösterilmekte ve yer yer büyük 
ve yeni bağlar göze çarpmaktadır. Kes
kin ve Balada halk ile yapılan temas 
ve konferanslar bağ tesis edenler ve 
meyvecile.r için çok faydalı olmuştur. 

Bilhassa profesör Keskindeki, mahalli 
belediye tarafından tesis edilen meyveli 
ve meyvesiz ağaçlar fidanlığını pek iyi 
bulmuş ve fidanlıkta bugün ve ileride 
yapılması icabeden işler hakkında not
lar vermiştır. 

Edirneye turist getirmek 
için 

Edirne, 22 (A.A.) - Edirne turing 
kulübü bugün halkevinde umumi müfet
tiş Kazım Dirik'in başkanlığı altında bü
yük bir toplantı yaparak Edimeye tu
rist getirme hususunda gereken tedbir· 
lerin alınmasını kararlaştırmıştır. Kulü
bün daha faal bir vaziyete girmesi için 
yeni bir yönetim kurulu seçerek dağıl
mıştır. 

Kereste ucuzlayacak 
Şubat fırtınasında ormanlarımızda 

devrilmiş olan ağaçların kereste haline 
" getirilmesine Ziraat Vekaletince müsa

ade edilmiştir. Bu tedbir neticesinde 
pek yakında piyasamıza bol kereste 
geleceği haber alınmıştır. Yeni inşaat 
mevsiminde kereste sıkıntısı çekilmiye
ceği ve fiatların ehemiyetli mikda,rda 
düşeceği temin edilmektedir. 

ile lndo - Öropeen dil gnıpu ara
sındaki yakın bağlılığı ve kök bir
liğini tetkik zamanı gelmiştir. 

Şimdiye kadar Avrupa dilcile
rinin bu işe girişmemit olmaları
nın başlıca sebebleri ıunlardır: 

1) Vesika ve malômat noksa
nı: MalUın olduğu üzere 1920 den 
önce Türkçe sözler haznesini ha
vi elde hemen hemen hiç bir söz. 
lüli: yoktu. 

Harpten önce Afrika, Polinez· 
ya,.. v. s. dillerine karşı beslen
mit olan genel ilgi, buna mukabil 
Türkçe grupuna karşı gösterilen 
ilgiıizlik, hep E"mperyalizm yiizün
dendi. lndo • Öropeen diller hak
kındaki bilgilerin üremesi de Av
rupa bilginlerinin egoizmi yüzün
den oldu. 

2) Güçlükler: Türkolojiye a
it neıriyatın en büyük kısmı Rus 
dilinde olması ve bunlardan bir 
talrnnmm istinsahlarınm doğru ol
maması. 

3) ihtisasta mübalağa: Dilcile
rin en çoğu ihtisas işinde o kadar 
ifrat göstermişlerdir ki pek dar 
çerçeveli olan kendi meslekleri dı
tındaki en basit hadiselerden bile 
tecahül ederler. işte bu yüzdendir 
ki son zamanlarda dil bilgisi ça
lıJmaları, sözleri, metinleri topla· 
mak ve değişişleri İspat etmek ile 
kalmqtır. Bu da bir kadro, bir sı
ra, bir sistem kurmak ve "filan 
veya falan deği iklik acaba neden 
ileri gelmiştir?" diye esas mesele
nin vaz'ına imkan bırakmamak 
neticesini vermektelir. 

Bu kla~ik kadro içinde sistem
leştirme itiyadı, daha modern ve 
daha elverifli bir sistem öne sü
rülmesine imkan bırakmıyor. 

Sistemcilik, araştırma esprisini 
öldürüyor. Eskiyip kökle~miş iti
yat, aydınlığı yok ediyor. Anane
cilik, ilerleyiş yolunu engelliyor. 

lıte böylelikledir ki müıahede 

Yağınur yüzünden 200 
ev yıkıldı 

Kars, 22 (A.A.) - 39 günienberi 
yağan yağmurların bütün şiddetiyle de· 
vam etmesi yüzünden şehriraide iki 
yüz ev yıkılmıştır. Evleri yıkılaa lııu 200 
ayle camilere, kışlalara ve şimendüfeı 
vagonlarına yerleştirilmişlerdir. Evsiz 
ve açıkta kalan felaketzedelere urayca 
gereken yardımlar yapılmaktaclar. Kızıl· 
aydan hu avleler için on bin liralık yar· 
dım istenmiştir. Nufuça zayiat yoktur. 

Kars çayı taşıyor 
Kars, 22 ( A.A.) - Şiddetli yağan 

yaı;murladan Kars çayı yükselmi~ ve et• 
rafındaki bir kısım evlerin alt katlarım 
su basmıştır. Tehlikede olan buı evler 
urayca boşaltılmıştır. Su baskınına uğ· 
rayan ayleler kışlaların paryonlarına 

yerleştirilmiştir. Etraf tepelet"den geleır 

sular şehrin poyrazına düşen haynn pa
zarı meydanını göl haline ıctinrıiş vt 

bu sular meydan civarındaki e'li kadaı 
dükkanın alt kısımlarını basmıştır. 

Halkevinde bugünkü 
konferans 

Halkevi Başkanlığından: 

İstanbul Fransız A.rkeoloji Enstitü· 
sü Direktörü Profesör Gabriel tarafın 
dan bugün saat 17 de evvelce yazdıgı· 
mız veçhile Anadolunun arkeolojik. 
zenginliği mevzuu üzerinde mühim bir 
konferans verilecektir. Konferans ser 
besttir, herkes gelebilir. 

Ankara Radyosunda 
Avusturya gecesi 

Bu akşam ve 6 haziran cumartesi ak1 

şamı Ankara radyosunda saat IUO dan 
8.30 a kadar birer Avusturya gecesi ya· 
pılacaktır. Avusturyanın tanınmış sa• 
natkartarı hakkında Halil Bedi tarafın· 
dan birer konferans verilecek, Şubcrt. 
Hayden, Yohan Ştravs, Brukncr'in e
serlerinden parçalar çalınacaktır. 

edilen hadiseler için sebepler arat 
brmağa artık cesaret el1lemez biı 
hale geliniyor 

işte Avrupa'daki bu klasik di) 
okulunun esprisini kaI'§ılamak Ü· 

zere Güneş - Dil Teorisinin izah· 
larından yepyeni bir sistemin çık· 
tığı seziliyor. 
Güneş - Dil Teorisi, ana Türlı 

dili ile lndo - Öropeen denilen diİ· 
ler arasındaki akrabalığı ortaya a 
tmca, bu akrabalığın tarihi acaba 
Greklerin Grek iline, Romatdarın 
Etrüsk ltalyasına gelişlerinden mi 
başlamıf, yoksa Türko - lado - Ö· 
ropeen dil akrabalığınm lndo • 
Öropeen ame konuşan boyların 
Asya ortasından henüz çıktıkları 
zamanlardan mı kalınıı olduğl1 
meselesi de kendini gösterir. 

Latin dilinin Etrüsk diliyle v' 
Greklerin prehelenik Anadolu se· 
kenesi ve bilhassa Etilerle olan 
münasebetleri, (Glotz) un (.La ci
vili•ation egeenne) adlı eserinde 
ispat edildiği üzere klasik Grek 
kültürünün Eti ve Ege kültürün· 
den doğmuş olması ve bu akTaba· 
lığn sonradan olma değil, ta orta 
Aıya'dan gelme olduğuıw ispata 
kafidir. 
Güneş - Dil teorisi, kelimelerin 

analizini tek fonemlere irca et· 
mekle dilcilik dünyasında yeni biı 
yol açmıctır. Bugüne kadar ancak 
oldukça ileri bir kültür :göstereıt 
zamanımıza daha yakın Uygll1 

metinlPrİ bulunmus olduITTı halde 
'fürk dilinin cok eski var1ı~ keJ1· 
dini ıröstermi iken, o a As1ad3 

ve doğu illerinde yapılacak arll§ 

tmnalarla daha eskileri de elde e
dileceğinde ve Türk diliaia, yal 
nız lndo - Öropeen dillerİll değil. 
daha birçok dil familyalannın a· 
na dili olduğunu ortaya koyael'' 
ğında 'üphe edilemez. 

Or. KIVERGIC 
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İnoiltere ve Fransa Habeşistandaki 
~sl\.:.erlerini şimdilik çelimiycekler 

.... i tal ya ise bu yolda teşebbüs' 
haberleri tek zib 

yaptığı yolundaki 
ediyor 

Londra, 22 (A.A.) - İngiliz dış ba
kanlığının italyan elçisine Londra hükü
rnetinin Adisababa'daki İngiliz kıtaları
nı geri çekmek hususunda henüz hiç 
bir karar vermemiş olduğunu tebliğ et• 

ti&i teyid olunmaktadır. 
Fransa da Diradaua'daki kıtalar hak

kında aynı hareket tarzını takib edecek
tir. 

ltalya, teşebbiiste bulunmaClğmı 
söyliiyor. 

Roma, 22 (A.A.) - İtalyanın Lond-
ra b'· "k · · Grandi ile ingiliz . uyu e çı!:t 
dış hakanlık genel sekreteri Van Sittart 
ilrasındaki konuşma etraf;nda bdzı e:-

b. . ~ eşriyat sala-ne ı gazetelcnn yaptıgı n 
hiyetli mahfillerce tekzib olunmaktadır. 

B. M usolini İngiltere ile bir nevi si
yasal mübadeleye erişmek fikrinde oldu
ğuna dair cıkan haberler tamamiyle uy: 
durmadır. öte taraftan Adisababadakı 

elçiliklerin müdafaası için vaktiyle gön
derilmiş olan kıtaların geri çekilmesi hak
kında İtalya ne İngiltere ne de Fransa 
nezdinde hiç bir teşebbüste bulunmamış. 
tır. Bununla beraber bu kıtaların geri a
lınması çok mantıkidir. Çünkü Adisaba
ba'daki italyan kıtaları elçilikleri kafi 

derecede korumaktadırlar. 

Fransız papasının sınır dışı edil
mesi kararı geri alındı 

Roma, 22 (A.A.) - Dış bakanlık 

müsteşarı Suviç bugün tekrar Fransa
sanın Roma büyük elçisini kabul etmiş
tir. Fransız elçisinin hafta içinde bu i. 
kinci kabul edilmesidir. 

Bu konuşmalar etrafında salahiyetli 
italyan mahfillerinden bildirildiğine gö
re Harrar'da uzun senelerdenberi pazar~ 
lık etmekte olan fransız Jarosso hakkın
daki sınır dışı edilme kararı geri alın-

mıştır. 

1\ıiüstalibel fransız dış politiliasının ana 
hatları belirmiye haşlıyor 

Dün de mühim sıyasal konuşmalar yapıldı 
Paris, 22 (A.A.) -B. Blum, bu.sa. 

':>ah eski bakanlardan "milletler cemıye
tine yardım" fransız federasyonu reisi 

Emil Borel'i kabul etmiştir. 
B. Blum sonradan B Titülesko'yu ka

bul etmiş ve kendisi ile bir saat görüş. 
müştür. 

Bu görüşmenin sonunda B Titüles· 
ko, gazetecilere şu beyanatta bulunmuş
tur: 

.. _ Şimdiki milletlerarası meseleleri 

ı&özden geçirdik. B Blum'u uzun sene

lerdcnberi tanıyorum.'' 
B .Titülesko, bu görüşmeden sonra 

'B. Pol Bonkur'u ziyaret etmiştir. 
Paris, 22 (A.A.) - Siyasi mahfiller, 

bugün B. Blum, B. Borah ve B. Titü
lesko arasında ve gene B. Bonkur ile 
'>ovyet iş güderi B. Hişfeld arasında ya
?ılan görüşmelerin milletler cemiyetinin 
16 ha !İran toplantrsma aid hazır Irkları 
istihdaf etmiş olduğunu beyan etmekte. 
dir. 

B . Bluın'un yeni fransız hükümeti
nin icraat ve faaliyetine yol hazırlamak 
.naksadile küçük antant, Sovyet Rusya 
ve İngiltere ile konuşmalara devam et
mek niyetinde olduğu öğrenilmiştir. 

B. Blum'un Fransa'ya dostluk ve kar
şılıklı yardım andlaşmasiyle bağlı bulu
nan devletlerle daha sıkı bir iş birliği 
yapmak ve aynı zamanda bütün esaslı 
meselelerde Büyük Britanya ile daha 
&amimi surette beraber çalışmak sure
tile Frans:ınm milletler cemiyeti statü-

süne ve karşılıklı yardım prensiplerıne 
dayanan ananevi sıyasasına devam et· 
mek arzusunu izhar etmiş olduğu hatır

latılmaktadır. 

B. Titülesko ile B. Bonkur, millet

ler cemiyetinde icaıbında bir reform ya
pılması meselesini de görüşmüşlerdir. 

Fransa ile dostlarımn mütearnza 
karşr milletlerarası icraatı kuvvetlen
dirmeğe matuf bütün teşebbüslere yar
dım etmeğe hazır oldukları ve milletler 
cemiyeti azasının milletlerarası teah
hütlerini eksiltmeyi istihdaf eden her 
şiddetle muhalefet edecekleri öğrenil-

miştir. 

B. Blıım'un miilıim bir nutku 
Paris, 22 (A.A.) - Siyasi mahafil, 

bu akşam B. Blum tarafından söylene
cek ve radyo ile neşredilecek olan nut
ka büyük bir ehemiyet atfetmektedir. 

İtalya ile Cenevrenin arasını 
bulmak için 

Londra, 22 (A. A.) - Morning post 
gazetesi diplomatik muhabirinin bildir
diğine göre, Londra ve Faris, İtalya ile 
Milletler Cemiyeti arasrnda bir uzlaş· 
ma zemini bulmak üzere, fikir teatisi 

niyetindedir. Bu gazetenin sandığına 
göre, Milletler Cemiyeti konseyi, İtal
ya ile konuşmağa zaman bırakmak ü
zere, önümüzdeki toplantısında yeni· 
den sonbahara kadar talik kararı vere
cektir. 

İngiliz kabinesinde değişikli!~ ola cali 

Sömürgeler bakanı B. Tomas çekildi; deniz 
bakanının da istifa etmesi bekleniyor 

Londra, 22 (A.A.) - Deyli Meyi 
gazetesi bugün, iri harfli başlrklar al· 
tında, koloniler bakanı Tomas'ın istifa 
etmek niyetinde olduğu hakkındaki şa· 

yiayı neşretmektedi.r. İyi haber alan 

mahfiller pek yakında kabinede bir iki 

bakanlık hakkında değişiklik yapılma· 

sını beklemektedirler. Söylendiğine 

göre, B. Baldvin kabinede Sir Samuel 
Hor'u temsil etmek niyetindedir. De
niz bakanı Sir Monsell'ün de tekaüdlü
ğünü istemek niyetinde olduğu rivayet 
edilmektedir. 

Londra, 22 (A. A.) - Herkesin bir 
müddettir beklediği üzere sömürgeler 
bakanı B. Tomas istifa etmiş ve bunun
la başbakana kabinede bazı değişiklik· 
ler yapmak imkanını vermiştir. 

Baş.bakan her tatilinde de arkadaş

Iariyle görüş teatilerine devam edecek

tiır. 

Sömürgeler bakanlığından başka epi 

zamandır siyasal hayattan çekilmek 

arzusunda bulunan Lord Monsell'in ye
rine bahriye bakanlığma da birisini bul
mak lazrm gelmektedir. 

$V\./VVV ./'VVVVVVVVVV R. PEKER ~in vvvvvvvvvvvvvvvv 

~ inkılah Dersleri 
İ R. Peker'in Ankara ve İstanbul Üniversitelerinde verdiği inkilab 

Basırnevince kitap halinde basılmıştır. i 
124 sayfa tutan eser, yalnız baskı masrafının karşılığı olarak her 

yerde ON KURUŞA satılmaktadır. 

