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. Cıımuriyet Merkez Banllası Fransiz seçiminin ilk kısmı bitti 

.Hissedarlar ıımumi heyeti toplandı Bir çok namzetler balotaja kaldı 
Cumuriyet Merkez ,,r,;: 

Bankası hissedarlar ~ 
Umumi Heyeti 935 ~ 
yılı alelade topl antıst
nı dün idare Meclisi 
Reisi B. Nusretin baş
lt:anlığında yapmı~tır. 

İdare Meclisi ra -

poru okunarak kabul edildikten son· 
ra birisi B, C ve diğeri D hissednı·ları 

Gündelik 

ÇIKMAZLAR ARASINDA ... 

F.R.ATAY 

Her tarafta ekonomi buhranın-
-dan, geçim sıkıntısından, m~I sü-
: rümf;,izlüğünden, para kıtlığın -
dan bahsedildiğini işitiyoruz. Her · 
tarafta hayat standard• gittikçe 
cW :üyor. Bu şartlar iÇind " jdu-

·yunurt gösterdiği yol ne olabilir? 
Memleketler ekont>ır · -:.~. c, umıı: ıa 
menfaat bakımından, daha İyi bir 
muvazene aramak, lüzumsuz mas
rafları kısmak hazneyi herkese 
'ekmek ve iş v~recek teşebbüslerde 
kullanmak, 19 uncu asrın b:ızı ha 
yaller"nden vaz , •\.n.tk ve bir ta-
kım ifli · ka' • · 
• Halbuki ' ·er ıe·· ... ~ geniş halk 
yığınlarının ekmek ve iş parasını, 
harb maddeleri yiyor. ltalyanlarm 
yalnız habeş masrafı, bir milyar 
türk lirasına yaklaştı. Makinele • 
,en orduların her neferi, zırhlı or
taçağ şövalyelerinden daha paha
lıya geliyor. Hiç bir gelir verme • 
dikten başkaJ Avrupa ve Avrupa 
- dışı insanlıkları için tarihin en 
korkunç tehlik< ferinden birini ha
zırladığına şüphe olmıyan silah
lanm yarışı, nlelretl~ r ~r
mal hayat ve geçim tartları elde 
edebilmek imkanım gittikçe uzak
laştırmaktadır. Halbuki silah11z -
lanma teşebbüsünü kolaylaştlr • 
mal< İçin, yalnız politika bakımın
dan, milli güvenlik esasları değil, 
ekonomi bakımından, hammadde 
.ihtiyaçları ve daha kolay bir mü
badele için elbirliği esasları orta
ya atılmıştır. 

Fakat hepsini füıliyen ve insan
ları, en eski tarihi mukadderler 
önünde boyun eğdiren sebeb, em
peryalist hırslarda şimdiye kadar, 
harb aleyhine işleyen konferans • 
lardan hiç birine, bütün milletle -
rin menlaati prensipini güden sa
mimi bir hava hakim olmamıstır. 
Ortadan kaldırılmak istenen e~er, 
ne kadar eksiği de olsa, büyüktü. 
Çünkü milletler arasındaki mü
nasebetleri harbsızlık hali üstüne 
kurmak davasında idi. Bu dava, 
bir takım hayalcilerin kafasın • 
~an da doğmuş değildi: Taarruz 
ve hegemonya harblarının, eski 
faydalarım ve ehemiyetlerini 
kaybetmiş olduğu bir hakikat 
olduğu kadar, milletlerin harb 
İstememekte oldukları, yani şuur
lardan eski harb şevkinin silinmek
te olduğu da bir hakikattir. Umu
mi tarihin başlıca zaferlerinden 
birinin 18 sene sonraki haline ba
kını:ı. Bazı mağlublarm bugünkü 
t e ı a f j hali, daha evvelleri, bu 

(Yazısı 4, üncü şaylada) 

--

Yukarda: İdare 

Meclisi raporu 
o/mnurhen. A ~a
ğda: Umumi he· 

yet toplcıntı 
halinde 

bra!ınrl"n seçile<'ek olan birer mura-

kıbı~ seçimi yapılarak B. C. &erisi 
·içi~ eski nakid isleri müdürü B. Ha · 
mid. ve D serisi hisse-·farl"\rı için de 

· eski lstan'-ul Defterdarı B. Emin se 
çilmişlerdir. 

fç bakanı .>. Şükrü Kaya bir kaç 

gün kalmak üzere dün akşam lstan • 

- bula hareket etmiştir. B. Şükrü . Ka· ., 
ya istasyonda uğurlanmıştır. 

Si yasal partilerden 
hir ek:seriyet 

hiç birinin par l~ıııentoda ezici 
alamıyacağı anla~ılıyor 

Paris, 27 (A.-• 
A.) - Seçim ış.i~ 
dün ~kpm ~ttat 

tam 18 de bitmi~ 
ve geç kalanfar•rı 

rey puslası veı·me. 
lcrine müsaade e- ı~:ı~:.ıt.üı 

dilmemiştir. .:,;::;;:.~.;.~~~,:~Q 

Polis müdürlü. Seçilen bahanlar
ğü dünkü gün için- dan B. Flanden 
de en ufak bir hadise vukua gelmedi. 
ğini bildirrr.ektedir. 

Paris, 27 (A.A.) - Saat 23 e kadar 
ıı:ç bir hndise olduğu haber alınmamış
tır. Halk dün akşam sokaklarda, başlı-

ca gazete idareha
nelerinin önünde 
bia-ikmiştir. Seçim 
neticeleri işi ek. 
ranlar ve hoparlör
leı· vasıtasiyle neş. 

redilmiş tir. 
Paris, 27 (A.-......_ .•.. '"'._ 

A.) - Sabl\hleyin Seçilen bakanlar-
saat 4 e doğru dan B. Piyetri 
618 seçim bölgesinden 605 ine aid ne
ticeler gelmişti. 179 bölgede seçim ka
tidir. 426 bölgede balotaj yapılacaktır. 
Muvakkat netice şudur: 

Komünistler: Muhafaza edilen me-

Kamutay inhisarlar idaresinin 
yeni büdcesini kabul etti 

-----··-----
Talımin edilen gelir.43.7 40.000 lira 

Kamutay dün Refet Canıtezin re
iııliğinde topla~ıştır. Bazı ~ebusla
ra izin verilmesi hakkında Başkan

lık tezkeresi ve hfllziı·an - ağustos ay
larına aid raporun sunulduğuna da· 

ir sağcşkur komisyonu raporu okuna

rak kabul edildikten sonra inhisarlar 

Umum Müdürlüğü 936 büdçesinin gÖ· 

rüşülmesine başlanmıştır. 

Söz alan Hüsnü Kitabçı ( lzmir) ; 

busluk sayısı 6,·-~rn--~~ 

kazanç 3, kayıp O. 
Sosyalistler: 21, 

2, 6 - Cumuriyet 
birliği: 4, 1, O • 

Müstakil sosyalist
ler: l, O, 3 - Radi· 
kal sosyalistler: -...;_,..._._."l'!... 

22, 2, 6 - Müı;takil ikinci tura halaı. 
radikaller: 10, 2, B. Heryo 
3 - Sol cenah cumuriyetçileri: 32, 5, 5 • 
Halkçc demokratlar: 12, O, 2 - Cunı•Jri

yetçi demokrat birliği: 40, 10, 2 • Mu
hafazakarlar: 4, 2, O • . 

Son netice hakkında tahminde bulıJn· 
mak imkansızdı:r Zira, bir çok namzed. 
ler için balotaj yapılacaktır. Bununla 
beabrer hiç bir partinin parlamentoda 
ezici bir ekseriyet elde edemiyeceği an
laşdmaktadır. 

Paris, 27 (A.A.) - Saat 5.15 de 
611 seçim dairesinden gelen neticeye gö
re, seçilen namzed sayısı 618 dir. Yalnız 
179 mebus istenen ekseriyeti almış ve 

seçi1miştir. 

Bunlar 10 komünist, 23 sosyalist, 5 
ünyon sosyalist, 3 müstakil sosyalist, 

(Sonu 5. inci saylada) 

Fıkra 

Kan korkusıı 

BüYül( BtR ·_iİST AD KA YBE1Til( 
1890 tarihine kadar, Avrupa' -

dan Şimal Amerikasına göç ıer .. 
beBtti. Yeni dünyaya gidenler:n 
çoğu da Anglo - Saksonlardı Fa
kat, sonraları, göç yığınları ara .. 
sına büyük mikdarda latinler, yu: 
nanlılar, ermeni/er, ve saire ka • 
rı§tı. Genç Amerika, kendi kam • 
nın lalin ve öteki kanlarla br -1.ıl
m~ından korkarak, takyid ka .. 
nunları koydu. Bugün dahi Ame
rika' ya göçmen gidebilir: Ancak 
1890 nisbetinde olmak ıartiyle! 
Demek ki bir sürü Anglo - Sakson 
arasına ancak birkaç latin ve sai
re kattlabilir. 

Değerli bir edih~ dür ijst bir vatandaş olan 
Sami paşa oğlu Se.zai ·dün İstanhulda öldü 

lstanbul'dan gelen bir haber, de -
ğerli edebiyat üstAdlarımrzdaq Sami
paşa oğ-lu Sezai'nin 78 yaıında oldu-

• 

Dün ölen Sami Paş<J oğlrr Sez.ai'rıin 
gençlik resmi 

ğu halde hayata gözlerini yumduğu. 
nu bildiriyor. 

Okurlarımıza ölüm haberini ver
diğimiz Samipaşa oğlu Sezai, edebi
yatımıza garbtan roman ve küçük 
hikaye nevilerini büyiik bir muvaffa-

Dün 43 :ynşına giren Yugoslavya kı· 
T ('l

11 ğı naibi sona1tes Prens Pol 
(Yazısı 5. inci sayfamızda) 

kiyetle ilk getirmiı olan edibimizdi. 
· Onun ölümü ile edebiyat tarihimizde 
seçme bir yer almıı bir yazar ve ay • 
nı zamanda bütün hayatınca. temiz 
ve namuslu yaşamış bir yurddaş kay
betmiş oluyoruz. 

Tanzimat devrinde nesir üstatla • 
rından sayılan Sami Paıa'nm oğlu 
olan Sezai, 1858 yılında lstanbulda 
doğdu. Babasının konağında bir ta • 
raftan hususi ve muktedir fransız ve 
alman muallimlerinden ders alarak, 

bir taraftan da Na"'1ık Kemal'e arab· 
ça okutmuş olan Calib Efendi'den 

(Sonrı 5. İnci say/ada) 

Gümrük ve inhisarlar Bakanı 
B. Ali Rônô Tarhan 

tütün gelirine ve satışına temas ede
rek, ne bükümetin layihasında ne de 
büdçe encümeni raporunda bu husus
ta izahat verilmediğini, ihracat işini 

(Sonu 6. ıncı saylada) 

"Ulus,, un Dil Yazıları 
Türk~e «K1ımaru» , . İslavca 
ı~eliınelerinin «Gü nes .. Dil» 

' halumınd an analizi 
Muhtelif diller üzerine yazı

lan etimoloji llıgatlerinde izah e
dilemiyen ve "menşei karanlık
tır'' diye geçilen birçok kelime· 
ler vardır. Bu gibi kelimelerin ,,, 

D'l t . . ,, 1 • ''Güneş - ı eorrsı usul erme 
göre tetkik edilerek, Türk dilinin 
zengin hazinesinde bulunan kök
lerini meydana çıkarmak ve men
şelerini tayin etmek dil bilgisi 
alanında yapılacak ilmi vazife
ler den biri olduğuna şüphe yok
tur. Biz bu makalemizde, dünya
nın maruf dil alimlerinin "men
§eİ karanlık" olduğuna hükmet
tikleri İslavca Kumir kelimesini, 
bir misal olmak üzere, tetkik ve 
''Güneş • Dil teorisi bakımından 
analiz mevzuu yapacağız. 

«Ktımir» 

Teorisi 

Liitinlerde bu kan korkırsu yok
tur. Onlar Cenub Amerikannda 
zencilerle ve yerlilerle erJlenerc':, 
türlü türlü renkte ve biçimde ne
sületr üretmişlerdir. 

Şimal ve Cenub cumuriyetleri, 
biraz kendilerini topladıktan son
ra, ardısıra erkinlik savCl§ına ko • 
yulJular ve hepsi kendi bCl§larına 
birer devlet oldular. Ancak ülke
leri o kadar geni§tİr ki bütün Av
rupa nüfusunu boş topraklarına 
yerleştirmeleri imkanı vardır. Me. 
sela Brezilya, eğer lsuiçre kadar 
meskun olursa 600 milyonluk bir 
memleket olmak lazım gelir. 
Amazonya'yı ue onun gibi beyaz
ların güç yaşayacağı bölgeleri bir 

(Sonu 5. inci sayfada) 

"Kumir" kelimesinin etimolo
jisi üzerinde meşhur lslavistler

(Sonu 2. inci sayfada) 

1'ürh Spor Kurumunun dün yaptığı toplantıda Parti Genel Sekreteri Baı,• 
Receb Peker de bulunmuştur. Resmi,,ıiz Bay Pe!.eı·'le birlikte bu toplcm!d<Jl 

bulunan kurum üyelerini göstermektedir •• 
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· Yeni vapurlar 
Ismarlanmak üzere 

LtaaW,21-
D.iQOllan idaneinia Awapa • 

7• ........,_,. pmiW ...... 
'9 frwm aaaolmriyle ,..,.. ...._ 
............... Ji ... Dd .......... 

-- • 7.....-k icia ~ 
~ t.bit MUdiii ...._. w-
nı;,_. 

E 
Kömür depolan 

Nereye tapıacak? 
...... al,27-
............. c .... u-

itlwl - ............... ·--
mlfaYİrİaİa ~ tıopluank tem-
71• ...... teWri ......... w tele • 
.. ntMi ..... .... ... -..ai,.ti u...-......-. .icra depocalara bo • 
...... llia ... q ..... t ........ 

la7wiıle ~·•••emir it • +• -................ ., ...... ..... 
...... .... •ıpıl• ... , b .... ................. : . ..,. 
........... Vui,et ......... W. 
ili lılr ..._ m .. •ulmlsell •• 
hbmlw • 

inhisar maddeleri 

Türkiye - Çekôslovakya 

P rol. ön~ Pino 
§ehriinizde tetkikler 

yapıyor 

P..W. sf' lir mQlıl ...... _,. 
titü~a praf..art w ea,... .-. ft.. 
- jnlplAp ,.....,.... ....... .. 

·-· lı tüDia illa .... •• • 1 • 
................. flenlir ....... 
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11 • 1. ...ı w H_...W aı ':1•11 
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.__ • --=u • ı .. ~- ... , , ... 
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....:ra" .. ._ ........ ..... 
lllskn,,. .. lal~ Panl • ... ......... ~ ...... -... 

B. Fahri ve aıbda 
ticaret-anlaşması .. 

l&Wtli.... ,..... • ~~··· 
..,. ticant ... klrills ....... .... 
riade•ır I' '-71P ......... .... 
,.... ....... PttiiW ... '• ..... 
~ ... Ba .......... ld ..... ... 
tia , ...... ..., ........ 97 ... ....... 

...aiade hlıyh ilerlmUf GhlLla ..... .. ........................... 
- ....... ll 1Da7118 ..... ı.adid .. ....... 

(1) (2) (3) (4) 
Kıımirıı: (uk + um + ir + uğ) 

(1) Ulc: Allah, aahip anlamm
~dmr. Au kik ,.m. pçerek .. 
nun anlammı kendiıincle temeil 
eden hirillci ............ kal. 
tür. 
(~) Um: Bir objeyi ifacfe eder. 
(3) 1r: Ana kök mefhumunun 

Mr ohje herinde tekaniiriinü an· 
latan awrclur. 

