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•• un ya sulhüne candan bağ ı ..... 
hiikiimetinin hareket ta.rzı bir 

' 

• • 
ıcın olanl r 

derstir .... ,, 
.., 

Fıl;ra 

Halk bilgisi 
Son :zamanlal'da Frnnsadaki 

Lokarno gö>·ünüşünün akislerini 
biliyorsunuz. Fransız gazetelerin
den biri merak etmiş; hem de hal
kın oldukça iist katından bazı 
kimselerin bu işler için Fikirleri. 
ne olduğunu anlamak istemiş; su
allerinden biri şudur: "Lokarno 
nedir?'' 

NOTAMIZ 

Sovyet gazeteleri 
" ... BOGAZLARIN KUVVE 1-

LENDtRILMESI, SIRF TEDı\
FCI MAHİYETTE OL \C.\GTN
DAN, BU TEDClR HİÇ IllR 
ŞEKİLDE TAARRUZİ BİR KA
RAKTER TA~IYAMAZ. Kl lRU. 
ll1SUNO \NBF.Rİ SllLH \ KAR
ŞI ~OLAN ASKINI RlR f.OK 
D~FALAR ISP \T EOEN TÜR
K•YE P<lr. \ 7l" \R F.ı\fNfVf.Tl 
1f'tN EN F,;\lİN RlR KEF1t
DtR." 

I Z1Jl'Sli~·(t 
Moskova, 14 (A.A.) - Türk hü

kümetinin notasıntn çok ehemiyetli 

siyasi bir hareket olduğunu kaydeden 
lzveatia gazetesi şunları yazmakta

dır: 

tCiN NE DiYORLAR? _, 

İngiliz gazeteleri Fransız gazeteleri 
'"TÜRK IUÜRACAA Tİ H EM "" TÜRKİYENIN K URTU-

DURUST H El\1 DE AKILLIC.\- LUŞ VE YÜKSELME ESERİNİ 
DfR. nu lUtJRACAATA MtJS- VÜCUDA GETİREN BÜYÜK 
PET BİR CEVAB VERMEK LA- ŞEF~ BOCAZLAR UZERINDE
Zll'UDIR. YENi VE HAKlKi Kl lPOTEf;t KALDJRlfAK SC
Sl IJJI tÇlN BU BELKİ BİR 1 RETlYLE MUAZZAM ESERINJ 
B \~LANGIÇ OT . \(~ \ KTJR.'' TAM ı\MLAMIŞTJR. 

Nt•ııs Kronihf P MlI,LETtERARASI tS BİR· 
';··· Tf'RK U.\REKETt DÜ- J ~Cf~E SADIK OL.\N, TÜR

RÜSTTÜR. T.OZAN ANOt<\~. KfYF. AVRTTPA VE ASYA HU
~1ASINOANBFRl AVRlJP ,\ V .\- DUDlJ.NDA MEDENİYETiN ;\IC-
ZİYETI KÖT{lLE.~Mt~TtR. '' HA FIZIDIR. ' ' 

Man~ester Gardi~·en 

Londra, 14 (A.A.) - Andla~ma

ları reddeden Almanya ve Avustur

yanm son hareketlerini hatırlatan 

Deyli Telgraf gazetesi ~unları yazı

yor: 

Errıuvel 

Paris, 14 (A.A.) - Anadolu ajan 

sının hususi muhabiri bildiriyor: Er

nuvel gazetesi yazdığı bir makalede 
Türki)'enin kurtuluş ve yükselme ese· 

rini vücuda getiren Büyük Şelin Bo

ğazlar Üı:erindeki İpoteği kaldırmak 
suretiyle muozzam eserini tamamla-

( Sonu 3. üncü saylada) 

'' Ulııs,, un 

:·········· ...... ........................................... . 

!; C. H. P. i 
!Kamutay grupıt 
~DÜNKÜ TOPLANTISlNDA . 
~DIŞ BAKANnırzı UlNLEnt ~ 
1 C. H. Partisi Kamutay Grupu ~ 
! dün öğleden sonra Dr. Cemal l 
i T uncanm başkanhğında toplandı. ! 
i Dış İşleri Bakanı Dr. Tevfik i 
j Rüştü Aras boğazlar hakkında ~ 
! devletlere verilen nota üzerine ! 
j arsıulusal matbuabn intibalan et- 1.: 

~rafında Partiye malumat verdi. 

........ ················································· 
Bak.anlar meclisi 

toplandı 
Bakanlar Meclisi dün Başba

kan İsmet İnönünün reisliği altın
da toplanarak muhtelif işler üze· 
rinde görüşmelerde bulunmus ve 
bu işlere ait kararlar vermiştir. 

Dil Yazıları 

Biri ceuab vermiş: "Lokarno, 
İtalyanlarla Fransızlar arasında ve 
Almanya aleyhine bir andlaşma
dır.,, Biri, Stre:z:.manla Briyan ara
sında imzalanan b;r pakt olduğu
nu söylemiş, bir başkası demiş ki: 
"Lokarno bir italyan hukukçusu
dur ki şimdi ölmüftÜr.,, 

Daha geni§ ölçüde halk içine 
girecek olursanız, k im bilir daha 
ne cevablar karşısında kalırsını.ı;. 
Düşününüz, F ransanın en büyük 
emniyet davası için halkın bilgisi 
bu; ya ikinci derece meseleler için 
acaba ne biliyor? 

Daha tuhafı var: şimdi verece
ği reylerle Fransa Hükümetine r.a
sıl bir iç ve dış güvenlik politikası 
güdeceğini de gene o öğreteceh
tir. 

(Sonu 2 . inci sayfada) "Son zamanlarda milletlerarası 

vcıUyetin kötüleşmesinden sonra, Tür· 
kiye cumuriyeti hükümeti Boğazlar 

mescdesini bir kaç defa bahse mev.zu 
etmi,tir. ilgili devletlere baş vuran 
türle ltükümeti, Boğaziçi, Marmara ve 
ÇfWIJllkkalenin askerlikten tecridi key· 
liyetile Türkiyenin müdafaa kabiliye
tini tnhdit eden diğer kararların, en 
eheMiyetli türk bölgelerini ve ezcÜm• 
le latımbulu gerçek bir tehdit altında 
bır1111d.iınr ve bu tecridin lralJırılması 
lcUmt geldiğini bu devletlere hatırlat-

"Milletler cemiyetine müracaat et· 
mekle Türkiye hükümeti kanuni yol
lar içinde hareket etmiştir. B:.:, ona 
kredi verecek olan bir harch-ıt!İr. Bo· 
ğa:dar meselesinin samimi ve dostça 
bir şekilde görüşülmesi beklenebilir. 
Dünya sulhuna candan bağlı olanlar 
için türk hükümetinin tarzı hareketi 

hakiki bir derstir. Türkiye, Loı:an 

antlaşmasının İmzasından beri hal ve 
şartlar değifmiş olduğunu isbat ede· 
cektir. Bir çok hukuki sebeblerden 
dolayı, antlaşmanın yeniden tetkik 
edilmesine mani olmak bU:im için güç 
bir şey olacaktır. Pratik olarak asker
leştirilmenin büyk bir kıymeti yok
tur. 

Güz--Kış 

l(urmay görüşmeleri 
bugün haşlıyor 
İtalya görüşmelere 

girmiyecek 
Londra, 14 (A. A.) - Kurmay

lar arasında yarın başlryacak olan 
görüşmelere İtalyanın ginniyeceğİ 
bildirilmektedir. Hatta talya hükü
meti, Lokamo planına muvafakat et
miş olduğunu da henüz bildirmiş de· 
ğildir. Erkamharbiyelerin müzakere
lerinin esasını bu planın onuncu 
maddesi teşkil edecektir. 

mıştır. 

Şimdi bu meselP.yİ resmen bahse 
tnev%U eden türk hükümeti Lozan kon
fer.uına İftirak etmiş olan devletle
ri, Türkiyeye tam ve lifi bir güven
lik Karantisi verecek yeni bir rejimin 

lleğazlara tatbik edilmesi için uyuş
rnay• çalıfmaktadır. Türk hükümeti, 
tekliflerini ciddi delillere dayandır· 

maktadır. Bunlardan en kuvvetlisi, 
a&n :samanlarda şiddetlenen harb teh
likesi. ve bu tehlike karşısında dört 

'devlet garantisinin Boğazların güven
liii İfİtt kôfi olmadığı keyfiyetidir. 

Gerçekten, sulh, hiç bir zaman 
fİmdiki kadar tehdit altında kalma-

( Sonu 3. üncü sayfada) 

Şimdiki ingiliz • türk münasebet· 

!erinin samimiliğini kaydeden Deyli 

Telgraf gazetesi yazısını ~u suretle 

bitirmektedir: 

"Türk görüşünü tam onlayış ı:ih

niyetiyle görüşmeye hazır bulunmalı· 

yız." 

Çanakkale statüsünün yeniden tel· 

kiki dileğinde T ü rkiye hükünJ.elinin 

dürüst hareketini metheden Mançes
ter Guarı-lien gazetesi, Türkiyenin ile

ri sürd ü~~i delilleri, ve bilhassa Lozan 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

BiR SULH YOi~ U ARANIRiffiN 

Diinya gazetelerinin göriiş 

tarzında büyük bir ayrılık var 

İTALY.ANIN CENEVREDEN IlEKLEDlKLERf. - OBSERVER~ 
KOLLEKTIF EMNiYET HAY AtDtR, DiYOR. - J<RANSIZ GA
ZETELERiNE GÖRE BUGÜN[{ Ü İNGltlZ SİYASETİ NEDİR? 

.Pleaıa, 14 (A.A.) - Cenevrede ya -
Pılacak konuşmaları mevzuu bahseden 
.. athoat Habeşistanda ve Avrupadaki 

ltadi,elerin gelişim tarzının çabuk bir su
t-eti te1Viyeyi zaruri kılmakta olduğunu 

Yazıyor: 

Yarı resmi Giornale d 'l tal ya diyor 
ki: 

Ortada tamamiyle aydmlanmış iki 
tıokta vardır. Birisi sırnksiyoncu cephenin 

•ars.lıınış olduğu ve diğeri de b, r ital • 

~an ve batta İtalyan - milletler cemiyeti 
ll\l 'lsm;..sının değil frklt ltalya - İngil. 

tel'e anlaşmasının bahis mevzuu olduğu
dıır. Eden İtalyayı petrol ambargosu ile 

•uı· • b' · · "h k k d b I · aa ırım tercı etme arşısın a u. 

1 ttnc':.ı.._ak istiyor. Fakat bu yol millet

et- Cetftiyeti yolu ıı:>lmaktan artık çıkı. 
~or ... ' . • k? A · ~- ·~ .. ~ ,..~ vaoaca . vrupa 

için ne gibi bir sergüzeşt hazırlıyor? 

şimdi heık~s bunu soruyor . 

Tı·ibune gazetsi de şöyle yazıyor: 

''Harb usulleri hakkında her türlü 

miinakaşa artık lüzumsuzdur. Milletler 

cemiyeti kadrosu içinde "veya,. andlaş • 
malarrn ruhuna uygun olarak,, şeklinde
ki manasız cümleler arbk unutulmalı • 

drr. 1 talyanın Habeşsitanda ihdas etti • 
ği vaziyete milletler cemiyeti uymalıdır. 
Akdenizde İngiliz dona.nmasını 1 tal yaya 

karşı seferber etmeyi düşünüym·sa bu • 
nun tehlikesini gene milletleı· cemiye
ti düşünmelidir .Akdenizde herhangi bir 
anlaşmazlığın mesuliyeti İngiltereye te

rettüp edecektir. Diğer devletlerin de 
ve bilhassa Fransanrn bu mesuliyette 
hisseleri olacaktır. 

(Sonu 4. Üncü sayfada) 

Sözleriyle l1enzerlerinin «Güneş. Dil» 
teorisi esaslarına göre analizi 

IV. 
Kışla, Kışlak 

''Kul' sözünün etimo1ojık aslı
nı: 

(1) (2) (j,. 
1. ( ığ + ık + ış ) ' 

ve • hatta daha kısa olarak -
II. ( ık -ı ış ) 

şeklinde göstermiş ve bunu da 
"sıcaklıktan oldukça uzak bir 
mevsimin adı'' olmak üzere izah 
etmiştik. [1] 

Şimdi bu etimolojik şekle bazı 
elemanlar katarak, kelimenin 
"Kışla, kışlak, kışlık, kışlamak ... " 
gibi üremelerinin kuruluşlarını ve 
manalarını da inceliyelim: 

/. _ (Kış) keli?1esine bir (ıl) 
elemanı ilave edehm: (Kış ıl 
-= kışıl) kelim~si ~~şe~kül eder. 
Bu kelime bugunku dılde kulla-

nılmamaktadır. Fakat (yeşil) ve 
( kız.d) gibi benzerleri vardır. 

(il) eki, malfun olduğu üzere, 
kelime manasını en geniş, en en

( Sonu 2. inci sayfada) 

Fransız kurmayı reis muavini ge
neral Şesgut Londraya gibnek üze
re öğle vakti Paristen hareket et
miştir. 

T. 1. C. l Kongresi 
Diin kısa bir toplantı yaptı 

l(omisyonlar al{sama 
' Türkiye İdman Cemiyetleri 

ittifakı sekizinci umumi kongresi, 
dün saat dokuzda, reis vekili ge
neral Ali Hikmet Ayerden'in re-
isliğinde ikinci toplantısını yaptı. 

Ünce birinci celsenin zabıt hii-

lasası okundu ve kabul edildi. 
Gelen telgraflara reislik divanı· 
nm cevab vermesi kararlaştırıldı. 

Bundan sonra, umumi merkez 
ve federasyonlar raporlarını tetkik 

(Sonu 2. inci sayfada) 
• 

encümenlerden bir kaçı 



1. C. 1. Ko • 
• 

gresı 

( Bcışı 1. inci ~a)'fada) 

enciiıneninin futbol federasyonu 
raporu ha.kkkindaki mazbatası o
kundu. 

Rapor üzerinde encümenin tes· 
bit ettiği noktalar ve dilekler ehe
miyetli görüldli. Bunlar umumi 
merkeze havale edildi. Yalnız An
kara mrntakası ile olan bir itilaf 
hakkında encümenin mütalaası 
salahiyet dışı görüldü ve bu me
selenin kongrede konuşulmıyarak 
yeni umumi merkezce tetkiki ka
rarlaştu .Jdı. 

Rüznamede başka bir şey ol
madıgı.ıdan bugün saat 9 da top

' lanilmak üzere celse tadil edildi. 

Halkevi murahhaslara 
bir müsamere verdi 
Halkevi bir kac zamandanberi 

a tı ya t 
Halkevi gençlerinin muvaffakiyet
le oynadıkları Reşat Nuri Gülte
kinin ''Hülleci" piyesini dün ak
şam kongre murahhasları 9eref ine 
tekrar etmiştir. 

Gazi terbiye enstitüsünün 
müsameresi 

Bu akşara Gazi Ter biye ensti
tüııünde beden terbiyesi talebesi 
bir salon spor müsameresi hazn -
lamıştu. 

Müsamerede talebenin her gün
kü faaliyetinden parçalar gösteri
lecektir. 

Müsamereye spor kongresi azala· 
riyle Kültür bakanlığı büyükleri 
ve daha bir çok zatlar davetlidir~ 
ler. 

"Ulus,, un Dil Yazıları 
(Başı 1. inci sayfada) 

gin, en yaygın, en genel, en belir
siz sahaya kadar yayarak kelime
ye sıfat mahiyeti veren bir ele
mandır. Bu halde (Kışıl) sözü, 
(kı§) denilen sıcaktan uzak, yani 
soğuk mevsime ait olan vasıfları 
ifadeye yarıyacaktır. 

il. - Şimdi bu ( Kışıl) sözüne 
t~yin ve ifadeye yarıyan (ık) eki
ni de getirelim: (Kış ..l- ıl + ık 
=-=Kışlık) sözü ortaya çıkar. Bu
nun asıl manası - (yazlık) gibi -
"kışı geçirmeğe mahsus yer" olur
du. Eskiden bu mana ile de kulla
nılmıştır. ''Yazlığa gideceğiz" de
nildiği gibi, "kışlığa döneceğiz'' 
de denirdi. Fakat, sonraları "şita
iye'' manasına (kışlık) kullanıl
maz o!mus. kelime daha ziyade 
• "kışlık elbise" sözünde olduğu 
gibi . sıfat olarak kullanılnlıştır. 

Sıfat şeklinde k• Hamlan (kı§
lık) sözünün manası "kışa ait ve 
mahc;us" olmuştur ki, burada son
daki (ık) elemanı man da ihmal 
edilerek adeta (kıslrk), (kı§tl) ye
rine gecmiş demektir. 

(Kışlık) sözü böyle isimlik.ten 
sıfatlığa geçince, "kışı gecirecek 
yer" manasına olarn.k bir kelime 
hırmak üzere, vokal deiT~fimi ile. 
( Kı§ıl) kelimesine bir (ah) eki 
gteirilmiştir. 

ili. - (Kıııl) a (ak) katılarak 
teşekkül eden kelime, ( Kı:ul + ak 
= Kı~lak) tır. Burada (ak) eki 
doğrudan doğruya bir obie, yani 
bir yer göstermektedir. Böylece 
"kışa ait mekan" anlamına olarak 
(Kışlak) kelimesi yerlesrr;ıiştir. 
Buna nazir olarak (yaylak) keli
mesi de vardır. Netekim, "Ertuğ
rul'a Söğüt kasabası knlak ve Do
maniç ovası yaylak olarak veril
mistir" cümlesine. biitü"l Osml\nh 
tarihlerinde tesadüf edilir. ~ark 
lehcelerinde ve eski metinlerde 
bun tara nazir olarak ''Yaz.lak" ve 
''güzlek" kelimeleri de vardır ki, 
birincisi "ilkbaharı" ve ikincisi 
''sonbaharı geçirecek yer'' anlam
larınadır. 

iV. - Bu (kqlak) kelimesinin 
sonundaki (k) konsor.a, okunmaz 
( ğ) ye çevrilerek ( Kı§lağ) ve bu 
okunmaz (ğ) de dü~erek (kııla) 
kelimesi kurulmuştur. B ı kel1me
nin de asıl manası yine ''kışı geçir
me;7e mahsus yeru dir. 

Fakat (yayla) kelimesi "yazı 
geçirecek yer" manasından dağla· 
rın mailleri anlamına nasıl geç
mişse, (kqla) kelimesi de "kışı 
geçirecek yer'• manasmdan, öyle
ce, "içinde asker ikame ve ibate 
edilf"n yer,, anlamına geçmiştir. 