ULUS SAYfA 3 

HABERLE 
Habeşistanda askeri harekata bitmiş gözile bakılıyor 

Gorede habeş hükümeti kurulduğu asılsızmış 

~M~r~şal Badoglionun İtalyanın müdafaası işini gözden 
· geçirmeli için İtalya ya gittiği haber veri liyor 
Roma, 22 (A.A.) _ Havas ajansın

dan: 

Salfilıiyetli mahfiller, mareşal Ba
doglio'nun Roma'ya bir Avrupa harbı 

zuhuru takdirinde İtalya'nın müdafaa
sına aid organizasyon yapmak üzere ça. 
ğmlmış olduğuna dair olan haberi tek· 
zibetmekte ve tamamiyle hayal mahsu
lü olduğunu söylemektedirler. 

Mareşal Badoglio, habeş ikliminden 
müteeessir olmuş ve beş aylık muharebe 
neticesinde zayıf düşmüş olduğunu his
setmiştir. Mumaileyh, 65 yaşındadır. 

Mareşal Badoglio, dün Asmara'ya 
varmıştır. Mumaileyh, Roma'da kıral ve 

B. Musolini tarafından kabul edilecek 
ve sonra Roma'ya 80 kilometre mesafe
de bulunan Fiuggi kaplıçalarına gide
cektir. Mareşal, italyan birliğinin hatı

rasını anmak için yapılacak askeri geçid 
resimlerinde hazır bulunacaktır. 

Resmi surette yapılan beyanatlara 
rağmen, İtalyan kurmayı reisi olan ma. 
reşal Badoglio'nun milli müdafaa mese
lelerini gözden geçireceği öğrenilmiştir. 

göre de habeş lıükümeti 
ku.rulnıamış 

Adisababa, 22 (A.A.) - Royter a
jansı muhabirinden: 

İtalyan kurmayından general Kona, 
Gore'de bir habeş hükümetinin mevcud 
olduğunu inkar etmektedir. 

Mumaileyh, diyor ki: 

''- Garb eyaletlerinde araştırmalar 
yapmak üzere tayyareler gönderdik. Bu 
tayyareler, sınır boyunca uçuşlar yap
tılar, fakat ne organize edilmiş bir mu
kavemet izi gördüler ne de habeş kuv
vetlerine rastladılar. Harb, bitmiştir." 

Askeri harekata bitmiş gözii ile 
bakılıyor 

Roma, 22 (A.A.) - Adisababa'dan 
Stefani ajansına bildiriliyor: 

Askeri harekata bitmiş gooü ile bakı

labilir Erazinin işgali plan gereğince 

yapılmaktadır 

Üçüncü kolordu kıtaları, Dessie böl. 
gesine yayılmakta, dördüncü kolordu· 

Albay Lopez'in kim olduğu anlaşıldı 

Dumdum kurşunları işinde entrika 
çeviren bu adam bir müzikhol artisti imiş 

Londra, 22 (A.A.) = Royter ajan
sından: 

Bu sabahki gazeteler, Müsik - Hol 
aktörlerinden Hanri Lavrens'in dum 
dum kurşunu işine ismi karşmış olan es
rarengiz albay Lopez olduğunu ve 
Londra'da oturmakta olduğunu haber 

vermektedirler. 

Mumaileyh demiştir ki: 

"- Hareketimin saiki, münhasıran 
vatan severliğimdir. Dum dum kurşun. 
lan almak istedim. Çünkü bunları önce 
alınmış olan dum dum kurşunları ile 
kıyaslayarak Habeşistanda görülmüş o· 
lan dum dumların ingiliz malı olmadığı
m isbat etmek istedim." 

Mumaileyhin dış işleri bakanlığına 

gitmiş ve orada tam itiraflarda bulun
muş olduğu söylenmektedir. Kendisi: 

"- Mesele, kapanınıştır''deıniştir. 
Deyli Herald, Lavrens'in 1872 tari

hinde Melburn'da doğmuş ve harb es. 

nasında ismini değiştirmiş olduğunu 
yazmaktadır. Hakiki ismi Lavrens Bern· 

stayn imiş. Bıı adam sanatının hokka· 
bazlık olduğunu ve yeni bir numara kul

lanmakta bulunduğunu söylemi~tir. 

Lonclna, 22 (A.A.) - Albay Lopez, 

Fotoğrafçı arkadaşımız B 
Cemal l!jık'rn Başbakanımızı, 

hava gezintisi esnasında aldı 

ğı enstantanelerden dördüm 
de bugün koyuyoruz. Solda 
Sağlık Bakanlığı üzerindeı 

öteki ismiyle Lavrens Bernstayn'm dö

nüş tarihini tesbit etmeksizin Londra'

dan hareket etmiş olduğu bu sabah ken. 

disinin projeleri hakkında haber almak 

üzere evine gitmiş olan gazetecilere ka

rısının söylediği sözlerden anlaşılmı~tır. ' 

Milletler cemiyeti dumdum kur-
1 

şunları lw.kındakki bir italyan 
notasını neşretti 

Cenevre, 22 (A.A.) - Milletler ce

miyeti sekreterliği, habeş'liler tarafından 

dum dum kurşunları kullanılması mese

lesine müteallik bir italyan notası neş

retmiştir. Bu nota1 fotoğrafilerle ve ve

sikalarla tevsik edilmiş on beş vaka say. 

maktadır. Bu nota, kullanılan dum dum 

kurşunlarından bazılarının üzerinde 

Londra'daki Eli Bros ve Birmingham'· 

daki Kyonç fabrikalarının markaları gö

rülmüş olduğunu kaydetmektedir. 

Hatırlardadır ki İtalya, dum dum 

kurşunları satılmasına mütealik olan ve 

İngiltere'ye ağır ithamları ihtiva eden 

başka bir notasını da geçenlerde geri al

mış idi. 

nun kuvvetleri ise Gondar bölgesinde 
harekat yapmaktadır. İkinci kolordu, 
bulunmakta olduğu mevzileri muhafaza 
etmektedir. 

Gondar bölgesi ile Tsana gölü mınta
kasında ve Sudan sınırında sükun hü
küm sürmektedir. Askeri faaliyet, işgal 
ile birlikte sarfedilmekte olan siyasal fa. 
aliyete yardıma ve yağmacılığı ortadan 
kaldırmağa inhisar etmektedir. 

Habeş askeri şeflerinin çoğu kaçmış· 

tır Ras İmru. kırlarda serseriyane do· 

!aşmaktadır. Tayyareler, Asmara ile A

disababa arasında posta servisi yapmak 

tadır. Adisababa'ya günde otuz kadar 

tayyare gelmektedir. 

Habeş şefleri teslim oluyorlar 
Roma, 22 (A.A.) - Harrar'dan bil

dirildiğine göre Harrar ve Çerçer böl· 

gelerindeki habeş şeflerinden bir grur 

ile Hasa kıptı kilisesi papaslan, italyan'· 

lara dahalet etmişlerdir. 

Ciciga'lı 317 muharib silah ve mü. 

himmatlarını italyan'lara teslim etmiş

lerdir. 

Habeşistanın adliye teşlı.ilatı 
Roma, 22 (A.A.) - Hükümet Ma 

reşal Badogliyo tarafından Habeşistan 

adliyesi hakkında verilen programı göz 

den geçirmektedir. Programda hıristi· 

yan ve müslürnanlar için ayrı mahke

me, beyazlarla yerliler arasındaki dava· 
lar için muhtelit mahkemeler ve beyaz· 

lar için de adimahkemeler teşki 1i göz 
önüne alrmı~tır. 

• •• 

Kıral Leopold 
Hususi bir iş için seyahat 

etmekte imiş. 
Londra, 22 (A.A.) - Belçika elçiliği 

kıral Leopold'un İngiltere'yi ziyaretinin 
tamamiyle hususi mahiyette olduğunu 
bildirmektedir. Kıra! burada Kont Reti , 
ismi altında oturmakta olup pazartes: 
günü Brüksel'e dönecektir. 

B. Antoni Eden 
B. Menemencioğlu şe

refine bir ziyafet verdi 
Londra, 22 (A.A.) - Dış bakam B 

Eden bugün Türkiye dış işleri bakanı 
Gene sekreteri B. Menemencioğlunun 
şerefine Karlton otelinde verilen öğle 
ziyafetine reislik etmiştir. 

B. Menemencioğlu yakında İngilte
reden ayrılacaktır. 

Devlet mahallesine bir bakış 
Ortada: Güvenlik anıtı civar 
• Ortada, aşağda: Yenişehirdı 
Atatürk bulvarı - Sağda: Nü 
mune ha,tanesi ve H::ılkcvi ciı 
varı. 



SAYFA4 

Düşiinii.§leı:. 

İbre le görülecel{ 
ral{amlar 

Fransaının 1934 ve 1935 •enderi 
(lufm hareketlerini kıyaslıyan ve 
~ransız ga:utelerinde çıkan bir ista· 
tistik çok dikkate değer rakamlar ta
ff.YOr. Burada görüyoruz ki, Fransa
'da evlenmeler 1935 de bir sene Önce· 

sine bakarak, 298.192 den 284.604 e 

~Üşmüş, buna karşılık boıanmalar 
20.273 den 20.832 ye çıkmı~, ölümler 
634.525 den 658.357 ye yühselmiş ı•e 
1934 de 42.840 hit}İlik bir fazla gÖs· 
teren nufus bilanç.osu 1935 de 19.476 
kişilik bir açıkla kapanmıştır. 

811 rakamlar bizi düfündürrrn!si 
fii;;zmgelen bir gidişin ifadesidir. Gö
rüyoruz ki liberal rejimin son ardcı· 
farından biri o!an Fransa, Avrupada 
menli nulus konjonk:.iirünün şampi

yonluğunu da elinden bırakamıyor. 

Buna karşılık - çoğu CZ.'}hın nu!usfu 
memleketlere rasdıyan - ( lotalitaire) 
rejim!erm is!atutiklerinde, evlenme 
ve doğum hanelerini /ıer yıl biraz da
ha kabartan ı·a 'aımlarla karşı.!aş yo

ruz. 

Bu esaslı farkın seb-bini, rejimle
rin şekillcr::ıden ziyade tatbik ettifz. 
leri nufus p:ılitihadylt! yığınlara a~ı
ladıklan m;stih. ve ic!eallnin tar::!lnda. 
aramak lazım olacağı is2 pek tabii· 

Jir. 
F ereli hürriyeti en geniş manasm

ia anlıyan fransı:z: liberalizmi, Fran· 
sa'da demografi konjonktüriinün gös
terdiği temayüllerin büyük lehli.kesi
ni haykıran ilim adamlarma raiimen, 
memlekette, en zararlı bir menfi n:ı
fus propagandasının edebiyatı yapıl

masına müsaade etmehtedir. Fransız 
espirİ.t:e, Fransız; ror.ıanrna, gündelik 
yazeteleri dolduran fransı:r. hikayesi
ne her. c:iin mevzu ilham eden ba m~n
fi propa~andanın bizimle yakın bir 
n.ünascb~ti fwlu:'l 'lı•~.ır.u da 'JÖnr.e
n•k i?n gözlerimizi h('pamamız icab 
Ma. 

D s mi"b,.,-l<'l'<Jm;~n s;k'et merl:e-i 

cfef,i§miş olm,.,s•mı rcıi]rnen f:kri ilı 'i
yaçlarım z: - hnniiz kontenja:ı•e edil

mediği iç;:ı • eskisi gibi Fra11sa,dcn it 

hal ctmekfe devam cdiyoru::;. Günde· 

tik gaz.etelc;·imiz Fransı% lıikayelcri

nin tercüme ve adaptcleriy!e, mir.alı 

mec:nualarır.ıı.z fr:ın3 z e~piris "nin Ör· 

neklcriyle doludur. Bu mc:tntlnrı l>i· 
:z:e taşuna qiyle meş-:ul olan arhadcı.'J· 
farın i11e, memfoketin n!l:fus politiha
nnı devamlı surette hatularrnda tuta. 
rak rncmlekı!!te ithal edecekleri mad
ıfeleri brı babmdan sıkı bir ktıntrol· 
J'an ~crirm<>di1-zrnrini mılt!mah için r!e 
gündeNk gcızefnforfo1; ... '? cıra~ıra :ö.v· 
(e b;r !!ÖZ atmrıh kıifidir. 

Mcm'-k"'t ;r,.;V!!"'"'rr ii·•"''rin-le rl•ı· 
ran ve liizv.mforı cö<-tuen mii•br.t 

başya:r:·lr.rm ı•c r.tC'!k.,lclerin yanı ba. 
§ında nr .... ?, ·1 i~; ... e b,.~:b""! yiiriiv<m 
liaUuı ni'e ve ytwa dii~manlığuu dnr
madcrn tclk;.rı e;/cn (,u kö'"a propn· 
fantfcm<n fP~ r.;f e•ti.;:i f'"}UÜ:'!ye bJTTtı• 

Ja w:•lnr.z qaref e!.m,.f1fe iktifa ede
ceğim. 

Tefrika No: 95 

Fasizm , 

imparatorluğu 
Doyçe Algemayne Saytung gazetesi 

yukardaki başlık altında yazdığı bir 
başyauda, Morning Post gazetesinin, 
artık vaziyeti korkunç bulmam.ağa ba~
ladığınr, Tsana gölünün suları etrafın
da İtalyanlarıo ingilizlere garanti ver
diklerine göre, ltalya ile İngiltere ara
sında bir anlaşmazlığın çıkmasını dü
şJnmeğe artık ortada bir sebeb bulun
madığını söyle<liğine işaret ederek di· 
yor ki: 

Tabii, İngiltere yeni faşist impara
torluğu ile bir anlaşmazlığa düşmek is· 
temezse, İtalya böyle bir anlaşmazlığı 
hic istemiyecektir. Zaten Musolini de 
artrk ltaly:ının doyduğunu ilan etti. 
İtalyanın evvela bu yemeği hazmetme
si, yeni ülkeyi baştan organize etmesi, 
sulh ve sükuna kavuşturması ve onu 
inki~af ettirmesi lazımdır. Eğer İngil· 
tere anlaşmazlık istemezse, tabii böyle 
bir sey de ortaya çıkmaz. 

Faşist imparatorluğu, tarihi olarak 
gurur ve tam bir şuurla eski Roma em
peryalizmine bavlanmaktadır. Bu vazi
vet ise, Afrikada f:ısist fikrinin te.-r.el· 
leı i için ehemiyetlidir. Aynı zamanda 
mo lern İtalya. daha yeni bir örneğe 
kendini uvdurnıaktadrr; bu örnek Bri· 
tanya örneğidir. 

Ancak krrali~e Viktorya Hindistan 
:mrı2.ratoriçesi ıınvanmı, bugün Krral 
Viktor Emanuel'in habeş imparatoru 
anvanmr aldığından çok daha az dra
matik bir durum içinde aldı. 

Hindistan imparatoru unvanı, ba,. 
vekil Dizraeli'nin, kıraliçenin kahval
tr masasına sulh ve sükun içinde koy· 
duğu bir sabah hediyesi idi. 

