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Alman cevabının akisleri 
İııgilizlerc göre cevab tahrik edici 

değil, f ak~at tenli ide değer yerleri var 

Fransız mahfilleri ise cevabın hemen 
lıemen menfi oldıığunu söyliyorlar 

Londra, 2 (A.A.) - Röyter ajansı. 
run ııyasal m'lhabiri yazıyor: İngiliz 

mahfillerinde, alınan muhtırasının İngi
liz kamoyu fzerinde uzlaştırıcı bi.r te -
sir yapacağı ve kallanılan lisanın her 
halde tahrik edici mahiyette olmadığı 

kanaati vaı-dır. Bununla beraber muhtı
ranın bir çok noktadan tenkide değer 

olduğu bildiı ılmektediı·. İntikal devre
si hakkında, Almanyanın görüşmelerin 
iyi bir neticeye varmasına kadar Ren 
bölgesini tahkim etmemek teahhüdünü 
reddetmesi bilhassa inkisar uyandır • 
maktadır. Böyle bir teahhüd maddi ola
rak hiç bir fark ihtiva etmemekle bera
ber anlaşmazlıklann uzlaştınlmasına 

ehemiyetli surette hizmet edecektir. 
Almanya'nın Fransa ve Belçikaya 

hiç bir zaman tecavüz etmek niyetinde 
olmadığının teyidi, Londrada hararetle 
karşılanmış ve görüşmeleri mümkün
leştirmek için Almanya tarafından ya
pılmış büyük bir yardım olarak sayıl. 

maktadır. 

Buna kar§ı, Almanyanın önümüzde
ki kunnay görüımelerine itiraz etmesi 
Londra'da §iddetle tenkit edilmektedir. 

====---===----=--============= 
Ba~beıke 

p 1 K 

Bu görüşmelerin alman hükümeti için 
anlaşılmaz bir §ey ve gÖrÜ§meler ıçm 

de zararlı olduğa hakkındaki delil ka
tiyen kabul edilmemektedir. 

İngiliz hükümeti, fransız ve Belçika 
ile İstişarede bulunmadan alman muhtı
rasına cevab vermiyecektir. 

Bunun için de az çok bir müddet 
geçeceği sanılmaktadır. B. Eden bugün 
Fon Ribbentrop'u görerek yeni bazı 

izahlar istiyecekti, buna, dün öğleden 

(Sonu 6. ancı sayfada) 
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Negüs'ün ita!yanların b!>Zg"na ı~c rat' ifı hassa crs!ıer!erfrı en bir grup 

Lonclra, 2 (A.A.) - Royter
den: 

İmparatorun ord~sunun Aşan-

AVl STt;R\ DA l\IECBt:RI 

ASKERLiK HiZMETi: 

gi gölü önünd ... ki bozgunundan 
s~nra, Dessie yo\ı birinci ita!}an 
kolord"su ile Aussa sultanlığı ül
ke 1ni işgal P-d~n kıtalara açılmış 
buh•nmaktadır. 

llery.•rdc 5 kuruş 

Fıhm: 

Demokrasi 
lspanya'da sollar kazandıktan 

sonra, İngiliz gazetelerinden biri: 
- Eyvah bir memleketle el alta 

demokra.i yıkıldı, 
Bir bQfkcuı da: 
- Çok §Ükür bir memleket cla

ha demokrasiyi korudu, 
Diyordu. Artık siz demokrasi

nin ne olduğunu anlamak için ki
tab karıştırıp durunuz. 

Hitler'i demokrasinin düşmanı 
sayanlar, Avrupa'da hiç bir hükü
metin ve fırkanın 45 milyon rey-

• • den 44 mılyonunu kazanmış oldu-
ğunu mis::ıl diye gös!ereme:r.ler. 
Na"vonal . sosyalizmin idare şek
li dcnokrasinin malum şekilleri
ne ne lladaJ· zıd iae, alman seçimi, 
Hitler'in hakiki bir halk itimadı 
üstünde durduğunu göstermiştir. 

Fakat Hitler ve eski lransız 
ba<;vekili T ardyö ayrı ve aykırı 
fikirde değild:r/er. T ardyö, parla
mento hayatından çekilirken, de
mokraıt;nin buniinl Ü şekline ıs • 

yan ettiğini söyliiyor: '' - Niçin 
adedin esareti altında kalmalı? 
Ade-lin idnde cahiller. ahmak • 
lar. iı bilmezler. tecrübe görme
mider var. Bir kisi, milli bir me
sele h"kkıncla bin kişiden doğru 
gört>bilir! " 

Znten Hitler de böyle yapıyor: 
"- Benim lihr•mde olanlar bana 
rev lJersinler. Rana rev verm:yen
lerin nP fikirde olduklarını bil-
mek bile istemem. '' ** 

Kemal ÜNAL 
Başbakanımız, geçen yaz Doğu 

Anadoluya giderken, Adanada, pa
muk yetiştiricilerden, bol ve iyi mah
sul istemişti. Ziraat alanındaki buh
ran her yerde istihsali darlaştmrken 
Şef; türk çiftçisine, daha bol pamuk .. 
diyordu ve bu bolluğun tek şartı iyi 
olmaktı. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Sovyetler bir
liğinin, bir üçüncü devlet tarafından 
dıt Mogolistana taarruz yapılırsa 

Sovye\ hükümetinin silahlı yarduna 
mecbdr olacağı hakkmda Moıkova· 
daki Sovyet birliği büyük elçisine 
yaprlan beyanat Mançuko • Sovyetler 

birliği ve dıı Mogolistan sınırları hak
kında Japonya tarafından beklenen Çel~o loval{ya lcii~iik: 

aııtant devl(.l.tlerinin aydınlatmayı nihayet temin etmiştir. 
Gazeteler, şimdi Japonya ile Mançu
kuo arasındaki müşterek smırın açık 
bir surette anlaşıldığını ve Nankin hü

kümetinin hemen hemen muhakkak 
olan İştirakinin vaziyeti daha zor bir 
hale soktuğunu kaydediyorlar. Henüz • 

aydınlatmaya muhtaç cihet mevzii 
sınır hadiselerinde de Moskovanın işe 
karışıp karışmıyacağıdır. 

Batıda, Gonc\arın iıgali henüz 
resmen teyid edilmemiş olmakla 
beraber, İtalyan devriyeleri Tsa
na gölü kıyılarına varmış bulunu· 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

DÜZELTME: Dünkü fıkranın ilk 
kelimesi "yazıcı'' olacakken tashih 
yanlışı olarak "partici" şeklinde çık
mıştır. Özür dileyerek düzeltiriz. 

Devlet, türk pamuğunun iki pa
zarım birden genişletmişti. İçerde 
dokuma endüstrisi, dışarıda kliring 
piyasası, pamuk yetiştirenleri tat
min edecek fiatlarda pamuk alıyor
du. Ancak her iki pazar, bol fakat 
iyi mahsul istiyordu. 

Bol pamuk, geniş ekimle alına
caktır. Türkiyenin güzel ikliminde 
pamuk yetiştimıeğe elverişli alanlar 
oldukça büyüktür. Bugünkü ekim 
sahasını birkaç kat artırmak ise her 
zaman mümkündür ve bu, nihayet 
bir sulama ve toprağı hazırlama işi
dir. Türkiye lş bankasının 26 mart
ta toplanan umumi heyetinde, ida
re meclisi; pamuk için "sulama işine 
ayrılacak yüksek paralar, fazla is
tihsal kıymetiyle ödenebilir" diyor
du. Yurdda büyük işler yapan bu 
müessesenin, bol pamuk istihsaline 
verdiği ehemiyetle bunun başanlış 
yolunu tayindeki salahiyetini hepi
miz kolayca ölçebiliriz. Banka rapo
runda pamuğumuzun dış ticaretteki 
kıymeti üzerinde aynca durulmut
tur. "İhraç mallanmızm mikdannı 
artmnak isterken, istihlaki zaruri ol
mayan ve yarını lüks addedilebile
ceklerden ziyade kolaylıkla satdabi
lecekleri fazlalaştırmak" prensibi i
zah edilmekte ve bu mevzuda en e
hemiyetli mevki pamuğa verilmek
tedir. 

iyi pamuk; iklime uygun yüksek 
\'Uttta tohumla, bilgili ve sürekli bir 
çalıımanm mahsulüdür. Devlet yıl
larca evel kurduğu pamuk ıslah is
tasyonlarmda yurdun her bölgesine 
yara,an tohumu bulmuş ve hazırla
ın br. Gecen aylarda cık n bir ka
nu la d önümiizdeki istihs.,l yılı i
çin İyi tnhuml.,rln e'·im temin edil
nı;sf r. Fena tohumların karışmaması 
-.e iyin"n soysuzlaşmaması için alı-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Domei ajansı Buir gölünün batı 
cenubunda ve batısında dün yeni ve 
mühim bir çarpı§ma vuku bulduğunu 

bildiriyor: Oı§ Mogolistan kıtalarına 
12 tayyare iltihak etmiştir. Japon • 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

--~----··.-----~-

DEYLt HER \l,DA GÖRE: 

İtalyanın Avrupa 
işleriııe karışmak 

için ileri sürdüğü 
şartlar 

Londra, 2 (A.A.) - Deyli Herald 
gazetesine göre, dün aktam Parise 
hareket eden Fransanın Roma büyük 
elçisi B. dö Şambrön ltalyanın, aşağı· 
daki ıartlar içinde Avrupa işlerine iş
tirake hazır bulunduğunu B. Flan
dene bildirmittir. 

1 - Zecri tedbirlerin hemen kaldı· 
rılması, 

2 - Habeşistana kartı olan hare
ketinden dolayı milletler cemiyeti ta· 
rafından ltalya aleyhi.ne yapılan itha
mın hemen geri alınması, 

3 . Sulh görüşmeleri ltalya ve Ha· 
beşistana bırakılacak milletler cemi
yeti bu işe karışmıyacaktır. 

l wlya 1 :J lerle tenıcısn gireceh 
Roma, 2 (A.A.) Royter Ajan

sı bildiriyor: 
İtalyan hükümeti, habeş an· 

laşmazlığmm halli için, 13 ler ko
mitesiyle temasa girmek hususun
daki çağrıyı kabul elmİ§tİr. 

B. Şıışnig, bir müfrneyi teftiş ederken 

Prag, 2 ( A.A.) - İyi haber alan 
mahfillerden öğrenildiğine göre, çe
koslovak hükümeti, Avusturya hükü

metinin mecburi askerliğin kuruluşu 

(Sonu 6. ıncı •aylada) 

''{T) 
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X•I. 

r c•l1ı 
Tokat Ereğinde biri yalnız ka

la öbürü lıala - kala olmak üzere 
iki köy adı buluyoruz. Kelimenin 
telaffuzJ tamamiyle kala ve ''ka
la - kala' dır. Kelimelerin Sümer
ce manaları şunlardı. Deimel' e 
göre [1 }. 

Kala güçlü kuvvetli, kaba, 
haşin, vah~i ve bodrum. 

Kala - pahalı, değerli [2]. 