''' uı: Kelimeıi tainamhıU 
ft ifade ..... eldir • 

A.U,. Bid•d CeD whkmae.t; 
eski Polta T~ - •ireldW 
FaJan. ..W S..W ,,_..._.,isim 
direktir& ..... C-1 .......... ,.. 
ai .......... tefhim .-;, " tecil ec1-... -. enelee wrdill S •7 • ............................. 
......... s.ew.r ........ ~ ......... 
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SUN IJ tKiKA : · ı DIŞ 
ümitsiz Kıral Fuad ağırlaştı, vaziyet 

HAB-ERLER 
Kahire, 27 (A.A.) - Royter'den: 
lngiliz, İtalyan, fransız, iaveç'li ve 

iaviçre'li bet doktonın fedakirca gay
retlerine rağmen karalın kuvveti zifa 

. doğra gitmektedir. Kırahn bat doktoru 
ve tbasi dostu mısırlı Şahin de çok bas. 
tadır Ye bir hastanede yatmaktadır. Bu 
sebeble, kırahn sıhat bültenlerinde onun 
iımine rastlanmamaktadır. 

Bu sabah K.ahire'de çok müeuir sah
neler cereyan etmittir. Şu sırada 2 bin 
talebeden mürekkeb bir alay kıralrn u
hati için dualar okuyarak saraya doğru 
gitmektedir. içlerinden bir kaç kişi def. 
teri imzalamak üzere saraya kabul edil
miılerdir. Kıral tehride değil, Kahire'
den bir kaç kilometre uzftkta Kubbe sa
rayında bulunmaklftdır. Kıraliçe yanın. 

dadır. R•ı sabah netredilen bültende de
niliyor ki: 

"Kırahn vaziyeti, dün aktun kan de
veranının birdenbire yav .. lama11 yüzün
den vahamet kesbetmiıtir. 

Hastalığın uzaması, intan ve sula al
mak hususundaki güçlükler dolayisiyle, 
krralın umumi vaziyeti daha az hotnud
luk vericidir. 

Başbakan bu sabah Royter ajansı 

muhabirine kıra) Fuadın sıhhi vaziyeti. 
nin dün gece daha ağırl .. tığını ve inta
nin büyümesine engel olmak imkanı bu
lunmadığını söylemiştir. 

Kahire, 27 (A.A) - Royter: 
Kıral F uadın aylesi erkim kıralın 

yanın1' çağırılmıılardır. 

Kahire, 27 (A.A.) - Royter: 
Kıra) Fuad kendini kaybetmittir. 

Vaziyeti ümidsiz sanılıyor. Kangren bo
ğa7.a sirayet etmiştir. Kendisine sun'i 
gıda vermek mecburiyeti hasıl olmuttur. 

On bin yahudi Tel -Aviv e sığındı 
Kudüs, 27 (A.A.) - Havas ajansı. 

run hususi muhabiri, Tel-aviv'e sığın
miık üzere gelen yahudilerin timdi tak
riben 10.000 kiti kadar olduğunu haber 
vermektedir. Tel-aviv resmi makamları 
bunlara yardım etmek üzere gereken 
tedbirleri almıtlardır. 

Son defa zuhura gelen yangının ver. 
diii zararın 10.000 İngiliz lirası kadar 

olduğu sanılmaktadır. 

Arab kurumlan srevi arttmnaja ka
rar vermitlerdir. Bundan sonra, yalnız 
Filiıtinde değil bütün yalmı fU'kta ya
hudi mallarına kartı boykot yapacak· 
lardır. 

Arab çetelerinin Nasra ve Deisana 
hücum ederek oralarda bir çok çiftlik. 
leri atete verdikleri söyleniyor. 

ltalyan ordusu dün Adisababa 
başladı •• • .. .. ...,,. 

uzerıne yıırumege 

Habeşlerin nasıl mukavemet edecekleri 
henüz belli değil - I talyanlar cenup istih
kamlannı kolay a~ acağa benzemiyorlar 

Roma' 27 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

iyi haber alan mahfillerin söy-
- lediğine göre, timdi De11ie' de top
lanmıt bulunan İtalyan kıtaları 
bugün cenuba dojru ileri hareke
tine batbyacaklardır. 

Londra, 27 (A.A.) - Muhte
lif kaynaklardan gelen haberlere 
göre, timal cephesinde İtalyan or
dusu Adisababa istikametinde ile
riye doğru bugün harekete baıla
JDl,tır. Bu kısımda habetlerin na
sıl bir mukavemet göstereceklerini 
timdiden tesbite imkan yoktur. 
Bu cihet ancak bir kaç gün sonra 
belli olacaktır. 

Cenub cephesinde ise General 

Graziani ordusununtaarruzu Ve
hib papnm kurmut olduğu Hin 
denburg müdafaa hattı önünde 
henüz belli başlı hiç bir muvaff a
kiyet kazanamamlJbr. ltalyan teb
liği resmileri kaç pndür süren 
tiddetli taarruzlar neticesinde an
cak bazı mevzii muvaffakiyetler 
kaydetmektedir. Öyle anlatılıyor 
ki İtalyanlar habetlerin Hinden
burg hattını kolay kolay aşamıya
caklardır. 

De11ie, 27 (A.A.) - Deuienin 
cenubunda motorlu İtalyan kolu
na gayrı muntazam küçük bir ha
bet kuvveti taarruz etmiı ve kısa 
bir müsademeden sonra habetler 
dağıtılmıştır. 

Nöyyi andlaşmasiyle alakalı bir bulgat tekzibi 
Sofya, 27 ( A. A.) - Bulgar a

jansı bildiriyor: 
Son günlerde sarayda kıralm bat

kanlığı altındaki kabine toplantısın
da, Nöyyi andlqmuiyle tahmil olu
nan askeri kayıtlar ve saire gibi Bul
garistan' m milletleraruı taahhütleri-

ne ait meselelerin gözden geçirildiği 
hakkında bazı yabancı gazeteler ta
rafından verilen haberler tamamen a
sılsızdır. Bu toplantmm sonunda 
neıredilen resmi tebliğde de tasrih 
edilmit olduğu gibi bu toplantıda yal
nız iç meselelerden bahaolunmuflur. 

Küçük antant blo ku • 
gevşıyor mu? 

Peıte, 27 (A.A.) - Havaa ajan
sı muhabirinin bildirdiiine göre Lehis
tan batvekili B. Koacialkovak'nin zi
yareti ve miralay Bek'in yakında 

Belgrad'a yapacaiı yolculuk, Lehis
tanm Macaristan'la Yugaslavya ara· 
anıda bir yakmlatma vukuu için ta
&aVYUra tta bulunacaima dair olan ri
vayetleri ku,,...etlendirmektedir. 

Binaenaleyh, iki bükümet arasın
da bir yakmlaıma yapmaia teşeb

hüs etmek için zamanm uygun oldu
iu sanılmaktadır. Bu yakınlatma. 

Pette'ye yapbğı yolculuk eanaamda, 
mac:ar • leh ananevi bağlarmı tekrar 
vücuda getiren B. Bek'in siyasaıına 
uygun görünmektedir. 

Bununla beraber bu yakınlatma, 
küçük antant blokunun dağilmaaını 
değilse bile gevıemesini İntaç ederek 
Çekoslovakya'yı rakiblerinin te,eb
büslerine kartı açıkta bırakabilecek
tir. Macarsitan bu suretle tldil düt· 
manlannın cephesini bozmut olacak
tır. Bununla beraber Yugaslavya ile 
gerginliğin giderilmesi Yugoslavya ta· 
rafından bazı müaaadekarlrkları se
rektirecek, biç olmazsa erazi bakkm· 

daki istekleri Üzerinde ifreti bir s '& • 
kut ihtiyar etmesi, ve yalnız bırva
tistan hakkmda değil, Triyanon and
latması gereğince Yugoslavya'ya ve
rilen Lebaka ve Banal hakkında da 
böyle hareket etmesi lazım selecektir. 
Bu vaz geçiş, iğreti bile olsa, Maca
rishtn'm Çekoslovakya ve Romanya'· 
ya kartı olan isteklerini ihlal etmek 
teh'ikelİ vardır. 

Öte taraftan leb'liler, ekalliyet 1tn· 
laımazhklarmm halli hususunda Ce
koslovakya Üzerinde bir tazyik vau
tasma sahih olmaktan hoınud olmak
la beraber, Çekoslovakya'nm duru
mu fazla zayıflatmanm tehlikeli ola
cai'Fınrfan da bih11her değillerdir. 

Leh mahfilleri, B. Koacialkoval<:i' 
nin zİvllretinin sadece bir nezaket zi
yaretinden ibaret olduğunu söyle
mektedirler. Bununla beraber Alman
ya'nın yaptığı gayretleri de hesaba 
katmak ve Antluss'un gerçekletme
sini temine elverit'i saydığı Çekoslo
vakya'nın infiradı ile macar ve yu
goslav yakmla~m11sının aynı zamanda 
olmasını dilediiini de unutmamak li· 
zundır. 

Uç bin kamyon Adisababa yolunda 
Mareşal Badoglionuıı lıabeşlere beyannanıesi: 

Bize l{ar~ı gelir ve yolları l•ozarsanız~ lıe r şey yok edilecek tir 
Asmara, 27 (A.A.) - Alman 

haber alma bürosu hususi muha
birinden alınan telsiz telgraf: 

Dün 3000 kamyonluk bir kol 
Dessie'den cenuba doğru yola çık
mıştır. Bu kol, bir kaç gün önce 
Dessie'den hareket etmiş olup 
oldukça hızla ilerlemekte olan yer
li müfrezeleri takib edecektir. Bu 
kamyon kolu, en modern techizat
la cihazlanmıştır ve bir çok kam
yonlarda küçük tanklar bulunmak
tadır. 

ve kanadları adeta binalara sürü
lecek şekilde şayanı dikkat akro
basi hareketleri yapmıştır . 

Mure~rıl ll(l(fof.(lio' 1111" lwbt>~ 

millctİfle be)·<mmmtt•.oıi 
Adisababa, 27 (A.A. ) - Bir 

İtalyan tayyaresi bu sah<'! h Adis
ababa üzerinde uçarak Mareşal 
Badoglio imzalı aşağıdaki mealde 
beyannameler atmıştır: 

"Şoa milleti; beni dinle, 
Ben, muzaffer İtalyan ordusu-

' 

nun başındayım ve Allahın yardı-
ttılymı ttıyyareleri A<liımbaba 

mile Adisababaya geleceğim. Ne-
ii~rinde akrobasi yaınyorlar · caşi, esas ordusu ve askerleri ile 

Adisababa, 27 (A.A.) - Roy- beraber ölmüştür. Bize karşı yola 
ter Ajansı bildiriyor: çrkardığı yedek ordulan da yok e-

Bu sabah, bir italyan tayyaresi dilmittir. Gondar, Sokota ve Des 
tehrin üzerinde gayet alçaktan sie bizim elimizdedir. 
uçmu' ve aşağıya kiğıdlar atmış Bu beyannamelerle habeş mil-

'!m!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!~L!!!!I--~!!!!!!!!~.-!!!!'!!!!"'!'!~~ 

Prens Starhembe~·g 
B. Şu~nige 

meydan okuyormuş 

! Avusturya Bafbakan muavini 
Prens Starhemberg, Haymver' • 

! lerin, Bafbakan Şufnİg'in bile bu-

l l~nmadığı son gi~i to~la~tı.sında 
• bır nutuk vermiftrr. Şımdıkı baı· 

bakanın pek de lehinde olmadıiı 
için Avusturya Ajansının verme -
diğini sandığımız bu nutuk İngi
liz gazetelerinde tefsirlere yol aç
makta ve bundan, Prens Starhem
berg' in BQfb:kan B. Şufnig'e 
meydan okuduiu mcuuuı plıorıl
moktadır: 

Prens Starhemberg 

Londra, 27 (A.A.) - Prens 
Starhemberg'in dün söylediği nu
tuk gazetelerde tof sirlere sebeb 
oın:aktadır. Bu nutuk, B. Şuşnige 
kartı bir meydan okuma mahiye
tinde tefsir olunuyor. Deyli T elg
raf gazetesi, nutkun bilhassa 8. 
Şutnig'in haymver'i silahsızlan
dırmak arzusuna karşı olduğunu, 
·şu,nig'in taraft&:rlarına karşı hü
cumlar ihtiva ettığini bildiriyor. 

Deyli Herald Prens Starhem
berg'in nutku ile iktidar sava,ının 
açığa vurul~uğu?~' bunun timdi 
hükümet içınde ıkı grup arasında 
cereyan ettiğini, _Starhembergin va
ziyetini korumaga ve sağlamlq
tırmağa karar vermiş olduğunu 

bildiriyor. 

Avam kamarasında 
B. Eden bir çok suallere 

cevab verdi 
Londra, 27 (A.A) - avam kama

rasında B. Eden, hükümetin Avuıturya 
· da mecburi aıkerliğin iadesi meselesini 

tetkik etmekte olduğunu söylemittir. 
Bir işçi mebuı Avusturyanın bu ha

reketiyle Sen Jennen andlatması
nı bozmuı olup olmadığını sormaıı ü
zerine 8 . Eden, bu andlafmayı imza et
mİf olan devletlerin hareketi üzerinde 
teıiri olabilecek beyanatta bulunmamağı 
tercih ettiğini bildirmiştir. 

B. Eden, İtalyan • habeş anlaşmazlı
iı haldnndaki suallere de cevab vere

. rek lngilterenin öteki devletlerle birlik
. te timdikilerinden daha tiddetli ekonomi 
ve finans tedbirleri tatbikine hazır bu
lunduğunu ıöylemiıtir. 

8. Eden, petrol ambargosunun Ame
rikanrn hareket tarzı dolayisiyle tesir
siz kalmaya mahkum olup olmadığı ıu. 
aline cevab vermemittir. 

Bir itçi mebuı ıon zamanlarda 1 tal
yadan mühim mikdarda dokuma ithal e
dildiğini söylemi,tir. 

B. Eden, buna ,u cevabı vernıittir: 
•· - Böyle bir feyden haberim yok. Be
nim bildiğim, ticaret bakanlığımn zecri 
tedbirler tatbik edileli beri halyadan 
ancak sekiz İngiliz liralık mensucat it
haline izin vermit olduğudur." 

Başka bir itçi saylav da, Süveyt ka
nalından İtalyan ordusu için boğucu 
gazlar geçirilmesinin yasak edilmeıini 

Cenevrede iıteyip istemiyeceğini hükü
metten sormu,tur. 

B. Eden, konıeyin 11 may11ta topla. 
nacağını habrlatmı' ve bu meılede de 
müıterek bir hareket husuıunda karar 
vermenin milletler cemiyeti kurumlan
na aid olduğunu bildirmiıtir. 

Munda altındaki yerler hakkın- · 

da 8. Baldvin'in beyanlltı 
Londra, 27 (A.A.) _:Avam kama. 

raunda bükümetin manda altındaki top-
raklann başka bir devlete devrini der
pif edip etmediğine dair Sir Vilyam'ın 
bir sualine cevab veren batbakan Bald
vin . bu toprakların umumi barbten ıon
ra itilaf devletleri araarnda paylaıılmıt 
olduğunu batırlatmı, ve demittir ki: 

''- Eier böyle bir mesele ortaya a
blaca koluna, hükümet avam kamara
sına müzakere fırsatını vermeden hiç bir 
teahbüde giritmiyecekteir." 

Gazeteye göre, Haymver tef
lerinden bir çoğunun Föniks Kum
panyon rezaletinde parmağı var
dı. Para alan ıabısların listesi he
nüz neıredilmemiş ve B. Şutnig 
bir kaç defa bu listeyi netrettire- "- Avusturya'nm anıulusal bü-
ceğini bildirmek suretile tehdidde yük anlaflJlazlıklara karışmadığını 
bulunmuttur. Buna binaen Avus- görmekle bahtiyarız. Fakat vaziyet 
turya kabinesinde yakında deği- Avusturya için bile karanlıktır ve 
tiklikler beklenmelidir. Her parti göründüğüne göre, Avusturya'nm 
bu münasebetle ötekini takbihe temel kurumlarına kartı bir hücum 
karar vermit bulunmaktadır. hazırlanmaktadır. Bu hücum yapd-

8. Şuşnig'in bir nuıku dığı takdirde buna cevab venneğe 
Viyana, 27 (A. A.) - B. Şuınig, hazmz." 

