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Almanyanın cevabı; İngiltere -Fransa ve Belçika 
kurmaylarının görüşmeleri ve B~ Flanden in 
nutktı hakkında tahminler ve düsünceler 

....;,, 

Fransa, Lok~arııo andlaşmasını imzalı yan devletlerin 
paslialyadan önce Brül{selde toplanmalarını istedi 

Londra, 31 (A.A.) - İngiliz kabine
sinin, yannki toplantısında erkanı har
biyeler arasındaki görüşmelerin tarihini 
tesbit edeceği sanılıyor. Bu görüşmeler, 
Almanya'nın cevahı ne olursa olsun 
mutlaka yapılacaktır. Londra efkarı, 

müzakerat için Fransa'ya, muhtaç oldu
ğu itimad ve emniyet duygusunu ver. 
meğe matuf olduğu mütalaasındadır. 

~: * * 
Londra, 31 ( A.A.) - B. Eden B. 

Baldvin1e görüşmüştür. 
Mülaktın arsıulusal vaziyet ve B. 

Hitler'in bu akşam gelmesine sabırsız

lıkla intizar olunan m~k:ıbil teklifleri 
etrafında cereyan ettiği zannolunuyor. 

B. Eden, Almanya'nın cevabını alır 
almaz, hunu Lokarno devletlerine teb
liğ edecektir. 

Başbethe 

İŞ HAYATI 

Cumuriyet Halk Partisinin sı
nıfçıbk hakkındaki esaslı pren
sipleri ne olduğunu tekrar etme
ğe bile lüzum yoktur. Bu memle
kette ne kadar say unsuru varsa, 
hepsi bizimdir; bizdendir: hepsi 
halkçı devletin yüksek adalet ve 
müraka·besi altında korunmakta
dır. 

Devle fabrikalar mı dolaşanlar, 
buralarda işçi hayatının, rahat 
ve şerefli birer vatandaş hayatı 
nizamına sokulmak için hiç bir 

Paris, 31 (A.A.) - Övr gazetesi ya
zıyor: 

Fransanın Londrada!u büyük elçisi 
dün dış b~kanlığına, Fransanın Pask~l
yeden evvel Brüksel'de Lckarno devlet
leri konferansının açdmasını· istediğini 

bildirmiştir. 

Aynı gazete, Paris'te her şeyden ev
vel, fransız kamoyuna Ren bölgesİ'1İn süel 
işgali meselesindeki fransız siyasası hak
kında seçimden Önce doğr.ı bir f:kir 
vermek istenild;ğini k'\ydediyor. 

Bunun içindir ki, Brüksel kon.ceran. 
sına bu k:ıdar ehemiyet verilmektedir. 
Konferansta alman cevabı te:k·k edile
cek ve bundan müstakbel siyasa hakkın
da icabeden netice ç karılacaktır. 

Bazı mahfillerde, kollektif emniyet 
siyasasına dönmek ve bunun için de 
1924 protokolu şeklinde bir protok.:ıl 
kaleme almak için "Avrupa komitesi11

-

r.in tekrar tesisi arzu edilmektedir. Bu 
protokolda, emniyet siyasasının mihveri 
Londr~, Paris ve Moskova olacaktır. 

8. Flanden'in nuthu etrafında 
Berlin, ll (A.A.) - BerJiner Bör

sen Çaytung gazetesj, B. Flandenin 
nutkundan bahsederek diyor ki: 

"Alman seçiminden sonra, B. Flan-

Hindenburg 
balonıı 

İlk seferine çıktı 
Fridrihshafen, 31 (A.A.) - Hin

denburg adındaki yeni zeppelin balonu, 
içinde bulunan Royter muhabirinin bil. 
dirdiğine göre, bu sabah saat 4.30 da 
ilk defa olarak cenubi Amerika'ya ha
reket etmiştir. 

denin kütlelerle hakiki teması yerine 
kin dalg;ılan ikame ebnek istediği 

intibaı h:ısrl oluyor. B~zim için bu nu
tuktan daha mühim olan şey cenup 
Fransasında çıkan bir gazetenin yap
tığı anketin neticesiC:.ir. 7300 okuyu
cudan 5500 Ü Almanya ile ittifak le
hinde bulunmuşlardır. Fransız ulusu
nun hakilti hissiyatı budur ve bu his
siyat, Fla11den gibi politikacıların yal
nız bazı ;ı.lakadar grupu adına söz 
söyliyebilip fransız ulusu adına söz 
söylemeye salahiyetleri olmadığı hak
kındaki g(ırüşümüzü teyid etmekte
dir.,, 

Germania gazetesi yazıyor: 
"Alman barış tekliflerile meş~u) 

olacak devlet adamlarının, herhangi 
bir rejim C.:cğil, arkasında bütün u:us 
olan bir hükümet mevzuubahs oldu
ğunu göz önünde tutmaları lazım ge

lecektir. 29 mart bunu açıkça göster
miştir. s .. ~kalarrnm da . maksatlarını 
açıkça soylemelerini ve Flandenin 
pazar günkü nutkunda yaptığı gibi 
bahanele .. e ve ihtira.zi kayıtlara sap
mak suretile mesuliyetten kaçmma

malarınr İstemek hakkımızdır.,, 

Cevul> alnımı tekliflerinde 
olacak. 

Berliner Tageblatt gazetesi yazı
yor: 

"B. Fl-indenin söyledikleri, alman 
diplomatlarının vazife.lerini kolayla§• 
tıracak mahiyette değildir. B. F1an
denin nutkunda iki görüşün yaklaş

ması için hiç bir hareket noktası yok
tur. Flanden yalnız Fransız ulusunun 
barışa olan aşkında alman ulusundan 
geri kalmryacağrnı teyid etmiş fakat 

(Sonu 5. inci sayfada) 

llt"'ryerclc 5 kum~ 

iTALYAN .. HABES HARBJ 
' 

İtalyan taarruzu basladı .... 

Gondarın 
General 

kıtaları 

bekleniyor 
Grazian i ve Ras N asibu 

diismesi _,, 

çarpıştılar 

.U~kalle iforisinde Enda Jesusde İtalyan tayyare karargahı 

l1or.ıa, 31 (A.A.) - Mareşal 
B..., doa-lio'nun 163 numaralı resmi 
telıliği: 

Ana vatan kuvvetleri Ve Erit
re müfrezeleri tekrar taarruza 
geçmişler, Lemalemo dağ geçidini 
aşarak Uoghera bölgesi merkezi 
olan Debarek'i işgal etmişlerdir. 

Üçüncü kol dün, Uaag bölgesi 
merkezi olan Sokota'ya ulaşmıştır. 
Sokota kasabası, Dessie, Adisaba
ba, Tsana gölü ve Gondara giden 
yolların birleştiği noktada mühim 
bir kervan merkezidir. Evvelki 
gün otuz üç, tayyare, Harrar'ı 
bombardıman etmiş ve askeri nok
taları tesirli bir şekilde dövmüş
tür. 

Roma, 31 (A.A.) - İtalyan or
duları Gondar'a yakın bir nokta· 
ya gelmişlerdir. Bir kaç gün için
de Gondar'ı zaptedebileceklerdir. 

(Sonu 3. Üncü sayfada) 

Hauptman 
Nihayet elelctrikli 

sandalyaya oturuyor 
gayretin esirgenmediğini görmek
tedirler. Kendilerine meskenler 
yapılmaktadır. Çocuklarının ter
biyesine, eğlence ve sporlarına ka
dar herşey düşünülmektedir. Bu 
müesseselerde sadece bir vatan
daşlık havası teneffüs olunur : 
Say ve değerin vücut verdiği tabii 
iyerarşi dışında, hiç bir hak farkı 
gözetilmez. Hükfunetin doğrudan 
doğruya idare ettiği, veya hüku
mete yakın müesseselerimizle il
gili olan büyük küçük fabrikalar
da vaziyet böyledir. Ancak diğer 
hususi teşebbüslerde bir takım 
kayıtsızlıklar olduğunu gösteren 
havadislere gazetelerimizde sık 

tesadüf etmeğe başladık. Grev 
mahiyeti ve tahrik eseri olmak-

Balon, arsıulusal va2iyetten dolayı, 

Hollanda Üzerinden uçacaktır. Balonun 
fransız toprakları üzerinden geçmesine 
müsaade edilmesine dair olan iltimas 
bilmemezlikten gelinmiştir. Böylece se
yahat müddeti sekiz saat uzamıştır. 

"lTI ) l1~,~ un ~il Yazıları 

Trenton, 31 (A.A.) - Hauptmann'
ın idamından 33 saat evvel af mahkeme
si vali Hoffmann'ın 16 kanunusani 1936 
da verilen tecil karannın ferdasında şah
sen başladığı tahkikat hakkındaki rapo
ru dinlemiştir. 

Kriminoloji. mütehassısı Robert 
Hicks, Lindberg'in çocuğunun kaçırıl. 

ması esnasında kullanılan merdivenin 
tahtasını~ Hauptman'ın eski evinin dö
şeme tahtasından başka olduğunu is

bat eden bir makineyi af divanına gös
termiştir. Bu, dava esnasında şahidlerin 
yanıldığını isbat etmektedir. 

sızın, hükümet makamlarına iş
çi müracaatları oluyor. Biz en 
küçük atölyenin işlemeğe başla
dığr yerde, Cumuriyet Halk Parti
sinin halkçı telakkilerinin derhal 
yerleşip kökleştiğini görmek arzu 
ederiz. Endüstri hayatı henüz in
kişaf başlangıcında iken, işçi ha
yatının, ne taraftan gelirse gelsin, 
bahsettiğimiz telakkilere aykırı 
şeH:iller almasına dikkat etmek 
lazımdır; tahriklere olduğu kadar, 
haksızlıklara da müsaade ede
meyiz. 

İ~çi hayatını, her memleketin 
şartlarına ve ihtiyaçlarına göre, 
ne işletmeyi imkansız kılan, ne de 
vatandaş hakkını çiğnetmiyen bir 
tarzda tanzimi meselesinin ne ka
dar nazik bir da va olduğunu da 
biliriz. Fakat bir taraftan halkçı 
prens; plerimiz, bir taraftan hüku
metin veya onunla ilgili müesse
selerin verdiği misaHer ortadadır. 
Hususi teşebbüsler bu prens· p]er
le misalleri i~Z önünde tutmah
dH'lar. 

F. R. ATAY 

Balonda kırk kişiEk mürettebattan 
başka elli de yolcu vardır. 

3 nisanda Rio de Janeyro'ya varacağı 
tahmin ediliyor. 

Balonda 120 saat uçu~ ... yetecek 55 
ton benzin, 50 kilo posta müraselatı, iki 
bucuk ton yiyecek ve içel·e:.k ve 1500 
kilo tecim eşyagı, bükümet v~ matbuat 
mümessillerinden haşka brezilyalı, hol
landalı, fransız, avusturyalı ve şimali a
merikalı yolcular vard:r. Doktor Ekener 
müşahid olara!c balonda b"Jhtn'll'lktadır. 
Takib edilı>c~k yol, havanın dur.ımuna 
bağlı olacaktu·. 

Dün ilk yolc.uluğunu Cenubi Amerikaya 
yapan Hindenbarc balonu 

Güncs .. Dil teorisi 
' 

ile k:elime tarihi 
ve tarihi tetkilc yapm~l{ tecrübeleri 

x. 

Sümerde Ere!z, Tokatta Erek. 

Meydana çıkroış en eski Sümer 
siteleri şunlardır: Eridou, Our, 
Larsa, Lagaş, Oumma, Adab, Ou-
rouk ve Chourouppak yani Fa
rah 'tır. "Bunlar; memleketin bi
rinci Babil sülalesi aJtında topla
nıp milli bir birlik yaptığı zama
na kadar kıyafetleri ve lisanları ile 
hususiyet göstermiş tuhaf bir mil
letin hükmü altında kaldılar ki 
biz onları Süroerliler diye tanıyo-
ruz [1] ''. Bu ş~h.ir~erin hepsi saf 
ve halis Süınerh ıdı. Ve 1930 da
ki kazıtlar bize Ourouk şehrinin 
Sümerce telaffuzunu da öğretti. 

Tarihten önceki sivilisationun o 
ünlü merkezine Sümerliler Erech 
(Erek) diyorlardı. 

Etüdümüz bakımından bu Erek 
çok önemlidir. Çünkü memleke
tin birçok yerlerinde bu adı taşı
yan birçok şehirleriıniz ve köyle
rimiz vardır. Yunan mitolojisin
de ve Oğuz efsanesinde yaşadığı
na da inandığımız bu güzel keli
menin Sümerliliğini esirgemiş ve 

[1] V. Gordon Childe. L'ori
ent prehistorique s. 29. 

H. R. TANKUT 
hiç değişmemiş tipi T okad'ın Er
baa kazasında dır. Tetkik mevzuu
muz da odur. Bizim Erek Mezopo
tamyanm her hususta küçük bir 
parçası gibi olan düz, mümbit ve 
alçak bir ovanın kenarındadır ve 
tıpkı Mezopotamyada old:.-Ju gi
bi iki büyük nehir "Kelkit ve Ye
şilırmak" o ovada birleştikten 
sonra Karadenize dökülür. Erek 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Af divanı ölüm cezasını müebbet kü

rek cezasına tahvil edebilirse de f>u sa. 

lahiyeti nadiren kullanmıştır. Şimdiye 

kadar emsali olmamakla beraber, tecil 
kararı vermesi de mümkündür. 

Trenton, 31 (A.A.) - Af divanı 

Hauptman'ın cezasının ikinci defa tec:J 
talebini de reddetmiştir. 

Trenton, 31 ( A.A.) - Nev Jersey 
mahkemesi Haupbnan'ın af talebini red
dettiğinden mal-;kum bu akşam idam e
dilecektir. 

Kocasının idamınc!an sorıra ker.cli~~ni ve çocuğunu öldüreceğini söyliye11 
flauplmaıun Juın<ııı fOcuğu ile beraber 



SAYFA 2 

l!atıralc r: 

31 
19091... Demek ki on dört yaşların

da olmalıyım. Meşrutiyetten anladı
ğım şey, tekrar şiir basılabilmesidir. 
Bir de eski gündelik gazetelerde o
kuduğumuz tevcihat'm garip bir 
değişikliğe uğramasıdır. Her sabah 
bir nışan veya rütbe aldığını okudu
ğumuz b Ü y Ü k a d a m'lar şim
di, bir gün hırsız, ertesi gün namus
suz, üçüncü gün hafiye, dördüncü 
giin casus olmaktadırlar. O zaman
ları düsündiikçe, hala hatırımıza kır
mm aylı keçe külahlarla sayısız ga
zete küfürleri geliyor. Bize vaktiyle 
f ran!iızca dersi veren Zeki beyin öl
diiriilmesine de acımıştım. 

31 mart s bahı tersaneden gelen 
sil"ıh sesleri ile uyandık. Bir müddet 
sonm da, neferlerine esir olmamak 
icin, kendini kalbinden vuran bir 
bahriye zabitini yanımızdaki evine 
getirdiler. Koluna ölü bir kurşun isa
bet eden bir tütün amelesini de kar
şımızdaki ezcaneye götürmüşlerdi. 

Biz işi yalnız bir tersane vakası 
7.annettik. Her günkü gibi kitapları 
alarak mektebe yollandım. Okumak
ta olduğum Mercan idadisi. Harbi
ye nezaretinin alt dıvarlan karşısın
daki sultan saraylarında idi. 

Kapıdan girec~miz sırada, saçı 
bac;ı kansık, ceketleri cözük bir kaç 
neferle b

0

ir iki softa ö~ümüzü kesti
ler. Softa boynuma yapışıp krava
tımı kopardı, sonra da kitapları
mı alarak, frnnsızca gramerle içi re
simli olanları ayrrdı, ve purçalıya
rak yere attı: " - Artık gavurluk 
bitti!·· diye bir de nasih::ıt ettikten 
sonra, bizi içeri bıraktı. 

Müdür Ali Reşat'la muallimler
den Samih Rifat'tan baska hiç kimse 
gelmemişti. Avluda toplanan çocuk
lar, bu isyanın bizim için mükemmel 
bir tatil fırsatı olduğunu düşiindük 
ve ihtirl yaptık. Bahcenin iri siirgü
lü knpısım açmağa çalışıyorduk. Mü
dür geldi, merdiven balkonunun üs
tünden bize bir nutuk duyurmağa 
çalışıtı. Hatip ve sevimli değildi: 
Güldük, bağmştık, ve kendisine yu
ha çektik. Iyi söz söyliyen Samih Ri
fot, büyük bir heyecanla, meşrutiyet 
sokaklarında gördüğümüz nümayiş 

''Ul 
( Ba§ı 1. inci sayfada) 

nehirlerin kavşıtmda ve Sakarata 
kadar uzanan çaınlı dağların ete
ğindedir. 
Meşhur Sümer efsanesinde 

(Ourouk) kıralı "İncildeki Erech
Er ... !;:" Kılgamışm Humbaba ya
h:.ıt (Huwawa) denilen dev ile 
savaşması hihaye edilir. Bu dev 
"cedres'' çamlar memleketinde 
yaşardı. Önce yapıldığı gibi bu 
memleketi Elfım ellerinde değil 
gnrp!a aramalıdır. Çamlı dağ A
manus dağlarına benzetilir [2]. 
Bu efsaneden de anlarız ki Sümer 
Ereğinde çamlı d·ağların hasreti 
daima yaşamış ve asla unutulma
mıştır. 