[I] Sümerisches glossar. 
[2] Arapça gala kelimesine dik

kat. 

Ka 
J'a 
Galu 

11. U. TAl\'Kl 1 
- ağız, nehir ağzı, açıklık. 

büyük kapı. 
dev. 

Galirpu bulutlu örtü ü. 
Hilaire de Barentona göre: 
Gal büyük, geniş 
Kal - prens, istirahat yeri 
Kal büyük, şehir, mahal 
Kala ) 
Kalağ) - büyük ağaç. 
Bugüukü Türk lehçelerinde bü-

yük Türk lugatine göre 
Kalak (Azeri) top, yı3ın, kü-

me 
Saylayı çeliriniz 

===============================================================================:==========~ 

Evelki gece gençlerimizin Halkcvinde yaptıllları beden terbiyesi hareketleri (Yazısı 5. İnci sayEamı:r.da) 
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SON DAI(iK.4. : 

B. Eden Fraıısa ve Belçika elçilerine 
iki eheıniyetli vesika verdi 

Londra, 2 (A.A.) - Eden, bu
gün Fransa ve Belçika elçilerini 
kabul ederek kendilerine iki che
miyetli vesika vermiştir. 

Bunlardan birincisi, Almanya 
ile yapılacak görüşmeler yarıda 
kalırsa İngiltere Fransa ve Belçi
kaya beyaz kitab gereğince yazıl
mış granti mektubudur. Bu mek
tubun bugün verilmiş olması mez
kur taahhüdün hemen meriyete 
girmekte olduğu manasına gel 
mez. Uzlaşmanın yarıda kaldığı 
İngiltere, Fransa ve Belçika ara
sında danışmak suretiyle tesbit e-

dildikten sonradır ki, meriyete gi
recektir. Böyle bir kararın veril
mesi için ise üç Lokarno devleti 
arasında bir konferans toplanma
sı hemen hemen zaruridir. 

ikinci mektub da, İngiltere, 
Fransa ve Belçika kurmayları ara
sında yapılacak muvakkat görüş
meler hakkındadır. Bu mektubda, 
mezkur görüşmelerin sıyasal çer
çevesi çizilmektedir. 

Fransa elçisi yarın sabah Pari
se hareket ederek bu vesikalar 
hakkında hükümetiyle görüşecek
tir. 

İtalyanlar Gondarı işgal ettiler 
Roma, 2 (A. A.) - 172 numa

ralı resmi harb tebliği: 
Maraşal Badoğlio telgrafla bil

diriyor: 
Dün askerlerimiz Gondar'ı iş

gal etmişlerdir. Tafsilat gelecek 
tebliğde verilecektir. 

Roma, 2 (A. A.) -173 numa
ralı harb tebliğine göre, Gondar'ın 
düşmesi ile biten İtalyan hücumu 
üç koldan yapılmıştır. Decaz Aye-

lu ile Ras İmro kıtaları cenuba 
doğru kaçmaktadırlar. 

Aşangi gölünün şimal kısmın
da İtalyan topçusu ve tayyareleri 
büyük faaliyet göstermişlerdir

Habeş kuvvetleri Udeba'da ve So· 
efli ile Mayan arasında püskürtül
müşlerdir. 

Somalı cephesinde yeni bir şey 
yoktur. 

Sınır hadiselerinden sonra 
Mogol topraklarında ~arpışmalar 

devam ediyor 
Moskova, 2 ( .A.A.) - 31 mart

ta bir japon - mançuko müfrezesi 
on onbeş kamyon içinde ve bir ba
tarya topun, tankların ve tayyare
lerin himayesi altında Mogolista
nın Adiktolon hudud mevkiine hü
cum ederek ele geçirdikten sonra 
sınırdan 45 kilometre içerde bulu
nan Tamsik yakınına kadar ilerle
mişlerdir. Mogol sınır muhafızları 

yardımcı kuvvetler alarak müte
caviz müfrezeyi geri çekilmeye ve 
Adiktolonu tahliyeye mecbur et
mişlerdir. 

Bu kerre japon - mançuko müf · 
rezesi yardımcı kuvvetler alarak 
hücumu tekrarlamıştır. Gelen ha
berlere göre çarpışma mogol top
raklarında devam etmektedir. 

TÜRK - SOVYET DOSTLUGU 

' ' oks cemiyetiıı de ),ir toplantı 
Moskova, 2 (A.A.) - 31 martta 

Voks cemiyeti merkezinde yapılan bir 
toplantıda altıncı türk tıp kongresine 
iıtirak eden Sovyet doktorlar heyetinin 
verdiği izahlar dinlenmiştir. Toplantı-

da Türkiye Büyük Elçisi B. Zekai 
Apaydın ile Sovyetler Birliği sıhat ko-

rniseri Kam in ski, V oks cemiyeti başka
nı vekili Çernivski, dış bakanlığı birin-

ci fark şubesi direktörü Zukerman, 
maruf Sovyet doktorları, Türkiye Bü. 

Yiık elçiliği, dış komiserliği ve V oks ce

rniyeti ileri gelenleri ile diğer zevat 
hazır bulunmuşlardır. 

Heyet başkanı profesör Danişevski 
ve heyet azasından Prof. Burdenko ve 
luria tüa·k tebabetinin genel sıhatin 

korunması yolundaki başarıları hakkın

da entereasan bilgiler vermiş ve Sov -

Yet heyetinin gert'k ha'k, gerek hükü -

illet ve s:hat bakanlıgı tarafından husu
si bir ihtimam ve ar kaya mazhar ol -
duğunu bildirmiştir. 

Profesör, türk ve sovyet doktorla -
rı arasındaki işbirliğini kuvvetlendir -
mek için Sovyetler Birliği ilim kurum
larının mühim neşriyatiyle büyük sov
yet türk ansiklopedisinin tam neşriya • 
h"'ın Ankara'ya ve lstanbul'a gönderi • 
leceğini kaydetmiştir. 

Büyük Elçi B. Zekai Apaydın, Sov

yet bilginlerinin Türkiye'ye ziyaretin • 

den doğan güzel neticeleri kaydettik -

ten sonra. heyet aza11na teşekkürlerini 

bildirmiş ve bu ziyaretin Türkiye ile 

Sovyetler Birliğini bağlıyan kültür bağ

larının bundan böyle gelişip kuvvetlen. 
mesine yarayacağı kanaatini göster • 
mittir. 

Sovyet sıhat komiseri ve bütün ha
:ıır olanlar adına türk sıhat bakanı Re • 

fik Saydam'a çekilen bir telgrafta Sov

yet tıp aleminin, tıp sahasındaki Sov -
yet • türk teşriki mesaisinin b.ından 

sonraki inkişafına hadim olmağa hazır 
bulund"1ğunu bildirmi,tir. 

;:J nisan çocuk ha/tasının zengin ve dolgun bir programla kut!anmasını 
•n~layacak olan komite dün, Çocuk esirgeme kurumu reis vekili B. /:•sanın 
reısliğinde toplanmış ve bazı kararlar almıtlır. Komite, halta içinde tekrar 
toplanacaktır. Resmimiz komiteyi toplantı halinde gösteriyor. 

DIŞ HABERLER 
Kl Rl\1 YLAR AHASJNDAKl il"'ALYAN .. J-J1\BES llt\RBI 

' GÜR( :"j JEi.ERE DOf;Rl': 

I"'oyd Corc 
]conusmaların 

~ 

ale)Tlıinde 
Londra, 2 ( A.A.) - Kurmaylar 

arasında yapılmasr düıünülen görüş

meler hakkındaki itirazlar bu sabah
ki gazeteler tarafından ehemiyetle in
celenmektedir. 

Taymis gazetesine gönderdiği bir 
mektupta B. Loyd Corc, 1914 de ya
pılan askeri andlaşmalar zincirinin 
harb doğurduğunu kaydederek bu gi
bi andlaşmaların ciddi diplomatik 
görüşmelere engel olduğu hakkında
ki görüşünde ısrar etmektedir. 

Deyli Meyi gazetesi de Loyd Cor
cun bir makalesini neıretmektedir. 

Bu yazısında eski İngiliz başbakanı 

askeri konuşmaların şiddetle aleyhin
de bulunduğunu bildirmektedir. 

Deyli Meyi gazetesinde yazan 
Lord Biver Bruk İngiliz milletinin, 
yabancı sınırlarını korumak için bar
ba sürüklenmek mecburiyeti karşı

sında kalmak İstemediğini bildirmek
t~dir. Bu bakımdan millet, hükümeti 
taahhütler politikasından vazgeçme
ğe ve Lokamo andlaşmasından vaz 
geçtiğini ilan etmeğe mecbur etmeli
dir. 

Fran .. a Yt' Bt'l<:ikaya ~ömfrrilt•
cek nwktup lıakkmdaki karar 

Londra, 2 (A.A.) - Kabine dün
kü toplantısında, Fransa ve Belçikaya 
gönderilecek mektup hakkındaki ka
rarını vermiştir. Bu mektupta, uzlat· 
ma yarıda kaldığı takdirde tahrik 
edilmeden yapılacak herhangi bir ta

arruza karşı Fransa ve Belçikanın 

emniyetini temin için İngiliz hüküme
linin gereken tedbirleri alacağı bildi
rilecektir. 

Mektup bugün fransız ve Belçika 
hükümetlerine verilecekt:.r. ----·-----
SO\ l ET - MOGOL 

PAKTINDAN SONRA 

Uzak: şarkta vaziyet 
aydınlandı 
(Başı 1. inci sayfada) 

mançukuo cihetinde ölü ve yaralılar 
vardır. Mançukuo hükümeti şiddetle 
protestoda bulunarak bu yeni hadi
senin durumu vahimlettirdiğini bil

dirmiştir. 

Gazeteler, Japonyanın yeni sınır 
hal tarzını muvakkat olarak sayıyor
lar. Mançukuonun emniyeti ancak sı
nır bölgelerinin askerlik dışı hale ge
tirilmesi ile temin edilecektir. Sov
yetler birliğinin ise fransaya dış Mo
golistana ve Nankin hüküınetiyle yap
tığı henüz karanlık anlaşmalara da
yandığı ve Mançukuonun çevrilmesi 
suretiyle Japonyanın Asy.'l kıtasında 
yayılma sıyasasına karşı bir mukabil 
harekette bulunmak istediği anlaşıl
maktadır. 

Sımr lıiidiseleri deı'nm f•di,·or 
Mcsk?va, 2 (A.A.) - Ulanbator -

dan bildiriliyor: 
Adikodolon sınır karakolu ile Tam

ıitbulak arasında mogol ve japon -
mançuri kıtaları arasında vuku bu
lan miisa•leme bütiin 31 mart günü 
ile 1 nisan gecesinin bir kısmında de
vam etmiş ve 1 nisan sabahı nihayet 
bulmu!ltur. Mogol kıtaları mançurili-
1~,.· sınıra defetrnişler ve ağır zayiat 
verdirmi!llerdir. Adikadolon sınır ka
"akrılu t~krar İş0al edilmiştir. 