Baven'de yapılan vatani .bir tezahür B. Şutnİg, Dolfus'un otorite siya-
esnumda söylediği nutukta ~ aetini gütmeğe azmetmiı olduğunu 
le demiftir kiıı ' IÖJ.liJ.erek IÖZÜDi bifuinittir. ' 

Jetini selamlıyoruz. Ben hiristiyan 
habeş milletinin yok olmasını is
temiyorum. Biz, sulh ve medeniyet 
getiriyoruz. Aranızda kavga ede-
rek kan dökmeyiniz. Cephede olan 
sizler, memleketinize dönünüz. 
Harb yapmayınız. Tarlanızı sürii
nüz ve ticaretinizle uğraşınız. U
mumi güvenliğe bakan polis ve 
öteki kurumlara kar~ı koymayınız. 
Yolları bozmayınız ve orduma 
mukavemet etmeyiniz. Bizim, ıizin 
hayatınızda, malınızda, paranzda 
gözümüz yoktur. Fakat eğer ordu
ma mukavemette bulunur ve yol-
ları bozarsanız, o zaman İtalyan 

kolları merhametsizce üzennıze 

atılacak, İtalyan tayyareleri ıizin 
üzerinizde kital yapacak ve yatı· 
yan her feY yok edilecektir.,, 

Bül{reşte 

B. Menemencioğlu 
şerefiııe ziya{ et 
Bükret, 27 (A.A.) - B. Titü

lesko, B. Numan Menemencioğlu 
ıerefine dün bir öğle ziyafeti ver
mittir. Ziyafette iç ve tüze bakan
larile dıt bakanlığı müateşan B. 
Seval Badulesko, İngiliz, sovyet' 
yunan, İtalya, lehistan ve yugos
la vya orta elçileri, dı, bakanlığı 
yüksek memurları, Romanyanın 
Ankara orta elçisi ve türk elçiliği 
rı urları hazır bulunmuşlardır: 

B. Titülesko, Atatürkün ve 8. 
Numan Menemencioğlu da kıral 
Karolun sihatlerine kadehlerini 

~ kaldırmıtlardır. 
Bükref, 27 (A.A.) - B. Me

nemencioğlu, Başbakan Tatar:!s
koyu öğleden önce ziyaret etmit 
ve öğleden sonra da yanında T itü
lesko olduğu halde kıral taraf m
dan kabul edilmiştir. 

Elen parlamentosu 
IlllKtJIUETE GÜVEN RI·. \ 1 

VERMECl KARARLAŞTIRDJ 
Atin.a, 27 (A.A.) - Saylavlar kurulu 

bugün hükümetin proğramını görüıme
ye bqlamıttır. 

Liberal grupu öğleden önce yaptrğı 
bir toplantıda hükümete itimad venney: 
kararla,tınruştır. 

Halkçılar hükümete kRrşı miisamaha 
göstenneğe karar vermi,lerdir. Milli 
halkçılar da aynı ıı,;retle hareket ede
ceklerdir. 

Kısa Dış 1-lal•erler. 
* Moskova - Ulanbator' dan bil

dirildiğine göre geçenlerde tiinal 
Haingan mogol idaresinin idam et- · 
tirdiği yüksek memurların idamına 
baflıca sebeb bu memurlann müs
tevlilere ve bunlar tarafından Man
çuko' da kurulan tiddet rejimine kar
t• kin beslemekte olmalandır. 

* Atina, - 27 parça harb gemi
si pertembe günü kıral tarafından 
teftq edildikten ve geçit resmi yapd
dıktan sonra manevra için Ege deni
zine açdacaktır. 

İLAN 
lranın Mazenderan vilayetinde 

Echref beldesinde yapılmakta o
lan basma fabrikasının bir kısmı -
nın demir sakf rnın kaplamasına 
ve madeni sakf mm çatısına aid in
taat İran Devleti Sanaat Umumi 
Müdürlüğünce münakasaya ko
nulmut olduğundan, buna iştirak 
etmek istiyenlerin İnşaat şartna
mesini ve haritasını görmek üzere 
Ankara İran Büyük Elçiliğine mü
racaat etmeleri lüzumu beyan olu
nur. 
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Yaba cı gazetelerde 
--- -- l 

okuduklarım~z J 

İtalyan· Halıeş harb mı durd1ıracai(. l>ir hal şekli var mıdır? 
La Tribun des Nations gazeteıi namına 1935 haz.iranından 1936 martına kadar Habeşistanda kalmış 
olan lransız muharriri Charles Ferrus İtalyan• habeş kavgası etrafındaki düşüncelerini bu gazetede 
uzun bir makale halinde anlat maktadır. Muharrir, Habeıistan'ın medeniyetçe çok geri ve İptidai bir 
uaziyette bulunduğunu, bu memlekette medeni bir devletin vücudunu haber verecek sosyal eserler 
ve müe.seseler namına hiç bir ıey mevcud olmadığını, yol, meldeb, mahkeme, spor ve saire gibi 
mefhumların tanılmadığını, bundan başka da memlekette hükmeden derebeylerinin halka aon dere
cede %ulmettiğini u%U11 boylu izah ederek, Habefistan'ın Milletler Cemiyetine alınmasiyle büyük bir 
siya.si hata i§lenmi~ olduğunu söylüyor ve Habeıiatan'ı topraklarının Amhara ve Gocam'a inhisar 
ettirilerek bir himaye altına konulması ve Habefistan'ın sömürgeleri yani geri kalan kıamc da ondan 
ayrılarak Milletler Cemiyetinin gözü altında bir milletlerarası idareye tevdi edilmesi mesele.inin en 
Cloğru bir hal fekli olacağını kaydettikten sonra bugünkü vaziyetin tetkikine geçerek halasa olarak 
ıunları söylüyor : 

Habeti.stanı Milletler Cemiyetinden 
atmak lcizundır. 

Şu halde milletler cemiyetinin ö • 
nüne konulmuı olan bu mesele yan -
Jı~ bir eaasa istinad ediyordu ve dü • 
2el tilmesi lazrmdı. tik önce Cenevre
Cle bu milletin muhakemesini yap • 
mak, ve manda albnda yn.~ayan bü
tün milletlerden daha geri bir mede • 
niyet seviyesinde bulunan bu türlü 
İnsanlar halitasmı Milletler Cemiye· 
tinden dışarı atmak icabederdi. 

Neden bu mantıki usule başvuru -
)arak evvela "Habeşistanm şerefi,, 

C!enen mesele gözden geçirilmedi ? 
Çünkü milletlerarası hukuka te -

cavüz edildiği tarzında gürültülerle 
kulakların ıağır edilmesine rağmen 

İşin içyüzünde İngiliz hükümetinin 
tehlikeye giren menfaatleri vardı. 

İngilterenin Musolini'nin bir blöf 
)'aptığını ve son dakikada bir barba 
girişmiye cesaret edemiyeceğini sana
rak ltalya'yı korkubnaya ve ondan 
'daha kuvvetli bir blöf yapmaya gay· 
ret etti. Ve a.akeri gösterilerde bulun
'du. 

Kuvvetine cüvenen Mwolini bü -
tün bu oyunun farkına vararak ona 
kapılmadı ve ite girifti. Eğer Ha -
beıis~an haılangıçta, lngiltere'ye gü
~enmiyerek daha uzlaııcı davranaay. 
eh İtalya da, çok pahalı bir barba gi
rİımemek ve lngiltereyle münasebet
lerini tehlikeye koymamak için daha 

küçük mikyasta tavizlerle kanaat 
edecek •e bu harb vukua gelmiyecek
ti. İngiltere de, vaktinde müzakere • 
ye razı olmakla Mavi Nil kaynakla
rını İngiliz hiınayeıi altmda Habe • 
§İstanm idaresinde ibka etmeye mu
•alak olacaktır. 

İtalya, bir netice almaya kati ka
rar verdiği ve buna ıulh yoluyla elde 
edemiyeceğini anladığı için önünde 
bir tek yol kalıyordu: Harb. Bu yol hal. 
yaya pahalıya mal olacakb, fakat 
Habeıistan'la İngiltere için de fela • 
ketli olacakb. 

ZeC1'i tedbirleri almamak lazımdı. 
lngiltere, tehdidlerinin bir fayda 

yennediğini görerek o zamana kadar 
lıiç tatbik edilmemi§ olan zecri ted • 
birlere baıvurdu. Bu vasıtayla ltal
)'aya arzularını kabul ettirebileceği
ni umuyordu. Ve vaktiyle Habeşista
hm Milletler Cemiyetine alınmasına 
muhalefet etmi' ve Çin • japon har
bında seyirci kalmıı olan İngiltere 
bu sefer, habeı milletine karşı sempa
.tisi dolayısiyle değil, gUya milletler 
cemiyeti prensiplerini müdafaa için 
zecri tedbirlerin en hararetli müda· 

fii kesildi. Bununla beraber biç ıüp -
he yok ki Çin, Habetistan'a nazaran 
çok daha yüksek bir medeniyete aa -
bibtir. 

Şu halde lngiltere için iki türlü 
hak prensipi mi vardır? Hakikatte 
İngiltcrenin nazarında yalnız kendi men
faatleri vardır. Habeşiıtanda İtalyanlar 
gibi bir milletin yerleımesi bu memleke
tin kısa bir zamanda kuvvetli ve or -
ganize bir sömürge haline gelmesini 
intaç edecek ve İngiliz Kenyası ile 
Sudan arasına ve Nil kaynaklarına 

kuvvetli bir rakibin eli uzanmış bulu
nacaktır. lngiltere her çareye başvu
rarak bunun önüne geçmeye çalıştı. 

Fakat zecri tedbirlerin hiç bir pra
tik fayda vermediği bugün anlaıılmıı 
olduğuna göre lngiltere ne yapacak
tır ? 

Ya hiç bir şey, veya harb. 
Faşist devlet onun vetosuna karşı 

gelmiı olduğu için lngiltere bu mese
lede prestijinden büyük bir 4ey kay
betmiıtir. Onun için bu büyük kav
gadan mağlub çıkan Negüı değil İn

gilteredir. 

İngiltere bmıu hissettiği içindir ki 
zarann neresinden dönülürse kardır 
prensipini gözeterek Habeşistan'ı za
man kazanmak için müzakerelere gi
riımeğe sevkediyor. 

Askeri V cuiyet 

ltalyanlar tarafmdan mazide bazı 
askeri hatalar işlenmiştir. Evvela ha
zırlıklar kafi tekilde yapılmamııtı. 

Mesela Masamah ile Aamara arasrn
daki tek hat askeri sevkiyatm munta
zaman yapılmasına imkan verecek 
halde değildi. Bundan baıka da bat • 
langıçta bazı tereddüdler ve ihtiyat -
sızlıklarda bulunuldu. Bütün bunlar 
İtalyanlara çok kıymetli zamanlarm
dan mühim bir kıarnmı kaybettirdi. 

Fakat Mareşal Badogliyo bu vazi
yeti düzeltti. Cepheye lazım geldiği 
kadar adam sevketti ve üstünlüğü te
min edecek gerekli tedbirleri aldı. 

ilk aylarda zaman habeşlerin le
hine hizmet ettiği halde sonraları on
ların aleyhinde olmaya baıladı. De • 
rebey ordulannm İa§esi ve cihazlan • 
ması için yollar kafi değildi ve ihti • 
yatlar tükendikçe bu ihtiyaç kendini 
daha kuvvetle hissettirmeye başladı. 
Bunlara, cephe istikrar kazanırken 

babeşlerin göçebe zihniyetinden ken
dilerini kurtaramadıklan keyfiyeti 
de ilave edilirse geçmiı olan zama -
nm pek de italyanlarm aleyhine bir 
nokta olarak kaydedilemiyeceği gö -
rülür. 

Bugünkü V az.İyet 
Şimalde habeı cephesi yarılmıştır. 

Bu cephede üç noktadan ilerliyen İtal
yanlar bütün Tigre'yi, hemen bütün 
Cocam eyaletini ve bunun merkezi 
olan Desiye'yi ellerinde tutuyorlar. 

Onları kim durdurabilir ? 
Yağmurlardan başka hiç kimse. 
Mareıal Bado:lio "araziden maa-

da bütün düımanlarımızı yendik" 
dPrken belki de bunu kasdetmekte
dir. Fakat yağmurlar yalnız onlar 
için değil habeşler içinde bir manidir. 
Eğer yağmurlar yüzünden hareket • 
ler durmaya mecbur kalırsa İtalyan -
lar kazandıkları toprakları organize 
etmek. yol ve istihkamlar yapmak 
işiyle meşgul olacaklar ve gelecek se
ne kati neticeyi alacak yeni bir ham
le yapabileceklerdir. 

İtalyanlar cenupta Harrar'a taar
ruz edeceklerini haber veriyorlar. 
General Graziani'nin şubat ba§larm
da bu istikamette kazandığı ezici za
fer hatırlardadır. Habeı imparatoru
nun yakınlarından biri o zaman mağ. 
liıp olan habeş ordularına kumanda 
etmiş olan Ras Desta hakkında bana 
bazı i!§alarda bulundu. 

Bu para dü§künü Ras, kendi em -
rine verilmiş olan askerleri iaşe et • 
mek için bile kendilerinden para al • 
mıı, tüfeklerini onlara parayla sat -
mış Te her birine on be§er kurşun 

verdikten sonra daha fazlasını ancak 
parayla alabileceklerini bildirmiştir. 

Bundan bafka belki de tethit ettiği 

ordusunu elinde daha iyi muhafaza 
etmek içindir ki askerlerin~ bütün 
habeılerin nefret ettiği kuı uçmaz 
çöllere ıürüklemiıtir. Bu suretle ıı • 
cak, açlık, ıusuzluk. zehirli sinekle • 
riyle katırlan bile öldüren bu iklime 
dayanamıyan aavaıçılarm çoiu, eski 
zaman vurgunlarma benzemiyen bu 
seferden biç bir ıey anlamıyarak ke
ıelerindeki son talerleri de tükettik -
ten aonra bir yolunu bulup aavuşma
YI ve köylerine dönmeyi tercih ebnİf· 
ferdir. 

Her halde habeş ordusunun he • 
men her kısmı az çok bu vaziyette 
bulunmaktadır. Ve İtalyanların ce -
nupta cesur bir ileri hareketinin za
ferle neticelenmeıi çok muhtemeldir. 

ltalyanlar tahminen 15 nisandan 
ilk te§rin ba1ına kadar devam eden 
yağmurlar mevsimi esnasında hare • 
ketleri durduracak mıdırlar? Yahud 
bütün imkanlara başvurarak daha 
Önce Adisababa'yı le geçirmiye mi 
çalı~acakdrrlar? 

İtalyanlar diiJmanı takib etmez -

lcrse, habeşlerin vakitten ist ifade e • 
derek ordularını yeniden düzenliye • 
bilecek midirler? 

Sınıra gitmiş ve barba girmiş olan 
habeş kıtaları tahmin edilen mikdar
lardan çok aşağı olmuştur. Pratik o
larak Negüs'ün 500.000 asker çıka • 
rabilmesi lazımdır. Bunun için iki ;ıy 
kafi olmalıdır. Negüs buna muvaffak 
olursa iaşe meselesi yeniden baı gös-

• terecektir. Stratejik mevkilere gelin
ce, bunlar, eski cepheye nazaran çok 
daha zayıf olacaktır. 

Bundan başka Ras Mulugetta gi
bi bazı meşhur ve sevilmİ§ ıeflerin 

ölümü, cephelerdeki bozgun gibi ha • 
diseler maneviyat Üzerinde çok tab -
ribkar tesirler yapmııtır. Bir çok yer
lerde, Negüsün idaresinden memnun 

. olmıyan halkın ona kartı ayaklanma
lı beklenebilir, bahusus ki İtalyan or
dusunun yaklaşması dolayısiyle ceza
dan kurtulacaklannı anlryacaklar 
için. 

Hiç bir ırk, din ve dil birliğiyle bi
ribirlerine bağlı olmıyan Habeıistan 
halkının yurdseverliği çok fazla mü
balağa edilmiştir. 

Bu şartlar içinde kıı.rıııklığın art -
masından ve İtalyanların bekledikle
ri kütle halinde başeğmelerin vukua 
gelmesinden korkulabilir. 