Erek kelimesinin Sümerce ma
na ı '1ı bilmiyoruz. Fakat Türkçe
de r;ıanası Radloff'a göre (s. 
770): kudret, h.-ııvvet, Sitadel, ka 
le, hi~rr;yet, Ltildal demektir. 

B.ı kelimen;n etimolojik anali
zi yani (eğ er t ek) (rck) 
di imizd_ kuvvet, kudret ve hü-
1 .. m r.analarma gelen erek keli
m s·v:c i'gisi d rhal d.kkatimize 
ı-rz ti irr. ı· ale ve hi ~r mana-
1 r 1 kar kur ve uruk kehme
si ile al~ kasını _zebi · y ruz. Za
t n i ·nci bir t Aff ızu d uruk 
bic·m·nde dew•ı m·d;r E asen u
ru~ v ere.< ). limeleri mnna ver
me ha ı md n aynı kıy eti mu
hn'"a a ed_rJer. E .. imolofk şekil-
1 .... ri ud r: 

(1) (2) (3) 
Er k e7 er ek 
Uruk ug ur uk. 

l 1°r i .. i kelim nin üç unsurun
c':ı d (c, u) volm) dewi iminden 
la 1

< b·r fark ve' <tur. Vokal far
kı i C'ines - o·ı teorimize göre 

t n ı. La civili
t • • cs €t c. • l.1itan-

ULUS 

• 

art 1 1 ç HAB 
hatipleri gibi bir şeyler an1atmağa 
koyuldu, si.irgüyü açmıştık, çıkar
ken Samih Rifat diyordu ki: "-Bir 
kaç gün sonra göreceksiniz. Burada 
knlmanız mı doğru idi, gitmeniz mi?" 

Sokalc ne iyi şey .... Biz de kendi
mizde bir takım asiler gururu duyu
yorduk. Kazancılan geçip Beyazıt 
meydanına çiktığımız vakıt, Harbiye 
nezareti parmaklığına asılan bir siirü 
genç sanklmm neferlere kağıtlar da
ğıtmakta olduğunu gördük. Bi.iyük 
kapı kapalı idi. 

Sultanahmet meydanından hava-
disler oeliyordu: 

- Hü eyin Cahidi öldürdüler. 
- Ahmet Rizayı öldürdüler. 
O tarafa doğru yollandık. Divan 

yolunun ortalarına geldiğimizde, cad
denin meudan tarafındaki kı~mmdan 
büvük bir kalabalığın bize doğru yü
rüdüğünü ııörclük. Önlerinde at üs
tiin-le bir adam vardı. 

B'r börekçi fırınının kapalı ke
penkleri önüne sığınarak seyre dur
duk: Edhem paşa 1 Onu ben ağabe
yimin yunan seferi hakkındaki kita
bındaki resminden ve geniş sakalı 
ile tanırdım. 

Tekbirler, tehliller, ilahiler arasın
da, birden tüfekler patlamağa baş
ladı. Dömeke kahramanı, bir boh
ça gibi, iki tarafa sallanıyordu. Pa
nik nedir, orada gördüm. Artık eve 
hiç dönmiyec~mi 7..annediyordum, 
Keşki Samih Rifatı dinlemiş olsay
dık! 

Bilseniz ne kadar sanklı vardı. Bir 
çoklan feslerine her ceşitten beyaz 
bez parcaları dolamışlardı. Her ta
raf ta şeriatin tetiği çekiliyordu. 

Bin giiçlükle arka sokaklardan, e
vimize d·)nebildim. Mahallenin hır's
tiyan taraflannda şapkadan, müslü
mun tarafında sarıktan geçilemiyor
du. Garip tezat 1 Emniyette olmak 
ıcin ya ecnebi, yahud hoca zannc
dilmeli idi. Kapitülasyonlar ve seri
at, türk hi.irriyetinin ve terakkisinin 
iki büyiik diişmnnı, lstanbul sokak
lanna onlar hakimdi. 

Arkadan ayn~ sokrudan nisan da
rağaçları kapladı. 

F" ~!ih Rıfkı ATAY 

n·ı Yazları 
mana i.izcrinde müessir değildir. 
Unsurlarının rolüne göre kelime
ye mana verirsek şu neticeyi elde 
ederiz: 

(1) eğ ana köktür. Kuvvet 
ifade eder. 

(2) er mananın herhangi sa-
hada bir obje veya süje üzerinde 
tekarrürünü bildiren ektir. 

(3) ek i•te mananın üzerin-
de tekarrür ettiği süje veya obje
yi gösteren un urdur. 
Şu halde (erek) kendisinde ka

rarlı ve sabit bir kuvvet ve kud
ret bulunan bir yer veya bir şahıs 
demektir. 

Sümerdeki Erek surları, sitadeli 
ile en kuvvetli bir site idi. Kült 
ve kültür bakımından da yine en 
kudretli Sümer sitesi o idi. Bu va
sıfları ile kendi kendini Erek ad
landırması çok haklıdır. Çünkü 
Sümer milleti perişanlayıpta eski 
haşmetini hicranla anmaya baş
ı. dığı zaman şairlerin sazı yalnız 
Erek mefahirini inliyor ve yurtse
verler yalnız Erekle övünüyorlar
dı. Sümer Ereh'ir.in zigurah da 
me.hurdu. 

Tokat Erek' inde Sümer adları. 

Bu bölge: ovaları ve akar sula
rivle il < insanların muhtaç oldu
f~ ya~ama şertlarını bolca toplı
yabitd · ği için k labaldı: biriktire
bilmi•tir. Bunu aynı devrin aynı 
k rakteri taşıyan has isimlerinin 
boll ğundan anlıyoruz. Şimdi sı
ra ile evvela Erek - Erbaa muhi
tin den başlıyarak ve adını adım 
gen•şlemek üzere tetkikimize de
v m edebiliriz. 

Bu te kik çok geniş ve devam
lı olmak ~artlarını haiz olduğun
dan bahsi tamamiyle dağıtmamak 
için yalnız ana hatları takip ede
ceiiim: 

Erek kasabasının civarında şu 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

Fransız ticaret odası 
İstanbul, 31 - İstanbul fran

sız ticaret odasının kuruluşwıun 
50 inci yıldönümü münasebetiyle 
nisanın üçünde lstanbul limanın
daki bir fransız vapurunda tören 
yapılacaktır. 

Şirketlerin kazançları 

İstanbul, 31 - Bugün topla
nan umumi heyetlerinde okunan 
raporlara göre Kadıköy su şirke
tinin 1935 karı 19.970, lstanbul 
umum sigorta şirketinin 77299, 
tasfiye edilrne'-ile olan vapurcu
luk şirketinin 26 bin, cenub demir
yollar şirketinin de 15 bin liradır. 

Yan ş bir lıaher 
De,.·lct ,JemiryoUarı idaresinde 

ta~fi) t.' yapılacağı asılsızdır. 

Bir takım İstanbul gazetelerinde 
devlet demiryoJlan idaresinde geniş 

mikyasta tasfiye yv.pılacağı, bir takım 
memurların i~ten çıkarılacağı yollu 
yazılar çıkmr~tır Bu haber üzerine 
yaptığımız tahkikata göre bunun as
lı yoktur. 

Son günlerde ç kan 2904 numara· 
lr tekaüd kanununa göre altmış yaşı
nı geçen ınemurlar tekaüde sevkolun
mak lazım gelmektedir. 

Gazetelere tas iye şeklinde yanlış 
olarak ge~n bu haber, işte bu kanu· 
nun tatbikinden i'harettir. Bu kanu
nun icabı olarnk bu sene yn~ını dol
durmuş olan bir takım mell'!urlar te
kaüd edi1crektir. Bu, bir defaya mah· 
sus bir tasfiye deği ~ir. Her sene alt
mışını geçt!nler tekaüde sevkoluna
caklardrr. 

r~iülki taksimatı 

gösteren bir ki ta~ 
iç bnkanhğı vilayetler idaresi u

mum müdurlüğü, na:.iye, knza ve vi
layetlerin isimlerini göster~n bir ki
tab neşri icın hazıri.l.lnra başlamıştır. 

Bu yıl ge:ecek gö~enler 
Geçen sene mcml kctimize gelmek 

için hazırlanan, fakat, mevsim do)ayi
sıyie, yolcul:.ıklan geri kı!an göçmenle_ 
rin nisanın 15 şindcn itibaren anayurda 
getirilmeleri için İcab eden hazırlıklara 
başlanmıştır. Sağl k ve sosyal yardım 
b:ık nlığı, göçmenlerin yollarda ve yer
leştirilecekleri yerlerde rahat'anru te
min etmek için mzım ~elen tertibleri al
mıştır. 

Sağ~ık mücade~e 

teşkilatları kuvvetleniyor 
Sağlık ve sosyal yardım bakanlı

ğı, bu yıl, sıtma, trahom ve firengi 
mücadele teşkilatlarmı daha ziyade 
genişletm.-k için hazırlanmaktadır. 

İç Bakanlığı bir harta 
yaptırıyor 

lç bakanlığı J :800000 büyüklüğün
de büyük bir lı rta yaptırmaktadır. 

Vilayet, knza, nahiye ve küyleri ve 
hududlarını gösterec k bu hartanın 

timdiye kadar t nzim cdile.,lerden 
daha muntazam olması için çalı~tl

maktadıl'. Her vil yete yazısız paf
talar gönderilmiştir. Bunlar yerler•n
de dotcıurulrnakta ve burada bir fen 
kurulu tarafından kontrol edilerek 
lıartnya gcçh·ilmcktedir. Hartanın hu ay 
içinde biteceği umulmaktadır. 

has isimler entere~andır: 
Barak-li 
Hadadi 
Kala 
Kala - Kala 
Bura - boy 
Koşus 
Omana.~a 

H. R. T Alı.,' KUT 
(Arkası var) 

Bahçeli evi r 
k~ooperatif i 

umumi toplanllsı 
Ankara bahçeli evler yapı kooperati

fi dün ha'tkevinde saat 1 7 .50 de birinci 
ıenelik umumi top)ant.Jsıru yapmıştır. 

Kooperatif ortaklarının hemen tamamı
na yakın ekseriyeti toplantıda bulun
muşlardır. idare meclisi reisi B. Mi
lat Dülge kongreyi açarak reis seçil
mesini teklif etmiştir. Reisliğe ittifak
la, posta '-e telgraf umum müdürü B. 
Nazif seçilmiştir. 

Bir seneden daha kısa bir zamana 
aid faaliyeti İzah eden idare meclisi 

Bu a şa 
Buda peşte 
radyosunda 

Türk k.o:nseri 
Ankara, 31 (A.A.) -
Budape~te radyosunda yarm ak· 

tam Türkiye saati ile tam sekizde, 
genç sanatki.rlarımızm eserlerinden 
istifade edilmek suretile bir konser 
Terilecek~ir. Konsere türk mus5kisini 
anlatan macarca bir konuşma ile ba§• 
lanacaktır. 

raporu okunmuş ve idare heyeti ibra B •• 1. • • J7 
edilmiştir. ugunı-;..u '-.am tay 

Mürakip raporalrı ve bilanço o
kunarak aynen kabul ve tasvib edil

dikten sonra açık bulunan yedek a

zi.Jıklara e1ltı yedek aza ve müddet
leri biten üç mürakip yerine yeni mü
rakipler 'ieçiJmiştir. 

idare meclisi raporunda belli baş
lı faaliyet mev~ularından olmak üze
re 300-350 ev inşasına elverişli, ayn
ca mekteb, spor yerleri, çocuk bahçe
si, kulüp, V«" bir mahalleye lazım ola
cak mikdarda dükkan ve saireyi içi
ne alabilecek bir arsanın ucuz bedel
le satın alındığı bildirilmektedir. Bu
rada inşa edilecek evler ve sair bina
ların planları şehircilik mütehassısı 

Prf. Yan.;ene yaptırılmış ve bu p!an
lar tesellüm olunmuştur. Bu yıl, yapı 
mevsiminde, bugünkü ortakları tat
min edec~k inşaatın başhyacağını ve 
bunun iç'n milli bankalardan kredi 
yardımları temin edilmesinin bir gün 
meselesi olciuğunu haber veren idare 
heyetine umumi heyet teşekkürlerini 
bildirmi~ tir. 

Bundan sonra ortaklara projksi
yonla planların şekli gösterilmiş ve 
izahat verilmiştir. 

İdare heyeti raporunda, bilhassa 
ilk günlerJenberi hükümetimizin gös
terdiği yakın alaka ve yardımlardan 
şükranla bahsedilmektedir. Kongre, 
Atatürke, lsmet lnönüne, Kamutay 
başkanlığına, kooperatifin fahri reis
liğini kabul eden B. Ali Çetinkaya ile 
iç, Ekonomi ve Finans bakanlan BB. 
Şükrü Kal a, Celal Bayar ve Fuad 
Ağralıya, Parti Genel Sekreteri B. Re

ceb Peker~ telgraflar çekilmesini it
tifakla ve alkışlarla kararlaştırmış

tır. 

Umumi heyet top1antı iç'n salonu 
tahsis eden Halkevi başkan!ıfına da 
teşekkürlerini sunduktan sonra geç 
vakit da~rlmıştır. 

B. Nureddin İzmire gitti 
Tarım hakanlığı zeotekni şubesi 

direktörü B. Nureddin z •ni işle
rini tefti~ etmek üzere İzmıre gitmiş
tir. B. Nureddin İzmir ve civarını 
gezecek ve bilhassa Koyas çiftliği e· 
razisi üzerinde k-:.ın!lacak olan inek
hane için yerinde tetkikler yapacak
tır. 

Sıtma mücadelesinde 
umumi muayeneler 

Sağlık ve sosyal yardım bal<anlığı, 
&rtma mücı:dele teşkilatına verdiği 

bir emirle bugünden itibaren mmta
kalarda umumi muayenelere başlan
masını bildirmiştir. Mücadele doktor
ları mmtakalarmı her yıl olduğu gibi 
dolaşarak sıtmalrları tesbit edecekler 
~e tedavilerini yapacaklardır. 

Kamutay bugün toplanacaktır. 
Gündemde evkaf genel direktör
lüğü 935 yılı büdcesinde 31.600 
liralık bir münakele teklif eden 
proje vardır. Hükümet bu projeyi 
gerektirici sebebleri şöyle anlat
maktadır: 

" .. 1935 mali yılı vakıflar umum 
müdürlüğü hüdcesine konulan 
mefruşat, kırtasiye, müteferrika, 
masarifi muhakeme, memurlar har. 
cirahı, mükaleme bedeli, apart
manlarladördüncü vakıfhan mas-
rafı, yeniden alınacak tapu senet
leri harç ve masrafı, bakım mas
rafı, akar ve hayrat tamiratı, ge

çen sene borçları karşılığı tahsisa
tının sene sonuna kadar olan ih
tiyaca kafi gelmiyeceği anlaşılma
sına binaen tenvir ve teshin, mel
busat, bikudret hayratm imar ve 
ihyasına muavenet, hayrattaki 
kıymettar eşyanın tetkik ve tefrik 
masrafı, Hayrat vazife ve tahsisa
tı fevkalade, tenvir ve teshin fa
sıl ve maddelerinden tasarrufu 
mümkün görülen (31 600) liranın 
tenzilile muhassasat bakiyeleri 
ihtiyaca kafi gelmiyeceği yukarda 
söylenen tertiplere münakalesi 
zaruri görülerek olsuretle müna
kalesinin icrası için bir kanun la
yihası ilişiği münakale cetvelile 
birlikte hazırlanmıştır.,, 

Anadolu ajansı on 
ı,irinci umumi lıeyeh 

toıllandı 
Ankara, 31 (A.A.) -

Anadolu Ajansının 11 inci umumi 
heyeti dün ajansm umumi lokalinde 

toplanmışlar. Toplanbda maliye adı

na müsteşar B. Faik ve Ekonomi ba
kanlığı aJına murakib B. Lütfü hazır 

bulunmu,ıardır. Şirketin faaliyeti 
hakkındaki raporu ile bilanço, kir 

ve zarar heMpları, murak.ib rapora o

kunarak kabul edİlmİf ve idare mec
lisi ibra olunmuştur. 

Anadolu ajansının bu seneden iti

baren memleketin birçok yerlerinde 

telsizle alarak yazı teklinde havadis 
kaydeden "Hel" makineleri tesisatı 

yapması kararlaştrrılmı~tır. Ajana u
mum müdürlüğü, memleketin her 

noktasma gayet geniş ni:ıbctte hava

dis yaynbılmek nokt sından çok elae

miyetli olan bu meseleyi neticelendir
mek üzere çalışmaya başlamıştır. 
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SON DAKiKA: 

Almanyanın Lokarno tekliflerine 
cevabı bugün B. Edene veriliyor 

I 

(P.T.T. - Paria radyosu sa- ı 2-Askerlik dışı bölgenin ar-
bah wat 1 de bildirmiştir.) sıulusal 1-tuvvetlerce işgaline Al-

Büyuk Elçi Fon Ribbentrop, manyanın muvafakat eımiyece
yannıdald 15 ki~i ile birlikte ği, 
<lün gece saat 20.35 de Kroydo-

3 - Alman teklifleri gereğin-
na varmı,ıır ve bugün saat 1 O 
da B. Eden tarafından 1mbııl e- ce yapılacak olan müzakereler 

'di'lerek olman cevabını kendisi
ne verecektir. 25 sayfa olan ce
vabın içimle ne olduiu lıenii:;, 
bilinmemelde beraber, Berlin ııı
yasal mcıhf illerine gifre, cevabın 
başlıca n'lktaları şunlardır: 

1 - Ren'in asherlik dı~ biil
gesincleki alman hiikimiyctinin 
tahdidi suretinde anlusılabilecek 
sembolilz bir jestin yapılamıya-
cağı, 

sırasında Almanyanın, iyi niyet

lerini gfü;termek için, Ren' de 

talı1~imat yapmıyacağı, (ancak, 
son işgal sırasında yapılan sıra 

istilıkii11tları bıından harictir.) 