Mo k wa, 2 ( A.A.) - Ulanbator -
dan bil iriliyor: 

Kuantong ordusu kumandanlığı 
tarafından son hadiseler hakkında 
yapılan bir telgrafa göre, japon -
mançuru kıtalarının mogol toprakla
rına yirmi kilometre kadar girdiği sü
kutla geçilerek 12 mogol tayyaresi
ı . in MPnçuri askerlerini bombardıman 
ettiği ve bunları mukabil taarruza 
mecbur eylediği bildirilmektedir. Bu 
haber yalanlanmaktadır. 

Aşangi bozg·unundaı1 sonra 
J)essic yolu ital~ranlara açıl{· Garpta (la 

İtalyan J,~vri ycleri 1,saua 
k.ıyılarıııa Ve rdı ~ar 

(Başı 1. inci sayfada) 

yorlar. Bozulmıyan tek habeş or
dusu Ogadende Ras Nasibu ordu
sudur ki, bu orduya da Graziaııi
nin hücumda geçikmiyecegi sanıl
maktadır. Aşangi gölü muharebe
si hakkında Eritre kaynağından 
alınan tafsilata göre, habeş mu
haripleri ve hele imparatorun mu
hafız kıtaları askerleri büyük bir 
yiğitlikle İtalyan kıtaları üzerine 
cepheden ve yanlardan saldırmış
larsa da teksif edilmiş olan hafif 
lopçu ve mitralyöz ateşile biçil
mişlerdir. Habeş kumandanı İtal
yanlara karşı hemen bütün cephe
den üç defa çok derin bir hücum 
dalgası göndermiş ve fakat her 
def asında da İtalyanlar mevzilerini 
bırakmamıslardır. Saatlar geçtik
den sonra babeşler eski mevzile
rine püskürtülüp de yorgunluk e
mareleri göstermeye başla} ınca, 
İtalyanlar şiddetli bir ateş hima
yesinde mukabil hücum yapmış
lar ve Negüsün ordusu binlerce Ö· 

lü ve yaralı bırakarak çekilmeye 
mecbur kalmıştır. 

1'ayyarel(•rin )"llrarbğı 

Habeş tahşidatını İtalyan keşif 
tayyareleri haber vermişti. B!>lge
nin küçük köyleri habeş kıtalariy
le dolu idi. söylendiğine göre, biz
zat İmparator Aşangi gölünün ce
nubunda bulunuyordu. İtalyan 
mevzileri Aşangi gölüne giden 
kervan yolunu tutmakta idi. 

llk habeş hücumu saat 5.45 de 
yapıldı. Habeşler yığın halınde 
cepheden ilerled"ler ve İtalyan mit
ralyözleri habeş saflarında derin 
boşluklar açtı, yanlardan da buna 
benzer hücumlar yapıldı. İtalyan 
sol cenahına, imparator muhafız 
larını saldırdr. Muhafız kıtaları 
askerleri İtalyan topçusu ve mit
ralyözleri üzerine büyük bir yiğit
likle atıldı ve fakat korkunç zayi
atla püskürtüldü. 

Negİİ.<i neden taarruz (•iti? 

Royterin İtalyan şimal ordula
rı nezdindeki muhabirine, bu 'Za
yiatın ölü ve yaralı olarak 7000 e 
yükseldiği söylenmiştir. İmpa
rator bu muharebeye, Badoglio
nun taarruz edeceği kanaatiyle da
ha önce taarruza geçmenin en iyi 
hareket olacağını sanarak giriş
miştir. 

Habeşler modern silahla ve ol
duça mühim mikdarda mitralyöz
le mücehhez idiler. İtalyan Alp 
fırkası ilk şiddeti darbeye uğramış 
fakat bu darbe sabah saat sekizde 
kovulmuştur. 

Alplılar ve askariler mukabil 
bir taarruza geçerek şiddetli bir 
gögüs muharebesine başlamışlar 
ve muharebe 12 saat sürmüştür. 
İtalyan tayyareleri, çekilmekte o
lan habeşleri bombaya ve mitral
yöz ateşine tutmuştur. 

T!ıtına gi;/ii ile Gonclarm İşf,!ali 
İngiliz men/cıatlerine 

dokunm ı)·ac<ıh 

Roma, 2 (A.A.) - Stefani a
ajnsı bildiriyor: 

Bazı yabancı gazeteleri, Gon· 
dar şehriyle T sana gölü bölgesinin 
İtalyan kuvvetleri tarafından muh
temel işgali etrafında bir çok tu
haf fikirler yürütmektedirler. 

İtalyan sıyasal mahfillerinde 
bu mesele hakkında söylendiğine 
göre, doğu Afrikasmdaki askeri 
hareketlerin inkişafı, her türlü sı
yasal meseleler dışında olup şim-

diki halde askeri ve stratejik ma
hiyette, öte taraftan İtalya hükü
metinin, doğu Afrikadaki ingilız 
menfaatlerinin hiç bir suretle ha
leldar etmiyeccğini beyan elmiş 
olauğu hatırlatılmaktadır. 

l:Om(l(ltı ~<m zafer dolayısi;rlt• İn
giliz aleylıtarı giisteriler 

Londra, 2 (A.A.) -Romadan 
Royter Ajansına bildirildiğine gö. 
re Habeşistanda kazanılan son za
feri kutlamak üzere şenlik ya
pan 100 kadar İtalyan talebesi, 
İngiliz elçiliği binası önünde du
rarak şarkılar söylemiş ve İngilte
re aleyhinde gösteride bulunmuı
lardır. Bundan sonra inğiliz kon
solosluğuna yürümek İstiyen tale
beyi polis yan sokaklardan birin
de durdurmağa muvaffak olmuş
tur. 

İngiliz elçiliği sıkı bir muha
faza altında bulundurulmaktadır. 
Bu hadise dolayisiyle Royter A
jansı, son haftalarda vuku bulan 
İngiliz aleyhtarlığı vakaları hak
kında tafsilat vermektedir. 

Hauptma.n 
Bugün idam 

edil ecel{ 
Trenton, 22 (A.A.) - Hauptman 

cuma günü saat 20 de idam edilecektir. 

Trenton, 2 (A.A.) - Hapisane di

rektörü Kimberling, büyük jüri heyeti 

cuma günü akşamına kadar, Pol Ven -

del meselesi hakkında bir karar vermez. 

ı.e, Hauptman'ın idamı gene gecikebi -

lf'1..eğini söylemiştir. Va:-ıdel evvelce 

itirafta bulunmuş_ fakat sonradan söz

lerini inkar etmiştir. 

Direktör, jürinin hafta sonundan 

daha ileriye geciktirmeye salahiyeti ol. 

madığını, bunun için 1-n mahkeme ve 

yahut salahiyetli memur kararı tazım 
olduğunu ilave etmiştir. 

---··----
SEÇl:\lDE GUÇLUK 

ÇIKARDJ(;J iÇiN 

Dr. Ekencr 
trözden o düştü 

Londra, 2 (A.A.) - Royter A
jansının haber verdiğine göre, B. 
Ekener yeni Hindenburg zeplini
ni kendi isteğiyle seçim sava~ı em
rine hazır bulunmaktan kaçındıgı 
için hükümet mahfillerinin gözün
den düşmüştür. 

Mumaileyhin, bundan başka, 

zeplinin bulunduğu hangardan se
çim afişlerinin kaldırılması emri
ni 'erdiği de söylenmektedir. 

Ayrıca B. Ekener'in, seçim 
hakkında nahoş sözler söylediği 

de iddia olunuyor. 
Halen Hindenburg zeplininde 

bulunan B. Ekenerin bu vazifeyi 
bırakmak mecburiyetinde kalaca
ğı sanılmaktadır. 

Berlin, 2 (A.A.J - Roytcr A· 
jansı bildiriyor: 

B. Göbels, alman g::ıze~elcr'ne, 
B, Ekener'in isminden bahsedil
memesi ve f otograf ının ne~roL "l• 
maması hakkında talimat vcrm:ş-
tir. 
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'Yabancı gazetelerde okudukl~rımız J { 
~~ 

Habeş cephesinde: 
• il{inci 1,emhien harbı nasıl oldu ? - ·--

Petrol meselesi karsısında Avru a 
Tan !J&ız.etesinin Roma muhabiri 

yazıyor: 

MakaJle önündeki cepheleı-inin ya
rılmaıından sonra, habeş!er bu vazi-

yete karşı iki türlü çare bulabili ... 
diler: Birırtcisi, uzun bir müdafaayı 
elverişli olan Amba Alagi önünde 
Ras Mulugeta ordusunu yeniden dü
zenlemek, ikincisi de, Mar~al Ba· 
docliyo kıtalnrmm güneye doğru yÜ• 
rüyüşlerine mani olmak icin, İtalyan 
cephesini yarmıya teşebbüs etmek ve
ya hiç olmazsa oraya italynn ihtiyat 
kuvvet:erinl çekmek için Ras Kassa 
ve Seyum ordusunu Tembiyen'deki 
İtalyan ordusunun Üzerine sevketm k. 
halyan kumanda heyeti bu hareket
lerin her ikisine de mani oldu. Ma
kalle cephesind

0

eki İtalyan ordusu bi
ribirindcn ayrı iki gruptan miirek
kepti: Bitinci kolordu (general San
tini ve ikinci kolorduya, general Bns-

L'lllus!ration mecmuaaının 21 mart 
tarihli sayısında çıkan bir yazıdan: 

1 tnlya sulh znm:ınında 500.000 ton 
kadar petrol İstihlak eder. Fakat ha· 
he§ harbının batlangıeından beri, ih· 
tiyacr, İn nılmıya değer tahminlere 
göre, dört misline çılcmıştır. ltalya 
hükümeti, birçok ~atıcılarına, ehemi
yetli mikdarda munzam siparişler 

Yermi§tir; l 935 ilkteşrininde, birleJik 
devletler l:alyaya 9.054.914 dolarlık 
petrol ihrac etmişlerdir, halbuki 1934 
ilktcşrininde ihracat yekunu ancak 
8.418.608 dolar tutmuştu. Amerika· 
nın doğrudan doğruya halyan Do
ğu Afrika!ına yaptığı ihracata gelin· 
ce, 1934 iiktcşrininde ancak 12 do
larla ifade edilen bu rakam, 1935 de 
451.348 doları bulmu~tur. 

ltalyanın petrol ihtiyacının böyle 
birdenbire artmuı önceden kolayca 
tahm'n edilebilecek bir keyfiyetli; 
bu mi!letlerin ve modern orduların 

motörleşmesinin neticesidir. Bu yüz
den, petrol ihtiyacının karııı1anması, 
büyiik devletlerde, imdi hükümetle
rin ba~lıca meş"'alclerinden biri ol
m~tur. Hnrb etnasında, petrol nak
liy tının l.mkac eün gecikmesi en va
him neticeler doğurabilir. Şu halde 
harb zamanında, bir memlekete pet
rol amb~r"'osu konulması bu memle· 
ketten her türlü harelıet imkamnın 
alınması dem ktir: Tayyare filoları, 

tanklar ve zırhlı otomobiller ve kam· 
yon kafileleri derhal oldukları yerde 
hareketsiz kalmaya mahkumdurlar. 
Dernek oluyor ki petrol hususunda 
dı§arıya bel bağlar Yanyette bulun
mak büyÜk devletler için tahammülü 
güç bir :z.ııf te§kil etmektedir. 

