
ON YEDiNCi YIL • NO: 5280 ADIMIZ, ANOIMIZDIR 

B ğazlar hakkında B~-- e il 
Bat•WleuM "'""' .,,,,,. : 

• 

11 

Son haberler iiçü ncıi 
say# amıidıidır 

ın tebliği 
~r11ulu..ı .,...,..,,. llu•le .. ı.a14ubM, liJGli N •lceri.....,, deiifmeler lcarp,.. • ..,,.,_. na~ buwünlcii Wlıiüt Tirld.,,.alia .....;,w .,. • .,._ 

1-. (çin ......... .,,,..... ..... 6elılllW •ifdede .,,.,. caıiuuiyeı lliilcü•ed, ealdiyle ,,.,..,. ~ ,_,,,,.,..,. ......,.,.. .... ., ...... 
,....... ~ ..... .,.....,,,,r. Tir'lciye B...Wye nlraled h• dair olan nolayl alihc'o- dft~ 178 ....-...ı.,.. ..,,, _,,,.,., üere icap.......,. WWlr-
nalşıfr. Ofll ...,.. • ...........,. .._ ....ı .,,,.,,. _,....,__ '°""' netrolm,....,,.. O mıa«na lcaclar taluraüw nıüıerıll ...,..,,_ • "'""- ,..,,.....,.. lü.
..._ yiiluelc ,..,. • ...,. ... taledirfnden 6elrler6i. Bir _,_ dfcleat aaarik oliınur liılWl111eı'n ıeıebbü.ü fiındiye luJdaı- ..ıci6 .e_,...., .,,,....... ., ........... 
....,_. ......... 6lr ~tllr. ( .4 • .4.) 

•• '1 t .... , .... " ... ,... •• 

....... .. ,. ......... 8 ~ 

..w-1 ......... . 
ı.-a.a1--.ısa.bmie.1iabı, 

................... tafl'i ..... i 

............. ta ... ---·•.mı .................. ~ ..... ........ 
1.-Del .. ..,.. ............ .. .. ,...........,..,.... .......... . 

E•ı',tllatla.lrwia.itl•f 
,.... ~.a ... i,i ... na~ 
... - ......... IWilli,. .. ..,_ .... ..................... .....,..... 
.... ~ .. fqD......a., ..... ............................... 
...,_ 1tatW• latllİllİllİ ..,... .. 
ceHzwııiıeceli" ....... liliiııi • .-,11r. 



SAYFA 2 

}"arı - Sn·asal 

Pazarlık asıl şimdi bas lldı , 

r Bundan birkaç gün önceye kadar, 
habeş işi unutulmuş, Lokarno mese
lesi ön plana geçmişti. Gerek mat
buatta, gerek devlet hariciyelerin
de, bugün, Lokarno işi ikinci plana 
geçerek habeş işi tekrar birinci pla
na dönmektedir. 

Hakikatte, bu iki meselenin her 
ikisi de, daima önplan meseleleri o
larak kalmıştır. Çünkii her ikisi de, 
iki büyük devletin iki diğer büyük 
devleti ya tamamen birbirinden a
yıracak ya tamamen birbirine yak
Jaşhrac.ak teşebbüsleridir. 

Habeşistan işinde, davası görülen 
İtalya idi. Davacı, İngiltere. Hakem 
rolü Fransaya düşiiyordu. ·Bu roli.i 
şu yahut bu şekilde ifa etmekle, 
Fransa, ya İngiltere·yi ya ltalya·yı 
tercih edecekti. 

Lokarno işinde ise, davası görü
len Almanya idi. Davacı, Fransa. 
Hakem rolü lngiltereye düşüyordu. 
Bu rolii u yahut bu şekilde ifa et
mekle, İngiltere, ya Fransayı ya Al
manya' yı tercih edecekti. 

Her iki hakem de her iki davada, 
tercih ifade edecek bir karardan sa
kındılar. Bu yüzden, her iki dava, 
ilk gününde olduğu kadar, havada
dır. 

kuvvetlerini tartarlar ve 1914 den 
Önceki usule göre, durumlarını tayin 
ederlerdi. Fakat kendilerinin liberal, 
Almanya ile ltalya'nm faşist ve Sov
yet Rusya'nm sosyalist olması, ka
rarın verilmesinde rejim endişelerine 
de pay ayırmakta ve kararın veril
mesini güçleştirmektedir. 

Eğer lngiltere ile Fransa biribir1e
rine yaklaşırlarsa, bu, birincinin Al
manya'yı ikincinin de ltalya"yı feda 
etmesi ve Milletler Cemiyetinin her 
iki haksız ilan olunmuş devlet aley
hine tahrik edilmesi demektir. Ki ay
nı dakikada, Almanya ile ltalya'nın 
biribirinin kucağına düşmesi bekle
nebilir. 

Fakat, bu dört devletten hiç birisi 
böyle vazıh bir rota takib edemiye
cektir. Bunlcm biribirine bağlıyan 
münasebetler ve menfaatler o ka
dar girifttir ki. kararı, ancak ··za
man" getirecektir. Çünkü Avrupada, 
daha birçok devletler, cihanda daha 
birçok meseleler ve Fransa ile İngil
tere' de henüz kristallize olamamış 
bircok kamoylar mevcuddur. 

Şurası yalnız ileri sürülebilir ki, 
eğer Fransa "Almanya'ya lc:arşı em
niyet" meselesini İngiltere de Habe
sistan meselesini istedikleri gibi hal
ledemezler ve bu hususta biribirle
rinden umduklan yardımları bula
mazlarsa, dostluk façade'ını istedik
leri kadar muhafaza etsinler, bun
dan sonra tutacakları yollar, ayn ay

ndır. 
Burhan BELGE 

-· - ... ---- - ------ -----

• 
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IST AN BUL TELEFONLARI: 

Kazım Özalp'ın anneleri 
ve B. Mithat Denli 

gömüldü 
lstanbul, 9 - Dün ölen milli mücla. 

faa bakanımız Kazım Özalp'ın anneleri 
ve Bolu mebusu B. Mitat Denli'nin cena
zeleri bugün kalclırrldı. 

Sovyet konsolosluğunda 
çay 

htanh~I. 10 - Bugün sovyet konso· 
losluğ1.1nda cazetecilere bir çay ziyafeti 
\'erildi. 

Antalyada Antep fıstığı 
yetiştirilecek 

Gaziantep fidanlığından 50 fıstık fi. 

danı damızlık olarak Antalyaya gönde

rilmi,tir. Bu fidanlar orada aşı ile üreti. 

lecek "e Antalya havalisinde fıstık yetiı

tirifmesine çah§lıacaktrr. 

Tarım direktörleri 

arasında 
Samsun tarım direktörü B. Hilmi 

Konyaya, Denizli tarim direktörü B. 
Remzi Samsuna ve Tırakya tanm müte
hassısı B. Esat Denizliye tayin edilmiı

lerdir. 

ca a 
n l er yanında 
aı tldı 

Büyük türk mimarı koca Sinan'm 
ölümünün 348 inci yıl dönümü dola
yısiyle halkevleri tarafından memle
ketin bir çok yerlerinde ihtifaller 
tertip edilmiştir. Toplantılarda, yüce 
sanatkarın hayntr, türk medeniyet ve 

kabiliyetinin bütün dünyada hayranlık 

uyandıran ölmez eserleri ve abideleri 
hakkında nutuklar verilmiş, şiirler oku
nar<:k hatırası anılmıştır. 

* * ~ 
Ş. Karahisar, 10 (A.A.) - Dün ge 

ce halkevinde büyük sanatkfınmız Mi.. 
mar Sinan'ın ölümünün yıl dönümü do
layısiyle bir toplantt yaprlmıttır . 

Kars bölgesinde zelzeleler 
devam ediyor 

• e s e erı 

• • 
ızamnames 

Bakanlar meclisi tütün eksperlen 
nizamnamesini kabul etmiştir. Bu 
nizamname esaslarına göre ehliyet· 
name almadan hiç kimse tütün elcs
perliği yapamıyacaktır. 

Her sene temmuz başında İstan
bul, İzmir ve Samsunda eksper imti
hanları yapılacalcbr. Eksper olınalC 
için orta mektep mezunu olmak, türk 
obnak ve amme hizmetlerini yap
maktan menedihni§ olmamak §art 
olamkbr. Nizamname eksperlerin ya .. 
pabilecekleri işleri ve eksperlerin mes-o 
leki mesuliyetlerini mucip olacak 
halleri ayn ayn göstermektedir. 

Mesleki mesuliyeti mucip hare
kette bulunan eksperler birinci de
faamda bir aydan 3 aya kadar, ikin
cisinde 3 aydan 6 aya, üçüncüsün
de 6 aydan bir seneye kadar iften 
menedilecekler, dördüncüsünde ise 
ellerinden ehliyetnameleri alınacak.. 
br. 

inhisarlar idaresi eksperlerinin li
ae tahsili görmüı ve memurluk ..,. 
aıflamu haiz bulunmut olmaları (a;. 
mn gelmektedir. Ticaret odalarına 
kayıtlı ticarethanelerde en az yedi 
sene çalışmıı olduklan anla,ı1anlara 
mütehusısı olduldan mmtakalar içiıı 
eksper ehliyetnamesi verilecektir. 
Nizamnamede eksper namzetliği. 
imtihaoı, .itajlar ve sitaj müddederi 
hakkında hükümler vardır. 

Her iki hakem de her iki davada, 
Milletler Cemiyeti'ne işin hukuki ci
hetini havale edip tasdik ettirdiler. 
Fakat son karan ve fili neticeyi ken
di ellerinde bulundurmak istediler. 
Bu yüzden de her iki dava, henüz 
hiç bir hal tarzına iktiran edememiş
tir. 

Jşe, dava olunanlar tarafmdan ba
kınca, Jtalya da, Almanya da, iste
diklerini elde etmi lerdir. Bunun sa
de milletlerarası bir tasdikten geç
mesi kalmıştır. 

'' Ulus,, un Dil Yazıları 

Kars, 10 (A.A.) - Geçen ayın 16 
sından beri digar. sınırma yakın kötek 
kamumında ve köylerinde fasılalarla 

şiddetli ve sürekli zelzeleler olmakta
dır. Sarsınb dar bir vadi içinde sırala
nan köylerde daha şiddetli olmakta
dır. Zelzelenin yer altı çöküntülerin
den ileri geldiği sanılıyor. Bu bölge
deki evlerde yıkılmalar ve çatlama
lar olmu§ ise de zelzelenin Terdiği 
zarar ehemiyetsizdir. Halk hala ça. 
dırlarda barınmaktadır. Kızılay tara. 
fından halka her türlü yardımlar ya

prlmaktadır. 

Şehir ve kasabaların su 
projeleri 

işte bu tasdik işi için, Milletler Ce
miyeti' ne fakat ondan önce de lngil
tere ile F ransanın kararlarına ihti
yaç vardır. 

Bu iki de\'let halbuki, iki mühim 
meseleyi, biribirlerine karşı bir pa
zarlık mevzuu yapmışlardır. Nete
kim, her ikisi de. meselelerden her
hangi birine kati bir şekil vermekten 
mümkiin olduğu kadar kaçınmışlar
dır. Şu var ki, her ikisi de, biribirle
rine karşı olan teahhiitlerini hukuki 
bakımdan kati olarak ifa etmişlerdir. 
Mesela. Fransa, taalliil göstermis ol
makla beraber f tal yaya karşı sa~ks
yon tatbikini nihayet kabul etmiştir. 
Ve lngiltere, Almanyaya karşı sert 
bir durum takınmamakla beraber 0 _ 

nun haksız ilanına.. iştirak etmiş ve 
muvakkat devre için kurmdy müza
kereleri esasını kabul etmiştir. 

Yani ingiltere olsun Fransa olsun, 
hukuki paragraflan ellerinden geldi
ği kadar tatb;kten cekinmemekle be
raber mümkün olduğu nisbette sa
b:-ıte etmeyi de ihmal eylememişler
dır. 

Fakat, bu ustalıklı tefsirler, her iki 
büyük meselenin uyandırdığı reaks
yonları ve komplikasyonla~ ortadan 
kaldırama'Tlıştır. Bilakis, bu realc
syonlar ile komplikasyonlar, Dow
ning Street ve Quai d'Orsay'in ö
nünde birike birike tehlikeli bir iz
diham yapmışlardır. 

İzdiham sade bu iki meşhur cad
dede kalmış olsaydı, bundan sıkılıp 
ter!iyenler yalnız İngiliz ve fransız 
diplomatları olurdu. Fenası §Urada 
ki, aynı izdiham Cenevre'deki sara
yın cümle kapısı'nı da geçilmez bir 
hale sokmaktadır. 

Binaenaleyh, karar vermek sırası 
gelmiştir. 

Evet, lngiltere ile Fransa, ya biri
birlerini tercih edip Almanya ile ltal
ya·yı kendi hallerine bırakacaklar ve 
bu suretle, Milletler Cemiyeti'nin 
hukuk bakımından esasen verilmiş 
olan iki karan~ müeyyedelere bağ
lanmış olacak, yahut her biri kendi 
C:Jostunu tercih ederek fransrz - ingi
liz dostluğunun bitmesine ~ahid ola
cağız. 

' Eğer f ngiltere ile Fransa, biribir
lerine, liberal kapitalizmin bağlariy
Je boğlı bulunmasalardı, karan ver
nıek için, sadece menfaatlerini ve 

(Bap 1. inci .aylada) 

tan ''z'' konsoniyle pek orijinal 
bir fikir ifade edilmi~ oluyor. 

Ana kök, kendi manasını tem
sil eden prensipal elemanla kay
natarak, baı:taki vokal de düşiin
ce, kelimenin son morfolojik ve 
fonetik şekli meydana cıkar: YAZ. 

Bu halde (yaz): "fikrin uzak 
sahaya intişarı" olarak izah edi
lir ki, fiilin asli maddesi itibariy
le, manası da budur. 

Bu sözü kar-ıımızd:\k hirinP- e
mir şeklinde söylersek, ona. "fik
rini uzaklarda nP.l\re yarıyacak bir 
iş v="p'' demi~ oluruz. 

B11 (yaz) kelimesine "fikrin u
zalrl;\rd;ı int1şarına varıyacak bir 
( obie) '' anlamım ilave ic"n bir 
( ı.P) getirelim~ (Y n;:; + ığ - ya
zı* = ynzı) ol•1r. işte (yazı) nın 
manaıu da b1 dur. 

}'azmak 
(Yaz) sözünün anlamını ta

mamlıyan ve isimlendiren ıekil 
(yazmak) tır. Bu da: 

(1) (2) (3) 
( yaz + ım + ak ) 

şeklinde analiz edilir ki burada: 
( 1) Yaz: fikrin uzak bir saha

da intİ§Uı anlamınadır. Analizi 
yukarda yapılmııtır. 

(2) im: (yaz) sözünün anlattı
ğı işin taalliik eylediği süje veya 
objeyi gösterir elemandır. 

(3) Ak: kelimeyi tamamlıyan, 
tayin ve ifade eden, isimlendiren 
ektir. 

(im) elemanının vokali düfe
rek teşekkül eden (yazmak): 
"fikrin uzak sahadaki süje veya 
objeye İntİfarma yarıyan işin adı'' 
demek olur. 

Not: 1. - Buradaki (z) konso
nu (y) ye çevrilince ''yaymak" 
sözü de yeniden kurulmuş olur. 
Bir fikrin neşri, işaası, bir habe
rin uzaktakilere bildirilmesi an
lamlarına gelen ''yaymak'' sözü
nün analizi de böylece meydana 
çıkar. 

Not: 2. - (Yaz) sözü ile (un 
':.F ak = unak = mak) ekleri ara
sına şu elemanlan koyalım: 

(1) (2) 
( ıd + ır ,. 

T eıekküJ eden kelime (yazdır
mak) tır. 

(1) IJ: yapıcı, yaptırıcı aöste
ren kuVTetli bir fail elemanıdır. 

(2) lr: herhangi bir saha veya 
noktada tekarrür ve temerküz gös
teren ektir. 

Yukarıki analizde yerlerine ko
yarsak, (yazdırmak): ''fikrin u
zak sahada intişarına yarıyan işi 

bir fail üzerinde tekarrür ve te
merküz ettirme işinin adı" olur ki 
kelimenin manasını bu kadar açık 
tarif edebilmek, ancak "Günq -
Dil', teorisinin ışığıyle mümkn o
labilmektedir. 