Cevapta, müsbet nolita ola

ralc, Alnıanyanın ilii taraflı aml· 

laşmala:-ı lwbul ettiği ve kollek-

ti/ giivenlik sistemini reddettiği 
yazılıdır. 

İtalyan ileri lıarek eti devam ediyor 
Mogadicio, 31 (A.A.) - Ste

fani ajansı bildiriyor: 
Somali cephesinde en büy\ik 

faaliyet küçük müfrezeler ve keşif 
:kolları tarafından yapılmaktadır. 
Bunlar düşmanla uzaktan teması 
muhafaza ve düşmanın en fazla 
mukavemetli noktalarının keşif
vazifesini almışlardır. 

Vebi Şeheli boyunca İtalyan 
kıtaları mevzilerinden bir kaç ki
lometre ileri gitmişlerdir. Son gün
lerde, başka bir müfreze ile bir
leşmek üzere Dananadan Şebelli
ye doğru giden bir -ara}> somali 
müfrezesi babeş kuvvetleriyle 

Habes harbının , 
Roma, 31 (A.A.)'- Habeş 

harbmın 20 haziran 1935 denberi 
İcab ettirdiği masrafların yekunu 
7.920.000.000 liret tutmaktadrr. 
Bu masraflar şöyle taksim edil
mektedir: harbiye 3.280.000.000 
bahriye 725.000.000, hava kuvvet
leri 850.000.000, sömürgeler 
2.100.000.000, iç bakanlığı 165 
milyon. 

Hala Habeşistanda harekat 
yapmakta olan İtalyan kuvvetleri
nin yekunu işçiler de beraber ol
mak üzere 450.000 kişiyi geçmek
tedir. 

çarpışmıştır. Bunlar, kırk kadar 
ölü bırakarak çekilmişlerdir. Ay
nı bölgede, bir keşif kolu, çalılık· 
lar içinde iki düşman otokarı bul
muş ve taşıyamadığı için ateşle
yip yakmıştır. 

* * * 
Roma, 31 ( A.A.) - Mareşal 

Badoglio tebliğ ediyor: 
Assab'dan ve Beibul'dan ha

reket eden İtalyan kıtaları üçyüz 
elli kilometrelik bir yürüyüşten 

sonra Auassa'nın ortasında, Au
aş nehri civarında kain Sardo'yu 
işgal etmişlerdir. 

masraf bilançosu 
Roma, 31 (A.A.) - Şimal 

cephesinde İtalyanların son aldık
ları yerlerin şimdi fransız somali
si yakınında Sardo iğri yer ile sü
dan sınırı civarında Mogana ara
sında düz bir hat teşkil etmekte 
olduğu tasrih ediliyor. 

Bunun tam bir cephe teş.kil et
mediği fakat bir noktaya müte
veccih mütevazi ilerlemelerden i
bar~t olduğu ilave olunuyor. Muh
telif kuvvetlerin hedefi Dessie ol
duğu söyleniyor. 

Hauptman bu sabah idam 
edilmis olacak , 

(P.T.T. - Paris radyosu sa
bah saat 1 de bildirmiştir.) 

Trenton',lan son aldığımız 
habere na:ıaran, Hauptman'ın i
damının tecili için hakim Tren
t;ard rundinde yapılan teşebbii-

sü munulileylıin reddetmesi il
zerine, itlıım için hazırlıklar baş
Lamış, lıatta mahkumun b~ı 
ıraş edUmiştir. Bu sabah, idam 
hül~mü yerine getirilmiş olacah
tır. 

Avusturya mecburi askerlik koyu11or 
Viyana, 31 (A.A.) - Avusturya 

başbakanı Şu§nig, yarın saat 11 de A
wıustarya meclisinde dış siyaset hakkın
da bir aubık ıöyliyecektir. Bu nutuk 
bütün A"'sturya radyolan tarafından 

neşrolunacakbr. 

Çok iyi kaynaklardan öğrenildiğine gö. 
re, başbakan Avusturyada mecburi as
k:!rliğin yeniden kurulo§unu bildirecek
tir. 

Yunanistandaki grev hareketi 
genişliyor 

At.Uaa., il (A.A.) - Kalamatada 

grevler büti:n ameleye bulaJh. Grev· 

ciler bir ~:t dinlemiyorlar. Hükümet, 

grevlerden evel iki komünist 

sun Kalamataya gittiğini, Y 

nm muhtelif yerlerinde ge 
le§vikler yapıldığım öğre 

mebu

anista-

ölçüde 
ıektedir. 

Pirede tütüa ve suni gübre ameleleri 

grevde ısrar ediyorlar. Polisle arbe

deler oluyor. Demiryolu amelesinde 

de kaynapJ&alar vardır. 

B. Demircis komünist cereyanları
Jıa Atinadan karşı konulacağını söy
ledi. Unn.11111 fırka reisleriyle Maksi 
nıos, Mihaiakopulos perşembe günü 
B. Demircisin evinde toplanacaklar 
ve Yuna.nidanın umumi siyasetini ka
rarlaşbracaklıırdır. Çaldarisle Maksi
lbos, toplantıdan sonra Yunanista:!lın 
Balkaalar dqmda teahhüdlere girme-

diğinin bir tebliğle il8.nmı hükümet
ten istiyeceklerdir. 

Haftay ~ yunan donanması ile ha· 
va kuvvetleri müşterek manevralar 
yapacaklardır. Grevci Selanik üni

versite talebeleri derslerine başla· 

mazsa askere alrnacaklan kendileri
ne bildirildL Kalamatada örfi idare 
ilan edileceği söyleniyor. 

23Nisan 
Çocuk bayramı haf ta

sının ilk günüdür. Yavru
larınızın bayramı için ha-, 
zır !anınız. 

ULUS SAYFA3 

DIŞ HABERLER 
SON ALMAN 

SEÇİMİNDE 

Boş reylerin 
anlattıkları 

Berlin, 31 (A.A. •• - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Salahiyetli ~ar, boş rey pusla
larının Hitler lehinde ,,erilmiş reyler gİ· 
bi sayıldığı hahlandcki haberleri tek. 
zibten imtina etmektedirler. 

Şimdiki bültenla-le W eimar rejimi 
bültenleri arasındaki esaslı fark liste
sinin tek taraflı olmasıdır. M~halif rey 
vermek isteyen münte:'libin bültene "ha
yır" kelimesini yazması icabetmektedir. 

Şurasını dikkate almak icabeder ik, 
bütün seçim propagandası esnasında, 

Hitler'e rey vermek için rey puslasımn 
beyaz kısmına bir haç işareti çizmek 
kafi olduğu söylenmişti. Haç İşareti 
çizmek istemeyen müntehib, boş ve bi
naenalyh nazi rejimi aleyhinde bir pusla 
verecekti. Seçim s:ıkı bir nezaret altında 
yapıldığı için, hiç bir müntehibin, hüvi
yetini teşhise sebeb olacak şekjlde, k~n.. 
di eliyle hayır kelimesini yazmasına İm· 
kan ycktu. Puslayı yırtınak ise büsbü
tün imkansrzdı. Çünkü rey verilen ten
ha mahal, büyük bir kabbahğm ve par
tinin üniformalı adamlarmın toplandığı 
salondan sade bir ~ ile ayrılmış bu
lunuyordu. 

Reylerin tamifi tarzında da değişik. 
lik yapılmış olduğ,mu nazarı itib.are al
mak icabeder. Propaganda nazsreti sa
at 21 e kadar alınan neticelerin boş pus
la ve reyli pusla olarak tebliğ etmiş, 

sonra sadece Hitleır lehinde ve Hitler a· 
leyhinde verilen reyleri bildirmiştir. Bu 
ani değişik':k beyaz pus!alarm yani e• 
leyhinde veribn reylerin tahmin edilen 
m1kdann çok fevkiıae çıktığını göster. 
mektedir. 

Romaya tÇderse • .ı 

Romaya gideceği söylenen 
B. Madariaga 

Roma, 31 (A.A.) - 13 ler komite
si reisi B. De Madariaga'nın Roma-

) a gelece~r hakkında buradaki İtal
yan mahfiUeri malumatsızlık beyan 

etmektediıler. Fakat eğer B. de Ma
dariaga Romaya gelirse İtalya kendi. 

si ile müzakereye ~irişıneği reddetmi
yecektir. Maamafih ilk konuşmalar 
yalnız usul meselelerine inhisar ede

cektir. 

Bulgaristan da 
Yeni ölüm cezaları 

Sofya, 31 (A.A.) - Hiy<ıneti vata

niye davasına bakm,,.ld:l olan askeri 

mahkeme, bugün eski iç işleri bakını 

albay Koleff ile k:ırmay albaylarmdan 
Kalenderof'u asılmak suretiyle idama 

mahkum etmiştir. 

iTALYAN -· HABES HARBi. 
' 

İtalyan taarruzu basladı 
.:;, 

Gondar ın düşmesi bekleniyor 
General Grazian i ve Ras N asibu 

kıtaları çarpıştılar 
(Başı I. inci sayfada) 

Gondar, Tsana gölüne yakın 
çok büyük ehemiyeti olan bir mer
kezdir. İtalyanlar, Gondara doğru 
ilerlemekle beraber, Koram 'm 
garbinde, şimalden cenuba giden 
yol üzerinde Sokota'yı İşgal etmiş
lerdir. 

Sokota bölgenin en mühim 
yollarına hakimdir. Bu bölgede 
yeni bir taarruza geçilmek üzere 
hareket başlanğıcı vazifesi görme
si muhtemeldir. Negüs'ün bizzat 
kumanda ettiği habeş kuvvetleri 
yüz hin kişiden fazla olup ko
ram'ın şimalinde Aşiyangi gölü 
kenarlarında toplanmışlardır. 

İtalyan ve habeş kuvvetleri 
arasında bir çarpışma olacağı mu
hakkak sayılıyor. Somali cephe
sinde General Graziani kıtaları, 
inceden inceye hazırlık görmekle 
meşguldürler. Roma askeri mah
filleri, Ciciga ve Harrar bombar
dımanlarının geniş mikyasta bir 
hareketin ilk safhasını teşkil etti
ği zannındadırlar. 

Harrar neden bombardıınnn 
edildi? 

Londra, 31 (A.A.) - Royter
den: 

T sana gölü bölgesinin pek 
yakınında İtalyanların eline geçe
ceği anlaşılmaktadır. Zira, ital
yanlar ileri hareketlerinde pek az 
mukavemete uğramaktadırlar. 

Royter Ajansının Ad~sababa
daki muhabiri bildiriyor: 

Deggabur cenubundan gelen 
emin haberlere göre geçen h:ıfta 
bu şehrin cenubunda Graziani ile
ri müfrezeleriyle Nasibu ordusu
nu himaye eden habeş ileri müf
rezeleri arasında şiddetli bir mu
harebe olmuştur. !ki tarafın zayi
atı ölü ve yaralı olarak bini bul
maktadır. Son iki gün zarfında 
İtalyanlar Fafan nehri üzerindeki 
Uaranbala kadar 40 kilometre 
ilerlemişlerse de habeşlerin gece 
hücumları bunları eski hatlarına 
çekilmeye mecbur etmiştir. 

Evvelki gün Harrar üzerine 
yapı1an bombardımanda, halkın 
şehri boşaltmakta gösterdiği ça· 
bukluk sayesinde, yalnız 4 sivilin 
öldüğü zannediliyor. Filhakika 
halka ha va taarruzunu haber ve
ren top sesile bombardımanın 
başlaması arasıında yalnız yarım 
saat geçtiği halde, bombardıman 
başladığı anda bütün halk kırla
ra iltica etmiş bulunuyordu. 

Royter Ajansının İtalyan ce
nup orduları nezdindeki muhabiri 
Gorahi' den bildiriyor: 

ltalyanlara göre Harrar bom
bardımanının sebebi, şehrin süel 
üs olarak kullanılmış olmasıdır. 

Bombardıman sivil halkın büyük 
bir kısmının ve bu meyanda kili
se:;inin süel malzemeye sığınak ol
duğu haber verilen fransız kato
Jik heyetin şehirden çıktığı hak
kında alman malumat tahkik edil
dikten sonra yapılmıştır. Bombar
dımana iştirak eden bir tayyareci 
bana dedi ki: 

"- Habeşler hiç şüphesiz bi
zim açık ve müdafaasız bir şehri 
ve sivil ahaliyi bombaya tui.tuğu
muzu söyliyeceklerdir. Fakat ben 
bunu reddederim. Biz şehrin yal
nız kıtaat veya süel malzeme işgal 
edildiğini gösteren fotograflar ü
zerinde evvelden tesbit edil.mi§ 
olan kısımlarını bombardıman et
mek için aldığımız talimata tema.
men riayet ettik. Filhakika bom
balar şehir dışına düşmüş ve müs
tahkem yerlerle benzin ve mühim
mat depolarım ve kamyonların 
bulunduğu yeri tahrib etmiştir. 
Bombardıman mühim hasaratla 
bir çok kişinin ölmesine ve genel 
paniğe sebeb olmuştur. Gerçi ka
c!m da ölmüştür. Fakat bunun se
bebi, ha.beş askerlerinin adetleri 
vechile karılarını birlikte bulun
durmalarıdır.,, 

Adisababadan dün alman 
telgrafa göre, beş İtalyan tayya
resi Dessienin 80 kilometre cenu
bunda ve Adisahabaya 190 kilo
metre uzaklıkta Uorrahailuya ka
dar gelmişlerdir. Tayyarelerin dün 
sabah şefakla Adisababadan ha
reketi mukarrer olan ve fakat son 
dakikada seferinden vazgeçilen 
habeş posta tayyaresini aradıkları 
zannedilmektedir. 

Harrardan dün Adisababaya 
gelen bir ye· ı ifadesine göre, 
hombardı.: ) ila 300 kişiilin 
ölmesine ve } -· .,,tanmasma sebeb 
olmuştur. , 

.iRAN hülcümf'ti 
AmeriknJaki konsolosluklarının 

kapatılmasını emretti 
Vaşingtcn, 31 (A.A.) - "Royter" 

Amerika gazetelerinde, Şehinşah a
leyhinde 1,-:k.an bir takım münasebet
siz yazılar dolayısiyel Iran hükümeti 

Vaşington:..ıaki elçiliği ile Amerika
daki bütün konsolosluklarının kapa
tılmasını t>mretmiştir. 

Zannedıldiğine göre bu kararın a
sıl iç yüz~, geçen ilk teşrinde, eski 
lran elçisınin, otomobilini hızlı sür
düğünden dolayı Elktonda tevkif e
dilmiş olmasıdır. 

lran hiikümetinin bu kararı diplo
matik münasebetlerin kat'ı mahiye

tinde değildir. Bu münasebetler, A
merikanın Tahrandaki elçiliği Taaıta
siyle deva~ edecektir. 

ltalyan tayyarelerinin bombardımanına uğrnyan aahaclan Mr gôrünCiı 
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~bliyograf ya 

GEÇ 11Ş GECELER 

Edebiyat aleminde ismini ilk önce 
"Yedi Meşale" ile tanıtmış olan genç 
pir Vasfı Mahir, eski ve yeni §iirle
rinden büyük bir kısmını "Geçmi§ 
Geceler" ismi altında 172 sayıfalık 
bir cildde toplamıştır. lstanbul'da 
Muallim Ahmed Halid Kitabevi tara
fından neşredilmiş bu yeni eserinde, 
Vasfi Mabir'in, daha önce çıkını§ olan 
"Tunç Sesleri'' adlı kitabından ayrı 
bir tarafmı görüyoruz. Birinciainde 
destani şiirlerini toplamış olan şair 
bu kalın eserinde bütün §Bbsi duy
gulanru kalıba döken mısralarına yer 
vermiıtir. 

Birçoktan evelce muhtelif mec
mualarda çıkımı olan bu ıiirlerde de, 
mevzu ve duygulannm tahsiliği.,e 

rağmen, müellifin destani şiirlerinde

ki aynı sertliği. keskinliği buluyoruz. 
Vasfı Mahir, mısralannm, hatta bir 
İç azısmı, veya bir gönül meatisini te
rennüm ebeler bile, fıaıltı halinde de
iil., bir hayku-q teklinde olma&Jm is
tiyor. Bu itibarla, bugünün genç töh
retleriıün ekaeri&iııden ayrılmakta ve 
daha ziyade dünün klasik ekolana bağ. 
Jı kalmaktadır. 

Vaafi Mahir genç neslin en bariz 
imzalarmda.n biri olarak kaldığı için 
ba güzel kitabının. geniı ölçüde a
karlar balacaimı tahmin ediyoruz. 