PETROL PIYASASI 
Büyük petrol müstahaili memle

ketler, a~ağıdaki tabloda sırasiyle gö
rübnektedir ı 

Birle•ik - o .... letler 122.325.00 59,1 
Rusya 25.500.000 11,8 
Venezüella 20.300.000 9,8 
Romanya 
lran 

8.500.000 4, 1 
7.537.000 3,6 

Felemenk Hindİltanı 5.765.000 2,8 
Mekaika 5.535.000 2,7 
Kolonya 2.448.000 1,2 
:Arjantin 2.049.000 ı,o 

Peru 1,998.000 0,9 
Trinidad 1.998.000 0,9 
lnt?iliz Hindistanı 1.216.000 0,6 
Irak 1.000.000 0,5 
Jngiliz Borneosu 670.000 0,4 

Polonya 530.000 03 
Almanya 313.000 0,1 

Ekvatör 232.000 0,1 

Mısır 215.000 0,1 

Japonya 205.000 0,1 

Kanada 190.000 0,1 

Fransa 78.000 0,1 

Diğer memleketler 55.000 
Yekun 208.659.000 

AVRUPA DEVLETLERi 

Petrol bakımmdan Avrupa devlet
leri üç grupa ayrılabilir: 

a) Bütün ihtiyaçlarına kili gele. 
cek kadar petrola aahib olanlar; bun
lar ancak iki memleketten ibarettir: 
Romanya ve Rusya. Bilhassa Rusya-

Tefrika: No: 55 

.... 
nm Yazİyt>tİ bu bakımdan çok müsa
iddir; Rrsyada istihsal yirmi beş se
nedenberi durmaksızın artın ktadır; 
1910 da bu istihsal, dünya İstihsalinin 
ancak yüzde 9,2 sini teşkil ederken 
1935 de yüzde 25,5 e yükselmiştir. 

Teltnisiyenlcrin tahminleri doğru çı

karsa, Sovyetler Birliği 1937 de piya· 
saya 42 milyon ton ham petrol ata
caktır. 

b) ikinci crupu, deniza~ırı müs
temlekelerinde petrol bulunan mem
leketler te. .. kil eder: lngiltere ve F
ransa. Bu mcmelketler için yalnız 
harb zamanında nakliyatı temin et
mek meselesi kalır ki, bu mesele 
Fransa için, lnci!teredcn daha fazla 
variddir. 

Garip oll\11 nokta ıudur ki, lngil
tere, vaktiyle donanmasının ihtiyacı 
için petrol kuyuları almaya karar ver
mişken, şımdi ancak donanması saye· 
sindedir ki bu kuyulardan harb ha· 
linde faydalanabilecektir. 

c) Nih11yet birçok Avrupa memle· 
ketleri de hiç petrola sahih değildir
ler. Bunbrın başlıcnları ispanya, 1-
talya ve Almanyadır. 

Bu memleketlerin istihlakine lü
zumlu petrol heriçten gelir, ynhut da 
sentez yoliylc elde edilir. Çünkü, dı· 
şarıya bel bağlamaktan kurtulmak 
için her çare mübahtır. Bazı hükü
mctler, bu maksadla hususi yakncak
lar kullanan motörlcrin kullanılması 
nı teşvik etmektedirler (gazojen, di
zel v. s.). 

Petrol hususunda harice bel bağ
lamaya mecbur Avrupa büyük dev
letleri arasında İtalya, vaziyeti en az 
mü.said olanlardan biridir. Çünkü pet
rola aahib olmadığı gibi memleketi, 
maden kömürü Ye linyit hususunda 
da çok fakirdir. Bu yüzdendir ki 1-
talya'da kullnaılan madeni yağlarm 
hepsi dıtardan gelmektedir. Normal 
zamanlarda ltalyanm batlıca sahcı
lan şimdiye kadar ,öyle tasnif edili
yordu: Romanya % 39, Rusya % 26, 
Birle~ik d~vletler % 15, lran % 10; 
geri ka1ao kısmı da muhtelif istihsal 
merkezleri tarafından temin edili
yordu. 

ltalyada ham petrolun rafinajı 

Spezziya, Napoli ve Venedikte bulu
nan üç fabrika tarafından yapılmak· 
tadır. Fakat bunlar ihtiyaca kafi gel
mediği için Bari ve Livurn'da iki fab
rika daha. yapılması projeai vardır. 

ALMANYA 
Birçok aebeblerden dolayı Alman

yanın va?.ıyeti hususi bir tasnife tabi 
tutulmaya layıktır: Almanyanın as· 
keri ihtiyaçları harb halinde pek bü
yük olacaktır, Ye bu, meıelenin ihmal 

edilemez l-ir tarafıdır. Ba!ka bir ta· 
rafı da, petrol huıusunda hemen İtal
ya kadar müsaid olmryan bir vaziyet 
le buluna\\ bu memleketin harice bel 
bağlamak!an kurtulmak için baıardı· 
iı büyük gayretlerdir. 

AlmanyP.nm benzin, gazolin ve al
kol gibi ı:.ayi yakacak istihlaki 1932 
de 1,SGG.100 tondan 1933 de 

2.018.300 tona ve 1934 de 2.501.010 
tona çıkmı~br. Baılıca müstehlikler, 

sivil kamyon ve otomobil snhiblcri 
(763.000 ton), deniz ti~aret filosu, 
hava ticaret filosu ve nih:ıyct ordu 
~kara, deniz, hava) dır. Harb hnlin 
de, bu is,ıhlakin ne derece arta.cnffı· 
nı tayin e!.mek güçtür. Tabi" böyle bir 
vaziyette hususi nakil vasıtaları h.i
kümct tarafından musadere edilecek 
ve ger; b•rakılnn lcısmrnın ÇQlışma!arı 
da nizam altına alınacaktır. Bu yüz
den istihlakin bir mikdnr dü§eceği 

hesab edif!E' bile, tanklar, zırhlı oto
mobiller, fayyarelerin istihlaki bunu 
faz1a~iyle kar§ılıyacaktır. 

Almanye? harbtan önce istihsal 
merkezlerinden bir kısmını ele geçir
meye muvaffak olmuştu (Irak, Saha
lin, rus ve roınen petrol koyuları), 

mağlUbiyeti, petrol hususunda onu 
en az müsnid mem'eketler sırasına 

koymu~tu\. 

Şimdi 1: u memlekette kullanılan 

mayi yakacakli\r şu kaynaklardan 
gelmektedir: 

1 - Ham petrol ithalatından; 
2 - lılenmiş benzin ithalatmdnn; 
3 - Milli ham petrolun çıkarılma-

sı ve rafine edilmesinden; 
4 - MAden kömürü ve linyitdcn 

sentez suretiyle elde edilenden. 
ldhal t.dilen benzin, benzin istih

lal<inin yüzde 80 nini ithal edilen b n
zol, benzol istihlakinin yü .. de 85 ini 
te§kil edeı : nihayet ith 1 edilen ga

zoil, bu madde istihlakinin ancak 
yüzde 12,5 undan ibarettir. 

Almanyanm başlıca petrol satıcı
sı Romanyadır. 

ALMAN YERLi PETROLU 

Almanyanın ham petrol mahaulü 
istihlakin yek'1nuna nazaarn çok ye
tersiz olmasına raimen büsbütün ih
mal edilir mikda';"da değildir. 

1855 de Hanova'da bir petrol ma· 
deni keşfedildi. Bu maden ilk sene
lerde yılda 50 ton veriyordu. 1900 de 
mahsul ?.7.000 ton, 1920 de 35.000 
ton oldu ve 1934 de 312.891 tona çık· 
tı. Alman petrolunun istihsal mikda
rmı artırmak için yeni kuyular açıl
llllftır. 

Senede S00.000 ton ham petrol i§· 
liyecek kudrette mühim fabrikalar 
çalı~maktad ır. 

DICER YAKACAKLAR 

Almanlar, bir yandan hususi ya· 
kacaklarla itliyen motörlerin kulla· 
ıulmasını umumileftirmeye, bir yan· 

dan da sentetik petrol ve alkol iatih
u.lini artırmaya çalr,ıyorlar. 

Hava ,-azı, odun gazı, odun kö
mürü razı, veya mayi gazla itliyen 
gazojen kamyon tipleri için müsaba· 
kal.ar açılmaktadır. 

Maden kömürü veya linyit'ten sen
tetik petrol ve benzin yapmak im
kanlan buıasunda tetkikleri alman
lar çok ileri götünnüılerdir; ve artık 
tecrübi sahadan cıka.rak endüstriyel 
sahada muyaffakıyetle çalıımakta· 

dırlar; bu sahada fransızlar henüz 
daha geride bulunmaktadır. 

Şimdilik sentez yoliyle elde edilen 
yakacakların maliyet fiatları yüksek 
olmaktadır; demek oluyor ki, bu ça-

ve onların menfaatlerine uygun bir şekilde 
kullanmayı teahhüd ediyordu. 

lı ıımalardan memleket ekonomisi için 
bir f. yda yoktur; fakat harb halinde, 
neye malolursa o sun, makinalı kuv· 
vcllc in'n yaknca. :ını teminde hangi 
mcm ket tereddüd cösterir. 

A m nyan•n sene!ik sentetik pet
rol imali şöyledir: 

a) Li::ıyitt~ imnl edilen: 625.000 
ton, m den kömüründen imal edilen 
155.030 ton ki ccman 780.000 ton. 
Bu imalat mikdarının yakın zaman
da 900.000 tona çıkması beklenebi
lir. Alın n hükümeti tabii veya auni 
yerli petrolların istihsaliı:ı.i inkişaf et· 
tirmek ve hususi ynkacaklı motörle
rin artmasını lCJVİ!L için bir sıra ted
birler al<lı. 

1935 ı.onkanunda çıkarılan bir ka· 
rarname ile bütün memleket ölçüsün
de petrol ara~tırmalarının hızlanma· 
ar için kuyular açılması Ye bunun için 
S milyon marklık bir sübvansiyon Ye· 
rilmesi kararlaşmıştır. Petrol aramak 
istiyen hususi tirlıetlerde, bu İ§i mas
raf! .. rın yüzde ellisi hükümete aid ol· 
m ak Üzere yapabileceklerdir. Netice 
cı cmazı:a devlet masrafmdan vaz ge
c;ecelc fakat muvaffakıyetli netice ve· 
rirce ~irket bu devlet masrafını ödi
yecclrtir. Nihayet 21 ilkteşrin 1934-
den beri l:e~fedilmi§ bütün kuyular 
anca' devletin ruhsntiyle iıletilebile
cekti... Hulfu;a olarak, arama ve iş.

Iefmelerin kontrolu hükümetin eline 
ger.miş ir. 

Yerli petrol istihsalini artırml\k 

icin mali tedbirler de alınmı~tır. Mil
li petrol müstahsilleri 100 kilo için 
anc1tk 1 mark Yergi verdikleri hZllde 
ithal edilen petrolJarm avnı mikdan 
22,43 marklık -.ergiye tabidir. 