J)ır 

Not: 3. - Yukardaki (ıd + tr) 
elemanlannın bu analizi, fiil söz
lerine yapıprak onu başka birine 
yaptırma anlamı veren - ve des
kriptif gramerlerde "müteaddi 
eki'' denilen - "dır" ın manasını 
izah etmektedir. 

Bu ''dır'' ın bir anlamı da cüm
le sonunda hüküm ifadesidir. Me
sela ''filin çalışkandır, güneş par
laktır ... " gibi sözlerin sonundaki 
"dır - hr'' tekilleri "filan" da "ça
lışkanlık" vasfının bulunduiJunu, 
yahut "gün~'· te "parlakhk'' sıfa
tının bulunduğunu anlatır. Bura
da da kelime gene: 

(1) (2) 
( ıd + ır ) 

şeklinde analiz edilir. 
( 1) ld: pre-.... -.ipal eleman ola

rak sahiplik anlamını gösterir. 
(2) lr: bu sahipliğin tekarrür 

ve temerküzünü ifade eder. 
Böylece ''filin" m "çalışkanlık'' 

sahibi olduğunu ve onda hu sıfa
tın tekarrür ve temerküz ettiğini, 
yahut "güneı'' in parlaklığa sahip 
ve bu vaaıf onda mütemerkiz bu
lunduğunu anlatmış oluruz. 

Görülüyor ki, - deskriptif gra
merlerde bir zamanlar "haber 
edatı", bir zamanlar ''diirür'' veya 
''Jtırur'' dan kısaltılmıt "fiil sıy
gası" diye bahsedilen - (dır) sö
zü de ancak ''Güne~ • Dil" teori
siyle mahiyetini belli edebilmek" 
tedir (21. 

Not: 4. - Bir takım fiillerde 
"müteaddi" yanmak için yalnız 

[2] Bu "dır" - ister tadiyeye ya
rasın, ister bir hüküm iladesine • 
yazıda sekiz şekil alır: "dır, dir, 
dur, dür, tır, tir, tur, tür". M ese- / 
la "çalı§kandır, zekidir, usludur, 
görgülüdür. parlaktır, atestir, tok
tur, gün görmüştür" sözlerinde 
olduğu gibi. 

Fnians Bakanlığı teşkilat 
kanunu 

Finans bakanlığı teşkilat lıanun IA 
yihasını tetkik etmek üzere bütçe encü. 
meni tarafından tc§kil edilen ve Hüsnü 
Çakır İzmir, Ali Rıza Mardin, Şükrü 
Muş'tan mürekkeb ihzari encümen proje 
Üzerindeki tetkiklerini bitirmiştir. Büt
çe encümeni pazartesi günü layihanın 
görü§iilmesine ba'lıyacaktır. 

Ceza kanunmmn l>azı matldclc
rini değitircn bir karımı 

Hükümet türk ceza kanununun bazı 
maddelerini değiştiren bir kanun pro. 
jesini dün Kamulaya vermiştir. 

iç Bakanlığı nufuslan 1 O bindeh 
fazla §Chir ve lcasabalammzm su pro-o 
jelerinin tanzimi ve mürakabesi iş.
lerini merkezde teşkil ettiği bir ko
misyona vermişti. Bundan bir müd
det önce, bu projelerin yaprlmasım 
top an bir müesseseye vermek üzere 
yapılan ilana karp müracaat eden 
b lunmamışb. Komisyon yeniden bir 
münakasa açmağa ve keyfiyeti iiaoa 
karar vermiştir. 

Bay Hamdullah 
Tanrıöverin konferansı 

Bükreş elçimiz B. Hamduilah S:ııı!ııf 
Tnnnö .. er bu ahşam G3Zİ terbiye aısti.. 
tüsünde bir konfernns verecektir. 

Çocuk haftası hazırlıkları B d ,. t h 1 ursa a sunı o um ama 
Çocuk bayramı ve haf tası programı. 

ru hazırhyan komite son bir defa gö
rüşmek üzere dün ba~bakanlı" müste
tan B. Kemalin reisliği altında toplan 
mıı ve programı tesbit etmiıtir. 

Otomobil kazası 
Defterdarlığın arkasındaki cadde. 

den geçmekte bulunan Ahmed adındaki 
şahsa çarparak yüz ve bacaklarından 

yaralanmasına sebebiyet veren 481 nu
maralı otomobilin şoförü Mevlüd yaka
lanarak adliyeye verilmiştir. 

Aylığı yükseltilen bir 
direktörümüz 

Adapazarı tohum islah istasyonu
nun direktörü B. Enver Hakkının 
aylığına 1 O lira zam edilerek 55 lira
ya çrkardmı,tır. 

Bursada merinos üzerinde 
çalışmalar 

Bursa merkez kazasında yapıla
cak merinos tahvil işi için her türlü 
hazırlıklar bitmiştir. Yakında Avru
padan getirtilecek 80 kadar merinos
la faaliyete geçilecektir. 

( d - t) konsonlarını getirmek ye
ter. Mesela "sallamak - sallatmak, 
beJlemek - belletmek, okumak
okutm<'.k ... " gibi. Bu da gösterir 
ki "dır'' da asıl "sahip'' ve "fail" 
anlamlariyle işi bir başkasına yap
tırma manasını veren unsur, ''d -
t" den ihareHir ve "r'' konsonu 
ancak "tekarrür ve temerküz" an· 
lamiyle ona katılm"'kt~d,r. 

1. N. DIL!tfEN 

laboratuvarı 
Tarım Bakanlığı Buruda bir ıua'I 

tobnmlama Jaboratuvan binası m.a 
ettirmek kararını vermişti. Bu baha 
başnda binanın temeli atılmt§t... 

Kopoylar domuz 
mücadelesinde 
kullanılıyor 

Geçen yd Macar başbakanlığı ta• 
rafından atlı spor kulübüne hediye e
dilen kopoylardan domuz mücadele. 
sinde istifade edilmek için yapılan feOı 
rübe çok iyi neticeler vermiştir. 

Avrupada lüks için yapılan tild 
&Ylarmda kullanılan bu kopoylar türlt 
kopoylan ile çiftlqtirilere.1< memlelııe ~ 
tin ber tarafına gönderil~ektir. 

Konferans tehiri 
Hukuk ilmini yayma kurummıUd 

bet cumartesi verilmekte olan~ 
feraıwnm bu hafta için geri t..w. 
dığı babu almm•ıbr. 

········~~~~·~:~~~:~:·:~~·~~~~··ı· 
Falih Fıfkı ATAY, Necip Fazıl Kl

SAKOREK, Saut Kemal YETKiN, ı 
Abdülhak Şinaai HiSAR. Cencl f 
Memduh ALT AR. Burhan TOP. İ 
RAK, Nurullah Cemal BERK, Ziya 1 
Onnan SABA, Samet ACAOCiLU, 

Fuat Omer KESKINOGLU, n Fik 
ret ADİL'in yazılariyle çok ze.ngİA f 
eurette çıktı. f 

········ ·········-·····································! 
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DIŞ H E 
Cenevre 

Habes isinde .,. _, 

görüşmeleri 
gerginlik azalrlı 

r (Bafı 1. inci sayfada) 
lerine ka t'i muarız değildir. ltalya, 
Paıkalyadan az bir zaman sonra, bu 
aııaluadla Cenevreye delegeler gön
'°'ereceğini vadetmiş ve B. Musolini i
le B. dö Madariaga arasında doğru
'dan doğruya görüş teatileri yapılma
ıını iıtemiş ise de teklifleri reddedil
lhİ~tir. Binaenaleyh, Roma'da hakim 
olan kanaat, şimdiki muamelelerin 
görüımeleri karıştırmağa ve İtalyan 
:raferini bozmağa matuf olduğu mer

keziadedir. 
RCNna, 10 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Bu ıabah, ~alahiyetli mahfillerde 

ıöyleadiğine göre, ltalya ahyhindeki 
~ecri tedbirler kaldırılmadıkça mu
liasematın tatili imkanı yoktur. 

Bu mahfiller, son günlerde B. Flan
aen tarafından yapılan faaliyeti tas
~ib etmekte ve Cenevrede, Habeşis
lanıa en küçük itirazları bile büyük 
bir özenle gözden geçirildiği halde İ
talya tarafından verilen vesikaların 
ihmal edildiğini söylemektedirler. 

Cenevre, 10 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: On üçler komitesinin iki 
saat ıüren bu sabhaki gizli toplantı
sında B. dö Madariaga, İtalyan dele
geleri,.le salı günü Cenevrede bulun
rnayı düşünmekte olduğunu ve 13 ler 
koraiteaini per§c'mbe günü tekrar top· 
lantıya çağıracağ·nı ~öylemiştir. 

B. dö Madariaga B. Aloisi ve B. 
Volde Mariam ile yaptığı görüşme\cr 
hakk•da izahlar vermi~ ve şu nokta
ları teyid etmiştir: 

l. - Habeşistan, B. dö Madariaga 
ile B. Avenol'ün hazır bulunmaları 

'\'e törüşmelerin milletler cemiyeti 
çerçeyesi içinde yapılması şartiyle İ
talya delegeleriyle konuşmaya giriş

mece hazırdır. 
2. - B. Musolini, B. dö Madaria

gayı Romada kabul etmeğe, yahud 
paskalyadan sonra, delegelerini Ce
nevreye göndermeğe hazır bulunuyor. 

Bundan sonra, B. Eden, görüşme
lere başlandığı takdirde, B. dö Mada-

riagaya yardım ve görüşmelerin inki
şaf tarzını kontrol etmek üzere, 13 ler 
komitesinin, fasılasız surette çalışma. 
ya devam etmesi lazım geldiğini söy
lemiştir. 

B. dö Madariaga, 13 ler komitesi
nin yardımı olmazsa bu görüşmelere 

nezaret edemiyeceğini söylemiştir. 

B. Flanden zıd bir fikir yürütmüş, 
3 martta verilen kararın, alakalı ta
raflar arasında doğrudan doğruya 

görüşmeler yapılması vadisinde oldu
ğunu söylemiş ve 13 ler komitesinin 
B. d3 Madariaga tarafından arzu e
dildiği zaman hemen toplanmaya ha
zır bulunmak şartiyle geciktirilmesi 
tt-klifinde bulunmuştur. 

B. Flanden bugün B. Van Zeeland 
ile uzun birkaç konuşma yapmıştır. 

Cenevre, 10 (A.A.) - 13 ler komi
tesinin toplantısı 13.30 da bitmiştir. 

B. Dö Madariaga'nın sah günü mil. 
!etler cemiyeti genel sekreteri B. A ve 
nol'ün huzuru ile, İtalyan ve habeş de. 
legleriyle görüşmesi kararlaşmıştır. 

B. Dö Madariaga, perşembe günü, 
görüşmelerinin neticesi hakkında 13 ler 
komitesine izahlar verecektir. 

Ara yerde, 13 ler komitesi, her iki 
muharib tarafa bir sual varakası vere
rek biribirilerinin harb metodları hak
kındaki şikayetlerini tavzih etmelerini 
isteyecektir. 

B. Yas Konsellos, 18 )er komitesini 
çağırarak yapılması düşünülen görüş

melerin aldığı şekli bildirecektir. Bu 
çağrının tarihi henüz tesbit edilme
miştir. Ve ltalya hakkındaki zecri 
tedbirlerin şiddetlendirilmesi henüz 

dü~ünülmemektedir. 

Görüımelcrin usulü hakkında he
nüz hiç bir karar verilmediği sanılıyor. 
Zira, delegelerden bazıları, milletler ce

miyetinin himayesi altında, alakalı ta
raflar arasında doğrudan doğruya temas 
yapılmasına tarafdar oldağa halde, 
bazılını, cemiyet delegelerinin bu 
görüşmelere bilfiil girmelerini tercih et
mektedirler. 

Lokarno devletleri de toplandılar 
Londra, 10 (A.A.) Havas 

ajansı bildiriyor: 
Fransız elçisi B. Korbin, Ce

nevrede, B. Flanden tarafından 
B. Edene tebliğ edilen gizli fran
ıız muhtırası metnini, dış işleri ba
kanlığı daimi mü ... teşarı B. Van 
Sittart'a dün öğleden sonra ver
miştir. 

Fransanın, Almanya ile uzlaş
ma muamelesinin filan yerde kal
dığı ve binaenaleyh, Londradaki 
Lokarno anlaşması gereğince taz
yik tedbirlerinin tatbiki lazım gel
diği fikrinde bulunduğu haber ve
rilmektedir. Bununla beraber, söy
lendiğine göre, Fransa, alakalı 

hükümetler tarafından tazyik ted
birleri hakkında bir karar verilin
ceye kadar bu tedbirlerin geçikti
rilmesine muvafakat etmekte ve 
bu kararların da hızla verilmesin
de ısrar eylemektedir. 

Teklif edilen gecikme Al-
man yanın Ren bölgesinde tahki
mata başlaması halinde hükümsüz 
kalacaktır. 

Fransa, 19 mart tarihli Lokar
no anlaşmasının 7 inci maddesin
de yazılı ve karşılıklı yardım le
ahhüdleri hakknıda olan pra
tik tedbirlerin tatbiki hususunda 
görü~melere giri~ilmesi için ısrar 
edecektir. 

B. Aloizi /,okarrwl·ulnrm loplan
tısıru'u miişalıid oluralL 

bulurwcak 

Cenevre, 10 (A.A.) - Lok:\rnoc~lar 

bu• :.in öğleden sonra toplanaci.\klardu·. 

B. Aloisi müşahid sıfatiyle komışına 

lar ' n hazır bulunac:ı!ltır. B. M:ısolini' -
ni.., zecri tedbirler kaldırılmadıkça , 19 

mart tarihli londra anlaşmaı;ını tasdik 
etmiyeceği s"lmlmaktadır. 

B. /on Ribbentrop Mii.lluı)·m'da. 

Berlin, 10 (A.A.) - B. Fon 
Ribbentrop dün akşam Kolonyaya 
gelmiş, ve hemen Mülhaym'a git
miştir B. Hitler orada tanınmış 
endüstiriyel Emil Kirdorff'un mi
safiri bulunmaktadır. 

B. f'lcmdcn'in yapacağı beyanuı. 

Cenevre, 10 (A.A.) - Havas ajan. 
sının diplomatik muhabirinin haber 
verdiğine göre, bugün öğleden sonra ya
pı lacnk Lckarno toplantısında, B. Flan
den, Versay andlaşmasının 42 inci mad_ 
desinin Almanya tarafından bozulması 
neticesinde alınabilecek olan müşterek 
ve ukeri her türlü tedbirler bahsında 
Fransa'nrn hareket serbe:;tliğini tama
men muhafaza ettiğini söyliyecektir. 

Sanıldığına göre, B. Eden Almanya 
ile yapılmakta olan görüşmelerin devam 
etmekte olduğunu ve Büyük Britanya'. 
nın, bu görüşmelerin yarıda kalması or
taya ç:kması muhtemel netİct!yİ şim. 

diden gözden geçiremiyeceğ'ini söyliye. 
ccktir. 

B. Van Zeeland, İngiliz ve fransız gö
rüşleri arasında mutavassıt rolü oyna. 
yabilecektir. 

l.olwrno dn•letft>rinin toplaııtısı. 
Cenevre, 10 (A.A.) - Lokarno dev

letleri görüşmesi saat 15 de başlamıştır. 
Toplantıda İngiltere adına B. Eden ve 
Lord Halifaks, Fransa adına 83. Flan
den ve Pol Bonkur, İtalya adına da Ba. 
ron Aloizi ve B. Nokko bulunmuşlar

dır. Baron Aloizinin bu akşam Cenevre. 
den hareket edeceği haber alınmıştır. 

Cenevre, 10 (A.A.) - Lokar
no toplantısı saat 19.30 da bitmiş
tir. Görii melere s at 21.15 de 

ULUS 

L R 
Atatürk le 

Prens Pol arasında 
Reisicumur Atatürkle Y ogos

lavya naibi Prens Pol arasında 
aşağıdaki telgraflar teati olun
muştur:. 