Son büyük boğazla-;manrn Ü?.ednc!en 
birçok yıllar geçmi~. imparatorluk, u
~un bir tarihle olduı';u kadar bir sürü 
büyük proltımsul işleriyle kuvvetlendi

rilrr. icı hir halde idi. Orada her şey ol· 
mu~ bitmiş. imoarator unvanı en sona 
kalmıştı; bu isde ise baslangıctadır-

Bu ilan keyfiyeti ile yeni İtalya 
kendini eski tn ... iltere sırasına getiri· 

ye~. Umumi valiye hıdiv unvanın veriş 
c'ln. hindo briti:!.ıtik adetleri hatırlatmak
• anır. 

fta yad?ki sen i'd nesil, lngiltere· 
nin Ş<'hsında İt;ılv.,.nlarrn an3nevi dos· 
tıı1111 tal:Ji müttP-fikini görerek büyü

mil"tÜ. 
Fa'<at, kendi J.-ııclre erinin in'<i .. ;:ıfı 

içinde bu itimatta aldımıldığı ~örülün
ce. bunun bir re"'k iyonu olmak ÜTere, 
in"'."iliz aleyhtarı b:r tavur takmmaia 

b• ladılar. 
Aksak bir mnkaverr.ete, hatta 1ngil· 

terenin mukavemetine kar~ı bile hü
Frııranlığmı geni" etmeğe muvaffak 
ol<iuğu yerlerde. İtalya. inı::iliz aleyh
tarı tayrmdc>n V?Z ge<;meğe hazırdır. 1-
t<ı lva buna büyük bir ehemiyet vermek
tedir ki. haritaya bir göz atış bu iddi;ı. 
vr i~pa.ta yetrrıe1<tedir. Bu il·i devletin. 
?,..,l?'"m~a ne sııret1e "nhc;ar.akl""rTnı ta
kih ~tmek fıe..., enterc~An ve hem de 
cfe .. c; ahnactlk hir vaziyettir. 

- ------ ----------------- ----

ULUS 

Rab· ndrat Tagor 
Yetmiş beş yaşına basan bir hind şairinin 
hayat ve mesl~ki hakkında biı·kaç söz 

10 Mayıs 1936 tarihli Man~ester 

Gardiyen gazetesinde S. K. Ratklif im· 
zasiyle "Rabindrant Tagor" hakkın

da yaulmış olan bir malcelecle denili
yor ki: 

Hindistanın şöhreti bütün dünyaya 
aksetmi~ bir tane L~iy ~k mi.,harriri var· 

Hintli pfr Rabiııdnıt Tagor 

dır. Bu harikulade adam. şair ve tiyat
ro muharriri, romancı ve makaleci, si
yasi miltefel:kir ve sosyal reformacı, 

pratik terbiyeci ve devamh surette mür
~ddir. Onun, bilhassa, ellisinden sonra 
Avrupa'da da şöhret kazanmasiyle baş· 
lıyan hayatı muasır hayatların içinde 
büyük bir hayrete değer bir hikaye ol
mu~tur. 

Rabindranat Tagor, 6 mayıs 1861 ta
rihinde Kalkiit<ı şehrinde doğmuştur. 

1912 yılında Bengal'da hararetli bir 
surette jühilesi yaprlmıştr. Hatırımda 

kaldığına göre bu had:se, İngiliz gaze
telerinde hi~ bahse mevzu olmadı. Ta
gor o esnada bir Bengalli şairdi ve on
dan fazla hiç bir şey değlldi. 

Fakat ;ıradan birkac ay geçmemişti 
ki adı İn?,ilterede ve Amerikada geniş 
bir şöhret kazandı. 

O yaz, kendisi de lngi1tereye geldi. 
Bu münasebetle şairin şerefine verilen 
hüyiik bir ziyafete W. B. Yeats başkan
lık etmişti. Ertesi sene bu hind şairi 
enternasyonal Nobel edebiyat mükafa
tını kazanmış bulunııyordn. Tagor'un 
hem nazmı, hem dl' nesir yazmakta bü
yük l:ir kabiliyeti vardır. Kendisi yazı
larının aslını on dokuzuncu asırdan e
vet hiç edebiyatı oimıyan Bengali di

linde yazmıştır. 

Avrupa, kendisini, ilk defa, Citan· 
cali isimli neşideler aıecmuas1 ile ta
nımıştı. Bu eserini şair, kendisi, ahenk· 
1i bir ingiliz nesrine tercüme etmişti. 

Bir gün şair bu tercümeleri, sonra~ 
dan Yeats'e verm;~ ol.an Sir William 
Rothenstein'e verirken kendisine ni~in 
başka piyes ve şiirlerini ingilizceye çe-

virınemiş olduğunu sormuştum. Tagor, 
bunun iki sebebi olduğunu söylemişti: 
Birincisi, Bengali dilinin ahengi ile Av
rupa dillerinin ahengi biribirinden çok 
uzaktı; ikincisi, kendi ingilizcesi zayıf 
olduğu için tercümede tam bir muvaf
fakıyet elde edcmiyeceğinden korku· 
yordu. 

B Lt tarihten bir sene sonra eser basıl
mış, İngilterede ve Amerikada her kil· 
tüphanede yer alan bu kitab karşısında 
şimdiye kadar meçhul kalmış büyük 
bir şairin keşfedilmesi herkesin zevk 

ve heyecanını uyandırmıştı. 

Ci~cali ve Nobel mükafatı yanya
na Tagor'a ingilizce konuşan dünyada 
büyük bir şöhret bağlamış oluyorc;ı. 

Tagor, bir mUddet sonra kendisini 
gayet iyi karşılamış olan Amerikan ha
yat tarzına tenkidden daha fazla bir 
eda ile çatmış, bundan başka Hindu 
sosyal hayatını hırpalamıstr. 

1921 senesinde Almanyaya ve İs
kandinavyaya bir seyahat yapan hind 
şairi bu memleketlerde hararet ve he· 
yecanla karşılanmıştır. Artık kitabları 

İngilizceye, almancaya ve Bengali lisa
nrna çevirmek için daha elverişli olan 
italyancaya tercüme edilmiş bulunu
yordu. 

Bu Almanya ve İtalya seyahatinden 
bir insanın çıkaracağı netice şu olahi· 
lirdi: Uzun yıllardanberi yıkıcı harb
lann ıstırabını çeke çeke harab olmuş 
olan Avrupa halkı, cebre ve şiddete ta
pınmayı durduracak bir konsepsiyona 
susamış bulunuyorlardı. 

Bundan başka kendi memleketinde 
de onun terbiye alanında yazmış oldu· 
ğu eserler büyük tesirler uyandırıyor, 
balkı uyandmyordu. 

Onun milliyetperverlik yolunda yaz· 
mış olduğu bir piyes Gandi'ye bu yol· 
da büyük bir mücadele teskilatı yap· 
mak esas ve temelini vermiştir . 

Şair, ta 1900 senesinde Bolpur'daki 
kendi arazisinde eski hind terbiye sis· 
temini diriltmek ınaksadiyle erkek ço
cuklara mahsus bir mekteb kurmuştu 

1921 senesine kadar böyle devam ede· 
gelen hu mektebi Dr. Tagor ondan son· 
ra daha yükseltmiş ve bir şark ve garb 
üniversitesi haline getirmiştir. 

Burada şairlerin hind milliyetper· 
verliği ile alakasından biraz bahsede
lim. Bir müddet kendisi ve taraftarları, 
Bengal gençlerinin Lord Kürzon siya· 
seti aleyhindeki isyan hareJ[etlerine ön 
ayak olmuşlardı. Onun adı bu meseleye 
bir sihir tesiri yapıyor ve halk onun 
söz söylediği yerlerde toplanıyordu. Fa
kat bir müddet sonra böyle geçici poli· 
tika hareketlerine karışmanın kendi ya
ratıcı karakterine uygun gelmediğini 

gören şair, bu hayattan çekildi. 1919 yt· 
tında Amritsar felaketi vukua gelince 
tekrar meydana atıldr. Bu münasebet· 
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Bu akşam Avrupa istaayonlarmd 
dinlenebilecek seçme prognu:n 

(Ankara saatı ile) 
Konserler : 
19- Frankfort (Askeri rrüd1cJ 
19 - Münih (0.rkestra} 
21.30 Londra (Senfonik) 
22.10 Lüksenburg (Senfonik} 
23 - Varşova (Senfonik) 
23.30 Lcipzig (Şen konser) 

Halil müzik, Oda müziği : 
19- Faris P.T.T. (Klavsen) 
19.45 lN.R. Fransızca (Salon mi.iziği) 
19.55 Budapeşte (Resital - Chopin) 
21 - Rodio Faris (Melodi) 
21.25 Tuluz (Viyana orkestrası) 
23- Budapeşte ('l'sigan müziği) 
23.30 Post Parizyen (Hafif müzik) 
23.30 Lüksenlıurg (Katuor) 
24.15 Radio Pa.ris (Hafif ~k) 

Tiyatro ve Varyete : 
18.30 Moskova (Opera) 
21.30 Droitwich (Varyete) 
21.30 Faris P.T.T. (Piyes) 
21.35 Roma (Opera) 
21.40 Milano (Opera) 
21.45 R. Paris (Lirik piyes) 

Dana müziği : 
20.15 Prag 
21.10 Doyçlandsender 
23.45 Faris P.T.T. 

• 23.30 Londra. Strasburg, Prag 
24- Kopenhag, Budapeşte 
24.40 Droitwich 

ANKARA RADYOSU 
13.30 Plak yayımı ve ajans haberleri 
19.30 Doktor konuşuyor (Karaciğer, 

safra taşları) 
20 - Karpiç şehir lokantasrndan naki7 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Karpiç ~hir lokantasından naki' 

= 
le Tagor'un ingiliz umumi valisine yaz
dığı ve içinde Pencab'da alman çetin 
ve acı tedbirleri şiddetli bir dille anla
tan ve bu vesile ile dört sene evel ken· 
disine verilen şövalyelik rütbesinden 
kurtarılmasını rica eden mektub bütün 
dünyanın kulağında çınlamıştır. 

Hindistan bu hareketten sonra, Ma 
hatma Gandi ile şair Tagor'un ıoivil ita· 
atsizlik hareketimle elele verecekleri
ni sanmıştı. Fakat iş böyle olmadı. Ve 
bunların biribirleriyle konuşmaların· 

dan bir netice çıkmadı. Bu ikisi. biri· 
birleriyle karşrlıklr hürmetkar olmakla 
beraber programlarında ve çahşma yol· 
larında anlaşmadıklarını bildirdiler. 

Tagor gayet derin olarak şu kana· 
attedir ki şark ile garb tam bir zıddiyet 
"antogoni7.Ul,, halinde beka bulamazlar 

Eserlerinin bir kısmı Avrupa dille
rine tercüme olunmuştur. Bir kı~mı Av· 
rupa dillerine çevrilmediği gibi Ben
gal dışındaki hindliler tarafından da 
pek o kadar anlasılmamaktadır. 

Çevirenin notu: ·~su makale büyük 
bind şairinin 6 mayısta yetmi~ b~ş ya· 
şına basması dolayısiyle yaulmıştır. 

Bu münasebetle Hindistanda bir takım 
ihtifaller de yapıldığım gazet~lcrden 

öğreniyoruz." 

caklan ev hakkında müzakereye koyulan 
insanları hatırlatır. 

individüel, sosyal, politik ve nasyonal bö
lümlerin her birinde yerine getirlimiş olma
sının sebebi budur. RA 

Yaz2n: Norvert von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Türk arşitekti, Türkün evini cumuriyet 
arsasına oturtmakta, onu millet harcı ile in
şa etmekte ve iki ana temel olarak "laiklik" i 
ve "devletcilik'' i kabul etmektedir. Ve için
de otur2cak olanların kendileri ve çocuk:İan 
ve torunları, geniş yer, ışık ve hava bulsun
lar diye, arşitekt, dönüp bu sefer, evin p!an
fanm evin sahibleriyle müzakere eylemek
tedir. Kabul edersiniz ki, böyle bir müzake
re, reylerin % 51 inden emin olarak karşı 
tarafı istediiii gibi keyfinin yularına al~n bir 
reisin şirket idaresinden daha demokratça 
bir müz keredir. 

terbiye ile fikir, haricindeki kuvvetlerle çar
pışa çarpışa zayıflamı~ ve nihayet islam üın
meti mefhumunda erimiştir. Fakat islam 
dünyasının yarattığı manzume devrilir dev
rilmez, bu birlik terbiyesi ile fikri derhal 
"millet" mefhumuna iukıl.:b etmiş ve devam
lılık, azadhk iddiasiy1e yirminci yüzyılın 
sahnesine ayağını basmrstır. 

artların diğer ikisine, beraberlik ve kar· 
deşlik'e gelince, bunlar, garbta, edebiyattan 
ibaret kalmıstır. Hele bugün, eski ve wıutul~ 
tt"Uş bit edebiyat! 

Avrupa demokr-sisinin vazifesi, şüphe 
götürmiyecek kadar mevcud olan bir devlet 
siste ine göre, hal an muhtelif parçaları 
arasında doğrulukcu bir beraberliği temin 
ttmektir. Türk demo :::rasisinin ise vazife~i, 
fialkm menfaatlerini önce mevcud ond n 
sonra da itibarlr kılacak olan devleti ve m"l
leti insa etmekt · r. 

Avrupa dem o' is·, re· <>İnin başkanlığı 
altında topalnc:ınık şir etin ehemiyetli yahut 
ehemiyetsiz işleri h kkmda mü akereler ya· 
pan bir umumi heyet toplantısına benzer. 
Eğer reis, çoğunluğu kendi tarafında bul
~azsa çekilir ve onun yerine karşı tarafın 
lideri oturur. Ve şirketin iş programı deği§ir 
ama, bünyesi değişmez. 

Tü.rk d·eınokrasisi is·e~ Ba~İafmi soWaca~ 
yerfed oim·adxği i"çi'n~ oir afşi°tekfe yaptıYa: 

İşte Tür~ demo1 ra<:İsinin temelinde ve 
yaprsmda yat211 ba<:kahk ve gaye budur. Ne 
~ir azıı:x ci<Yneyen bir cokluk ne de çoklu - a 
kar ı miida aanm silahına sanlan bir azhk:. 
Ta ki, millet olmağa henüz baslamıs ôlaıi 
bir milletin yapısında, partiler, simflaf ve 
tabakalar türer_n~sin .. Ta ki, bütüii ve yekpa.; 
fe bir millet birliği doğsun. 

Bu birl~ğin, Gazi, ~~m ~e1'!1~oiü, İifm üs.; 
!asi; hem de garantisidir. Bıi birliğin kayfia.; 
ğr,. ,gÖÇt;beli~. z"anjaririidaii . ~~!ı:ri~.k9~ . .; fle.; 
rn61ffasr i-&oiyesr ve sôy Sifliğ;i fikfidif.- gü 

İmtiyazlılık tanımıyan, regional bask:t· 
h1dar ve sınıf ve tabaka farkları tanımıy"n 
ve her şeyi milli camianın potasında erit
mek istiyen bu fanatik birl" r arzusunda, garb 
dünyasının bilmediği ve t mmadığı bir kuv
vet yatmaktadır. Bu kuvv t, garb dünyasına 
yabancr olan bir kuvvettir. Garb dünyaSim 
meydana getiren kuvvetler ara"mda, bu bıv
vet, mevcud değildir ve o lardan ayrı ve 
baska bir "eydir. 

Azadlrk, heraberli1p, irnrcics ·ık f i~te, garb
ta milletler, bu parolaların arkasında yürü
yerek ~ogmtis~ur. Bu _Ü~ paro~a arasmd~, 
yalm~ birincisi gcı:rbmdır, g<;t~blr insanın öz 
$artıdır. O, azadlık hal;:1anİ bir zaman için 
Ve bir maksaci ahında bir baf-:kasına devrede
i>für fakat ôiidaii tafüameri vaz gecerrie.z: 
Vaz gecerse, garbir insan öimaİ{tan ~ §ıitar: 
Bü Şafiiiı garoiaid liayatffi iief i>öiünıürıcie; 

Bu ikisi, hıristiyanhk, mistik tanrı te· 
lak.kisi ve filozofik spekülasyon (ki her üçü
nün de geldiği yer doğudur) kanalından 
18 irtci yüzyılın hukuku esasiye taı::avvurla· 
fina g rmic;lerdir. Girrnislerdir am:ı, hiç bir 
zaman fikir sahasında politi { realiteler sa
llasma geçememislcrdir. 