Alkol istihı Ji de hükümet tara· 
frndan "alkol inhisarı" vasıtasiyle aı· 
kı bir surette kontrol edilmektedir. 

Diğer taraftan, doktor Şaht, pet
rol olar,!.sine ilk merhale olmak üze
re- büyük bir pro ie hazırlamıt Ye bu 
proje tatbik mevkiine konulmrya bat· 
lanrnıştır. 

Bu projeye göre linyit petrolu İs· 

tihaaliyle alakadar bütün tirketler 
(timdi bunların ayısı 300 kadardır) 
mecburi bir birlik halinde t~kilatla
nacaklardır. 

Bu birli~in teıekkülünü bir ıirke
tin teessüsü takib etti: "linyit'ten ~n· 

tetik petorl imali tirketi". Bu tir ket 
on büyük alman endüstriyel letebbü
ııü tarafından komanclite edilmi~tir. 

Bu şirketin 100 milyonluk sennay~si 
250 milyon marka çıkarılacaktır. Bu 
i!le tahsis edilmiş olan sermaye sene
de% 5 faiz getirecektir. 

Senede 7,5 milyon ton i~liyebile
cek kuvvette bir fabrikanm in,asma 
baslanmı,tır; bu fabrikanın istihsal 
mikdarı 490.000 ton katran, 140.000 
ton benzin, 84.825 ton gazoil ve 
88.150 ton fuel-oil olacaktır; fabrika 
250 milyon marka malolacak ve iki 
sene zarfında İ§lemiye başlıyacaktır. 

Almanyanm ıentetik yakacak imal 
mikdarı yakında, memleketin petrol 
ihtiyacının yar111nı te;kil edecek bir 
nisbete yükseleceği umulmaktadır. 

t 'sk) Enderta meydan muharebesinin 
ertesinde, birinci kolord:ıya cenuba doğ· 
ru yürüınck ve Amba Alagi'yi iıı:-al 

etmek vazifesi verildi. Üçüncü kolor• 
du (bir kara gömlekliler fırkası, bir 
Askari fırkası, bir yaya alayı, Sila 
fırkasmdan bir topçı.ı 1trupu, Eritre 
süvaraerinden bir grup) batı istika
metinde bir çevirme yapmak emri
ni nldı. Bu kıtalar, iki gün icinde, An• 
talo'yu G'l.ela'dan ayıran ohr.ı: beş ki
lometrelik mes:ıfevi aştılar. Bu ma
nevranın muvaffak oluşu, itnlyanlnr 
için ne kadar müsaid bir vaziyet ya
rattıfmı ~ nlamak için hartaya bir 
göz atmak yeter. Unutmamak lazım
dır ki, il'< Tembiyen (21-23 sonki\
n n) meydan muharebesindenberi 
Ras Kassa ve Seyum ordwu Abbi • 
Addi'deki -..aziyetint cJefıştirmemTt
ti. Gene !,.u ordunun karşısında gene .. 
ral Pirziyo Biro1i'nin kumanda etti• 
ği ve bir Askari fırkasmdan, bir ka· 
ra gömlektiler fırkasmdan, bir dai 
taburları grupundan mürekkep Erit· 
re kolordusu bulunuyordu. imdi, Ga• 
ela'ya varmakla, ücüncü kolordu, Raı 
Kassa Ye 5eyum kuvvetlerinin tam 

arkasına gef'.mİş ve yolunu kesmiş bu· 
lunuyordu. Bir kelimeyle iki Rasın 

ordusu iki atet arasmda bulunuyor· 
du. Bu orJu için, yapılacak iki İş kal
mıştı: Ya çevrilmesine müsaade et· 
mek, ya Gaela geddini zorlamak, ya
hut da Geva ve Takazze'nin yatak
ları boyunca, dört bin metre yüksek
liğindeki tepeleriyle Habe!listanın en 
atılmaz yeı lerinden biri olan Sembi
yen'e doi!ru çekilmek. Vaziyet görü
lüyor. Taarruzun baılangıcında, Ma
reşal Badogliyo, dfümanın en kuvvet
li yeri olar. Amba Arar:lam'a hiirum 
etti. Çifte bir kup.tına ile bu noktayı 
ele geçirdi. Sonra üç:Wncü kolorduvu 
evvela batıya, sonra kuzAva dc~ru 

aevkedere4. kuvvetlerin:n hir kısmını, 
Abbi Addi civannda ita?yan s'!i: vrnı 
için bir tehf!ke halinde dur.an dütman 
kUYYetler•nin gerisine attı. 

SAHA 

Oçüncii kolordunun Ras KP~SI\ ve 
Seywn gerilerine ka~r uzayan yiirü
yÜ§Ü Enderta muharebesinin ertfl'si 
günü, 17 t;ubatta başladı. Sahanın çe
tinlifri yii2iınden bu yÜrü ~ çok 7 0r 
oldu. [.54sen Tembiyen, Seloa, Tse
lemti, Sembiyen bölgelerini kapMyan 
bütün kuza.y Habeıistan Afrikanrn en 
az t .. ndan yerlerindendir. Hatta de

nilebilir ki bugüne kadar hiç bir a· 
lim bu sahada coğrafi tetkiklerde bu-

ANKARA Damad Ferid bir bülbül olsaydı, gene bu 
gibi lafları dinletemezdi. Çünkü talii tayin 
edecek olan muhakemedeki kuvvet de~il 
harbı kazananların zorbalığı idi. Müttefikle
rin memnun olmaları lazımdı. çünkü karşı
larındaki adamın vaziyeti bilmek hususun
daki gafleti ile memleketinin eski rejimine 
karşı beslediği kin, ekmeklerine yağ suru
yordu. Ve ali mahkeme şurasını memnuni
yetle kayıt ve tesbit etti ki, Osmanlı dele
gasyonu, hiç bir izah yahut hak iddiası tec
rübesine girişmeksizin, eski Osmanlı hükü
metinin barba girmesi mesuliyetini ve harb 
esnasında yapılan mezalimi takabbül etmek
tedir; ali mahkeme şu mütaleada bulundu 
ki, milletler daima hükümetlerine göre hü
küm giyerler; ali mahkeme beyana kendini 
mezun gördü ki, türk milletinin baska mil
letleri hükmü altına almağa layık bir millet 

İstanbul<laki hilafet, islam milletleri ıcın 
ne bir öğünme ne de bir sevinme sebebidir 
ve binaenaleyh, padişahta, şimdive kadarki 
hükümranlık hakkının ibkası asla düşünül
memektedir. 

naşık bir yabancı gibi. kapıdışarı edilmiş ol
du. İşte padi$8hm garba gönderdiöi adamın 
misyonu, bu kadar hazin bir şekilde netice
lenmisti. 

Sarka gönderilen adam ise bamba~ka bir 
halde bulunuyordu. Bir kere bu adamın, 
Samsun'da Anadolu toprağına avak bastığı 
andan itibaren. kuvveti. Ant~s (1) ~ibi bir
kac misline cıkmıştı. Revbi 1 c:tanbıtl'un kas
vetli havasında her teklif ettiği olan ve her 
sövlediği söz. a~nlamaı duvarlara çarnar 
ı?ihi, korkaklıklar hatta gizli düsmanlıklar 
ile miicadele etmek mecburivetinde kalır· 
ken, beride. Anadnl 'nun temiz ve sert dağ 
havasında. g"t'rdi<Yi hiciaveti bekliyen ~ö
niilleri ve eserini inşa edecek nlan prnçele· 
ri buldu. (Sonu var) 

1 

-Y~: Norberı "°" BISCHOFF 
Türlıçeye çelliren: Burltan BELGE 

İşte bunun için Osmanlı milletinin Ha
life • Sultan'm hükmü altında bırakılması, 
islam camiasına karşı gözetilmesi tazım 
adaletin ve bu camiayı bir nizam ve intizam 
içinde bulundurmak .zaruretinin bir icabı te
lakki edilmeli ve hatta son beş on sene zar
fında imparatorluktan ayrılmış olan parça
lar bile iade edilmeli idi. Buna mukabil pa
dişah, Arab kullarına istiklal vermeğe ve 
Çar Rusyasından alman eyaletler dahilinde 
tesekkül edecek bir müstakil Ennenistana 
karşı ufak tef ek huducl tashihleri yapmağa 
a'11ade olduğu gibi kendi ruhani ve dünye
vi sıfatlanı c müttefiklerin diledikleri gibi olmadığı anlaşılmıştır ve bundan başka da 

Buna mukabil. ali mahkeme, Türk mille
tinin cihan harbına taarruz ederek girmesi 
ve bundan mağlUb olarak cıkması dolayısiy
le, imparatorluğa dahil olan birçok millet
lerin taliini tayin etmek mecburiyetinde idi. 
Yalnız bu, simdilik yapılamıvacaktı cünkü 
başka müttefiklerin de göz önünde bulun
durulması lazımdı. Fakat sırası gelince, me
sele. halledilecekti. 

Bu acık ve haysiyet kırıcı tehli~at ile ye
rine oturtulan d,,.leJYawon. hazırlarnış oldu
ğu h~wal mahsulü "silsilei mantıkiye" nin 
sert hakikatler k2r~ısmda paramparça oldu
ğ"unu tesbit etm .. li irli. Fakat o, hala vaziye
ti anlamamırtı. HAlfı bir sey'er umuyor ve 
bekliyordu. Ö 11e ki. bir P"iin. 1st:ınbula geri 
dönmek emrini aldı ve bu suretle, tıpkı sır-

( 1) Anteus'an ayağı toprağa değdikçe kuo. 
ıJeti birhaç misline çıkardı. Burada Bischoll,, 
Atatürh'ün, huvıJetini Anadolu toprağından al
clığını anlatmalı istiyor. 
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lunm~ değildir. Bu yerler, yalçın, 

Yahşi, çok arızalı, dik yamaçlardan 
dü~en çaf,lıyanlarla kaplı topraklar
dır; öyle lii 2300 kilometrelik arazi 
üzerinde cıncak iki veya ÜÇ yol ve 
g"eçid vardır. Bütün cihazları, kafile. 
leleri, tekn;k vasıtalan ile modern 
bir orc!unul\ böyle, yoldan ve hatta 
keçi yolundan bile mahnım bir böl
gede yaptı/;.ı hareketlerin güçliif.ü 
kolaylıkla tasarlanabilir 

Bununla b raber it ly n ordusu 
burada hir bir silahlı ml ! ... avemetle 
li nrsılaşmadı. 