Altes Ruayal Prens Pol Kara
jor jeviç 

Belgrad 

Altes Ruayalinizin mazhar ol
duğu büyük bahtiyarhğı derin bir 
sevinçle haber alıyorum. 

Bu mesut fırsat yüksek muhab
bet ve samimi dostluk h!sler:mi 
tekrarlamak ve gerek Altes Rua
yalinize gerek Altes Ruayal pren
ses Olga'ya en hararetli tebrikle· 
rimin arzına imkan vermektedir. 

ATATÜRK 

Ekselans Cumur Reisi 
Ankara 

Genç prensesin doğumu müna
sebetiyle vaki tebrik ve dilekle
rinden dolayı Ekselansınıza gerek 
ben, gerek prenses bütün kalbi
mizle teşekkür ederiz. 

B. von Hös öldü 
Londra, 10 

(A.A.) - Al -
man elçisi von 
Höş, bu sabah 
giyinirken füc • 
eten ölmüştür. 

Dün sıhati pek 
mükemmeldi ve 
ölümünün bu 
kadar yakın ol
duğunu sandı

racak hiç bir 
sebeb yoktu. 

B. Yon Höş 

' 

1924 de Paris elçilifine tayin edilmiş, 
1932 de Londraya gönderilmiştir. 55 
ya~ında idi. 

Berlin, 10 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: Sıyasal mahfiller, B. von 
Höş'ün vefatının, son derce mühim İn
giliz • alman görüşmeleri yapıldığı şu 
sırada, almanya için büyük bir kayıp 
olduğunu söylemektedirler. Aynı 

mahfiller B. von Ribbentrop'un ya
kında Londra'ya gitmesi ihtimali ol
duğunu ilave etmektedirler. 

Londra, 10 (A.A.) - Londra dip
lomatik ve sıya~al mahfilleri, Alman
ya büyük elçisi fon Höşün ölümünden 
dolayı büyük teessürlerini göstermek

tedirler. 

~----... ·------~ 
Şamda bir kiliseye süikast 

yapıldı 

Şam 1 O, ( A. A.) - Suriye hris
tiyan cemaatine ait kiliseye suikast 
yapılmıştır. Bir takım meçhul şahıs
lar kiliseye benzin dökmüşler ve a
teşlemişlerdir. Bununla beraber vak
tinde yetişilerek yangın söndürül
müştür. Yapılan tahkikat, suikastın 
Suriye hıristiyanlariyle nıüslümanları 
arasında anlaşma yapılmasına engel 
olmak için bazı siyasal gruplara men-
sup kimseler tarafından yapıldığını 
göstermiştir. 

fransız delegasyonu otelinde de
vam edilecektir . 

Cenevre, 10 (A.A.) - Alman 
haber alma bürosunun öğrendiği
ne göre, Lokarno devletleri, İngi
liz kanaatine uygun olarak, hakem 
görüşmelerine devama karar ver
miştir. B. Eden alman planındaki 
bazı noktaların aydınlanması 
için alman hükümetile yeniden te
masa memur edilmiştir. Lokarno 
devletlerinin mayıs ortasında kon
seyin toplantısı esnasında tekrar 
toplanmaları düşünülmüştür. Bu 
akşamki toplantı sadece bugünkü 
görüşmeler hakkında müşterek 
bir tebliğin kaleme alınmasına 
hasredilecektir. 

.._ .. • ' ' r" ,., ' 

• • aft.alık sıyası icmal 
Habeşistanın vaziyeti Fenalaştı 

Hafta arası harb sahnesinden ge
len haberler, habeş ordularının bü
yük bir mağlubiyete uğradığını bil
dirmektedir. Bu mağlubiyet şöyle i
zah ediliyor: Harbın başlangıcından
beri habeşler çete muharebeleri yap
makta ve İtalyanların ileri hareketle
rine bu tabiye ile mani olmağa çalış
makta idiler. İtalya askerleriyle ha
beş askeri arasında silah teçhizatı ba
kımından mukayese kabul etmiyen 
bir fark olduğuna göre, en iyi askeı·i 
mütehassıslar da bu tabiyeyi muva
fık bulmakta idiler Diğer taraftan İ
talyanların tabiyesi habeşleri toplu 
bir halde muharebeye icbar etmek 
noktasında toplanıyordu. Nihayet İ

talyanlar, kendilerine Tsana gölü yol
larını açan Aşangi muharebesinde bu
na muvaffak oldular. Habeş impara
torunun emirleri yanlış mı anlaşılmış, 
yoksa bazı kumandanlar bu emirlere 
riayet mi etmemişler? henüz kati o
larak anlaşılmayan bir takım sebeb
lerle habeşler toplu bir halde muha
rebeyi kabul etmişler ve çok faik olan 
ltalya silahları karşısında kırılmışlar
dır. Şimdi artık Habeşistanın şimali 

tamamile düşmanın istilası altına geç
miş bulunuyor. Bu acı mağlubiyetten 
sonra bir takım kabile reisleri de ltal
yanlara iltihak ettiğinden askeri ba
kımdan Habeşistanın vaziyeti ümid
sız denecek kadar fenalaşmıştır. 

** * 
Mısırın teşebbüsü 

ltalyanların Tsana gölü mmtakası
na doğru ilerlemeleri Üzerine Mısır 
hükümeti İtalya hükümeti nezdinde 
teşebbüste bulunmuştur. Malumdur 
ki Tsana gölü Nil nehri sularının kay
nağıdır. 1906 senesnide yapılan bir 
anlaşma ile bu sular üzerinde İngil· 
terenin alakası tanınmıştır. lngiltere 
ve Mısır bu suların başka bir mecra
ya çevrilerek Nil nehrinin susuz bıra

kılmasından korkmaktadırlar. 

Maamafih ltalya hükümeti Mısı
rın teşebbüsüne karşı cevab vermiştir. 

Bu cevapta Mnsrrın ve Sudanın men
faatlerine dokunmak mevzuubahs ol
madığı bildirilmekte ve ltalyanın her 
türlü teminatı vermeğe hazır olduğu 
ilave edilıaektedir. 

Diğer taraftan bazı İtalya gazete
leri İngilterenin ve Mısırın Tsana gö
lü mrntakasındaki alakalarının yalnız 
Tsana gölü ve Mavi Nil sularına mün
hasır olduğunu, topraklar üzerinde 
hiç bir hakları olmadığını yazmakta
dır. İtalyanın su mecralarını değİf· 
tirmeğe niyeti olmadığını ve esasen 
bu toprağı değiştirmeğe erazinin ta
bii teşkilatı mani olduğu ilave edili
yor. Tsana gölü mıntakası otuz sene
denberi İngiliz nüfuz mmtakası ola
rak tanınmıştı. İngilizler şimdi yalnız 
sularla iktifa ederek Sudana yakın 
olan bu mıntakaları ltalyaya terket
meye razı olacaklar mı? 

*** 
On üçlerin içtimaı 

Habeşistandaki İtalya askeri za
ferinin ferdasında on üçler komitesi, 1-
talya - habeş davasına nihayet vermek 
için toplanmıştır. Bu komitenin top
lanması bir ay evel kararlaşmıştı. 

Fransız kabinesi değiştikten sonra 
zecri tedbirlerin şiddetlendirilmesi İ· 

çin on sekizler komitesi toplanacağı 

sırada yeni fransız başbakanı Flan

din tarafından bir sulh teşebbüsü da
ha yapılması ileri sürülmüş ve bunun 
Üzerinedir ki on üçler komitesi içti
maa çağırılmıştı. Ancak bu komite 
toplanacağı sırada Almanya Reni iş

gal etti. Londrada Lokarno devletle
rinin toplanmasına karar verildi. On
üçlerin burada içtima etmesi düşünül
dü ise de Londrada içtima yapılmadı. 

işte bu içtima nihayet geçen çar
ııamba günü Cenevrede yapılmıştır. 

Fakat aradan geçen bir ay zarfında da 
Habeşistan büyük bir askeri mağl\ıbi

ycte uğramıştır. On üçler komitesi he
nüz müsbet sulh teklifi. yapmış değil

dir. ilk meşgul olduğu mesele, İtalyan
ların Habeşistanda zehirli gaz kul
lanmalarıdır. 

Komite, bu gibi gazleri kullanma
malarını iki muharib tarafa bildirme
ği kararal§lırmıştrr. 

Sulh mcs;::lesine gelince: İtalyan 

şartlarını öğrenmek için on üçler na
mına hususi temaa yapılmaaı dü,ünü
lüyor. Fakat işler Cenevrede ..ürün
mekte iken Haheşiatan da iıtillya uğ
ruyor ve ftalya da tartlarını ağırlat
tırryor. İtalyanlar şimdi bütün Habe· 
şistanın müstemlekeleri olmumı isti
yorlar. Halbuki vaktiyle Muaolini as
len habeş olmayan vilayetlerin İtal
ya nüfuzuna bırakılmasına razı idi. 

* ** 
F ransanın planı 

Almanyanın dokuz maddelik pla
nına karşı Fransada yirmi dört mad
delik bir plan ile cevap vermiştir. 

Avrupa dlinya barışının sağlamlaştı

rılması için ileri süriilen bu plan çok şü
mullüdür. Hukuk müsavatı, emnivd, 
silahsızlanma, kar~ılıklı yardım, mıl· 

letlerarası ticaretinin genişletilmesi, 

paranın İstikrarı. iptidai maddelerin 
paylaşılması gibi, her biri bir millet
lerarası konferansa mevzu olacak bir 
çok meseleleri ortaya atmaktadır. 

Fransa milletler cemiyeti kon&eyi
nin emrine bir de milletlerarası askeri 
kuvvet verilmesini ileri sürmektedir. 
Fransız planı tarafından ileri sürülen 
meselelerin hepsi de on beş seneden
beri devletleri alakadar etmekte, fa
kat yapılan teşebbüsler bir netice ver
memektedir. Silahsızlanma teşebbüı
leri suya düştü. Londra cihan iktrsad 
konferansı bir netice vermedi. Millet
ler cemiyeti konseyinin emrine bir as
keri kuvvet vermek de yeni bir fikir 
değil, eski bir fransız tezidir. Bunun
la beraber, anlaşılıyor ki alman pla
nı ile fransız planı karşılaıtırılacak

tır. Yani yeni uzun ve eski tecrübe
lere bakılacak olursa uzun müzakere 
ve münakaşa kapıları açıldı demektir. 

** * 
Fransanın ısrar ettiği nokta 

Fakat Fmasa dünyaya yeni bir nİ· 

zam verecek olan bu pla nlarla. Al
manyanın Ren mmtakasını İşgal et
mesi üzerine meydana gelen vaziyeti 
biribirine karıştırmıyor. Esasen Al· 
ınanya ile Fransa arasındaki en bü. 
yük ihtilaf mevzuu da budur. Fransa, 
dünyayı düzeltmeği sonraya bıraka· 

rak bugün Almanyayı sorguya çeki
yor. Almanya ise, Lokarnoyu ihlal et
mekten doğan mesuliyet bahsini dün
yayı düzeltmek gibi umumi bir plan 
içine sokmaya çalışmaktadır. 

Fransa, Lokarno devletlerinin içti
maında ısrar etmekte ve bu devlet
lerden vazifelerini yapmalarını bek
lediğini bildirmektedir. Lokarno mu
ahedesinin ihlal edildiği aıik&rdır. 
Fakat lngilterenin iddiasına göre, 
Fransa tecavüze uğramadığından aı
keri yardım mevzuubahs değildir. 1-
talya hııkkında tatbik edilen iktısadi 
7ecri ted'3irler l:-ir netice vermediğine 
göre Almanya. hakkında tatbikinden 
de bir netice elde edilemez. O halde 
bugün için yapılacak bir şey yoktur. 

* "'* 
Kurmay görüşmeleri 

Yapılacak bir şey varsa, o da Fran
sa tecavüze uğradığı takdirde 
ne şekilde askeri yardım ya • 
pılacağı meselesi Üzerinde gö • 
rüşmekten ibarettir. Bu da işte kur
may görüşmeleri denilen müzakerele
re yol açmıştır. Fransa ile İngiltere 
l'!rasındaki nisan 1904 anlaşmasından 

sonra başlayan ve dokuz sene devam 

eden kurmay görüşmelerinin nihayet 

lngiltereyi büyük harba sürüklediği

ni hatırlayan İngilizler, bugün de bu 

yolda müzakerelere girişilmesini ilti

zam etmiyorlar. Kurmay görüş&neleri 
in ... iliz kamoyunda adeta heyecan u-

yandırdı. İngiliz gazetelerinin sayfa.

lnı mektuplarla dolu. Fakat İngiliz 
h .:kümeti, bunların tamamiyle teknik 
:ner-ele olduğunu, lngilterenin yeni 
bir tcahhüde gırışmiyeceğini ve bu 
görüşmelere başlamak Almanya ile 
uzlaşma yolu aramaktan vazgeçmek 
demek olmadığını bildirerek fikirle
ri teskin etmiştir. Filhakika bugün 
Almanyanın Fransaya karşı taarruza 
geçmesi muhtemel olmadığına c öre 
bu görüşmeler a skerler araısında bir 

- Sayfayı çeviriniz· 



SAYFA 4 

Giindelik 

FRANSIZ 
( Ba§ı 1. inci aaylada) 

«>1 cennh fırkalar birleşmişlerdi. Fa· 

kat radikal sosyalistler ile sosyalist· 
lcr arasındaki cephe birliği ancak se
çimin sonuna kadnr devam etti. Bu 
fırkalar bir dafo seçimi kazandık

tnn sonra aralarrndn anla§amndıkla
rından sosyalistler, radikal sosyalist
lerden ayrıldılar. Yalnız kalan radiknl 
sosyalistler de dört senede mustakir 
ve devamlı bir hükümet kuramadılar. 
Bu yüzden parlamentarizm tehlike
ye düıtü ve Fransa da demokrasiyi 
bile tehlikeye düşürdü. 

1932 seçiminden sonra ilk hükü
meti radikal sosyalist fırkasının reisi 
olan Herriot teşkil etmişti. Bu hükü
met, garib bir mesele yÜziinden, A
merikaya olan borçlar iıinden dolayı, 
istifa etti. Sonra gelen ve arkası sıra 
Paul - Boncour, Daladier, Sarraut ta. 
rafından teşkil edilen üç hükümet ta
sarruf tedbirleri yÜzünden yuvarlan
dı. Bundan sonra kurulan Chautemps 

kabinesi Staviski iskandahna kurban 
gitti. Sonra tekrar Daladier hükümet 
kurdu. Bu da sokak gürültüleri üzeri
ne çekildı. Bir aralık sokağın parla-

menbya hakim olacağı sanılmıştı. 

Fransız tarihindeki örneklerine bakı
lacak olursa, Fransanm adeta büyük 
bir ihtilal arefesinde olduğu sanılabi
lirdi. Bu endi~edir ki eski Cumur baş
kam Doumerguc'i iş başına getirdi. 
Sağlar bu heyecandan istifade ede
rek parlamentoyu kaldırmaya bile 

teşebbüs ettiler. Doumersue kuvvetli 
bir icra kuvvetinden bahsetmeğe baı. 

ladı ve kanunu esasinin tadili için te

§ebbüse girişti. Fakat radikal sosya
listler bu sağ tehlikesi karşı6111da kcn· 
dilerini topladılar ve bir hamle yapa
rnk Doumergue kabinesini devirdiler. 
Yerine gelen Flanden hükümeti mali 

buhranı önliyemediği için yerini La
val'a terketti. Lavalin sağlarla olan 
amepatisi avikardı. Falcat iktidarda 
kalmak için solları da idare ctmeğe ça
L§tı. Bu kabine zamanında Fransada 
aağ ve sol mücadelesi en had bir saf
hasına girmiştir. Sağlar başbakanın 
sempatisinden emin olduklarından a
çık harekete geçtiler. Bu vesile ile 
nümayişler yapmaya ba§ladılar. Tar
dieu faşistliğini gizlemekte mahzur 
görmedi. Bu tehlike kar§ısında radi
kal sosyalist fırkasmm mühim projesi 
ile sosyalistler ve komünistler birle
ıerek bir halk cephesi teşkil ettiler. 

takım akademik müzakerelere mün
hasır kalacak demektir. 