Bü idealleri bir takım filozofbr ilan et
mis bu ideallere bir takım asıklar tapınmış J' 
ve bir takrm dünyayı ıslah idd' IT'd 8daın: 
lar kurbanlar kec:mis fakat garb mi11etlerirtı 
idare eden ad~mlar ar-smd:ı h. ·imse, bU 
idealien bir an icin olsun ciddiye almamış
tır. Bunları A vr~pada, kimse gercelt kıll113;~ 
fuıştır ve kimse gercek kılmıyacc.:1:trr çünku 
A vmpah'mn hayatı ile nıhu, bunbrla esasın 
füirl tezad haBncled~r. Cünkü Avnm2 ı ruhuil 
liasr~ti ile A vrunacİaki İ:iayatm t~nıeli, öte
ltileri fiüimlil ahına aian İ{ü~rvet i te'd·i- ··~·,, 
Bôgfüclüf, {Son ti ynr) 
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KAMUTAYIN DUNKÜ TOPLANTISINDA 

Ekonomi Bakanı B. C. Bavar • 

Endüstriel mamula fiatlannı kontrol 
kanun projesi hakkında izahlar verdi 

B. Celal Bayar bir suale kar§ı da: 
"- Eğer pamuklu mensucatı ucuzlata • 
bilirsek şimdi yaptırmakta olduğumuz 

fabrikaları daha çok artırmak mecburi
yetinde kalacağız. Memleketin ekiş kabi-
1iveti arttıkça memleket dahilinde istih· 
salat da artıyor. Aynı za:nanda hariç
ten de idhalat çoğalıyor, demek ki, mem
lekette pamuk üzerine mühim ve büyük 

i~ler vardır." 

(Başı 1. inci sayfada) 

hid ve teadülüne aid kanun hükümleri
•lin tatbikine dair kanun projesinin de 

olıinci müzakeresi yapdmı§tır. 

Kamutayın cünkü r;;unaınesinde bu
!unl n ve endüstriye! ma:ı:u'at, maliyet 
ve satış fiatlarınm kontrolu hakkında
ki kanun görüşülmesine geçilmesi üze· 
rine ileri sürülen bazı mütalealara kar· 
şıiık olarak Ekonomi Bakanı B. Celal 
Bayar gorüşülmckte olan kanım layiha
smrn teklifinde saik olan sebepleri izah 

ederek demi5tir ki: 
'"- Fiatın azami. asgari hadlerine 

gelince bizden evel başka memleketler 

fiat kontrolu üzerinde hareket yapmı§
lar ve bize lckaddüm etmişlerdir. Mese• 
la Amerik<1da olduğu gibi.. Amerika, fi. 
at kontrolu meselesinde üç esası birden 

veya ayn ayrı mütalea ediyor ve o SU• 

retle hareket ediyor. Yani azami ve as· 
gari had tayin etmt'k hakkına rııaliktir. 
Bizim de istediğimiz budur ... 

Bakan bundr.n sonra bu yolda yapıl· 
mtş olan tecrübelerden alınan neticele
ri, fiat ':ayininde esas oTarak alınacak 
r.oktaları anlatmış ve pamtıklu mensu· 
catın bııgi\nkü :;;atış fi.ıtları üzerinde 

dOJ.r<trak endüstri fabrikaiarmm kuru
luşlarında m3ha'krini tayin bakımın· 
dan alınmrş olan kararlan ve bunu icab 
etti, en se!Jebleri izah ederek demiştir 
kı: 

''- Bugün Ereğlideyiz, Kayseride
Vİ7.. fakat yarın Sivasa, Erzuruma, Di· 
Y"rbekire gidece~iz, fabn'"kanrn yerinin 
intihahmda milli bir gaye ile memleke. 
tin müdafaası ve menfaatleri esaslarını 

Ekonomi bakanı sözlerine devam ede
rek İzmir, Adana, Kayseri gfoi ayn ay
rı fiat konmasının imkansızlığından bah
setmiş ancak kalite üzerinde ki bütün 
farklar ve hususiyetleri nazarı itibare a· 
lınarak üzerinde büyük bir hassasiyetle 
durulmak suretiyle bir tarife tatbik edi
!eceğini kaydeylemiş. ihraç edilecek ma· 
mulata da fiat tayin edilib edilemiyece· 
ği hakkındaki suale karşı da demiştir ki: 

"- Benüz sanayi mamulatımızı ih
raç edecek raddeye gelmedik. Olsa olsa 
nim mami'ıl maddelerimizi ihraç edebili
yoruz. Fakat bunu da piyasanın bin tür
lü rekabeti karşısında müşkilatla başa
rabiliyoruz. Her hangi bir vatandaş nim 
mamfıl maddeler ihracı için beynelmilel 
piyasada mücadele ederken ben kendisi. 
ne nasıl olur da "sen şu maddeyi bu fı. 
atla satabileceksin" derim. Benim ona 
yapacağını bir şey varsa, az kazandığı 
zal'T'ım fada kazanması i~in yardım et· 

mektir" 
Bu izahlardan sonra fiat tayini had

di ve sanayi mamfılatr ibr:\c;.t•rım bu 
kayıdlardan istisnasını istiyen iki takrir 
o?tunarak kabul edilınis ve ikinci madde 

encümene geri verilmiştir. 
Kamutay pazartesi günü toplanacak-

tır. 
g·· . .,,t;VOtlJ7," 

&::=========~====:=::::=========-=========================-==== 
· ntıiltere Adisallahadaki 
~ 

~i}rezesini ~e \.ıuek niyetinde değil 

( B:ışı J. iım sryfada) 
re. Rnmadan gelen yeni talimat üzerine 
yapıldığ: muhtemel olmryan bu ziyaret 
esnasında muhakkak surette Habe~is· 
tandaki umumi vaziyet mevauu bahis e· 
dilmiştir. 

Royterin ö~rentliğine göre İngilte 
r~ htHdimeti Adisababadaki elçiliğini 
muhafaza etmc{tte otan hind'i bölüğün 
şimclilik geri almmasrr.a muhalif bu· 
lı.ın:naktaclır. Bu hususta Paris'te !ngil· 
tc.'re ve Fransa arasında bazı konuşma· 
lar olmnştur. Sanıldı.,.ına göre frans.ız 

hüküm:!ti de 150 kisil7k kuvvetini şim· 
dT , ı ık muhafazaya kaıar verecektir. Bu· 
nunta beraber Londra mahfilleri. elçi· 
1ik muhafaza kuvvetinin idamesi keyfi· 
yetinin ta:namen muvakkat bir tedbir 
mahiyetinde bulunduğu fikrindedi.r. B. 
Grand"' • . ı nın bu konuşma esnasında Ha-
besıstan ın vu·· h . • • k • • zu suz vazıyetınm atı 
5.~~ette halli meselesİni mevzun bahset· 
tı?ı ~akkmdaki şayialar teeyyüd etme· 
.ııış,tir. 

Öte taraftan B. Grandi'nin !talyanm 
gerek. l:I be . 
1 

. a ŞLSta11da ve gerek öteki yer• 
erde ıngiliz menfaatlerine kar§.1 bu gii-· 

na tecavüz fikri beslememekte olduğu 
hakkında teminat veormis oldu0 u ha 
be ' o 

r verilmektedir. 

Paris. 22 (A.A.) - Dış işleri ba· 

kanlığı namına s&ı söylemeğe salahi· 
yetli bir zat, İtalya hükümetinin §İmdi 
Diredaua'da bulunmakta olan fransız 
sömürge askerleri hakkında resmi hiç 
bir te§ebbüste buhmmamı§ olduğunu 

bildirmişti.r. 
Bu münasebetle fransrz kuvvetleri 

nin Dircdaua'da fransız elçiliğine aid 
bir yerde garnizon halinde bulunmakta 

olduğu söylenmektedir. 
Dış işler bakanlığı namına söz .söy 

Iiyen zat, fransız kuv':'.'etlerinin geri a
lınmasının fransız tebeasınm ve Cibuti 
• Adisababa demiryolunun emniyet şa.ıt· 
Jarı tamamiyle gerçekleştikten ve Ha
beşistanm italyanlar tarafından iş.gali· 
nin ban hukaki cepheleri aydmlattl
dıktan sonra göz önü:ne alınabileceğini 

söylemiştir. 

--~----"··------~ 
Alman ticaret delegas

yonu İzmirde 
Izmir, 22 (A.A) - Şehri'11izde bu

lunan alman büyük elçisi Fon Keller ile 
sekiz kİ§İlik alman ekonomik delegasyo
nu bu .;abah Berga.maya gitmişlerdir. 

Akşam döneceklerdir. 

d 
D,;n, Y • ·.~:. ·r,·a, Kl'zr/Jy ı -· çr~i k •nsırıtl7 lıız'ı rriden ı ·rot.om b"J a hulv . ~ o ı o sıra-

t 
ar J r r1rafı" !un üte li.1• ~rın;ı gc me'.te ol n y .. klii bir k."rnyona ıır. ns1ncrı 1 

çrupmıs-
J 

' 1 r 7.:ırar ulma111r;;a da otomotılın ön \'e l.a-ııyonun arka kısmı pa ' 
:ınmıştır y ı· . , . . . rça
alırımstr.. u .:ıı tı>ı rasım ka?.ad:ın bır. az sonra ! oto~ raf ~·ı N k1claşrmız tarafından 

f Türk parasını koruma ı ... 
l kararnamesinde 

~ l ~ ·· ... -. ..~,~~ ....... --~ 

· · · · ~At Ydrı/f -rr 
değişiklikler 

Türk parasrnm kxymetini koruma 
hakkında.ki 2 sayıfr kararnamenin mu
addel 32 inci maddesinin tadili hakkm
daki kararname Bakanlar heyetince ka· 
bul edilmiş_tir. Kararname şudur~ 

1 - Türkiyeye aldığından fazla mal 
satan ve Türkiye ile bir kliring veya 
benzeri anlaşması. olmayan memleket
lerden birine yapılacak ihracat mukabi
linde aynı memleketten meri umumi 
ithalat rej,imi dahilinde ve fop kıymeti 
ihraactın fop kıymetine n:iisavi ithalfü 
yapılabilir. Bu memleketleri iktısat ve

kaleti tayin: eder. 
2 - Bu memkke.tlerde !ktısat veka· 

!etinin tayin edeceği her!langi bir veya, 
bir kaçına yapılan ihracat mukabilinde 
diğer herhangi birinden meri umum! 
Jtlıa.Hit rejimi dahilinde ve fop kıymeti 
ihracatın fop kıymetine müsavi ithalat 
yö.ptlabilır. 

3 - Bu suretle ihraç edilecek mal
lara türk ticaret o-lalan tarafından ve.· 
rilmiş iki nüshanm şehadetnamesi tef
rik. edilir. İhracatın fop kıymeti takas 
tetkik heyetleri kararile ve bilfiil yapd
dığı mezkiir menşe ~ehadetnamesinin 

ihracat yapılan memleket gümrüklerin· 
ce damgah nüshasile tevsik olunur. 

4 - İhracattan evel ithalit istenil
diği takdir:le ithal edilen mallann be
delleri veya muteber bir cankadan a
l .ınmış aynx kıymette kefalet mektubu 
T · C. Merkez bankasın3 yatırılrr. 

Bu suretle ithal edilen malların mu· 
kabili ihracat ithal tarihinden itibaren 
,ızami altı ayda yaptln:ıadığı takdirde 
Merkez bankasına yatmfan it!ıalit be· 
deli hiç bir ihbara lüzum kalmaksızın 

hazineye ireı.d kaydedilir. 
5 - Birinci maddede yazılı memle-

ketler rnenşeini haiz olup Türkiye ile 
mevcud olan kliring anlaşmaları yolu i· 
le ödenmek şartile Türkiyeye satılacak 
malların ithaline meri kontenjan rejimi 
dahilinde müı.aade olunur. Ancak bu 
malların ithalınden :vel bedellerinin 
ktiring yolu ile ödenmesine alakadar 
klirinkli memleketin takas ofisince mÜ· 
'2ade ohındu<7u ith:tlat~ı tarafından 1k
tısat ve! aleti nezdinde tevsi!t edilmek 
ı:arttır 

Gündelik 

GF.NÇLlK 
(Başı 1. inci sayfada) 

tebl~rini ~it_ird~en sonra, m:laş· 
la hızmet ıçın bile merkezlerden 
uzaklaşınak cesaretini, hiç olmaz
sa istediğimiz kadar, bulamıyoruz. 

Fransız muharririnin istedikleri 
şunlardır: 1 - Mekteb tatillerini 
bu bakımdM teşkilatlandırmak 
2 - Mel..1:eh gropları için stad!ı, 
jimnazlı ve pisinli merkezler vü~ 
cude getiTDlek ! 

Basit şeyler : Fakat bunlarm 
bütün memleket gençliğini topla~ 
mak, yaz tatillerinde memleketin 
her tarafına yaymak, miskinlik
ten, başıboşluldan ve İç sıkıntısı
nın sevkettiği kötü itiyadlara ka· 
pılmaktan kurtarmak, sağlam be
denin, temiz ciğerlerin ve şevkli 
bir toplufok ~e dish>lin hayatının 
karakter üzermd"! 1'~rlll aca;Tı te
sirlerden onu faydalandn·mak gibi 
faydaları vardır. 

Sırtında çantası ile, solumaksı
zın bayırları aşan, türk toprağının 
bütün güçlüklerini, biribirine yar
dım ederek, yenen, memleketi 
kendi şehirinin İçinde bir küçül; 
nokta olarak kalacağı, geni§liği 
mikyasrnda tanıyan, tadan ve se
ven, halk ile bilişen ve kaynaşan, 
uzaklık, gurbet ve tenhalık veh"m
lerinden uzf\1daşan, bilhassa toplu
lui!a ve 111• h•t varatma~a alıç.an 
geneler: Fakat biz A t a t ii r k 
g e n ç 1 i ğ i ismi altıl" da bu yeni 
ne~li İtlf'""iyor m~yuz? 

Mel tebleriıniz ve Ha11c:evleri
mi7. ellerind'!n t?eldi«i kadar fikir 
terhiye.-:i v rıne1'e ç 1ı ıyor. Bunu 
beden. irnde ve I·araltter tı, .. , .. "yesi 
ile tf!Mamhyac 'k olan Atatürk 
gene iği te .. kilan, vatan r.ır7m 
kiicük hiivük her hizmet için bu
gün ~e da~a ~zun .seneler muhtaç 
oldm~u fetıhçı neslı süratle vücud
landırma.ğa imk:\n verecektir. 

Falih ~ıfkt ATAY 

arınki ı~oşula rda kazannıcısı 
ihtimali o an atlar hangileridir ? 

Yarın yapılacak yarışlarla. koşacak 

atlar arasında kazanması ihtimali ol.ın
ları aşağıya yazıyoruz: 

Birinci koıu: Yerli, yarnnkan ve ha. 
lis kan arab taylara mahsustur. Mesafesi 
1200 metredir. Bu koşunun favorisi ola
rak Çakal ismindeki tay gösteriliyor ise 
de rakibi İkbal de ondan aşağı kuvvet
te değildir. 

llrinci koşu: Uç ve da.ha yukarı yas
taki halis kan ingiliz at ve kısrakla;: 
mahsustur. Mesafesi 1400 metredir. Bu 
koşuya girecek olan h.:ılis kanlar. şun· 
lardrr: Bekar, Barç, Şorompo, Oktay. 
Akın. 

Şorompo geçen hafta güzel bir kosu 

kazandı. Fakat yanında Tomrodan b ~ . aş-
ka ralcib yoktu. Yarın ise Bekar ihmal 
edilmiyecek kadar kuvvetli bir rakibtir. 
Koşunun birinciliği ve ikinciliği bu iki 
at arasındadır. 

Üçüncü koşu: Dört ve daha yukarı 

yaştaki yarım Iran ingiliz at ve kısrak

lara mahsus handikaptır. Mesafesi 2000 

metredir. Bu koşuda Alemdar 62, Cey. 

lan 60, Bozkurt 59, Selten 57, Nona 53 

kilo siklet ile koşacaklardır. Kilolar o 

Filis 
Bir trene bomba 

a tıl d 
(Ba.şı 1. illci sayfa.da.) 