ÇARPIŞMALAR 

26 şubat aktanıı hazırlık b•tmişti. 
Biri kw:aydıı, biı i güneyde, i i it.al
ynn kolordusu harb açmaya hazırdı. 
Habeı kıtaları, ağzı açık büyük bir 
kıskacın at asına sıkısmıı gibiydi. Ar
tık bu kıskacı kapatımıktan ba!!ka 
yapacak i~ kalmamı~tı. 27 ~abahı me· 
kanizmn harekete geçti. Üçüncü kol
ordu, şurada burada köprüler kura
rak Geva nehrini aşb. Harh nizamın· 
da sıral nmış olan .kıtalar Dibbuk kö
yünü aldılar. Şimdiden dü1'manın ar
kaaındaydılar. Bu esnada kuzayda, 
Pirzi10 r ·-oli'nin lutaları boş durmı
yordular. Onlnr da habeı kuvvetleri
ni sıluşlrrıyorlardı, fakat Uariyu te-

pesinin güney doğusunda ehemiyctli 

bir mani volu kapryordu = bu, h b~ş

lerin tahkim elmiş oldu?darı Amba
Uork dağı idi. Hatta burava bir top 
bile yerl~ştirmiştilcr. 26-27 gecesi, 
hepsi ku'laY ltalya dnğlılerından mii
rekkep 50 hara ~ömlekli ve 50 değ
cı, gönülhi olarak, bu da••m en yal
çın sırtından çıkarak tarruz başlama
dan önce habeıılere bir baskın yaptı
lar. Ozcrlerinde silahlarından ve el
bom'>n larından başka bir şey yoktu. 

Şafakla beraber, ansızın baskına 

ui{r van habeşler, bu küçük kıtayı, 

ehemiyet'j bir kuvvetin Öncüleri sa· 
narak. kıtrmakarışrk kadılar ve da
ğı te,.kettiler. Bu cüretli hareket İtal

yanlara bir cavuşun ölümü ve on iki 
aııkerin yaralanmasına malolmuştu. 
Bu e!lnad .\ güneyde üçüncü kolordu 
tazvikini arhrıvordu. Az sonra, hl\· 
be~liler telılikeli bir vaziyete dü .. müş 
olduklarını farkettiler. Uariyu istika
metinde veya üçüncü kolordunun ııol 

yanına .. jddetle taarruz ederek bu va
ziyetten lıurtulmak İstediler. Ayın 27-
sinde Amba Uork'u almaya alb de
fa te11ehbüa ettiler. Ayın 28 ve 29 un

cu günleri barb ~tgide daha trajik 
bir h"I ıı.lıyordu. Mareşal Badogliyo
nun dü~iınmüş olduğu ateşten çem
oor R'İtgidr. dftralıyordu. Meydan mu
har~bP.si. a:rbk tek tük birt~ok ayrı 

çarmşmalara bölünmü'\tü. Fakat ital -

yan kıtl\larının hamlesi, ate§lerinin 
üııtü.,1ü<>ü, her tarafta vaziveti onla
rın lehine çeviriyordu. Birok habeş 

yiyecek ve eşyalan t-1 -.eçirilmİ§tİ. 

tik defa olarak sayı,.~ emiyetli ha
be§ kıtalar• teslim r · vordular. Di
ğer bir ta.'kımları rl~ silah, kılıç ve fi
§ekliklerini terk<' ]erek darmadağın 

kacıvordular. 29 akşamı, •azivet, ha
be~lerin <" !~yhin• büsbütün kötüleşti. 
Bozgun 1 amdı. Ordunun büyük kıs-

mı yerleriui terkederek Takazze'ye 
doğru kacıyordu. 1 mart sabahı Pit-
ziyo Biroli ve Bastiko'nun kıtalnrı 

Abbi-Addi nin babsmda birle§tiler. 

Muvaffakıyet parlaktı. Günügününe 
tam kırk sene evel İtalyan kıtalarının 

bozguna uğradığı bu yerde büyük bir 

zafer kazanılmıştı. 

Tefrika· No: 24 

RAS KASSANIN KAÇIŞI 

Bu muharebenin neticesi kar~ısın
da hatıra şu sual gelmektedir: Raa 
Kassa ve Seyum neden, sımsıkı sarı
lıncıya kadar hiç bir harekette bu
lunmadılar? Esaaen Enderta harbının 
( 10-14 şubat} devamında, oraya elli 
kilometre mesafede bulunan bu iki 
~(-, Ras Mulugetta'nm yardımına ko§· 
ınak için yerlerinden bile kımılda

m:ı.mı§lard:. Mesafenin kısalığı dola
yısiyle, silah arkadaşlarının çok giiç 
sartlar içinde çarpıştıklarını ve ital
,.,.nfarm kazanacnkları bir znfcrin 
onların va2iyetlcrini de tehlikeye dü
ıüreccğinı de bilmemezlik edemezdi
ler. Buna rağmen, ya Tembiyen hnr
'1 nın şartları üzerinde yanılclılt nrı 

ve\'a son dakikaya kadar Temhiyen 
İtalyan cephesinin yarılması irnkiı.nı
na inandıkt<"rı için ycr!erinden kımıl· 
damadılar. Ras Mulugetta'nın telnİ:>:· 
le tnl<viye ıı1temesi üzerine, İtalyan 

cephesini yarmak için tetkiklerde bu· 
lunmakta olduklarından yerlerini trr
kedemiyecek!erini bildirdiler. Her
halde kıtal~rının nııkliye işleri de pek 
kötü oldu "tu muhakkaktı. Aynı 7a· 
mnnda urası da muhakkaktı ki iki 
Ras üçüncü kolordunun Caela'dan 
lcuzaya yapacağı yürüyüşe hiç ihti
mal vermemişlerdi. Bunun fo:rkma 
vardıkları 7.aml\n derhal harekete 
geçmek t~şehbüsünü gösteremedi er. 
İtalyan ileri hRreketinin süra.ti on1f!· 
rı ~nşırtmıştı. Fakat herhalde ücüncii 
kolordunun kilidini Coela ~ecidindc
zorlamay;\ teseb üs edebilir erdi. 

Hızlı bir hareket bu esnada onlarr" 
çok isine yarıyabilirdi. Fnkat bu }.17ı 
kaçış husurnnda göstermevi tct'cih 
ettiler. B .. lmmandan Ras K~s mn· 
hir bir -tratej olarak tanılıyordu. 
Halbuki 29 ~ubat ak~amı ünifr,...,.!\Sı· 
nt bir burnuzla deği~tireı-ek i'k ka • 
çanlardan biri de o oldu. 

HAVA KUVVETLERi 

ikinci J embiyen meydan muhare
besinin en nazik operasyonlarından 

biri bütün cihazlariyle beraber en 

yalçın böf 1?elerden birine sevkedil
miş olan üçüncü İtalyan kolordusu· 
nun ileri hareketiydi. General Baati
ko kumandasındaki bu kolordu, ge· 
riden gelen kamyonlara elveri~li bir 
yol açarak ilerledi. Güçlükler aşıl

maz gibi gcrünüyordu. ·Fakat hava 
kuvvetleri bu cüretli hareketi kolay

lattırdı. Birçok defalar, kamyonlar, 
kıtalarm "iyeceklerini yetiştiremedi
ği zamanlc.r hava filoları, bunların 

ihtiyacını havadan atmak suertiyle 
karşıladılar. Bütün bir kolordunun 
hava kuv,retleri vasıtaııiyle iaşe edil
diği ilk defa olarak görülmüştür. Bu 
suretle, hava kuvvetinin ehemiyeti 
bir kere daha tebarüz etmiştir. ikin

ci Tembiyen harbı devamınca, tayya
reler gene birinci planda bir rol oy
narlılflr. Tayyareler, dÜ!lman kuvvet
lerinin tam yerlerini tesbit etmiş ve 
topçu ate,l~rini idare etmisler, bu su· 
retle habeş mukavemetinin kırılma-

ıunda amil olmu~lardır. Tayyaerler 
bombalarını bo~ltır b~altmaz mer
ke7.lerine dönüyor ve yeniden hare· 
ket ediyo,·lardı. Mqharebenin devam 
ettiği Üç r.ün zarfında gökten tayya
re bulutlar1 eksik olmadı. Radyolar 
llrasız çalı~ıyor ve tayyaer!erin ver
dikleri leh.iz haberlerini alıvorlardı. 
Bizzat bastn bakanı Kont Civano bu 
hava harblarrna i~tirak etti. 22 İli" ?.4 
şubat arasında dü~manın Üzerine 195 
ton bomba atılmıştı. 

Karak y1ı,, b · r iş ve ha e __ t merkezi 

Vaktile Aydın demiryolu kumpanyasının kazanç getirmiyor diye kapattığı 
bu ista3yonun çevresinde bugün köyler kuruluyor .. 

Afyon • Ka

rııku)'U ve h

parta şube d~· 

mır yollarının 

aç.ılı:ıa törenin· 

de bulunııc k 
vilayetimiz he
yetini önce 

yazll' .. rtım. l~u· 

ru)u götürecek 

hususi katarla 

gelen İzmir he· 

yeti vilayet:m:-

zin bütün ist;ıs-
yonunda gc.ış 

• 

7il'~~· 

ve gidi~ler.nae ı;::~~:_-,-:.._.:,__...::._ _ _.;~.L..._:.,....1:-~, ...... _...,...;;.~__....._;a.:;:...:....;:ıııı.~~DLJ!l~~~~~~.--
hükümet reis - ı:ara'zuvu istasyonuna tepeden bir 
lcri, Parti ""e 

Halkevi ileri gelenleri ve İstasyonu 
dolduran nalk kütlesi tara.mdan kar 

tılanınış "" se!amlanmı§tır. lzmir he
yeti giJi-ttr~ Aydın ve d"\ ;· -te N zil· 

li P<".rti kur:ığ.aı ı z:;r.ı.ret eJnİ:cr· 

dir. 

vilayetlerıne davet etmişlerdir. 
Karakt.ıvu istasyonu, b· istasyon 

açıldıktan iki yıl sonra Aydın demir
yolu kumpe nyası tarafından irad ge
f rmiyor dive ke:>atılmı , reeml!nı a
lrnmı§ ve nıakas:arı ııöhülmüştü. O za-

famir, Aydın, Deni1sli h•)ldkri Diıter'd• 

Goncalı istasyonunda Denizli he- ı man sönük bir halde bulunan istas· 
yeti ayrılırken hep bir arada fotoğraf yo:ıun bugün aldıiı önemi göstermek 
çekilmiş ve her heyet diğer heyetleri ! Üzere istasyonun karıısındnki tepe-

Halkevimiz ve \l0 den terbiyesi 
Ankara halkevi bed~n terlıiyesi 

kolu, bir yıllık çalışmalarının netice-
sini, evelki akş:ın1 verdiği çok güzel 
bir müsamere ı1e gözlerimizin önü
ne sermiştir. 

Tamaıniyle cblu bir s:ılon önün· 
de genç erkek ve kızlanmızm bera
berce veya tek tek yaptıkları beden 
hareketleri, intizam, beraberlik ve 
çeviklik itibariyle her türlü övüncün 
üstünde idi. 

ilk önce sahneye, bayan öğret
menleriyle beraber 12 sporcu kızlan
mız çıkb. En büyükleri on alb yaşı
nı aşnuyan bu yavruların, yarını sa· 
atten fazla süren ekzersizler esnasın
da başardıklan hare1<.etler, tenasüp 
ve beraberliğiyle çok iyi bir intiba 
bıraktı ve bilhassa ~val iizerinde te
ker teker yaptıklan h reketlerin si" -
rat ve intizamı da..'rikalarca siircn al
kışlarla karşılandı. 