Bu da pek tabii bir şekilde ol
muştur: uzun asırlar askeri bir 
hayat süren bir cemiyette "'kışı ge
çirecek yer'' fikri, ''askerin kışın 
İçınde oturacağı yer'' fikriyle bir
leşir. Yaz mevsimlerini boyuna 
e~ fer ltrde geçiren aakere göre de 

(kışla), ancak kışları içinde otu
rulan bir yer manasını alır. 

V. - (Kl§ıl) sözüne bir süje ve
ya obje gösteren ( am) ve tayin 
ve ifadeye yarıyan (ak) eklerini, 
birlikte olarak, getirelim: ( Kışıl 
+ am + ak= Kışlamak) olur. 
Bunun da manası "kış mevs;mine 
ait olan bir objede bulunmak" de
mek olur ki ( Kqlamak) sözünün 
manası da "bir yerde kışı geçir
mek" ten ibarettir. 

V/. - (Kış) sözüne, tekarrür 
ve ten erküz anlamına geldiği ma
lum olan bir (ır) eki getirelim: 
(Kış + ır) şekli ortaya çıkar. Bu 
da ''soğukluk kendisinde tekarrlir 
ve temerküz eden bir şey" anla
mım verir. Yer yüzü fez~nın soğu
ğuna maruz kaldıktan sonra bu 
soiiuğun tesiri altında kahuk hağ
ladıoı gibi, meyva ve sairenin üs
tiindeki kabuk dahi, ağacın dııl
larına hayat ve hararet veren 
"nüsg" ün dışarının foğuğundan 
dolayı buralara kadar hararet gö
türememe"'inden t 0 vell ';t etın. 0 tir. 
l te bu alaka ile "Kı1ır'' kelime
sine ''kabuk', manası verilmiş ve 
bu yolda Arap lehçesine maledi
lerek Türk aslından geldi~i unu
tulup, Arapçada ''teka~Üi '' ve 
"miikaşşer" ... yollu tasriflere uğ
ratılmıştır. 

Kelimenin, (k) konsonu (h) 
şeklinde olarak, dilimizde ka an 
yadigarı (hışır) sözüdür ki, he
nü7. olmamış olan karpuz ve em· 
sali meyvaya verilen addır. Bu 
da, mahsulü canlandır p oldura
cak olan hararetten vaktinden ev
vel mahrum kalmış ve bu mahru
mivet, dalından koparılmak sure
tivle, mukarrer ve mütemerkiz 
bir hale 'gelmiş olan meyva de
mek olur. 

Görülüyor ki, ( Kr.ş) ve (hl§ır) 
ne kadar Türkçe ise, Arapça snn
d ı oımız (Kışır) da o kadar Türk 
kökünden gelmiş bir kelimedir. 
B"nunla beraber (kabuk) kelime
si bunun bütün manalarını karsI
lıyabildiği icin kullanılmasına lü
zum da yoktur. 

I. N. DiLMEN 

[1] Bu "kış" sözünün Çuvasça
da "Kel" ~eklini analiz ederken 
u?..ak sa.ha anlamım uzun ( e) nin 
gösterdiP.i (eğ) foneminde ara· 
mıstık. Şunu da ilave etmeliyiz 
ki bu anlam, doğrudan doğruya, 
en uza.k sahayı gösteren son (el) 
loneminde de olabilir. Bu takdir
de ilk üç fonemin yarattığı (eğ + 
ek + eğ = eğekeğ = ekeğ = 
keğ) sözü, sıcaklığrn ifadesi olur 
ki arapça denilen ve dağlamak an
lamrna gelen 11key" ve Türk leh
çelerinde kullamlan "köy (mek) '' 
sözlerinin aslı demektir. Son (el) 
lonemi bu sıcaklığı en uzak sa
haya atarak en şiddetli bir soğ.u
ğu anlatır. Bu da Çuvaşlarrn ya
şadığı iklimde soğuğun pek ,şid
detli olduğunu gösterir. 

VLUS 

1 
ISTANBUL TELEFONLARI: 

Boğazlar için 
li.onf erans 

lstanbul, 14 - Üniversite rektö
rü yarın (bugün) üniversite konfe
rans salonunda halka Lozan anlaş
masının boğazlar kısmını anlatan 
bir konferans verecektir. 

Ayasof yanın etrafındaki 

dükkanlar 
İstanbul, 14 - Belediye Ayasof

ya etrafındaki on iki dükkanı on se
kiz bin liraya sahn alıyor. Bunlar yı
kılacak ve müzenin etrafı temizlene
cektir. 

Türk - Fransız 

mahkemesi 
İstanbul, 14 - Türk • fransız 

mahkemesi reisi geldi. Mahkeme ya
rın (bugün) toplaıiacak, son kalan 
on davayı bu meyanda Çukurova ile 
Abdülhamid veresesine ait davaları 
da en fazla bir hafta içinde netice
lendirecektir. 

Liselede imtihanlar 
İstanbul, 14 - Liselerin üçüncü 

imtihanları yarın (bu gün) bitiyor. 
Şimdiye kadar alman neti~elerde 
muvaffakıyet yüzde seksendir. 

Bir japon ıırof esö ·ü 
İstanbul da 

İst:.mhul, 14 - Tokyo üniversite
si profesörlerinden Mokcmo bugün 
geldi. Profesör Türkiyede dört ay ka
dar kalarak ilini ve tarihi tetkikler 
yapac:ık, İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa ve Kayseriyi gezecek lstan
bulda ve d5ndü!dan sonra Tokyoda 
kon erans ar verecek ve memleke
tinde Türlnye ha!d.~da da bir kitap 
ncşredece ·r. Pro~esörün tetkik mev
zuu yeni Türkiyenin inkı!ah ve os
manlı imparatorluğunun tarih· dir. 

Rsm~n talebeleri 
İstanbul, 14 - Pireye giden ro

men talebeleri bugün lstanbula gel
diler. Erkekler Galatasaraya, kızlar 
dn kız lisesine misafir edildiler. Ta
lebe buradu bir hafta kalacak, şehir 
ve müzeleri gezecekler, cumartesi 
günii ~ch:r tiyatrosunda şereflerine 
verilecek müsamerede bulunacaklar· 
dır. 

Türkiye - Almar.ya 
marşandiz yolu 

İstanbul, 14 - Türkiyeden Al
manyaya doğru marşancliz tarif esi
n · n kat'i ve nihai şeklini tesbit i~in 
alakadarların 20 nisanda Budapeşte
de toplanacakları bildiriliyor. 

B. K. Ebertin raporu 
Devlet tiyatrosu kurmak ve türk 

tiyatrosunu islah etmek için, fikirle
rinden istifade edilmek üzere, mem
leketimize davet edilen ve ehrevm 
lsviçrede bulunan mütehassıs B. K. 
Ebert'in Kültür balı;anlığma vereceği 
raporu bu günlerde göndereceği u
mulmaktadır. 

KISA .tEMLEKET H IBERLERI 

lzmfr vilayet bü<lcesi 
lzmir umumi meclisi vilayet büd

cesini müzakereye başlamıştır. Büd
ce encümeni mazbata.sına göre, 936 
yılı varidat büdcesi 2. 163.433 lira
dır. Masraf buna göre tanzim edil
miştir. 

POT.iSTE:: 

Sarhoşun marifeti 
Boşta gezer takımından Halil a

dında biri, çok sarhoş olduğu halde, 
Babkpazarmda bağmnak suretiyle 
ıükUneti ihlal ettiği P"örüldüğünden 
yakalanarak baklanda tahkikata bat· 
lanmıştır. 

Tahlisiye umum 
müdüı·lüğünüıı 

yeni büdcesi 
Tahlisiye umum direktörlüğü

nün 1936 büdçe proje~İ Kamutay 
n.znamesine alnımı~tn. Bu idare
nin yeni varidad büdçesi 1935 va
ridatuıa nisbetle 10 hin lira nok
sanile 390.000 lira olarak tahmin 
edilmiştir. Masraf büdçesine bu 
yıl içinde lsveçde toplanacak olan 
Milletlerarası tahlisiye kongresi
ne iştirak edecek üç kişilik heyet 
için harcirah konmuştur. 

Tahlisiye mıntaka ve mevkile
rinde bilfiil tahlisiye hizmetinde 
bulnanlann mecburi olarak ha
yat sigortasına kaydedilmeleri 
1445 sayılı kanun icabından oldu
ğundan bu hususta hazırlanması ge
relCen nizamnamenin bir an evvel 
meydana getirilmesi, bu idare büd
cesi büdce encümeninde görüşülür
ken umum dire~örlüğe tavsiye edil
miştir. 

Hukuk Fakültesi ve 
Siyasal Bilgiler Okulu 
İstanbul üniversitesinde ve siya

sal bilgiler okulunda iki komisyon 
çalışmaktadır. Bu komisyonlar, bü
tün ileri memleketlerde olduğu gibi, 
hukuk f aküitesi ve siyasal bilgiler 
okulu sımflarmm dörde çıkarılması 
fikri üzerinde etütler yapmaktadır
lar. 

Bu çahsmahr, hakanlık ve üniver
site muhitinde eskidenberi ileri sürü
len fikirlerin fiil har ne gecmesinden 
ba~ka hir şey demidir. De~isme tat
bik edilirken mii1desep haklar göz 
önünde tutulacaktır. 

Bir takas kararı 

Aşağıda isimleri yazıh memleket
le.·e yap.lacak ihracat mukabilinde, 
paramızın kıymetini koruma hakkın
dal~i 11 sayılı kararnamenin 32 inci 
maddesinin tatbik edildiği her hangi 
bir memleketten ithalat yapılmasına 
müsaade edilmiştir: 

Arjantin, Avustralya, Brezilya, 
Çin, H"ndislan, İran, Letonya, Lit
vanya, Meksika, Peru, Portekiz, Si
yam, Şili, Yeni Zeland, Cenubi A
merika, Seylan ittihadı, Nijerya. 

B. Faik Kurdoğlu geldi 
Endüstriyel temaslarda bulunmak 

üzere Londraya giden ve dönüşte 
Pariste arjantin hükümetiyle yapıl
makta okm müzakereleri idare eden 
Ekonomi bakanlığı yönetkeri B. Fa
i!c Kurdoğlu şehrimize dönmüştür. 

Öğrendiğimize göre, temaslar ga
yet iyi neticeler vermiştir. Arjantin 
ile yapıhnakta olan anlaşmanın pa
rafesi de, araya paskalya yortuları 
gird,ğinden bir kaç gün geri kalmış
tır. 

Çoruh belediye reisliği 
Çoruh Belediye ReisfiP.ine seçilen 

Alinin intihabı yüksek t~sdike ikti
ran etmiştir. 

Açıl< Söz 
Gii.rıdg/ik, sabahları çılwr, .ııi

yasi fihir, lıalk ve havadis gaze
tP:-i. ÇıJw,.arı: Etem izzet Benice. 

Daimi muharrirleri: Ak" Gündüz, 
Ali C;-m:;ı, Vasfı Raşid. Köprülü zade 
Fuad, ~b' mud Esad Bozkurd, lbı·ahim 

Necmi Di?me~. B~.ırhan C:lh · cf, R"şad 

Nuri, Yus•.1f Ziya, Or!ıan Seyfi, N~za _ 
m~cl:l.in rrazif. B::h~et Kemal, Ne~et 

Atay, Gcn<>r::ı.l Tevf:k S ğJam, Ziya Şa
kir, Fahrett;n Kerim, General Kaz; n 
Kıvılcım, Reşad E~rrem, Sez3İ Atilla, 
Ha1id Fal-.;, S~k~'e Ni!ıal, S'ih~yJa 

Ciiltekin, Ertu7ul Şevk"'t, Mahm·ıd 
Yes'lrİ, Cahid Uçuk, Senih Muammer. 

İlk sayı~n 20 nisanda çıkıyor. 
Beş büyük roman, birçok yazı, 
bir çok yenilik; açık sözü alınlz 
ve okuyunuz. 
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Tarım ali.anımız 

Muğla da 
Tarım Bakanımız B. Muhlis Erkmea 

Bakanlığa gelen habere göre, dün Muğ. 
laya Tarmışbr. Beraberinde lzmir say • 
lavı B. Rahmi Köken de vardır. 

B. Erkmen, Muğlada Tarım Bakan· 
lığının üretilmesini üzerine aldığı akaJa 
cinsinden pamukların ekilmesi ve ço • 
ğaltılması işlerinde kullanılmak üzere 
Dalaman çiftliğinin müsaid olup olma .. 
dığını inceliyecektir. 

Tarım Bakanı NaziJliye'de uğramıı 

ve oradaki pamuk üretme istasyonunu. 
da tetkik ve teftiş etmiştir. 

Deniz subaylarına 
iş elbisesi . 

Hazarda deniz subaylarına da if 
elbisesi verilmesi hakkında hazırla .. 
dığı bir projeyi hükümet meclise ve,.. 
miştir. 

Çekoslovakya ile ticaret 
anlaşması 

Çekoslovakya ile yeni bir ticaret 
ve kliring anlaşması yapılması etra
fında Pragda görüımelere devam o.. 
lunmaktadır. Yarın müddeti bitece1' 
olan Türkiye - Çekoslovakya ticaret 
ve. kliring anlaşması 15 mayısa ka
dar bir ay müddetle uzatılması karar~ 
laşmışbr. 

Üniversite rektörü 
İstanbula döndü 

Üniversite büdcesinde yapılacaR 
bir kaç münakale işi için şehrimize 
gelen rektör B. Cemil Bilsel lstanbu·., 
la dönmüştür. 

İhracaattüccarlarına 
kolaylık 

İhracat tüccarlan, yabancı !hem• 
leketlere gönderdikleri mallamu par. 
ti halinde sattıklan takdirde, son par• 
tinin satışma kadar, Merkez banka
sından paralarını alamıyorlardı. Bu
nun şahadetnamelerin birer nüsha 
oluşundan doğduğu görüldüğünden, 
yeni bir kararla konsoloslamnmn 
müfrez şahadetnameler vermesi su
retiyle paraların kısmı kısım tediyesi 
temin edilmiştir. . 

Acıklı bir ölüm 
Bala hükümet doktoru B. Musta

fa Hulusi dün tedavi edilmekte oldu
ğu nümune hastanesinde ölmüş ve 
cenazesi arkadaşlan tarafından tö
renle kaldırılmıştır. 

Fıkra 

Halk bilgisi . 
( Ba§ı 1. inci saylada) 

Avrupalıların bizi bilip bilme
diklerine kızmayalım: kenclüeri 
hakkında malumatları bu olanlar
dan ne beklersiniz? Gene onan 
içindir ki her vasıtadan faydala
narak, kendimiz hakkındaki ma
lumatı avrupalıların ayağına ken
d~ır.;z götürmemizi istiyoruz. 1931, 
Paris sergisini büyük fırsatlardan 
biri sayışımızın sebebi budur. 

Brüksel sergisinde hükümel 
yalnız bir inhisarlar pavyonu kur
muştu. Tütün ve içki dükkanı! 
Buraya gelen ziyaretçilerden bir 
çoğu, kapıdan çıkarken diyordu 
ki: ''türkler eskiden halı da ya
parlardı. Şimdi demek onu bile 
bırakmışlar!,, Bu pavyona yaptı
ğımız masrafla sadece memleheıi 
az çok tanıtacak lotograllar tqhir 
etmi§ ofoayclık, laydalı olmaz mı 
idi? 

Çiinkü nihayet bu halk yığın
larının bilmemesinin zararı, v• 
bümesinin faydası vardır. Bunan 
için de onların en çok toplu o!a· 
rok bulunacağı fırsatları göz ö
nünde tutmak, istifadesi mahdud 
ve az olan teşebbüslere yapılacak 
masrallan biriktirip hepsini böy
le fırsatla.ra hasretmek lazım. * 
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tanıız için iyor a • 
.BULGARiSTANDA 
GAZETELER NE DİYORLAR? 

S.fya, 14 (A.A.) - Boğazlar hak
kırnıılaki türk notasından bahseden ga
zeteler, Bulgaristanın Akdenize çı
ka11. tek yolunun Boğazlardan geç
mekte olduğunu ve Bulgaristanın bu 
nıe&ele ile bilhassa alakadar bulundu
ğun• belirtmektedirler. 

Mir gazetesi ezcümle diyor ki: 

"Son aylar ve haftalar, andlaşma· 
larm tadilinin bir mecburiyet olduğu
nu ~•stermiştir. Bulgaristan bu sebep
ten Jolayı bu meseleyi protesto etmi
yecektir. Fakat Bulgaristan Ege de
nizine mahreçten mahrum edilirken, 
kendisine Boğazların serbest olduğu 
söyl.enerelr teselli verilmişti. Şimdi 
Boğazların kapanması karşısında Bul
garistan, Ege denizinde kendisine 11 • 

dedilmiı olan mahrecin verilmesini 
istiyecektir.,, 

··TÜRKİYE E;)tRİVAKlLER 
VE ALINMIŞ TEAHHÜDLE • 
RtN TF:K TAR.\FLT OJ,ARAK 
BOZULM \Si rscLUNtl TA -
K lP ETMEMEKTEDİR.~' 

Sofya, 14 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bil diriyor: 

Mir gazetesi, başyazısında, Boğaz

lar rejiminin tadili hakkındaki türk 

talebinı bahse mev:z:u ederken andlaş

maların tadiller serisi ile geçirmekte 

olduğu buhranı belirtmektedir. Bu 

buhranın ihtilatlarından birisi hassa

tan Bulgaristanı alôkadar etmektedir 

ki bu da Boğazların tahkimi hakkın

daki türk talebidir. içinde bulunan 

vaziyette Bulgaristan hiç bir suretle 

Boğazların tahkimine muhalefet ede

mez. Fakat milletler cemiyeti mevcut 

kaldıkça, Bulğaristan, kendisine vci

lledilen ve bu meyanda kendi istikba

li İ.ÇÜI hayati ehemiyeti haiz. bir h ak

Ju olan açık deni:z:e mahreç hakkını 

i.tiyebilecektir .,, 

Aynı gazete, ikinci bir bafyazısında 

boğazlar meselesi safhalarının bir tarih

çesini yaptıktan sonra Türkiye'nin bu 

meseleyi ileri sürerken nizami bir yol 

takip eylediğini belirtiyor ve diyor ki: 

"Türkiye, emrivakiler ve alınmış te

ahhütlerin tek taraflı olarak bo:z:ul

ması usulünü takip eylemek isteme

mekte V• hukuki bakımdan kabil o

lan biricik yoldan yürümeyi tercih ey

lemektedir. Bu yol da alakadar dev

letlerle doğrudan doğruya görüşme

lere girişmek ve ileri sürülen mesele

yi milletlerarası teşekküllerin takdiri

ne vazetmektir. 