Kudüs, 22 (A.A.) - Biı:: iskoçya ııı. 
ya<le taburu, bu sabah buraya. gelmiştir. 

Bir istihkam bölüğü de telefon mu· 
haberatma ve demiryolu münakalatına 
nezaret etmek üzere Nabluıı{a gelmiştir. 

Dün yaralanın!§ olan bir arab, bu sa· 

balı ölmüştür. 

Kudüs, 22 (A.A.) - !ngili.Z krtaları 
Kudüs • Yafa yolu üzerinde yapilan 
karışıklıkları bastırmakl~ meşgul bu
lunduğu bir sırada iskoçyalı bir nefere 
bir kurşun isabet ederek kolundan ya· 
ralanmıştır. Bazı menfi unsurlar bir 
yahudi otöbüsüne 10 el ateş ederek iki 
yolcuyu yaralamışlardır. Kudüs şehri· 
nin eski mahallelerinde arablarla polis 
memurları arasında ateş teati edilmiş
tir. 

Hayfa yakınındaki bir karğaşalık 

esnasında 19 kişi yakalanmı;;tı.r. 

,Kudüs, 22 (A..A.) - "Yeni kapı" 
civarında bir çok silah ve bomba atıl 

mıştır. Bir çok kimseler, tevkif edilmiş

tir. 
Yahudi muhacereti, arablarm şid· 

detii protestolarına bulunmalarına se· 
bebiyet vermekte berdevamdır. 

Biır arab delegasyonu müdahalede 
bulunmasını istemek üzere emir Abdul
lahın nezdine gitmiştir. 

Grev, devam ediyor. 

Kudüs, 22 (A.A.) - Tel - Aviv li
manının tanzimi işleri polisin kontrolu 
altında faaliyetle devam etmektedir. 

Filistinin heT tarafında vaziyetin 
gerğinligi devam etmektedir. Memleke
tin üzerinde tayyarel~r dolaşmaktııdı~. 

Muhtelif yerlerde bombalar patla• 
mış, tarlalarda, çiftliklerde ve magaza• 
larda yangınlar çıkmış olduğu heber 
verilmektedir. 

-~----~·-·------~-

Radikal partisi merkez 
lcra komite~inin 

toplantısı 

Paris, "'2 (A.A.) - G t lcr, bu ak 
şam to lanacak oI n r- · al . 

• • • • a sosya l 
partısının ıcra komites·n·n 
b · · . • Y ac ı 

u ıçtıma ıle- mesl!Ul olmak d• 1 K . b r ar. O· 
mıte, u toplan smda asa"ıdak· 'k" 

ı . .ı ı ı e 
sask ı. mesele hakkında kardrın vere
ce tır: 

1 - Radikallerin yeni hük" t . 
tirakled, ume e ı::; 

2 .~ ~arlamentodaki halkçılar gru
pu dısıplıninin kuvvetlendirilmesi. 

kadar güzel tesbit edibıiştis ki koşuyu 
kazanabilecek an seçmcl: ftvkalal'le 
zordur-. 

. Bahsı müşterek oynaynnlar tama· 
mıyle bu koşuda şanslarıll!' dcneyefrilir
l~r. Alemdara plase oynayzeafdar bel
kı kaybetmezler. 

. ~rdüncü ko,a: Oç yafılldakf yer. 
lı halııs kan irrailfz t~lara -1l..-. b -J ura.mntsttrr, 

Mesafesi 2000 metredir. Bu m~u altın
c~ hafta Gazi koşusunu koşacak taylara 
hır denC'tne ko~mm olduğu için mühimd1r 

~arı~ bı:ı koşuyu kazanacak tay dort 
hın brahk büyük ikramiycre bir atlırr 
daha yanaşmış olacaktır. 

Şilem, Önüsar ve Yüritlc iı;;mindel'<i 
taylar yarınki koşuyu kazanmağn çalı

şacaklardır~ Şilem'in rakiblerindcn daha 
şanslı olduğunu zanntdiyorar:. 

Beıioci koşu:. 936 SCttt!Iİ uı:efında 
koşu kazanmamı!? yerli, yar kan arab 
ve halis kan arab at ve kısrakLDa mh· 
sustur. Mesai~ 1400 metredir~ 

~oşuya altı at ve 1rısrak yuı!:mştır. 
İçlerınden en kuvvetlileri Al Ceplin, Gü. 
ler ve Sarı kuştur. 

Çifte bahis ikinci ve üçüacii koşu
lar arasındadır. 

B. Baldvi 
«~lilli l)irlik• 

formiilü üzerinde 
ısrar ediyoı· 
(Başı 1. inci sayfada) 

ki mecliste-ki genişliğin.den bah!iil!den 
mumaileyh. bu çogunluğon bnet ı.ıe 

t~s.iJ:inin ancak devamlı bir birlik:. sı.ye
sınde muhafaza edilebileceğini söy
lemiştir. 

Par.lamento mahfille.ti, B. B dvinin 
ileri sürülmüş olan delilleria kemdisf 
için muaheze vesil~si teşkil eden m; 
ayyen bir hattı hareket sahibi ol~
sı keyfiyetini izaha kafi gclmlio oldu
ğunu söylemektedir. Bu mahfillere gö
re. baŞ,bakanın böyle muaneıı bir hattı 
hareket sahibi. olmaması, "milliı cephe" 
nin cüzüleri arasındaki bağolarr ııı.ı.llıafa.· 
za etmek kaygusundan ilel'i r;elım:ktc

d_k. Çünkü bu cephenin yıkılması, ile
rıde bizzat muhafazakar parti i~in de 
zararlı olabilir. Zira muhafazakar nam· 
zedler, bu cephenin yrkılnıasr takdirin· 
~e .yeni seçimlerde •'milli., etiketinden 
ıstıfade ve bu srfatla siyasal millihaza· 
larmda katıy· t b 1 e ı:ı unmıyan T C baı:ı nok. 
talarda liberallerin ve isrı- pft.....-il . • • ,. - u cr111u1 
programına meyilli buluna.ıı (C~İmlerc 
başvuramazlar .... 

AVAM KAMARASI 
~lilli mii.dafaa büJce~ini kormştv 

LDndra, 2Z (A.A.) _ DU. a-bam a
vam kama.rasmda milli müdafa• ' ivleri 
baklmıdaki konusmalann soa- -.a ·1 , .. • u.uuıı mı • 
11 ı:ı:r.udam bakam B. lnskip uhtelif 
mebuslara ce'lap vermi'"' ... "'·-~ ~ ...... ....-uan son· 
ra milli mfu:brfaa bakanrnm maapmn a· 
zaltılması hakkında libenlltt tarafın

dan verilen teklif 115 reye karşı 2iO 
reyl'e reddedilmiştir. 

Landra. 22 ( A.A. _ S ·· 
k 

r, avam 
·anıar.ısmda, ordu mevcndun h len 

muanen mikdardan 12 bin ki i eksik 
olduğ.unu bildinniş_tir. ş 

sel er 
Ti• 
rul 

ür'"' 

... 
'•• 

il i'inı 

Tok sovyet ekir i ...... "'"''w'T 

kın • vapılan ith.ımla~~ ja 
clriliı e karşı tahrik icin g zete., ı:cl.e 
yapılan menfi neşriyattan dolayı pro· 
tcstoda bulunmu~tur. Koro. s~r ııru. .in. 
aynı zamanda e1çilik aleylı.nde al nal 
bir çok tedbirleri flC" orntp<>1cı ,.t,...,i "ir 
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• C. D. D. 
on r a· Yaşı~ \ .L .. ..:.. 

(Başı ı. inci sayfada) 

nan ( Samsun - Çarşamba) dar hattının 
eklenmesi ile 3822 kilometreyi, 

1934 de (Fırat· Yolçatı) ve (Yolça
tr - Elaziz). (Balıkesir - Eskipazar) kı
srmlarile satın alman (İzmir - Kasaba 
ve temdidi) hattının ilhakı suretile 4776 
kilometreyi, 

1935 de (Yolçatı - Diyarbekir), (Es
kipazar - Çankırr), (Srvas · Tecer) kı
sımlarile satın alınan Aydın hattı ka
tılarak 5644 kilometreyi bulmuş, 

1936 nın martında da (Afyon - Kara
kuy) iltisakiyle Isparta şubesi isletme
ye açılarak, dok11ıı: sene evvel Devlet 
demiryollarınm ;~ 1 etmekte olduğu hat
ların uz;ınluğu 1378 iken 6000 kilomet
teyi bulmuş ve 9 senede beş misli art
.nıstır. 

nemirvollarmda lllşmcm volru . . 
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Eski Osmanlr imparatorluğunun taksime. 
uğramış düyunu umumiye meclisinden: 

Yüzde 7 .5 faizli 1933 tiirk borcu tahviJJeri 
hamillerine tediyaı ilanı 

Paris 11 Mayıs 1936 

4 Mayıs 1936 tarihli ilana ilave olarak, eski osmanh imparatorlu, 
ğunun taksime uğramrş Düyunu umumiye meclisi, 25 mayıs 1936 te. 
diyatmın atideki şerait dairesinde yapılacağını alakadarlara ilan e· 
der· 

A. FRANSA, İNGİLTERE, AVUSTURYA, BELÇİKA, HOL 
LANDA. MACARİSTAN. İTALYA VE tsvtÇREDE: 

1) Beher kupona yüzde 50 nispetinde gayri safi olarak 9,37 5 fran• 
sız frangt tediye olunacak ve muhtelif memleketlerde meri kanunla
ra göre, icab ederse. vergiler bu mikdar üzerinden alıkonulacaktır. 

Hamiller, bu mikdarı, Pariste fransız frangı olarak alacaklar ve 
Londra, Roma. Amsterdam, Viyana, Brüksel, Anvers, Bal, Cenevre, 
Zürih ile Budapeşte piyasalarında kendilerine işbu mikdarm, ku· 
ponlarm ibraz edildiği tarihteki rayiç üzerinden, mukabili mahaW 
para olarak verilecektir. 

Bu muhtelif memleketlerde. 25 Mayıs 1936 vadesinin işbu kısrm 
25 mayıs 1936 vadeli olan 10 numaralr kııpona karşı verilecek ve 6 
numaralı kupon tahvile merbut kalacaktır. 

Birinci ve ü~üncii tran~ tahviller için, tediyat, 31 temmuz 1936 
tarihine kadar, hiç bir eşkal ve merasime tabi olmaksızın, yalnız 10 
numaralı kuponun ibrazı üzerine yapılacaktır. 

1927 senesinde Devlet demiryollarr
,un taşıdığı yolcu sayısı 4.834.967 idi. 
Bu miktar 1929 mali senesinde 5.464.233 

adedine kadar yükselmiş ve ondan son
ı:a hatlar uzadığı halde yolcu adedi 1933 
nali senesinde 4.858.743 adedine kadar 
düşmüştür. Bu vaziyet tarifelerin yol
cuları tatmin edecek şekilde olmadığını 
göstermiş ve 33 ve 34 mali seneleri için· 
de alman tedbirlerle derhal yolcu ade
di yükselmeğe başlamıştır. Bu mikdarın 
Aydın hattı hariç olmak üzere 8.510.458 
adedine çıkması tarifeler üzerindeki 
değişikliklerin verdiği neticeyi çok iyi 
göstermekte ve bu görüşteki isabeti de 
ispat etmektedir. Bu hesaplarda Aydın 
hattı ile henüz bitmeyen 1935 mali se
nesi neticesi yoktur. Aydm hattr da 
dahil olmak üzere bir senelik yolcu a
dedin:n 11 milyonu tecavüz edeceğini 
k:ıh .. 1 ot"""'k en asağı bir tahmin olur. 

,o,1-1ı '°''!; -._91:~ if ~. -~~' "q"'~ ı ,o,+>"' ı,q1'_ı\t 
MAL\ SENELERDE TASINAN YOLCU SAYISjl 

Bu tarihten sonra, tahvil sahibi tahvilin milli mülkiyetini (yanj 
zikredilen memleketlerden birinde alındığını) isbat edemedikçe te
dıvat Türkiyede türk lirasile ve Almanyada Raişmarkla yapılacak
tır. 

ikinci tranş tahvillere gelince: Bunların 25 mayıs 1936 kuponla· 
nnın fransız frangı olarak tediye edilebilmesi. hamillere, kabil ol
duğu kadar yakın bir zamanda tebliğ edilecek şerait dairesinde, da
ima milll mülkiyet isbat şartma tabi tutulacaktır. 

Tasman yiik 
1927 senesinde Devlet demiryolları 

idari nakliyat hariç olmak üzere 918.790 
~on eşya taşnmştı. Bu miktar yavaş, 

vavaş çoğalmış, fakat 1932 senesinde 
volcuda olduğu gibi büyük bir tenezzül 
\caydedilmiştir. Bundan sonra tarifeler 
'izerinde yapılan değisiklikler bu vazi
yeti de salaha götürmüş ve 1934 mali 
;enesinde 1.210.650 tona çıkan nakliyat 
1934 mali senesnide 2.093.658 tona kadar 
vi.ikselmiştir. 

Aydm hattr ile bu miktarın bu sene 
pek çok daha yüksek rakamla kaoana
cağı muhakkaktır. 

işletme emsali 
Demiryolu idarelerinin muvaııaki

yeti işletme emsalinin azlığı ile ölçülür. 
Devlet demiryollarmda işletme emsali 
aşağıda görüleceği veçhile büyük teha· 
lüfler göstermiş ise de son sene yüzde 
65 derecesine kadar inmiştir ki bu rak

kam türk demiryolculuğunun muvaffa. 
kiyetine en canlı bir işarettir. 

• 
-·~ - ' 

2) Kuponun diğer % 50 sine karşı, hamillere, bu kısmın itibari 
kwmetine tekabül eren 9,375 franklık bir taksim bonosu verilecek
ti;. Bu bonoların mukabili olan türk liralariyle, Türkiyede mübayaa 
edilip Fransada satılacak olan mallardan mutehasıl paradan hamille· 
rin müstefit olmak hususundaki hakları işbu bono ile tahakkuk ede
cektir. 

İ!'}bu bonolar, bazı amell sebeblerden dolayı Z5 ıruıyts 193t> tari
hinde hazırlanamıyacaklanndan hamillere, meclisçe ilan edilecek 
tarihte, bilahare verilecektir. 

3) Tayın edilmiş olan rejime göre yukarıda isimleri tadat edilen 
memleketlerde tediyat hakkı olan tahvillere, bihhaıe b..ı rejimin 
devam edeceği 5 senelik (1936 - 1940) müddet zarfında vadeleri ge• 
lecek kuponları muhtevi, kısmi bir kupon yaprağı ilave olunacaktır. 
Bu münasebetle işbu ilan mucibince kesilmesi ikti .. c. eden 1 O nLimaralt 
kuoon, ayr.r numaralı, ve aynı vadeli diğer bir kuponla tebdil edile· 
cektir. 

Gerek bu yeni kupon yaprağının ilavesi ve gerek 25 mayıs 1935 
tediyesine müteallik taksim bonosunun verilmesi için, eldeki fi nu
maralı kupon talep olunacaktır. Binaenaleyh, tahvillere merbut olan 
6 numaralı kunonun muhafazasına itina edilmesi, yukarıda zikredi
len memleketlerdeki hamillere sureti mahsusada tavsiye edilir. 

B. TÜRKİYE DE, ANKARA VE İST ANBUL PİY ASALA· 
RINDA: 

25 Mayrs 1936 vadesi,'tranş tefrik edilmeksizin türk lirası ola· 
rak tediye edilecek ve kupon basına 18,75 fransız frangın mukabili 
olan 1,5547 türk lirası verilecektir. 