Bütün bu noktalar göz önünde ta• 
tulunca eğer az vakitte sulh yapıl
maz veya Avrupada çıkacak yeni ha
diseler barba mani teşkil etmezse, 
Habeıistanm gelecek aene aonuna 
kadar tamamiyle fethedilmiş olaca
ğı tahmin olunabilir. 

Sulh imkanları 

İtalyanlar henüz hedeflerine ta
mamiyle varmış değildirler, yani Ha
beşistanın iatilisı tamamlanmamıt 
ve hiç olmazsa Somali ile Eritre'nin 
İrtibatı daha temin edilmemiştir. 

Onlarm takib ettikleri hedef ha -
kikaten bu muydu? Bundan §Üphe 
edilebilir. Az 4ey elde etmek için çok 
istemek İtalyanın ve Murolininin usu
lüdür 

lta)ya'nrn istediği bütün arazıyı 
işgal etmiş olduğu muhtemeldir. 

İtalya, askeri bakımdan kendiıini 
tatmin edecek neticeleri almıştır. Ev
vela Adua mağliibiyetinin intikamını 
alarak bu acıklı hatırayı ailmiı, son
ra da Avrupa'ya ve bilhassa Alman. 
yaya, anşlusa giritirse İtalyan ordu -
aunu hesaba katması lazım geleceği. 
ni göstermiştir. 

Bütün bunlar müzakerelere giriş
mek için sebeblerdir. Fakat başkala
" da vardır. Harb masrafları 8 mil • 
yarı bulmuıtur. İtalya gibi fakir bir 
millet için bu ezici bir yük teıkil eder. 
Bunun için, yaptığı askeri gösteriıten 
sonra istediklerini ıulh yoluyla temin 
etmek imkinını bulursa İtalya bu 
fırsatı kaçırmıyacakhr. Sonra İtalya, 
§İmdiye kadar tahammül etmif oldu
ğu fakat uzaması kendisi için çok zararlı 
olan zecri tedbirlerin sona erdiğini 
görmek istemektedir .Bugünkü hadi
seler karşısında, Musolini'nin Avru -
pada ellerini serbest bulundurması 

da ehemiyetlidir. 

Bundan başka, harbm baılangı • 
cında muhakkak bir zafere giltikle -
rini sanan mağrur, kibirli ve saf ha
beş kumandanlarının da artık burun
ları kırılmıştır. Şimdi bu büyük şef • 
ler, bütün arazilerini büsbütün kay • 
betmek tehlikesi karşısında her hal • 

de eski inadlarından vazgeçecek ve 

Giirıdelik 

CH\H 4 ZI.AR ARASINDA ..• .. 
( Baıı 1. inci sayfada) 

müddetin hiç olma?.~a bir kaç mis• 
linde mümkün idi. 19 uncu asır 
sonlarında yalnız bir tek devlet 
kar~ısında yenilen Fransa, dava· 
srnı kazanmak için 44 yıl bekle " 
miştir. Mağlubiyet andlaşmasını 
hemen hemen biçe indiren AI .. 
manya, 18 sene evvel Avrupa dev• 
!etlerinin birçoğu ile, diğer iki Ja .. 
tanın en büyük devletlerine mağ .. 
lôp olmuştu. Sonra zafer, harbson 
rasının buhran ıztıraplanndan 
muzafferleri ko. "'..lmağa muvaff aJC 
olmamr~tır. Yenenlerden bir ço• 
ğunun ekonomisi ve büdçesi, ye • 

nilenlerin ekonomisi ve büdçesi 
kadar bozuktur. 1 

Barı~a doğru gitmek, imkanla • 
rı ve imkansızlıkları, zorlukları 

ve kolaylıkları, doğruları ve yl\n• 
lışlan görerek, tartarak, ölçereı<, 
aydınlıkta yürümekti. Harba doğ• 
ru gitmek, körkörüne gitmeli, 
içgüdii'lerin gözü bağlı esiri ol
mak, insanlığı yeniden İptidaileş• 
tirmek, ve iyilik ihtimallerini ge 11 

ciktinnektir. Acaba Avrupa ordu 
ve donaıunalarmın birleşereli, 

dünyayı sömürmek için bütün mil· 
li egemenlik sancaklarını düşür
mek hayali mi var? Muhakkak O• 

lan, silahlı Avrupa'nm hiç bir za .. 
man birleşemiyeceğidir. Harb ili .. 
tiraıı, ancak ayırıcıdır: Bir!eştİrİ• 
ci olan barış ve say a~kıclır. Silah'.. 
lanan Avrupa, daha fazla parça• 
lanmağa doğru gidiyor. Silahlar 
ko!claşmazlar. 

Ekonomi buhranı, emperyalist 
fikirler yüzünden, çıkmaz olmuş .. 
sa, silahlanma yarı§ı bu çıkmazın 
bir köşesinde ölüm uçurumlarına 
doğru, kıpkızıl bir delik açıyor. 

F. R. ATAY 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir balta içinde gümrük mu• 

haf aza örgütü doksan dokuz kaçakçı, ıe. 
kiz yüz elli kilo gümrük kaçağı, be§ yÜJ: 
knk kilo inhisar kaçağı, kırk kilo afyon; 
dokuz yüz sekiz kil" buğday, iki bin iki 
yüz defter si_:ara kağıdı, bin dokuz yÜJ: 
seksen üç çakmak taşı, eıti beş altın, i
ki bin iki yüz otuz dört türk lirası, iki 
tüf ek, üç tabanca, kırk dört menni, ile 
altmış dört kasakçı hayvanı ele geçir. 

miştir. 

Negüs'ün nktiyle tavsiye etmi! ol • 
duğu uyuşmaya yanaşacaklardır. 

Çünkü artık Milletler Cemiyetinin 
yardımından da umudlarını keunit -
terdir. Habeş halkı, İtalyanların as • 
keri üstünlüğüne artık kanaat getir
miş olduğu için, ne kadar ağır da ol
sa bir andlatmayı kabul edecektir. 
İngiltere de, İtalyan kuvvetlerinin i • 
!erleme.sine kartı koymak imkansızh· 
iı içinde böyle bir hal şekline yanaşa• 
cakhr. Bu suretle Avrupa muvazene
sinde ltalya'yı kendi tarafında bu • 
lundurmak düşünc~ı:i de bunda amil 
olacaktrr. 

1. Mayıs Bahar bayramı Türk Maarif Cemiyetinin rozet günüdür. Ogün göğüslerinizi Cemiyetin rozetlerile süslemeği unutmayınız 
&:::: 
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(Ji!J ANKARA 
Öyle ki hıristiyan azlıklara tatbik edileme

diği için, bunların ayn şahsi hukuk prensip
lerine tabi olmalarım terviç etmeğe, hatta 
Lausanne mukavelesinden sonra dahi mec
bur kalmıştır. 

larında yaptığı gibi, dolaşıp çoğalmak, tür
kün vazifesi olmuştu. O bu işleri, garbtaki 
çeşid çeşid milletlere milli karakterlerini in· 
kişaf ettirmek imkanlarını veren hukuk sis -
temlerinin dünyevi hukuk normlarına tabi 
kılarak yapacaktır. 

rupa milletini yaratmış ve bunun nizamlaş -
masını, mafsallaşmasını ve işbarışa kavuş- · 
masım temin eylemiş olan hukuk sistemi in• 
tihab olunmuştur. 

İsviçre medeni hukuku, türk milletine, na• · 
sıl kendi nasyonal ve sosyal başarılan ile. 
dolduracağı çerçevenin içinde kendi azadh • 
ğmı, kendi nizamlaşmasmr, kendi maf .. 
salla§masmr ve kendi öz içbarışr• 

na kavuşmasını temin edecekse; türlC 
dilinin ihtiyaçJanna eksiksiz cevab veren ye• 
niyazı da hem bütün milletin okumasını ve' 
kültüre kavuşmo:ısını temin edecek hem de 
biri yeni ve biri eski olmak üzere iki kapı 

açacaktır. Yeni kapı, türk milletinin özledi• 
ği ve gaye bildiP;i müşterek garb kültürüne~ 

açılan kapıdır. Eski kapı ise, arablık molozu
nun altında kalını~ olan ve ti.irk milli ruhu."', 
nun derinliklerine açılan kapıdır. 

,. 

rauın: tvoroerı 11on BISCHOFF 
Türkçey• çeviren: Burhan BELGB 

Bunun içindir ki Türk memleketlerinde, 
sadece okuyup yazma, bütün bir marifet ve 
hüner ölçüsüne çıkarak diğer bilgilerin elde 
edilmesine mani olmuştur. 

Şüphesiz, şeriat, modern hayatın şekilleri
ni kucaklamak işinde salahiyetsizliğini isbat 
etmiş ve temsil ettiği sistem ve malik oldu· 
ğu bünye itibariyle bu hayatın tam aksi isti
kametinde kaldığından modern bir cemiye· 
tin teşekkülüne engel olmuştur. Hatta, bizle· 
ri_n devlet derken alışık olduğumuz en mü· 
hım e3aslarrlan hirinin hasıl olmasına bile 
111

• · ıi olmuştur. Bu esas hukuktaki vahdet
tir. 

Bütün bunlar, şüphesiz, doğrudur. Fakat 
bütün bu tek başına doğru olan mütalealarm 
arkasında bunların hepsini birden kucaklı • 
yan bir büyük hakikat vardır ki, bu da, bütün 
bu reformların bir takını ihtiyaçlara fırsat 

düştükçe cevab vermek gibi bir keyfi görüşü 
yahud yeni bir yolun sembollerini ve işaret· 
lerini temsil etmekten ziyade yirminci asır 

kültürünün üzerine bina edilecek yeni ve 
modern bir milli türk cemiyetinin inşai un
sur larmı teşkil etmiş olmalarıdır. 
Tann'nın göklerinden ve uçsuz bucaksız 

ülkelerinden, türk, Anadolu'ya düşmüş ve o
rada kendi dünyalık yurdunu bulmuştur. Bu 
yurdu korumak, bu yurda bakmak ve bu yur-

\ dun içinde bütün öteki milletlerin kendi Y.urd. 

Türklerin birçok garb medeni hukuku ara
smda, en nasyonal ve en sosyal denmeğe la -
yık olan İsviçre medeni kanununu seçmeleri, 
dikkate şayandır. Çünkü bu medeni hukuk, 
Roma'nın formalist hukukundan, kendini 
gerek insan gerek cemiyet olmak itibariyle 
azad tutmuş olan bir milletin hukukudur. 
Öyle ki, bundan 14 asır önce İstanbul' dan çı· 
karak bütün garbı hükmü altına aldıktan son-
ra ihtiyar bir "corpus juris" haline giren bir 
hukukun, çıktığı noktaya avdet ederek bu 
sefer türklerin hayatını bir takım formalist 
bağlar altına almasına müsaade olunmamış 
ve türklüğün yeni yaşayışı için, en azad Av- (Sonu var) 
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Yugoslavya n:1il,i 
Prens Polün 
yıldönümü 

Kat:ıl Alekaandr'ın 1934 yuı 

ilk tep-ininde Marsilya'da ocaklı 
bir ıekilde öldürülüfiinc/enberi 
Yugo.lav;ya kıraUığr nai.bliğini 

yapmakta olan sonalteş Prenş 

Pol, 27 nisan tarihinde 43 yaşına 

girmiştir. Bu münasebetle, dosl 
devletin sayrn şefinin hayatını aşa· 
itda yC1Z1yonrz: 

Yugoslavya kırallı:Yı uaibi .o;onaltes 
Prens Pol, müteveffa kıral ikinci 
Alehandr'm amcası olan Prens A.r -
sen KarftlteorgTyeviç'le Prenses De~ 

midof di San Donato'nun oğludur. 27 
nisan 1893 tarhinide Sen Petenhurg 
da doğmu~lll1". Genç ya~nda annesi 
vefat etmiş '°" 1903 de, müteveffa 
kıral biTinci Piyer'in tahta çıkı~m -
dan $0nl'a öteki pı-ens1er1e bMikte 
Bel,,-ada gelerek orada 1904 den 
1912 ye kadar lise tahsilini yapını~ • 
br. O yıl Ba1kan. harb1 çıkmış, fakat 
bu harb bit-er bitmez ~n~ pnns in • 
giltere~ gideTe'k Oksford'da Krlst -
Çörç kollejine girmitir. Büyük harb 
«lolayısiyle tahsilini 'bırakmak mecbu
riyetinde kalmakla beT"aber, muhasa· 
matm sonuna doiru öni.-enite dil)to
masmı almışbT. Harb emasmda has
aa subayı sıfaliyle hizmet etmiş ve ln
rahn fahri yaverliğini yapm11hr. Şim
di hassa albayı nıt~ni haizdiT. 

Naib Prens Pol güzel sanatlan da
ima se\flDİJ ve Belgrad,da bir modern 
resim sergisi kurmU§tUr ki, bu sergi 
hakkında Yugoslavyada olduğu ka • 
dar yabancı memleketlerde de bir 
çok yazılar yazılmııtır. Müteveffa 
K.ıral A1eksandrın daima yaltm bir 
yardımcısı olmQf ve kendis.i tarafın
dan mühim memuriyetlerle yabancı 

memleketlere gönderilmittir. Böyle
ce, Yugoslavyada amme hlerinin in -
kişafını çok yakından takib etmiş ve 
bu sebebten müteveffa lnral kendisi
ni vasiyetnamesinde birinci naib ola
l'ak ~~tennistir. Bundan ba~ka Prens 
büyiik sosyal kurumlara da alaka 
göstermiş ve kıralm bilhassa izhar et
tiği arzu Üzerine1 kızılhaçın yeniden 
te,kili.tlanması sırasında bu kurumun 
başkanı olmu~tur. Kendisi ayrıca Tu
na binicilik cemiyetinin, havacılık ve 
otomobilcmk kalüp!erin-in de başkanı 

dır. 

Sonalteı Pı-eııs Pot 22 ltlırteŞT"in t 923 
bribind.e, yun.an pJ"eDSİ Nikola'nm kı-

zı olan 'PftDSes OJga ile evlenmiştir. 

İki oğlu Tardll'. Bunlardan Prens A • 
leksaadr 13 ağustos 1924 de, Prens 
Nikola da 29 haziran 1928 de doğ • 
muştur. 

Prens müteveffa Kıral Aleluan • 
dı'm sıyasasmı çok iyi bildiği cihetle, 
birinci naib sıfatiyle bu sıyasanm ida
mesini herkesten iyi bir şekilde temin 
edebilmistir. 11 ilkteşrin 1934 tari -
hinde lskoçya'da \ura) ikinci Piyere 

sadakat yemini ederken, ba~lı başına 
bir program olan şu kısa sözleri söy
lemiştir : 

"- Bana gösterdiğiniz itimaddan 
dolayı size teşekkür ederim. Bu iti· 
ınadı hakketmeğe çalışacağım. Hak-

Tefrika: No: 45 

Fransız se'· · miu iıı 
~ 

İli{ l{ISfill bitti 
(Başı 1. inci sayfada) 

21 radikal sosyalist namzed olup hepsi 
Halk cephesindendir. 

Öteki 19 müstakil radikal sosyalist, 
23 sol cumuriyetçi ve 8 haJkçı demokrat 
merkeze me.nsub gruplardan, 57 cumuri4 
yetçi, 10 müstakil de muhafazakiı· grup
lar<landır. 

Müşahidler başhca, \comünist?erin 
1"zanacai':mr söylemekredirler. Eski par
lamentoda 10 komiiDiat mebus vardı, 
yeni mecliste 30 kişi kadar olacakları 

söylenmektedir. Ötek.i. mlıhtelif partile
rin kuruluşu karşısında hissedilecek değİ
şik'."kler olmıyacağı sanıhyor. 

Kabiııe nziilnrınd<m difrdü 
ihinci llfra kaldı. 

Paris, 27 (A.A.) - Bugünkü k•bi. 
neyj te:,.kil eden 18 :a:attL""l, eağld< baka· 
nı saylav) k için n.amzetliğiaden va~ geç. 
lnif, BB. Flanden, Pietri. Bonne, Telye, 
Mandel, F rossanı .Şapdöfonı Bes~ mebus 
•eçİlmi,, BB. Delbo~ Dea, Gernü ve 
Stern ilricni tura kalrD14tır. Kabinenin 
öteki o.filan senatöı·dür. 