Slavo gazetesi baş yazısında fikrini 

şöyle bildirmektedir : 

"Türkiye, doğrudan doğruya teh

dit edilmiş değildir. Bilhassa Bulga

ristan tarafından böyle bir tehdid 

yoktur. Bulgaristan dış .sıyasasının 

tam surette sulhperver olmasından ve 

hiç bir tecavüz edici niyet gizlemekte 

bulunmamasından gayri, Bulgaristan, 

Türkiye ile bir dostluk ve saldırmaz

lık paktı ile bağlıdır. Fakat, her ne 

auretle olursa olsun, Türkiyenin yakın 
komfusu olmaklığcrrnz. sebebiyle ve 

Boğazların dış ticaretimizin biricik 

Yolunu teşkil eylemesi dolayısiyle bi-

2i alakadar etmemezlik edemiyen Bo

i az.lar meselesi yeniden Avrupa sah

nesine çıkmış ve mesut amillerin bü

tün Jikkat ve teyakkuzunu mecburi 

kılmıştır.,, 

ROı~ANYADA 
Bükreş, 14 (A.A.) - P aska lya do

layısiyle cumartesi günü sabahından
beri çıkmayan gazeteler tfü·k notası
nın a:ıetnini büyü le serlevh alarla a n · 

c ak bugün neşre'rckte ve fakat bu 

h ususta h iç bir fi!.:ir yürütcem ekte
diı·' er. 

,. 

TIMES 

~t(•• 

Diinya hasmı, Türkiyenin y'~lnız emniyeti içiıı 
ve andlaşmaları sayarak centilmence bir yoldan. 

haklı bir talepte bulunduğıında hirliktirler 

İngiliz gazeteleri Fransız gazeteleri 
( Bafı 1. inci sayfada) (Başı 1. inci sayfada) 

antlaşmasındanberi Avrupa vaziyeti
nin kötüleştiği keyfiyetini ehemiyetle 
kaydetmektedir. 

Gazete gerek bu sebeblerden dola
yı, gerekse Türkiyenin dürüst, nazik 
müracaatına bir şükran karşılığı ol
mak üzere milletler cemiyetinin bu 
meseleyi ciddi olarak tetkik etmek 
m ecburiyetinde bulunduğunu söyle
mektedir. Mançester Guardian gaze

tesi milletler cemiyeti nizamnamesin
de antlaşmaların muhtemel tadili 

hakkında bir hüküm bulundufunu 

hatırlatmaktadır. Gazete bundan son
ra ezcümle ,unlan yazıyor: 

"Bunnula beraber türk teklifi Av
rupada sevinçle karşılanacak değil

dir. Boğa:z:lar gerçi türk toprakların
dan geçmektedir. Fakat bunlar aynı 
zamanda milletlerarası bir deniz y o 
lu teşkil etmektedir ve bu yolun ser
bestisi hiç bir .zaman toplar altında 

garanti edilemiyecektir. Yapılacak 

bütün görüşmelerde milletler cemiye
ti, ticaret gemileri için serbe.t seyri
tfefer ve transit hakhını temin etmeye 
çalışmalı ve milletler cemiyeti paktı 

altında kaybettiği emniyet duyguau
nu Türkiyeye iade etmeye l{ayret et

m e l;dir.,, 

Taymis ga7.etesi şunları yazıyor: 

"Türkiyenin müracaatından sonra 
devletler bir <;ok çetin meseleleri tet
kik etme k mecburiyetinde kalacak
lardır. Türkiyenin dileği doğru mu
dur? Fransa, /ngitere, ltalya ve Ja
ponya tarafından verilen garantiler 
el'an mute ber midirler? Halbuki ia
ponlar mi ffetler cemiyetinden ayrıl

mıştır ve ltalya da o cemiyete m ey 
dan okumaktadır. Diğer taraffon, 

Boğazlarda seyrüsefer serebstisi idn 
Türkiye ne gibi g<trantiler verebile
cektir ve Boğazlarda ne g ibi tahki
mat yapmayı tasavvur etmektedir. Bu 
meselele r sulh sistem;nin inşacı kud
reti İçin bir imtihan devresi teşkil e
d e<<>htir. Türk miirara<1tı son hadise
lerin bir neticesidir. F cıkat şekil itiba
ı ı.vle bu mü racaat bu hadiselerle mü
s-:.ıit ve sevimli bir zıddiyet taşımakta
dır,, 

Atatürkün, HitJerden daha kanuni 
yollardan hareke t e~•iğini ehemiy~tle 

k 1'yde den Morning Post gazetesi, Ka
r t> denize serbest çıkmak hakkına sa
h ih olmanın eskiden olduğu k a d a r bu 
giin de Akdeniz d evletle rinin menfa
a tine uy~un olduğunu, fakat de vletle
r in bunu temin e decek kadar tcplu 
bıth'nma~ıklarmı yazmaktadır. 

Nevs Kronikl gazetesin in k anaati
n e göre, türk müracaatı h e m dürüst, 
hem de akıllıcadır, fak a t bu m üraca 
a ta cevap vermek ha yli müşküldür. 

Bu g a zete, bu müracaata müsbet bir 
cevab vermek lazım geldiğini ı>e bu
nun, yeni ve hakiki sulh için belki bir 
başlangıç olacağrnı ilave etmektetllr. 

dığına iıaretle, tarafımızdan alınan 

tedbirin tedafüi mahiyetinden ve bo
ğazlar anlaıması hükümlerinin tac!ili 
keyfiyetinin büyük zorluğa tesadL.f 
etmiyeceğinden bahsetmekte ve millet
lerarası iş birliği eserine sadıklığını 
filen ispat etmiş olan Türkiyenin At'
rupa ve Asya hududunda medeniye
tin muhalı:z:ı olduğunu kaydeylemek
tedir. 

Paris. 14 (A.A.) _ Türk notasını 

tahlil eden Tan gazetesi, bu nota· 

nın Ren bölgesİ'nİn yeniden askerilet
tirilmesi ve Avusturyada m ecburi 
hizmetin kurulmasının bir neticesi 
olduğunu yazmaktadır. Gazete, hiç ol
ma.zsa türk hükümetinin meıru yol
lar içinde hareket etmekte olduğunu 
kaydetmektedir. 

Boğazlar meselesinin timdi yeni
den tazelenmİ§ olduğunu kaydeden 
Tan, ltalya ve Rusya geçen as1r
daki vaziyetlerinden bambaıka bir 

vaziyette olduklarından, bu meıele
nin yeni ıartlar içinde tetkik edilmesi 
li.zımgeldiğini yazmaktadır. 

Entransijan gazeteıinin Londra 
muhabiri tunları yazıyor: 

"Türkiye Londrada ciddi bir mu
kavemetle karşılaımıyacaktır. Diğer 

taraftan Türkiyenin diplomatik ~e
hillere hürmet etmesi burada takdir

le karşılanmıştır.,. 

TAYMlS'lN HİR SUAl.l 

«Çanal{kaleye hir 
hücumu önliyecek. 

garanti 
ne olabilirdi ?» 

Londra, 14 (A.A.) - Türk nota

sını ta hlil eden Taymiı gazetesi şun

ları yazıyor: 

"Japonyanın milletler cemiyetin-

d en çıkışından ve Cenevre kurumu ile 

alay etmekte olan İtalyanın son vazi
yetinden sonra, büyük devletlerin, 

mille tler cemiyeti tarafından tavsiye 
ed il.;.n vasıtalarla, Çanakkaleye kar
şı, yapılacak bir taarruza mani ol
mak hususundaki garantisi nasıl tat

bik edilebilirdi? 

Morning Post gazetesine göre, Bal
kan antantı azalarından olması ve 

Sovyet Rusya tarafından hiç bir mü
maneattan korkmaması Türkiyeye bü

yük bir yardım teşkil etmektedir. Şu
rası da muhakkaktır ki, Büyük Bri

tanya, bugün bu mesele ile alakadar 
olduğunu söyli)ıecek vaziye t te değil

dir.,. 

YA NKILARIN SONU DÖR DÜNCÜ 
SA Yf AMIZDADIR 

Sov-jiet gazeteleri 
(Başı 1. inci sayfada) 

mıftır. Dünyanın bazı bölgeleri birer 
harb kaynağı şeklini almıştır. Bazı 

noktalarda taarruz hareketleri hum
malı bir surette hazırlanmakta oldu
ğu gibi, kollektif emniyet eserine kar
şı açık bir muhalelet gösterilmekte ve 
milletlerarası taahhütler tek taraflı 

olarak çiğnenmektedir. Bu şartlar i
çinde, türk hükümetinin müracaatı 

çok tabii ve mantıki telakki edilmeli
dir. Sulh sıyasasına mutabık olarak 
hareket eden Türkiye cumuriyeti, A
vwluryanın ve Almanyanın giditini 

takib etmiyerek, antlaşmaların tek ta
raflı olarak reddedilmesi usulüne baş 
vurmamıştır. Boğa:z:lar üzerinde tam 
bir egemenlik kurması sulh menfaat
lerine uygun olduğunu anlamış olan 
Türkiye, Boğazlara memleketin mü
dafaası bakımından hayati ihtiyaçla
ra uygun bir rejim tatbik edilmesi i
çin görüşmelere girişilmesini ilgili 
devletlere teklif etmiştir. 

Türkiye bundan başka, milletler a
ra11 dürüstlük, antlaşmalara saygı 

göstermek ve sulh ve sükunu bozma
mak kaygusu ile öteki devletlere ör
nek olmaktadır. Türk delillerinin te
selsül eden insaflı bir z.ihniyet taşıdı
ğım da teslim etmemek imkcinsızdır. 

Lozan konferansından çok evel, 
Sovyet hükümeti Boğazlar meselesine 
karşı olan vaziyetini açık bir şekilde 
tasrih etmişti. ilk türk - soUj)let dost
luk paktı, Boğazların statüsünün teş
kilini ,sahil devletler delegeleri tara
fından yapılan hususi bir konferansa 
vermekte, fakat o.lınacak kararların 
Türkiyenin egemenliğine, gerekse 
emniyetine halel vermemesi şartını 

koymuştu. Lozan konferansında da 
sovyet delegasyonu, Türkiyeye Bo
ğazlar üzerinde tam bir egemenlik 
verilmesini teklif etmiştir. Türkler 
Boğazlar meselesi üzerinde fedakar
lık yapmaya razı olduktan sonra, 
sovyet delegasyonu antlaşmayı imza
lamıştı. Fakat sovyet hükümeti şimdi
ye kadar bu muahedeyi tasdik etme
miştir . Boğazlar meselesi ha"kkındaki 

sovyet görüşü Lozandanberi değişmiş 
değildir. Türk dış işleri bakanı Bo
ğazlar meselesini bahse mevzu etmek 
ihtimalinden milletler cemiyeti kon
seyini ilk defa haberdar ettiği vakit 
R. Litvinof kendisine yardım edeceği

ni açıkça söylemiştir. Boğazların kuv
vetlendirilmesi sırf tedafüi mahiyet 
te olacağından bu tedbir, hiç bir şekil
de taarruz;( bir karakter taşıyamaz ve 

Öteki memleketleri tehdit edemez. 
T ürk hükümetinin tedbirleri ile Hit
lerin hareket tarzı arasındaki Fark 

işte budur. Türkiye cumuriyet i, kurulu
şundanberi sulha karşı olan aşkını 
birçok d efalar isbat etmiştir. Türk iye, 
sulhun k uvvetlenmesine matu f bütün 
tekli f ve tedbirleri korumuş ve muh
telif saldırmazlık paktlarına iştirak 
etmiştir. T ürkiye, mütearrızın tarifi 

iTALYADA. 
NOT AMIZ NASIL KARŞILANDI 

Roma, 14 (A.A . ) - Havas ajansı 
bildiriyor: Resmi bir tebliğin haber 
verdiğine göre Türkiye işgüderi, Bo
ğazlar statüsünün tadilini istiyen türk 
notasını dün B. Suvişe vermiıtir. 

İtalyan hükümetinin bu notayı bü
yük bir dikkatle tetkik etmekte oldu
ğunu söyliyen resmi mahfiller, hükü
metin aksülamelleri hakkında izahat 
vermekten çekinmişlerdir. Bazı siya

si mahfiller lng iltereyi, Akdenizde 1-
talyaya karşı Türkiyenin de İş birli
ğini tem in etmek maksadiyle türk 
notasından fayda lanmak İ stemekle it
ham etmektedir. 

Londr a , 14 (A.A. ) - Tan gaze
tesinin Roma muhabirinin yazdığma 

göre, ltalya hükümetinin türk notası 
hakkındaki resmi vaziyetini aydınlatan 
hiçbir işaret bulunmamakla beraber, 
İngiliz gazetelerinin bu hususta kul

landıkları bazı tabirler ve Tiirkiyenin 
tarzı hareketi hakkındaki övücü ya

zılar, bu meselenin umumu ilgilendir
diğini ve yalnız Türkiye ile İngiltere 
arasrnda halledilmemesi lazım geldi
ği kanaatini süratle uyandırmıştır. 

anlaşmasına iştirak etmiş ve gerek 
Cenevrede, gerek Cenevre dqmda 
sulhu ve milletlerin güvenliği içiıı ça
lışan milletlerle beraber çalışmıştır. 

Böyle bir Türkiye, Boğazlar emniyeti 
için en emin bir kefil teşkil etmek
tedir. Bütün bunlar göz önüne alındı

ğı takdirde, türk hükümetinin nota ile 
müracaat ettiği devletlerin, gÖrÜfme
leri sırasında türk teklifine liiyik ol
duğu ehemiyeti verecekleri hakkın

da ümitler vermektedir. 

'"TÜRK TEKLİFİ KARADE
NİZ VE AKDENİZDE GÜVEN
Ltt.lN SAGLANMASI MAKSA
DINI GÜTMEKTEDİR." Pravda 

Moskova, 14 (A.A.) - Türk hü
kümetinin Boğazlar hakkındaki nota
sını tahlil eden Pravda gazetesi diyor 

ki : 
"Türk hükümeti, Lor.an andlaı

ması tarafından temin edilen garan
tilerin tamamiyle hükümsüz olduğu
nu anlamaktadır. Filhakika, taahhüt 
eden dört devletten biri olan Japon
ya milletler cemiyetinden çıkmıftrr. 

Ve u:z:un senelerdenberi Çine karfı 
muhasamalara giriıerek biribiri ar
dınca Çin topraklarını zatpetmekle 
uğraşmaktadır. Ôteki müteahhit deu
let olan ltalya şarki Afrikad-a harp 
yapmaktadır. Fransa ile /ngiltere a
rasında da ne birlik, ne de anlapna 
vardır. Türkiye cumuriyeti, kuruluf 
tarihindenberi, bir sulh sıyasası takib 

etmektedir. Türkiye Lozan andlapna
sının tadili meselesini ortaya koymak
la hiç kimseyi tehdit etmemektedir; 
emniyeti hususunda rahat olmak iste
yen Türkiye, Boğazların tahkimi me
selesini hiç kimseye karşı tevcih edil
memiş gerekli müdafaa tedbiri ola
rak telakki etmektedir. Boğa.zların 

bölgesinin tecavüz edilemezliğine ha
yati bir chemiyet veren Türkiye, ne 
kadar sulhcu ve sırf tedafüi bir hare
kette bulunduğunu isbat etmiş bulun
maktadır. Türkiye faşist Almanyanın 
yolunda yürümiyerek, Lozan anlaş
masını imza eden öteki devletleri tek 
tarafl, bir ret suretile emri vaki kar
şısında bırakmamıştır. 

Kabul edilen taahhütlerin tek ta
raflı olarak çiğnenmesi prensıpcne 
dayanmayan Türkiye, Boğazlar reji
mi meselesini kanuni yollarla hallet
mek arzusundadır. Türkiye ile kurdu
ğu do~tlu.ğun daha ilk günlerinde bi
le, memleketimiz, Boğazlar bölgesi
nin tam bir türk egemenliği altında 

kalması prensipine dayanmakta idi. 