••• 
Franaz uçimi b41ladı 

Geçen pazartesinden itibaren Fran
aada aeçim mücadelesi resmen baıla

mııbr. Namzedler her tarafa afiıleri
ni asmaya ve seçim nutuklarını söyle· 
ıneğe başlamıılardrr. Bu defaki seçi
me ittirak edecek zümreler başlıca 
dört grupa ayrılır: Sağdan sola doğ
ru, Croix de F eu ve diğer faıist ter
tibi züınrele•. Radikal - aosyalistler, 
sosyalistler ve komünistler. 

En ehemiyetli zümre radikal sos
yalistlerdir. Bu zümrenin büyiik bir 
kıamı sosyalistler ve komünistlerle bir
leıerek bir 14halk cephesi" teıkil et
mivlerdir. Fransa siyasi kanaat itiba
riyle aol olduğu için sol zümre seçim· 

de kazanacak; fakat hükümet tetkili
ne ve bilhassa para işlerine gelince 
fransızlar çok konservatördürler. Bu
nun için sollar bir türlü hükümet teş
kil edemiyorlar. Bu garip vaziyeti bir 

İngiliz müellifi fll zarif ifade ile tari
fe çahtmıfbr: "Franaızm siyasi iyma· 
JU ka!binde yani sol tarafındadır. Fa
kat para cüzdanını da &ağ cebinde ta-..... ,, 

••• 
Souy.t Ru•ya u• Mogolistan 

Uzak tarktan gelen haberler, İç 
mogolistan ile Sovyet Rusya arasında 

bir karşılıklı yardım misakı imzalan

dığını bildirmektedir. Mançurya ja
ponlarm istilasına uğradığı günden
beri İç Mogolistan uzakıarkta aıdb 

•e müsalemetin devamı bakımından 

te~like'i bir mıntaka halini aldı. Man· 
çulto ile Mogoliatan arasında ilı:.ide 

b · r i •ila flar çıkıyor. Bu ihtilaflar ha· 

SEÇiMi 
Ne Fransımın, ne de başka bir mem
leketin tarihinde sol fırkalnrm bu de

rece kuvvetle birleştikleri görülme
miştir. Bugünliü •·Halk cephesi0 eski 
sol cenah kartelinden daha kuvvetli
dir. Binaenaleyh bu defaki seçimi 
bu partilerin kazanacağından fÜphe 
edilemez. Fakat mesele şudur: Acnba 
bir defa seçimi kazandıb.tan sonra hü
kümet t~kiline muvaffak olacaklar 
mı? Çünkü Fransada sol fırknlann 
mukadderatıdır: Seçimi kazanırlar 

fakat hükümet teşkil edemezler. 1932 
seçiminden sonra kuvvetli bir aol ce
nah hükümeti teşkil edememelerine 
acbeb, sosyalistlerle radikal sosyalist· 
lerin bir program üzerinde uyuşama
n-aları idi. Bu defa bu tehlikeyi ber
taraf etmek için olacaktrr ki "Halk 
cephesi" seçimden evvel bir program 
Üzerinde anla§maya çalı§lllaktadır. 

F:ilhakika komünistlerden radikallere 
kadar birçok zümreleri içine alan 
dağmık bir siyasi kütleyi bir program 
Üzerinde toplamak kolay değildir. 

Fransız gazetelerinin dört aydanberi 
yazdıklarına bakılırsa "Halk ceph•.&İu 
programının ana hatları §U olacakttr: 

1 - Fransa bankasının milliletti
rilmesi. 2 - Silah ve harb malzemeııi 
imal eden fabrikaların millileıtirilme
si. 3 - Haftada krrk saatlik meaai. 
4 - Ve belk' de frangın azıcık kıy
metten düşürülmesi. 

Ancak bütün bu zümreleri bu nolr 
talar üzerinde toplamak mümkün o
lacak mı? Ve toplansalar da b~ her 
~Ümreyi tatmin edecek mi? Yani her 
zümre bunu kafi görecek mi? Bura
aı meçhul. iç politikadan dı§ politika
ya gelince; Fransanın bugün kar§ılaı· 
bğı mesele Almanyaya kartı emniyet 
meselesi olduğuna göre, bu nokta Ü· 

zerinde iki fikir olmadığı iddia edile

bilir. 

Fransada her harici mesele üze
rinde bütün fırkalar toplanmıt değil
dir. Parti ayrrlıklar•na göre fikir ih

tilafı da olduğunu ltalyaya kartı ta· 
kib edilen siyaset bize göstermi§fo·. 
Sovyetlerle dostluk meselesi bile, bir 

ihtilaf mevzuu olabilir. Fakat Alman
yaya kar§ı takib edliecek siyaset me
selesinde her fırka birle§mİ§tİr. Bu
nun içindir ki Fransanın bugün kar§ı· 
la§tığı vaziyet üzerinde partiler ara
sında bir politika mücadelesi yapıl

ması beklenemez. 

• 
kikatte rus • japon ihtilafıdır. Çünkü 
Mançukuo japon nüfuzu altında bir 
memleket olduğu gibi, iç Mogolistan 

da sovyet nüfuzu altındadır. 

Sovyetler Mogolistana kar§ı yapı
lacak bir tecavüzün tehlikelerine bir 
çok defalar nazarı dikkati celbetmi§· 
)erdir. Fakat emri vaki siyasetlerinin 

çok rağbette bulunduğu bir zamanda, 
Mançuriyadaki japon, Habeşistanda

ki İtalyan ve Rendeki alman emriva· 
kiine benzer bir emrivaki karıısmda 
kalmamak için bir muahede imzala
mayı da faydah bulmu§ olacaklardır. 
Bu muahede ile Rusya bir tecavüze 
karsı Mogoliatanı müdafaa etmeği te· 

ehhüt etmektedir. Mogolistana kartı 
yapılacak bir taarruzun Rusyaya kar
sı yapılmıt bir taarruz sayılacaiiının 
herkesçe bilinmesi, ıüphesiz sulha 
yardnn eder. * 

1936 yılında dağıtılan 
asma fidanları 

1936 yılı içinde Tarım Başanlığı
nm 11 fidanlığından 87,500 a,ıh ve 
köklü ve 2,392,055 yalnız köklü as
ma fidanı, 50,896 muhtelif narencİ· 
ye fidanı, 500 bin çay, 66 bin 750 
dut, 605 fısbk, 16,205 muhtelif mey

va fidanı dağıtdmıfhr. 
Bunlardan 44,500 a~ılı köklü as

ma fidanı Erenköy fidanlığından be
ıer kuruf mukabilinde satılmıştır. 

Tekirdağ fidanlığından 45 bin aıı· 
lı köklü fidan Tekirdağ mıntaka mü
tehassısmm nezareti altında ve me
raklı çiftçiler eliyle kurulan tecrübe 
bağlarına tahsis edilmiştir. 

ULUS 

( 

Yabancı g 

t 
L'Europeen Paris gazetesinde Gc

rard Tongas imz.asiyle çıkan bir seri 
yazının ilkidir: 

Türkiye, Fransa'dn çok az tandır: 

Ekseriya §UDU mü~nhede ettim ki bu 
memleket hakkında ancak pek mÜp· 
hem fikirlere veya İyice kökleşmiş 

batıl itikadlara sahibiz. Eski Omıanh 
imparatorluğunun bu kısmının coğra
fi vaziyeti bile bizde adamakıllı ma
lum değildir. Hala birçoklarımız, 

Türkiyeden bahsederlerken, ancak 

bu memleketin küçük Asya'da 
bulunduğunu bilirler ve türklerin ata
larının dünyanın en eski medeniyet
lerinden biri olan Eti medeniyetini 
orada görmüı olduklarından haber
dar değillerdir. Ve hepsinin kötüsü, 
birçoklarımız da, eskiden farkta çok 
büyük olan fransız prestijinin timdi 
sefil bir halde sönmekte olduğunu 

düşünmekten uzaktırlar. Halbuki, 
hiç bir inkılabla kıyaslanamıyacak 
bir inkılabı yaratmakta olan Türki
ye Fransanın yardımını memnuniyet
lı!'ı kabul ederdi. Fransızlar, türlderin 
muazzam eserlerine karıı alaka gös
terecek yerde onlar hakkında bir sÜ· 
rü batıl itikadlara sahib olmakta de
vam etmektedirler. Sadece şu ''Türk" 

kelimesi bile derhal fransız muhay· 
yelesinde, zulümler, sıkıntılar ve 
dehşetler uyandırır. Bütün bunlar, 
haçlılar müdahalesi olmasaydı Avru
payı yok edecek olan Hun kabiyle1e
rinin torunlan olan türklere kar§ı 

içinde kinden başka bir şey bulmak 
istemedikleri tarihin acele ve taraf· 
kir tetkikinden kalma kötü hatıralar

dır. 

Ne vahim hata! Başlıca rolü, her 
milletin kendine has dehası, meziyet 
ve kusurlan, medeniyet ve barbarlık 
devirleri olduğunu herkese öğretmek, 

bir kelimeyle her milletin kalitesini 

herkese sevdirmek ve bu suretle u
mumi ahenge yardım etmek olan ta
rihin bazen bu kadar fena tehir edi
lebildiğini müşahede etmek ne can 
sıkıcı bir şeydir. 

Çünkü, mevzuu bahsolan sathi ve 
tarafkir bir etüd, neticesi yanlış bir 
tefsirden başka bir şey değildir. Bu
na kani olmak için tarihi yeniden ele 
alarak, bitaraf bir gözle tetkik etmek 
kafidir. O zaman görülecektir ki türk
lerin barbarlığı bir istisna teşkil et. 
mez: yunanlıların ve romahlann a
tııları gibi bizim atalarımız da bar
bardılar. Ve büyük haçlılar seferle
rimiz zamanında, hıristiyanlar da 
müs1ümanlar kadar cinayetler i§ledi
ler. Öte yandan, mısırlılar, yunanlı
lar ve romalılannki gibi parlak me
deniyetler mevcud olduysa. bugüne 
kadar meçhul kalmış, fakat hepsin· 
den Önce meydana geldiği içni, daha 
az alakaya layık olmıyan bir mede
niyet vardır ki o da son arkeolojik 
keşiflerin bize ifp etmiş olduğu - bu 
keşifler ancak 1928 den başlar • türk. 
lerin ataları Etilerin medeniyetidir. 

Türkleri oldukları gibi görmemek

te neden inad etmeli? Elisee Reclus 
"Ceogragraphie Universelle'' inde on
ları §Öyle tasvir ediyor: "Başta bu
lunmanın ifsad edemediği, tazyik al
tında kalmanın alçaltamadığı türk, 

ıüphesiz ki, meziyetlerinin bütünlü
ğiyle en fazla hoıa giden insanlardan 
biridir. Asla aldatmaz: Namuslu, dü
rüst, doğru olan türk, bu yüzden kom
§Uları yunanlı, suriyeli, İranlı ve er· 

meni tarafmdan istihza veya merha. 
mete layık görülür. Kendinden olan
lara kar§ı çok teaanüdlü olup mem· 

nuniyetle bölüşür, fakat biç bir za
man İstemez; ne denirse denain, Le
vantenlerin yığıldığı şehirler müstes
na olmak üzere, bahşi§ ifrah, garbta 
şarktan fazladır. Türk köylülerinin 
samimi ve menfaat endişesinden u
zak dostça kabulünden derin bir su
rette mütehassis olmamı§ bir &eyya
ha, hatta en müşkülpesend ve en 

çekinirleri arasında bile rastlanmak 
mümkün müdür? Bir yabancı görür 
görmez aile reisi ko§arak onun inme-

---- - -- -
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sine yardım eder, evinin en iyi yerine 
en kıymetli halısını serer, ve onu Üze
rinde dinlenmeye davet eder, ve bir 
hizmette bulunmak sevinciyle, hemen 
yemeği hazırlamaya koşar." 

Fransanın csırlarca müddet şark
ta oynadığı üstün rolü Türkiyeye 
borçlu olduğumuzu neden unutuyo· 
ruz? İki memleket arasında dostça 
münasebetler, Fransayı alman İı;tila
gından kurtaran Süleymanla Birinci 

François arasında yapılmıt olan itti
fakla doğmuştur. O zamandanberi 
fransız · türk dostluğu, bütün güç
lükler ve sıkıntılar arasında kuvvet
lenmekten geri kalmadı. 1630 da, 
Fransanm tarktaki nüfuzu en yiiksek 
mertebes.inde bulunduğu sırada, 

Fransanın f stanbuldaki elçisi, bir ne· 
vi hıristiyanlarm sadrazamı gibi bir 
şeydi. Ticaretin inhisarı tamamiyle 
bizim elimizdeydi: İngilizler, alman· 
lar, İspanyollar, Hollandalılar ve İ
talyanlar ıarkta ancak bizim bayra
ğımız altında iş görebiliyorlardı. 

Ve eğer, her feye rağmen, Fran· 
sanm prestiji, Türkiyede bugün de 
çok büyiikse, biz bunu bu eski ve te
sirli nüfuza borçluyuz. Bu memleke
tin medeniyeti Üzerinde fransız tesi· 
ri birkaç asırlık bir maziye maliktir: 
Demek ki türkler memleketimizi bir 
itiyad eseri olarak sevmektedirler. 
Onu çok sevmektedirler ve dostluk
larına mukabele etmediğimizi gör
dükçe de çok canları sıkılmaktadır. 

Onun içindir ki, sayın devlet adamı· 
mız Edvar Eryo gibi birkaç bütük 

fransız Türkiyede parlak bir şöhrete 

:sı 
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maliktirler ve hak:M bir muhabbetle! 
sev' lmekted iri er. 

Bütün büyük ihtilallerin yuvası, 

bütün büyük insnnhk hareketlerinin 
ruhu olan Frnnsa, eski dostuna, tarİ• 
hinin en esaslı ve kati bir anında yar
dım etmeyi ihmal ederken, Almnnya 
ve Sovyet Rusya, büyük propaganda 
ve cömerdlik gayretleriyle bizim ye
rımızı tutmaktadırlar. Bu esnada 
fTansızlar "Beyoğlunda herkes fran• 
flZCa konuşuyor'' demekle iktifa edi· 
yorlar. Bu doğrudur, ve eski nüfuzu• 
muzun açık bir delilidir; fakat bu kA
fi değildir, ve esasen modern Türlü
venin kalbi artık Beyoğlunda bulun· 
mıyor: Türkiye yenileşmesine hara• 
retle çalışırken Fransa ona karşı ka· 

yıtsız davranmakta devam ederse, 
fransız • türk dostluğu yıkılmakta 

gecikmiyecektir. Türkler, sadakatsiz 
dostlarından ayrılmak ve daha emin 
yeni dostluklar tesis etmek mecburi· 
y~tinde kalacaklardır. Hem, bizim 
bu alakasızlığımız yalnız bir kancık
lık olmakla kalmıyacak, aynı zaman• 

da büyük bir hata teşkil edecektirı 

Bunda bizim heeabımıza büyiik bir 
tehlike vardır. Türkiyenin istikbali 
pek büyÜktür, bu memleket yakında 
kendisini heı1aba katmak İcab edecek 
kudretli bir devlet hr.line gelecektir. 
O zaman onun dostlarımız arasmda 
bulunması herhalde bizim lehimize 
clı.caktır ! Türkiye can çekiştiği aa• 
n 'dıf.ı bir zamanda Avrupaya iyi bir, 
ders vermi~tir, yükselen Türkiye ona 
he''·i çok daha muazzam bir ders Ye• 

rf'C"cktir. 

Çin protest su hakkında sovy~t 
g zetelerinin yazdıklurı 

Moskova, 10 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Sovyet hükümeti ile Çin 
hükümeti arasında teati edilen nota· 
lardan bahseden İzvesüya gazetesi, 

Mançurideki japon militarist gazete
leı inin sovyet • mogol protokollarmı 

tenkid ettiklerini anlatarak, bu ten
kidlerin hem japon militaristlerinin 

gizli niyetlerini açığa vurduğunu, hem 
de sulhun ve sovyet • mogol güvenli
gının bu anlaşma ile kuvvetlendiğini 
ispat etmekte olduğunu yazmakta· 

dır. 

Bütün sulhseverlerin Nankin hü

kümetinin protesto notasmı hayretle 
kar§ıhyacaklannı •e 8. Molotof, ce
vap notasmda, Mogolistan Üzerindeki 
Çin hakimiyetini tanıdığım açıkça aöy· 
lediğine göre bu proteatonun esaslı 

olmadığını ıöyliyen gazete, Nankin 
hükümeti bu protokolun hedefini bil
diği halde bu protestoyu yapmaya ne
den lüzüm gördüğünü sormaktadır. 