Jkinci olarak sahneye 14 gençten 

mürekkep erkek sporcular öğretmen
leriyle birlikte çıkarak, toplu bir hal-
de, bir çok beden hareketlerini en 
kolayından baılıyarak en gücüm: va
rmcıya kadar, şaşmıyan bir intiz;. 
ve ahenkle başardılar. Gerek vücut
larm muntazam te ekkülü ve kud
retli manzarası, gerekse bu hareket
lerin beraberükle yapdı mdan doğan 
gW:ellik yine uzun alkı§lar topladı. 

Bundan sonra halkevi boksörle
rinden iki çift, ikiJer dakikadan üçer 
ravundluk birer gösteri! ekzersizi 
yaptılar ve boksun teknik oyunlan· 
m gösterdiler. Yine halkevi islmmci-
lerinden iki çift de sahnede loJıç ve 
flöre oyunlan gösterdiler. e· a 
hunların sürat ve kahilivetleri dikka
ti çekecek bir derecedeydi. 

On dakika dinlenmeden sonr& yi
ne sahneve çıkan erkek sporcular e
kipi. bu defa & minder, şövale. bar 
paralel üzerinde en güç, yorucu ve 
ba~llnlması çok uzun çalışmalara. ve 

den aldığını fotoğrafı da gönderiyo
rum. 

Karakuyuda bir taraftan açılma 

resmi yap,ıırken bir taraftan da ba· 
yındrrlık bakanlığının su idaresi ba· 
tnklıkJarr kurutuyor ve eulama ben
di yapıyordu. Sult nlrk devrinin ço
rak ve bntnk bıraktığı ve kumpanya· 
nın istasyonu kaldırdığı Karakuyu o
vasında vakında türk köylüsünün a• 

p nı i liyecek ve bu tarlalarda yeti· 
şen ürünleri yeni hattan ta§rnacaktır. 

*** 
Vilayet genel mecliai dün valimiz 

Özdemir Günaydm'rn baıkanlığında 

toplanarak gÜndemindeki iıleri ko
nuştu ve Ziraat B nka81nca aabhğa 

çıkarılacak malların kıymet takdir 
komiayonlannın aaıl ""e yedek Üyele
rini eeçti. 

**"' 
Karapınar: - Aydın orta okul dl• 

rektörü Refik Yıldırım telli dün gün· 
düz ve cece Gençler Birliği aalonun· 
da inkılap ve istiklal mevzulu kon• 
feranslarmı 1000 den fazla dinleyici 
huzurunda verdi. Dinleyicilerde de
rin ilgi v~ heyecan yarattı. 

ayni zamanda çok kuvvetli bünyeye 
ihtiyaç gösteren bir çok oyunlar gös
tercliler. Elıaenizlerin bilhaua bu 
kısmı U%UD uzun ve doya doya al
kışlandL 

Halkevimiz, bu güzel müsamtte
siyle, spordan ve beden terbiyesin
den anlafdması liznn gelen hekiki 
mananm ne olduğunu göıtenniş, 
müşterek beden hareketlerinin este
tik güzelliğini kalabalıkhra seyrettir· 
mi§ ve bilhaısa bütün halkevlerimi
ze örnek olacak çahşmalarmm neti
cesi hakkında bize bir fikir vermiJtir. 

Ankara halkevi spor kolunwı be
den terbiyeıi sahasında, senelerden. 
beri devam eden mütevazı ve .euiz 
çalL'r.ma1armın bu güzel verimini, 
evelki gece halkevini dolduran bü
yük kalabalık, candan bir ho~nut1uk 
ve sevinç içinde takdir sesleri ve a]. 
kışlarla karşılamışlardır. 

Hlakevimizden, bu güzel müsa
mereyi, açık havada ve daha geniş 
bir halk kütlesi önünde tekrarlaması
m dilemeliyiz. Bu canlı ve ahenkli 
tablolar, modem iıtadyomumU%UD 
aahasına m: yakışacak bir manzara 
olurdu, diye düşünüyoruz. 

Sokağın sonunJa durarak Bert'in biraz 
sonra kaybolduğu karanlıklar arasında y;; _ 

rüyüşünü seyretti. 

Yazan: ]ak ŞA RDON 
Türkçeye ~·evırıon: Nasuhr BAYDAR 

Ji.:f.* 

Alber alçak sesle: 
- Bu, saat altıda geçen adam, dedi. 
Gölgede biribirin( sarılmış, susuyorlardı. 
- Tenise gittiniz mi? 

boynundaki artist kıravatı ile pek güzel bir 
erkek olarak tasavvur ediyorwn. O sırada 
güzel bir kıza rastlıyor. Zaten o oymalarla 
bibloları her zaman sevmiştir. Üç ay sonra, 
o güzel kızın geve.ıeliklerinden bıktı; fakat 
hakim ve deryadil c;Jduğu için yirmi beş ytl
danberi can sıkıntısına tahammül etmekte 
ve başta kendisininki olmak üzere kadınlara 
istihfafla bakmaktadır. Tahmin ederim ki 
Madam Katröfaj, u kuş beyni ile, bu sanat 
amatörünü biraz tatsız bulmuş olmalıdır. 
Kin insanın göziinii açar. Madam Katröfaj 
da ihtiyar erkeklerin en ters ve en müspet 
gıörüşlüsüne rastlamıştır. Kendini ihmal e
dilmiş, anlc.-sılmamıs sanT!lıŞ ve kocasının iç 
çekişlerini büvük ruhlu bir insanın isyanı 
farzetmiştir. İnamlmıyacak şey: hafif meş
reb Madam KatrÖ~:ij yanlış anlaşılmış olnn 
ruhumm 15tırabmı cckmiştir. Ve, salonlar
daki cüretli haliyle Lun ın intikamım almış
tır. Bir a~ıkı oldu~u !iöylenivorsa da bundan 
iştibah ederim. Onım o havai halleri, hoşuna 

gidebilecek hassas erkeği kendisinden uzak
laştırmıştır. Onunb hep gülerek konuşul

muştur. Kibar aleminde daima aynı insan
lara tesadüf edilmez ve bir kadınla ilk defa 
konuşurken kullanıle!n dilde yanılmamalı· 
dır. -·-

Üst taraf mm hiç ehemiyeti yok .... 
ben sizinle daima samimi olacağım. Sizinle 
hayattan bahsedeceğiz ... Ona, gözlermizi 
kırpmadan bakmayı size öğreteceğim ... kız
lara hayat hakkında hiç bir şey söylemiyor
lar ... ne o, üşüyor musunuz? 

Böyle diyerek sanki Bert'i ısıtmak isti
yormuş gibi kollariyle sanhp yüzüne doğ
ru iğildi. 

Bert, bu opuşun dudağında bıraktığı 
·sert tadı silmek istiyonnuc::çasına heıİıen 
mcn~lilini ağzına götürdü, ve kalktı. 

Alb~r: 

- Sizi caddeye I;' dar götüreyim, dedi. 
Bu duvar boyunc< ı'iirür ek sizi kimse tanı
maz. 

- Her hafta gidiyorum ve her seferin-
de de sizi istiyorlar. 

- Bir pazar günü gideceğim. Kastanye
de usanmış bir hal var mı? 

- Hayır. Odet'le şakalaşıyor. Halam 
gelip bizi aldı ve evine götürdü. Kastanye'
ye pek iltifat ediyor. Katröfaj halamı nasıl 
buluyorsunuz? 

- Vaktiyle herhalde pek güzelmiş. 
- Kocasının onu sevmiş olduğunu umar. 

mısınız? İkisi de biı ibirinden öyle başka in-
sanlar ki! kocası pek ihtiyar. . 

- Mösyö Katröfaj'ı, kırk yaşında ıken, 
büyük gözleri, san ~akalı, ihmalci halleri, 

- Siz insanlarda ne çok şeyler keşfedi· 
yorsunuz! 

Alber, sıranın üzerinden Bert'in kitab 
çantasını alıp içinden bir defter çıkararak: 

- Bakınız, evlenme ciddi bir andlaşma
dır: sevip evlenmekten çekininiz. Vakıa 

mantığa uyarak evlenmek de tehlikelidir. 
Bizim mantık dediğımiz ana ve babanın dü
şüncesidir, fakat bu işte onlar çocuklarından 
çok daha şaşkın ve kördürler. Mesela ben. 
eksiksiz bir damada benziyorum: ciddi deli· 
kanlı, iyi aileden, servet sahibi ... halhu1ti b•n 
kocaların en kötüsü ofac&ğırndan e ·nim. 

(S nu v.: ) 



~4, 
~4~ı rıan cevabı 

(Başı 1. inci sayfada) 
ıonra franstz ve Belçika elçileriyle gö
rüştükten sonra karar vermiştir. Muh. 
tıramn bir sureti İtalyan hükümetine 
de gönderilmi~tir. 

Eden - Fon Ribberıtrop 
gifrii:Jmesi 

Londra, 2 (A.A.) - 13. Fon Ribben
trop bu sabah B. Eden'i ziyaret et:niş -
tir. 

Londra, 2 (A.A.) - BB. Eden ve 
Fon Ribbentrop arasında bir buçuk sa
at süren konuşma, umumi bir mahiyet
te olmuş ve oldukça geniş bir saha üze. 
rinde cereyan etmiştir. 

Samldığma göre, ilk devre hakkın -
daki alman tekliflerinden fazla, alman 
sulh teklifleı·ine ehemiyet verilmiştir. 

Gene münakaşa edilen ehemiyetli 
noktaların bir tanesini, İngiltere'nin Al
manya tarafından ileri sürülen emniyet 
paktına alman muhtırasında işaı-et edil
diği gibi zamın sıfatı ile mi, yoksa be -
yaz kitapta düşünülmüş olduğu üzere 
karşılıkh yardım paktına akit taraf ola. 
rak mı gireceği meselesi teşkil eylemiş
tir. 

Öyle sanılıyor ki, B. Eden ingiliz ve 
fransız kurmayları arasındaki görüşme

lere dair lngiltere'nin hareketini izah 
etmiş ve kurmaylar arasında ileride ya
pdacak anlaşmaların ancak Almanya, 
Fransa veya Belçika'ya hücum ettiği 

takdirde tatbik edileceğine göre alınan
ların bu konuşmalara itiraz etmelerine 
imkan bulunmadığım kaydeylemiştir. 

Ren bölgesinin tahkim edilme
mesi isteniyor 

Londra, 2 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: iyi haber alan mahfillerin 
söylediğine göre, B. Eden, Fon Rib
bentropla yaptığı mülakat esnasında, 
Almanyanm hazırlrk görüşmeleri es
nasında Ren bölgesini tahkim etme
yeceğini vadetmesinde ısrar etmiştir. 
Fransa ile Belçika da, Lokarno dev· 
letleriyle Almanya arasında yapıla

cak görüşmeler için zaruri olan gü
''eni uyandırmak Üzere lngilteren;n 
kurmayları arasında hemen temas ku
rulmasına karar vermiş olduğunu B 
Eden muhatabına anlatmıştır. 