Bu meblağ mezkur vade için bir defaya mahsus olmak üzere: 
türk lirası olarak tespit edilmiş olduğundan türk lirasile fransız 
frangı arasındaki muhtemel kambiyo tahvi11eri ne olursa olsun, ku
;ıon bu vadenin müruru zamanrna kadar yalnız bu meblağla tediye 
edilecektir. 

işbu meblağ 6 numaralı ve 25 mayıs 1936 vadeli kupona mukabil 
tediye edilecektir. 

C. ALMANYADA, BERLlN VE FRANKFURT - S / MElN pf. 
YASALARINDA: 

25 mayıs 1936 vadesi, trnn§ tefrik edilmeksizin raişmark o/ara! 
tediye edilecek ve kupon başına 18,75 fransız frangın mukabili veri
lecektir. 

işbu meblağ 6 numaralı ve 25 mayıs 1936 vadeli kupona mukabil 
tediye edilecektir. 

işletme emsali 
1927 de% 83 
1928 de% 84 
1229 da% 73 

1930 da % 82 

1931 de% 72 
1932 de% 81 

1933 de% 73 
1934 de% 65 

Görülüyor ki demiryollar devlet e
linde çok iyi idare edilmiş ve parlak 
neticelerle karşılaşmıştır. Hele son se
nelerdeki muvaffakiyetler istikbal için 
bize çok biivük ümitler vermektedir. 

Şimd: demiryollarımız sırf türk mü
hendislerile, türk müteahhitlerile, sır( 
türk sremayesile yapılıyor; raylarrmız 
kısmen - kendi eserimizdir. Çok yakın
da bunlar da yabancı memleketlerden 
gelmiyecek .. Traverslerimiz kendi malı
mızdır. Lokomotif ve vagonları kendi
miz tamir ediyoruz. Pek yakında vagon-

lan kenrlimiz yapacağız. Hiç şüphe yok 
ki uzak olmayan bir gelecekte de kendi 
yaptığımız lokomotifleı in düdüğünü i
şiteceğiz. Demir köprülerin bir kısmını 
şimdiden knedimiz yapmaktayız. Dün 
türklerin işletemiyece kleri iddia edilen 
demiryollarında yarın türk eseri olmı· 

yan tek bir şey kalmıyacaktır. 

Diğer taraftan, Meclis. 22 nisan 1933 tarihli itilafname hükümle· 
rine göre haiz olduğu salahiyete binaen, fransız frangını, 25 ikinci· 
•eşrin 1936 vadeli gelecek kuoon için tediye akçesi olarak korumaya 
karar verdiğini hamiUere !bildirir. 

25 mayıs 1936 vadeli kuponun tediyesile mükellef müesseseleı 
şunlardır: Ankarada: Türkiye Cumuriyet Merkez Bankası ve Os· 
manlc bankası. 

f stanbulda: Türkiye Cumuriyet Merkez bankası, Osmanlı banka .. 
sı ve Deutsche Bank und Disconto - Geselschaft. 

1-2072 

Tefrika: No: 59 

TOPYEKUN HARB 
. Yazan: General LUDENDORF 

,'rürkçeye çeviren: f/ikmet TUNA 

Harb nizamı için tertibler yapılamaz. Bu
nun bir şekli vardır ki, o da, her müdfaa 
kuvveti, kati neticeyi aradığı yerde ne ka
dar kuvvetli olsa gene azdır; katı neticenin 
alınacağı yerin dışındaki kısımlara karşı, en 
zaruri olan mikdarda kuvvet sevkedilir. Da
ha başlangıçta, "son tüfeğe varmcıya kadar" 
hepsini, yılmaz bir azimle kullanmak gerek
tir. 

larm mutlak olan istikamette toplanmaları 
zaruridir. 

Öbür harb sahnelerindeki davaların hal
li çeşidli bir hal almaktadır. 1914 de, şark 
cephesindeki davayı Tanenberg ve Mazur
ya bataklıklarındaki zaferlerle halletmiştim; 
buna ise, düşmanın zaafından istifade etmek
le imkan hasıl oldu. Eğer ki bu imkanlar ol-
mamış olsaydı, belki de birçok hal suretleri 
arasında, mevcud istihkamlara dayanarak 
Vistol hattında bir müdafaa kurmak, ve ge
ne buraya dayanan cenklerle bir geri çekili~ 
mümkün olurdu. (28). 

Başkumandan, vazifenin ne suretle hal
ledileceğine dair direktiflerini, ilk önce harb 
nizamına giriş direktiflerinde hk bilr1irmi
vecektir. Yalnr;ı;. vazifevi açık ve tek mana
na teshit etmek lfüı:ırndzr. Tehdid eden ve sezilen bircok ihtimaller 

önünde gözü kapamak ve bu ihtimallere ne -----·----
suretle karşı konacağını harbın ciddiliğine (28) Berlin üniversitesi profesörlerinden Wal-

bırakmak için, çok çetin bir azme sahib ol- ter Elze gibi tarihçilere, hakkımda yeniden ya
mak Iazımdır. lan yanlış şeyler yaymak vesilesini vermemel-l 

Harb güdümü, müdafaa kuvvetinin için, 1914 ağustosunda böyle bir şeyin, bence dü
siklet merkeziyle harbın ilk katı neticesini şünülür bir şey olmadı~mı billıassa kaydediyo· 
arama~a karar verince. saldırmak icin kıta- rurn. . ~ ' 

Harb nizamına giriş direktiflerinde, yal
nız harb nizamım tesbit çerçevesi içinde ka
lınmasına büyük bir ciddilikle dikkat edil
melidir. Bu direktiflerin, harb nizamına gi
riş sahalarındaki kıtalarm gruplaşma tarz
larını göz önünde tutarak, ilerde yapılacak 
ohn hareketleri de düşünmeleri lazımdır; 
ancak. hiç bir zaman, düşman hakkında alı
nacak ilk hab"'rleri de asacak bir surette, ha
reketlerin yapılış planl~nm tesbit etmeme
lidirler Artık bu noktada kağıd üzerindeki 
miil;ı',~zalar durmakta ve harbm realite cid
diW>-i bcıc::Jamcıktadır ki. bu realite planların 
t~tbikini değil, düsmanda mevcud .zaaflardan 
f<ıwlalanr-1ayı taleb etmektedir. 

Bu zaaflar tahmin edilen istikamette olduk
ları takdirde, hiç şüphesiz ki, vaziyet lehe
dir: fakat harb nizam mm tertibinde tahmin 
edilı-n ~eylerin, di.işmanm da bütün teferrü
atmda hunları ayniyle yapacağı hesaba katı
lamaz. Bundan dolayıdır ki, istediği krıdar 
dü~manm ihtimal içinde olan vazivetl,.rine 
uygun gelsin, güdüm. ke11dini planlar::t bağ'
lamamahdır; 

Güdümün azmi, haberlerden çıkan reali· 
te'ye göre, kati neticelerin alınacağı yerler· 
de düşmanı yok edecek, yahut verilen vazi .. 
f eyi yerine getirtecek ameliyeleri yapmak 
olmalıdır. 

Kont v. Schliefien'in Fransa'ya karşr 

tertib ettiği harb nizamı planı 1904/ 05 yılı 
için cok isabetli idi; fakat, franstz ordusu· 
nun büyük kuvvetlerle Loren' e ileri yürüyii· 
şü katilikle beklenilmiş olan 1914 yılı için 
uygun değildi. General v. Moltke de bu pla· 
nı değiştirdi; lakin, Schlieflen'in, düşma.Jll 
yakalamak, sol yanım kavrıyarak muharebe" 
ye giriştirmek ve bu arada yok edici bir dar
be indirmek, bu suretle düşman ordusunuf1 
diğer kısımlarının da yavas )·avaş bu yokediŞ 
içine çekilmiş olacağı di.isüncesiyle, merket 
noktası Diedenhofen'de olmak üzere orduyıı 
soldan sarkıtmakla, zafere varmayı göz ô· 
nünde tut::ı.n planından yakasım büsbütün Si" 

yıramadı. Bunun neticesinde de, düsma11ıı1 

başka yerlerde hakikaten arzcttiği zaaflard<ı~ 
istifade etmenin imkanı olmadı. Giidüm, bir 
o yana, hir hu vana sallanıp durdu; 

\Sonu var)· 
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Satı ık Banka Binası t~X/&< l\ilJJDELER-~ 1 EVKAF MUM 
:DüNYANIN GijZEL BiRALARI~ MÜDÜRLüGUNDEN: 

I 
Samsun Şarhaylığından: 

Mevkii hududu Cinsi 
Mikdarı teminat tahmin 

edilen bedel 
Lira k. Lira k. 

Kale Canibi yemini 1ebi- Ziraat bank~srı:ırn 308 M.M. 
deryaya giden ta- işgalindekı hına. 

rik, Yesari İdarei 
hususiye arsası arka
sı lebiderya ciheti 
kumluk tarik, cephesi 

165U 

hükümet caddesi ô 
k k l k 1 Binanın mUtemmımatrn an 

,, şar an umu yo, 172 MM 
şimalen hususi mu- bulunan arsa. · · 
muhasebeye aid arsa 
garben Belediyeye 

22000 

aid banka binası, ce· 
nuben denize giden yol. • • •· h d 1r .. ere yukarda cınsı mevkıı, u u-

1 - Bedeli oeşin ödenme uz. 1 B ledi e e ait banka bi-
du mikdarı ve tahmin edilen bedelı yazı 1 de · y ~arafrndaki 172 

b . ·· · atından bulunan enız 
nası ve ınanın rnutemmım .. . . k 1 zarf usulile ve şartna-
ınetre murabbalrk arsanın mulkıyetı apa 1k lmuştur. 
llesi dairesinde hir ay müddet~e artınnl aya onuembe günü saat on· 

2 - İhale 4-6-936 gün lemecıne rast ıyan perş 
da bı-ledive encümeninde yapılacaktırdi. • ]eri kaleminden te• 

3 - Sartname bedelsiz olarak bele ıye yazı ış 
Jarik edilebilir. 1650 f ralık muvakkat temi-

4 - İstekliler teklif mektuplar~ı ~e a des
1
iodeki sarahat daire· 

natlarını 2490 sayılı kanunun 32 ıncı m d 1• e kadar makbuz 
'i d .. saatten bir saat evve ın 

n e avm gunde muay;yen.w• . mi bu1un::ıc::ıklardır. Pos· 
~ukabilinde belediye neslıgıne teslım e_t . ş. dd de azılı saate 
ta ·ıe ·· · 1rt 1 ın nihayet ıkmc.ı ma e Y 

ı gonderılecek me uo ar .. h- mumu ile ivice ka· 
\:adar ~elmis olması ve dış zarflarımn ın.~ ur1er lr<>bul edilemez. 
panrnış nlrıı~sı 1$.,.rmdır. Poc;tada olan. e-ecı me ih lc1er hakkındaki 

.S - İhale 2490 sayılı arttırma eksıltme ve a 
lı:an11n ·· d' • a gore ır. • t h 1 Anlc~ra BPlediyelerıne 

6 - Sartn::ınıe örnekten· stan tı ve .' 1 2063 
gönderiJ~ic;tir. İc;tivenler or::ıdan tedarik edchilırler. (2709) -

Eski Osmanlı imparatorluğunun taksime 
uğramış düyunu umumiye meclisinden: 

Yiizde 7 ,5 faizli J 934. ikinci sıra tür · borcu tahvilleri 
Iıamil1erine tedi} c ilanı 

Farİ s 11 Mayıs 1936 

. 1 k E ki Osmanlı İmparator· 
4 llayıs 1936 tarihli ilana ılave c ara : M r · "5 mı:ıvıs 1936 

hı-~nun taksime uğram~ş D~yu~u Umumıye w ~ 1:~iıkadarİara ilan 
led1ya ının atideki şeraıt daıresınde yapılacagm ' 
tder: 

A. FRANSA, 1NGİLTERE VE tsvtÇREDE: 
1) Beher kupona % 50 nisbetinde gayri safi olarak 9:3~5 fra~sız 

frangı tediye olunacak ve muhtelif memleketlerde merı anun ara 
g .. . . ikd .. 'oden alıkonulacaktır. 

ore. ıcabederse vergıler bum ar uzerı 
Hamiller bu' mikdarı Pariste fransız frangı olar~k alacakklar ve 

L ' ·ı · · b ıkdarrn upon-
ondra ile Cenevre piyasaalrrnda kendı erıne ı ş 11 m. 'ııA 

lann ibraz edilO.i~i tarihteki rayic üzerinden, mukabıl maha 1 para 
olarak verilecektir. 

d · · • bu kısmı 25 mayıs 
Bu üc mem!ekette, 25 mayıs 1936 va esınm ~s 

1938 vadeli olarak S numaralı kupona karşr verılecek ve 4 numaralı 
kupon tahvile merbut kalacaktrr. 

İşbu tediyat. 31temmu.ı1936 tarihine kadar, hiç bi: eşka1 __ ve 1!1e
rasime tabi olmaksızın, yalnız 5 numaralı kuponun ıbrazı uzenne 
'raprlaca ktır. 

Bu tarihten sonra, tahvil sahibi tahvilin miJii miilki!etini (y~
tıi ~ikrctlilcn memleketlerden birinde alındığını), h_amıll~re ~abıl 
?lduğu kadar yakrn bir zamanda tebliğ edilecek şeraıt daıresınde, 
ısbat edemedikçe tediyat Türkiyede türk lirasiylc: yapılacaktU:·. A 

2) Kuponun diğer 3 50 sine karşı, hamille.re, bu kısmın _ıtıbarı 
k.ıynıetine tekabül eden 9.375 franklık bir taksım bonosu ver:,lecek
hr: Bu bonoların mukabili olan türk Jiralariyle, Türkiyede mub~yaa 
e?ılip Fransada satılacak olan mallardan n:u.ıtehasıl par.adan bamılle- ı. 
rın müstefit olmak hususundaki hakları işbu bono ile tahakkuk ede· 
~ktir. 

hi İşl>u bonolar, bazı ameli sebeblerden dolayı 25 mayıs 1936 tari
n_de hazırlanamıyacak1arındao hamillere, meclisçe ilan edilecek 

tarihte, bilahare verilecektir. 
3) Tayin edilmiş olan reJ'ime göre yukarıda isimleri tadat edilen 

tı:ıemle.k.etl d 1 b b · · · d er e tediyeye 1ıakkı o1an tahvillere, bi a are u re1ımın 

1 
ev~ ede~ği S senelik (1936 - 1940) müddet zarfında vadeleri ge

;ce .~uponları muhtevi, kısmi bir kupon yaprağı ilave olunacaktır. , 
\: u munasebet1e işbu ilan mucibince kesilmesi iktiza eden 5 numaralı 
c:t~n, aynı numaralı, ve aynı vadeli diğer bir kuponla tebdil edile-

ır. 

tedi.;eı::ek bu yeni kupon yaprağının ilavesi ve gerek 25 mayrs 193;
tnaraıes~ne müteallik taksim bonosunan verilmesi için, eldeki 4 nu-
4 nun: llfon talep olunacaktır. Binaenalevh. tahvillere merbut olan 
'len m ara ı kuponun muhafazasına itina edilmesi, yukanda zikredi-

enıleketlerdeki hamillere sureti mahsusada tavsiye edilir. 

B. 1'ÜRKfYEDE, İST ANFUL PİYASASINDA: 
t k 25 ~ayıs lil36 vadesi, tranş tefrik edilmeksizin türk lirası ola-
0~ te{]ıye edilecek ve kupon basına 18,75 fransız frangın mukabili 

an l.5547 türk lira">! verilecektir. 
tü ~u. me.blağ mezkur vade için bir defaya mahsus olmak üzere 
f r !ırası olarak tespit edilmis olduğundan tiirk lirasile fransız 
rantı arasındaki muhtemel kambiyo tahvilleri ne olursa olsun, ku· 

Pd0 ?
1 

•ıkv?denin müruru zamanına kadar yalnız bu meblağla tediye 
e ı ece tır. 