Bu prensip, memleketimi:z:in sulh po
litikasına ve tam bir hak birliği esa
sına dayanan bütün m illetlerle dost
luk politikasına tam manasiyle teta
buk e tmekted ir. Türk , hükümetinin 
tek li fi, T ürk iye cumuriyeti hudutla
rının barış ve emniyetine malul olup, 
aynı zamanda ve bundan dolayı K a
radeniz ve Akdenizde güvenliğin ku
rulması maksadını da gütmektedir. 
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Notamız • • 
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ALMANYADA 
" BU SİYASET, HAKİKİ 

BiR EMNiYET SİYASETİDİR. 
ÇVNKtl HİÇ KİMSE BUNU 
KENUISINE BiR HVCül\I VF.
YAHlJD KENDi EMNİYETiNE 
KARŞI BtR TEHDID GİBi Tt.
LAKKl EDEl\IEZ .. '' 

Berlin, 14 (A.A.) - D. N. B. bil
Cliriyor: Korrespondans Diplomatik e 
Politik, Türkiyenin Lozanda 1923 de 
imza edilen Boğazlar anlaşmasının 

yeniden tanzimine varmak hakkın -
'daki kararmdan bahseden bir yazı • 

sında diyor ki: 
"1923 anlaşmaları, askerlikten tec

rit hükümleri ile hayati ehemiyeti o

lan toprağından biri Üzerinde Türki· 
yenin egemenlik hakkını hissolunur su
rette azaltmakta idi. Boğazlar muka- , 
velesi, zorlu konu§malardan sonra 
türklerin az.imli mukavemeti karşısm
Cla Sevr andla§mastnın suya düşme
sinden sonra yapılm4tı. Lozan and
lapnası milletlerarası bakımdan nis
bi bir ilerleme telakki edilse dahi, ta
bü emniyet hukuka bakımından iti
laf devletleri tarafından Türkiyeye 
tahmil edilmiş ağır bir f edakcirlık o
larak kalmakta idi. Ehemiyeti inkar 
edilemiyecek olan yeni tiirk notası, 

büyÜk bir ısrarla şu noktayı ileri sür
mektedir ki bu emniyet kaydına en 
lazla, Lozan andlaşmasında tespit 
edildiği tarzda diğer garantilerin lü
zumu kcıdar müessir kaldığı ve teva
ziin tt"skil edebildikleri müddetçe ta
hammül olunabilir. Fakat bu garan· 
tilerin şüpheli bir hale geldiği ve ya· 
lıut kaybolduğu zaman, Türkiye, her 
dakika acil bir tehlike göstererek ye
ni bir vaziyet kar§ısında kalmaktadır. 
1923 anlaşması ile emniyet şartları a
rasında vücuda getirilen muvazene, 
esasının zaiiliği dolayısiyle, gittikçe 
dalıa ziyade Türkiye aleyhine bir va
ziyet almıştır. Türk notası, vaziyetin 
bu gelişimini ikna edici bir tarzda i
zah etmektedir. Şurasını kaydetmek 
enteresandır ki bu değişiklikler, sır! 
hukuki bakımdan hiç biri değişmek
sizin gayet bariz bir surette vukua 
gelmiıtir. Diğer taraftan Tiirkiyenin 
kendi arazisine kar§I acil tle sarih bir 
tehdit telakki edebileceği ne bir ha
due vukua gelmif, ne de bir andlaşma 
İmza edilmiftİr. Bununla beraber türk 
notaaının isbat ettiği gibi, askeri ve 
teknik ıartlarda ehemiyetli bir deği
şiklik husule gelmiJ ve karşısında türk 
hükümeti için Laz.an anlaşmasının 

haklı surette tatbik edilmiyecek bir 
muahede haline gelmesile neticelenen 
bir vaziyet hakikat olmUflur. Türk 
hükümeti, Türkiye için her devletin 
istiyeceği emniyeti verecek olan yeni 
bir hal sureti isterken bahse mevzu 

olan şey, va%İyetin değişmesine inli· 
baktan başka bir şey değildir. Çünkü 
hiç kimse, bir devletten, bazı emnİ· 
yet (!Örü~lerini sayarak, ziyadesiyle n· 
zaltılmrş bir emniyetle l'fıtifa etmesi. 
ni ve keneli erazisine yapılabilert!k 

herhangi bir baskına müsaade eyle
mesini isteyemez. Bu, daima mümkün 
olan sergüzeştler siyaseti için bir teş
vih dP.rnP.k olacakhr. Eğer, Alman;•a 
ve Avusturyanm yanında, Türkiye ta· 
bii olmayan ve sımi zaFları ve açık
lıkları gidermeğe çalıfıyorsa, nihayet 
§unun teslim edilmesi lô.z;ım gelir ki 
bu siyaset, hakiki bir emniyet siyase
tidir, cünkü hiç kimse bunu kendisine 
bir hücum veyahut kendi emniyetine 
karşı bir tehdit gibi telakki edemez.,, 

Bedin, 14 (A.A.) - Boğazlar hak

kmdaki türk notasından bahsedea 
Kreuz Zeytung gazetesi ezcümle di
yor ki: 

"Türk notası, siyasi buhranların, 

koUektil garantinin bugünkü meka

nizmasının çok güç olarak harekete 

gcçmP.kfe olduğunu bildirmektedir ki 
bu Aıırupaya sunulan mutantan aiya

ııi cümlelerin acı bir tenkjdidir. Diğ~r 

taraftan Türkiye, Boğazların hukuki 

vaziyetini, türh erazisinin tecavüzden 

masuniyetini emniyet altına alacak 
mahiyette tanzim edecek yeni anlaş· 
n •...,r vaprlmasını isterken, bugün 

ne diyorlar? 
YUNANiSTANDA 

" ... TÜRKİYE, BOGAZLARIN 
SiLAHLANDIRILMASI İÇİN 
MVKEl\11\IEL BİR ŞEKiLDE 

HAREKET ET!\llŞTtR .. '' 
Esıia 

" ... TÜRİKYENİN SA Hl et 
BiR DOSTU VE l\ffiTTEFIKt 
01 .. AN YUNANiSTAN, BOCAZ
LAR REJiMiNİN DEGIŞT1R1L
MESİNE İTİRAZ EDECEK DE
GILDIR •.• " 

Atina, 14 (A.A.) - Paskalya yor
tuları dolayısiyle çıkmamı§ olan ga· 
zeteler, Boğazların tahkimi hususun
daki türk notasmı ancak pazartesi 
akşamı neşredebilmişlerdir. Bu nota• 
yı tahtil eden Estia gazetesi diyor ki: 

"Türkiye, Boğazların silahlandınl· 
ması için mükemmel bir şekilde hare
ket etmiştir. Milletler cemiyeti, and
la§maların bir defa daha ayak altına 
alınması önüne geçmek için bile olsa, 
bu müracaata müsbet bir §ekilde ce· 
vap verecektir. 

Fakat Boğazl.ar anla§masının bağ
lı olduğu Lozan anla§ması ve bi~t 
mukavele, bitaraflık, rejimini bazı 

yunan adalarına Ja te§mil etmekte
dir. Bu bakımdan, Boğazlar için bah· 
ıre mevzu edilen ailalılanma meselesi· 
nin adalara da §amil olması pek tabi· 
idir. Çünhii gerek türk ve gerek yu
nan topraklarını garanti eden bir an· 
laşmanın tek taraflı olarak tadil e· 
dilmesi paradoksal bir keyfiyet olar
du. Egenin yunan adalarının güven
liğini ba§kalarından beklememiz im· 
kansızdır. Çünkü Türkiye taralmdan 
tehdit edilmiyen bu emniyetin başka
larının tehdidine uğraması çok muh
temeldir. Bu itibarla Türkiyenin ni
yetleri iki senedenberi malum oldu
ğ11ndan, yunan hükümetinin de ala
cağı vaziyeti terbit etmi§ olduğunu ü
mid etmek isteriz.,, 

Boğazları tahkim etmek hususun
daki türk müracaatını haklı bulan 
Proia gazetesi diyor ki: 

"Versay muah<•:lesi askeri hüküm· 

lerinin çiğnenmesi hadisesinden ıt0nra 

Türkiye, Boğazlar hakkında müraca

atta bulunmuftur. Ren bölgesinin Al· 

manya tarafından iıgali bu müracaa

tın yeniden yapılmasına sebeb tefkil 

etmiştir. Bu haklı taleb Londra ve 

Pariste müsait bir şekilde karşılan

mıJlır. Sovyet Rusyanın tasvibini ka

:ıanan ve Roman)lanm da mümaneah 

ile karşılaımayan türk notasının müs. 

bet bir şekilde tetkik edilmesi çok 

muhtemeldir. Türkiye bundan başka 

Balkan antantının da yardımını iste
mektedir. Yunanistan, Akdenizdeki 
menfaatlerine uygun bir vcniyet talu
nacaktır. 

Etniki gazetesi §Unları yazıyor: 

"Türkiyenin sahici bir dostu ve 

müttefiki olan Yunanistan, Lozan 

andlaşmasma bağlı ve Boğazlara ait 
hükümlerin değiştirilmesine itiraz e
decek değildir. Diğer taraftan, bu hü· 
kümlerin tadiline Egedeki ba:z.ı yunan 
adalannın tahkimi ile neticelenebi
lecektir. Gerçi Türkiye tarafından 

tehdit edilmiyen bu adaların başka 
bir devletin tehdidi altında kalması 
çok muhtemeldir. Türkiye hükümeti 

milletler cemiyeti vasıtasiyle andlaş
manın tadilini istemekle tam bir dü
rüstlük göstermiş olmaktadır. Bu İ§• 
te teessüf edilecek biricik nokta, and
laşmaların tadili hakkındaki cereya
nın kuvvet bulmuş olmasındadır. 

Çocuk Haf tasının 
başlangıcıdır. 

Avrupada ameli salıada tatbik edilen 
emniyet tezini kabul etmektedir. Bu 
le:1;, kendi gÜvenliğini ve toprağı i~in
de sulhu müesair surette muhalcvıa e
debilmek için insanın bizzat kendisi
nin kuvvetli ve nılhçu olmasıdır.'' 

ULUS 15 NİSAN 1935 CAr..!:°.ıAr.1" \ -
BiR SULH YOLU ARANIRIG:N lerin, bugünkü şekil!erınde faydas•.t ol• 

duğu görülmüştür. B:..ı tedbirlerin pet • 
rola ve diğer bazı maddelere teşmili ise, 
şimdi artık bilhassa Habeşistanda aske. 
ri neticeler elde edilidkten sonra mana• 
ilZ olur. O stelik, bu gibi tedbirler l tal 
ya'da mutlaka şiddetli tepkiler doğura• 
cağından, doğu Afrika'da muhard>eyi 
durdurmağa çalışmak bahanesiyle Ak .. 
denizde körükörüne bir harb tehlikesine 
atılmak ta şuursuzluk•ur. ltalya'ya kar• 
şr tatb:ki düşünülen bu yeni tedbirlet, 
de hiç bir netice vermiyecek olursa, mil .. 
letler cemiyetinin ara bulm::k ödevinde 
muvaffak olamadığı anlaşılacak ve bu 

Dünya gazetelerinin göriiş 

ta.rzında büyük bir ayrılık var 
(Başı 1. inci sayfada) 

Londra, 14 (A.A.) - İtalyan _ha -
beş anlaşmazlığı yeniden İngiliz gazete
lerinde ilk safı almıya başlamışbr. Bu
gün toplanacak kabinenin önümüzdeki 
Cenevre görüşmelerinde lngilterenin 
alacağı durumu kati olarak tesbit etme.. 
si muhtemeldir. Eden yarın Cencvreye 
hareket edecektir. 

Nev Kronikl diyor ki: 
" lngilterenin ltalyaya karşı askeri 

tedbirler tatbikini istiyeceği hakkındaki 
haberler Parisi telaşa düşürdü. Bu haber 
doğru değildir. Milletler cemiyeti a:zfüıır. 
lngilterenin bir barba sürüklemek iste
diği ileri sürülmek suretiyle milletler 
cemiyetinin müessir bir tarzda müda -
halesine mani o]maya çalışılmaktadır. 

Bununla beraber, yeni barış teşebbüsle
ri yanda kaldığı takdirde zecri tedbirle. 
rin şiddetlendirilmesi ihtimali milletler 
cemiyetine muarız olanların itiraf et -
mek istemediklerinden çok daha kuv -
vetlidir. 

Romanııı ümidleri 
Deyli Telgraf gazetesi de şöyle yazı-

yoı• : 

" Roma Habeşistana ezici galibiyet • 
ler ve hatta Negüs ordasunun altından 

kiilkamıya.<'ak derecede mağlup olacağı
nı ümid ediyor. Romanın besliyebilece -
ği ümidler her ne olu~sa olsun Habeşis
tanın fethi ltalyarun Avrupadaki mane. 
vi ve siyasi nüfu.ı.au arttırmamıştır. 

ltalya samimi bir görüşme arzusu gös -
tennezse Cenevrede işlerin yeniden le. 

hir edilebileceği hiç de zannedilmiyor. 
Ekonomik zecri tedbirler ihtilafa bir ni
hayet vermiyecektir. Ve petrol ambar • 
gosu da müessir olamıyacaktır. Geri ka
lan yegane vasıta askeri ve bahri zecri 
tedbirlerdir, fakat b:ı zarureti teslim et
mekle b-.ına müracaat teklifinde bulun -
mak ayrı ayn şeylerdir. Daha bidayette 
her türlü askeri sanksiyonlar fikrini ber. 

taraf etmiş olan devletler hele Avrupa -
nın bugünkü vaziyeti dolayısiyle bu ne
vi te!lrinlere her zamandan ziyade mua
rız bu]unuyorlar. Milletler cemiyeti aza. 
sının tam ve koUektif müzahareti olmak
sızın hiç bir i~giliz hükümetinin askeri 
veya denize ait zecri tedbirler tatbikine 
karar vermesi düşünülemez. Her halde 
bugünkü hal ve şartlar altında böyle bir 
ihtimal bahse mevzu olamaz. 

Londra, 14 (A.A.) - Gazeteler, Av
rupa vaziyeti hakkında Fransanın itti • 
haz etmiş olduğu hattı hareketin lngil • 
tereyi müşkül bir mevkide bırakbğıru 

yazmakta ve bununla beraber Eden'in 

Cenevre'de muvaffak olduğunu kaydet
mektedirler. 

Obsen ere göre .• 
Observer gazetesinde Garvin şöyle 

yazıyor: 

" İngiliz hükümeti, Almanya ile 
mmetıer cemiyeti vasıtasiyle görüşme -
lerde bulunmaktan sakınmalıdır. lngil • 
tere Cenevreye varmak şartiyle her yol 
iyidir." nazariyesinden vazgeçmedikçe 

bugünkü çrkmazdan kurtulamaz. Fran. 
sanın alman tekliflerine verdiği cevab 
tam bir fiaskod~r. Almanya ile pratik 
müzakereler maalesef mayısın ortaları • 
na tehir edilmişe ben:ziyor. Hitlere Ce
nevre çerçevesi içinde kalması ısrarla 
teklif ediliyor ve bu asla pratik bir neti
ceye vannıyacak bir usul açmaktadır. 

İngiltere, Fransa, Sovyet Rusya ve kü • 
çük antanttan büsbütün başka sebebler
le Cenevreye müracaat edilmesini isti
yor. lngiltere bunun yalnızca hayali kol
lektif emniyet sistemini kuvvetlendir • 
mek için yapıyor. 

Teklifleri öldiiren şey 
Dünyada hiç kimse bu kollektif em

niyetin §ayanı arzu olduğunu ve filen 
gerçekleşebileceğini söyliyemez. Fran
sanın teklifleri daha şimdiden ölmüş • 
tür. Bu teklifleri öldüren de gene Fran. 

sanın Almanyaya gülünç bir tarzda ders 
vermek istemiş olmasıdır. Fransız teklif
lerinin ihtiva ettiği fikirler tam bir çıl • 
gınlığa istinat eden kollektif emniyet 

ı 
fikridir. Bu hadise de gösteriyor ki, Ce
nevrede biribirine zıd görüşler büyük bir 
ısrarla mezcolunuyor. Bu ise idare et • 

mek sanatına malik olanların faydalı bir 
İş görmelerine mani oluyor. Bugün m e 

zuu bahis olan şey yedi büyük devlett<' 
ancak üçü namına söz söyliycn ve mil
letler cemiyetinin nizamnamesini ve u -
aullerini tadil mi deceği, yoksa her 
türlü faaliyette bırakllcağı mıdır. " 

İngiltere yeni zecri tt·d birler 
istemiyecek 

Londra, 14 (A.A.) - Siyasi ma!ıfiJ. 
ler, İngiltere hükümetinin, şimdilik ltaL 
ya hakkındaki zec.rl tedbrileri şiddet • 
lendirmek düşüncesinde bulunmadığını 

söylüyorlar. Bu mahfiller on sekizler 
komitesinin yakında toplantıya çağırıL 
ması muhtemel olduğunu fakat bu top -
lanhnın hedefi, mevcııd zecri tedbirlerin 
nasıl işlediğini tekrar tetkik etmekten 
ıbaret bulund~ğunu söylemektedirler. 

llave edildiğine göre, İngiliz bükü. 
meti, gelecek hafta Cenevrede başlıya -
cak olan sulh görüşmelerinin başariyle 
neticelenmesini samimi olarak arzu et • 
mektedir. 

İngilterenin bugiinkii siyaseti 
Paris, 14 (A.A.) - Temps gazete

si, baş makalesinde lngilterenin bugün. 
kü meseleler ve bilhassa İtalyan - habeş 

davası karşısındaki vaziyetini tetkik ede. 
rek diyor ki : 

" Zecri finansal ve ekonomik tedbir-

SON DAKiKA :. .. 

da cemiyetin şeref. ve itibarını her hal· 
de yükııehmiyecektir. Japonya ve Al • 

manya'mn çekilmiş olmalanna ve Ame. 
r:ka'mn da kendisini temsil ettirmemelC 

hususundaki ısrarlarına ilave oıarali 

İtalya da çekilmeğe mecb:..ır edilirse, 
miltetler cemiyetinin şerefi ne suretle 
artar 

Il. Sarronuıı temasları 
Pariıs, 14 (A.A.) - Başbakan Sarro 

dün öğleden sonra, evvela B. Mauigli .. 
yi, sonra da B. Çerruti'yi kaba) etmi§ 
ve bu zatla bir buçuk saat görü~müştür. 
Başbakan b:ından sonra Elize sarayına 

giderek bu görüşmelerinin neticesini 
Cumur Reisine arzetmiştir. 

8. Flanden, çarşamba günü Paris'e 
döneceğini te]efonla başbakana bildir • 
miştir. 

H. Çenutinin l•ir suali 
Paris, 14 (A.A.) - Haber alındığı. 

na göre B. Çerruti, B. Sarro'yu ziya• 
reti sırasında, kendisinden, Fı-ansa hü .. 
kümetinin Cenevrede nasıl bir hattı ha. 
reket takibedeceğini sormuştur. 

İtalyanlar simalde ilerliyorlar , 
Roma, 14 (A.A.) - Mareşal 

Badoglio 184 numaralı resmi teb
liğinde şöyle diyor: 

Şimal cephesinin her tarafında 
ileri hareketi devame mektedir. 

22 tayyare dün uzun müddet 
Adisababa üzerinde uçmuşlar ve 
bir takım beyannameler atmışlar
dır .Maamafih, bu tayyareler her 
türlü harb hareketi yapmaktan 
çekinmişlerdir. 

Buna rağmen, halk panıği 
müthiş olmuştu. 

Asmara, 14 (A.A.) ltal· 
yanların Çana gölünde imal ettik· 
leri Gorgara yarım adası, göiün 
şimal kısmında bulunınaktadırc 
Bu yarım adanın İşgali, İtalyanla .. 
ra bütün T sana gölü mm takasını 
ve Sudan ile Habeşistan arasında~ 
ki münakaleleri kontrol kabiliye• 
tini vermektedir. · 

İtalyanlar Dessi eye girdiler mi ? 
Roma, 14 (A.A.) - "Havas,, 
Daha teeyyüd etmeyen bazı 

yayınblara göre İtalyan kuvvetleri 
~ün Dessieye girmişlerdir. 

Cepheden gelen son haberler, 
habe,lerin bu şehri daha bır kaç 
gün evvelden boşaltmış oldukla• 
rını bildirmekte idi. 

ltalyan ileri hareketlerine merke ~ olan Gondar' dan 

B. Metalisas 
Apn 22 sinde meclise çıkacak. 

Atina, 14 ( A.A.) - Başba
kan Metaksas and içmiştir. Ayın 
22 sinde meclisin huzuruna çıka
caktır. 