Simdiye kadar 183 mebus 
~cildi 

Paris, 27 (A.A.) - iç bakan
lığından bildirildiğine göre, par
lamento için 618 mebustan bu de
fa yaJnız 183 mebus seçilmiş ve Ö· 
tekilerin seçilmesi, nisabı ekseri
yeti temin edemediklerinden 3 
mayısta yapılacak ikinci seçime 
kalmıştır. 

B. Van Zeelandın 
Varşovadaki 

ziyaretleri 
Varşova, 27 (A.A.) - Polon

ya dq işler bakanı B. Bek, bu sa
bah Belçika baş ve dış işleri baka
m B. Van Zeeland'ı -ziyaret etmiş 
ve B. Van Zeeland da bundan son
ra Polonya başbakanı B. Koscia
lkovski'nin ziyaretine gitmiştir. 
B. Van Zeeland saat 13 de meçhul 
asker mezarına bir çelenk koymuş 
ve .sonra belçika elı:isi tarafından 
verilen öğle ziyafetinde hazır bu
lunmuştur. 

Polonya hükümeti 
Para işleri hakkmıb. bir karar

name e1kard.ı 
Varşova, 27 (il) - Nevedilen 

bir kararname gereğince. yabancı mem
leketlerle yapılan bilcümle döviz mua
amelatı !"esmi kontrola tabi tutulmakta. 
dır. Her türlü döviz m'Übayaası ve sa. 
bşt için izin ....enneğe salfilıiyetli bun
dan böyl~ yalnız Lehistan develt ban
kasıdır. 

kunda aldann11yacağm121 umuyo • 
rum.,, 

1934 yılı ilkk•nunund• Prens Pol 
Paris ve Londra'ya giderek fransız ve 
ingiliz hükümetleriyle çok mühim gö
rüşmelerde bulunmuştur. Bu görü§ -
melerin mutlu neticeleri, sonradan 
kendilerini yugoslav dış sıyasasmda 

hisseıtirmi~erdir • 

ULUS 

Sir Çembrleyn B. 
Gömhös le konııstıı ' ~ 

Budapeşte, 27 (A.A.) -Müte
nekkiren seyahat etmekte olan İn
giltere sabık dış işler bakam Sir 
Üsten Cemberleyn dün başbakan 
B. Gömhöş ile bir saatten fazla 
görü~müş ve bilahare naip amiral 
Horti tarafından kabul ediimiş
tir. 

Sir Samuel Hor deniz 
bakanı oluyor 

Londra, 27 (A.A.) -Morning 
Post gazetesi, tekaüdlü~ünü iste
mi~ olan deniz bakanı Lord Mon
sell'in yerine gelecek hafta eski 
dış bakam Sir Samuel Hor~un ge
çeceğini bildi'tiyor. 

Londra, 27 (A.A.) - Morning 
Post'un yazdığına göre, Sir Samu4 

el Hor, Sir Bolton Eyres Monsellin 
yerine bahriye birinci lordluğunu 
kabul etmiştir. 

İngilterenin Almanyaya 
soracağı sualler etrafında 

Lonclra, 27 (A.A.) - Deyli Meyi 

gazetesi, alman barış teklifleri baklan

daki ingiliz auaUerinin oldukça ktsa bir 

belge teşkil edeceğini ve Anupa'da ge

nel bir hal sureti görüşmelerini bir an 

önce temin edebihnek için 11zlaşıcı ma

hiyette olacağını yazıyor. Almanya'nın 

da iştirak edeceği bir Lokarno devletle

ri konferansı, ingiliz hükümetinin amaç

lanndan biridiı-. Milletter cemi)'letinin 
tadili bu planda ehemiyetli bir yer al
maktadD'. 

Suallerde Almany.a'nın sömürge is. 
tekleri de meyz;uu bah.solacakbr. 

Atlas denizinde 
İmdad istiyen gemiler 
Nevyork, 27 (A.A.) - Norveç yiik 

gemisi lvanhoe Atlantı1c ıimalinde 
kazaya uğraımı, yardım istemekte
dir. 

Londra, 27 (A. A.) - lngiliz 
bandıralı Sen Kenten vapuru imdat 
işaretleri çelaniş, geminin au aldığını 
haber vermiştir. Bremen alınan ge
misi Sen Kenten'in iıudadma koştu
ğu ve öğleye doğru kaza yerinde bu
lunmak ümidinde olduğu bildirilmiş
tir. Pilsudski ve Vapngton vapurları 
da tehlike yerine gibnektedirler. 

Nev Orlean'dan Liverpol'a giden 
Rüşpul yük gemisi de imdat işaret
leri çekmiştir. 

Normandi genıisi de 
tamir edildi 

Havr, 27 (A. A.) - Normandi 
yolcu n.punı bugün taınirdeo çdm
caktır. Bu taınir, en ziyade, geminin 
fazla hızla haf'eket ettiği zaman yap
tığı şiddetli sarsıntıların giderilmesi 
içindir. Gemi Atlan tik denizinde tec4 
rübeler yapmak üzere sah akşamı ha
reket edecektir. 

SAYFK 5 ~ 
3 

BüYüK BiR UST AD l\A. YBETiiK 

Değ~rli bir edib, diirüst bir vatandaş olaıi 
Sami paşa oğlu Sezai dün İstanhulda öldü 

(Başı 1. inr:i sayfada) 
ara.bca, muallim Feyzi'den farSIÇ' 
okuyarak yetiıli. 

1876 yılında 1'11$ harbmdan aonra 
lr:ardefi Suphi Papa E-.kaf Nazın iken 
evkaf mektubi oduma devam ede -
rek memurhık hayatına giren Sezai. 
Sekiz ay sonra Londra elçiliği ikiDci 
katı"bli:fine tayin olunarak A'n'Upaya 
citti. Burada geçirdiği dört .ene ken
disine İngiliz edebiyatını tetebbu et
ınek imkinıru ...-ermiıtiı'. 

Ondan a,nldıktaa sonra lstanbu
la ırelerek istip.re odası mua'rinliği -
ne geçti. Bizim edehiyatmuzda ilk 
~ muva ffa.k bir 1'0lllan ömeği olan 
"Sergiizeşt" i ba anda ya%11lt}hr. 
O sıralarda Sultan Hamid dew:inin 
istibdadı gemi azıya almq bulana -
70I" ve Türkiye haYUmda teneffüs 
edilmez bir tazyik havası büküm sü
rüyordu. Hürriyete susamış bir va -
te.ndaş olan Sezai, eski bir sadrazam 
oflu olduğu halde 1901 de Parise 
kaçtı ve Pari.ste istibdad diqmanı 

türklerin Çlkardığı Şun.yı Ummet ga
zetesine başmakaleler ya.adı. 

l 908 de istibdad idaresi ,.dulrp 
hiirriyet ilin olununca anaY.abma 

dönen değerli edip, 1909 ,dmda ma · 
hud 31 mart hadisesinde matbaa.aı 

asi askerler tarafmdan harab edilin
e.İye bdar geıae ŞUT&yı Ummet'te 
nukaJeJer yazmağa de.am etmiştir. 

SaJtan Ram1d'"m mdirihnesinden 
aonra 1909 da Madrid elçiliğine ta -
yin edilmi,, orada büyük Larbnıı ba • 
ıma kadar kalmq, büyiik lıarbı L. 
ıriçre'de geçirmitti. 

Harbtan aonra yap ilerlemif olan 
Sezai, büyÜk bir :raruret içinde yap
yordu. Bütün hayatınca gayet dürüst 
bir hayat sürmüş, yurda ve kültür ha
yatımıza olan Lailılığmı hiç kaybel
llH!llÜJ olan ıbu edihe Türkiye Büyiik 
Millet Meclisi ~tan hizmeti ımaaJJ 

bağlamış, lstanbul belediyesi de evi

nin kirasını Üzeime almıştı. 
Son yıllarda Kadıköyünde biT inzi

Va hayatı yaşıyordu. 

Hastalık hal.eri Ankanya gelin -
ce Cumuriyet Halk Parti~ hamını 

SGrdunnuş, Başbakanımız hastabğiy
le alakadar olmak suretiyle bÜyÜk bir 
derer - tanrrlık ~östennişti. 

Ölümü haberi ıehrimizde büyük 
bir teeSSÜ1' ayandmnış, gene Parti • 
mi2 tarafmdan Kadıköy hatke-rine 
cnazesine bir çelenk ıötürilmesi için 
emir verilmiştir. 

Rahmetli Seza.ram biri aip.si. bi· 
ri de edehi olmak üzere ilri plasİYW!tİ 
Ta.Tdı. Nannulııluk. hsnizlik, :nen
.ket, ıve yurda hağhhk Ollml laer iki 
phsiyetinde elele 71iriimiiıtür. 

En büyiik eseri ~ .e za -
m-an yaaldığma ip.ret ettiiimiz .. Ser
güzeşt" dir. BirçıOk makale •e -ek -
tablan YU'Chr. 

Bir takon küçük b.iki.ye -.e esir-
1erini "küçük ıe:rl~" adı altmda hir 

kil:abta toplamq. bundan ba.şka "Rii- l 
mU%ul'edeb'' ve '1cdB.l" isimli iki ki-
tab daha ba.shrmqbr. 

Sezai'nin Alfons Dode'den tercii • 

rne ettiği Jak isimli bir roman, Ser· 
veti.fünunun 1891 de çıkan üçüncü 
~i!dlnde tefrika edilmiJfir. 

Bu acı ölümün bütiin matemini 
kendi gönlünde doyan ULUS. biiyü1' 
biT üstat kaybeden edebiyat i.lemine, 
temiz Ye dürüst bir n.tandaı bybe
d .. D türk ~atamll& bapaim cliJer. 

Cenaze bugün 
kaldınlacak 

btaahul. 27 (Telefon) -Eski e«te 
biyat iistatlanadaa Sami Pap oğl( 
B. Sezai öldü. ee-zea ~ türenle 
kaldınlac&kbr. 

. Fıkra : 

Kan korkusu 

•I 

(Bcı~ı 1. inci sayfada) 

tarafa 6aakmız; lwiçre lıaıla~ -~ci 
kaalet yapmaktan vazgeçınıze 
En cqağı 50 60 milyon kiti Brezil .. 
yada leTah ferah otUYabilir :\ 
" - Bayanımu. geliniz, ~timler. 
al.ınız, lcıbrilıalar kurunuz, zen .. 
gin olU1111%, ıoe bizim oatandcqı .. 
mu; olaıwar Jiyorlar. 

Avrapaldarın bir ıarfı om: va .. 
tanılat olmamalı! Ben Riyorlöja .. 
neyro konleransına gittiğimde ital• 
-yanlarla Cenap Amaikaa camu• 
riyetlainin JaıHm bıı ili. Şimal 
Amerikası delegesi de cenııplıılar .. 
la birle,ti. Acı tatlı 1'ir #taylı söz 
geçti. Hatta bazılan: " - Eğer'. 
m 6aratlaki lıandcqlarunzı ken .. 
Ji vatandlJJUIU oıldebnekle de?. 
vam eder.en.İ%, onlann ltayallarf." 
m lehl.ikeye Aayanrnızr 6ile de '" 
diler. 

Hal.baki ba ca.mwiyetl.erle av--."' 
mpal.ılann gidip letilı harb!art 
yapmalanna imkan yo1:lıu. O hal .. 
de enternıuyonal bir Avrupa mu .. 
hacirlerİ OTganizmast kurmakta Ve 
onun vaıtaaı ile. deo!etler üzeri• 
ne ta:r.yilı yapmağa lıal.Rlf7114kta 
ne makıaJ olabilir? 

Bir maktJad: yeni emperyalizm 
harblarına mqıw. vuiJP. bulmak! 

Fa-Tay 
. 

Hıfzı Bilevaz ~-

Epi :zamandan beri şebirimizde 
bulunan Yugoslavya elçiliği hamı a• 
teşesi Bay Hıfzı Bilevaz'm Belgrada 
dömnek üzere bulunduğı.mu öğren
d'ık.. Baraclaki vazifesini derin bir 
meslek alihsı ile yapmq Ye muhi· 
• . ıle -L • • bir • L-1-
lam~ ~ IJ1 tesır --·--. O. 
lan Bay Hıfzı BileYaz'm yeni nzİ· 
fesinde de '-şanlar dileriz. 

Büdç.e encümeni bugün saat 
10 da ~ l::tır4 

• * ıı 
Orman kanunu munldcat en

cümeni ~936 salı günü parti 
gnq>u içtimamda.o. sonra toplana· 
caktır. 

Faip salona girerken, okşayıcı bir eda ile: 
- Sizden şikayet ediyordum, dostum. 

Filip, Bert'e doğru dönerek : 

- Çal:rşmağa başlamadan biraz dışarı diyordu. Gitmeği düşünüyordu. Fakat biraz 
Ç~ağa pek ziyade ihtiyacı var. Bruyyöri' - daha kaldı. 
nın romanını okudun mu ? Kalkarken, birden bire: 

Yazarı: ]a'k ŞARDON 
Tliri:ç~y~ çeviren: Nuuhi BAYDAR 

- Bugün gedkmiş değilim. Benim, mi
safirlerime hürmetim vardır. Zaten lıiç bir 
vaki.t geç kalmam. .. Bert pek sevimli bir ha -
liniz var. 

- Ben köylünün biriyim. Okuduğum ki- _ Mösyö Pakari'nin öldüğünü öğren· 
tablar hakkında beni sorguya çekmemeli. d' d d' ım, e ı. 

- Eınma iyi mi? Bir lazı daha var, değil _ Kalb hastalığı vardL .. Fakat iyice idi. 
Odet, pencereye yaklaşarak: 
- Sen nehrinin manzarası pek hoşuma 

gider# sana Filip'in yazı odasrru göstermi
yorum, hata çalışıyor ... 

Oturdu ve Bert onun, uzamış olan yü
zünde daha büyümü~ görünen gözlerine 
baktı. 

Odet, gülümsemekte devam etmekle be
raber birden bire sarararak : 

- Nekahatin az sürdü. Seni ziyaret etti
ğim heıtırm da mı? Beni t.,,mmaz gibi idin. 

- İyice hatırlıyorum. İlk gördüğüm in -
aan sendin. 

Odet, gözlerini dıvardaki saattan aymnı -
yarak: 

- ::-... t gene ge-: k~MT dedi. Filip'in ha~ 
tası. O ~:e zama..'U tep çı:..ar. 

Yemekte, tatlı bfr beyaz şarapla dolu ka
dehini dudaklarına götürürken Bert, masa -
nın üstünü kaplryan güzel şeylere, Filipyin 
karısına gösterdiği ihtimamlara, onlan çev
reliyen saadet ve zarafet havasına dikkat 
ediyordu. Odet'in sıkıntılı hali geçmiş gibi 
idi. Filip ne§eli görünüyor ve ilcisi de Bert'e 
hitab ettikleri .zaman her vakitkine benze -
miyen bir heyecan ve canlılıkla konuşayor
lar::1L 

Yemekten sonra küçük salona geçildi. 
Kocası kahve fincanını şöminenin üzeri

ne bıraktığı zaman O det kendisine bak.arak: 
- Bert sizi mazur görür, dedi ve daha 

mahrem konuşmak istiyormuş gibi, arkada
şırT ahp bir karuıpeye oturttu. 

Sonra izah etti: 

mi? Hem de bir yaşında kadar olınası lazırn.. birden bire sekteden öldü. 
Zannedersem Emma'yı on senedir görme • 
d . Bert, holdeki aynanın önünde şapkasını 
ım. Od . 

_ Belki önümüzdeki sonbaharda Pa- düzeltiyor ve et onun, elinde tuttuğu kiı 
· , çük manşonunu okşuyordu. ns e gelecek. 

.. Odet hizmetçi çağnmak için zili çalmak - Alber'i nadir görüyoruz, dedi. Çok işi 
uzere kalkarken : var. 