.f d!şbu ~bela~~ numaralı ve 25 mayıs 1!J36 vadeli kupona mukabil 
e ıve edılecektır. 

25 mayr~ 1936 vadeli ;lnıponun tediyesile mükellef müesseseler 
şunlardır: İstanhulda: Türkiye Cumuriyet Merkez bankası ve Os· 
ınanlı bankc.ın. 1-2073 

AnlGtra Valiliğinden: 
. Ankara Stadyom ve yarış alanının ağaçlanması ıçın o;;artname
sınde yazılı ağaç ve ağaçcıklc.rm tedariki, dikilmesi ve bakımına 
a~.t işler 25 Mayıs 936 pazartesi günü saat 15 de vila~et daimi en. 
~umeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeğe 
ıı:onmuştur. Keşif bedeli (55) bin liradan ibarettir. 

Muvakkat teminat 4 bin liradır. 

2 
Bu işe ait fenni şartname hususi ve umumi şartname ile plan 

al
75 kuruş mukabilinde Tilayet hususi muhasebe müdürlüğünden 
ınır. 

t ~steklilerin teklif mektuplarını ticaret odası vesikası muvakkat 

0~mı~a:. mektup veya makbuzu ve Ankara valiliğinden bu işe ait 
n·~a uzere alacakları f nni ehliyet vesikalarile birlikte ihale gü
le~· 5~5.nt 14 de kadar vil~yet daimi encümen reisliğine tevdi ctmc-

1 zımdır. (966) 1-1769 

~:I{~.\DAR GtİZEI~ OLAN ORMAN~~ 
~ ~ 

~ ÇiFTLiGINiN S.t\F VE :! 
HiLESiZ ~ 

YAZLIK ANKARA j 
BlRASI ~ 

ANI{ARA GAZOZU 
ANKARA SODASI 

ÇIIWISTIB .., 

HER YERDEN ARAYINIZ 

Ekmek Eksiltmesi 
Afyon C. M. U, Iiğinden 

~~ 
~ 
~ 

~~ 
~~ 

~~ 
~ 

Afyon hapishanesinin 1 haziran 936 tarihinden 31 mayıs 937 ta· 
rihine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı için beher çifti 960 gram 
itibariyle günde 600 adet yerli ve 2 inci -ıevi fabrika unundan imal 
edilmiş ekmek, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Tcminatr muvakkate 900 liradır. İhalesi C. M. U. liğinde müte
şekkil komisyonu mahsusunda 28 Mayıs 936 gününe müsadif per· 
şernbc günü r.ıı.at 15 de yapılacaktır. Sartnameyi görmek ve fazla 
izahat almak isti.yenlerin her vakit k~ınisyona müracaat etmeleri 
iıan olunur. (1106) 1-2052 

Terme - Ünye Yolunda yaptırılacak iki 
köprüye ait ilan 
Samsun Valiliğinden : _ 

1 - Terme köprüsü 20895 yirmi bin sekizyüz doksan be~ lira 52 
elli iki !kuruş ve Milic köprüsü 15700 on beş bin yediyüz lira 45 
kırk bcs kuruş olmak üzere kesif bedelleri yekunu ceman 36595 otuz 
altı bin beş yüz doban beş lira 97 doksan yedi kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat 2745 iki bin yedi yüz kırk beş liradır. 
3 - lhale 30 mayıs 936 cumartesi günü saat 12 de vilayet dai· 

mi encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Bu i~ aid evrak şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa isleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartnameler. 
E - Keşif huiasa cedveli 
F - Proje. 
!stiyenler bu evrakı vilayet Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
5 - Eksi1tmeve girrbilmek için Ticaret Odasında kayıtlı bulun

du~una ve bu is derecesinde iş yapmış olduğuna dair vilayet Nafıa 
Müdürlüi!ünden a1ırumş veya tasdik edilmiş vesika ibrazı şarttır. 

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

pullu oldtığu halde o zarfın icinde ikinci bir kapalı zarfta olacaktn. 
8 - Zarflar ihale saatinden bir saat evel imra mukabilinde en

cümen reislii{ine testim edilmis bulunacaktrr. Posta ile gönderile
cek mektupların nihavet ücüncü maddede yazılı saate kadar gel· 
miş olması ve dış zarfın mühiir mumu ile iyice kapatılmış olması 
liznndtr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

9 - İhal~ 2490 sayılı artırma ~ksiltme ve ihale kanununun hi.i
kümlerine göredir. 

IO - Keşif hü1asalar:r Ff'nni şartname eksiltme şartnamesi ve 
mukavele proiesi suretleri Ankara, İstanbul ve İzmir VJH\yetleri 
Nafıa Müdürlüklerine P."ön'1erilmistir. (1065) 1-1967 -
l{ültür Bak.anlığından : 

Ankara' da yapılmakta olan Sıyasal Bil 
giler Okuluna ait tesisat eşyasının 

eksiltmesi 
1 - Ankara'da Cebecide inşa edilmektP. olan Sryasal Bilgiler 

Okuluna ait Mobilya tesisatı eşyası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konumuştur. . . . 

2 - Tesisat eşyasının keşıf bedelı 49.988 lıra 16 kuruştur. 
3 -Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Mobilya planları 
b) Kesif defteri . • 
c) İmal edilecek mefruşatın hstes~ 
d) Mobilya plan listesi 
e) Umuı:nl fenni şartname 
f) Umumi fenni şartname lahikası 
g) Eksiltme şartnamesi. 
h) Muka\-elename projesi 
İstiyenler bu evrakı 2 lira 50 kuruş karşılığında Bakanlık yük

sek öğretim Genel Direktörlüğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 1 Haziran 1936w tar~~ine gelen pazartesi günü saat 

15 de Ankarada Kültür Bakanlıgı Y~ksek Genel Direktörlüğü day
rasında toplanacak Arttırma ve ~ksıltme Komisyonunda olacaktır. 

5 - EksiltmeY.e girebilmek içın: 
a) 2490 sayrlr ·Arttırma. Eksiltme ve İhale Kanununun 17 inci 

maddesine uygun 3750 liralık muvakkat teminat vermeleri. 
b) Ticaret Odasına kayıtlı bulunmasr 
.c~ İsteklilerin Mobilya Fabrikası _sahibi olma!{ ve asgari, kabulü 

ka~ısı. yapılmış (20.000) liralık mob~lyayı f~brikasında yaptığına 
daır, ıdarelerinden almış olduğu vesıkalara ıstinaden Bayındırlık 
~akanlr~ına, eksiltme gününden enA son sekiz gün evvel müracaat 
ıle fennı ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

• ~ - Teklif mektupları ibal~ günü. saat 14 de ltadar komisyon 
reısıne makbuz mukabilinde venlecektir. Posta ile gönderilen mek
tupların nihayet 4 üncü maddede yazılı ihale saatine kadar komis
yona gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-

_mez. (1059~ 1-1987 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Yol İnşaatı dolayısiyle Cumartesı 23 Mayıstan itibaren Demir 

Tepe Otobüs hattı kaldırılacaktır. 
D~r Tepe sayrn ılıalkının Güvenlik meydanından gidip gel-

melen ıktiza edeceği bildirilir. (1120) 1-2070 

Akarın 
No: 
64/ 63 
68/ 10 
70/ 14 
75/ 24 
80/ 60 
84/ 17 

85 
87/ 8 

99/ 33 

Tahmin edilen 
Yıllık kirası 

Lira Kr. M E V K 1 t 
775- Kurt mahallesi belediye caddesi 
350- Türk ocağı çocuk sarayı 
575-
440-
180-
60-
60-

190-

600-

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

Koyun pazarı hacı Ayvaz 
Nazım bey mahallesi Uiukapı 

tt .. .. " 

Aslanhane mahallesi koyunpazarı 
caddesi 
Koyun pazar mahallesi 
Koyun pazar caddesi 
Koyun pazar pideciler. 

Abc• nev. 
Dükkan 

,, " 
,, " 
u u 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

'il ,. 

,, .. 101/13 
113/ 118 
114/ 49 
117/11 
121/ 20 
125/ 54 
128/ 68 
136/124 
141/ 9 
170/ 13 
174/2/ı 

90-
125-
155-
110-
425-
100-

Aslanhane mahallesi Atpazarı caddest ,, ,. 

206 
205 
207 
208 
209 
210 
434 

60-
70-

50-
400-

240-
12-
79-
20-
15-
35-
15-

151-

Aslanhane ,, ,, ,, 
Aslanhane zahire pazart 
Koyun pazarı mahallesi saraçlar .. ... , .. 

" " 
,, 

" 
" " " 

,, 
" " fi " 

Erzurum mahallesi istasyon caddesi. 
Kurtuluş mahallesi Meydan önü 
Eti mesut 
Eti mesut 

" " 
" " 
" " 
" .. 

At pazarı 

,, u 

,, ,, 
it ,, 

" n 

.. " 
Ardiye 
Ev 

" 
Dükkan 

Furun 
t>ükin . " ,, ,, 

" ,, .. " 
Yuka~~~- yazılı vak~f akarl~rın 1 Haziran 936 gününden 31 Ma

yıs 937 gunune kadar hır senelık kiraları 17 Mayıs 936 gününden iti· 
haren on gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhale 27 Mayıs 
936 çarşamba günü saat on beşte Evkaf Apartımanmda Varidat ve 
Tahsilat Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerden (% 7,5) temina· 
tr muvakkate alınacaktır. Tutmak ve şartlarmı öğrenmek istiycn1e· 
rin her gün Varidat Müdürlüğüne gelmeleri. (1066) t-1968 

Demirlcaıııda: İstanbul Jandarıııtı 
l(onali. l(omutanlığından : 

Demir kapıda Askeri Jevaznn anbarı yanında inşaatı yan kal 
~ış olan ve Jandarma Konak ve anbar heyetinin oturmalarına tah· 
sıs olunan binanın ikmali inşaatı 19-5-936 dan itibaren kapalı zari 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Binanın keşif bedeli 28925 lira 20 
~ruştuı:· İlk güvenmesi 2170 liradır. Mukavele, eksiltme i~lerine 
aıt fennı şartname, plan ve buna ait bilcümle müteferri kağıtlaq 
parası ~~~~bilinde komisyo?dan verilecektir. Eksiltme 3-6-936 çar. 
şamba gunu saat 15 de Demır kapıdaki jandarma konak komutanlı· 
ğı binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. İsteklilerin bu işi ba· 
şarabileceklerine dair Nafıa dairesinin ehliyet vesikasını, ilk gü· 
venme bedeli için maliye sandık makbuzu veya muteber banka mek· 
tubunu .ve 2490 sayılı kanunda yazılı bilumum belgeleri hamil ola· 
rak eksıltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona •ermi~ 
bulunmalan ilan olunur. (2588) 1-2005 

lfuşehir ilhaylığından: 
Yerköy istasyonunda vagondan boşaltılarak istasyon haricinde 

Nafıa e~rine teslim etmek şartiyle 936 yılr yol inşaatı için yüz ton 
ve 2500 lıra muhammen bedelli Ereğli maden kömürü satın alınma· 
sı 8-5-936 tarihinden 25-5-936 tarihine kadar açık eksiltra.eye kon· 
muştur. 

İste~lileriı; ~faha fazla malUmat almak için her gün ve eksilt· 
me~e gu~ek ~çın de bedeli muhammenenin yüzde yedi buçuğu nis· 
betindekı tem.~natı hususi muhasebe hesabına Ziraat banka&ına ya· 
tır~klarıru gosteren ma~buzla birlikte hükümet konağında daim7 
encumene bas vurmaları ılan olunur. (1116) 1-206! 

l(aracahcy Merinos yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğünden : 

Karacabey H~rasında Müteşekkil Merinos yetiştirme çiftliği 
ha~vanlan yem ıhtiyacı ola~ üç yüz bin kilo yulaf kapalı .zarf u· 
s:ı.ıı~~ satın alınacaktır. Eksıltme yeri Hara merkezidir. Eksiltme 
gunu 27 mayıs 936 çarşamba günü saat on birdir. Muvakkat temi· 
nat olarak bin üçyüz yetmiş beş lira alınacaktır. Muhammen kıymet 
olara~ beher kilosu~a. altı buçuk kuruş kıymet takdir edilmi tir 
1~t~klıler şartnamesını parasız olarak Çiftlik Müdürlüğünden iıa
bılırler. Talip1erin eksiltme günü teminat ve vesikalarile birlikt< 
burada bulunmaları ilan olunur. (1026) 1-1901 

1 ANKARA LEVAZIM AMİRLİGİ 1 
SAT~N ~.LMA r 'MİSYONU İLANLARI 

. Pmarhısar ıçın 22000 liralık 100,000 kilo sığır eti ilk peyi 11650 
lıradır. Kapalı zarf~a i?ales~ 29 mayıs 936 cuma günü saat onbeştc
yapılacaktır. İsteklılerın Vıze satM alma komisyonuna gelmeleri. 

(1017) . -1891 

İLAN 
1 - İstanbul komuta"lığı birlikleri senelik ihtiyacı mC'nİminde 

m:ıkave~eye ba~lanmak üzere şimdilik ihtyacı bulunan 39040 k·ı 
sıgrr__e!ı 25 mayıs 936 pazartesi günü saat onbeş buçukta kapalı z;r~ 
usulu ıle alınacaktır. Şartnamesi her gün öğleden eve! k · 
muzda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz v om~onu· 
rr ile 2490 numaralı kanunun 2.3. ncü maddelerinde eya me pla
beraber teklif mektuplarını belli günde ihalede ya~lı vesaıkle 
Fmdıklrdaki komutanlık satın alma k . n en az hır saat evel 

omısyonuna vermeleri. 
(1016) 1-1886 

. İLAN 
İdarelerı İstanbul levazım a . 1. ~ . ~ 

Ton sığır etinin kapalı zarfl km.\r ıgın.e baglı müessese için 147 
at onbeş buçukta Toph da e sı tmesı 26 mayıs 936 salı günü sa
tır. Sığır etinin tahmi ane e .satın alma komisyonunda vapılacak
natı 3822 lira 50 ku ~ bedelı beher ~ilosu 45 kuruştur. İlk temi
dan alınır. tsteklile;iuş ~r. Ş~rtna~esı 257 kuruş bedeli komisyon
larını ihale saatınd nb. anunı vesıkalan ile beraber teklif ektup· 

an ır saat evel komisyona vermeleri. 
(994) 1-183' 

İ . İLAN 
darelerı İstanbul ı..e · · w · 

321 Ton k . . vazım amırlıgıne bağlı mücsseselec için 
nü sa t o~un etının kapalı zarfla eksiltmesi 26 mayıs 936 aah gü-

K 
a 0~ ~şte Tophanede satın alma komisyonunda yapılacaktır 

oyun etının tahmi b d li b h . temin . n e e e er kılosu 35 kuruştur. Muvakkat 
d atı 8472 hra 50 kuruştur. Şartnamesi 722 kuruş bedelle komis. 

r~n an alınır. isteklilerin kanuni vesikaları ne teklif mütuptannr 
1 ale saatından bir saat eve! komisyona vermeleri. (993) 1- 1836 



SAYFA. 8 ULUS ~3 MAYIS 1936 CUMARTESi 

Ji,oto Amatör Is eri Temiz, Ucuz, ve çabuk olarak 
Kendi atölyemizde yapılmaktadır. 

Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi Tel.1230 
AP'-

BU GÜN 

ANK.Lt\R:\ P ALi\8 

GiNA 

Büyük Salonlarında 

Gala Dinesi 
Kotiyon 

Sevimli artistler 

- LEE AND BARRY 
ve 

Şantöz 
.5ora Yon LASZEWSKA 

İştiraklarile 

Yeme adam başına 3 1 i.ra 

Yerlerinizi evvelden tutunuz. 
1-2019 

Evkaf TJmum 
Müdürlüğiinden: 

Çifteler llarası Direktörlüğünden: 
Hara merkezi olan Mahmudiyede yapılacak elektrik ve su tesi

satının keşif ve projeleri pazarlıkla yapılacaktır. Keşif ve projele
rin Nafıa Vekaletince tasdiki şarttır. İsteklilerin 2 - haziran - 1936 
pazartesi günü saat 15 de Mahmudiyede H:'lra m'.idürlüğüne müra-
caatlan ilan olunur. (2777) 1-2086 

Evkaf Umıım Mii<lürlüğünden: 
Samanpazarında İstiklal caddesinde Vakıf apartnnanın ikinci 

katı birinci acık artnma müddetinde senelik kirası yedi yüz lirada 
tekarrür etmiş ise de bu bedel kafi görülmediğinden 2 Mayıs 936 
dan itibaren beş gün mii<ldetle artırma uzatılmıı:ıtır. İhale 26 Mayıs 
936 salı günü saat on beşte ikinci evkaf apartımanmda varidat ve 
tahsilat Miidi.ir!iij{iinrle yaorlacaktrr. tstcklilerden % 7,5 muvakkat 
teminat almacaktrr. Tutm;:ık ve sartlarınr öarpnmek istiyenlerin 
gününde müracaatları. (1123) 1-2081 

l{iralık korıfüriü ev 
Demirtepe Akbay sokak No. 

3 • A 1-2064 

ZAYİ 

Kır§ehir vilayetine ba~lı Ka
man nahiyesi ilk okulundan 1926 
yrlmda aldığım 26 sayılı sehadct
namemi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Ktrsehir vilayetinin Kam:'ln 
Nahiyesinrle M. Nnri oğlu 

Rıza Çiftlikli 

Acele Satılık Arsa 
Yenişehirde Sağlık Bakanlığı 

karşısrnda Atatürk bulvarına 60 
metre yakınlığında (606) metre
lik arsa satılıktır. Cebecide İl te
kin mektebi arkasında 222 nu
maralı eve müracaat. 1-2045 

Y enişehirde 
,kiralık daire 

K·ültür Bakanlığından: 
1. - Devlet Basımevi için yetiştirilmek üzere biri cilt işleri, bi• 

ri basım ressamlığı ve okul kitapları teknği, biri basımevi tecim ve 
endüstri muhasebesi öğrenmek için yabancı memleketlere üç talebe 
tahsile gönderilecektir. • 

2 - Bu maksatla açlacak sınava gireceklerden şu şartlar arana• 
caktrr: 

a) Yaşı yirmi beşi geçmemiş olmak ve evli bulunmamak. 
b) Askerlikle ilgisi olmadığını veya tecil edildiğini gösteri• 

belgesi bulunmak .. 
c) Cilt ve basım ressamlığı için Gazi Eğitim Enstitüsü resim• 

iş bölümü, tecim ve endüstri muhasebesi için de Tecim Liselerinin 
son iki yıl çıkışları arasından okul yönetgelerince aday olarak gös 
terilmiş bulunmak. 

3 - Sınavların yapılacağı konula şunlardır: 
a) Cilt işleri için: 
Yazılı: 
Genel Tarih, Sanat Tarihi, Yabancı Dil. 
Ameli: 
Sanatkarane yazr, kitap ciltlemek, müzeyyen kağıt yapmak, 
b) Basım ressamlığı ve okul kitabı tekniği için : 
Yazılı: 

Okul kitaplarmm pedagojik vasıfları. Çor.11k psikolojisi. Ya • 
bancr dil. 

Ameli: 
Kitap kapağı yapmak, fotomontaj, Linolyom işleri, bir hika • 

yenin resimlerini yapmak, yazı ve resmi kombine etmek. 
c) Tecim ve endüstri muhasebesi için. 
Yazılı: 

Türk Tarihi, Genel muhasebe ve endüstrı munasebesi, Işletr:ne 
Bilgisi, Umumi Riyaziye ve Kambiyo Riyaziyesi, İstatistik, Maliye, 
!ktısat Cografyası, Ticari muhasebe, Yabancı dil. 

4 - Sınav yazılı ve ameli olmak üzere Ankarada Gazi Eağitittı 
Enst;tüsünde ve İstanbul'da Erkek Lisesinde yapılacaktır, 

Sınav günleri : 

vakfı 
Kayabaşı 
İbadulah 

rahmin edilen 
Akar Yıllık kirası 
No: Lira Kr. 

77 30 -
62/3 65 -

Akarın mevkii Akarın nevi 1 
Kayabaşı cin d~resi Hane 
Kapanhan yokuşu Ket-
hüda mağaza 

A.NKA.RA BELEDiYE 
REISLlCt İLANLARI 

Yenişehirin en havadar ve ne
zaretli bir yerinde Parke ve Li
noliyom yağlı boya 6 odalı mü
kemmel konforlu bir daire kira
lıktır. Garajı vardır. 

Yazılılar 

Ameliler 

23 temmuz 1936 Perşembe 
24 temmuz 1936 Cuma 

" 
,, 

firit oğlu 
Hasar. paşa 
Saraç ı.inan 

" •• 
" 
u ,, 

~bdülhadi 

61/ 1 250 -

54 160 -
36/ 23 480 -
34/ 56 60 -
28/ 57 20 -
27/128 57 -
24 / 126 52 -
7/ 20 675 

" 
Koyun pazarı 

,, ,, 
At pazarr 
Aslan hane 

" .. ,, 
nacı ayvaz koyun -
pazarı 

mağaza 
ve ardiye 

Dükkan 
Dükkan 
Baraka 

JJ " ,, ,, 
,, ,, 

Dükkan 
,. ,. 45 960 Koyun pazarı pideciler ,, ,, 

M uslahattin Koyun pazarı hacı -
ağa 176/ 9 4260 - ayvaz Han 

,, ,, 175/ 4 240 - ,, ,, Dükkan 
" .. 174/ 5 240 - " " ,, " 
,. " 173/6 . 360 - " ,, " " 

Yukarda ya7.ıh vakıf akarların 1 Haziran 936 gününden 31 ma· 
yıs 937 güniine kadar bir senelik kiraları 23 Mavrs 936 dan itibaren 
on gün müddetle açık artırmaya konulmustur. İhale 2 Haziran 936 
salt e-ünü saat on bec:te V;:ıluf an;:ırtrmanda Varidat ve Tahsilat Mü· 
düdüğünde vaprlacaktır. İsteklilerden% 7,5 teminatı muvakkate alı
nacaktır. Tntmak ve sarthınm ö<Yrenmek istiyenlf'r;n her gün vari-
dat Miidür1iii'Hjne o-l"lrnP1eri. (1121) 1-2079 

Yapı yaptıra~aklarm 
nazarı dikkatine 

Ev, Apartıman ve bilumum Betonarme, Demir, Kargir, Ahşap 
inşaat ve su işleri Proje, mukavemet hesabatı keşif ve fenni mesu
liyetlerini (Teknik Yapı Bürosu) en müsaid şeraitte deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Bürosu 
Yenisehir Atatürk Bulvarı Foto apartımanı Numar<ı (4) 
Telefon 3629 1-1746 

Evkaf Umum 
Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen • 
\kar Yıllık kirası 
No. Lira Kr. Akarın mevkii Akarın nev 
3/69 602 - . Hoca paşa Aııafartalar Dükkan 
37/6 300 - " " " " 

40/12 371 - " ,. " " 
413/69 350 - Koyun pazarı ,, ,, 
425/16 210 - ,, ,, saraçlaı ,, ,, 
426/18 160 - ,, " ,. " 
428/ 77 210 - ,, " " " 

51/10 135 - ,, ., furun aralığı ,, ,, 
119 275 - Koyun pazarı ,, ,, 
146 100 - Dellal karaca ,, ,, 

Yukarda yazılı akarların 1 Haziran 936 gününden 31 mayıs 937 
gününe kadar bir senelik kiralarının ilk artırma müddeti zarfında 
isteklisi çıkmadığından artırma temdidi 22 Mayıs 936 gününden 26 
Mays 936 gününe kadar bes gün daha uzatılmıştır. İhale 26 Mayıs 
936 salı günü saat onbeste Evkaf anartımanında Varidat ve tahsilat 
Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerden % 7,5 teminatı muvak
kate alm.ıcaktır. Tutmak ve şartlarım öhenmek istiyenlerin her 
giin mı:-.,kiır rni;rHirlii~p miir:>r<>:ı tl:>rr f11ZZ) 1-2080 

Türk Hava [{urumu 

PIY ANG·OSlT 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ci Keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 30.00n Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

(20.000,) 

İLAN 

Başı boş bulnup zabıtai beledi
ye memurlan tarafından yakala
nan üç keçi, iki kaz, on tavuk ile 
iki horuzun üç gün zarfında sa
hibleri cıkmadığı takdirde satıla
caktır. fstekli1erin 25 - 5 - 1936 
pazartesi günü saat sekizde Ak· 
köprüde mezbaha civarındaki 
memuruna müracaatleri. (1133) 

1-2092 

İLAN 
1 - Temizlik direktörlüğü için 

iki adet doç markalı eski kamyon 
ile (13) kelem hurda eşya açık 
arttırma ile satrlacaktrr. 

2 - İsteklilerin 5 - 6 - 1936 cu
ma günü saat onda İtfaiye arka· 
sındaki levaz1m ambarrn~a bu-
lunmaları (1132) 1-2091 

Meyva tuzıı 

K 

En hoş meyva tuzudur. 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsız· 
'ıkları önler. Hazmr kola} lastırrr. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
Beyoğlu . İstımhnl 

Satılılc apartıman 
Yenişehirin en mutena maha. 

linde Atatürk bulvarı üzerinde 
bilcümle konforu haiz bir apartı
man satılıktır. 

Talihlerin İş bankast takib 
servisinde B. Fahriye müracaat 
etmeleri. 1-2009 

Satılık Arsa 
Yenişehir Atatürk bulvarı 

Mühendisler sokak, Aydın a • 
partmam yanında köşe başm· 
daki arsa satılıktır. Telefon 
3877 ve 2459 

1-1993 

imtiyaz sahibi ve Bal\mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne'}rİyatı ld it.r• 
eden Yazı işleri Müdtirı.i 
Nasuhı BAYDAR 

Çankırı caddesı civarınd ~ 
Ulus Basımevinde basılmıştrı. 

Selanik caddesi No. 47 Tele-
fon 3935 1-2058 

Kiralık ev ve dükkan 
Su, Elektrik, Havagazr, Ha

mam ve mutfağı olan üç yer oda
sı ve bir dükkan kiralıktır. 

Çankırı caddesinde polis bi
rinci şubeye bitişik beyaz evin 
altındaki kösede berber Şakir 
veya bakkal Kadirden sorulması. 

1-2046 

Almanca Ders 
İki arkadaş bir Alman Bayan

dan Almanca dersleri almak is
tiyoruz. Posta kutusu 110. Milin· 
taz. 1-2050 

Çocuk Doktoru 

Dr .. Sami Ulus 

Kiralık aranıyor 
Dört odalı ev veya apartıman 

Yenişehir veya Kavaklıdere 

semtlerinde Eylul birinden iti· 
baren. Posta kutusu (407) 

27 temmuz 1936 Pazartesind~n 
31 temmuz 1936 Cumaya kadaı 

• 5 - Smav sonunda her gurup için en çok muvaftak olan talebe 
seçılecek ve bunlar 6 - 12 ay süre ile ayda 45 lira ücretle Devlet Ba· 
s~me.v~nde kendi şubelerine göre bir hazırlık stajı geçirecekler ve 
cılt ışıne ayrılan aynca Güzel Sanatlar Akademisi Şark Tezyini sa
natlar bölümüne de devam edecektir. 

6 - Talebeler tahsilden dönüşlerinde 1416 sayrlı kanunun 18 irı 
ci maddesi mucibince Avrupada tahsil ve staj için bulundukları 
müddetle daha önce memlekette devlet hesabına tahsil müddetinin 
iki misli kadar süre ile Kültür Bakanltğmm vazife vereceği yeıler· 
de çalışmayı taahhüd edeceklerdir. ( 1090) 1-2082 

1 &- 1 MİLLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SA TIN ALMA KOMİSYONU !LANLARJ 

1 - Kütahyada yaptırılacak yaprlar kapalı zarfla eksiltmeyt 
konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 497,514 lira 15 kuruştur. İlk inanç parası 23,65! 
liradır. 

3 - İhalesi 10-6-936 çarşamba günü tam saat 15 dedir. . 
4 - Keşifname, resim iJe idari ve fenni şartnamesini almak istı• 

yenler 25 lira karşılığında komisyondan alırlar. 
5 - Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar için 2490 sayıl• 

kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen ve Bayındırlık Bakanlı· 
ğmdan alınması gereken fenni ehliyetnameler için ihale gününden 
ı:;ekiz gün evel mezkur bakanlığa müracaat edilerek buradan da alı· 
nacak bilgelerle idari sartnamede istenen ve behemehal verilmesı 
mecburi olan vesaikle birlikte teklif ve teminat mektuplarını da iha· 
le saatinden en geç bir saat eveline kadar M. M. V. Satın alma ko• 
misvomına vermeleri. (1078) 1-1999 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR· 
LUÖUNDAN: 

Ankara vilayetinde Anafartalar mahallesinde Saydam sokağın• 
da 18 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasmdan olup Ankarada Ana 
fartalar çarşısında 86 numaralı mahalli ikametgfilu ticari ittihaz ede: 
rek Şekercilik ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret Odasının 665 sich 
numarasında mukayyet bulunan Osman Nuri'nin unvanı ticareti o. 
Nuri Uzun olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ti· 
caret kanunun 42 inci maddesi mucibince dairece 21. 5. 936 tarihin· 
de tescil edildiği ilan olunur. 1-2075 

Anliara Defterdarlığından : 
VERGİNİN MÜKELLEFİN 

Müstenidi Mikdarı Matrahı Senesi No. Sanatr İsmi Mahallesi 
3/5 123.13 1759.00 932 21 Müteahhit Mimar Yenişehir 

364 Nihat 

" 10.94 156.25 " 
22 ,, Rrza ., 

379 Derviş 
Y .' karda g-österi1en iki mü kel lef in Yeni~ehir şubesince namları na tarh edilen kazanç Trergılerini~ 

tebli ~i hususunda araştrrmalara rağmen adresleri bul unanıadığr cihetle Hukuk usulü muhakemelerı 
kanununa tevfikan tebliğ yerine geçmek ve 30 gün itiraz müddeti mahfuz kalmak üzere ilan olunur. 

(1127) 1-2083 

Ank.ara Defterdarlığından: • 
VERGİNİN MÜKELLEFiN 

Müstenidi Mikdarı Matrahı Senesi No. Sanatı İsmi Mahallesi 
22,9 4.96 35,50 933 325 Dülger ta· Gruber Mukaddem kayalı sokak 

1889 şaron. No. 10 

" 12,14 86,75 ,, 327 ,, Tano~ Yasef Roso apartnnanı 
1279 

Yukarda gösterilen iki mükellefin Yeğen bey şubesince namlarına tarhedilen misil zamlr kazan~ 
vergilerinin tebliği hususunda ar astırmalara rağmen adresleri bulu namadrğı cihetle hukuk usulü o:ıtı'" 
hakemeleri kanununa tevfikan tebliğ yerine geçmek ve 30 gün müddeti mahfuz kalmak üzere uaıı 
olunur. ( 1128) 1-2084 

1 YE i ı SİNE 
BUGÜN BUGECE 

İ L A H L A R E G L E N IY O R 
l ienry Garat - Armand Bernarq 

PEK YAKINDA: Profesör Zati 
Sungur'un İspritzm • Manya\.izm 
ve Hokkabazlık tecrübeleri 

AR (KULÜP] 

BUGÜN BUGECE 

l\AN LEl{ES1 
iki büyük facia artisti 

Bela Lugos& - Lionel Barrymoı 
tarafından yaratılmış korkunç vo 

esrarıcngiz mm. 