Gazete, Çin protestosunun japon 
tesiri altında verildiğinin muhakkak 
olduğunu anlatan Sovyet Rusyanın 

Mor:olistana kar§ı yapacağı yardımın 
her türlü menfaat kaygusundan uzak 
olduğunu ve Sovyetler birliğinin bu 
yardımla Çinin hükümranlık hakları
na karıı hiç bir niyet beslemediğini 

kaydetmekte, Çine karşı Sovyetlerce 
beslenen dostluk hislerini ve İstiklali
ni müdafaaya kadir bir Çin görmek ar
zusunu anlatarak, eğer Çin hüküme
ti, kendi hükmü altındaki toprakların 
bir hücum merkezi olarak kullanılmı· 
yacağını teyid ederse, Sovyetler bir
liğinin bahtiyar olacağını yazmakta· 
dır. 

Gazete, yazısını fU cümlelerle bi
tirmektedir: 

"Fakat ne yazık ki Mançurya, ja
pon emperyalizminin bir hücum ka
lesi haline girmit ve Çin milleti buna 
engel olamamıştır. Sovyet Ruaya an
cak Mogolistan halk cumuriyetinin is

teği üzerine ve kendi smrrlarmı mü
dafaa gayretiyle Mogolistan halk cu
muriyetine tehlike halinde yardımda 
bulunmağı taahhüd etmittir. Bu 
yarclım, Çinin hükümranlık haklarına 
karşı çevrilmiş bir hareket değildir • ., 

Aynı meseleden bahseden Pravda 

gazetesi de, ynpılnn protokolun ma• 
biyetini ve Çin protestosundaki delil• 
)erin yanlışlığını anlatarak, Sovyetler. 

Birliğinin Pekin anla§maamı eskiden 
"lduğu gibi §İmdi de meri saydığmı 

aöylemekte, fnkat bu anlaşmada ya• 
7ılı olduğu üzere, Mogolistan sınırla• 

rımn güvenliği için alınacak tedbir• 

leri görüşecek 1<>vyet • çin konferan• 

sı timdjye kadar toplanmadığı cihet• 

le, uzakşark Rusyasını tehdiddeta 

kurtarmak için aovyet • mogol paktı• 
Dm imzalandığını yazmaktadır. 

Paktın hiç bir hükümet aleyhine 

çevrilmediğini bu gazete de teyid ef. 

Dlekte, bu paktla Mogolistanm So•· 
yeller birliğince ilhak edildiği hafi .. 

kında japonlarca ileri sürülen iddia

ları gülünç bulmakta ve yazısını şÖ7,• 

le bitirmektedir: 

"Çin milleti, dü§manlarının ve ha• 

kiki dostlarınm kimler olduğunu ga• 

yet iyi bilmektedir. Çin hükümetiıaiQ 

protestosu, Sovyet Rusya • Çin müna

&ebeti tarihinde ancak Nankin bükü• 

metinin japon emperyalistlerinin t .. 

sirine mukavemet gösterememesi do. 

layısiyle doğan bir aafba olarak kaY.• 

dcdilecektir.,. , 

Kay as çiftliğinde 
inekhane 

Tamn Bakanlığı lzmirde Kayai 
siftliğinde bir inekhane tesisini dij .. 

ıünmektedir. Bunun için zootekni 
mütehassısı B. Nureddinin yerinde 
yaptığı tetkik üzerine verdiği l'apGI 

ı. 

incelenmektedir. 

Beyşehir gölünden 

su veriliyor 
Tarım Bakanlığı, bu kış yağan kai 

ve ye.ğmurlarla oldukca yük~elett 
1 

Beyşehir g"lünd--n kıı:lık meuuata 
su verilmc..,;ni m .!ıa ':ne c.ı-n3 e!mit
tir. 

• 
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11,A YAN -- HABEŞ HARBi Fransız plamııın 

al\:isleri devanı 
ediyor lt· lyanl r boyuna ilerliyorlar 

Biı. .. İrlant ı 
Adisababaya 

dolitor İtalyanların katiyen 
varanıı) aca <larıııı söyliyor . 

Var~ova, 10 (A.A.) - Varşova'da 

kamoyun duyguları, fransız bükü.meti
nin verdiği muhtıranın, Fransanın Av
rupayı organize etmek için görüimele.. 
re ha~lamak niyetinde oldu~~ın:ı isbat 
eylcd" ği merkez.indedir. (Başı 1. incı say&ada) 

kısmının italvan kıtaları gerile
rinde c teler hnlinde yen· den top
lan ca ları ve uzaclık a daha zi
yade h "ıcuma man~z bir vaziyet 
alan İtalyan münakale kılalarına 
larruzl....rda bulunaca!darı muhak
kaktır. 

Erilre kaynaklarından öğrenil
~iğine göre, yerli italyan askerle
rınd_n mürekkeb bir italyan kolu 
bugün Kobba ile Valdia arasında 
bulunmaktadır. Valdia Dessi~nin 1 
ancak 100 kilometre kadar şıma
lindedir. 

Bu kola müvazi bir surette iler
liyen başka bir itaiyan kolu ise 
kervan yolundan gitmekte ve 
Mugya civarına gel mit. bulunmak
tadır. Mugya Magdalanın 80 ki
lometre kadar şimalindedir. 

A ussa bölgesinde 
I talynaların vardıkları yerler 

Gondar bölgesinden gelen ital
Yan kolu ise cenubu şarkiye doğ
ru akmaktadır. Debratabor'un düş
lüğü haberi her an beklenmekte
dir. 

Aussa bölgesini işgal etmiş o
lan İtalyan kolundan vazıh haber
ler alınmamıştır. Bununla beraber 
bu kolun da umumi İtalyan taarru
ıuna iştirak etmekte olduğu ve hiç 
olrnazsa İtalyan ordularının sol 
cennhını taarruzlardan korumak 
için hareketlerde bulunduğu mu
hakkaktır. 

11

<I)) <ırcler italywı askerlerine 
yiyecek ıu~ıyorlar 

İtnlyan işçi ekipleri, gece gün
düz yeni yollar yapmak için çahş
rnakta iseler de ileri ita!yan kolla
rı o derece hızla yürümektedir
ler ki bunların İa§esinin ve levazı
mının otomobillerle~temini müm
kün olnuyacaktır. Bu iaşe vazifesi 
tayyarelere verilmiştir. Vaktiyle 
Makalle civarında olduğu gibi, 
tayyareler İtalyan kıta1arına para
!Üller!e erzak ve mühimmat yetiş
tireceklerdir. 

I tah·cmltır Acliscılxıl.m)·a 
varamıyacaklcırmı~ 

Londra, 1 O ( A.A.) - Son za
llıanlarda bir habeş kızılhaç istaa
Yonunu idare etmiı bulunan ve ha
len Londraya gelmit olan İrlanda
lı doktor Prof ilı, Royter muhabi
rine demiştir ki: 

"- Bence İtalyanlar katiyen 
Al disabahaya varamıyacaklardır. 
talyanlar için yağmurlar ile be

raber büyük bir imtihan devresi 
haşlıyacaktır. O zaman İtalyanla-

Tefrika: No: 31 

nn kendi ileri kollarını iace ede
bilmeleri çok r.üç, belki ele tama
men gayrı kabil olacaktır. B n, 
ynğmurların ita) yanları müthi b · r 
h zimete uwratacağına eminim.,, 

Aclisul abaya ital) cm bu~·rağını 
Geneı·al Grazimıi dilrncel.·mi!!. 

Roma 10, (A. A.) - Havas a-
jansı muhabirinden: . 

Askeri mahfiller, General Grazı
ani emrindeki İtalyan kıtalannm pek 
yakında ileri hareketine başlıyacağı 
fikrindedirler. Her halde Adisababa 
üzerine İtalyan bayrağını General 
Greziani dikecektir. 

Son günlerde Somalideki İtalyan 
krtalarma 200 kamyon gönderilmiş
tir. Bu kamyonlar Harrar ve Adisa
babaya doğru •evkedilmektedir. 

Haber alındığına göre Romanın 
kuruluşunun yddönümü olan 21 ni
san tarihinde İtalyan ordularının 
ileri hareketine müteallik mühey
yic bir haber neşredilecektir. 
İtalyanların cenup cephesinde muh

telif noktalarda taarruza geçtikleri 
haber verilmektedir. 

Şimal cephesinde, Dessie yolu ü
zerindeki Ualdinin §İmalinde ş idcletli 
muharebelere başlanmıştır. 

lud)·a11 rP-&mi tebliği 

Roma, 10 (A.A.) - Mareşal 
Badogliyo 181 numaralı resmi teb
liğinde bildiriyor: 

Tayyarelerimiz Birgut, Segat, 
Dagamedo, Daggabur, Sassabaneh 
ve Bulale' deki ha beş mevzilerini 
bombardıman etmişlerdir. Bu bom
bardımana 22 tayyare iştirak et
mİf ve hepsi üslerine dönmüıler

dir. 

ltnlymı-lwbcş lwvuetleri J1 alclia'

'da karşıla§tılar. 

Adisababa, 10 (A.A.) - Ha
vas ajansı muhabiri bildiriyor: 

İmparator krtalarının Dessie
nin 80 kilometre şimalinde Valdi
ada İtalyan kuvvetleriyle temasa 
girdikleri haber verilmektedir. 

I tal yanlar Gondarda bir 
w~·ycıre nieytlanı kurdular 

Asmara, 10 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabiri bildiriyor: 

İtalyanlar Gondar'ı geçmişler 
ve Gondarla Tsana gölünü ayıran 
muazzam ovanın baıladığı nokta
ya yerletmiılerdir. Kıtalar Gon
dar' da bir tayyare meydanı vücu
de getirmitlerdir. 

Küçük tayyareler, daha şim
diden bu meydandan faydalan
maktadırlar. 

di. Burası biraz sıcak ... 

Burada tebarüz ettirildiğine göre, 
muhtıra bir siyasal vesika olmaktan zi_ 
yndc bir beyanname mahiyetini haiz 
bı:lunmaktadır. 

Oto taraftan Varşovada tebarüz et. 
tir ldi.ğine cöre, rnuhbra §Uki Avrupa 
üzerinde fazla ısrar etmektedir. Hal
buki bugün derin düşüncelere sebeb o
lan şarki Avrupa değil, garbi Avrupadır. 
Bir araıuluaal komisyon karulması tek.. 
lifi de Varıovada dikkati çekmektedir. 
Ren aiyasa11 ne değişmiıtir, ne ele de
ğişecektir. Çünkü Vartova, bir taraftan 
Polonya • Almanya ve Polonya - Sov_ 
yet Rusya arasındaki m~ıtakar münase
betleri hiç bir ıeyin ıarsmamasına ve Ö

te taraftan da Polonya • Fransa ve Po
lonya - Romanya ittifakını hiç bir şe
yin bozmamaıma nazaret eylemektedir. 

P.>lonya kendi menfaatleri bahsinde 
bizzat kendisi karar verir. Bu keyfiyet, 
Polonya siyasasının esaslarından biriai· 
di.·. 

lsveç gazetelerinin )'azdıkl.arı 
Berlin, 10 (A.A.) _ Alman .haber 

alma bürosuna Stokholmdan bildirili. 
)'Ol": 

Bir kaçı hariç olmak üzere, bütün ga. 
zetc'er fransız planını tenkid ediyorlar. 
Bu cümleden olarak Ösqöte Korres. 
pondaten gazetesi, Fransanın gayretleri 
esas bakımından kollektif güvenliğin 
her halde kollektif bir harb çıkarmaya 
matuf olduğunu yazıyor ve diyor ki: 

Statüko Avrupada daha ziyade sağ
lamla§tırılmahdır, buna karJı, alman 
piam hiç §Üphesiz halisane bir surette 
tanzim edilmiş ve yapıcı mahiyettedir. 
Bu plan biricik anlaşma imkanıdır 

Stokholm Tidningen gazetesine göre, 
Fransız planının başanlmak ihtimali çok 

azdır. 
Fransız doatluiu temayÜlleriyle ta

nnunıı olan Dagenı Nühteter gazetesi 
dahi ayni fikirde bulunmaktadır. 

Kısa Dış Haberler 
* Paris - Devlet bankasının bi

lançosu 3 nisanda 1670 milyonluk 
altının dışarıya çıktığını göstermek
tedir. Altın kartJlığı yüzde 67 .42 ye 
dü§IDÜftür. ~ * Moakova - Ögrelmenlerle ö
teki okul itçilerinin aylddarmm art
brılması kararlaıtınlmıttır· Bu arbf 
yüzünden 1936 okul . tahaisab bir 
milyar fazlasiyle 12 milyar rubleyi 
bulmaktadır. * Moskova - Tokyodan bildiril
diğine göre dört japo~ fqiati T u a
jansı muhabirini tehdit etmiı, japon 
dü•manı olduğunu ve memleketten 
dış~nya çılanasmı söylemişlerdir. 

lzvestia gazetesi japon müfritleri
nir. amırlardaki tecavüzlerden sonra 
artık sovyet meınurlamıa ve bizzat 
elçiliğe karŞJ tecavü~d.e ~ulunduğunu 
ve bunun japon polısmın yardmuyla 
yapıldığını yazmaktadır. 

Ulıu meydanında, yıkılan TQfhan yerine yapılacak Sümer Banlı bincumdl 
temel hafriyatı b~lamııtır. Pek ')'akında bu İf bitecek ve temel atdcııccaktır. 

Bina önümüz.deki aene tamamlanacaktır. Resmimiz., temel hafriyatı laOli,.eti
ni gÖ6termektedir. 

================================================ı 

«Hindenburg» balonu bir irıza 
yüzünden yolunu de~tirdi 

(Safı l. inci ıaylada) 

kumpanyasına göre ehemiyetsiz 
olan bir arızadan dolayı, Hinden
burg balonu, Gaskonya körfezi 
yolu ile değil Akdeniz yolu ile dö
necektir. 

Paris, 10 (A.A.) - Hava ba
kanlığı, Hindenburg balonundan 
aldığı acele bir telgraf üzerine ba. 
lona Fransa üzerinden uçmak iz
nini verdiğini bildirmektedir. 

Marsilya 10, (A. A.) - Hinden
burg balonu bu sabah saat 9 da Per-

Anadolu Ajansının 
bir tekzibi 

Sabık yunan haf bakanı B. Ve
nizelosun ölümü dolayısiyle bir 
yabancı gazetede çıkan ve içine 
dost ve müttefik Romanyamn kıy
metli dıt bakanı B. Titüleskonun 
ismini de karıştıran bir yazının 
lstanbul gazetelerinde iktibas su
retile neıredildiği görülmüıtür. 

Anadolu Ajansı, Ankara resmi 
mehafili nezdinde yapbğı tahki
kata istinaden her türlü asd ve e
sastan iri olan bu yazının tekzibe 
bile değer bir yeri olmadığını bil
dirir. 

İpek böcekçiliği üzerinde 
çalşmalar 

Denizlide bir ipek böcekçiliği mek
tebi açılmı,tır. Bundan bqka Uzun
köprü ve Adapazarmda birer seyyar 
ipek böcekçiliği kursu tertip edilmit
tir. 

İspanyada cumur reisi . . 
seçımı 

Madrid, 10 (A.A.) - Bakanlar mec. 
lisi, parlamento ile birlikte cumur baş
kanını seçecek olan Kompronizario'· 
nun 26 nisanda seçilmesine ve cumur 
başkanının da 10 mayısta seçilmesine 
karar vermiştir. 

pinyan civarmda, hamız ~ • 
zerinde uçmuştur. 

Parla 10 (A. A.) - Hindenburı 
balonu öğleye doğru Liyon üzerin
den uçarak timale doğru gitmiştir. 
Öğleden ıonra Fredrihshafen'deld 
istasyonuna varacağı sanılıyor. 

"Hindenburg,, karaya indi 
Londra, 10 (A.A.) - Hindeıı

burg balonu bu akşam saat 17 ~ 
da Fridrihshafen de karaya inmit
tir. Balonun yolnız üç motörü işle. 
yordu. Bunlardan biri Akdeniz Ü• 
zerinde yolda tamir edilmiştir. 