- Aman ne iyi olur, dedi. Siz çok mu Bert, evine dönmeden önce. uzun zaman 
Nuvazik'de kaldınız? Orada hayat hoşuna Sen nehri rıhtımlarmı takibetti. Yürümeğe 
gidiyor mu idi? ve serbest olduğunu hissetmeğe ihtiyaç dn-

- Elbet. .. diyen Bert, Odet'e yaklaşarak yuyordu. 
ilave etti; "Ben köyde büyük zevkler keşfet-
tim. Başkalarını düşünmemeği, kendimi da- Düşünüyordu: •odet bir çocuk bek1ivor .. · 
ha iyi tammağı öğrendim... sansın ve pembe bir bebek. •. Kocası mü'·em-

Odet, dikkat ve ihtimamına, sevimli ha- mel bir adam ... Bira.zdan karşı karşıya otu .. 
reketlerine rağmen sanki kendi düşünceleri- rup çay içecekler_. İyi ha7.rrlanmrş bir çay ... 
ne dalmıştı, ve Bert. hayatlarının şimdi büs- Sonra beraberce sokağa ~kac~1tlar ... " 
bütün başka bir şekil almış olduğunu hisse- ../ (Sonu var) 
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- SAYFA 6 ULUS 

GAZIANTEPTE -YENi ESERLER 
Hail{ hizmetleriııe yarayan eserlerin 

ileri bir şehir .hüviyeti 
çokluğu Gaziantehe 
vermel{tedir 

Ga:ziantebte A ~cıtürh Bulvarı 

Gazi Antebte cumuriyet devrinde 
başlıyan çalışma, şehri adeta yeni baş
tan kurmuştur. Bugün Gazi Anteb, doğu 
ve güney doğusu vilayetlerimiz içea·sin
de ileri gitmiş olanlardan biridir. 

keti tarafından (33000) liraya yapıl
mıştır. Günde Üç buçuk ton buz çıka
rab!lecek kudrette ve yiyecek mevad· 
dı muhafazaya yarar soğuk hava de. 
poları da vardır. 

Gaziantebin güzel yederind en, Allebenden bir gÖriinÜ§ 

Gazi anteb belediyesinin ne kadar 
çok ve devamlr çalıştığını isbat etm k i. 
çio yapılanlardan bir kaçını saymak ka
fidir. 

Elektrik labri.kaaı: Hissedarlarının 
çoğu İtalyan olan bir türk anonim §irket 
tarafmdan kurulmuştur. Fabrikanın kud
reti §ehri aydıoJatmaya tamamiyle kafi
dir. Belediy~miz tirketle yaptığı bir mu. 
kaveleye istinaden lamba temin ve An
tebi aydınlatmaktadır. 

Buz fabrikası Mareili İtalyan §İr· 

Mezbaha (19000) liraya çıkm ştır. 

Et nakliyatı kamyonlarla yapılmak

tadır. Belediyemiz şimdi me%bahadan 
bir yrlda yirmi bin lira gelir sağla 

maktadır. Mezbahaya bir bağırsak· 

1 ne ilave edilmiştir. 

Hal: ( 19000) liraya inşa edilmiş

tir. Aynı zamanda ıehrin o kısmmı 
'liisleyici modern ve muntazam bir ya
pı ohm hal yİrinİ sekizi sebzeci olmak 
üzere yetmiı üç dükkandan ibaretir. 
Her tüdü fenni tesisatı camidir. · 

Ayar saati: Şehrin merkezi olan 
Suburcu caddesine bir zenit ıehir a
yar saati dikilmiştir. Halk ve memur
lar saatlerini bu vasıta ile ayar et
mektedir. 

Pazar yerleri: Arasa tabir edilen 
büyük ve geniş pazar yeri belediyece 

~ dan tanzim ve ıslah edilmiştir. 

Ezcümle bu iş için bir çok arsa ve 
dükkanlar istimlak edilerek yeni şe
kil verilmi.;;tir. 

Atatürk bulvarı: ( 14000) metre 
U7unluf{unda ve yirmi metre genişli
ğindedir. Bulvarın kültür bahçesin
den parti kuraima kadar olan kısmı 
asfalt dö<1enmİ'ltir. Bulvarm sonunda 

• modern bir nümune karakolu yapıl
mıştır. Bulvar, diğer vilayetlere ör nek 
olacak güzelliktedir. 

Şehidler abidesi: Meşhur Anteh 

müdafaası sırasında şehid düşen altı 

bin yurttaş için yüksek şereflerine 

yakışır ihtişamda bir şehidler ibirlrııi 
inşa ettirilmiş ve bunun açılışı 25 ilk
kfı nun 1935 yılında büyük törenle ya-
pılmı~tır. 

Abide şu giinlerde belediyece de 
geceleri projöktörle tenvir olunacak
tır 

Çocuk bahçesi: Bulvar Üzerinde 
on bin liraya ve hususi muhasebenin 
yardımı ile yapılmış ise de şehre olan 
uzaklığı itibarile çocuklara mal:lub 
istifade temin edilememiştir. Çocuk 
bahçesinin halen bir kısmr ayle bahçesi 
olar:\k kullanılmaktadır. 

T emi:zlik: Bu iş için iki arazöz: 
celbedilmiş ve teşkilattaki arabalar ço
ğaltılmış ve her sokak başına birer süp
rüntii sandığ• konmuştur. 

itfaiye: Bu teşkilat da kuvvet
lendirilmiştir. 

S.ııburcu ile hükiimet konağı arasrn
daki cadde asfalt döşenmiştir. 

Belediyece binlerce metre parke kal. 

dmm d(işenmiş, eski caddeler açılarak 
genişletilmiş ve bunlara yenileri ilave e. 
dilmiştir. 

Su tesisatı: lstanbuldaki Pon 
Tenpson şirketine tesisata aid proje 
yaptırılmış ve tasdiki için vekalete gön
derilmiştir. Tasdiki müteakib, keşif be
deli iki yüz bin lira olan su tesisatı mu
vaf ,k şerait dermeyan eden bir şiı-k<!te 

ihale etlilecek ve bu suretle Anteb halkı 
on dört kilometre mesafeden demir bo
rular içinde ve fenni şekilde getirilecek 
iyi suya kavuşacaktır. 

Ekmek fırını: Bir kaç ay içinde 
şehl"in ihtiyacına kafi gelecek büyük' :;k
te asri bir ekmek fırını kurulmasr için 
teşebbüse girişilmiştir. Fınnın yüz k•rk 
bin liraya çıkacağı tahmin olunmaktadır. 

Asri me:zarlık: Şehi:t yarrm daire 
şeklinde kaplıyan eski mezarlığın fena 
bir maru:ara te:; kil ettiği belediyece tak
dir olunarak Nizip yolu üzerinde yeni ve 
asri bir mezarlık kurulması için geniş 
bir saha alrnmış ve tesviyesine başJan
mıştrr. Yaz ayları içinde buraya ölü def 
nine başlanacE1ktır. 

Atatürk heykeli: Antebli genç 
bir sanatkara ulu önderimiz Atatürkün 
yekpare somaki mermerden bir heykel. 
leri yaptırılmış ve bu heykel fırka bah
çesine ilave edilecek kısmı rekzedilmek 
üzere bulunmuştur. 

28 NiSAN 1936 SALI 

Kamutay inhisarlar idaresinjn 
yeni hiidcesini kabul etti 

( Ba1ı 1. inc:i saylada) 
organize etmek Üzere kurulması ka· 

nunlaşan şirketin faaliyete geçmedi

ğini ve hiç olmazsa, idarenin bu işi 

üzerine alarak ihracatr çoğaltmanm 

çarelerinin bulunmasını bu gün ha
kim olan ve istihsal çoğaldıkça fiat • 

]arın düşeceği hakkındaki yanlış ka

naatin düzeltilmesinin lazım geldiği • 

ni söyliyerek sergilere iştirak eden 

idaı-enin buralardan ne gibi neticeler 

aldrğını sordu. İdarenin gelirini art

tırmak yolundaki gayretini, aynı za

manda halkın menfaah için de esir -
gelmemesini söyliyen B. Kitabçı Hüsnü 
misal olarak, Ege'de bu yıl müstah -
silin alıcılar elinde ezilmemesi için 
çıkartdan kanunda ıskarta işinin ida
re tarafından yanlış tatbik edilmesin
den doğan zararı söyliyerek, idare -
nin vazifesinin bir baba şefkatiyle 

köylülere denk ve ıskartanın yapıl

ma ve ayrılma işlerini öğretmek ol
duğunu işaret ederek yaprlan şika

yetlerin, idarenin kanunu tam mana· 
siyle tatbik ettiğinden doğan bir ka
naatle neticelendirilmediğini söyle • 
di. 

B. Hüsnü Kitabçı'ya cevab veren 
gümrük ve inhisarlar bakanı B. Ra -
na Tarhan satış masraflarmm çok ol
madığını, ucuzlatılması imkanı olmı· 

yan nakliye ve beyiye masraf -
larından başka mesela işletme mas -
ra fi arının azaltılması Üzerinde çalı • 
şıldığını, inhisarlar mamulatın• sat -
mak için kurulacak şirkete lazım o
lan şeriklerin bulunarak iş, Ziraat 
Bankaları, ve İnhisarlar İdaresinin el
birliğiyle harekete geçmeyi kararlaş
tırdıklarrnı ve şirketin tescil muame -
lesinin yapılmak Üzere olduğunu söy
ledi. 

Hükümetin görüşünün, tütün eki-

Türkofis başkanı 

Hayfa' da 
Yunanistan, Mrnır ve Filistinde bir 

tetkik gezisine çıkan Türkofis reisi 

Dr. Mecdet Alkin Hayfaya gelmiştir. 

Ayın otuzunda Tel-aviv sergisinin a

çrlma töreniıjde bulunacak ve Suriye 

yoluyla memleketimize dönecektir. 

Türkofis, dün, Tel-aviv'e, İngilizce 

ve fransızça sekiz broşür göndermiş

tir. Fındık, üzüm, İncir, tütün, yu

murta, maden kömürü, canh hayvan 

ve pamuk gibi milli mahsüllerimiz 
hakkında mufassal malfunat veren 
bu broşürler, renkli ve resimli olarak 
bastırılmıştn·. 

Yeni yumurta nizamna
mesinin tatbikatı 

Ekonomi bakanlığı, yeni yumurta 
nizamnamesi mucibince teşkil ettiği mu
rakabe kornisyonlarrnın işini kolaylaş

tırmak için, yumurta istihsal merkezle
rimize, yumurtalann hava payını ve a
ğırlıklarmı ölçmek üzet·e, birer alet ve 
terazi göndermektedir. Bu suretle yu
murta sand kJarı, ihraç istasyonlarında 
kolaylıkla muayene edilebileck ve ihra
cat kolaylaşacaktır. 

1 

mine geniı ölçüde yer verilmesi oldu•' 

ğunu, yalnız yetiş.tirilecek tütünlarrri 

atandard tipte ve yüksek kalitede 

olmasının şart olduğunu, iştirak et .~ 

tiğimiz Brüksel sergisiyle tanınan 

türk tütünlerinin Avrupada çok beğe·• 

nilerek belçikalılarla bir tütün satrşı 

mukavelesi yapılmak üzere olduğu •{ 

nu, Vekalete yapılan şikayetlere ehe•. 

miyetle değer verilerek derhal tahkic 

kat yapıldığını ve yalnız iki yerden 

Muğla ve Kuşadasından yapılan bq 

şikayetler üzerinde yapılan tabkika\; 
neticesinde bahse mevzu olan denk•. 
ler içinde yüzde 50, 60 gibi müsama•, 
ha ile karşılanamryacak kadar çolC 
ıskarta bulunduğunun tesbit edildi • 
ğini, bu sene iyisatrlan tütünleriıni:r 

için alıcıyı zor vaziyete sokan bu gİ• 
bi hallere ne ticaret ve ne de kanuni 
imkanlar olmadığını söyledi. t 

Bundan sonra projenin diğer macl• 
deleri okunarak kabul edildi. ! 

' 
lnhisarların 936 masraf büdçes1 

7.421.028 liradrr. Varidata gelince 
39.250.000 lirası satı§ karlarr, 700.00f 
lirası türlü resimler, 100.000 liraıı pa 
ra cezaları, 240.000 lirası türlü ge • 
lirler, 100.000 liarsı geri alınan pa • 

ralar, 3.350.000 lirasr tütün ve mü • 
dafaa vergisi olmak Üzere 43.740.00<t 
liradır. 

Hazerde yarsubaydan yüzbaşıya 

kadar bir kısım subaylara ve sefer • 
de bütün subaylarla askeri memur• 
lara elbise, kaput ve çizme verilınesil 
hakkındaki kanunla kalpazanlığrl{ 

cezalandırılmasına dair olan proto • 
kola dair Cenevre'de hazırlanmış ve 
İmza edilmi§ olan milletlerarası mu • 
kaveleye katılmamıza dair olan ka• 
nunlar kabul edilmi§tir. . : 

Kamutay yarın toplanacaktır. ' 

Yeni Zirai Kredi 
Kooperatfleri 

Yeni kanuna göre, umumi heyetler: 

İstihale kararı vermiş bulunan zirai kre• 

di kooperatifleri, birer birer, ekonomi 

bakanlğına müracaat ederek adlarınC 

tescil ettirmektedirler. Bugüne kadar, 

Turgudlu, Simav, Tavşanlı, Karğuı, Ha.

y1roğlu, Saray köy, Sındırğı kooperatif .. 

lerinin istihale kararları bakanlrkça tas' 

dik edilmittir. Bugünlerde geri kalanla. 

rın muameleleri de bitirilecektir. 

lki mayıstan itibaren memleketimiz .. 

deki bütün zirai kredi kooperatifleri ye

ni kanun hükümlerine göre çalışacaklar~ 

dıı·. 

Ankaradaki yumurta 

sarfiyatı 

Alakadar dairelerin tetkiklerıne 

göre, Ankara merkezine civar köy ve 

kasabalardan gelen ve sahlan yıı. 

murtalarrn sayrsr, ilk bahar aylar • .ı• 

da, günde 65 bine çıkmaktadır. En 

az satı§, 35 binden aşağı düşmemek· 

tedir. 

========-============--::::================~=======================================================================~ 
Tefrika: No: 44 

TOPYEK U N Hr.RE 
Yaz;an: General lurl<11ndorl 

Türlu,.eye çeviren: Hikmet TUNA 

.. Önce.den işaret ettiğim gibi bu muharebe 
bolgeler.me formlar, yalnız kendine dayana
r~k faalıyet~ geçmek mecburiyetinde olan 
.pıyade neferınden tutunuz da hafif makineli 
}üfeke varıncaya kadar biribirlerinden aynl
m~tadır. Bu arada, bir kilometrelik yolu 12 
d.akıka:Ja al?n piyade neferi, düşmamn en 
şıddetlı ateşı altındaki araziyi aşarak hn::::ııa 
~okularak faaliyete geçmek zorund:ıtlır. BLI 
ıse, düşman silahmm tesirini yavaş vavas a
~altmalda mi.imkündür. Halbuki ·düsn~:m 
.k~n.~ini müdafaa ettiği için, ate'.?i kuvv~tten 
dur• u-·11ek l1 · •1 '1 sUrm"· · ~dir. Bu iti),-ıda ka
re< 'h!;.i cidal günlerce süren uzun müd<le~e 

muhtaçtır. Hr.zlı giden zırhlı otomobillerin 
knll.aıulmasr, da kati netice üzerinde bir de
ği1ildik yapamamaktadır. 

. Tayyareler, havadaki muharebede, bir 
kaç yüz kilometre süratle biribirleriyle kar
şılaşmaktadırlar; denizde, donanmalar belki 
20 deniz mili (22), yani saatte 37 kilometre 
siircıtle karşılaşıyorlar . 

Gerek tayyare gere~<se donanma, muha
rebeye giriştikleri zaman, azaınl süratle ha
reket ediyorlar. Bundan dolayı, hava ve de
niz muharebelerine göre, kara muharebesi 
baınb.,~ka bir manzara arzetmektedir. Düs
mana karşı ate5 üstünliiğünü elde etmek b~
kr·~unclan, cenkleşme, hepsine aynı damga
yı 1 ~("ma:.tadır. 