VARLIK 
Oa beı a\inde bir çıka.D edebiyat 

aıı:mı••11 Varbk'ıa 1 Di.aaa tarihli ~ 
mcı aayısuu Nahid SUTı'nm "Bekle
cliğimi2 tiirk edebiyatı antolojiii" 
l»afbkb yazuiyle bqlama.ktadır. Ya· 
tar Nabi'n.in "Balkanlar •• Türklük'' 
etüdü aeri yazılarından aonuncwu. 
Vasfi Mahir'in "Vezin ve Kafiye"• 
~ülhak Şinaai'Din "Çamhcada bir 
mıevaim'', Miraç Katırcıoğlu'nun "iki 
ferdcilik"• Cevdet Kudret'in "Top
rak", Muammer Necib'in ''Leon 
Moaaainac" dan dilimize çevirdiği 

•Tiyatronun vazifesi' ', halk f&irlerin
den Ömrii'nün yeni derlenmif çok gü
zel birkaç kopnası, Said Fa.ik'in "Be-
7a.z altın" bqlıklı hikayesi, Sovyet 
edebiyatından A. Gaffar tarafmdan 
tercüme edilmiı Panteleymon Roma
nof'an "Allahm lutfü" baıhklı hika
yesi, fra.ouz eJibi Maupaaant'm Be
hiç Enver tarafından tercüme edilmi§ 
bir hikiyeai ve Yaıar Nabi'nin '~ir. 
minci asrm hazin kondotiyerleri" baş
lıklı bir yazısı vardrr. Ayrıca gene 
ba sayıda Hamid Macid, Yakub Sab
ri, Re§ad Cemal'in §İİrleri de vardır. 

ACAÇ 
Çıkııım daha önce haber vermit 

olduğumuz haftalık (sanat, fikir, ak
siyon) mecmuası "Ağaç'' m 28 mart 
tarihli 3 üncü ayısı çıkmı§tır. Bu sa
yıda Necib Fazıl Kısakürek'in "Fil
dişi Kule", "Aksiyon ve entelektüel" 
ba,lıklı yazılariyle "Ölüler'' şiiri, 

Mustafa Şckl'b'in ''Aksiyon"u tetkik e
den bir yazrsr, Sabahaddin Rahmi'nin 
"Bilmecelerin cennetinde", Abdülhak 
Şin:ısi'nin "Gene benzeyi§lerimiz", 1. 
Calib Arcan'm "Tiyatro kültürü" bat
lıklı yazılan, Burhan Toprak'm Fran· 
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Arsıulusal İzmir 

fuvarına hazırlık 
lstanbulda Sanayi Birliği tarafından 

tertib edilmekte olan yerli mallar ser
gisi ile arsıulusal lzmir fuvarmın açılı§ 
ve lı:apanış tarihlerinin değiştirildiğini 
önce haber vermiştik. 

Yabancı gazetelerde ok duklarımı 

Memleketin istihsal sahasındaki kud
ret ve kabiliyetinin verimlerini senede 
bir dafa toplu bir halde yerli ve yabancı
ya eöstermek gayesiyle kr.ırulmuş olan 
fuvara, muhakkak iştirak etmek isteyen 
ıanayicilcrimiz bu yeni karardan çok 
memnun kaldıklarını ekonomi bakanlı • 
ğına bildirrnektediı·ler. 

Fuvarın inkişaf ve terakkisi yolunda 
maddi ve manevi his bir yardımı esir
gemeyen hükümetimiz, yerli ve yabancı 
firmalardan i~tir<:.k edecekler için bir 
çek kolaylıklar temin etmektedir. 

Panayırda mal teşhiri veya ziyaret 
muksadiyle hmire seyahat edeceklere 
denizyollanmrzda yolcu ve e,ya nakli· 
yalı için % 50 tenzi!iı.tlı bir tarife tat
bik edilecek ve bu tarife panaymn açı. 

b,mdan 15 gün evvelinden başlıyarak 
kaparu,tan bir ay soDl'aya kadar devam 
edecektir. 

Fuvara yabancı memleketlerden ee
tirilec:ek e~yamo l'ümrük resmine aid 
formaliteler hususi bir talimatname ile 
basitleşt:iriJ.miı ve fun.r saha.u transit 
maballi aayıbnıJtn. Bu talimatnameye 
göre fuvara getirilecek qya için güm
rük idareaince banka garantisi i.stenmi
yecek, buna mukabil aablan qyanın 

gümrük resmi alınacak ve aablmıyan 
mallar da bir ay içinde mabreçlerine ıe. 
ri ıönderilecektir. 

Ekaponınlar tarafmdan kataloi, bro
fÜr, afit Ye saire gibi fuvar içi.nele asıla
cak .-eya daiıtı1acU bütün propaganda 
malzemesi ~a resminden muaf tu
tulmuıtur. 

Fu...ara sen.it ölçüde alaka ve rağ. 
bet çekmek için., gerek fuvar idaresince 
ve gerekse Türkofisçe, elde edilmiı bu 
menfaatlerden başk!l, muafiyetler, mü
saadeler ve kolaylıklar temininine çalı
ıilmaktadır. 

çoia Maur:iac'dan çmrdiği "Roman'' 
etüdünün rlevaım, Nmullah Cemal 
0 1.e batlarkeıı", Nureddin Artanı 
"Delinin dediWeri"• Said Faik "Ka

lorifer ve bahar"', Ahmed Hamdi 
"Komünut kademisi'~, ve diğer bir
kaç hkra ile Ahmed Hamdi ve Feri
dun Fazıl'm şiirleri vardır. 

K( LTtJR llAFI'ASI 
Kültür h ftasımn 11 numaralı 25 

mart tarihli sayısında ıu yazılar var
dır: Mecmua muharrirleri arasında 

bir konu,ma "NazUD fikirler", Mus
tafa Şekib l unç "A•ya ve hendeae 

kafap·•, Çnllı lbrahim "So...,.et Rua
yadan birkaç intiba,.,. Mesad Cemil 
"Praetoriuı»ta lr.onuttum", Samih Na· 
fiz Tanau "Budda", M. Feridun "Gö
te ve Sıella'', Meawl Yetkin "Sanatın 
mahiyetin, Mesud Yetkin "iptidai aa
nat", P yami Safa "Edebiyat anketi", 
Bedri Rahmi "Şüphe: bikiyeu, Münir 
Serim "Milli Ekonominin muarızları", 
Şerif Hulusi "İki nesir'', Celal Saraç 
"Bizd~ ilim telakkisi", 11ıomas Mann 
"Venedikte ölüm", Mehmed Karaha
san "Kitabiyat", aynca tiirler ve ka
rika -rıer vardrr. 

ya 
"Soc:ietc de Banque Suisıe'' in mart 

1936 tarilıli 1/1936 numaralı bülte
ninden alınmıştır: 

Dünya ekonomisinin umumi tema· 
yülü, bir veya iki senedenberi, mun
tazam mübadelelerin genit cereyan
ları yeniden baılamıı olmaktan çok 
uzak bulunmakla beraber, inkir edi
lemez bir aalah göstermektedir. Elde 
edilen terakkiler bir memleketten di
ğerine çok farklıdu-. istatistikler, bir 
istihsal artışmı ve istihlakin daha ba
riz bir şekilde geliştiğini haber veri
yorlar. Birçok memleketlerde işsizle
rin sayısı l\Zalmıştır. Ham maddelerin 
ve gıda maddelerinin eluerisinin top
tan fiatları umumiyetle yükselmit ve 
bu auretle miUtahail mmtakalann a3-

tın alma lrabiliyetini artırmıştır. Bu 
vakıalar buhrandan bilhassa mütees
a.ir olmut olan Arjantin ve Avu.stural
ya gibi bazı denizatın memleketler
de huaule gelen kalkınmayı izah eder. 
Ham maddelerle zirai maddelerin ek
teris.inin istoklan, iatihlakin arbna.sı, 
mahsulün az olma11 ve istihsalin suni 
surette daraltılması yüzünden mühim 
mikdarda bir azalış göstermektedir. 

Bazı mftllleketlerde faaliyetin ye
n.iden canlanması, reami korporu
yonlarm vt:rdikleri sipariılerin, silah
lanma ile alakalı mühim maaraflarm, 
ve bazen. bina endüatriainde bmule 
gelen bir seli.hm teairiyle olmu~tur. 

lısizlik hakkındaki iatatistikler, 
tümulleri, "iısiz" tabirinin tarifi ve 
hazırlanı' usulleriyle binöirinden 
f arkb olmalan, ve bu itibarla tam ve 
kıyaslanır bir halde bulunmamaları
na rağmen işsizlik meselesi halledil
mesi lazım gelen meselelerin en mü
himlerinden biri olarak kalmaktadır. 

Bu son senelerde, milletlerarası 

mübadeleleri canlandırmak için bir
çok tetebbüaler yapıldıysa da bun
lardan elle tutulur bir netice hasıl ol

muş değildır. Gümrük maniaları azal
tılmadı; bilakis, ticarete ~ı engel
ler, kontenjantmanlar ve diğer bir. 
çok tahdidler yüzünden, artmaktan 
geri kalınadı. 

Bir memleketin refahı diğer mem
leketlerin refabma bağlı olduğu ve 
başkalanııın menfaatlerini de göze
tirken kendi menfaatlerine daha iyi 
hizmet etmiş olacağı esaslı prenaipİ· 
nin gitgide daha fazla tanılmasiyle, 

fimdi, dünya ekonomi problemleri ye· 
n.i bir zı1ıniyetle ele almıyor görün
mektedir. 

Bazı mali pazarlan, bilhaaaa Lon
dra Te Ntny0rk'a karakterize eden 
para bolluiu, kalkmmanm atikar bir 
an...-u olda. Doların iki ıenedenberi 
gösterdiği iatikrar, Ye isterlinin niabe
ten matavazi temeY'riiçleri bu iki mü
him paraya karp yeniden bir itima
dın doğmuma sebeb oldu. Filhakika, 
bir kaç aydanberi, idare makamların
da istikrar mevzuu bahsolmadığı doğ
rudur, fakat İngiliz maliye otoriteleri 
İngiliz lirasında fili bir iatikrar de
vam ettirmek isterlerken, Rooaevelt, 

Türk devletinin meydana çrkarılmasr idi. 

• • • • 
].§ umuını te 

do)ann yeniden düJÜrÜ)mesi dü,ünül
mediğini bildirdi. Para piyasasının 

ferahlığı İngiliz ve Amerika hükü
metlerine, mühim para tebdiJi hare
ketlerine girişmek ve bu suretle borç· 
larmm yÜıriinü czaltmak imkanmı 

verdi. Bundan başka, lngilterede, ya
bancı emisyonlar üzerine konulmuş 

o)an ambargo az zaman Önce, biraz 
gev~tilirken, emisyon sahasında bir 
faaliyet artıp tezahür etti. 

Herhalde, siyasi ve nakdi karar
• zlık devam ettiği ve mallarla senna. 
yeterin milletlerarası mübadelesine 
k&J"§ı olan engeller tedrici bir suret
te ortadan kaldırılmadığı müddetçe 
dünya ekonomisinde umumi bir kal
krnma meydana gelemez. Ancak pa
ralara karşı itimadın yeniden teessü
südür ki serseri sermayelerin büyük 
bir kısmının meıı'te memleketlerine 
dönmesine imkan verecek ve ( thesau
riaation) a mani olacaktır. 

Ekonomik vaziyetin aalih keıpet
mesi, bazı hallerde, devlet maliyesi-

nin sıhatleşmesiyle ifade olunmakta
dır. Şüphesiz, açık veren büdceler ha
la çoktur; pek yüksek olan devlet 

borçları, birçok memleketlerin mali
yesini kötürümleştirmekte devam e
diyor. Bazen, Yaridatla alelade mas
raflar tevazün halinde görünüyorlar
sa da, bazı masraflar (silahlanma, 
buhran karıılıkları, mali yardımlar) 

sC:zde muvazeneli fakat hakikatte, a
sıl büdceden hariç tutulan bir açıktan 

b&Jka bir teJ' olmıyan "hwu.si faul

lar" a kaydedilmektedir. Bununla be· 
raber, bazı memleketler, ekseriya bü
yük mali ledakirlıklar pahasına, 

büdcelerini denklettirmeye ve hatta 
devlet borçlarmdan mühim amortis
manlar ödemeye muvaffak olmU§lar
dır. 

Dünya ekonomik vaziyeti hakkm· 
da neşredilmit olan en yeni anketler 
(bilhassa Milletler Cemiyeti, lnstitut 
für konjunktur forschuing v. s.) baş· 
lıca memleketleri ıöyle iki grupa a• 
yırmaya imkan vermektedir: 

1 - Son iki .sene zarlında vaziyet
leri düzelmi1 memleketler: Almanya, 
İngi?tere, Avusturya, Belçika, Dani
marka, Estonya, Finlandiya, Yuna· 
nistan, İtalya, Norveç, Polonya, Por
tekiz, Rusya, lsveç, Çekoslovakya, 
Türk.ve, Cenubi Afrika, Arjantin, 
Avıuturalya, Brezilya, Kanada, Şili, 

Mısır, Birleşik dev~ltler, Japonya, 
Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, 
Venezüella. 

2 - Son iki •ene :aarlaula vaziyet
leri dü::elmemiş memleketler: Bulga
ristan, lspanya, Fransa, Macaristan, 
İrlanda, Hollanda, Romanya, lsviçre, 

Yugoslavya, Cezayir, Çin, lngiliz 
Hindistaru, Felemenk Hindistanı, Peru. 

1934 ün bariz hadisesi İngiltere ve 
"lster!in bloku" memleketlerinin eko
nomik kalkınması olmu~ken, 1935 ae
nesi, Oirle!lik devletlerde vaziyetin 
rlij,elruesinin mebde noktasmı te!lkil 

etti. Bu vaziyet düzelmesi hemen heı
sahada istihsal, dış ticaret, demir
yolu miinakaleai, elektrik cereyanı 

satııı, perakende aahf> firketlerin 
karlan, menkul kıymetler rayiçleri 
v. a. Buna mukabil, devlet maliyeü.. 
nin vaziyeti çok daha düzelmeye 
muhtaçtır. 1temmuz1932 dea 30 ha

ziran 1936 ya kadar, yani yalnız dört 
sene İçinde, Birleşik devletlerin bor
cu 19,5 milyardan 35,5 milyara çık· 
mı§tır. Şüphesiz ki bu memleketm 

kredi kapasitesi henüz daha çok ge

niştir ve gelir kaynaklan tükenmiş 

olmaktan çok uzaktır. Bu sabada bir 
kalkınma husule gelebilin ba., Birle

~ik devletler için bir imkan meselesi 
olmaktan ziyade bir irade meaeleaİ• 
dir. Birle§İk devletlerdeki kalkmma· 

nm karakteri ne olursa olsun, Avra· 
pa kıtaama sirayet etmesini temenni 
edebileceğimiz kadar bariz bir teraJıc. 
ki karşısmdayız. 

Merkezi Avrupada ekgoomjlıı ..,.. 
ziyetin düzelmesi, umumiyetle, dal.a 
yavaş tezahür etmiştir. 

Altın blokuna tetkil edea iiç ....,.. 
leket (Franaa, Hollanda. lniçn) 
timdi:re kadar ancak loami terakki· 

ler kaydettiler. Bunun bati.:. -..i 
buhramn ba memleketlerde Mtka 
yerlerden daha geç bqlamq olma• 
ve bu yÜzden dünya pi,.aaaaaa ie-

tihaal tartlarma inb"bak proıeaÜaü• 

nün orada henüz tamamlan•amıf ol• 
muıdD'. Diğer taraftan, iMi •emle

ketlerde ipizlerin mikdan, DUfaala• 

una nia.betle, diğer endwtri,.el mem• 
leketlerin ekserisinde olduiu kadar 
yüksek rakamlara çıkmamqbr. 

Bazı ale)'hte unsurlara rağmen. 

dünya ekonomisinin muhtelif •hala• 

rmda bir aalih temayülü belinn.İf ol· 
ma11 hayre alamettir. Şu baJde kal. 
kmma şanslan mevcudd...-. Fakat 

bunların tahakkuk edebiımeai için_ 
herkesin yarmmm emniyette olduğ11 

hissine sahih olması lazımdır. Millet. 

lerarasa sahadaki son badiaeJerin ba 
ekonomik prespektiv'lere engel olma• 
masını, ve bilakis 1936 aeneaini.n, 
milletlerin., karşılıklı anlaşma zihni
yeti içinde, hakiki bir yakınlapııaaı• 
nm başlangıcını teşkil elmeaİDıİ te
menni edelim. 

ici~~k .. B;ı:: 
t 4 - 1936 da Halkcvi aaloounde 

verilecektir. 

""""""""""""""""JV.JV..A>,,.,. 

23Nisan 
Çocuk Haftasının 

başlangıcıdır 

(liiJ ANKAR 
İşte general Mustafa Kemal'in ümidsiz 

bir halden inşa edilecek istikbali anyan ya· 
ratıcr realistin bulmuş olduğu tarzı hal bu 
idi. 