Fıkra 

Bilen ve yiyen 
(Btlfl 1. inci .aylada) 

olmak üz.ere, bu adamcağızın 20I 
bin dolar yıllık al.dığını! Üçüncü 
bir fey daha meydana çı.kmq:, 

tröstün ifletme tekniğine aUl iic 
malin üçüne de reis elendi: 

- Bana salahiyetim dlfllldd 
aıaller .orayormnu.z. Size ne CC• 

vap verebilirim? d emİf. 
Bu haberin mkcuından ga. 

~elerde fU laavaddi olrıuluğa.. 
nazda norveçlilere hak oerma 
misiniz?: "Norveç hükümeti, mem 
leketin bütün ekonomik faaliyet .. 
/erini devlet kontrolu altına koyan. 
bir kanunu meclüe tekli/ etmiftir. 
Projeye göre vücuda getirilecek O• 

lan yük.ek ekonomi medüi, ıim
di üretimin hakimi olarak tröd· 
feri, kartelleri ve bütün luuu• 
ıri tqebbüsleri kontrol edecektir. 
Ba yeni meclistir, ki fU veya ba 
maldan ne kadar üretileceğini tu
bit eJecelı, yeni lqebbüalere de 
ancak o izin VeTecektir .,, 

Bu hikayeler duyulduğu 1.•a
kit, liberalizm, masumlar lmalın
dan son damla yağına kadar ağır• 
lığı altınla tartılan Ağahanın mez
hebini andırmıyor mu? 

** 
ter; ben anlarım. 

E:vonoölk ve Cte~n Pencereyi açtı, ve hemen kapadı. 
- Bu gürültü hoş bir şey değil. Bu sene 

kız kardeşiniz gelmiyecek mi? Sahi, bir be
bek bekliyor! ... EylUlde değil mi? Bu tem
muzda Nuvazik'e gidecek misiniz? 

~aruzdurlar. Bununla beraber onları aşkın 
cısmani cihetleri hakkında biraz aydınlat
~ahdırlar ... tabiat ... biraz başka bir yol ta
kıp eden siz bunları bilmemezlik etmemeli
siniz ... kim bilir belki biliyorsunuz da ... bu
n? bi.r .türlü anlayamıyorum ... mazinizin be
nım ıçın büsbütün karanlık olan bir kısmı 
var ..• 

Kayıtsız gibi dumıakta olan Bert'e doğnı 
başını iğdi: 

Yazan: Jale ŞARDON 
Türkı.·eye çevıren: Nasuhi BAYDAR ----··----- --

.. Perey sokağına kadar hızlı hızlı yürü
du. Omnibüs o sırada hareket etmişti. Bir 
arabaya atladı. Pencereden gördüğü her sa
ate bakarak: "Ona söylerim, hakkımda yan
lı~ düşünmesin." diye mırıldanıyordu. Zih
nınden uzun ve ciddi, münasib bir nutuk ha
z~:Iıyor ve heyecan içinde, bu nutkun ilk 
cumlelerini kendi kendine tekrarlıyordu. O
turacağı iskemleyi ve Alber'in karşısında 
~akınacağı tavurları, yapacağı hareketleri 

ep göz önüne get;riyordu. 
li .Alber ona kapıyı açtığı zaman tasalı ha
nı hemen sezdi. 

Bert, onun düşüncelerini tahmine çalı
şarak sordu: 

- Beni bekliyor muydunuz? 
f Alber, onun gecikmiş olduğunun sanki 
k~rkında değildi. Düşünceli fakat sakin, san
Bı 81,~ı!_ıyormuş gibi ihtiyatlı bir tavı1rla, 

ert ı opmeden salona girdi. 
- Yolda hiç güçlük çekmediniz ya? de-

Alber'in başka bir şeyler düşünerek ko
nuştuğunu gören Bert. 

- Hayır, gitmiyeceğiz, dedi. Annemin 
bu yazı deniz kıyısında geçirmek istediğini 
size daha önce söylemiştim. 

Alber'in dalgın halinden sıkılarak sustu. 
Öteki birdenbire: 
- Beni dinleyiniz... size söylemek isti

yordum ki .•. 
Sonra gülümsiyerck Bert'e yaklaştı ve 

sordu: 
- Tehlikede olduğunuzdan hiç şüphe 

ettiniz mi? 
Uzun zaman sustuktan sonra ciddi bir 

tavurla ilave etti: 
- Bu tehlikeyi bilip bilmediğinizi bil

miyorum. 
Oturdu ve Bert'ten biraz uzakta dura· 

rak, ona bakmadan, biraz tereddüdle: 
- Genç kızları hiç hazırlamıyorlar. 

Vakıa birçoktan sizden daha az tehl~keye 

Bert'e muhabbetle baktı: 
- Bana karşı daha samimi olunuz ... ba

na bazı zaman bir kadın ... bazı zaman da bir 
çocuk gibi görünüyorsunuz. Benim için bir 
g~nç kız pek yeni bir şey ... sizi daha vazıh 
gormek isterdim ..• 
• Masanın üstünden bir kitab alıp önceden 
ışaretlemiş olduğu bir yerini açtı ve iskem
lesinin yanında ayakta durarak Bert'e uzattı: 

\Bu Kırmızı ve Siyah'tır; şu satırları 
okuyunuz, dedi. Yalnız altlarını çizmiş ol
duğum şu üc satın. Bunların tam manasının 
ne olduğun~ bana söyleyiniz. Fakat, daha 
önce bilmek istediğim bunların sizce mana
sı olup olmadığıdır •.• 

Çok tatlı bir eda ile devam etti: 
- Size yalvarırım; cevab veriniz bana: 

sadece evet veya hayır, deyiniz ... evet mana
sında başınızla bir işaret verseniz bana ye-

-Cevab vermek istemiyor musunuz? Ne 
bir kelime, ne de bir işaret yok mu?... Si.z 
ne inadcısınız f 

Masanın önüne oturdu ve sesinde derin 
bir tatlılıkla: 

- Siz de şuraya geliniz ... Hiç bir şey bil· 
miyormuşsunuz gibi ben size anlatayım. Şu 
kağıda bakınız .•. görüyorsunuz ki ben si%· 
den daha fazla ürkeğim •.• fakat çekinmeyi• 
niz ... ilk önce size çiçeklerden bahsedeco. 
ğim. 4 

Alber'in susması için, öğrenmekten karii~ 
tuğu için Bert bağırmak istiyordu: "Biliyo
rum !" " 

Gözleri kfü:ük kol saatinde, kımıldamali
sızın, duygusuz, sanki kendi içine kana~ 
mak, Alber'den uzakla mak icin, hayattan 
ürktüğü, müphem surette bildiğini sandığı 
ve ne olduklarını hiç akla getirmek isteme
diği ve hele bu sırada, kendisine öyle 21,.at .. 
tıcı, öyle faydasız görünen bütün bu sevleri 
dinlememekten eakmdığı icin öylece, dir· 
seklerini masaya dayamiş duruyordu. 

(Sonu var) 
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Kaza olaıı llir nahiyemiz: Çaycuma 

Daima yeşil olan bu şirin yurd köşesinin 
bayındır lığı durmadan artıyor 

Çaycumadan bir görünüş 

Çaycuma, tabiatin zümrüd bir par

çaııdır. 33 köylü bir nahiye merkezi
dir. 300 kadar yapısı ve 1400 kadar 
nüfusu vardır. Kendden demiryoluna 
kadar engin bir yeşillik dalga dalga 

uzanıp gider. 
Toprak, cevherlidir. Halk, uyanık 

ve çalıtkandır. 
Çaycumalılar, nahiyelerinin ka • 

zaya çevrilmesini istemişleı·dir. Bu 

Çaycuma merkezinin hükümet ko

nağı ve partinin gelecek yıl halkevine 
çevrilecekolan gençler birliğini de ça
tısına alan yeni kurağı ve okul, yeni 
otel, göze çarpan değerli yapılardan
dır. 

Okul beş sıoıflıdır, ayrıca (20) 
kişilik yatı evi vardır. 195 talebesi ol
makla beraber okuma çağında olan 
çocuklara göre daha genişletiimek 

Çaycumada yeni Parti binası ,. 

dilek, Nahiye parti kongre.;İnden sü
züle süzüle Büyük Kurultaya kadar 
gitmit ve kurultay, Zafranbolu'nun 
(Ulus) nahiyesiyle beraber ( Çaycu
ma) nahiyesinde de kaza Örgütü ku

rulmasına karar vermiştir. Bu karar 
üzerine hükümetimizce gereken in · 

celemeler ve hazırlıklar yapılmıştır. 

Çaycuma'nın kazaya çevrilmesi, bu 
kere, ilyönkurulunca da •tuvib edil

miştir. 

Çaycumalılar, bundan çok sevin
mişler ve yeni kazalarının ( Çaycu
ma) yerine, isteklerini gerçekle~tiren 
büyiik Parti ve hükümetimizin kutsal 
devrim sembolü olan (Altıok) diye 

adlandırılmasını dilemişlerdir. 

ihtiyacındadır. Yatıevi köy çocukla
rının özenmeleri için çok çalışılmış -

tır. Gösterilen başarı, ilbaylıkça öv • 
miye değer görülmüştür. 

Çaycumayı demiryolu duarğına 

bağlıyan ve Filyos lrmağı Üzerinden 

geçen 586 metre uzunluğundaki bü
yük köprü ile 25 metre uzunluğunda· 
ki Tefen köprüsünün yapılmasını, 

Bavtl'dırlık Bakanlığı üstüne almı~ -

lardır. Bakımlıkça, bu köprüler için 
İncelemelere girişilmiştir. 

Çaycuma merkeziyle demiryolu 
durağı arasında iki kilometTelik yol 
ve duraktan Bartın yolu Üzerinden 

- kamun sınırına kadar - on iki kilo -
metrelik yol, kamuna bağlı köylerin 

Haf tanın maçları 
Ankara Ayaktopu kurulundan· 
Bu hafta yapılacak lik maçları aşa

ğıya yazılmıştır. 

Ankara Gücü alanında: 
Bugün: 

Gençler Birliği - Ankara Gücü genç ta
kımları saat 15.30 yargıç Ömer (D.S.) 

Muhafız Gücü - Demir Spor ikinci 
takımları saat 16,45 yargıç Resai (A.0.) 

Yarın: 

Ankara Gücü - Demir Spor birinci ta
kımları saat 14,30 yargıç Necdet (A.0.) 

Muhafız Gücü - Güvenç Spor birinci 
tnkımları saat 16, 15 yargıç Mahmut 
(AG.) 

'Muhafız Cudi alanında: 
BLgi.in: 

Çankaya - Altın Ordu genç trkımları 
saat 15.30 yargıç Fehmi (G. B.) 

Ankara Gücü - Gençler Birlif.'i ikinci 
h•kımları saat 16.45 yargıç Mehmet 

(A. O.) 

Ynrın: 

Gençler Birliği - Kır kkale biı·inci 

takımları saat 14,30 yargıç Lütfi ( M.G.) 

Altın Ordu - Çankaya birinci takım_ 
ları saat 16.15 yargıç Hakkı (B.Ş.) 

,, ,, ,, 

Atlr sr;'.)r kulübü 
yarışları 

Ankara atlı spor kulübü, memle
ketimizdeki bütün atlı spor kulüp
leri mensupları arasında, Cuınuriyet 
bayramında üç gün sürecek bir yarış 
hazırlrklnrına şimdiden başlamıştır. 

ortasını teşkil eden perşembe pazarı

na kolaylıkla gidilebilmek için on iki 

kilometrelik yol, köyden köye geçil

meğe mani olan bataklıklar Üzerine 

köprü ve menfezler, genç nahiye mü

dürü Celal Öztamur'un başarıcılığı 

ve köylülerin yüksek emekleri ve öz

verilikleriyle çok düzgün ve sağlam 
obr!l.k yapılmıştır. 

Çaycuma kentinde 110 dükkar 

vaı·dır. Çaycumanın yoğurtu meşhur -

dur. Son zamanlarda çok güzel legor 

tavukları yetiştirilmeye başlanmıştır 

Çaycuma'nın, kaza olduktan son -

ra, daha çok gelişeceğine ve pek çabuk 

ileri ilçelerimiz sırasına gireceğine şüp
he ycktur. 

iNKILAP VE iSTİKLAL 
KONFERANSLARI: 

Parti ilyönkurulu azasından Akın 

Karaoğuz tarafından 9 ·Mart· pazar 

günü Çaycuma'da "İnkılap ve istik

lal" konuları üzerinde iki konferans 

verilmiştir. Bütün Çaycumalılar de -

necek kadar kadın ve erkek büyük 

bir halk kütlesi, bu konferansları din

lemiştir. 

Belediyeleı· Bankasından= 
1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk Mektebi önünde

ki arsa üzerine yaptırılacak Belediyeler Bankası binasının götüril 
olarak ve (anahtar teslimi) suretile insası kapc:lı zarf usulü ile ve 
yirmi gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 357257 iiç yüz elli yedi bin iki 
yüz elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası Genel Direktör· 
lük binasında 29 Nisan 1936 çarşamba günü saat 14 de Banka 
ldare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu işe ait eksiltme şartnamesini, mukavele pro. 
jesini, fenni, umumi ve hususi ve malzeme sartnamelerile sair ced
vel ve evrakı (50) elli lira bedel muk<.bilinde Ankarada Belediye
ler Bankasından ve İstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. 
da mukim bina proje Mimarı Seyfi Arkan'dan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin: 
A) _ Türk vatandası olması, 
B) - En aşağı iki yüz bin liralık bir binayı muvaffakıyetle ba· 

şardığına dair salahiyetli makamlardan alınmış musaddak bir ve
sikayı haiz bulunması, 

C) Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını hamil bulunması, 
D) - 357.257 üç yüz elli yedi bin iki yüz elli yedi lira muham

men bedeli olan bu işi hdlen yapabilecek mali bir iktidarda oldu.. 
ğuna dair Bankalardan bir vesika almış bulunması, 

E) - Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liralık muvakkat teminat 
vermesi, 

G) - İsteklilerin be!linci maddede yazılı vesikaları eksiltme gü
niinden bir gün eveline kadar Bankaya ibraz ederek kabul ve taa. 
dik ettirdikten sonra tek~if zarfları içerisine koymaları, 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü azami saat 
12 ye kadar, ihale ~artnamesindc yazılı sartlar dairesinde ve mak
buz mukabilinde, Bankaya tevdi etmiş bulunmaları şarttır. 

(765) 1-1344 

Sakarya apartımanr altında bir mağaza 
h.1.ralıktır Kapıcı Ahn1ede müracaat 

l(aracahey Harası l\lüdürlüğüden: 
Hara ihtiyacı için iki yüz on üç bin kilo yulaf. yüz on üç bin 

kilo arpa. elli üç bin kilo mısır ve on dört bin kilo bakla kapalı 
?arf usulile eksiltmeye konmuştur. Bu işlerin hepsi için iki bin li
ra muvakkat teminat alınacaktır. Yulafın kilosuna altı buçuk ku
! LıŞ mısırın kilosuna beş buçuk kuruş arpanın kilosuna altı kuruş 
baklanın kilosuna beş buçuk kurus muhammen kıymet takdir edil
miştir. Eksiltme Karacabev Harası merkez binası içinde yapıla
caktır. Eksiltll'e günü 17 Nisan 936 cuma günü saat on beştir. İs
teklilerin o günü teminat ve vesikalarile birlikte Harada bulunma-
ları ilan olunur. (658) 1-1126 

Satılık Arsalar 
Yerıişehirin Kibar ve merke· 

zi ver terinde 40 ku rustan 1 S li· 
ra ·a k:ıdar Telefo•ı: ?()92 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH 
HUKUK HAK1ML1G1NDE N : 

Ankarada demirli bahçede he
lerliye icra memuru müteveffa 
Kazıma ait menkul tereke eşya
sının 21-4-936 salı günü ::;aat 10 
da mahallinde bilmüzayede sa
tılacağından talih olanların yev
mi mezklırda miizayede yerinde 
h"'"tr bulunmalnrı lüzumu ilan 
olunur. 1-1387 

Acele satılık piyano 
Miiceddet miikemmel bir a

det kuyruklu "Pelyel" marka 
piv;ıno satılıktır. 