Ateş üstün ... ~ünü elile etmek için ise, 
mcvcud ateş s1J111b1 'I di.i _mana k;:ırşı te
sirli kılmak gerektir; Bu vaziyet, silahlı kı-

( ~2) l Deniz mili 1852 metredir. 

talann yayılmış bir cepheye, deniz kuvvet
lerinin ise, uzun bir hat üzerine dizilmeleri
ni icab ettirmektedir. Gene bundan dolayı, 
bugünkü günde orduların yığın halini almış 
olmaları yüzünden, önceki harblerden büs
bütün farklı olarak dünya harbmın sonucun
da görüldüğü gibi, gayet genış cepheler 
meydana gelmektedir. 

Fakat, genişilkler de tahdide tabi oluyor
lar. Mesela, piyade tümen'leri arasında, tü
men'in, piyadeyi topcu ile himaye etmesinin 
kabil olmasr, deniz ;e hava kuvvetleri mu-
harebeye giriştikleri zaman, müteaddid mu
harebe zırhlısı, yahud tayyarelerin ateşleri
ni bir hedefte tevhid etmeleri lazımdır. Mu
harebede, muhtelif silahların, en ağır top
tan tüfeğe varıncaya kadar, mevcud va.ziyet
lerine göre, ateş kudretlerini tevhid etmek 
suretiyle, katililiği olan yerdeki ateş üstünlü
ğünün yenilmesi zaruridir. 

Böyle bir tevhid ameliyesine, ki böylesi-

ne bilhassa karada rastlanılmaktadır, en ağırı 
toplarla birlikte daha başka silahların, ve ni ... 
hay et, tüfeğin gitgide en tesirli bir mesa- ' 
feden hasma karşr kullanılmasına muvaffa~. 
olunduğu takdirde imkan vardır. Bu hare..ı 
ket neticesinde de, hasımlar karşılıklı ola..ı 
rak en tesirli ateş sahasına girmektedirler" 
Böyle bir hal takdirinde ise, göğüs göğüse,' 
cephe cepheye karşı, ateş üstünlüğü elde et .. 
mek güçtür. 

Yalnız bir tarafa karşr koymak imkanı: 
olan düşmana, bir çok taraftan ateş açdabil..ı; 
diği, yani, her yandan kavranarak saldını. .. 
drğı takdirde, hasma karşı ateş kudretinin· 
tevhidinde vaziyetin en elverişli bir şekil a .. 
lacağr besbellidir. Bu itibarla, düşmana, yal-
nız cepheden değil, yanlardan, hatta kabil ol• 
duğu takdirde arkadan ve havadan - hava 
muharebesinde yerden atarak isabet ettir .. 
mek suretiyle - saldırıp onu yakalayabi1•nck' 
matlubdur. (Sonu vcır) 



l\iilli Müdafaa · ı 
V el{aletinden : 

Cumhuriyet kara ve deniz ordusunda 1iıı11anılmak üzere 1455 
sanlı askeri memur1ar kanununa ve buna ait talimatı hükümlerine 
uygun olarak aşağıdaki şartlarla yedinci smıf (Askeri bareme gö. 
re 30 lira maaşı asli) Askeri adli hakim alınacaktır. 

1 - Hukuk mektebini en aşağı eyi derecede bitirmiş olmak, 
2 - İhtiyat zabiti olmak. 
3 - 35 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Baskasma J?"eçer hastalığı ve vazifesini ~ereği gibi yapmağa 

m;ıni olabilecek vücut ve akılca bir arızası bulunmamak. Tam te· 
§ekkülatlt bir askeri hastanede muayene ettirilecektir. 

5 - Yabı:ıncı ite evli olmamak. 
6 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette bir cü· 

r-tlmden dolavı üç ay veya daha zivi\de hapse mahkQm veya böyle 
bir suçtan t::ıkio altında bulunmamak. 

7 - Sarho~luk kumarbazlığı adet etmi~ kumar oynatmış ahlak 
~c srıirece Ha~im1i<Ye varrımıyacak bir hal ile dile geçmiş olmamak. 
ve hunl~rr nolis tahlcikatile tevsik etmek. 

8 - Niifus V r.101 surPti ihtiyat zabit terhis tezkeresi. 
9 - Di"llomanm tasdikli sureti muhtasar hal tercümesi. 
10 - Bn s~rtlar o::ıhilinde istr.klilerin vesikalari1e dörder adet 

d~ fotoC1raf1ıırile hirlikte bir istida ile en geç 15 mayıs 936 gününe 
kactar en yakın aclı:<>ri komutanlıklara veya askerlik şubelerine mü• 
r;ıcaat etmeleri. (884) 1-1575 

1 ANKARA BELEDiYE REISLIGl ILANLARl 1 
1 - Yenişehirde Şehit Fethi, İzmir, Fevzi Çakmak, 'Menekşe, 

konur ve Hamamöniinde Nişantaşı sokaklarına parke taşı döşen• 
mesi on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Bedeli keşfi (22207.50) liradır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale· 
mine mi;raca'!tlarr. 

3 - İhale günü 5 mavıs 936 salı gijnü saat on buçukta Belediye 
Enr-ümeninde yapılacaktır. 

4 - Teminat bedeli keşfinin yüzde yedi buçuğu olan (1665,5) 
- liradır. 

5 - Teklif mektuplarmm 5 mayıs 936 günil saat 9 buçuğa ka· 
dar Yazı işleri kalemine verilmesi lazımdır. (902) 1-1620 

1 ANKARA LEVAZIM AM!RL!Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 

1 - Genel kurmay daire mi.tdüriyetinde mevcud hayvanlar için 
25.875 kilo biçilmiş arpa yeşili ve yahud yeşil çayır 13-5-936 ta~i
hine müsadif pazartesi günü saat on beşte a!rık eksiltme usulü ıle 
alınacaktır. 

2 - Münakasaya konulan çayırın tutan 517 lira 50 kuruş olup 
muvakkat teminatı 39 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonumuzda görülür. 
4 - Eksiltme Ankara levazım amirliği satın alma komisyonun· 

da vapılacaktır. 
5 - Mi.inal.asava istirak edeceklerin teminatı muvakkate mak. 

buzları ile belli gün ve saatte komisyonumuza müracaatları. (918) 
1-1651 

İLAN 

Çerkez köyünde yaptırılacak 
ohm paviyon ihalesi 14 ıınayıs 
936 perşembe günü saat on beş
te kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. Muh:ımmen bedeli keşfi 

36611 lira 26 kuruştur. İlk temi
natı 27 46 lirad Lr. Şartnamesi 
250 kuruş mukabilinde verile· 
ccği gibi cumartesi günlerin 
den maada her gün öğleden evel 

komisyonumuzda görülebilir. İs
teklilerin ilk te'Tlinat makbuz ve· 
ya me-ktulılariyle 2490 numaralı 
kanunun 2. 3. üncü maddelerin
deki vesaikle beraber teklif mek
tublarını belli gün ve ihaleden 
en az bir saat eveline kadar İs
tanbul Fındıklıdaki Komutanlık 
satın alma komisyonuna verme-
leri (915) 1-1647 

l(ültür Balian!ığından ; 
Ankara İtfaiye meydanında yapılmakta olan orta okul arsası Ü• 

zerinde bulunan ve keşif bedeli 601.5 lira olan enkazın 25 - 4 • 936 
tarihinde yapılan artırmasmde verilen fiatlar haddi layik görülme· 
diğinden satış 29 - 4 - 936 çarsamba günü saat ona talik edilmiştir. 
Scıtış vekalet binasında pazarlılda yapılacaktır. Muvakkat teminat 
mikdarı 46 lirarlır. Artırmaya girmek istiyenlerin bakanlık merkez 
artırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları ilan olunur. (911) 

1-1646 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUÔUNDAN: 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen Ankaranxn Leblebici ma
balıesinde kain ve tapunun 211 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı 
gayri menkUlün 161.280 hisse itibariyle 138.222 hissesinin birinci 
arttırma günü 11.5.936 pazartesi ve 26.5.936 sah gününe tayin edil
miştir ve işbu gayri menkulde icra ve iflas kanununun 127 inci 
maddesi muci':ıince alakadar olup ika'llet~ahı tayin olunamryan E· 
mine nam kadının ma10mu olmak ve tebliğ makamına kaim bulun-
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 1-1652 

İstanbul Belecliyes inden : 
Temizlik işleri için dizel motörüyle mücehhez 6 tane h11susi çöp 

nakliye kamyonu kapalr zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu kam
yonların hepsine 57.660 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnameyi 
29 kuruş mukabilinde, isteyenler levazrm müdürlüğ:inden alabilir
ler. Eksiltme 5 haziran 936 cuma günü saat 16 da daimi encümen. 
de yapılacaktır. İstekliler kanunun tayin ettiği vesikalarla 4133 li· 
rahk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber teklif 
mektub!arını havi zarflarını yukarıda yazılı günde saat 15 şe kadar 
daimi encümene vermelidir. (2264) (B.) 1-1649 

- Anliara Defterd3rlığından: 
İsmi Sana ti Vergisi Madde Senesi Ticaret yeri 

Lira K. 
~ağcı zade Akif Müteahhit 5 58 22 
~ 5 58 9 

2 35 64 

932 Un ve ekmek 
şirketinde 

~ UL·US 

Samsun Valiliğinde~ : 
Terme kazasında yaptırılacak 

Mekteb inşaatına aid ilan 
I - Keşif bedeli "17662" lira 21 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat "1325" liradır. 
3 - İhale 11 Mayıs 1936 tarihine rastlıyan pazartesi gUnü saat 

16 da Vilayet Daim1 encümeninde kapah 2arf usullyle ve toptan 
götürü olarak yapılacaktır. 

4 - Bu ise aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni şartname. 
D - Kesif hulasa cetveli. 
E - Proje. 
F - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 

• G - İnşaat izahnamesi. 
lstiyenler evrakı Samsun Nafıa Dairesinde göre'bilirler. 
5 - Eksiltmeve girebilmek icin Ticaret Odasında kayıtlı oldu· 

'ğuna ve fenni ehliyeti haiz bul~nduğuna dair Vilayet Nafxa Mü· 
dürlüğünr'len alınmış vesika ibrazı şarttır. 

6 - Eksiltmeye girenler bu evrakı görmüş addolunurlar. 
? - Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif mektuplan 

pullu olduğu halde o zarfın içerisinde ikinci bir kapalı zarfla 
olacaktır. 

8 - Zarflar ihale saatınnan bir saat evet imza mukabilinde en· 
cümen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönderi
lecek mektuplarm nihayet üı-üncü maddede yazılı saate kadar gel. 
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapanmış olması 
lizımdır. 

Postada olacak t!Ccİktneler kabul edilmez. 
9 - İhale "2490" sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununa 

göredir. 
10 - Keşif hulasaları~ fenni şartname, Eksiltme şartnamesi ve 

mukavele suretleri İstanbul, İzmir, Ankara Nafıa Müdürlliklerine 
gönderilmiştir. (2136) 1-1567 

Ankara P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
124 lira 74 kuruş keşif bedelli Orman Çiftliği P. T. T. binası 

bahçe dıvan pazarlık suretiyle yaptırılacaktır. Muvakkat teminat 9 
liradır. Eksiltme 30 nisan 936 perşembe günü saat 15 de Başmü
dürJük komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin pazarlıktan evel bu pazarlığa girebileceklerine dair 
Nafıa müdürlüğünden ehliyet vesikası alarak komisyonumuza mü-
racaatları. (834) 1-1457 

Ankara Valiliği Stadyom ve ffi. 
podrom Direli törlüğünden: 

Yarış alanındaki lokanta açık arttırma ile kiraya verilecektir. 
Talihlerin ~rtnameyi görmek üzere direktö.rlüğe müracatleri 
ilan olunur. 1-1459 

Anlcara Vilayetinden : .. 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere satın a]ınacak 32 ta

ne iki demirli pulJuk ve 35 tane üç demirli sandıklı ekici pulluğun 
7.5-936 perşembe günü saat 15 de acık eksiltmesi yapılacaktır, 

2 - Pullukların tutarı 3850 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat direktörlüğünde gö

rülebilir. 
~ - İsteklilerin pullukların% 7,5 tutarı olan banka mektubu ve

ya hususi muhasebe direktörlü~ü veznesine yatırılmış makbuz ve 
teklif mektuplarile birlikte eksiltme günü saat 14 de Vilayet dai-
mi encümenine gelmeleri. (862) 1-1571 

Samsun Halkevi Proje Müsabakası 

Cumuriyet Halk Partisi Samsun İl 
Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

~ Samsunda yaotlacak Hal~~vi b~nası avan projesinin hazırlan· 
ması diplomalı Mimar ve Muhendısler arasında müsabakaya kon· 
mustur, Müddet 30 Mayıs 936 ya kadardır. 

Birinciye 1000 ikinciye 500 lira mükafat verilecektir. Şartname 
ve vaziyet planı Samsun, Ankara, İstanbulda Halkevleri Başkanlık-
larından temin edilebilir. (2163) 1-1563 

Nafıa Bakanlığından 
• 4 Mayıs 1936 pazartesi günü saat 10 da Ankarada Nafıa Bakan. 
lığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 1402,70 lira muhammen 
bedelli 8 adet demir dosya dolabının açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 105,20 liradır. · 
Şartname ve teferruatı parasız olarak Bakanlık Malzeme MU

dür1üğünden verilmektedir. 
İsteklilerin 4 Mayıs 936 pazartesi günü saat 10 da Malzeme ek-

siltme komisyonunda bulunmaları lazımdrr. (835) 1-1508 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYR! MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

Ankaranrn Katolik Kethuda ~~hallesinin ışıklar caddesinde 
kain ve elyevm Müteahhit Kayserıl~ Mustafanın işgali altında bu· 
lunan 5 Kapı numaralı hane 1. Hazıran 1936 tarihinden 31 mayıs 
937 tarihine kadar bir sene müddetle ve açık artırma suretile kira
ya verilecektir. Talip olanların mü~ayedeye iştirak etmek Uzere 
25. 5. 1936 tarihine müsadif pnartesı günü saat 14 16 ya kadar An· 
kara İcra dairesi gayr7tıırrku~ .satış memurluğu dairesinde hazır 
bulunmaları ve izahat almak ;çın ~.e nıezkllr tarihe kadar her gün 
mezkur memurluğa miir<.ı<'tıa 1<11 lu:ı:urr,u ilan cTunur. 1-1615 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

Tahmin Bd. M. Teminat 
M;Jdarr Cinsi Lira K. Lira K. Eksiltme gün ve saati 

50 ton kalın benzin 17750 00 1331 25 4 mayıs 1936 pazartesi 
saat 14 

Yeğenbey şubesi nıükellefleriıı 1cn Akif namına 932 senesi için 
miiteahhitli,;.inden dolayı yukarıda miktarı yazılı cem'an 14 lira ı 
~uruş kazanç vergisi tarhedilmiş ise de şimdiki kanuni ve ticari 
ıkamctgahr bilinemediğinden 15/11 sayılı ihbarnamesi tebliğ edile
nJ~'niştir. 