Şimdiye kadarki devlet adamlarım, yap
tıkları işlerden dolayı bütün ci:1an önünde 
me3ul tutmak; Abdülharnid'in tehlikeli za
manlarda muvc:.ffakıyetle yaptığr gibi, bir
kaç ıslahat vadinde bulunmak; ondan son
r~ da, Gençtürklerden yüz çevrildiği ıçın 
hıddetleri yarıyanya geçecek olan İngiliz
lere sokularak yapılan suçlarr tanımak, iş
te, yapılacak olan şeyler hunlardı. 

yapacaklarım nazarı itibare almaktan müs 
tağni kalmamışlardı.. Sanki eskiden kalma 
reçetelerin ve hesablarm bir paralık değeri 
kalmıştı. 

Padişahla adamlarında, gerek dünya ge
rek imparatorluğun o sıralardaki vaziyetle
rine karşı, bu kadar korkunç bir anlayışsız
lığı tabii görmek ve ortaya koyduktan pro
gramın sıhhatma kendilerinin de inandık
larım farzetmek doğru değildir. Onların bu 
hareketlerinde, daha ziyade, Şarklılara has 
bir bedesten kurnazlığını görmek doğru o-

J'~: Nurba-t oon BISCHOFF 
TiiFiıçeye çeoıN11: Barla.., BELGE 

Hakikat şu idi ki, Arablar, Rumlar ve Er
meniler, mağlUb ettikleri imparatorluktan 
aynlmak istiyorlardı; İngilizler, Fransızlar 
ve İtalyanlar ellerine geçirdikleri impara
torluğu müdafaasız ve iradesiz bir kurban 
telakki ederek onu maiyetlerine de pay ayır
mak suretiyle aralannda taksime hazırlanı
yorlardı; 

Hakikat şu idi ki, imparatorluk artık 
y~tu ve ölmüştü; ölen şeyin dirildiği ise 
görülmemişti. 

Bu acı hakikatten sonra, bir ikincisi ge
liyordu ki, o da, bütün kuvvetlerin sarfedil· 
mesi "'artiyle muhtemel olan şeyin, Osn.<!n
h Türklerine bir yurd tedarik edilmesi, Os· 
manlı İmparatorluğunun enkazından bir 

Fakat b~ mazi'ye iltica etmiş olan pa
dişahın aradığı bir tarzı hal değildi. Padi
şah, mağlUbiyete ve bunun korkunç şü
muliyle tarihi manasına gözlerini yummuş-
tu. Zannediyordu ki, bir takım ustalrklı 
mantık oyunları ve eskidenberi denenmiş 

konsesyon zihniyeti ite, mağlllbiyeti olma
mış farzetmek kabildir. Onun dar görüşüne 
göre, bir inkırazdan başka bir şey olmıyan 
bu vaziyet, o mendebur Gençtürklerin ihti
rastan yüzünden girişilen maceranın dev
let için yarattığı tabii ve ötedenberi beklen
mekte olan bir neticeden ibarettir. Binaen
aleyh yapılması 13.mn olan şey, sadece o 
canilerden ayrılmak ve VI. Mehmed'in 
Gençtürklerine yüz vermemekle yegane doğ· 
ru hareketi yapmış olan büyük biraderi Ab
dülhamid.in uslu akıllı hükümet prensiple
rine avdet etmektir. 

Hem, p~dişahm şekilden ibaret hüküm
ranlık haklan tanınmak şartiyle, ingilizlc
re, pek güzel Arabistan'ı da terketmek ka
bildi. Bunun, tarihte pek çok misalleri var· 
dL Bu sayede, ingilizlerin himayesine gir
mek ve İrtanbuldan, bir müddet daha yani 
imparatorluk bir mikdar daha inkıraza yak
laşmcıya kadar, padisahhk ve ha lif elik et
mek, pek güzel kabildi. 

Sanki hiç bir şey olmamış, dünya te
mellerinden değişmemiş, sanki Rusya, Al
manya ve Avusturya yıkılmamış ve sanki 
zaferlerinin en yüksek noktasına gelmiş o
lan batr devletleri, gerek Osmanlı İmpara
torluğunun gerek mağlUb ettikleri diğer 
büyük devletlerin ne diyeceklerini ve ne 

lur ki, bu kurnazlıkta gaye, satılığa çıkarı
lan mala değerinin birkaç misli fiat iıte-. 

mc~ ve bu suretle pa01:arhk payını geniş tut
maktrr. Mevcud vaziyetin herhangi bir pa
zarlığa mevzu olabileceğini, cihan harbmrn 
diğer mağlUhlan gibi padişah da a.z çok bir 
hakla umabilirdi. Pazarlrk payının geniş 
tutulduğunu, programın şu noktalarındaki 
mübaleğa göstermektedir: Batı Trakyası
nın iadesi, Dodekanez'in ve Ege de:nUilıde ... 
ki bazı adaların geri istenmesi. 

(Somı "Yaı-) 

[ 
t 
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Binicilik ve 
Muhafız Gücünün geçen pazar gü

•ü yaptığı yüz kilometrelik atlı yü
rüyü~te yedi Bayan bulundu. Bu Ba
yanların yürüyüşte gösterdikleri 
kudret göğüslerimizi kabartabilir. 
100 kilometre •.• Herhangi bir aüva
J'iyi düşündüren bu mesafeyi, daha 
ldün ata binmiye başlıyan türk kızı, 
beşesinden, dinçliğinden zerre kay• 
betmeden aşıyor. Muhafız Gücü Baş
kanı Yarbay Tekçenin bu yürüyüşün 
bir hatırası olarak, birer madalya ve
receğini öğrendiğimiz bu yedi baya
nın adları: Bayan Melek Tekçe, Ba
yan Semiha Celal, Bayan Hatice Ko
camaz, Bayan Melahat Fuat, Bayan 
Düriye Şükrü Gülez, Bayarı Nilüfer 
Bekir LUtfü ve Bayan Hoyslaı-'dır. 

Bu ba~ bizi düıündürebilir: Y~
km günle bugünün araamdaki d-;;'in 
fark, türk kadım Te at.-

On binlerce yıl evel, kırlarda batı 
bot Ye Tahp dolqan atm aizma ilk 

gemi vuru atalarımız, onu kullanma· 
J1 çok e:ri bildiler. Türk binicilerini, 
tarih aahifelerinde, zaferden zafere 
kotturan bu asil hayvan, tüı-k tarİ· 

lNGtLTERE 
gemilerini artınna 

progr?111mı tatbika 
başladı 

Londra ,31 ( A.A.) - Deyli Teleg

raf gazetesinin verdiği bir habere göre, 

ingiliz hükümeti bu hafta sonuna kadar 

aşağıdaki barb gemilerinin inıası emri
ni veı"ecektir: 

10 dritnavut, 5 krüvazör, bir tayyare 

gemisi, en az 12 destrôyer ve sayısı he. 

nüz belli olmıyan denizaltı gemisi n 

top çeker. 

Bu program lngilterenin büyük h~ 

clanberi tatbık ettiği en geniı program

dır. 

1937 yazında diğer üç krüvazörün 

daha yaptırılma11 muhtemeldir. Yukan

daki gemilerin yek\imı tonajı 1 J bin 

ton ve maa.raflan 35 milyon ingliz lira

•ı tutacaktır. Bununla beraber bu aipa

rİ§ler, 25 krüvazör, bir çok dritnavut, 

torpido muhribi, top çeker ve denizalb 

gemisi inıaıımı derpiş eden beş senelik 

plinııun ancak ilk merhalesini teşkil et. 

mektedir. 

Tefrika: No: 23 

kadmla.rımız 
hindeki kutsal yerini hakkıyle almış
hr. Türk erkeği asırlan peşincle sü
riikliyerek savaşırken yanı başında 

eşi, kadını vardı. O da atının ü.-.:e
\ :nde .• O da elinde tuttuğu d;zginle
re hakim olarak ... 

Saltanabn uzun uyuşukluk yılla

rında, kafese kapanan türk kadını, 

en küçük imkanlardan uzak, yarı ö
lü yqadı. Nihayet; ulusu benliğine 

kavuşturan inkclab türk kadınını er

keği ile bir hizaya getirdiği zaman, 
o, bu eski yerini hiç yadırgamadı ve 
eski kabiliyetlerinin eksilmemİ§ oldu
ğunu gösterdi ve gösteriyor. Bu ara
da dikkat ediniz; spor yapmak im
kanını bulan genç kız, atba§ma ko
şuyor ve kısa zamanda eyi bir binici 
oluyor. Bu istidat, ona, koca tarihi 
bir ba§tan bir baıa at üstünde kate
den büyük anaamdan kalmıftır. Bu 
ifte ilerlemek. onun için, büyük ı:ıor· 
haklar a-öatermez. 

Kızlarmuzm, binicilikte qılmaz 

dünya rekorlan kıracaklan ıünler 
aza.k deiiJdir. 

Binici 

ÇtNDE 
19 3 5 suikasdinin 
muhakemesine 

haşlandı 
Şanghay, 31 (A.A.) - Çinde §İm· 

diye kadar yapılan muhakemelerin en 
ehemiyetlisi dün Nankinde başlamıştır. 
Altı suçlu, 1935 de başbakan Uangçin. 
gueyin ölümü ile neticelenen suikaste 

iştirakten zan altındadırlar. Çankaysek 
bu suikastten muhafızların fevkalade 
uyanıklıkları sayesinde kurtulabilmişti. 
Fakien kıyamının şefi olan general Çerg
mingçaunun suikasti idare ettiği ve 
mak1adı iktidar mevküne geçmek oldu
ğu istintak esnasındaki ifadelerden anla
tılmı§br. 

D;ğP.r btrDflruı Hong - Kong İngiliz 

müstemlek,.s~ hükümeti bu suikasde iş

tirakden zan altında olan dört çi.nlinin 

yakalandığını hılılirmiş ve Çin hüküme. 
ti bunların teslirnini istemiştir. 

Hükümet kıtalıarı komünistler 
üzerine yürüyor 

Pekin, 31 (A.A.) - Hükümet tay
yarelui, çinli kızıl Jataab tarafından iş
pl c·dilen Şanai'nin Hung - Tung ve 

ULUS SAYFA S 

!Almanyanın cevabı; İngiltere-Fransa ve· Belçika 
• 

enın kurmaylarının görüşmeleri ve B~ Flan 
nutku hakkında tahminler ve düsünceler ... 

Fransa, Lokarnon andlaşmasını iınzahyan devletlerinin 
önce Brükselde toplan malanın istedi paskalyadan 

(Başı 1. inci sayfada) 
banşı kol"umak için müsbet hiç bir 
teklif yapmamııbr. Bilakis, engeller 
kurmuş ve bunu büyük bir ihtimam
la yapmıştır.,, 

Doyçe Algemayne Çaytung gaze
tesi diyor ki : 

B. Flandenin pazar günkü nutkun
da aordugu birçok meselelere biz ce
vap verecelı.: değiliz. Bu cevap bugün 
gönderileceği bildirilmit olan alman 
tekliflerinde verilecektir. B. Flllnde
nin kullandığı lisanı protesto e tmek 
lazrrodır. Nutuk itimadarzhk tohumu 
ekmekte ve Avrupada utuslar arasın
da cari olan gerginliği muhafazaya 
ve hatta artırmaya çalışmaktada. Al
manyanm fedakarlıkta bulunması 

hakkındaki mutat aöz bi,.;im için hiç 
bir zaman memleketimizin bir kıenn 
hakimiyetinden vazgeçmesi manas"J\J 

tazammun etmez. B..tşkal'lrrnm bu 
noktayı iyice bilmesi lôzrm"ır. 

Alman cevabı etrafında 
dil§ ünceler 

Londra, 31 (A.A.) - Gazeteler, 
alman cevabının, eski tekliflerin bir 
az daha ~eııi~letilmi1 şekJinden ibaret 
olacağını ve büyük deği§iklikleri ihti
va etmiyeceiini tahmin ediyorlar. 
Maamaiih bu cevabm daha enerjik i
fadelerle yazılmış olacağı zannedili
yor. 

Deyli Meyi ve Deyli Herald gaze
teleri kurrr.ay heyetleri ara::md:.ki 
görüşmeler hususunda İngiliz kabine
ainde fik\r ihtilafı bulunduğunu yaz
maktadırlar. 

' Fransız gazeteleri ne diyor? 
Paris. 31 (A.A.) - Paris, gaze

telerinin ekserisi, Almanyanm bugün 
lngiltereye gönderr.ceği yeni teklifle
rin, hiç degişiklik h usule getireceğini 
ümid etmemektedirler. 

Maten diyor ki : 
"B. Flandenin r.. Hitlere sorduğu 

sarih sualler nıun :Jeyhi hiç şüphesiz 
tesir altmda bırak cak ve yeni teklif

lerinin esas metn ıi bir dereceye ka· ı 
dar tadil ettirecektir." 

Pöti Pari:zyen Almanya'nmt Ren 
bölgesinde eski va;~İyeti tekrar tes!s 

Fing • Yan • Fu şehirleri üzerinde uçu§ 

yapmı~tır. 

Jıgal edilm tehirlede bir çok avnı
palı ve amerikalı ınisyoner vardır. Hii
kümet kunetlcri, fiq - Yang - Fu'nun 
elli kilometre cenubunda kiin Huna'ya 
vaııl obmışlardır. Çin komünistlerinin, 
muntaunn kıt'alar gelmeden evvel bu 
tehri mııf•uaraya nilı.:ıyet verecekleri 
tahmin oh r..uyor. 

huauaunda en ufak müaaadekarlıkta 
bulunmaktan imtina edeceii mütala
ıumdadrr. Bu gazete diyor ki: 

"Alman tekliflerinin, Franıa'Ylt 

Belçikayı ve Almanya 'yı. İngiliz - İ

talyan garantiai altında birlettiren 
yeni bir Lokarno fikri vermesi muh
temeldir. A lmanyanın Çekoalovakya• 
ya ve Litvanyaya, kendisiyle iki ta
raflı saldırmazlık paktları imzalama
ğı teklif etmesi ihtimali vardır. Bu gi
bi paktlar aon derece tehlikelidir. 
Çünkü Almanya, bu suretle akid ta
rafları kötürümleştirmek niyetinde
dir. Başlıca hedefi, garpte Fransayı 

ve şarkta Sovyet Rusyayı tecrid et
mektir. 

Jurnal gazetesinin Berlin muhabi
ri diyor ki: 

"Berlinde, B. Bitlerin, Lokarno 
devletleriıı.in muhtrrasma en ufak b;r 
telmihte btle bulunmıyacağma ve Al-

İsveç ve 
İsviçre müdafaa 

kuvvetlerini 
arbnyor 

Stokholm, 31 (A.A.) - Hükümet, 
milli müdafaanın, ezcümle hava kuv
Tetleriyle tayyarelere kartı müdafaa 
vasıtalarınm modernle~tirilmeaini ve 
Takviye odilmesini meclise teklif ede
cektir. 

Hava kuvvetleri tahsiaab sene
de 21 milyon kurona çıkarılacak ya
ni şimdiki mikdardan on milyon ku
ron fazla olacaktır. Bir hafif bir de 
'f'asat bombardıman tayyare filotilla
sı ihdası düşünülmektedir. 

Alayl.ırID sayısı azaltılacak, fakat 
kadrolar '9t' efrad adedi arbnlacak· 
tır. 

Merke:.ı: ve sağ cenah partileri maa
rafm, sosyal demokrat hükümet tara
fından teklif edilen miktardan daha 
fulaya çıkanlmamu iatemektedir
ler. 

••• 
Bera, 31 (A.A.) - Askeri daire 

bqbakan.t B. MiJlger, lmçre lıadadu
nun müdalaaamı kUV'f'etlendirmek lü
zumu hal.ı•mda federal konseye iza
lıat vermiftir. 

Hükümet bir h&lk iatikrazı ihracı 
uıeaelesini tetkik etınektedir. Maaraf 
235 milyon laviçre franıma balii ol· 
maktadır. Bu meblai aenelere taksim 
edilecektir. 

Federal kon~ey kırk askeri tayya
re yaptrrmnğa karar vermiştir. 

manyanm bu muhtırayı t•nnnek iste
mediğine dair rivayetler dolapnakta· 
dır. Almaı::ı baı•ekili tarafmdan her
hangi aembolik bir jest yapıl.muma 

intizar edilmemelidir." 
On gazetesi şöyle yazıyor: 
"Alakadar batlrca milletler kıtmo

yunun vaz;yeti daha aoğukkanlıhkla 
muhakeme edebilmesi için lngiltcre 
vakit kazanmağa çalı~maktadır. BÜ· 
yük Britanya Almanye.nm birkllç haf· 
ta idnde, taaa'VVur edilen gÖrii!mele
re d;ıha kolaylıkla iştirak edebileceii 
ümidindedir.,, 

Bu gazete, Fraıısanm Londra bü· 
yük elçisinin dün B. Edenle Ye Van 
Sittart ile uzun bir nıülakat J'&pdığı
nı Te, ihtimal, Lobrno devletlerinin 
paskalyadan evel BrHkselde topl.a11-
malarınro Fransa tarafından arzu e
dildi "ini k~ııdilerine bildirdiğini SÖY• 
lemektedir. 

Saate çok ehenuniyet 
veren 

ıeREVUE• saatini alır. 
c:REVUE> saatini alan her 

kimse memnun kalacağına emia 
olabilir. Çünkü cREVUE• aaa
tinin bugünkü tekimül hali 80 
senelik tecrübe neticesidir. 