Şehiı lokantasında teşhir e-
dilmektedir. • 

Tel. 3420 Bay Sclahacl<line 
miir::ıc-a;ıt. 1-1232 

ZAYİ 
531 No. lu bisiklet plakası 

kaybolmuştur. Yenisi alınacağın
dan eskisinin hükmü yoktur. 

1 
A. BELEDİYE R. 

İLANLARI 1 
İLAN 

11 nisan 1936 dan itibaren bi
rinci ekmeğe on bir buçuk kuruş 
fiat konulmuştur. 1-1395 

ANKARA 3ÜNCÜ SULH 
HUKUK HAKİMLİGİNDEN: 

Ankarada demirli bahçede be
lediye icra memuru müteveffa 
Kazıma ait bir tarafı Ayşe ve 
bir tarafı Rasime arkası pembe 
Ayse ve şoför Ahmed ve cephe
si demir li bahçeye giden yol ile 
mahdut 19-20 Nu. 3960 lira kıy
meti muhammeneli ve iki buçuk 
katlı bir ev ile ittisalinde 356 ve 
592 mesahalr 1881/ 30 lira kıyme
ti muhammeneli iki arsa ve ar4 

sa üzerine yapılmış 104/ 50 lira 
kıymeti muhammeneli bir tahta 
baraka ve mecmunun kıymeti 
muhammenesi 5949 lira olan 
mezkfır hane ve baraka ve arsa
lar 12-5-936 tarihine müsadif pa• 
zartesi günü saat 10 da bilmü
zayede satılacağından talib olan. 
ldrın yüzde 7,5 pey akçesile bir
likte Ankara 3 üncü sulh hu
kuk mahkemesine ve daha ziya
de izahat almak istiyenlerin 
mahkeme kalemine müraracaat 
la muktazi izahatı almaları lüzu-
mu ilan olunur. 1-1386 

Her fiyata ve her kabiliyette 
el veya elektrikle işliyen 

her çeşit 

Hesab Makinaları 

Ziyaeddin Said 
Erim 

İstanbul - Galata 
Voyvoda caddesi 40-42 

1-1339 

Çiçek Balosu davetiyeleri Türk Maarif Cemiyeti Merkeziyle Banka gişelerinqe, İstanbul eczanesinde ve İpekiş'te dağıtılmaktadır 
==========================================================::===============================================================================================:::::=s 

Tefrika: No: 37 

TOPYEKUN HARS 
Yazan: General Ludendorl 

Türhçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Böyle bir terbiye ile yetiştirilmiş olan
lar, icab eden müstakil hareketlerde, şahsi
yetleri gasbedilmiş olan gençliğin uzuvla
rından çok daha kabiliyetlidirler. Doğuşla
rmdaki asliliğe dayanarak kendilerine gen<; 
çağda iken askeri şekil vermeğe kalkmak, 
maksada pek az yardım edebilir. Herhangi 
hal ve takdirde, mekanik şeyleri öğrenmek 
kendilerine güç gelirse, bunun hiç bir ziya
nı yoktur. Onların manevi kuvvetleri, üstün 
bir kabiliyet göstermek için kendilerine va
kit ve zamanında kudret verecektir. 

Eski orduda, milli duygunun kuvvetlen
(fr·ilmesinin nasıl ihmal edildiğini düşün
di" '·çe, askerlik miikellefiyetini yaptıktan 
sc·•ra yedek ve recliflerin, hiç bir mukabil 
rrı· 'i t~si1 altma al nmadan, millet diismanı 

unsurların dağıtıcı tesirlerine terkedildikle
rini ve dünya harbında, nasıl hiç bir işe yara
maz araçlarla yurd sevgisi dersleri verilme
ğe çalışıldığını aklıma getirdikçe, hayat ve 
srhati tehlikeye soakn havsalanın alamıya
cağı bir ölçüde şerefsizlik. en ağır meşak
katler, ardı arkası gelmiyen mücadeleler 
içinde, alman askerinin mim ruhu, "mem
mm olmıyanlar" ın cazibelerine mukavemet 
edilmesini nasıl telkin etti diye, hala şaşıyo
rum. 

Alman askerinde olduğu kadar alman 
erkeğinde de, kendi canını vermek suretiyle 
ebedi olan ulusun hayatını güven altına al
mak gibi derin hir duygunun uyanık tutul
masının, kolay olacağına şüphe etmiyorum. 

Gençliğe tatbik edilecek olan disipline 
şekil verirken, ulus ruhunu kendine has tan
rı erişi ile uyandırmayı, bu ruhu ulusta ve 
bilhassa gerek askerlik hizmeti sırasında 
gerekse sonradan askerde uyanık tutmayı 

hiç bir devlet ihmal etmemelidir. 
Askerliğe uyup itaat etmeden disiplin 

denilen şeyin meydana gelemiyeceğini söy-

lemek bile zaiddir. 
Topyekun harbta disiplin en ciddi bir 

tecrübeden geçecektir. Onun için bu cihet, 
müdafaa ordusunda büyük bir itina ile te
min edilmeli ve bilhassa yedek kadroda gü
ven altına alınmalıdır. 

Subayın, harb cephesinde bile disiplinin 
muhafaza edilmesinin ehemiyetini ölçeme
diği ve onu korumak için icab ettiği şekilde 
müdahale edemediği şaşılacak bir şeydi. 

Yurd içinin dağıtıcı tesirleri altında ka
larak, anayurdun limanlarında yatan donan
manın birliklerinde ve yedek krtalarda di
siplin gevşedi ve birçok hallerde hiç korun
madı. Bu hususta, disiplinin ehemiyeti ka
dar "memnun olmıyanlar" m giriştikleri fa
aliyetin ehemiyeti de idrak edilmemişti. Bu 
durumun üzerinde, yedek askerleri yetiştir
mek için seçilenlerin de büyük tesiri dokun
du. 

Topyekun harbta, yalnız ordunun harlı 

eden kısmında değil, bu ordunun, düşman
dan uzak duran kısımlarında da disiplini, 
"memnun olmıyanlar" ın dağıtıcı tesir ve 

nüfuzlarına karşı sağ-lamlaştırmak gerek
tir. 

Disiplin, harbta, sulh zamanından daha 
ehemiyetlidir. Ulu5un varlığım idame için 
yapılan mücadelede, çıkarılacak olan fev
kalade kanunlarla, disipline karşı herhangi 
bir tecavüz, seri, kati ve gayet sert cezalan· 
dırılmahdır. (is). 1 

Tekmil orduyu biribirine bağhyan disip. 
lindir: ordunun güdemine imkan veren de 
gene disiplindir. O, toplu bir irade ile ha
reketi güven altına almakta, ferdleri bütüne 
bağlamaktadır. (Sonu var) 

(15) Bu husus gayet tabii bir mutalebe gibi 
görünüyor; fakat tabii değildir. Dünya harbı uzuı 
sürüp de disiplin gevşiyerek asker kaçaklan 
çoğalınca, 1918 de, alman harb divanları bu du
rum karşısında tamamiyle aciz kaldılar. Ôlüm 
cezası yerine, kendilerini korkulan düşman ate
şinden uzaklaştıran hapis cezaları verdiler. Hal· 
buki Fransız harb divanları, ulusu /mrtcrm"' 't 
maksadiyle alılahi bir var.ile olarak da:.a biı ;; .l 
önce ölüm cezası vcrivorlarclı. 
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Banknot 
Altın 

Güm üs 
Ufaklık 
Çekler 
'.Ecnebi paraları 

Hazine Bonoları 

Dahili Muhabir Bankalar 
Mahalli Bankalar nezdinde 
mevcut nakit 
Dahili Bankalar nezdinde va
desiz alacaklar 
Dahili Bankalar nezdinde va-
deli alacaklar 

Harici Muhabir Bankalar 
Harici Muhabir Bankalar nez
dinde vadesiz alacaklar 
Harici Muhabir Bankalar nez
dinde vadeli alacaklar 
Harici Muhabir Bankalar nez
dinde döviz röporu 

Röporlar 

Senedat Cüzdanı 
Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
Borsada Kote olanJar 
Borsada kote olmıyanlar 

'.Avanslar 
Esham ve Tahvilat mukabili 
avanslar: 
Borsada kote olanlar 164.164,34 
Borsada Kote olmr_ 
yanlar 118.833,85 
Emtea ve vesaik üzerine 
avanslar 
Senedat üzerine avanslar 
Sair Mütenevvi teminat üze
rine avanslar 

Borçlu Hesabı Cariler 
Açık Kredi 
Kefal~t mukabili Kredi 

İpotek üzerine Avans 
Sair muhtelif Borçlular 

Muhtelif Borçlular 
Muhtelif hesaplar 

-iştirak (hisse senetleri) 
'1enkuller ( 1) 

Makinalar 
Kasalar 
Tesisat 

) 
) 
) 

Mefruşat ) 
Gayri Menkuller (2) 

Banka Binaları 
Diğer gayrı menkuller 

Teminat Mukabili borçlular 
Nazrm Hesaplar 
Zarar 

1934 muamele senesinden mü
devver Zarar 
1935 muamele senesine ait Kar 

YEK ÜN 

2.520.07 5 22 
5.413 50 

24.727 -
350 65 

26.890 58 
2.998 48 

660.677 83 

216.804 93 

257.048 09 

55.138 46 

35.914 16 

168.793 45 

1.290.509 64 
55.720 60 

100.861 05 
7.699 09 

282.998 19 

3.341.660 01 
625.740 17 

1.001.351 87 

984.878 60 
753.7ll 20 

920.400 86 
!.630.876 271

/. 

55239 ~ 

19.163 26 
170 84 

204.600 24 
230 29 

(1) 136.600 Türk lirasına sigorta edilmiştir. 
(2) 109.500 Türk lirasına sigorta edilmiştir. 

2.580.455 43 
200.000 -

1.134 . .530 85 

259.846 07 

5.500 -

'I.346.230 24 

108.560 14 

5.2.51.7.50 24 

1.738.589 80 

705.322 39 

2.551.277 131/2 
213.590 40 

55.239 89 

19.334 10 
1.360.556 21 
8.880.537 79 

204.369 95 

26.615.690 631/2 

Sermaye 
Kanuni ve Nizami ihtiyatlar 

Muhabir Bankalar 
Vadesiz alacaklar 
Vadeli alacaklar 
Döviz röporu 

Ticari Mevduat 
Vadr.siz 
Vadeli 
Taahhüt mukabili 

3.559.181,11 
1.465.756,91 

Ticari olmıyan Mevduat 
Vadesiz 
Bir ay vadeli 

Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir seneden fazla vadeli 

Memurların ihtiyat ve Basiret 
Sandığı 

Tediye Emirleri 

Sair Muhtelif Alacaklılar 

Muhtelif alacaklılar 
Muhtelif hesaplar 

Tahsis edilmi§ Kar§ılıklar 

Talep olunmamı§ Temettüler ve 
Kuponlar 
Teminat Mukabili Alacaklılar 
Nazım Hesaplar 

YEK ÜN 

Türk Lirası Türk Lirası ..:..-:.:..=.::....::____ ____ "':""" 

38.881 24 
1.431.847 941/2 

166.446 ~ ----

5.024.938 02 
1.722.623 ~ - --

2.125.229 87 
6.234 -

271.017 64 
121.823 65 

424.578 08 
1.854.654 38 

1.658.000 -
213.490 42 

1.637.176 001/2 

6.747.561 62 

2.524.305 16 

269.812 08 

39.217 52 

2.279.232 46 

1.004.001 87 

1.799 50 

1.360.556 21 
8.880.537 79 

26.615.690 631/ 2 
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ZİMMET 

}.i[aaşat ve tİcretler 
İdare Masrafları 
Vergi ve Harçlar 
Muhtelif Masraflar 
Muhtelif Zararlar 
Amortismanlar 
Verilen Faiz 
Verilen Komisyonlar 
Geçen seneden Müdevver Bakiye. 

YEK ÜN 

-------

Eti Bank tan : 

Türk Lirası 

262.570 46 
82.188 95 

2.607 03 
111.246 421/2 
39.567 Ol 
44.814 28 

363.333 84 
37.317 48 

204.600 24 

1.148.245 7l1/2 

Ergani Maden -Culeman arat:ında 
Krom nakliyesi münakasa şartnamesi 

1. - Eti Banka aid Guleman krom madeni mevkiindon takriben 
22 Km. mesafode bulunan Ergani - Maden istasyonuna hayy.:ınta 
krom cevheri nakliyatı 1936 sonuna kadar müteahhide verilece1cttr: 

2. - Nakliyata en geç l haziranl936 da başlanılması şarttır. 
3. - Nakliyata lfaumu olacak hayvanlarla çuvalların tedariki 

müteahhide aid olacaktır. 
4. - Münakasaya girmek istiyenler 1.000 liralık teminat mektu

bu vereceklerdi~ 
5. - Münakasa sartlarrnr ve mukavele esasatrnı anlamak isti -

Yenler Ankarad:ı Eti Bank Merkezine ve yahut Bankanın Ergani ı 
"' Maden kazasındaki Guleman Bürosuna müracaat etmelidirler. 

6. - Münakasa nisanın 15 inci sah günü Ergani'deki Guleman 
Madeni Bürosunda yapılacaktır. l-1354 

MATLUP 

Alınan Faiz ve Komisyon 
Banka hizmetleri mukabilinde 
alınan Ücret ve Komisyonlar 
Kambiyo Kan 
Muhtelif Karlar 

-------

İştiraklerden Kar .. 
(Geçen seneden Mudev- 204.600,24 

Zarar (ver zarar 
(Muamele senesine ait 230,29 

(kar 
YEKÜN 

fürk Lirası 

707.763 71 
129.183 70 

35.427 691/2 
32.423 89 
39.076 71 

204.369 95 

1.148.245 71/ 1
2 

Gazi Eğitim Enstitüsü 
J?irektörlüğünden : 

Binanın çatısında eternit tamıratı yapılacakttr. Keşif bedeli 700 
liradır. 

Teminatı 50 liradır. 

Keşif ve fenni şartnamesin~. g~~1::1ek ve fazla malumat almak is
tiyenler her gün okul Direkt~rlugune müracaat edebilirler. 

İhalesi açü eksiltme suretıle 13-4-936 pazartesi günü saat 15 te 
mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. (665) 1-1127 

Cumuriyet Halk Partisi 
Kırsehir V. İ. H. Başkanlığı 

EvvcJce ka:alr zarf usuliyl.e. eksiltı;ııeye konulan Kırşehir Halk
evinin (16000) liralık inşııat ışı~e. talıp çıkmadığından 8-4-936 ta
rihinden 8.5.936 tarihine ka?ar ~şın pazarlıkla yaptırrlmasrna ka
rar verilmiş olduğundan talıplerın Kırşehir C. H. P. Başkanhğma 
müracaatları ilan olunur. 1-1389 

ON 

Anl{ara · nlıisa.r a ı~ 

Tuzlanın adı 

aşmüdü ·ı·· ğünd a; 
Mürettebatı B eher tuzlanın 

rnuhamrr. en 
bedeli 

Muval.' 'l t 
tc:n ·ı ·t 

I.ır;i .. Lira K. 
Çankırı Taşıma 3.000.000 l 050 78 
Keçeç 2.000.000 940 70 
Yerli 500.000 200 15 
Ali baba "100.000 160 12 
Boncuk 250,000 195 ıs 
Sarı Kaya 500.000 275 18 
Akça Koyunlu .000.000 5 O <4 1 
Çoğul 7 50.000 :f4g 18 
Taytak 200.000 UO F. 

50 
50 
00 
0-0 
13 
62 
'4 
~o 

25 
Yukarıda isimleri yazılı tuzlalarda 936 senesi için tu:ı ç ı m; 

ve taşmmasr 1-4-936 itibaren y irmi gı.i 1 müddttle açık eksil t eye 
konulmustur. 