Atina, 14 (A.A.) - Kıral, ölü 
başbakan Demircise ,ölümünden 
sonra birinci Jorj nişanının enbü
yük rütbesini vermiştir. 

Başbakanın cenazesi dün ak
şam büyük kiliseye nakil olun
muşutur. 

Atina, 14 (A. A.) - Başbakan 

Demircisin tabutu dündenberi kilise
de teşhh· edilmektedir. Cenaze mera-
simi bugün öğleden sonra yapıla
caktır. 

Bütün gazeteler, Demircisin ölü
mü dolayısiyle teessürler le doludur. 

B. Mihalakopulo• 

Atina, 14 (A, A.) - l-IenÜ7 le· 

eyyüt etmiyen bir habere göre, haş
bakan Meta' . ıü:s, B. Miha '1lmpurosu 
dı§ bakanlığa getirmek n~yctind .. dir. 

.. 
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ANKARANIN MESKEN DAVASINI HALLEDECEK OLAN 

Bah~eli evler kooperatifinin ilk ~alışma yılı 
3 1 t l ·· ·· ff-1Levincle yıllık toplanhaını yapan Ankara mar aa ı gunu, auc • • • • 

Bahçeli Evler Yapı Kooperatilinin, çal:f111a yılını anlatan ıclare meclın, 

raporundan kıaaca baluetmiftik. . .. .. . 
T ·· L • • b v.ndırla..,.aaı ve kalkınmasında genı§ olçucle va.zı-
ur1ııyenın a.,. :r··· · ·h · 

I l tl . ·ı k tı"fçı'lı'k Anllaramızda yaşayan b:r ı tıyacı, eu e en ırı en oopera • . . - 1 
b h ·· l k ·çı·n kurulan bahçeli evler kooperatılıyle guu u ranını on eme ı - h. d 'iL k 
b . .. w• • • bulunmakfadır. Bu rapor; Tur ıye e ı R yapı o-

ır ornegını vcrmıf - b · l' w • t d 
·ı· · 'lL r ,.ma yılını anlatacak I adar hususı ır ıgı afı ı-opcratı ının ı H ça '"' 

ğından olduiju gibi sütünlarımıza alıyoı uz: 

Ankara Bahçeli Evler y pı koupe
r a t1fin in birinci çalı.,ma yılına ait ida 
r e ın .. disi raporu: 

- Savın or l:ak1ı.r; 

26.1.1935 tarihinde resmen kurul
muş olan kooperatifim.z; 1935 yılı
nın 18 şubatında, i'k genel toplantı· 
sını gene H"lkevinin bu srcak çatıaı 

altında yapmış ve o "'Üne kadar ya· 
pılan İA er ve m<sraflar hakkında, 

muvakkat idare heyeti adına okunan 
raporu hepimiz dinlemit ve kabul et
mittik. 

Bugünkü toplantımızda da yurdu
muzda kurulmut olan ilk Yapı ko
operatifinin ilk birinci çalı .. ma yılma 
ait raporunu sunuyoruz. 

On buçuk aylık çalıtmalarımız, 

önümüzdeki mayıs ayı içinde inşaata 
başlıyabileceğimizi kuvvetle umdu
ran en köklü temellerin ablmaaına 
yaramıştır. Dütünülürse işimiz kolay 
da değildi. Her şeyden önce arsa me
selesini başarmak zorunda idik. En 
elveritli bir yerin, en ucuz bir değerle 
elde edilmeai gerekiyordu. Statümü
zün ( 18) inci maddesi mucibince, 
genel heyetinizin seçmiş olduğu ar
aa komitemizin değerli çalışmaları ve 
sürekli araştırmaları neticesinde mo
dern bir mahalle kurulması için ge· 
reken her türlü tabii farkı uygunluk
ları topladığı anlaeılan bu komitenin 
yazılı raporlarile tavsi;ve edilmiş olan 
(Abdi Paşa) veresesine ait topr11.klar· 
dan (321.650) metre murabbalık bir 
parçayı i şimize uy<?un b ularak (7.500 
rr 'bi g ayet ucuz b·r değerle satın 
aldrk Bu araamız istasyon Orman 
Çiftli :ine giden asfalt yol ü zerinde 
ve Zir aat vekaleti fi:lanlıi":ının tam 
karşısmda bulunmaktadır. Bu kararı
mızı vermezden önce, yurdumuza ko· 
operatifçiliii yayan ve gerekli gör· 
düğü yardımlarını esirgemeyen sayın 
hükümetimize "e cumuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreterliğine baş vura
rak Havuzbapnda Memurin mahal
lesi kurulmak Üzere hükümetçe eski
den aabn alınmış olan araanm koope· 
ratifimize verilmesine muvafakat ve 
müsaade buyurulmasmı diledik. 

Ba dileğimiz, bizi her zaman de
ierli himayesiyle korumak büyÜklü· 
tünü göatermit olan Yüksek Batba
kanımız tarafından kooperatifimizi 
minnettar kılan büyük bir ataka ve 
hayırhahlıkla karşılandı ve fakat hu 
araanm istimlak auretile alınmış ol
ması yüzündea llooperatifimize dev • 
rinin kanuni imkanaızlığı tahakkul 
~tti. 

Bu durum karşısında, Finans B -
kanlığı hazineye ait yerlerden başka 
arsalar araştırmak ve göstermek lu
tufkarlığmı da bizden esirgemedi, 
fakat en a,ağı (150) evlik bir mahal
le kurulmaama tam elveritli ve toplu 
bir yer bulunamadı. Gerek arsa ve 

gerekse kredi i~lerinde muhtaç oldu
ğumuz m üzaharetleri esirgememek 
suretile her zaman kooperatifimize 
kar§ı gösterdikleri sürekli ilgi ve hi
mayeden dolayı ayın Finans Baka
nımı:aa tekrar tetekkür etmeyi bir 
borç biliriz. 

Yukarda aydığunız vasıfları top
layan arsamızı almak kararını "er
meden evci şehrin merkezine olan 
uzakhğını göz önüne alarak mahalle
mizin burada kurulmaunm muvafık 

olup olmı,.acaimı e"lerimi:ain infası 
halinde yel, au, elektrik, ha•• gazı "e 
saire sibi genel tesiaat hususunda kıo • 
)aylık göriip görmiyeceğimizi aaym 
hükümetimizden sorduk ve müsbet 
cevab aldıktan sonradır ki, bu araayı 
aatm aldık. Araa alınması itinin bir 
müddet gecikmesi kr1111en bu yüzden 
ve kısmen de araa aahiplerile yapılan 
pazarlığm uzamasından ileri gelmit-

- tir. 
Arsamız (Ulus) alanına da, Ye

nişehirde Havuzbatma da üçer kilo
m etre kadar uzaklıktadır. 

Mart ba,larında ihalesi yapılan ve 
Yeni,ehiri istasyon arkasmdan Çift
lik asfalt yoluna bağlryacak olan 
(2,5) kilometrelik asfalt yol, araa
mızm değerini ve Yenitehire yakınlı· 
ğım artt mu1hr. 

Orman çiftliği soor alanı, yeni is
tasyon, gençlik parkı gibi Ankaramı· 
:zın en güzel yerlerinden bir çoğuna 
yakın olan ve şehre ve Orman Ciftli
ğine ası: ,. it caddelerle bağlı bulunan 

arsamızm dei• rinin günden güne "e 
hrzla artmal·ta bulunması, kooperati
fimiZ'in maddi cepheden de varlığını 
günden güne yükselten keyfiyetler· 
den biridir. (Bunu müsbet hir misal 
ile isbat etmiş olmak için d ör.ümünü 
(25) liradan daha ucuza mal ettiği

miz arsalarm yaın ba•mdaki arsala· 
rın döniimüne (600) lira veren alı
cılar bulunduf!unu yani deierin (24) 
misli artını' bulundu.;.unu iatidraden 
kaydetmek iatf!riz.) Yann temelleri· 
miz atılınca fiatlarm dl!l-ha ziyade 
yükselece~i tabiidir. Sırf bir fikir e
dinmek i1zere, bu misal Üzerine hesao 
yüriitmek· caiz tt:örüliirse. elimizdel~i 
arsanm tf•i!f!ri bu pÜn (?.00.000) lı
rava v1t• •,.•m1•h1". dena,.ı...:ı: ... p,, ,-.. 
srös•Prir ki arsamız eyi intihap edil

miştir. 
., 

tt " 

Arsanın arastrnlması, serilmesi ve 
satm alınması işi bir yandan yürür
ken, bir yandan da para ltulmıık İçin ge: 
reken her tetebbüse bat vurmaktan gerı 
k ) ... !ld k. 

H er taraf tan aldığımız cevaplar 
cesaret verici olmakla bera ber, kes'n 
ve son söze eri!\mek kolay olm,dı. 

Sayın ortaklar; 
Hepiniz eyi bilir&İn.İz ki, yurdu

muzda me"cut kredi sistemleri, bizim 

letekkülümüzün muhtaç oldufu te· 
kil ve nisbetlerde para bulmaama ta
mamen elverişli değildi. 

Kartılathiımız bütün hüsnü niyet
lere rağmen Yardım işine esaslı "e 
ciddi bir tekil bulmak lazım geliyor
du. Fakat bundan başka kooperatifi
mizin sağlam ve ciddi yurdda~lanmı
:ıın kooperatifçi düsünüı ve görgüsü
nü tafıyan mütesanit unsurların bir
i .mesinden doğmu~ bir törüm oldu • 
,ğunu da ispat etmek İcab ediyordu. 

Sayın ortaklarımızm azim ve va
sıfları idare ve kontrol heyetleriyle 
arsa komitesi üyelerinin kendilerine 
düşen ödevleri başarmak için elden 
gelen gayretleri kullanmaları Yerindi 
cumuriyet rejiminde ve sayesinde sa
yısı (1000) e yaklatan kooperatifleri
miz arasında: (Ankara Bahçeli EY
ier Yapı Kooperatifinin) de yafama
ya ve yardrm görmeğe layİk •e çalıt
ma•ından fayda beklenebilir ekono • 
mik bir kurum olduğu kanaatini gÜn
den güne artan bir kuvvetle yaydı. 

Şuracıkta tükranla söylenmesi İ· 
cab eden bir noktaya geçmek isteriz. 
1925 "e onu ko .. alayan yıllarda, An
karamızm (Yenişehir) ini hükümeti
miz kurdu ve halkı mesken yoksullu
ğundan kurtaracak yolu gösterdi, ilk 
temelleri attı. Yaptırmıf olduiu iki 
yüz kadar evi halka taksitle sattı. 
Buna bakarak bit çok müesseseleri
miz de kendi memurlarına evler yap
tırdılar ve kiraladılar. Yahud ev yap
tırmak için büyük kolaylıklar gös
tererek para yardımında bulundular. 
Bu sayede ev kiraları dokuz yıl içinde 
( % 40) kadar düstü. Halk da biraz 
nefes alabildi. Fakat Ankara nüfu
su hepimizin sevinerek öğrendiğimiz 
büyük bir nisb•tte çoğalmakta devam etti 

(1927) de (74.000) kadar iken 
(1935) de (123.000) i buldu. Nüfus, 
yalnız Ankarada değil, bütün yurtta 
hızla artmaktadır. Ancak, baHehir
deki büyük artma nisbeti ve •"lerin 
zaten ötedenberi az olması, mesken 
m eselesinin Ankarada bilhassa önem
li olduğunu gösterir. 

" '' " 
Mesken meselesinin bütün yurd i

çin olan önemini, sevgili Büyük On
derimizin Kamutaydaki söylevinden 
bir parçasını sizlere burada okuyarak 
tükr,oı.nla hatırlatmak İsteriz: 

(O zerinde önemle durmak istedi
ğim bir ciheti de bildirmeliyim. Türk 
ülkesi içinde köylere varmcaya kadal" 
kü ük büyÜk bütün şehirlerimizin bi-

ç d 1 k .• w• 1 rer ~enlik ve bayın ır 1 guregı o ma-
sı önde tuttuğumuz amaçlardandır. 

Türke ev ve bark olan her yer aağ
h~rn, temizli· in, güzelliğin, modem 
kültürün ömeği olacakt1r.) 

Cumuriyet Halk Partisi programı
nın (7) inci maddesinin (F) fıkrası· 
nın ve Genel Sekreter B. Recep Pe
ker'in bu fıkrayı izah sadedinde söy
lemit olduğu derin sözlerin yurdu
muzda kurulmuf ve kurulacak olan 

k eratifleri orta ları tarafın-
yapı oop • 
d n da ima tükranla anılacagından 

em·niz. 
Atatürk Türkiyesinin imarı için 
r .. düzlü çalıtan aayın hükü-

gece 1 gun b .... k b k h 
meti~niz ve onun uyu aş anı, er 

SAYFA S 

Proleaör Yan.enin yaptıiı mal.ali. proje.inden bir •Öl'Öniif 

vesile ile Ankaranın da baymdırlıiı
na yarayan hizmetleri ve ablan ciddi 
adunları daima tefÇİ ve teıvik etmif 
ve himayesinden mahrum bırakma

mııtır. 

Muhitimizin bu kadar a1cak ve 
mütfik havasa içinde bunca miizaba
retlerin kaynağmda, en mübrem ihti
yaçlanmızdan olan mesken yokaullu
funu giderecek bir kooperatif teteb· 
büaünün, ciddi esaslar Üzerinde ça
lıtmak ve ortaklan tam bir koopera
tifçi zihniyetini taınnak tartile, mu
vaffak olamaması düşüncesi hatalı ve 

bedbin bir dütünüt olurdu. 
Ancak unutmamahyız ki, ilk adım

lar daima zordur. Bu itibarla araa al
mak, planlan yaptırmak, para bul -
mak, biribirini yakmdan kovalayan, 
biri diğerinden uzaklatamayaa tart
lar ve itler oldu. Kredi itinde ümit 
verici vaidler almadan arsa alamaz
dık. Arsayı almadan ve planlan ha
zırlatmadan da kredi yardımmda bu
lunmak istiyenlere tam ltir kanaat 
vermek kabil olamazdı. 

işimizi çok ciddi tuttuğumuzu, her 
isimizde hesaplı ve programlı oldu
ğumuzu velhasıl bilerek, icabında 

temkinli, icabında cesaretli olarak ça

luıtığımızı fakat daima sağlam adım
larla ,.ürüdüfümüzü göstermedikçe 
kimse bize para vermeye güvenemez
di. Bu gün bütün bu aafhalardan g~
mit bulunuyoruz. 

Umumi binalanndan maada (350) 
evin bir mahalle kurmaya elveritli 
gÜzel bir araanm tapma elimizdedir. 
Gerek mahalle planı, gerekse e"lerin 
planlan tehircilik mütehassısı Prf. 
Yanaen tarafmdan nisanm ilk günle
rinde kooperatifimize teslim edilmiş 
bulunacaktır. Her tip evin maliyet fi. 
atlannı teabit ettirdikten sonra bu 
planlan sayın ortaklarmuz• nisan 
zarfında göstererek statümüzün (20) 
inci maddesine göre ıiparitleriai ka
bul edebilmek için lazım gelen bütün 
tertibab almaktayız. Şimdilik bir fi. 
kir vermek üzere pl&n1arımızm bir 
kısmını projeksiyonla toplanb sonun
da 2östereceiiz. Finanal teşebbüsle
rimiz artık bize i~e başlamak imka
nını verecek son safhaya ginni8tir. 

Kooperatifimizin muvaffakiyeti i
çin alaka ve yardımı bi1vük bir amil 
te8ki1 edecek olan Emlak ve Eytam 
bankasının son genel toplantısmda o
kunan idare meclisi raporunda, ko
operatifimizi de al:.kadar eden bir cüm. 
leyi ehemivetine binaen avnen okumıak 
isteriz: (Hükürnet merkezinde teşekkül 

etmiı ve yüksek makamlarla bankarıu...a 
yardım etmesi temib buyunalan intaat 
kooperatiflerine yardım için normal 
mesaimize halel ptirmiyecek ıureU. 
lizm1 olan YeaaİtİD tedarikine çalıtıl· 
maktaclrr). 

Arkadaılar, mevzu •e makaadma 
aygan hir maamele,.e giriıirken aym 
zamanda memleketin ekonomı"k Ye 
aos,.al yeni bir sahaama ilk olarak •· 
blan alaaal bir kurumu (yani l'ent 
kooperatifimizi) himaye etmeyi brar1.,..._ ba defer)i hankanıa er
kinma ela tetekkiir etmeyi bir borq 

Y1*arda arzettiğimiz veçhile bü· 
,;irderimizin ve partimizin bir an bi· 
le unutmadan tiikranla anacainm• 
.özlerinden ve itaretlerinden ilham ve· 
Jınn,,et alarak yürüyen kooperatifle· 
rimizin temaa fırsatmda bulunduiu 
büyüklerimiz arumda fahri batkan• 
himuzı kabal ile bizleri dalına irtd 
ve himaye ehDek lutfancla ltul'QllQ 
sayın Bayındırlık Bakam Ali ÇetiDe 
ka,.aya Ye bidayetİDdenberi koopera
tifimize samimi alaka ve müzaharetl4 
Dİ esirgememit olan saym bakanlan. 
IDIZ Saraçoğlu Şükrü ve Şükrü Kay&4 
ya borçla olduğumuz ıükran ve mİn• 
net hislerimizi huzurunuzda tekral' 
etleri•. 

Kooperatifimizin Ylll'lrfmı kredi it-
1..mdeki bü,.ük alaka ve yardnnryltı 
idame ebDelr lütüfkirlrfım ga.t.,.... 
Ziraat bankau hakkında içten geled 
fibanlarnDDJ bmada da •nmak •a• 
ailemizdir. 

Otedenberi Ankaranm ...... 

meaeleai üzerinde iacelemel• 79Pall 
•• kooperatif"nnizİll tattufa 701• •7• 
dmlabcr yazılara liitanlannı ayaoaıı 

Ye aon aylarda mesken anketini aç
IDlf olan (Ul•) ıuetea ile on- .._ 
ferli bapnabalTiri Falih Rrfla AtaJ'& 
•e Uhu'ta kooperatifimis 1çia 1aa,... 
laahane yazılan ı.a.lmq olan bir ~ 
müne'Y'Yerlere ayn ayn teteklriin 
kendimizi horçlu sönnekteyİz. 