Modeller en son ve zarif !«> 
kildedir. 

Ankara satış mahalli: 
Rıza Tevfik, Saat Ticaretha• 

neoi., Bankalar caddesi 8 
Umuml satış deposu: 1stan• 

bul, Bahçe Kapı, Taş Han ı ncl 
kat N'o. 19. !-1178 

iLAN ŞAKTLAIO 
Beher Beher 

SavJfa Santimi Savıfa Sımtiml 

2 300 3 200 
4 151) 5 100 
fi 80 7 40 
8 30 lrunJ1tur. 

l - Havn işlerine .. e veni 
çrk11n ltitarılar1 aiıi illinl:ud.ıa 
% IS tenzi!Jt ,apılır . 

l - Zavt itSn bed"lleri ma\. 
tu vtlz otuz kuru,tur. 

3 - Tebrfk. teşrkkOr. ttfen. 
me, V'efat ve kata alllka H'n\• 
rından maktuan be' lira alınır. 

ARONE Ş1'KTl . .\KI 
MOddet Dahilde Hariçte 

Sentltği 17 Lira 30 f.ira 
& Avhtı 9 .. ıe • ~ 
3 Avlıfr S • 9 • 

Posta U.cretf ,vönc1nill'T"l.,ıan 

noktada Bert'i bekliyordu. Onun bir lamba 
altından geçtiğini gördü. 

ilerledi. Ve ötekiler, tek bir gölge kütlesi 
halinde biribirine yaklaşmış, sustular. 

Alber: 

- Evet, iyi yüreklisiniz, diye ısrar eden 
Bert, karanlıkta Alber'in yüzünü gönneğe 
çalışarak parmaklarını sıktı. 

Yazan: ]ak ŞARDON 
Türkçeye çevuen: Nasuhi BAYDAR 

Koşup onu bulduktan sonra bir sıraya 
doğru götürürken: 

- Hava daha şimdiden soğuk, dedi. 
Ve sonra, bir düğmesini açıp Bert'in bir 

eldivenini yavaşça çıkardı. 

- Bizi görmedi, dedikten sonra devam 
etti: 

- Bugün ne yaptınız? Alis Bonifas'ın 
evinden mi geliyQrsunuz? Bugün öğleden 
sonra kursa gittiniz mi? Şimdi eve döne
ceksiniz... yemekten önce çalışır mısınız? 
Odan1z<la mı? Arkamzsıra evinize geJmek 
isterl im. Bana geceyi nasıl geçirdiğinizi 
anı., .samza. 

- Bana inanın; iyi yürekli değilim. E.. 
ğer dediğiniz gibi olsaydnn si.ze evlad sev· 
gisi hakkında varz edeceğime hemen evini .. 
ze dönmenizi ve bir daha gelmemenizi söy
lerdim. Erkekler menfaatlerini lafla gizle
meğe uğraşırlar. Zihni bo~arlar ve en bii
yük kusurları da işte budur. Şimdi teslim 
etmeliyiz ki fena hareket ediyoruz. Biraz
dan yalan söyliyeceksiniz. Biribirimizi sev
diğimizi sandığnnız için vicdanınızın huzu
runu feda ediyorsunuz. Fakat, ben, hiç kim .. 
seyi sevmemiş olduğumdan sizi de sandığı
nız şekilde sevmiyorum, ve, aramızda bir 
takım ince yalanlar mevcud bulunuyor. Bü
tün bunlar çirkindir. Bunu böylece kabul 
etmeli. İnsan doğru düşünmeli~ her şeyi ap
açık görmeli. Tamir kabul etmez kötülük 
zıhin bozukluğudur ... sizin nadir bir zeka
nız vardır ki pek beğenirim. Bunu yıkmak 

- Beni dinleyiniz. . Buraya tekrar gel
mek istemiyorum. Size karşı takındığım ya
bancı hali beni rahatsız ediyor. Nuvazik gün
lerini bekliyeceğin.ı ve o vakte kadar mek
tublarımzla iktifa edeceğim. Fakat o mev-
sim henüz uzak ... bütün kış günleri... bütün 
ilkbahar günleri .. . 

Bert başım Odet'in tarafına çevirdi. Al
ber susmadı: 

- Biribirimizi görmenin kolay olduğunu 
zannediyorum. .• 

Bert, onu işitmiyonnu~ gibi Kastanye'ye 
bakryordu. Aym kay1ds1zlık tavrını muhafaza 
ederek alçak sesle cevab verdi: 

- Sah günü, saat altıda, Lüksenburg 
bahçesine geliniz. •N 

Alber, tenha dar yolların birleştiği bir 

Avcuna aldığı eli sıkarken sordu; 
- Üşümüyor musunuz? Kış sevdalılar 

için sert olacak gibi görünüyor. . 
Bert'in, oraya geldiği zamanki l::endın

den emin halini farketmişti. Bu sakin tav· 
ru onu kaygılandırdı. 

Bert anlattı: 
- Çok suçluyuz; daha doğrusu hen suç

luyum ve özürüm de yok. Günün birinde 
ayrılmamız lazımgelecek. Beni urutmak 
zorunda kalacaksınız. O zaman, bu dakika
ları esefle anmıyacak mısınız? 

- Ne demek istiyorsunuz 
- Şunu demek istiyorum ki ayr,ımamız 

razrmgeldiği zaman saadetiniz için ben bir 
engel olacağım. 

- Siz benim için zihninizi yormayınız. 
Bir kolunu Bert'in beline dolayıµ sıktı. 
O sırada bir adam yaya kaldırnnmdan 

- · Gecem enteresan değildir. Annem: 
"Eve geç dönüyorsun, " diyecek, ben de: 
" • r vakitki gibi geldim, " cevabını vere
ce<> ım, sonra yemeğe oturacağız ... 

- Anneniz hakkında yazdığınız mektub 
Ç('k güzeldi. İnsan, ailesiyle yaşamak ne ka
dar güçtür, bilirim. Onlar çabuk anlaşılır; 
ilaha doğrusu öyle sanılır. Bundan dolayı 
aile efradı hakkında hüküm vermekten ve 
onlan • sonra yanıldığını anlayıp müteessir 
olmamak için - körükörüne sevmekten çe
kiruneli. 

- Siz iyi yüreklisiniz •• 
- Hayır, istemem. (Sonu var) 
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Şirin b · r kazamız: Merzifon Nisan kontenjanı İzmitteki f abril\amızı 15 kağıt 

basbalianımız Turhal şeker fabrikasından sonra ekonomik 
dununu gelişen kazanın bayındırlığı da artıyor 

Nisan ayma aid kontenjan tevziah 
tesbit edilmit ve gümrüklere bildiril· 
mi§ tir. 

Meriç - Ebrüs 

nisanda 
lzmit - kağıd k 

fabrikası l'f 
nisanda, Başba- ~ , 

..;a 
acacak 
~ 1 

ı 
< l 

ldrolik tesisatı 
Türkiye ile Yunanistan arasmaa 

Meriç - Ebroa U'Dlağmm her iki tara

fında yapda.ca.k idrolik tesisatın tan
zimine müteallik anlaşmanın tasdiki
ne dair olct.D kanuna ek projeyi hükü
met Kam.ataya vermiştir. 

Vilayetler idaresi kanu
nuna yeni bir ek 

f ç bakilnlığı vilayetler idaresi ka

nununun ikinci maddesine ek olacak 
yeni bir kanun projesi hazırlıyarak 

Başbakanlığa sunmuştur. 

kan ismet lnönü 
tarafından hü
yÜk törenle açı
lacaktır. 

F abrikanm b i:. 
tün inşaatı, pa· 
viyonlan, daire
leri bitmiş,- yal · .ır;.&:ı:,~,,.,,".',·· 

nız Kilez dere· 

sinde yapılan su 
tesisatının mon
tajı daha b~ tiri

lememiştir. Bu· 
nun da bitiril· 

l zmit k~fi ./ fabrilzası m iirlürü B. MC:~ med Ali Kt(ndçı 
il!z defa olar ah kazanları a teşliy.>r. 

mesi için geceli gündüzlü bir çalı~ma 
vardır. 

içinde üretilen maddeler-den olacak• 

tır. 

\ 

A"erzifon: güı:el bir görey 

Bu proje, vilayet, kaz~ nahiye ve 
köy adlarının değiştirilmesi hakkın

da, kanuna yeni hükümler koymak· 
tadır. 

Dün, fabrika m a kina ve kazan
ların.m işleme tecrübelerine başlan

mış ve muvaffakiyelle neticelenmiş
tir. Fabrika kazanları, ilk defa, fab-

Fabrikada i şci yazılmasına da baş
lanmıştır. Şimdilik 500 işçi çalışacak, 
bunun 350 si kadın olacaktır~ Merzifon (Ulus) - Amasya vila

yetinin iki kazası vardır. Bunlardan 

Merzifon, ta~an dağlarınm eteklerin
den Amasya boğazına doğru uzanan 

,irin ve sevimli bir kazadır. Yazları 

serin ve tatlı geçer. Bu yüzden Sam
sun ve civar vilayetlerin zenginlerinden 

den birçoğu yazı lJurada geçirirler. 
Bununla beraber havası çok değişir. 

Ve bu yüzden (nez ~) si çoktur. Fa
kat ıirin Merzifona bu bir kusur sa

yılamaz. Çünkü havası sağlam, göre
yi güzeldir. 

Halkın au.I işi, tarımdır. Yakm za
mana kadar hububatla uğraşan taron 

cılar, Turhal ıek~r fabrikasınm açıl

masiyle, pancar ekmesine de başla

mışlardır ve bu iş gerek köylüyü ve 

gerekse bu işle uğraşan şehirliyi mem
nun etmekte, yÜzünü güldürmekte· 

dir. Halkın ikinci bir İ§İ de: doku
macıhktır. (Şehir ve köyde) olmak 

Üzere 3000 el tezgahı vardır ve bu
nun bugün 2000 tanesi çalışıyor. Çok 

zaman bu işi hep kadınlar yapar ve 
bundan aldıkları para ile evi bulunan 
birçok kadınlar karnını doyurabil-

mektedirler. Bu iki işten (tarını) la 
(dokumacılık) tan başka bir de (şa
rabçıhk) vardır. Lakin henüz şarab

cılık, tamamen gelişmiş değildir. İn
hisar idaresi mümkün olduğu kadar 
yol göstermekte, iyi bir şekilde çık
masma çahşmaktadır. Şekerpare bağ-

larmın yetiştirdiği (kara üzümün) 
şarabı Türkiyedeki bütün şarablarla 
rekabet edecek kadar güzel ve kuv
vetlidir ve bu şarabın adı da (Şeker
pare) dir. 

M erzilonda uray 
Çalışklln bir şarbaya sahib bulu

nan Merzifonun en büyük ihtiyacı su 
derdidir. Merzifonlu Kara Mustafa 
paşanın y&rdımiyle bugüne kadar ak
makta bulunan paşa suyu yollarının 

bozukluğundan günden güne azal· 
makta ve ihtiyacı karşılamamaktadır. 
Şimdi uray bu suyun kaynağında ıs
lahat yaparak daha temiz bir şekil· 
de ve büyÜk bir depoda toplanmasına 
çalışmaktadır. Şu birkaç yıl içinde 
yeni ve modern bir mezbaha, güzel 
bir park, bir cumuriyet alam yapılmr' 
ve birçok da yollar açılmıştır. 

Kültür Jı;rumu 
Kazamızm okur yazarı pek çok

tur. Bilhassa kızlardan okuyup yaz· 
ması olmıyan yok denecek kadar az
dır ve her çocuk mutlaka ilk okul 
tahsili görür. Dört ilk, bir de orta o

kulu vardır. lıklerden bir tanesi üç sı
nıflı diğerleri hep beşer sınıflıdır ve 
bu okullar, nufusa nisbet edilirse çok 
azdır. Zira okullara devam eden ço. 
cuklar kadar da sokaklarda ve bir
çok mağa:ta, dükkanlarda çalışan 

çocuklar vardır. Ve sınıfların mev
cudu altmıştan aşağı düşmez. Kay-

Gaziantepte bayındırlık 
işleri 

Gaziantebin ağaçlarla süslenmesi
ne hu yıl belediye tarafından da.lıa 
fazla çalışılmaktadır. Şimdiye kadar 
1200 ağaç dikilmiştir. 

,, ,, ,, 
Gaziantep belediyesinin asri me

zarlık yapılmasına karar verdiği ala
nın istimlaki bitmi~ ve tarhlarm tan
ziıni ile ağaçlandırma işi başlamıştır. 

,, ,, ,, 
Şehir parkı yapılmasına karar ve

rilen C. H. Partisinin garbmdaki bos
tanların istimJak işi ile uğraşılmakta
dır. Evkafa ait istimlak işi bitmiştir. 
Şahıslara ait olanlar da bitmek üze
redir. 

makamımız İbrahim Altıok kültür 

i~leriyle yakmdan ilgilenmekte ve 

gücünün yettiği kadar çalışmaktadır. 

Yalnız kültür işlerinin daha modern 

bir şekilde yiirümesi için gereken pa

ranın temini güçtür. Öğretmenlerin 

maaşlariyle ancak zaruri ihtiyaçları

nı kar§d.amaktadır. Orta okul kala
balıktır. Yakın vi1ayet ve kazalardan 
birçok gençler devam etmektedirler. 
Gerek ilk ve gerekse orta okulun Kı
zılay, uçak kurum1ariyle talebe (koo
peratifleri) çok güzel çahl}mRkta. yıl
dan yıla çalısmalarmı daha çok kök
legtirmektedirler. ilk okullardan 
(irfan) okulu bütün okullarda oldu-

ğu gibi duvar gazetesini muntazam 
bir şekilde çıkarmakla beraber çok 
güzel bir de aylık dergi çıkarmakta· 
dır ve adı (Dilimiz) dir. 

Sağhk i~leri 

rika müdürü Bay Mehmed Ali Kağıt·

çı tarafından yakılmış ve lzmit'in 
havasında fabrika bacasının ince, u

zun şeritler çizerek helezonlaşması, 
halkın coşkun alkış ve gösterileriyle 
karşılanmıştır. 

Fabrika ilk yılJar gazete kağıdı, 

kese kağıdı, çizgili ve çizgisiz yazı 

kağrdlariyle karton çıkaracak ve 
malzemes~nin çoğu memleketimiz 

İzmit kağıd fabrikasının açıf•ş gÜ• 

nü k örfez ocaklarının ekonomik ha
yatının en büyük bayramı olacab.tır. 

Törenden scnra gece fabrika so.
lonlarında bir suvare verilecektir. 
Suvarede birçok bakanlarımız, me
buslarımız ve dost Sovyet Rusyanın 

değerli delegelerinin bulunması beh· 
lenmektedir. 

lzmit balkı, fabrikanm açılış gÜ· 

nünün bayramını sonsuz bir sabırsı:a
lıkla beklemektedir. 

lzmit kart~-ı fabrikası makine dairesi 

Gazi Enstitüsü 
DirelitÖrlüM'ünden : 

Binanın çatısmda eternit tamiratı yapılacaktır. Keşif bedeli 700 
liradır. 

Teminatı 50 liradır. 

Keşif ve fenni şartnamesini gönr"k ve fazla malfımat almak is
tiyen!er her gün o~:ul Direl;törlü~üne miı racaat edebil irler. 

İhalesi açık eksiltme suretile 13-4-92.6 pazartes i günü scı.at 15 te 
mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. (665) 1-1127 

I(ocae!i Vilayetinden : 
Karam:irsel hududundan ba~hyarak, Askeri mmtakalar hariç 

sahili takiben Değirmendere, K:ızıklr; Başiskele, ile Kilez Deresi
ne ve oradan Çulıahaneye ve Öküz köprüsü ile Bekirdereden de
nize ve keza sahili takiben Gebze hududuna kadar sahilden ve de
relerden hasıl olan kum ve çakıllar üç sene müddetle senede en 
çok istihsaHit yapmağı teklif edene satılacaktır. 

l"arkın bir k1smı ile hükümet oe jandarma kurağı 

Burada sağlık işlerini en güzel 
başaran birçok köylerden ve §ehir· 
den hastalan her gün muntazam bir 
şekilde muayene eden ve icabında 
ilaçlarını veren dispanserdir. Burası 
beş yataklıdır. icabında bir küçük 
hastane vazifesini görür. Ekseri fa. 
kirlerin doğum işleri burada yapılır. 

İhale Nisanın on altmcı perşembe günü saat on beşde kapalı 
zarf usuliyle Vilayet Makammda yapılacaktır. İsteklilerin (39?) 
liralık muvakat teminat mektubu veya Banka Makbuzu ve Ticaret 
odası kayıt vesilrası ile teklif mektuplarını mezkur tarihe kadar 
Vilayet Makamına ve şartname ve projesini görmek istiyenlerin 
encümen kalemine müracaatları. (712) 1-1203 

Tefrıka : No. 31 

TOPYEKUN HARB 
Yazan: General Ludendorl 

Türk<,.-eye çeviren: Hikmet TUNA 

Eğer alman yükı:.ek kumanda idaresi, a
ğustos ve eylülde G"aı bde kati zaferi elde et
mesini bilmiş olsaydı, İngiltere, bu tedbi
rinde geç kalmış olurdu. 