Mikd~rı yüz kilo muhammen bedeli hizalarında yazılıdrı. İn. 
dirme günü 21-4-936 da saat 15 şeraitt anlamk ve indirmeye rı~· 
mek istiyenlerin Ankaıa İnhisarlar Ba!i müdürlüğündeki kom yo
na veya mahalleri memurlarına mürac:<at etmeleri. (715) 1-'227 -

Gediz Urayından : 

ELEKTRİK TESlSArrı 
1 - Gediz kasabasının elektrik tesisatı Nafia Vekaletince m ·:;ad

dak proje ve şartnamesi mucibınce eksi1tmeye konmuştur. 
2 - Tesisat iki kısımdır. 
Birinci kısım 3500 lira bedel muhammeneli santıral binası açık 

eksiltme ile. 
İkinci kısım makine elektrik muvellidi tevzi tablosu irtiba t na. 

kılleri şebeke tesisatı ve bunlara ait temeller ve bunlar üzerinde 
cümlesinin montajları ve sair biJcümle teferruat ve malzeme kapalı 
zarf usuliyldir Bedel muhammen (14921) lira 10 kuruştur. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır: A. Eksiltme şartnameleri. B. 
Mukavele projeleri. C. Fenni şartnameler. D. Proje ve planlar. E. 
Keşifnameler ve teferruatı. 

4 - İstekliler bu evrakı Gediz belediyesinde görecekleri gibi 
beş lira bedel mukabilinde İstanbulda Taksimde İstiklal apartr
manında elektrik mühendisi Hasan Halet'ten alabilirler. 

5 - Açık eksiltme 1 nisan 936 dan itibaren 30 gün olup 1 ma
yıs 936 cuma günü saat 15 de ve kapalı zarf usu1iyle eksiltme 1 nisan 
936 tarihinden itibaren 45 gün olup eksiltme 15 mayıs 936 tarihine 
müsadif cuma günü saat 15 de Gediz belediye binasında y<ıpıla
caktrr. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin keşif bedellerinin % 
7 ,5 ğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmalan veya 2490 
nolu kanunun tarifatr daircı>inde bir banka mektubu ve yahud sair 
teminat göstermeleri ve simdiye kadar bu gibi işleri yaptıklarını 
ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini gösterir vesika ibraz eyleme~ 
leri ve bunlar bir şirketi temsil ediyorlarsa musaddak vekaletname 
ve mukayyet bulundukları ticaret od<:sr veya mahkemesinden son 
tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektubları 5 inci maddede yazılı saatten bir sa.ıt ,. 
vel belediye dairesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilet.ei 
mektublarm nihayet mezkfu saate kadar gelmiş ve dr~ :ıarfınm. 
ttıöhür mumile kapatılmış olması şarttır. 

8 - Teklif mektublarınm 2490 numaralı kanunun tarifatınf\ Ye 
hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olması ~rttır. 1-1321' 

Ankara Def teı~darlığından : 
Yeğen bey şubesi mükeleflerinden iken 933 senesinde A~keri 

fabrikalara karşı giriştiği 3 kalem muhtelif teahhüdü için tanzim 
kılman mukavelenamede ikametgah olarak ışıklar caddesi Sıtkı 
apartrmanınr gösteren mühendis Nazımın halen bulunduğu yer hı. 
linemediğinden tarhedilen 89 lira 64 kuruşa ait 14-68 sayılr ihbu· 
name tebliğ edilememistir. Matruh bu vergiye ilan tarihinden iti
baren 30 gün içinde itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçm<:k ize
re Hukuk usulü muhakemeleri kanunu mucibince ilan olumır. 

(773) 1--1351 

Pazarlık ilanı 

Maliye V el{aletiııden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Ankarada Maliye Vekaleti Merkez 

Muhasebeciliğinde yapılacak sabit dosya dolabı). 
Keşif bedeli (286) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak Şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Keşif cetveli 
D) Proje 
İstiyenler bu şartname ve evrakı görmek ve fazla malft-.at aL 

mak için Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğüne •llracaat 
edebilirler. 

3 -- Eksiltme 27 Nisan 1936 pazartesi günü saat on be~t~ Mali
ye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 -- Eksiltme pazarlık usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeve girebilmek için isteklinin (22) 1ira mun~ı.a.t 

teminat vermesi lazımdır. Eksiltmeye ~ircceklerden Ankara Nafıa 
MüdürH· - üniin ehliyet vesikası aranacaktrr. Bıı vesikayı hamil o). 
mrvanlarrn ihale tarihinden en nsağr sekiz gün evel mezld\r _._ 
dürlüğe ehliyet vesil·ası almak icin miiracaat etmeleri lbmubr~ 
Daha sonra yapılacak müracaatlar ü"etin'e vesika verilmiyecektir4 

(772) 1-1348 

An(.arada 
lnutanlığı 

nnnclan: 

Janc aı~ma 
Salınalıııa 

Genel Ko
l(omi~y• 

Eldeki vasıflarına uygun ve bir kilosuna elli beş kurut ccjer 
biçilen (12000) kilo vazelin 22-4-936 çarşamba günü saat •• ı..,_ 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Sartnamesi parasız komisyondan alınabilir. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin eksiltme vaktın<lan en az iAr 

saat evvel 495. liraJrk teminat, şartnamede yazılı belgeler, t<-klif 
mektublarını komutanlık kurağmda komisyona vern.ıiş olm<Ü rı. 

(734) 1-129b 
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(apalı Zarf Usuı·ıc 

Eksilt e ilanı 

su_ B N 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Konya Ereğlisinde in~a eclilecek bez fabrikası 
hnhar kuvvet santralı inşaatı vahidi fiat esasi
le eksiltmeye Çlkarılmıştır. Tahmin edilen in
şaat hede ti 136,611 lira 10 kuruştur. 

.? - .Bıı i.şe :ıit eksiltme evrakı şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
R - Mukavele projesi, 
C - Fenni sartname, ökü usulü. . . 
D - Vahidi fiat ve keşif hulasası. 
H: - Projeler 

I~li yenler hu evrakı 6,90 lira bedel mukabilin
d~ Siimer Bank Ankara şubesinden satın ala
bilirler. 

-----

-
---------------
~ 

----
3 - gksiltme 25 nisan 1936 cumartesi gunu saat on :: 

hirde Ankara Ziraat Bankası binasında Sümer § 
Bank merkezindeki Komisyonda yapılacaktır. = 

4 - Eksiltme kapalr zarf usulile olacaktır. 
5 - hteklilerin 8081 lira muvakkat teminat verme- §§ 

si lazımcirr. Bundan başka eksiltmeye girecek- = 
ler ilan edilen bu bina cesametinde bir fahri- SE 
ka hinasr inşaaunr muvaffakiyetle yaptıkları- §§ 
nr tevsik ederek eksiltme gününden üc gün ev- § 
vele karlar bankaya müracaatla bir ehliyet ve- = 
~ikasr cı lacaklar ve bunu teklif mektuplarına = 
leffedeceklerdir. = 

6 - Teklif mektuplan yukarda yazıldığı gün ve saat- := 
ten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umu- ;;;;;;; 
mi Müdürlüğüne makbuz mukabilinde veri-
I~cektir. § 

Posta ile gönderilecek mektupların niha- = 
yet ihale saatinden bir saat evveline kadar gel- 5 
miş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmıs hu- := 

:= lunması lazımdır. 1-1397 § 
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J(ültür Bal{anlığı El{siJtme 

l(omisyonundan:' 
Kültür Bakanlığı Eksiltme Komisyonunda 1000 lira muhammen 

bedelli 50,000 kilo gürgen odunu açık eksiltmesi yapılacaktır. Şart
namesini görmek istiycn istekliler Bakanlık Gereç Direktörlüğüne. 
Paz:arlık giinü olan 4 mayıs pazartesi günü saat 14 de muvakkat 
Depoıito akçesi olan 75 lirayı merkez veznesine yatmldığına dair 
makbuı ile birlikte Komisyona müracaatları ilan olunur. 

(792) 1--1385 

1\daıJazarı Tolıtım islah İstasyo

ııu Alım Satım l(omi yoııııııdan: 
Tahminen üç bin lira kıymetinde bir Harman makinesi satın 

alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Şartname
Adapazarı Tohum Islah İstasyonu Müdürlüğünden parasız alına
bilir. İhale 2 ı Nisan 936 aslı saat 15 de Aadapazarı Belediye salo
nunda yapılacaktır. Teklif mektupları 225 lira teminat akçesinin 
yatırıldığına dair makbuz veya banka mektubu ile birlikte bir saüt 
evveline kadar verilmiş bulunacaktır. (1860) 1--1392 

Pazarlık ilanı 

ilhaylı«ından: 
İsteklilerin kanuna uygun şekilde müracaat etmediklerinden 

dolayı 16143.11 lira tutarlı Eskişehir - Çifteler yolunun 38 000 -
52 ~750 kilometreleri ara ı esaslı tamiratı 24-4-936 cuma günü saat 
H de pazarlık suretiyle satrlacaktır. Muvakkat teminatı 1210 lira 
74 kuruştur. 

Şartname: Keşif, grafik ve diğer ekleri olan evrak her zaman 
Nafıa Müdürlüğünde görülebil~r. İsteklilerin Nafıa Müdürlü~ünce 
ibraz eylediği vesaiki uygun görülen bir mühendis veya fen memu
runun işin mesuliyeti fenniyesini deruhte ettiğine dair Noterden 
musaddak bir teahhüdnameyi. Ticaret odasından mali kifayetine 
aid bir vesikayı, ihaleden en az sekiz gün evvel Bayındırlık Direk
törlüğünden alacağı ehliyet vesikasın1 göstermeleri şarttır. 

~~----~~--~--~~~(1866) 1--_1_3_93~~~~ 

Güdül Nahiyesi Belediye Reisliğinden 
Geçen sene ilan edilen ve talip çıkmadığından insaatı geri ka

lan Nahiye dahilindeki Hamam bu sene de 20 gün müddetle müna
ka saya konulmuştur. Proje. kesifname fenni sartname ve sair ev
rak Güdül Şarbaylığındadır. Bedeli keşif 10674 lira 31 kuruş te
•inat akçesi 533 lira 81 kuru tur. İhale 30 Nisan 936 persembe gü
nü Güdül Belediye encümeninde saat 10 da kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

Görmek istiyenlerin Güdül Belediye Encümenlqine müracaat-
ları bildirilir. (793) 1-1388 

MİLLI Mü UA FAA V ı (d ı .. ı·. ı'I 
TIN ALMA KO lt'TSV0 N'U İLANLARI 

300 Tane direklik demir potrel 
2U Km. galvanizli demir tel 

2!50 Tane mücerrit fincan 
2Z50 Tane di.iz fincan demiri 
364 Tane takazlık korniyer demiri 
Yukarıda cins ve mıkdarı yazılı beş kalerr. muhabere malzeme

sin 'n icap.ılı zarfına istekli çıkmadığından yeniden kapalı zarfla ek
silt"tleye konmuş ur. Hepsinin tutarı (7175) liıadır. Evsaf ve şart
n a e i para:.ız olarak subesinden alınacaktır. İhalesi: 13 nisan 936 
pa rtesi günü saat on birdedir. İlk tem:natr: 538 lira 12 kuruştur. 

l":ksiltme}'·e girerekler 2490 sayr:ı kanunun 2. 3 üncü maddele
rin " istenen belgelerle birli1 te teminat ve teklif rrektu 1 arını havi 
za 1rı iha1e saatind"n en geç bir sa .. t evvel ne kadar M. M. V. 
sıı ıılma konıisyon•ını versinler. (447) 1-733 

ULUS 

1 As. Fh. U. Md. Satın 1 
Alma Komisyonu Hanları 

PAMUK 
Tahmin edileıı bedeli 90,000 li

ra olan yukarda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Falıri
kalar Um11m Mtidürlüğü satın 
alma komisyonunca 28-Mayıs-Cl36 
tarihinde ncrşembe e-ünii c:.aat 
15 te kanalı zarf ile ihale edile
cektir. $artname dört lira 50 ku
rns mu~:ıhilinde komisyondan 
verilir. 

Talinlerin muvakkat ten inat 
olan 57c;o liravı havi tekl:f nırk. 
t11olarıııı nıezkur giinde saat 
14 e karl"r komisvonıı v"rmeleri 
ve kenrlilninin de 2490 numa
rnlr kan11n11n 2 ve :ı rn:ır'lflplerin· 
deki ve«:ıiı,ıe !T'e.?:lcıir P'Ütı ve sn· 
atte konıi., .. ~..,., .,,iir:ıc;o\:•brı 

(747) 1--1Jdl 

Satrhk Otomobil 
A ltr silindirli 1Cl35 mortPli 

OPF.T marka gavet az ben?:in 
sarfivatlr c;orıo kilorrPtre vaomı!I 
verli kisilik "malr Hiviik h,,., .. c:ı; 
<ıalnn otn.,..nhili c:ı:ott1ıktır. ~A'ii. 
r:ır:>"t tl"l .. fnn: 31!71 t-1290 

Yenic:ı"h;r Sıhhi,. .. arkacı• ~r
türk sokak No: 11. Gnmck irin 
her P'iin saat 15 den 17 ve karlar 
ic;ııdekilere nazarlık irin Div:oru 
mıı'1aseh.,t a"asından Yt•stıf 7.i-
va'va mi1•·,;ırcıat. 1--1350 

Yenisehirde Ataş sokağında 
çin sefirinin oturduğu ev möb
leli ve möblesiz olarak bir ma
vıstan itibaren kiraya verilecek
tir. 

3003 telefona müracaat e<lil-
mesi. 1--1230 

Ulus Matbaası karşısındadır. 
Suyu Elektriği vardır. Görmek 
istiyenler Matbaa karsısındaki 
8 No. lı eve müracaat ·edebilir
ler. Fazla tafsilat 2326 No. 1ı te· 
lefondan verilir. 1-1349 

Gayet az ve temiz kullanıL 
mış 935 modeli Buik marka ka
palı lüks bir otomobil satılıktır. 
istekliler Ziraat Bankası Levazr
mında Bay Cemile müracaat ede-
bilirler. 1--1390 

Çocuk Doktoru 

A.nkara Doğum ve Çocuk 
Bakrmevi cocuk 

mütehassısı 
Adliye Sarayı caddesi, Altan 

sokak Ortaç apartımanı 
Telefon: 3951 

f!er gün üçten sonra h:ısta
lorrnr kabul eder. 

tuzıı 

.En hoş meyva tuzudur. 

ba'!r defeder. Mide, bağırsak, h 
ı aci ;erden miitevellit rahatsı .... 
'ıkları önler. Hazmı kola7laştırır 

1 ngili- ı• .,,.,zuk eczanesi 
p.,..,,.. ;111 fc;t:uıhııl 

lmtiyaz sahibi ve Batmu 

hıırrıri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idare 

eden Yazı işleri Müdürii 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesr civarınrl 
lJ lııs Basımevinde ba~ılnıı~ı 

·"' 

1936 
• 

YEN 1 SEVROLE 
Masrafı az, randmanı çok olan yeğane otomobil 

MOkemmeıe,mis mOıtakil 

an tekerlek tertibatı 
(yalnız OtlOh rnodılltrdtı 

Veni hidrolik frenler 

Yekpare çehk taYantarı 

Y tınl Flse.r karoserilerde. 
l:eryansı7 ha•ıalandırma tertıbatı 

Saraınlısız :;., • ~syon 

VOksek kompresyonlu~ 

supapları tepeden motani 

GENERAL MOTORS MAMULATIOIH 

ANl(Al{A-- PALAS 

BlTGUN 
Saat 5 den 7 ye kadar 

CAY -KONSE 
.:> 

BÜYÜK S.\T.ıONDA 

BU GECE 

GALA-- Dl 
PAVIYONDA 

"The six Funny Fellows" orkestrası 
"1 K " h d ·· nge arena meş ur ansoz 
ve ''Sora von Laszewska" ses 

harikası iştiraklariyle. 
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• 
( YENi Si E 

BUGÜN BUGECE 

KÜCÜK ALBAY .... 
SH1RLEY TEMPLE 

Enküçük fakat en muv':\ ''.ık 
yıldızın bu eseri bütün 

dünyada büyük b;r 
rağbete mazhar 

olmuştur 

İifıvelen: En yeni di.inj'a 
haberler; 

AL~A f KULÜP] 
EUGÜN BUGECE 

GÜZELLER RESMİ 
GEÇİDİ 

James Cagney - Joan Blonddl 
Sinema aleminin bir harikası 

tel ""Jı:i edilen bu şaheseri 
g ~iyenler kend.lerini 

uüyü ~ Lir zevkd~n 
mahrum el'l1İŞ 
obc .. ,dardır 