Bitin ba te§ekkürlerimizi bir ae
zaket icabı olarak arzetmiyoruz. Ba 
tetekkürler çok derin olan tahaaaia

lerimizn kısaca ifadesidir. 
Bu duygularmuzı tam olarak ifa

de edemesek dahi sıksık tekrar et
mek zarureti vard1r. Çünkü dünyanın 
h er tarafmda kooperatif cere,..nlan• 
na kartı R•lmelr iati,.en hareketler •e 
kooperatiflere ala orta düsman ke-

l mhaek iatiyen sümreler me,.dana çık· 
mıt oldaiu halde J'Ul'cl.nuzda bu ka· 
bil aleyhtarlıklar töYle daraun. itila· 

Tefrika: No: 35 VII layınca yatağına tekrar yatıyordu. 
Bir gece elektrik ışuhnı hissederek bir

denbire uyanan Madam Dögui : 

Söylediği, kızına, aşkına, kendisine taaıtfili 
eden ince, samimi, derin hakikatlerle dolu 
sözleri gösterivordu ki uyuşuk zekası, ken. 
disini sarsan bir uyanısla sanki birdenbire 
canlnamış ve onda hiç umulmıvan birçoli 
tecrübeleri hatırlatmı~tı. Şefkatle ve öyle 
kapalı bir tarzda konusuyordu ki sJITDU 
mevdana vuracağından korkan Bert, sözle
rini kesmei7e cesaret edemiyor ve bu pek iyi 
sesle kenrlini te~kin etmek istiyordu. Satın. 
cakta sallanan bir çocuk gibi gözl~rini ka· 
padı ve sakin, mesud ve tertemiz bir ayır.._ 
ya daldı. 

EvDDllk ve Ctesn 
Yazan: ]ak ŞA RDON 

TOrkt-~Vt! çt!vırt!n: Nasuhı BAYDAR -·-
Plaja· indiler. Bert, Alber'in elinden çe

kcr~k bir kum yığmmm üstüne doğru hü
cum etti. Sonra birçok kum tepelerini daha 
aştılar. Bembeyaz ve küçücük vadilerde de
nizin sesini işitmiyor, rüzgirm estiğini duy
ınıyorlardı. Buralarda, kapanmış kalmış, 

•anki uyuyan bir sıcaklık, ~eşi':1 kokusu 
denilecek şekerli bir koku hıssedıyordu. . 

Çam ormanına vardılar. Bert nereye gı
decef{ini bilemiyordu. Faydasız bir kon~ş
ltıadan bıkmış, mağliib olmuş, kaçınmak ıs
tediği ve nihayet hükmü altına girdiği ~ir 
kudretin esiri haline gelmiş gibi bulundugu 
Yere oturuverdi. Gözlerini kapadı ve Alber 
de h"vnuna kollarını doladı. 

Bert Parise döndüğü zaman Kastan~e 
İtalyada seyahatte bulunduğu irin Alber e 
geçen seneki gibi arkadaşının evintle. ~u~
şanuyordu. Gece olurken, bir araba ıçın e 
veya bir bahçede biribirini görüyorlttdı. 

Her tarafı titriyerek kurtulduğu bu kı~a 
ve şiddetli sanhşmalardan daima cani~ hır 
tahassüsle dönüyordu. Alber'den uzak bu
lunduğu zamanlar, onun okşayışlannm h~
tırasmı bir türlü unutamıyarak heyectn. 1 

bir rüya içinde yaşıyordu. Onu her vak~t 
görmek istiyordu. Onunla konuşmak th~~
yacmda idi, fakat buluşunca da bitmez tu· 
kenmez öpüşmelerin yorgunluğu içinde .su
suyor ve ondan, daha susamış ve daha kay
gılı aynhyordu. 

Gece uyuyamıyor, serin bir tarafını arı
yarak yatağında o yandan bu yana dönüy~~
du. Kalkıyor, çıplak ayaklariyle parkeler u
zerinde dolaşıyor, su içiyor, gidip yemek 
odasında oturuyor ve ütüyüp titremeğe bat· 

- Ne var, ne oluyor? diye bağırdı. 
- Benim, senin portakal suyundan biraz 

içmek istiyordum. 
Gözleri şaşkın, beyaz saçları teoesine 

yapısmış, dirseği üzerinde doğrulan Madam 
Dögui sordu: 

- U vumadm mı? Git ... yat. Ben istedi
ğini getiririm. 

Omuzuna bir şal almış olan Madam Dö
gui, bir bardak sekerli suyu küçük bir kaşık
la kanştırarak Bert'in odasına girdi. 

Bert suyu ic;tikten sonra yatağını düzel
ten Madam Dögui: 

- U yumab yavrum, dedi. Lüzumundan 
fazla düsünüyorsun, tasalanıyorsun; ben 
bunların hepsini görüyorum. 

Beklemediği bu sözler karşısında kalan 
Bert hayretle dinliyordu; acaba anası bili
yor muydu? Anbyan bir hali vardı. Bert ana
sının böyle konuştuğunu hiç görmemişti. 

••• 
Bir öf!le sonunda Adlivenen çıkan Alber 

Madam Katröfai'a rast geldi. 
Madam, manşonundan bir paket çıkarıp 

gıöstererek; 
- Kastanye icin bir ilac aldım. Boğas .. 

hastahklan icin birebir bir ilaç. 
- Demek ki Xutanye Paris'te? 

(Sonu var) 
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kis koopera tifçil iğin g ünden güne ı· 

lerlemesi için h er türlü kolaylıklar 

gösterilmiş ve halen de göscterilmek· 
te bulunmuştur. Bunu ancak büyük
lerimizin himayesine ve halkımızın 
seciye ve yurdseverliklerine borçlu

yuz. 
Bunca kolayhklara mazhariyetle 

kurabildiğimiz kooperatifleri tam 
raadımanlı kılmak büyiik bir hassa
siyet ve sadakatle yaşatmak da her 
k eeperatifçinin borcudur. Bu borcu u
nu•amak için büyüklerimizin hjma
yelerini hatırlamak ve teşekkürleri

mizi tekrarlamak değerli bir parola
dır. 

Bu vesile ile yurdumuzdaki koope
ratifçilik cereyanlarının büyük amil
lerinden olan Ekonomi Bakam Celal 
Bayar'ı saygı ile anmak isteriz. 

Celal Bayar'm (Türk Kooperatif
ç ilik Cemiyetinin) fahri başkanı ol
duğunu hepiniz bilirsiniz. 

Yüksek himayeleri altrnda bulu
nan Türk Kooperatifçilik Cemiyeti 
de Yapı kooperatiflerini ilmi yönden 
incelemiş ve bun dan iki yıl Önce Yapı 
Kooperatifleri hakkında etüdler ih
tiva eden bir broşür neşretmişti. Bu 
yıl ise Cemiyet kendi Genel toplantı
sında ekonomi ve sosyal hizmetlerini 
nazarı itibat•a alarak, Yapı Koopera
tiflerinin himayesini sayın hükümeti • 

mizden rica e tme k suret iyle, yapı k o
operatifi fik r ine hizmette bulunul -
muş ve (Ulus) da basılan ( Anketi) 
de son günlerde bir araya toplıyarak 
güze l bir eser daha meydana getir -
miştir. 

Bueserin ba~ tarafına konmak Üze
re Sayın Başbakanımız i smet lnönü -
nden rica olunan bir yazı için alınan 
cevabı gazetelerde görmüşünüzdür. 

Türkiye yapı Kooperatiflerinin tari
hine geçecek değerli bir vesika oldu
ğundan sizlere burada okumak isteriz. 

(Türk Kooperatifçilik Cemiyetine: 
2 Mart tarihli mektubunuzu aldım. 

Memleketimizde Yapı Kooperatifle. 
rinin kurulduğunu ve muvaffak ol • 
duğunu görmekle memnun olur ve 
bunu yu rdun bayrndırlığında atılmış 
Önemli bir adım bilirim. 

iSMET /NôNÜ) 

Türk Koperatifçilik Cemiyetine 
de ilim sahasındaki çalışmaları dola
yısiyle ve birer kooperatifçi sıfatiyle 
candan teşekkür ederiz. Bu teşekkür
ler vesilesiyle kooperatifçilere her za
man alaka ile yardımlarda bulunmuş 
olan değerli vali ve belediye reisimiz 
Nevzat Tandoğana da samimi §Ük

ranlarımızı sunarız. 

Arkadaşlar: 

Geçen yılki kuruluş toplantımız· 

ULUS 

da 18.2.935 tarihine kadar koopera
tifim izin il k teşekkül masrafları ola
r a k sarfolunan ( 179) lira (26) ku
ruş yüksek h eyetinizce kabul edil
miştir. 

Bu defa sunduğumuz bilanço ve 
k ar ve zarar tablosunda görüleceğ-i ü
zere bu masraf bu ikinci yıl içinde 
yapılan masraflarla birlikte: 

132.08 lirası tesçil masrafı 
26.86 lirası harç ve vergiler 
10.55 lirası kırtasiye masrafı 

167.82 lirası matbua masrafı 
19.20 lirası muhabere masrafı 
61.67 lirası müteferrik masraflar 

olmak Üzere (418.18) liraya baliğ 

olmu~tur. Bu suretle bu yıl içinde te
sis olunan kooperatif muhasebesinde 
şimdiye kadar yapılan bütün masraf
lar birleştirilmiş bulunmaktadır. 

Buna mukabil ortaklarımızın ilk 
hi~se bedellerinin yatırılmış bulundu· 
ğu Sümer Bank Ankara şubesinin 

1935 senesi sonuna kadar iki kalemde 
olmak Üzere cem'an (510.18) lira 
faiz tahakkuk ettirilmiş bulnnuyor 
ki, neticede kooperatifimizin 935 se· 
nesi sonuna kadar yapmış olduğu bü
tün masraflar çıktıktan sonra (92) 
lira kadar da artan bir gelir kalmak

tadır. 

Bu yıl içerisinde Sl\tm aldı~ımrz 

arsanın bedeli olan ( 7 .500) lira ile in-

tikal harç masrafları olarak sarfolu
n a n (206.06) lira i1e b irl ikte b ütün 
arsanın m a liyeti (7,706,60 ) liraya 
çıkmı,tır. 

Bilançomuzda da görüleceği Üzere 
mevcudumuzun (5.697,50) lirası Sü
mer Bankda ( 1,55) lirası Posta ida
resinde (Posta kutusu temin a t akçe
si olarak) ve (86,35) lirası da mu
vakkat veznedarlığı yapan arkadaşı
mızda bulunmaktadır. 

Bu sonuçdan anlaşılacağı gibi ida
reye seçtiğiniz arkadaşlarınız Koope· 
ratifimizin başarılması için sarfına 

lüzum gördükleri bir takım zaruri u
fak tefek masrafları ihtiyar etmekle 
beraber bu masrafların daima koope
ratifimizin geliri ile mütevazin gitme· 
si suretile açık bir masraf yaptırma
mak tedbirini de göz önünden uzak 
tutmamışlardır. O kadar ki gerek ka
nuni ikametgah ve gerek toplanma 
yeri olmak Üzere bir mahal isticarı 

t"İhetine dahi gidilerek ihtiyaçlar hiç 
bir masraf ihtiyar edilmeden temin 
olunmu~tur. 

iki genel toplantı arasında geçen 
zaman zarfında ortaklarımızdan 14 Ü ma
kul mazeretlere dayanarak ortaklık hisse. 
lerini baskll!anna devrebnek İstiyenler 

ve devralacak yurttaşların statümüz 
mucibince lazım gelen vasıfları tama
m en haiz oldukları anlaşılmakla bu 

- - - -
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dcvır mua m e leleri statümüz hükli"l'l• 

le rine gör e idare mecli simizce kabul 
ed ilmiş bulunmaktadır. Bu suretle ko
operatifimizin ilk teşekkülde olduğu 
~ibi balen de yalnız 134 müessis or• 
tağı vardır. 

Geçen toplantımızda seçtiğiniz Ü• 

yelerden bazıları mazeretlerine bina
en idare meclisinden istifa eyledik· 
lerinden statümüz mucibince yerleri
ne ayrıca seçmiş bulunduğunu~ ye
dek Üyeler geçirilmiştir. 

Bu suretle yedek Üyeliklerin hep-.i 
boş kalmış olduğundan yeniden 6 ye
dek Üye ile statümüz mucibince müd
detleri biten Üç mürakibin seçilmesini 
ve ruznamemizin diğer maddelerinde 
yazılı olduğu üzere bilanço • e icar 
ve zarar hesaplarımızın kabul Ye tae
diki ile idare meclisinin, mürakiple
rin ibrasını dileriz. 

Sözümü bitirirken arsa işinin mta
cile vazifesini sona erdiren arsa ko· 

mitesinde üyelik etmit arkadaşlan
mızla müddeti biten mürakiplerimi:r:e 

gayretli çalışmalarile bize yapm~ ol
dukları kıymetli yardımlardan dolafr 

leşe~kiirlerimizi arzeder ve koopera· 
tifimize de ortaklarını bir an evel yu. 

valandırması için yakm muvaffaki
yetler diliyerek hepinize sevgi ve say
gılarımızı sunarız. 

ıı::::==================================================================================================================---=-r 
Ci"pl,. p .... ,,... ~ , 1 rlavetiyeleri Türk Maarif Cemiyeti Merkeziyle Banka gişelerin~0 İstanbul eczanesinde ve İpekiş'te dağıtılmaktadrr 

Aktif 
Henüz talep edilmemiş hisse 
s enetleri B 1 t ertibi 
Derdesti tahsil A. hissesi 
Kua 

Banknot 150.070.00 
Gümüş 1.495.00 
Ufak paralar 208.770 

Dahili Muhabir Bankalar 
Hazine Bonoları 
Senedat Cüzdanı 

İskonto senetler. 
İskonto edilen mütekaidin ve 
eytam maaşı 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
Borsada kote olanlar: 

% 51/ 2 faizli hazine bonoları 
Diğer esham ve tahvilat 

Borsada kote olmıyanlar 

:Avanılar 
Esham mukabili avans 
Emtaa mukabili avans 
Senedat mukabili avans 
Teminatx mütenevvia mukabi. 
1i avans 
Teminatı mütenevvia mukabi
li Hazine Hes. 

Borçlu Cari Hesaplar 
Kefalet mukabili krediler 
Hazine kefaleti mukabili he
sabı cariler 
Hazine hesabı cariler i 

İpotek Mukabili Avanslar 
Tahsil edilecek satıs taksitl eri 
İpotekli ikrazat , 
t pot ekli ticari hesabı cariler 
İnşaat üzerine avans 

Menkuller 
Gayri Menkuller 

Hissei iştira k mukabili gayri 
menkuller 
Banka hizmetine t ahsis edi
lenler 
Diğer gayri menkuller 

Muhtelif Borçlular 
Kabuller:,..,izden dolayı borc• 
)ular 
Na:r:ım He;>aplar 

Zimmet 
Masraflar 
Maaş ve ücretler 
İdare masrafları 
Vergi ve harçlar 

Emlak ve Eytam Bankası 
31 Birinci kanun 1935 vazİ)1eti 

Pasif 

151.773./0 
1.623.154.59 

68.716.17 

681.754.88 

949.500.00 
1.285.590.00 

150.002.00 

20.231.71 
146.155.00 
455.513.00 

9.690.21 

1.641.052.97 

109.461.27 

573.289.60 
565.762.06 

1.430.248.09 
7.634.407.65 

117.417.56 
103.189.13 

2.110.926.7€ 

387.072.2!! 
637.283.27 

8.902.450.00 
Z.262. 785.38 

1.774.928.29 
1.500.000.00 

750.471.05 

Z.38.S.092 .00 

Z.272.642.89 

1.248.512.93 

9.286.262.43 
59 .082.27 

3. 135.282.28 
1.777 .236.78 

14.852.282.09 
1 

ı 
36. 781.612.36 - -
86.987.640.75 

Sermaye 
İhtiyatlar 

Ni zami ihtiyat akçesi 
İhtiyat akçesi 

Tahsil edilmi• karşflrklar 
Muhab ir Bankalar 
Mevduat 

İbrazında cari hesaplar 
Preavili h esaplar 
Vadeli mevduat 

Tuarruf Mevduatı 
Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar 
vadeli 
Bir sene ve daha fazla vadeli 

Eytam Mevduatı 
Muhtelif Alacaklılar 
Talep olunmuı temettü ve 
kuponlar 
Kabullerimiz 
Na%ım Heıapla.r 
K ar 

Emlak~ ve Eytam B anliası 
31 Birinci kanun 1935 tarihindeki 

Kar v e zarar hesabı 

297.247.9Z 
95.652.36 
6.485.05 

Matlup 
Alman Faiz ve Komisyonlar 
Muhtelif Karlar 

--- 399.385.33 

474.646.40 

Banka hizmeti mukabili alınan 
Ücret ve komisyonlar 

V erilen F a izler 
Kryem ve T a hvilat Cüzdanı Hu 
su si Provizyonu 
Muhte lif Z a rarlar 
A mortismanla r 
Safi Ka r 

124.830.00 
19.326.97 
32.508.70 

197.866.94 1 
1.248.564.34 

Kambiyo Karı 
iştiraklerden Ka r 
Ma hsup Edilen Provizyoalar 
Bakiyesi 

160.687.60 
65.147.40 

840.379.25 
4.308.282.98 

396.288.49 

1.633.466.00 

20.819.66 
711.143.81 ------

20.000.000 .00 

225.835.00 

562.267.84 
1.031.871.16 

5.544.950. 72 

2.365.429.47 

3.300.224.54 
2.124.996.66 

303.97 
14 852.282.09 
36 "~ 1 .612.36 

197.866.94 

86.987 .640. 7 5 

997.410.61 
83.208.80 

56.419.32 
284.45 

97.658.66 
13.582.50 

---~-
1.248.564.34 

ı· Çocuk Doktoru 
~ 

: Or. Sami Ulus 
~ 

~ l\nkara Doğum ve Çocuk 
Bakımevi çocuk 

mütehassısı 
ı\dli;:e Sarayı caddesi, A itan 

sokak Ortaç apartımanı 
Telefon : 3951 

Her gün üçten sonra hasta
larım kabul eder 

Saçları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

pe klenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır . 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR ------
Satılık arsalar 
Ye ni şehird e Atatürk bulva· 

rınd;ı eski Sıhhat y urd u biti ~i
ğinde ve Selanik caddes inde 
Ma!ıye Ş,ubesi karşısında. 
T elefon. 2123 e müracaat. 