Sulhda, milletin tekmil müdafaa kuvveti
ni topyekun harbe heı.z.rlamak ve topyekun 
harbm başlangıcında: bu kuvveti ortaya çı
karmak, ulusun ha \. <ıtınr idame mücadelesi 

ordunun emrine hazır bulundurulmalarını ve 
bu gibilerin, harbde kullanılış kabiliyeti o
lan birliklere yahud da, erzats kıtalara bağ
lanmalanm istemektedir. Bütün bunlara 
rağmen, gerek harb ve gerekse sulda, bü
yük bir sayı tutan "e kullanılır kabiliyette 
olan kimseler, müd,.tfaa ordusunun elinden 
alınmaktadır. Ben bu gibi kimselerden bah
settim; ulus ve miidafaa ordusu yaşamak, 
bakılmak istiyor. Devlet idaresi ise ileri yü
rümek zorundadır! 

Dünya harbından önce belli başlı askeri 
devletlerde 2 ve 3 ; · rllık askerlik hizmeti tat
bik ediliyordu. 

Bu müddet, askeıin harbe haZ!r bir halde 
için reddedilmez mu talebelerdir. Bnnlar, top-------------------
yekfuı harbm mahiyetine çok derinden te
mel olmaktadır. 

Topyekun h arb, harb kabiliyeti olan er
keğin 20 yaşından l>a c:: Iryarak, müdafaa ordu
sunun içine a111rı1asmr, talim ve terbiye gör
müş olanların en yül~sek yaşa kadar (12), 

(12) Harbde kul!amlma kabiliyeti bakımın
dan her devlet, ayrı «:,1rı mutalebeler ileri sürü
yorlarJt. Meselô, Almcrnyanın bu husustaki mu· 

talebeleri, Fransadan daha büyüktü; büyük ol
masına rağmen, Alntcınya, harbde kullanılma 

kabiliyeti olan muhtetif sınıflardan yüzde 54, 
Fransa ise, yüzde 82 ni.sbetinde asker al:yordu. 
yabancı ırkdan olatılar, ezcümle yahudi ka
nı taşıyanlar §İmal milletlerinin ordularına, 

"renkli'' lerden tertib edilen askerler "ah renkli 
milletler''in orduların.:ı giremezler. Bu gibiler, 
kendi mil:etleri için hayat mücadelesine girişmif 
olmiyorlar. 

yetişdirilmesine ve hem de öyle bir şekilde 
ki, öğrendiği şeyler, ileride ihtiyatta veya 
redif vaziyetlerinde gördüğü talimlerle kuv
vetlendirilince, bu askerin, ilerilemiş bir 
yaşta bile düşmanın karşısında kullanılması 
imkanının elde edilmesine yetiyordu. 

Bu cihetin daha krsa bir müddet içinde 
ne dereceye kadar temin edilmiş oldut u 
meselesini, bir yana brrakmcık zorundayım. 
Bugün askere verilmekte ol2n silah ve yar
dımcı teknik araçların mükemmelleşmiş ve 
inceleşmiş olması clolayisiyle, talim ve ter
biye meselesi daha sade bir şekil almamış
tır. 

Bu silah ve araçların yaslı sınıflar tara
fından kullanılması cok zor bir mesele hali
ni almrştrr. Bu husus ~çok ehemiyetli bir key
fiyettir. Harbde müdafaa ordusunu, yalnız 
sulhdeki kıtalar değil , yedek ve redife giren 
efrad ile birlikte hepsi birden teşkil ederler. 

Beden ve azmin çelikleştirilmesi ile bir
likte harbe hazır kılun bir t alim ve terbiye, 
askerlerin iyi bir smette techizi1 kıymetleri
ni yükseltir, kendilerine, ulusun hay~tını i
dame için güven, üstün olma duygusu ve 
mücadele azmini verir. 

Her ne kadar, her devlet, hiç bir devirde 
olmayan bir ölçüde harb kabiliyeti veren ta
lim ve terbiye ve iyi harb techizatl gayesiy
le hareket ediyorsa da, topyekfin harb gü
dümü, üstün bir talim ve terbiyesi olduğunu 
kendi hesabına büyük bir dikkatle geçirme
lidir. 

1914 de harb başlachğr zaman, ordumuz 
ve hususiyle ağrr topçumuzun talim ve ter
biyesi, techizatr iyi. ~ Ji: tabiidir ki, bazı şey
leri daha iyi olabilird i; netekim, mühimmat 
eksiği vardı. Böyle dmasma rağmen, bu ek
siklik, ilk büyük meydan muharebelerini ak· 
satmadı. 

Alman yüksek kumanda idaresi fevkala
de ciddi durumu içinde bile, garbdeki mü
kemmel ordularıyla, fransız ordusunu he· 
men hemen sel gibi denecek hücumlarla ez
meyi, enerjisini kırmay1 ve clolayi::>iyle fr~ n
srz milletinin enerjisıni yok etmeyi dü~üncl'i. 
Bunun icindir ki, ah.nan yüksek ku-:nanda i
daresinin daha başlangıçta , ilk kati ncti"~
ler uğrunda planlı br suretle hareıcete gc"İ
rilen bir kısım yedekleri nıtıharebeyc so~~
ması tamamiylc do~ru bir işti. 

(Sonu var) 



1 1\lt SAN l 936 CARŞAMBA ULUS 

ı\ktif 

l:ümhuriyet Merktz Hanl{asının 
28 MART 936 VAZİYETİ Pasif 

Kasa: 
Altın safi kilogram 16.930,733 
Banknot 
Ufaklık 

Dahilcleki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki milhabirler: 
Altın safi kilogram 4.398,279 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

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 Üi!erine 

Hissedarlar: 

Muhtelif: 

LiRA 
23.814.429,72 
15 647 990,-

LiRA 

931.633,20 40.394.052,92 

420.289,52 420.289,52 

6.186.531,64 

1.195.621,90 

15.470.565.42 22.852.718,91 

158.748.563,-- 1 
11 .332.810,

·-----ı 147.415.753,-

1.729.125,-
7.932.130,46 9.661.255,46 

1 

34.295.507 ,5( 
4.434.860,6f 38. 730.368,22 

24.703.9 ' 
4.75~.595,49 4.780.299,41 

4.500.000,-

3.448.597,27 

YEK ÜN 272.203.334,76 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi: 

Tedaviildeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeler 
ne tevfikan hazine tarafından 

l· 

vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığr tamamen altın olara 

ilaveten tedavüle vazedilen 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdah: 

Altına tahvili k:ıbil döviıler 
Diii'~r dövhler ve alacaklı 
kl;,:::.,~ bakiyeleri 

Mı..htelif: 

k 

LiRA LiRA 

15.000.000,-

1.026. 7 56,67 

158.748.563,-

11.332.810,-

147.415.753,-

13.000.000,- 165.415.753,-

14.948.522,09 

2.540.321,32 

18.926.582,20 21.466.903,52 . 
54.345.399,48 

YE KON 272.203.334,76 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 1 .... 1 ........ ~ .... 1~~'1 rli % 5 1/?. altın üzerine avans% 41
/2 

El aziz V afiliğinden: 
1 - 20 Nisan 936 pazartesi günü saat onbeşte Elaziıde Defter

darlıkta teşekkül edecek eksiltme komisyonunda 20.000 liralık be
deli keşifli Sivrice hükümet konağının kapalr zarf usulile eksilt
mesi yapılacaktır. 

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

şarttır. 

_ A • Eksiltmeye gireceklerin bedeli keşfinin yüzde yedi buçu
gu olan ( 1500) liralık teminat mektubu ve yahut bu parayı nakten 
malsandığma yatırdığına dair makbuzu eksiltme zarfında bulun
duracaktır . 

. B • Müteahhidin bu gibi işleri yaotığma ve başardığına dair 
elınde Nafıa müdürlüklerinden tasdikli ehliyetnamesi buluna-
caktır. . 

C - İşin fenni kısmını deruhte edecek olan fen memurunun fen 
mektebi mezunu olsa dahi hükümete ait en aşağı 10.000 liralık ya
pı inşa işinde bulunduğu ve bu işi başardığına dair elinde yine na
fıa müdürlüğünden tasdikli ehliyetnamesi olacaktır. 

D • Fazla tafsilat almak istiyenler Elaziz nafıa müdürlü<Yüne 
mfuacaat ederek dilediği takdirde iki lira bedel mukabilinde"' ev
rakı keşfiye ve şartname ve projeyi alabilir. 

L • Müteahhit 936 mali senesi haziranı başına kadaı on iki bin 
lira1rk iı:;i yaomış olması ve bedelini alıru!sı s:ırttır. (696) 1-1197 

Ankara Valilijiinden : 
. ~.eşif be~e.li 785 lira 90 kuruştan ibaret bulunan şehir bahçesin-
ın bufe tamın açık eksiltmeye konulmuştur. , 

. İhale 16-4-936 perşembe giinü saat 15 de Viliiyet daimi encüme
nmde yapılacaktır. 
. Eksiltmeye girmek istiyenler ehliyeti fenniye vesikaları ile 58 

hra 95 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
vermeye mecburdur. 

Şa~tnamesini görmek istiyenlerin mezkfır şartnameyi her gün 
hususı muhasebe direktörlüğünden görebileceklni ilan olunur. 

(699) 1-1198 

Anl{ara Valiliğinden : 
1 - M.uh~men bede~i ( 4975) liradan ibaret bulunan ( 1000) te

neke benzın ıle ( 500) kılo mobolin yağı açık eksiltmeye konulmuş-
tur. · 

1 
2 - Eksil~eA 16~-93? tarihine rasthyan perşembe günü saat 

5 de Ankara. vıl~yetı d~ımi encümeninde yaprlacaktır. 
3 - İstek~ılerın 373 lıra 12 kuruşluk muvakkat teminat ve tica-

ret o~ası vesıkasile birlikte 16-4-936 da vilayet encümenine el-
melerı. g 

.. 4 .:-::-.. İstekl~~er benzin. evsafına ait şartnameyi vilayet Nafıa M:i-
durlugundC; gozden geçırehilirJer. (706) 1-1201 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Tkan•t '.\kmur-
luğımd:ur: 
sa _ Ankara ~ilayetinde Ulucanlar semtinde Hacı Ali mahallesinde 
lu glık sokagında 15 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından o
m P ~nka:adaA ~~yun pazarı Çarşısında 19 numaralı mahalli ika-
etouhı tıcarı ıttıhaz ederek Kavaf ticaretiyle istigal eden ve Ti

~=ret .. <?.dasınrn l 0~6 sic~J numarasında mukayyet hulun:-tn Musta-

b 
Gulun unvanı tıcaretı Mustafa G:il olarak t •cı·ı e ı· d·-· ·b· u . . • ( 1 ıgt gı l 

ci _Lınvanı~ ımza şeklı dP Ticaret kanununun 42 inci maddesi mu
bınce daırece 31. 3. 936 tarihinde tescil edildi~i ılfuı olunur. 

1-1212 

Tavşaıılı Belediye ReislLiğinden : 
Belediyemizce 15 beygir kuvvetinde bir tane yangın söndürme 

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

Anl{ara Ticaret Odası 
Başl{anlığından : 

Ticaret kanununun beşinci fashnın 41, 42 inci maddelerinde 
yazılı ve 43 üncü madde sarahtına göre mecbur oldukları tescil ve 
ilan muamelesini nihayet üç ay zarfında ifa ettirmiyen şirket ve 
tacirler hakkında kanunun 38 ve 54 üncü maddelerine tevfikan taki-
bat icra edileceği ilan olunur. 1-546 

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

bedeHi ilk okul yapısı Nisanın 16 ıncı perşembe günü saat on beş
de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliylc münakasaya çıkarılmış
tır. Şartname, keşif, evrakı buna mütcferri diğer evrak yüz yirmi 
kuruş mukabilinde İzmit Nafra MüdürEiğünden verilecekt~r. Mu
vakkat teminat (1710) liradır. İ~teklilerin teklif mektuplarını ti
caret odası kayıt vesikası ve temınat mektubu ile birlikte ihale ta· 
rihine kadar Kocaeli Vilayetine vermeleri ve laakal yirmi bin lira
l~k bu gibi bi.r yapı inşaatını ~e.ah,h~t ve ikmal eylediğine dair ve
sıkalarmı da ıhaleden en az seil:ız gun evvel Kocaeli Nafıa Müdür-
lüğüne vize ettirerek teklif zarfına koymaları. (711) 1-1202 

Anka"fa Ticaret Oda~ı Sicilli TiC'arct Mt·mur
lui? tında r. : 

Ankara vilayetinde Hacettepe semtinde Kurtuluş mahalJesin
de sülün sokağında 14 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından 
olu~ Ar:~da Saraçlar carşıs.mda. 47 numaralı mahalli ikametga
hı tıcarı ıttıbaz ederek Kavafıye ticaretiyle iştigal eden ve Tica
ret odasının 1969 sicil numarasrnda mukayyet bulun<'n Salih Ak
sayın ~vanı ti~eti S~lih Aksay olarak tescil edildiği gibi bu un
vanın ımza şeklı de Ttcaret kanununun 42 inci maddesi mucibin
ce dairece 31. 3. 936 tarihinde tescil edildi~i ilan olunur. 1-1214 

Karal{ösedc Ahide l(om;syonu 
Başk~an]ığından : 

J - Karaköse Kasabası cumurluk alanında dikilecek Atatürk 
heykeli projesi müsabakaya konmuştur. 

. 2 - Heyke~~~. yap~I~~-ağı yer, Ağrı İli Merkezi olması dolayı
s~y~e ~.azı ôz.~:.ıluklerı ogrenmek ve l uraca yapılan kaide proje
sı~ı gormek uzere Ankara, İstanbul, İzmir, Karaköse Bayındxrlık 
Dırektörlüklerine bas vurulmalırlrr. 

3_ - Heykel proj~leri İç Bakanlık İmar Direktörlüğüne verile
cektır. 

Direktörlük bu projeleri tetkik ve içlerinden birini sececektir 
Sözleşme, seçilen proje sahibi ile yanrlncaktır. · ~ · 

4 - P~oje .sahipleri ~c~ideyi_ esas si' ielere göre değirtirilebilir. 
Y.~tı:.rz kaıdenın de tafoılatlı hır projesi eklemek ve platformdr..n 
huyu!~ olmamak gerektir. 

S -İmar Direktörlüğünce yapılacak secim sonunda İmar Di
r:_ktörlüğünün münasip göreceği mikclar üzerinden birinciye mü
kafat verilecektir. 

.. _ ~ - İşb.u pr~jelerin 1 mayıs 9J6 tarihine kadar İmar Direktör-
lugune verılmesı lazımdır. ( 1.549) 1-1204 

Ank.u a Ticaret Oda:-;ı Sicilli Ticaret lcıııur
Juiiumlan = 

Ankara vilayetinde Yenişehir semtinde Havıızbasr mahallesin
de Karanfil sokağında 7 numaralı evde oturan ve Fr~nsız tebaasm
?an olul? An.kar~d.a :Venişehir H~~uz:.,a~ı~da 7 numralı mahalli 
kam~tga~ı ~can ıttıhaz ed.erek mur.ıessıllık ve komisyonculuk ti
caretıyle ıştıgal eden ve Tıcaret odasının 1782 sicil numarasında 
mukayyet ~ulu~an. -~en?i.t Malot'un unvanı ticardi Benoit Malot 
olarak t~sc~l edıldt~ı gıbı. ~u unvanın imza şekli Ticaret kanunu
nu~ ~~. ı:ıcı maddesı mucıbınce dairece 31. 3. 986 tarihinde tescil 
e<lıldıgı ılan lunur. 1-1196 

SAYFA i 

Bayındır Şarbaylığından: 
Tahminen 400 hektarlrk kasabamızın harta ve planlarının tan

zim ve tersimi işi 20-3-936 dan başlamak üzere 20 gün müddetle ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. İstekliler şartnameler
le mukavele örneklerini iki liraya belediyemizden arayabilirler. 

İhale günü 11-4-936 saat 11 de encümen huzurunda yapılacaktır. 
İsteklilerin şarbaylığa baş vurmaları. (645) 1-1095 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret 1\femur
luğundan: 

Ankara Vilayetinde semtinde Mukaddem mahallesinde Dök-me
ci sokağında 14 numaralı evde ot~an ve T. C. tebaasından olup 
Ankarada saraçlar çarşrsında 49 numaralı mahalli ikametgahı tica• 
ri ittihaz ederek tüfek tamiri ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret 
odasının 84 sicil numarasında mukayyet bulunan Hakkının unvanı 
ticareti Hakla Cankar olarak tescil edildiği gibi bu unvanın im
za sekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 
31. 

0

3. 936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1215 

Urfa Vilayeti Daimi 
Encümznind~u : 

1 - Urfa - Akçakale yolunun 41 + 200 - 44 ~ 600 üne~ kilo
metreleri arasındaki kısımdaki şose inşaatına ait olup bedeli keşfi 
(10.000) lira olarak açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavelename 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D • Tesviyei türabiye şose ve kargir inşaata dair fenni ş:>rtnam~ 
E • Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
G • Grafik cetvelleri 
İstekliler bu şartname ve evrakı bedel:.iz olarak vilayet Ba· 

yındırlık Direktörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 27-3-936 tarihinden itibaren on rrün daha U"'"tıla

rak 6-4-936 pazartesi günü saat 14 de Urfa Daimi Encümeninde ya· 
pılacaktrr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (750) lira muvak
kat teminat vermesi lazımdır. 