75 ton ince benzin 29250 00 2193 75 4 mayıs 1936 pazartesi 
n saat 14,30 

1 
.r;u_ ~atroh vergiye miilteJlefin ilan tarihindf'n itiharen 30 gün 

r 1 ı ıraz ha' '-ı ol<l.ı~u tebliğ ye ne geçmek fü:ere Hukuk ..ısulü 
11• .'.emeleri kanunu mucibince ilan olunur. 1-1645 _(910) 

Yukarda yazılı iki kalem benzin yazrlr gün ve saatlerde kapalr 
zarf :suretiyle alınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler her gün 
ve eksiltme için müracaat edeceklerin yazılı muvakkat teminat mak• 
buz veya mektuplariyle kanuni: belgeleri ve teklifi muhtevi mazruf• 
lan belli saatten bir saat evel Kasımpaşadaki komisyon başkanlı.. 
ğma vermeleri İnce benzinin şartname~i 146 kuruş mukabilinde alı• 
nabilir. (1977} l-1482 

SAYFA 1 

Ankara 
Anonim Sirketiııd~n ~ 

' i' , .. -. 1 

Satın alınacak ağaç direlr. 
1 - Direklerin cinsi ve evsaf~ 
a • Kuru çam ağacı 
b - Uzunluk: 8 metreden aşağı olmryacaktrr. . 
c _Baş tarafının kutru: 14 santimetreden a~ağı o1mıya .. ı 

caktır. 
d • Yere gömülecek kısmın kutnı: 18 - 22 santimetTe ~ 
e .. Budaksız çatlaksız ve eğri olmıyacaktır. ~ 
2 - Evsafı yukarıda yazıldığı vechile 150 adet direk aşa• 

ğıda yazılı şartlar dahilinde satın alınacaktır. 
a • Mahallinden Ankara istasyonuna kadar navlun ve sa 

it masrafları satana ait olmk üzere Ankara istasyonunda 
vagon içinde teslim olunacaktır. ... . . • 

b • Direklerin Şirket tarafından tesli.ın almdıgı ıhncı 
gün bedeli fatura mukabilinde derhal tediye olunacaktır. 

c • Müddeti teslim ihale tarihinden itiMaren azami on 
gün zarfında vukubulacaktır. f 

3 - Yukarıda evsafı ve satın alma sartları yazılı 150 
adet direk için beherinin fiatı ile birlild~ nıecmu,1nun fiatı· 
nı bildiren ve direklerin evsaf ve satırı alma şartlannın ka .. 
bul edldiği hakkında yanılacak teklifin nisan 1936 ay1nın' 
30 uncu gününe kadar Şirket Müdürlüğüne hitaben gönde· 
rilm,.~i Ji\?:ım~1l'. 1-1626 

~~~~~~~ ~ ~~~lıtt~~~~·~ ~~~~~~~~ 
~ 

Güzel manzara, bol güneş v~ temiz havalı 
Arsalan ehven fiyatla satın almak istiy~nİe, Beşiktaşta Srren-

cebeydeki Ebülhüda arsalarını ziyaret etsihkr. 1-1607 
~ 

Maliye 
1 - Pazarlığa konulan iş (MaJiye Veka\eti Varidat Umum Mü-

dürlük binasındaki odaların boya ve badana fşi). 
Keşif bedeli (328) liradır. · 
2 - Bu işe ait şartname ve evrakı şunlardır. 
A) Keşif cetveli. 
B) Şartname 
İstiyenler bu evrakı görmek ve fazla mıa}Cıfiat almak için Ma

liye Vekaleti Mim Emlak M:ldürlüğüne m1ftacaat edelıilirleı 
3 - Eksiltme 30 Nisan 1936 pe~embe gilnii saat on beşte Ma

liye Vekaleti Milli Emliik Müdürlüğünde f~P. acaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gite\:eklerd~n Anliara lNafıa Vekaletinirı eh

liyet vesikası aranacaktır. Bu vesilıayı hamil olm1yanlarm ihale 
tarihinden en aşağı sekiz gün evel mezkur·~~ürlüğe ehliyet ve· 
sikası almak için müracaat etır.t:leri Hi21md.rbDaha ~ nra vt11Hla-
<'ak miiracaatlar üzerine vesihı verilmivccektk, (897) 1-1617 

Kuru/ . 
• • 

Ankara Memurlar Kooperatifi 
Şirketinden:. 

Ankara Memurlar KooperatitŞirketi 
sayın orıak]arına-: 

Kooperatifinizin geçen seneki faaliyetile eski za
rarlarını kapatarak bu sene nihayetin.de temettü vere.· 
cek hale geldi~ini arzetmekJe sevinÇ duyarız. 

Kooperatifcilik prensiplerine sadık kalmak ve di
ğer kooperatiflere de bir örnek olmak istiyen şirketi
niz sene nihayetinde tahakkuk edecek muamele fark
larını (temettülerini) esas mukavelenamesinin 18 inci 
maddesine tevfikan yarısı sermaye ve diğer yarısı alış 
veriş nisbeti üzerinden ortaklarına (ristume edecek) 
de1 O-ıtacaktır. ' 

Ristum muamelesini tanzim icin bir istihla.l{ cüzda
nr ihdas edilmiştir. 1 Mayıs 1936 tarihinden itibaren 
gerek merkez ve gerek Yenişehir mağazalarından or
takların yapacağı her nevi mübayaat bu cüzdanlara 
kayıt olunacaktır. 

İstihlak cüzdanlan şirket merkezinden ortaklara 
tevzi edilmektedir. Sayın ortaklann ~tihtak cüzdan
larını almak üzere bugünden itibaren karnelerini ha
milen şirket merkezine müracaatlannı diler, bu vesile 
ile de sonsuz saygılarımızı sunarız. 

1-162Q İDA 'R'R H'RYRTt 
~ .,, . . . ' . ~~ . ~ . . .. ~ . 



· SAYFA 8 
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~~. , • 'Q llACl 
~-ANZUK . 
• 

En eski nasffları bile pek kısa 
biı zamanda tamamen ve kökün

den çıkarır. 
Umumi deposu: !ngiliz Kan· 

zuk e<"7. <ı nf'si, her ec:z;ıne:le bulu· 
nur, ric\dı ve müessİI bir nasır 

~ Çocuk Doktoru 

~Dr. Sanıi Ulus ~ 
~ ~ 
~~Ankara Doğum ve Çocuk ~ 
~ Bakımvei çocuk ~. 

mütehassısı 
Adliye Sarayı caddesi, Altan 

sokak Ortaç apartımanı 
Telefon; 3951 ~~ 

Her gün üçten sonra hasta- ~ 
/arını kabul eder. ~~ 

FRANSIZCA 
iNGİLİZCE 
ALMANCA 

VE 
lTATjYANCA 

8 
E 

YALNIZ 

' 
ı 

z 
MEI(TEBiNDE 
SERİ ve iYi 
BİR ŞEKİLDE 

öGRENEBiL1RSlN1Z 
Ankara - Ali'Nazmi 

Apartmanı 

1stanbul - 373 istiklal 
Caddesi 

M. M. VEKALETİ 
S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 
ı: - Her bir metresine biçilen 

e<leri 960 kuruş olan 200 tane 
soba müteahhit nam ve hesabına 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartanmesini parasız al
mak ve örneğini görmek istiyen
lerin her gün komisyona gelme· 
ı~rı. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 
li;:\.,;ınun 2 ve 3 cü maddelerinde 
ya2.111 belgelerle birlikte kanuni 
29ı liralık muvakkat teminatla
rı ii~ ihale günü olan 2.5-936 C. 
Ertesi giinü saat 15 de M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na !'.{etmeleri. 
·--------~--.-- ~ 

imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşrİy?. h idare 
eden Yazr işleri Müdüri." 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarmdn 
Ulu11 Basrmevinde basılmıştır -

Ut:US 28 NiSAN 1936 SAU 
es±: 

1'iirl{ Hava [{uru.mu . 

PIY ANG·OSlT 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etrrıi~tir. 

Yeni tertip planını görünüz 

1 ci keşide 11 . mayıs - 1936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15 ClOO, 12 000, 10.000 liralık ikramiye. 
lerle (?O 000) l ir;,lık Fr mü ,afat vardır. 

Valilio·ind en: 
Mahallesi. Sokağı Cinsi U. No. Metruke No. 
Vattarin Vattarin Ev 181 1993 118 

Yu1·cı ıda yazılı üç oda, sofa, tarasa, mutbah, odı.ınluk ve kömür· 
lüğii mii .. temil ve aylık icarı muhammeni olan ~5 lira bedel üz.er.in· 
den açık artırmıya konulmustur. Kira müddetı mayıs 937 tarıhme 
kadar olup ihalesi 14 m-ıyıs 936 perşembe günü saat 15 de yapıla
caktır. İstı:klilerin scrniti öiTrenmek ve pey sürmek üzere sözü ge
çen gün ve scı<ıtte 23 lira 44 kuıuc:luk di oozito makbuzu ile defter-
d·:ır1·1·ta k•ınıhn ko:n"•yona mi.iracaatleri. 1-1641 (898) 

V l ....... d a ı to· n en: 
'\ 

Jllh!ıallesi So!tağr Cinsi · U. No. Metruke No. 
Vattarin Vattarin Ev 10-21 /2009 124 

Yukamla yazılr üç oda, hala, matbah, odunluk, kömürlük, kiler ve 
saireyi miiştemil evin aylık kur 26 lira üzerinden sürülen bedel 
haddi layik g-örülmediı?;inden ihale işi 2 mayıs 936 cumartesi gü
nü s;ı.at 11 de yaprlmak üzere artırma isi ongün uzatılmıştır. İs
teklilerin sözii geçen gün ve s~atte 24 lira 95 kuruşluk dipozito 
makbuzile defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatleri. 900 

1-1643 

Ankara D?fterf 6 lrl 1~ndan: 
VerJYi Mi.k. Senesi Tarh No. Hes. No. İhb. No. Mükellefin adr 

210,79 933 362 1934 14-78 Müteahhit Muk-
dim Afif 

Yukarıda adı yazrh Yeğenbey şubesi mükelleflerinden Müteah· 
hit Mukdim Afif vefat ettiği anlaşılmış ve varisleri de tesbit edi
lememiş olduğundan varisleri kimlerse ilan tarihinden itibaren 30 
gün zarfında işbu vergiye itiraz hakları olduğu tebliğ makamına 
kaim olmak ~zere ilan olunur. 1-1648 (917) 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET . 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Tabakhane semtinde Boyanhane mahallesin
de Boyacı sokağında 3 numaralr evde oturan ve T. C. tebaasrndan 
olup Ankarada Atpazarı yokuşu çarşısmda 128 numaralı mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek tarihindenberi terzilik ticaretiyle 
iştigal eden ve Ticaret odasının 1342 sicil numarasrnda mukayyet 
bulunan Ohanes Kazas'm unvanı ticareti Ohanes Sucu olarak tes
cil edildiği gibi bu unvanİn imza şekli de Ticaret kanununun 42 
inci maddesi mucibince dairece 27.4.936 tarihinde tescil edildiği i
lan olunur. 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ Tİ-CARET 
MEMURLU ÖUNDAN ! 

Ankara vilayetinde Yeğen Bey semtinde Hacı Esap mahallesin
de Kumrulu sokağında 21 numaralı evde oturan ve T. C. telbaasın· 
dan olup Ankarada Hamamönünde 46 numaralı mahalli ikametga· 
hı ticari ittihaz ederek tarihindenberi Hurdavat ticaretiyle işti
E:"al eden ve Ticaret odasrnrn 1412 sicil numarasında mukayyet bu-· 
lunan Nesimin unvanı ticareti Nesim Parlayan olarak tescil edil
diği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci mad: 
desi mucibince dairece 27.4.936 tarihinde tesdl edlidiği ilan olu· 
nur. 1-1638 

Tekirdağ Belediye Başkanlığından 
Kapalı zarf usuliyle eksiltn1e ilanı 

l - Eksiltmeye konulan iş: Tahminen 320 hektarlık Tekirdağ 
Kasabasının hali hazır harita ve müstakbel planının tanzim ve trt"
simi işi. 

Tahmin edilen bedel: (9600) liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Hususi şartname. 
B - 2290 sayılı yapı ve yollar kanununun emrettiği hali hazır 

harita ve müstakbel şehir planlarına ait fenni şartname. 
C - Mukavele projesi. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Tekirdağ Belediyesinde ek· 

siltme komisyonunda görebilirler. 
3 - Eksiltme günü 8 .5.936 cuma günü saat 15 de Tekirdağ be

lediye encümeni odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ic:;in 720 liralık muvakkat teminat 

varakası ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gösterme
si lazımdır. 

Bu işe girecek isteklinin sehircilik ve haritacılık i~lerinde ih· 
tısas sahibi olması ve böyle işleri yaptığına dair Noterlikçe musad· 
dak fotoğraflı ehliyetrı:ome ve Ticaret odası vesikalarını eksiltme 
gününden 8 gün evvel Tekirdağ Belediye Başkanlrğrna müracaatla 
kaydettirm<>si lazımdır. 

6 - Teklif mektuolan ynlr~rna (3' i,inrü m::ıddede yazılı saat· 
tan bir saat evveline kadat" Tekirrlağ B ~lerliye Başkanlığına geti. 
riierek eksiltme komisvonu reislF<ine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mt ktuplann nihavet (3) üncü mad
dede va:nh saate kadıır gelıııi~ olmasr ve drş zarfın mühür mumu 
ile ivice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabııl erlilmez. 

7 - Tavin olıını:ın eksiltme "İinii ve sa::ıtirıde EncUmen huzurun
da arılacak teklif mektıınlıırrnda en müsaid haddi layık görülürse 
kı:ıt'i ihale· vanı1:ırı:ıktrr. (896) 1-1631 

· An!~ara Ü.:;maı ]ı Ba n·k.asından: 
«% 5 faizli, 1918 tarihli Dahill istikraz tahvilleri hamil

lerine: 
«1 Mayıs 1926 vadeli ve No. 37 li kupon parasının, 1 Ma

«yrs 1936 dan baslryarak, Osınanlr Bankasının Galata ve 
«Anl·ara İdarelerile Vilayet merkezlerindeki bütün şube
«leri gişelerinden ödeneceği ilan olunur.» 

1-1634 

:·~:·_·l -~ 

-E 1\1 N YE • 1 
Günlük kasa mevcudunuz .Kıym etli eşya ve evrakmız içia 
Her boyda kiralık ka~alar - Senelik 3 liradan 16 liraya kadar Mahrem dE\İreler 

. . 
Ankara Valili«md· en: . . o . 
Mahallesi Sokağı 

Akşemsetti~ Aralık 
Cinsi U. No. Metruke No. . 
Arsa 12/34 106 M2. Tamamı nak

ten ve peşinen 

Yukarıda yazılİ arsa mukaddema 430 lira bedelle talibine ihale 
edilmiş ise de teabhüdatm ifa edilmemesinden iha!esi fesholuna-
rak arsanın mülkiyeti yeniden artırmaya çıkarılmış ve talibi tara
fından sürülen bedel layik hadde görülmediğinden ihale işi 2 ma-
yıs 936 cumartesi günü saat 11 de yapılmak üzere m~zayede on gün 
uzatılmıstır. 1steklileTin sözü geçen gün ve saatte 32 lira 25 kuruş
luk dep~zito mukabilinde defterdarlıkta kurulan satış komisyonu-
na müracaatleri. ............ ............ 1-1642 (899) 

Satılık Arsa 
Yenişebirde Şurayı Devlet ya

nında i-ki arsa satrlıktır. · 
Adliye Vekaleti karşısında 

Altan sokagında 3 No. ya müra-
caat. Tel: 2860 1-16'!0 

Kiralık Ev 
Yenişehir VekaletJe.r yakrnrn .. 

da Konur sokağında No. 14 e·ıin 
her iki katı veya ayrı ayn kira
lıktır. İçind ekilere miircı<"acıt. 

1-1637 

ANKARA P ~~LAS 
• 1 

Salı al{şamı 

Meşhur üç AMERiKALI dansözlerin 

Paviyonda «Debut»leri 

Çarşamba al{şamı 

Soiree Diplomatique 
Cumartesi ak.şamı 

Diner Dansant de Gala 
''The six funny fellows" orkestra5ı "İgne Karena" meşhur dansöz v~ 

"Sora von Lazewska" ses harikası iştirakleriyle 

. ; . . ,..,,_. ~·-.:.· .. • . .. .. " ·.· .. ' . .. - . 

• 
( YENi J Si 

BUGÜN G ü:~DÜZ 
MADAM DUBARl 

Brtün d'1nya.nm gözhebeği sa,' ~ın 
yıldız GİTT A ALP AR'm şahe~eri 

GECE 
Hı' l .K OPERETi T"' JtAF·r1D • N 

BEYOGLU CICECI 
OPERET 3 PERDE 

Iı~ALAR f KULÜP) 

BUGÜN BU GECE 

Gnstav Freohlich. Lyda Barrova 

g;bi iki büyük sanatkarın· vüc .da 

gehn.likleri emsalsiz bir ~a~ - · r. 

MASKELİ BALO 