1 - 1155 

1 As. Fb. U. Md. Satm 1 
Alma Komisyonu Hanları · 

100 İla 200 TON MUTAHHAR 

PAMUK 

Tahmin edilen bedeli 90,000 li• 
ra olan yukarda miktarr ve cin~ 
si yazılı malzeme Askeri Fahri• 
kala r Umum Müdürlüğü satın 

alma komisyonunca 28-Mayıs-934 
tarihinde perşembe günü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale edile· 
cektir. Şartname dört lira 50 ku· 
ruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakJCat teminat 
olan 5750 lirayı havi teklif mek .. 
tuplarrnı mezkur günde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
deki vesaikle mezkur gün ve sa· 
atte komisyona müracntları. 

(747) 1~1341 

Sablık otomobil 
Gayet az ve temiz kullanıl. 

mış 935 modeli Buik marka ka
palı lüks bir otomobil satıhktır . . 
İstekliler Ziraat Bankası Levazı
mında Bay Cemile müracaat ede-
bilirler. 1-1390 

Aeele satılık ev 
Yeni şehir Sıhhiye arkası Er

türk sokak No: 11. Gezmek için 
her gün saat 15 den 17 ye kadar 
içindekilere pazarlık için Divanı 
muhasebat azasından Yusuf Zi· 
ya'ya müracaat. 1- 1350 

ZAYİ 

A nkara Belediyesinden almış 

olduğum 531 numaralı şoför eh
liyetimi kaybettim yenisini ala
cağ ımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

~oför İstanbullu Salih oğl u 
1- 1427 Kemal 

.t\dapazarı Tohum islah İsta-ıyo

nu Alım Satım l(omisyonund~n: 
T ahminen üç bin lira kıymetinde bir Harman makinesi satın 

alınması kapalı zarf usu1iyle eksiltmeye konulmuştur. Şartname
Adapazarı Tohum Islah İstasyonu Müdürlüğünden parasız ahna· 
bilir. İhale 21 N isan 936 aslı saat 15 de Aadapazarı Belediye salo· 
nunda yapılacaktır. T eklif mektuplan 225 lira teminat akçesinin 
yatırıldığına dair makbuz veya banka mektubu ile birlikte bir saat 
evveline kadar verilmiş bulunacaktxr. (1860) 1- 1392 

Yapı yaptıracah:ların 
nazarı dilikatine 

Ev, Apartrman ve bilumum B etonarme, Demir, Kar gir, Ahşap 
inşaat ve su işleri Proje, mukavemet hesabatr keşif ve fenni mesu· 
liyetlerini (Teknik Yap ı Bürosu) en müsait şeraitte deruhte rder. _ 

ADRES Tekn ik Yapr B ürosu -4 

Yenişehir Atatürk Bulvarı Foto apartımanı No. 4 
T elefon 3629 1- 1195 
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1§ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1 lllllllllllllUIHHU•ı 1 
~ J(apalı Zarf Usulile _ 

~ Eksiltme ilanı 1 
~ SUMER BANK 1 
- -
~-= Umumi Müdürlüğünden: ı-

1.:- Konya Ereğlisinde inşa edilecek ?~z ~abrika~ı 
~ buhar kuvvet santralı ins.aatı vahıdı f ıat esası- ~ 
= le eksiltmeye çıkarılmıstır. Tahmin edilen in- = 
~=- şaat bedeli 136,611lira10 kuruştur. i 

2 - ·Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: !E 
~ • A - Eksiltme şartnamesi, ;;;;; = . . == =: B. Mukavele proJesı, := 
=: C - Fenni sartname, ölcü usulü. 5 
§ D - Vahidi fiat ve keşif hulasası. i§ - -=: E - Projeler 5 
ES 

0

İstivenler bu evrakı 6,90 lira bedel mukabilin- ~ 
~=-- de Sümer Bank Ankara şubesinden satın ala- ı 

bilirler. 

==:=_-= 3 - Eksiltme 25 nisan 1936 cumarte~i günü saat on ,
birde Ankara Ziraat Bankası binasında Sümer 
Bank merkezindeki Komisvonda yapılacaktır. 

~- 4 - Eksiltme kapalı zarf usu1ile olacaktır. Si 
_ 5 - İsteklilerin 8081 lira muvakkat teminat verme- ~ 
:: si tazımdn. Bundan baska eksiltmeye girecek· E!E 
$==== ler ilan edilen bu bina cec:ıametinde bir fahri- §=-

ka binası inşaatını muvaffakivetle yaptıkları- :!! 
- m tevsik ederek eksiltme gününden üc gün ev- -a · hı· = 3 vele kadar bankaya müracaatla hır e ıyet ve- :: 
$ sikası alacaklar ve bunu teklif mektuplarına ~ = leffedeceklerdir. :S - -~===- 6 - Teklif mektuplan yukarda yazıldığı gün ve saat-ı = 

ten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umu-
mi Müdürlüğüne makbuz mukabilinde veri-

= = =- lecektir. -
~ Posta ile gönderilecek mektupların niha- ~ 
=: yet ihale saatinden bir saat.evveline kadar gel- =: 
5 miş ve zarfın kanuni şekılde kapatılmıs bu- 5 
~ lunma~ı tav.mdır. 1-1397 ~ 
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Ankara İlbaylığından : 
ı _ Müzik Öğretmen okulu binasına tamirat yapılacaktır. Ke

~if bedeli.. 645 lira 40 kuruştur. Temin?.tı 48 lira 50 kuruştur. 
2 - Fenni şartnamesini ve keşif raporunu görmek istiyenler her 

gün okul Direktörlü.ğüne ~ü~acaat ed:bilirler. 
Vesikalarını komısyona ıbraz et~ge mecburdurlar. 
3 _ İhalesi açık eksiltme suretiyle 27. 4. 936 pazartesi günü sa-

at 15 te mektepler muhasebeciliğinde y~pılacaktır. . . . 
4 _ Saat 14 de kadar teminatı mektepler muhasebecılığı vez-

nesine yatırılmış bulunacaktır. (780) 1-1374 

Gediz Urayından : 

EI,EKTRlK TESİSATI 
1 - Gediz kasabasının elektrik tesisatı Nafia Vekaletince musad

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

eksiltme ile. 
İkinci krsım makine elektrik muvellidi tevzi tablosu irtibat na

kılleri şebeke tesisatı ve bunlara ait temeller ve bunlar üzerinde 
cümlesinin montajları ve sair bilcümle 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 be1ediyesinde görecekleri gibi 
beş lira bedel mukabilinde İstanbulda Taksimde İstiklal apartı· 
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 usuliyle eksiltme 1 nisan 
936 tarihinden itibaren 45 gün olup eksiltme 15 mayıs 936 tarihine 
müsadif cuma günü saat 15 de Gediz belediye binasında yapıla
caktır. 

6 - Eksiltmeye gireb;ımek icin talihlerin keşif bedellerinin % 
7,5 ğu nis~tinde muvakkat teminat akcesi yatırmaları veya 2490 
notu kanunun tarifatı dairebinde bir banka mektubu ve yahud sair 
teminat göstermeleri ve simdive kadar bu gibi isleri yaptıklarını 
ve bu husustaki fenni kabiliyetl<.rini gösterir vesika ibraz eyleme
leri ve bunlar bir şirketi temsil ediyorlarsa musaddak vekaletname 
ve mukayyet bulundukla:ı ticaret odası veya mahkemesinden son 
tarihli bir vesika gÖ!termeleri şarttır. 

7 - Teklif mektubları 5 inci maddede vazılı saatten bir saat e
vet belediye dairesine teslim edilecektir. Posta ile ~önderilecek 
mektubların nihayet mezkur saate kadar gelmiş ve dış zarfının 
möhür mumite kapatılmış olması şarttır. 

8 - Teklif mektublarının 2490 numaralı kanunun tarifatına ve 
hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. J-1321 

Karaköse Ilbaylığından : 
19597 lira 27 kuruş bedeli keşifli Patnos hiikümet konağının 

inşaatı 12 mayıs 1936 gününden itibaren 19 gün müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhale ı mayıs 1936 cuma günü saat 15de Ağrı vilayeti defterdar
lığında müteşekkil heyet huzurunda icra kılınacaktır. Talipler iha
leden bir saat evci teminat makbuz ve mektuplarını komisyona ve
rececklerdir. Teminatı muvakkate 1470 liradır. 1935, 1936 senesinde 
Yapılacak inşaatın 12 bin lirası 935 .enesi tahsisatından tesviye edi
lecektir. İş hakkında tafsilat almak istiyenler her gün Ağrı defter-
rf:ırı rfrrna müracaatları. (787) 1-1399 

. 

. 

ULUS 

Kocaeli Vilayetinden : 
Adapazarı kazasında yeniden inşa edilecek (22800) lira keşif 

bedelli ilk okul yapısı Nisanın 16 ıncı perşembe günü saat on beş
de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmış
tır. Şartname, keşif, evrakı buna müteferri diğer evrak yüz yirmi 
kuru, mukabilinde İzmit Nafıa Müdürl:iğünden verilecektir. Mu
vakkat teminat (1710) liradır. İsteklilerin teklif mektuplarım ti
caret odası kayıt vesikası ve teminat mektubu ile birlikte ihale ta
rihine kadar Kocaeli ViHiyetine vermeleri ve Hiakal yirmi bin lira
lık bu gibi bir yapı inşaatım teahhüt ve ikmal eylediğine dair ve
sikalarını da ihaleden en az sekiz gün evvel Kocaeli Nafıa Müdür-
lüğüne vize ettirerek teklif zarfına koymaları. (711) 1-1202 

Tavşanlı Belediye Reisliğinden : 
Belediyemizce 15 beygir kuvvetinde bir tane yangın söndürme 

Motopompu 20 Nisan 936 pazartesi günü saat 15 de Tavşanlı bele
diyesinde ihale edilmek üzere 2490 No. lu kanunun umumi hüküm
leri dairesinde açık eksiltmeye konulmuştur. Motopompun keşif 
bedeli 2560 lira muvakkat teminatı 192 liradır. Fenni ve hususi 
şartnameleri istiyenlere parasız olarak pönderilir. Fazla tafsilat 
için isteklilerin Tavşanlı Belediye reisliğine başvurmaları ilan 
olunur. (716) 1-1216 

Nafıa Bakaıılı~-ından 
.... 

21 nisan 1936 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa bakanlığı 
malzeme eksiltme komisyonu odasında (590) lira muhammen be
delli 2200 adet komple telegraf fincanının açık eksiltmesi yapıla-
caktır. . 

Şartname ve teferruatı bakanlık mclzeme dairesinden verilecek
tir. 

Muvakkat teminat ( 44) lira (25) kuruştur. 
lsteklilerin 21 nisan 1936 salı günü saat 15 de komisyonda bu-

lunmaları lazımdır. (736) 1-1297 

Ankara Nafia MiidürlüITTind~.n: 
Erzurum imar birli~inin ( 150) lira ücretle fen memurluğu açık

tır. Talip olanların vesaiki resmiyesiyle birlikte Anl·ara nafıa mü-
dürlüğüne gelmeleri. (760) 1-1324 

Pazarlık ilanı 

Eskişehir illla y ıfilnJan: 
İsteklilerin kanuna uygun ~ekilde müracaat etmed'kleri':ıden 

dolayı 16143.11 lira tutarlı Eskişerir - Çifteler yolunun 38 t 000 -
52+750 kilometreleri arası esaslı t"miratı 24-4-936 cuma günü saat 
14 de pazarlık suretiyle satılacaktır. Muvakkat teminatı 1210 lira 
74 kuruştur. 

Şartname: Keşif, grafik ve di rer ekleri ol<>n evrak her zaman 
Nafıa Müdürliiğünde görillebilir. 1 .. te:rlilerin N:ıfıa Müdürlügünce 
ibraz eylediiYi vesaiki uy un görülrn bir mühendis ve a fen memu
runun isin mesuliyeti fenniyesini deruhte etti iine dair Noterden 
musaddak bir teahhüdnameyi. Ticaret odasmdan mali kifayetine 
aid bir vesikayı, ihaleden en az sekiz gün evvel Bayındırlık Direk
törlüğünden alacağı ehliyet vesi~ıı!lını göstermeleri ş ttır. 

(1866) 1-1393 

l(araliösede Ahitle (om· syonu 
B· ~k d~ n: 

1 - Karaköse Kasabası cumurl ık a anında dil.ilce k Atatürk 
heykeli projesi müsabakaya konmuştur. 

2 - Heykelin yapılacağı yer, A vrı İli Merke i olması dolayı
siyle bazı Öz ~Bükleri öğrenmek ve buraca yapılan k ıde proje
sini görmek üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Karaköse Bayındırlık 
Direktörlükledne baş vurulmalıdır. 

3 - Heykel projeleri İç Bakanlık İm3r Direktörlüğüne \'erite
cektir. 

Direktörliik bu pro ·eler~ ~e~kik ve içlerinden birini seçecektir. 
Sözleşme, secilen proje sa~ıbı ~le yapılacc ktır. 

4 - Proje sahipleri ~~ıdevı. esas ~ü ·el ere göre degiştirilebilir. 
Yalnız kaidenin de tafsılatlr hır proıesi eklemek ve platformdan 
büyük olmamak gerektir. 

5 -İmar Direktörlüğünce yapılacak seçim sonunda İmar Di
rektörlüğünün münasip göreceği mikdar üzerinden birinci} e mü
kafat verilecektir. 

6 - İşbu projelerin 1 mayıs 936 tarihine kadar f mar Direktör-
lüğüne verilmesi lazımdır. (1549) 1-1204 

İzmir liman İL leri 
Umum Ü(lürl ··;;. ·i 

İdaremizce açık eksiltme suretivle 1000, bin metre mik'abı cı
ralı cam azmanı satın ahnacaktır. E1<si1tme müddeti 1 Nisan 936 
dan 30 Nisan 936 tarihine kadardır. İhale 30 Nisan 936 tarihine 
miisadif perşembe giinü saat 16 da İzmir Liman f 1cri İdaresinde 
müdürler encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecek olanlar vmuvakkat teminat olarak 1875 lirayı 
idare veznesine na ·ten verme,,.e veya milli bir bankadan bu mik. 
tarda teminat mektubu geti~eğe ve yahut devletçe cıkarılmış olan 
tahvilattar. bu mikdar verme~e ~ecbur?ur. Şartnameyi görmek ve 
fa:ı;la i?.ah<\t almak istiyenlerın ıdaremız yazı işleri seftiv:,,,. mü-
racaatları. (748) 1-1295 

İnhisarl~r Umum 
l\1üdü ·lü"" ·· ntlµn : 

\. 

1 - İnhisarlar İdaresinin ~zmirde Çamaltı Tuzlasında yaptıra
cağı 26215 lira (60) kuruş keşıf bedelli ambar kapalı zarf usulile 
eksiltmeğe konmustur. 

2 - Eksiltme 20 Nisan 936 pazarte i günü saat 1 l de Kabataşda 
İnhisarlar binasında keşif komi~yonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1948 lıra 17 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün eve) İnhisarlar lnsaat Şu

besine gelerek diplomalı Mimar veya mühendis olduklarını ve evel
ce demir çatılı inşaat yapmış bulunduklarını mukavele ve kabul ra
poru suretlerile ispat ettikt:n:. fenni. ehliyet vesik~sı ~l~rktan son
ra 135 kuruş mukabilinde butun keşıf. evrakını istıyebılırler. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zarfla ıhale günü tam saat 10 na ka
dar komisyon Reisine makbuz mukab'linde verilmelidir. 

(745) 1-1288 

Hava kahramaııları 
(V ALLACE BERRY) 

SAY A 7 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 785 lira 90 kuruştan ibaret bulunan şehir b3h.-,.sin• 

in büfe tamiri açık eksiltmeye konulmu tur. 
İhale 16-4-935 perşembe günü saat 15 de Vilayet daimi en ume .. 

ninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek isti yenler ehliyeti fenniye vesikaları ile 58 

lira 95 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya banka me tubu 
vermeye mecburdur. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin mezkur rtnameyi he gün 
hususi muhasebe direktörlüğünden görebilecekleri ilan olun r. 

(699) 1-11 8 

Belediyeler Bankasındaı1 : 
1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesınde Hukuk Mektebi ö 'nde 

ki arsa üzerine yaptırılacak Bele<liyeler Bankası binasının v itürü 
olarak ve (anahtar teslimi) suretHe inşası kapc:lı zarf usulü ile ve 
yirmi gün müddetle eksiltmeye konulrrı:.ıştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 3572~7 üç yüz elli yedi n iki 
yüz elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası Genel Dirı-ktör .. 
lük binasında 29 Nisan 1936 çarşamba gunü saat 14 de l'anka 
İdare Mec1isi huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu işe ait eksiltme şartnamesini, mukavele pro
jesini, fenni. umumi ve hususi ve mal:reme şartnamelerile saiı ced
vel ve evrakı (50) elli Jira bede! muk·.biJinde Ankarada Bele1iye-
1er Bankasından ve İstanbulda Galatada Bahtivar hanında 22 No. 
da mukim bina proje Mimarı Seyfi ~ı kan'dan alabilirler. 

S - Eksiltme ve gire!:ıilmek için. işteklilerin: 
A) • Türk vatan<laşı olma~ı. 
B) • En aşağı iki yüz bin liralık bir binayı muvaffakıyet le ba• 

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

C) Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını h mil bulunma ı, 
D) - 357.257 üç yüz elli yedi bin iki yüz elli yedi lira mı·'•:tm 

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

E) • Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liralık muvakkat te.,..inat 
vermesi, 

G) - İsteklilerin beşinci maddede yaz ıh vesikaları eksiltm gü
nünden bir gün evetine kadar Bankaya ibraz ederek kabul ve tas
dik ettirrlikten sonra tek!if zarfları içerisine koymaları, 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü azamı saat 
12 ye kadar. ihale şartnamesinrle yazılı artlar dairesinde ve mak· 
buz mukabilinde, Bankaya tevdi etmiş bulunmaları şarttır. 

(765) 1-1344 ------
Açık eksiltme ilanı 

Ankara inhisarlar baş müdürlüğündan: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Sekili t11 ]asında ke if ve p o· esi 

;nuribince yeniden yapılacak süv ri koşu ve t ferruatı inşaatı. 
Keşif bedeli: 3267 lira 60 kuruştur. 
2 - Bu işe ait artname er ve evra şunlardır: 
A - Eksiltme sartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname 
D - Keşif cedveli 
E - Proje. . .• 
1 tiyenler bu rtname ve vr ı ınh 1. r A kara baş müd ·rııt .. 