5 - İsteklilerin ihale gününden (8) p;· .... eve) Urfa Bavınd•rl:k 
Direktörlüğünden bu gibi işleri yapabi1A '•rine dair ehliyet ve· 
sikası almaları necburidir. 

6 - Posta ile gönderilecek tekliflerin ni~yet cı l üncü m"' 'ne-
de yazılı saate kadar gelmiş olması lazımdır. (1607) 1-1"05 

An!~a ~a Defterdar!ı~-ınd.~~ı : 
1~M1 S::ın:ıtı Karar T. S::ı.yısı 
Er!ıart Erzibet Terzi 2;:}-6-9.'.'6 5033 

1 sayılı Temyiz komisyonununca müttehaz kur:lr1:1 ''i ·-,_ .. ]·"
misyonunun kararı, noktai na!;;ziyeye tevafuk etme.:i~inC:en v• c4 
üncü madde hükmüne muhalefetinden dol71" na'-zeil·l"Uis <'' ı
ğu yukarda isim ve sanatı yazrlr Macar teb?.:.sından Erh ... rt l'> i· 
bete kanuni ikametgahı bilinemediği için ilan yoliyle tebP; ob-
n.;,r. ( 714) 1-1208 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME· 
MURLUGUNDAN: 

1 - Malıcuz olup satrlmasTna karar verilen taounun Mayıs 9"7 
tarih ve 215/ 43 numarasında kayıtlı ve Ankaranın Atıfbey mahal· 
lesinde Babaharmanı mevkiinde vaki arsa aşağıda yazılı şartlar 
dairesinde .,~Tk 2rtrrm1ya konmt•!:ltur. 

2 - Evc"'f ve müştemilatı: Arsa, derinliği 20.80 metre mw·-.b
baı ve saha da 250 metre murabbaıdır. Heyeti umurniyesine 2::0 li
ra kıymet konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 11.5.19Z6 tarihine müs2dif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul s2tı~ 
memurlu~unda yapılacaktır. ' 
. 4 - Talinler takdir edilmş olan yukardaki rrnh::>.ırmen h"T"e
tın yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir ba'11'"anın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvmeri getireceklerdir. 
. ~ - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yiiıcle 75 

şını bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mez!tfır g:inün 
16 ıncı saati"lde en cok artıran talibine ihale olt'na'""L:tır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bede] mnh<>mmcn 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 26.5.936 tarihine müsadif 
salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artrrm"da (keza mu• 
h~m~en kıymetin yüzde 75 ini bulmak ş<>rtile en çok artıran tali• 
bıne ıhale olunacak ve bu nisbeti bulmadrğı takdirde ise 2280 nu
maralı kanun ah.kamına tevfikan borç beş sene müddetle tecile ta· 
bi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde füerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
~i~inclen. it~.baren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
ıçın yedı gun kadar mehil verilecektir. lsbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozuİacak ve bu tarihten evcl 
en yü~sek teklifte bulunan tali~e teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadı~ı. so~uld~ktan sonra teklıfi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı hırıncı talıpten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. ~~kl.~fi .v~çh~Je almağ-a razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş gunluk ıkıncı artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine iha
le edilecektir . 

8 - H.er iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
taP.u h.ar.cıle del~aliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
m:.ıterakım vergt ve resim ise borçluya aittir. 

Y •. - ~orçl':1 ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
~l uzerındekı haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
d.ıal_?-rını evrakı müslıitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmele
rı lazımdır . . Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça 
satış bedelnın paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 ~ Ar~rrm?ya i~tira!c edecekler ı.5.936 tarihinde 934/185 nu
mara. ı.le daıren;ı~dekı yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memızı okuyalıılır1er. t-1210 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticart•t 'femur
hı~awlan: 

. Anka
1
ra _ Vilfiyetinde İsmet paşa semtinde İsmet paşa maha1le

sm~e _so.~agıntla 16 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup 
A~n.a.ada Ana~a:talar C .. 3. numarh mhalli ikametgahı ticari itti
ha :derek tar hındenberı Tuvalet salonu ticaretiyle iştigal ei!en 
:e Tıcaret od~~m n .lfı65 sicil numarasınd~ mukayyet bulunan Ha· 
anın ;ınvam tı.caretı. Hasan Akkuzu olarak tescil edildiği gibi un• 
~anın ır:ız'! seklı de Tıccıret kanununun 42 inci maddesi mucibince aa-
~ce 30. 3. 936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. t-1~()9 

Çanald.ale Valiliğinden : 
?.36 s~nesinde yapılacak göçmen evleri için Gelibolu Çevresin

d~ uç_ mılyon, ~~~ak~ale,. Ece:ı?.at, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde 
hır mılyon ye~ı>:~z bın Kı~emıt ın yapılmasına ihtiyaç olduğund.-rı 
21 .. l'r1art ~36 gununden 5 Nısan 936 gününe kadar on beş gün miid
d~~Je eksı~tmeye konı~lmuştur .. Talip olanlar kapalı zarf usuliy'e 
Y.u:-de yedı buçuk temınat akçesı ve banka mektuplariyie fa"la t ··f
sılat almak arzu edenler Çanakkale İSKAN KOM lSYONU Ri ·a-
setine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (69:>) 1-11S7 



.iAYFAS 

Adana Pamuk Üretme 
Çiftliği Direktörlüğüuden 1 

Asgari Azami 
Benzin 800 1200 Teneke 
Gaz 1300 1600 ,, 
Mazot 4000 5000 ., 
Valvalin 50 80 ,, 
Vakum 900 1000 Kilo 
Gres 400 600 ,. 

Pamuk üretme çiftliğinin şubat 937 sonuna kadar ihtiyacı olan 
ve yukarda cinsi ve mikdarları gösterilen yanıcı maddeler kapalr 
zarf usulile münakasaya konulmuştuı. . 

İhale 3 Nisan 936 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. İlk temı
nat (1540) lira 20 kuru§tur. Muham.men bedeli (20536) ~ra~ır. Şart
namefi görmek ve almak istiyenlerın Ad~na Tohum rslah ıstasyor:u 
direktörlüğüne müracaatları, ve taliplenn muayyen saaatten bır 
saat evvel teklif mektuplarını Pamuk üretme çiftliği idare heyeti 
başkanlığına vermeleri. ( 667) 1-1114 

Ankara Defterdar lığından : 
İsmi • Sanatı Ticaret yeri 

934 Marangoz oğlu 
Kosti 

934 M. T. ,. 
Kazanç vergisi 

Lira K. 
90 00 
18 

108 
51 25 

buhran 

,, 

7 69 % 15 zam 
11 79 Buhran 

70 73 

Terzi Anafartalar mevsim 
sokak 

" t1 " ,, 

İhbarname cilt varak No. 
13 37 

Matrahı 

Lira K. 
300 00 

170 83 

Kızılbey şubesi mükelleflerinden iken ticaretini bırakmış olan 
Kostiye terziliğinden dolayı 934 senesi tam ve ticaret müddeti 
için yukarda ayrı ayrr yazılı mikdarlarda tarh edilen kazanç ver
gisine ait cilt 13 yaprak 37 ve 38 sayılı ihbarnameler şimdiki kanu
nr ikametgahı bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Matruh bu vergiye ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz 
hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üzere h.ukuk usulü muhakeme-
leri kanunu mucibince ilan olunur. (713) 1-1207 

Ankara Belediye Rei ~ 1; ~c= İlanları 
ANKARA BELEDİYE REİSLlCtNDEN 

M 

A) Satın alınacak şey Otobüs Direktörlüğü için 50 - 70 ton ben
.z:ın olup tahmin bedeli ( 2537 5) liradır. 

B) Şartnamesi 127 kuruş mukabilinde Direktörlük Levazımm
<ıan alınabilir. 

C) İhalesi kapalı zarf usuliyle 3 - 4 - 936 cuma günü saat 15 de 
Direktörlük binasında yapılacaktrr. 

D) Muvakkat teminat miktarı (1904) liradır. 
E) İsteklilerin, kanunun emrettiği bütün şeraiti haiz olmaları 

icap eder. -- -
F) Kapalı zarflar 3 _ 4 - 936 günü saat on dörde kadar Ko-

misyona tevdi edilmiş olmalıdır. (589) 1-991 
İLAN 

1 - Halkevi karakolundan ince su deresini takiben bu derenin 
Yenişehirde Kazım paşa caddesini katettiği noktaya kadar olan 
kısmmdaki pis ve memurin evleri civarındaki tahtezzemin suların 
toplanarak kapalı bir şekilde ince suya akıtılacaktır. Bu işin keşif 
bedeli 24520 liradır. 

2 - Keşfini ve şartnamesiıU görmek için fen kalemine geline
cektir. 

3 - İhale 21-4-936 tarihine rastlıyan sah günü saat on buçukta 
belediye encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1839 liradır. 
5 - Teklif mektupları yukarda yazdı gün ve saatten bir saat 

evveline kadar arttırma kanununun 32 ci maddesine uygun bir 
şekilde olarak encümene verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmesi şarttır. Posta.da vukua gelecek te-
ahhur nazarı itibare alınmaz. (717) 1-1217 

1 
D. D. YOLLARI ve LİMLNLARI UMUM 

MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMİSYONU 
İLANLARI: 

Muhammen bedeli 391 600 lira olan 40000 ton yerli maden kömü
rü 10-4-936 cuma günü saat 15-de kapah zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 19 414 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e 
kadar komisyon Rei~liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 19,50 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinden alınabilir. (663) 1-1111 
~ ........................... k..d ..... ~~ 

1 ASKERi F ABRlKALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ 

Evelcc de ilan edilip şartnamesinde değişiklik yapılan ve tah-
min edilen bedeli (34,000) lira olan yukarda cinsi yazılı malzeme 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 19 
mayıs 1936 tarihinde sah günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname (Bir) lira (70) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2550) lirayı havi 
teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(684) 1~1199 
lCO İLA 200 TON ISKARTA PAMUK 

Tahmin edilen bedeli {90,000) lira olan yukarda mikdarı ve cin
ai yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonıınca 20 mayıs 1936 tarih.inde çarşamba gün:i saat b de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Sartname dört lira 50 kuruş muka
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(S.750) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralr kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta komis-
yona müracaatları. (685) 1-1200 

40 takı~ :nıa kasket askeri ta
lebe c ' ıisesi 

·rn ı\dt:t ~ "eri talebe kaputu 
T hrnin .. -ı · !en bedeli 1780 li

ıa o'ıın v ı~.-ırıla :rıi<t:ln ve cin
•i v .• n r ·o.- .bııs;ıt A:>keri f."ab
r::. .. · <:' '' n• rn rı•ıidürlii:!ii satın 
ı 'ın ı 1 .ırıi,l!"<•·ıı•nc:ıı 15 N ' san 
0 1 r ·-· ': ı lı· ~.,;~.ırıılııı siiıii sa-

at 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
133 lira 50 kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezk(ır gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(702) 1-1177 

1• - - ~ -
'# 
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ULUS 1 NiSAN 1936 ÇARŞA~vlBA 

M. M.VEKALETl ı 
s. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 

1 - Müteahhit nam ve hesa
bına hepsine biçilen ederi 13.280 
lira olan 8.000 çift terlik açık 
ebiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 9 - nisan . 936 per
şembe günü saat 11 dedir. 

3 - İlk inanç parası 996 li -
radır. 

4 - Şartnamesi parasız ola -
rak M. M. V. Sa. Al. Ko. dan 

Ankara Doğum ve Çocuk 
Bakrmevi çocuk 

mütehassısı 
Adliye Sarayı caddesi, Altan 

sokak Ortaç apartımanı 
Telefon: 3951 

Saçları 
döl{ülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç El{siri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
hozmaz. Hafif bir rayihası vardrr. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczaneleı:le ıtriyat mağazala
rında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR 

Kiralık Ev 

HASTA 1.1 Kl.A RI 

MÜT~H A88T~T 

f )r. ( :~vafl 4-rif 
Atasa~un 

Y enisehirde 
' 

satılıl{ arsa 
Metrosu 

780 
700 
487 
475 
678 
572 
675 
675 
675 

Parsel 
8 
20 
21 
22 
23 
11 
17 
18 
19 

Ada 
1157 

•• 
" 
" .. 
1167 
1182 
,, 
" Şurayı devlet arkasında ve 

yeni açılan yol üzerinde ve civa
rında yukarda mikdarları gös
terilen dokuz kıt'a arsa satılık
tır. Emniyet şirketine müracaat. 
Telefon: 1833 1-1138 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı lşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankın cadde•ı civarınd:. 

Ulus Basımevinde basılmıtlı•. 

ANKARA P AI-'ASTA 

4 N1~an 1936 
l:umartesi 

Büyük salonda 

MUAZZAM BİR DEKOR 
içinde 

ve 

Bir çok ve mütenevvi ARTİSTLERİN 
iştirakiyle 

Fevkalade DiNE DANSAN 

Yerler çok mabduddur. 
Yemek 3 lira 

Gece elbisesi mecburidir. 

Kırklareli Valiliğinden: Sa trlrk arsa ı 
Yenişehir Adakale sokak 24 

No. Ju (llJO) metre murabbamda; 
talihlerin Tel: 2250 B. Hayriye 
müracaatları 1-1166 

Kiralık oda 
Havuzbaşmda, aile yanında 

bir bayana, güzel bir oda ve İ
cab eden holu ve mutbağı ile 
kiralıktır. Telefon: 3138 

Kırklareli Memleket Hastanesinde bulunan bir adet REİNGER 
RONTGEN makinesi 15 Nisan 936 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat on altrda ihale edilmek üzere artırmaya çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli _ 850 - liradır. Artırmaya girmek ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin - 63 - lira - 7 5 - kuruşluk teminatlariyle birlik
te Kırklareli Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 

Kiralık ev 
Necati B. Mektebi karsısında 

No. 13 2 kat, 6 oda, Bany~. kon-
for, nezaret. 2693 e telefon e-
diniz. 1-1180 

Y enİşP-hi ı·tJ4~ 
satıl(k ~v 

Göımek ve görüşmek için Ka 

raoğlanda Dis Tabibi Hamdiye 
müracaat.· Telefon: 3232 

(626) 1-1094 

Satılıl{ arsalar 
Yenisehirde Atatürk bulva

rmd;ı es'ici Sıhhat yurdu bitisi
ğinde ve Selanik caddesinde 
Malıye şul)esi karsı.,,ında. 

Telefon. 2123 e müracaat. 
1 - 1155 

GediliJlaşada Jandarma Satın Alma l{omisyonundan: 
Mahfuz evsaf kağıtlarına ve örneklerine uygun aşağıda miktarları yazılı on iki kalem kundura 

malzemesi kapal~ zarf usuliyle eksiltmeye konul muştur. Eksiltmesi 16 Nisan 936 perşembe günü 
saat oı:ıbeşde Gedikpaşada Jandarma Dikim evi bin asındaki komisyonumuzda yapılacaktır. İşbu mal
zemenın hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi bir veya birkaç kaleminin ayn ayrı isteklilere 

ihalesi de caizdir. Her kalemin ilk güvenme ve tasa danan bedelleri hizalarına yazılmıştır. Şart kağıdr 
komisyo.ndan her gün 1140 kuruş mukabilinde alm abilir. İsteklilerin eksiltme günü ihale saatinden 
laakal bır saat evvel istiyecekleri kalemlere aid mal sandığr makbuzu veya muteber Banka kefalet mek
tubunu ve 2490 sayılı kanunda ve şart kağ1dında yazılı belgeleri de havi mektuplarını komisyonumu
za vermiş bulunmaları. (1654) 

Tasarlanan beddi İlk g~vt:nme 
Malzemenin cinsi Miktarı Lira Kr. L:ra Kr. 
Kundura köselesi 78000 kilo 117000 00 8775 00 
Kundura vaketesi 53250 

" 
101175 00 7588 13 

Kundura kapsülü 1775000 Adet 621 25 46 60 
Sustalı " 284000 Çift 497 00 37 28 
Balık ağı keten ipliği 500 Kilo l.750 00 206 :s 
Çiriş 350 .. 122 50 9 19 
Bal Mumu 75 60 00 4 50 
Çam sakızı 150 ,. 45 00 3 38 
Nalça 70000 Çift 1574 91 118 12 
Kabara çivisi 10000 Kilo 2500 00 187 50 
18 numara bakır çivi 600 192 00 14 40 
Kundura kalıbı 600 

,, Alt kısmı demirli 600 
" 

840 00 63 00 
1-1206 

• ( YENi ı SiNEMALAR 1 KULÜP] 

BUGÜN BU GECE 

Fakir bir delikanlının 
hikayesi 

BUGÜN GÜNDÜZ 
MASKELER AŞACI 

GECE 

TARZAN GELİYOR 
MARlE BELL - PlERRE FRESNAY "Tü .. k-e sözlü" 

Aşk, his ve tatlı heyecan tieyecanlı çok kork :mç macera fi!mi 

FIATLARDA FEVKALADE TENZiLAT 
-uma günü gündüz seanslarmd. Balkon: 600 Perşembe günü gündüz seans.•arında Balktm: 6(. 

Hususi: 40, Birinci ve Duhuliye: 30 Hususi 30, Birinci ve Duhuliye: 25 