ğü eksiltme komisyonunda göreb lirler. 
3 - Eksiltme 28. 3. 936 tarihinden b ı y·p 17. 4. 936 tari inde 

cııma günü saat on beste İnhi arlar b.na ıuda baş mudürliik oda .. 
sındaki komi yonda y pılacaktır. 

4 - E' siltme açık usulile y pılaca:5tır E . iltmeye gi.rebilmek 
icin isteklin'n 245 lira 7 kuruş muvakliat temın t vermesı bı ndan 
ba ka aşdğıdaki vesikal?rı haiz olup go erme i la rm~ır. . 

Diplomalı mimar veya miıhend' s oımak veya yapı ışlerınde an· 
1 ı bir fen memurile iş bitinciye k d r mu terek olduğuna dair 
noterlikçe musaddak fotoi;raflı vesi gö~ttrmek şarttır. 

(701) i~ll7 

El aziz Valiliğind n: 
ı - 20 Nisan 9J6 pazarte i günü saat onbeşte EHi iıde Defter

darlıkta teşekkül edecek ek iltme komis onunda 20.000 liralık be· 
deli keşifli Sivrice hüküm t konagının k, palı zarf usulilc e ilt• 
mesi yapılacaktır. 

2 - Münakasa müddeti 1 Nisan 936 dan itibaren yirmi g:indür. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin aşa~ıda i şartları haiz olması 

şarttır. 

A - Eksiltmeye gireceklerin bedeli k finin yüzde yedi IJuçu
ğu olan ( 1500) liralık teminat mektubu ve yahut bu parayı Hktea 
malsandığına yatırdığına dair makbuzu eksiltme zarfında bulun
duracaktır. 

B • Müteahhidin bu gibi işleri yaotığına ve başardığına dair 
elinde Nafıa müdürlüklerinden tasdikli ehliyetnamesi buluna
caktır. 

C - İşin fenni kısmını deruhte edecek olan fen memurunun fen 
mektebi mezunu olsa dahi hiikümete ait en aşa~ ı 10.000 liralık ya· 
pı inşa işinde bulund:..ğu ve bu işi başardı ına dair elinde yin na
fıa müdiirlüğünden tasdikli ehliyetnamesi olacaktır. 

D • Fazla tafsilat almak istiyenler Elaziz nafıa müdürlügüne 
m:iracaat ederek dilediği takdirde iki lira bedel mukabilinde ev
rakı keşfiye ve şartname ve projeyi alabilir. 

L • Müteahhit 936 mali senesi haziranı başına kadar on iki bin 
liralık isi varımrs olması ve berlelini alması Ş'1rttır. (695) 1-1197 

Kot·a~Ji \7ilayPtindeıı : 
Karam:irsel hududundan ba lıyarak. Askeri mıntaKaıar lıııari~ 

sahili takiben Değirmen dere, Kazıklı; Basiskele, ile Kil ez Deresi· 
ne ve oradan Çuhahaneye ve Öküz köprüsü ile Bekirderedea de
nize ve keza sahili takiben Gebze hu-iuduna kadar sahilden n de· 
relerden hasıl olan kıım ve çakıllar üç sene müddetle senede ca 
çok istihsaHit yapmağı teklif edene satılacaktır. 

İhale ~isanr~ Aon altıncı persembe günü saat on beşde kapalı, 
z~rf usuhyle Vılay~t Makamında yapılacaktır. İsteklilerin (394) 
lıralık muvakat temınat mehuuu veya B~nka Makbuzu ve Ticaret 
o~ası kayıt vesikası ile teklif mektuplarını mezkur tarihe 1ıadar 
VıHiyet Makamına ve şartname ve projesini görmek istiyenleria 
encümen kalemine mür;-caatlarr. (712) 1-1203 

Güdül Nahiyesi Belediye Reisliğinden 
Geçen ~ene ilan edilen ve talip ~ıkm:ıdıi7mdan inşaatı geri ka. 

lan Nahiye dahilindeki Hamam bu ser.e de 20 gün müddetle aırna
kasaya konulmuştur. Proie. ke!':ifname fenni şartname ve sair •T
rak Güdül Şarbaylrğındadır. Bedeli keşif 10674 lira 31 im~ M
minat akçesi 533 lira 81 kuruştur. İhalt 30 Nisan 936 per~mbc gl
nü Güdül Belediye encümeninde saat 10 da kapalı zarf uııuliyk f&
pılacaktır. 

Görmek istiyenlerin Güdül Belediye Encümenliğine mürar.aat.. 
lan bildirilir. (793) 1-1388 



SAYFA & 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

A mbalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

liğin timsali olan EB markasını arayınız 

Avrupa mamulatı 

Para }{asaları 
(Behiç Tümer) 

Ankara Yenişehir 
')novluk sokağı 6-8 

Telefon: 2612 
1-1424 

Ankar a Jandarma 
tanlı~ Satınalma 

Genel Komu
l(omisyonundan 

1 - 1600 liralık saraç ipliği 2350 liralık teyelti bezi (Bakır köy 
fabrikası 701 tipi) 1000 liralık Kolanlık beyaz şerit 31-4-936 cuma 
güııü aşağıda yazılı saatlerde komisyonda saten alınacaktır. İpli
ğin paketine 65 kuruş, bezin metresine 91.. ve kolanlığm metresine 25 
kuruır değer biçilmiştir. 

2 - Şartnameler parasız Komisyondan alınabilir. İlk teminat 
iplik için 120 lira bez için 176 lira 25 kuruş kolan için 75 lira. 

3 - Eksiltmelere girmek istiyenler Eksiltme günü aşağıda ya
zılı ..aatlere kadar teminatlarını Komisyona vermiş olmaları. 

Anılan marka saraç ipliği açık eksiltmesi saat 11. Bez eksilt-
mesi saat 14 Kolanlık şerit pazarlığı saat 15 tedir. ( 817) 1-1432 

Şurayıdevlet Umumi 
Katipliğinden: 

Dairemizde Kırk Lira asli maaşlı birinci sınıf bir mülazimlik 
cıc;ılmrştır. Mülkiye veya h ukuk mezunu olup da kanunen bu ma
aşı o1mağa hak kazanmış memurlardan isteklilerin 20-4-936 günle· 
mecine kadar arzuhal ve evrakı müsbitelerile birlikte Baskanlrğa 
bas vurmaları. (808) 1-1419 · 

Türkive Şişe ve Cam Fahril{aları 
Anonim Sosyetesinden : 

Sosyett'rniz icap eden kanuni merasimi ifa eyliyerek kati su
rette teşekkül etmis bulunduğundan henüz tediye edilmemiş üç 
rubu hisse bedellerinin hissedarlardan istenmesine ve 1 Mayıs 1936 
tarihine kadar ikmal edilmesine İdare Meclisince karar verilmis
tir. Keyfiyet, esas nizamnamemizin 9 uncu maddesine tevfika~ 
ilan olunur. 1-1439 

Türl\.iye Cııİnuriyet 1\ler liez 
Bank~asından: 

İkramiyeli % 5 gelirli 1933 Ergani istikrazı 6 ıncı ikramiye ve 
ÜÇÜl\cü amorti kes idesi Bankamız İdarei Merkezisinde 16 Nisan 
1936 günü sabah ~aat dokuzda Maliye Vekaleti ve Bankalar mü
ınt'siilleriL: Noter huzurunda icra edilecektir. Ke~idcde herkes 
ltulun~ilir. 1-1428 

Anl{ar a as1{erlil{ sulJesiııden il an 
' 1 - Şimdiye kadar r.ıuvazzaflık hizmetini yapmamış tam liiz-

Metli ve zamanında yoklamalarını yaptırmış olanlardan piyadeler 
3li: 328 dahil 

Deniz, Gümrük ve jandarmalar 316: 330 
Muıı:ika ve gayri islamlar: 316 :329 
Yoklama kaçağr olarak muamelesi takip ve haklarında askerlik 

kanununun 86 ıncı maddesi tatbik edilen erat hangi sınıftan olur
sa olsun 316 :330 dahil 

doğumuna kadar olanları NİSAN 936 içinde sevkedileceklerdir. 
2 - Kimlerin askere gönderileceğine dair yazılan çağırma ka

iıtları her erin nufusa kayıtlı bulu;1duğu mahalle ve köylere gön
tierihniştir. 

3 - Bunlardan bedel vermek istiyenler şubeye çeğnldıklarr 
günden bir gün evveline kadar verebilirler. 

4 - Yerlek Subay yetiştirilmek şeraitini haiz mekteplerden çık
•m• aı;;kerlik meclis1erince ve yahut idare heyetlerince kısa hizmet
li e larık askerliklerine karar verilmiş olanlardan ehi iyetnamesi 
elmıyanlar rla sevkedileceklerdir. Bunların da 25 Nisan 936 tarihi
"e kadar subeye gelmeleri. 

5 - Her er yen; nufus cüzdaniyle gelecektir. 
i - Ankara askerlik şubesi mmtakasmda bulunan yabancrlarm 

şubeye gelerek işlerini aramalarr ve bu il~n bu gibi yabancılar hak-
krrı 1ıı teh1i;; m;:ıhiv~tinde oldL1ğu. (815 ) 1-1430 

15 NiSAN 1936 CARSA Mn \ 

Aktif 
Ciim u.riyet Merktz Banlias nın 

11 NİSAN 1936 V AZİYETl 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı : 

1 

Deruhte edilen evrakı nak-
A • tiyenin karşılığı esham ve 

tahvilat (itibari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

H isse ,.,,.•..._r: 

~uhtelif : 

LiRA 
23.815.418,43 
18.721.535,-

.735.310,37 

.243.701,45 

6.186.482,30 

365.618,33 

15.560.459,96 

158.748 563,-

11.443.722,-

1.728.912,50 
8.532.582,40 

34.299.827 ,56 
4.430.188,19 

29.884,56 
4.4.50.163, 18 

LiRA 

43.272.263,80 

243.701,45 

22.112.560,591 

147.304.841,-

10.261.494,90 

38.730.015,75 

4.480.047,74 

4.500.000.-

3.256.046,99 

Y EKÜN 274.160.972,22 

.IRA 
Sermaye: 

l.'i.000 00 
İhtiyat akçesi: 1.02fi .7 '"" .... 

Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 158. 7 48 563,-
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri-
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 11.443. 722.-
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 147.304.841,-
Karşılığı tamamen altın olarak 

ilaveten tedavüle vazedilen 18.000 000,- 165.304.!Ml,-

Türk lirası mevduatı: 15.115.662.55 

Döviz teahhüdah: 

Altına tahviii kabil dövi7.ler 2.584.860,16 
Diğer dövizler ve alacakh 
kliri•,g bakiyeleri 19.450 677 ,93 22.035. 538.09 

Mı..btelif: 55.678.173,91 

YEKÜN 274.160.972,22 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İr-1·nn+n ı..--1 ~; <Jf, .5 1 ı~ altın üzerine avans % 41/~ 

Türl{iye Cumuriyet · 
1"1erk.ez Banf{asıiıdan : 

Erzurumda Habib baba civarında İbrahim oğlu Bav Abdurrah
man adına yazllt D. sınıfından bir hisselik 28434 numaralı Banka
mız Aksiyonu kaybedildiğinden bu Aksiyonun artık hükmü kal
madığı ve baska numara ile Bay Abdürrahmana yeniden Aksiyon 
verileceği bildirilir. 1-1442 

Türl{iye Kızılay 

Genel 
Cemiyeti 
1\ lerli.ezinden : 

İki ton pirinç ve bir ton Alaminyüm, Deri, Pamuklu, ve keten 
bez ve Kavuçuklu kumaş hurdaları 16 Nisan cuma günü saat 14 de 
arttrma snretile satılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Ma-
makta Gaz Maske Fabrikasında hazır bulunmaları. 1-1433 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Devlet Demiryolları Yol ça
vuı.larından Yusufa. 

Karınız Suna tarafından aley
hinize açılan nafaka davasmrn 
icra krlman muhakemesinde din
lenilen şahitlerin sureti şehade
tine nazaran katınızı ve çocuk
l arınızı iht'T'eı.l ettiğiniz ve kendi
lerine bakm;ı.dıihnız anlasılmış 
ve mahke,.,.,er.e kabahatli oldu~u
nuz kabul edilmiş olduğundan 
kanunu Il"e<leninfrı 161 inci mad
rlesi mucibince aite vazifelerini 
ifa etmenizin mahkemece ihta
rına kar~r verilmis old u~undan 
kevfiyeti ihtar il "nen tebliğ o-
lunur. 1-1423 

ilan 
Üç bucuk scn':!denberi Anka

radan ayrılmadığım gibi İstan
bulda da iki vekilim bulundu
ğundan 22 teşrinievel 1935 tari· 
hinde İstanhulda Kuzguncukta 
mukim Serif Cimcoza ayrıca Üs
küdar birinri noterliğinde 6214 
numaralı vck5.letnameyi verme
diğimi ve Serif Cimcoz tarafın
dan nam•ma izafeten İstanbul 
Tapu müdiirlüğ"ünde muameleye 
konıılan vekfüetnamenin sahte 
olduğunu ilan eylerim. Harici
ye vcı . .;ıeti memurlarından 

Abdülhakim Senai 

Acele satılık otomobil 
503 modeli kapalı bir fiat oto

wobili saH ıktır. Görmek isti
yenlerin Ulucanlar çarşısında 
Kasab Bay Alive miiracaatlarr. 

1-1434 

Teminatlı 

Ostertag kasaları 
Avrupa ve yerli yapr çelik dosya 

dolablarr 

Ziyaeddin Said Erim 
İstanbul - Galata 

Voyvoda caddesi 40 - 42 

1-1339 

ANKARA TİCARET ODA
SI SİCİLLİ TİCARET ME
MURLUGUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Sanayi 
caddesi semtinde Aydın otelin
de sokağında 22 numaralı evde 
oturan ve T. C. tebaasından o
lup Ankarada Ayclın otelinde 22 
numaralı mahalli ikametgahı ti
cari ittihaz ederek tarihinden
beri Aydın otelini işletmek tica
retiyle istigal eden ve Ticaret 
Odasının 1826 sicil numarasında 
mukayyet bulunan İbrahimin un
vanı ticareti İbrahim Özbek o
larak tescil edildii!;i gibi bu un
vanın imza şekli de Ticaret ka
nununun 42 inci maddesi muci
bince dairece 8. 4. 936 tarihinde 
tescil edildiği ilan ol un ur. 

1-1425 

ZA Y1 HİSSE SENEDİ 
İsmime yazrlı 55083 No. lı bir 

adet on liralık İS Bankası asli 
hisse senedini ferağ beyanname
sile beraber zayi ettim. Hükmü 
yoktur. 

Mucurda Hart Şakir oğlu 
1-1440 Süleyman 

....,. <> - ..,, 

1 D. D. YOLLARI VE LİMANLARl UMUM 1 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMlSYONU iLANLARI: 

İLAN 
Muhammen bedeli 19450 lira olan muhtelifülcins ampulleı 

20-5-936 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara• 
da idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 
1458,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika~ 
larr ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliği. 
ne vermeleri lazımdır. Şartnameler Haydarpaşada Tesellüm. ve 
Sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malzeme dairesinde parasız olarak 
dağıtılmaktadır. (814) 1-1431 

İLAN 
1. 5. 936 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere: 
1 - İçilecek su nakliyatına mahsus tenzilli tarifenin tam vagon· 

lara ait asgari hamule şartı, (bir vagona vagon tonajının 2/3 ü ka· 
dar yüklemek veya bu miktar üzerinden ücret tediye edilmek) 
şeklinde tadil edilmiştir. 

2 - Etimesut - kayaş kısmındaki istasyonlara yapdacak nakli· 
yat a mahsus tenzilli fide ve fidan tarifesi, şebekenin herhangi iki 
istasyonu arasında yapılacak nakliyata da teşmil edilmiştir. 

3 - Hayvan tarifesinin perakende taşınacak dördüncü, beşin
ci ve altıncı sınıf hayvanlara ait asgari ambalaj sıkletleri hakkın· 

daki kaydı kaldırılmıştır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

( 809) 1-1429 
İLAN 

Muhammen bedeli 10000 lira olan 400 ton dökmeci koku 28-4-936 
salr günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu ise P,'İrmek istiyenlerin 750 liralrk muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara Malzeme dairesinden ve 
Haydarpasa Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alınabilir. 

1 
(802) 1-1407 

MİLLİ lVlÜDAFA A VEKALETİ 
\TIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 1 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız olarak ecza sandıkları satın alı
nacaktır. Sandıkların içinde bulunacak maddelere ait listeleri al· 
mak ve fazla mali'ımat edinmek istiyenlerin Ankarada Milli Müda-. 
faa Vekaleti sıhhat işleri dairesine, İstanbulda Komutanlık sıhhi fi. 
at tahmin komisyonu reisliğine başvurmaları lazımdır. 

Bu iş için olan hususi vasıflariyle birlikte fiatr da gösterir tek
liflerin ve nümunelerin mayıs 1936 sonuna kadar Milli Müdafaa 
Vekaleti Sıhhat İşleri dairesine gönderilmesi. ( 527) 1-895 

1 ANKAl~A 1..F:V A'< ı J\ll Aı 1 ı ~\' ı 
~.\TIN" ALMA KOMİSYONU +r ... ANL" . 
1 - Gebzede yapılacak kışlanın kapalı zarfla eksiltmesi 24 ni

san 936 cuma günü saat 15 de İzmitte tüm. binasındaki satın alma 

komisyon unda yapılacaktır. 
2 - Kapalı zarflar aynı günde saat 14 de makbuz karşılığı ko

misyon başkanlığına verilecektir. 
3 - Tutarı 30,000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2250 liradır. 
5 - İstekliler her gün şartname veprojesini komisyonda göre

bilirler. 
6 - İsteklilerin belli gün ve saatında kanunun istediği belgeler· 

le komisyona gelmeleri. ( 738) 1-1281 - 7 Bir bayana kiralık oda 
Aile yanında Havuzbaşında 

bi;tün konforlu. Tel. 3138 
[ YENi SiNEMALAR {KULÜP 1 

i mtiyaz sa hibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşrivatı idare 
Pden Y uı lşle~İ Müdürü 
Naııuhi RA YDAR 

Çanhrrı caddesi civarındtJ 

( lluıt BaAımevinde basılmıffo . 

BUGÜN BUGECE 

PARiS HAYATI 
Makx Dar)y • Conchita Montenegro 

Baştan başa zevk, neşe ve kahkaha 
filmi 

BUGÜN BUGECE 

ÇiNGENE BARO~ 
Büyük bir muvaffakıyetle devam 

ediyor 