Pariste: 
Paris, 2 (A.A.) - B. Saro dün ge· 

cenin büyiık bir kısmını alman muhtı
rası metnini mütalaa ile geçirmiş, bu
gün, bu muhtırayı B. Flant:lenle gÖ· 

rüşmüştür. 

Paris, 2 (A.A.) - İyi malumat a
lan mahfillerden öğrenildiğine göre, 
B. Flanden ve arkadaşları bugün al
man tekliflerini gözden geçirmişler

dir. 
Flanden saat 17 de inglliz elçisiy

le görüşmüş ve ondan sonra başba
kan Saro'nun nezdine gitmiştir. 

Öyle sanılıyor ki, kabine pazarte
si günü toplanarak alman notası kar
şısında Fransanın alacağı tavrı tayin 
edecektir. 

Bu toplantıdan sonra Fransa, ln
giltere, Belçika ve İtalyan hükümet
lerini bir konferansa çağıracaktır. Sı
yasal mahfillerde ehemiyetle kayde
dildiğine göre, alman muhtırası he· 
men hemen tamamiyle menfidir. Bil
hassa muhtıranm sulh tekliflerini ih
tiva eden kısmı kollektif emniyeti, 
karşılıklı yardım sistemini ve hatta 
bizzat milletler cemiye~ini yıkacak 

mahiyettedir. 
Alman muhtırasının tek bir nokta

., menfi değildir. O da, Almanyanm 
Rendeki kuvvet mevcudunu artır

mayacağı olan kısmıdır. Halbuki şu
rasını kayıt lazımdır ki, Lokarno dev
ı~tlerinin muhtıarsı Rene yalnız as
i: r gönderilmesini değil, harb leva
zı: ı gönderilmesini de yasak ediyor
du. Esasen alman muhtırası sililısız
lanar ı. işini belli olmayan bir zamana 
hır, k :ıaktadır. Bahis mevzuu yaptığı 
!e}·le::- esasen arsıulusal andlaşmalar
Cll yasak edilmiş olan gazlı bombala
rrn VP sı>:r-nin kullanılmaması ile Al-
1 .. anvarrn henüz kafi derecede yapa
madı"'ı ağır top ve tankların kaldırıl
m:ısıdır. 

Almanyanın ya?>tığı bütün teklif
ler ademi lecaviiz ve sair anlaşmala
ra dnv;\nnt"\!ttadır ki bu, katiyen kol
le1·~:f s·~ fır.le dr•nan milletler cemi
vr··-e awlnndır. Bu bakımdan alman 

muhtırası milletler cemiyetinin ve kol
lektif emniyetin yıkılmasını gaye e
dinmektedir. 

Bununla beraber Fransanın ne gi. 
bi tavır takınacağı henüz belli değil
dir. Fransa bu babtaki görüşünü pek 
yakında ve 19 mart anlaşması gere
ğince toplantıya çağıracağı Lokarno 
devletleri konfeı-ansrnda bildirmesi 
ihtimali vardır. 

Rom<Ufo: 
Roma, 2 (A.A.) - Yeni alman 

teklifleri burada büyük bir dikkatle 
gözden geçirilmektedir. İtalyanın ne 
gibi bir tavır takınacağı hakkında ka
ti bir ihtiı-az gösteriliyor. Fakat iyi 
haber alan mahfillerden öğrenildiği
ne göre, alman tekliflerinin kurucu 
kısmında derin bir incelemiye tabi tu
tulmaya değer şayanı dikkat unsur
lar vardır. 

Rrül.·selde: 
Brüksel, 2 ( A.A.) - Salahiyetli 

t,ir Belçika kaynağından, alman muh
tırasına karşı vaziyet almak Üzere 
Lokarno devletlerinin yeni görüşme
lerinin Brükselde yapılacağı hakkın
daki Paris haberi ile alakalı olarak 
bildirildiğine göre, Belçika büküme
ti böyle bir plandan daha haberdar 
edilmemiştir. 

B. Fon Ribbentrop görüşmelerin 
m:ılma~ı kolaylaşmadan 

dönmiyecek 
Londra, 2 (A.A.) - Alman dele

gasyonu mahfilleri, 8. Fon Ribben
tropun Almanya ile Lokarno devlet
leri arasında görüşmelerin açılmasını 
kolaylaştıracak şartlar temin etme
den Berline dönmesine pek ihtimal 
vermiyorlar. 

Fon Ribbentrop, yaptığı görüşme
lerin neticesini, B. Hitler'e telefonla 
muntazaman bildirmektedir. 

Fransız gazetelerinin teklifler 
hakkındaki düşünceleri 

Paris, 2 (A.A.) - Diplomatik mah
filler, şimdilik, alman cevabı karşısın. 

daki düşünceleri bahsinde kati bir ke • 
tumluk muhafaza etmektedirler. 

Gazetelere gelince, bunların fikri, 
alman tekliflerinin fransız st1lh görüşü
ne aykırı bulunması dolayısiyle kabulü 
kabil olmadıkları merkezindedir. Gaze
teler, bu projenin öteki devletlere yüz
de yüz alman zihniyetine göre çizilmiş 
bir sulh kabul ' ettirmeği gözeten bir 
nasyonal - sosyalizm propaganda eseri 
olduğunu ileri sürmektedirler. Gazete _ 
lere göre, fransız bükümetinin diplo -
matik görüşmelerden vazgeçerek al -
man teklifini reddetmesi, fakat öte ta -
raftan öteki Lokarno devletleriyle bir
likte vaziyetin gerektirdiği tedbirleri 
~iması laznn gelmektedir. Yalnız bir -
kaç sol cenah gazetesi, hükümeti mu • 
kabil teklifler yapmağa ve heı·halde ara
daki bütün köprüleri yıkmamağa gay -
ret etmektedir. 

Lö Jur diyor ki: 
" Alman cevabı, ne bir hakiki feda • 

karlık, ne de kendisinden beklenen sem
bolik bir jest ihtiva etmektedir. 

Öte taraftan şunu da söylemek la -
zım gelir ki, bu cevab, çok iyi hazırlan. 
mıştır. Tekliflerin bazıları, hatta ileri -
de yapılacak müzakereler için esas ola-

•- dahi alınabilir. " 

Eko dö Pari gazetesi diyor ki: 
" Almanya, öyle bir program teklif 

ediyor ki, eğer tatbik edilirse, Avrupa 
k:ina boyanacaktır.,, 

Jurnal gazetesi, diyor ki: 
" Hitler'in teklifleri, Avrupa'da ih

tiyatkar bir vaziyet meydana getirmek 
ve Versay andla§masını kağıd sepetine 
atmaktan başka bir şey değildir. " 

Pöti Parizyen diyor ki: 
'' Alman teklifleri, bunların yıkıcı 

zihniyeti dolayısiyle gaya·i kabili kabul
dür. " 

Övr gazetesi, tekliflerin tamamen 
reddedilmesine ve diplomatik görüşme
lerin hemen kesilmesine muhalif bulu. 
nan pek az gazetelerden biridir. Bu ga
zete diyor ki: 

" Alman teklifleri kül halinde red -
dedilemez. Fransız hükümeti, mukabil 
tek'iflerle cevab vermelidir. " 

Sosyalist Popüler gazetesi diyor kh 
•• Alman teklifled ne hepsi birden 

kabul edilebilir, ne de görüşmelere esas 
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teşkil eyliyebilir. Fakat herhalde bun- 1 
lara bir cevab vermek lazımdır. " 

Figaro gazetesinde Vladimir d'Or-
messon diyor ki: 

"Alman cevabının birinci kısmı, 
yapıcı mahiyette olduğa söylenen i
kinci kısmın müzakere ve münakaşa
sını imkansız kılmaktadır.,, 

Almanya, müzakerelere girişmek 

teklifinde samimi değildir. A!manya
nın istediği, kamoyu aldatmak ve rol
leri değiştirmektir.,, 

Ekselsyor: 
"Almanya, bu notası ile teklifler 

yapmaktan ziyade, teklifler reddet
mektedir.,, diyor. 

Heryonun ve partinin sağ cenahı
nın organı olan Ere Nuyel gazetesi, 
Almanyayı yapılan talebleri kabule 
zorlamak için derhal Lokarno devlet
lerinin yeniden toplanmasını istemek
tedir. 

Daladiyenin ve partinin sol cena
hın organı olan Repüblik ise şöyle di
yor: 

"Fransa, buıtünkü harici ve dahili 
vaziyette, menfi surette cevab vere
mez •• Alman teklifleri ciddi surette 
gözden geçirilmelidir ... ,, 

Kotidyon gazetesi, tekliflerin Fran
sanın arzusuna muhalif kısımlarını 

tebarüz ettirdikten sonar diyor ki: 
"Bütün bu noktalara rağmen, al

man teklifleri istihkarla karşılana

maz.,, 
Omlibr gazetesi diyor ki: 
"Alman tekliflerini basit surette 

reddetmek doğru değildir.,, 

l ngiliz basını ve alman muhtırası 
Londra, 2 (A.A.) - Gazeteler, B. 

Hitler tarafından yapılan tekliflerin 
uyandırdığı tesire terceman olmakta
dırlar. Gazete tahlillerinin umumi te· 
rnayülü samimi ve dostçadır. Bu tek
lifler hakkındaki tenkitli düşünceler
le elverişli tdsirleı · hemen müsavi de
r~cededir. 

Gazeteler, alman cevabının, görüş
melere başlamak imkanını verdiğini, 
fakat görüşmelere başlanacağı dev
reye kadar bir hal çaresi gösterme
miş olduğunu yazmaktadırlar. İngi

liz basını, alman tekliflerinin, Fran
sa ve Belçikada daha az elverişli bir 
şekilde karşılanmasından korkmak
tadır. 

Deyli Tel ego-af diyor ki: 
"Alman teklifleri bundan sonra 

yapılacak göı·üşmeler için geniş im
kanlar vermeketdir. Alman planı tat
bik edilirse, Avrupa, bütün bir nesil 
devresi için, harp tehlikesinden ve 
harp tehdidinden kurtulmuş olacak
tır . ., 

Taymise püre ..• 
"Almanyanm sulh planı" serlev

halı bir makale neşreden Tayınis ga
zetesi alman vesikasını bir "sulh pla
nı" olarak kabul etmiyecek pek az 
İngiliz bulunduğunu söylemektedir. 

Hitlerin, tekliflerine verdiği §ekil ve 
genişlik onun samimi olduğuna dair 
olan umumi kanaati kuvvetlendire
cektir. Taymis gazetesinin kaydettt
gine göre bu sulh planı A vrupanın e
konomik ve askeri emniyetini artır

mak imkanlarını vermektedir. Bu 
plan, bundan başka şimdi Avrupada 
hüküm süren kaygıyı giderebilecek 

imkanları da taşımaktadır. Maamafih 
görüşmelere başlamak yolu, bu planı 
doğuran sebebin ablokasr altındadır: 
Lokarno andlaşmasının çiğnenmiş ol
duğu noktası unutulamaz ve bu çiğ-

nenme hadisesi nasıl tamir edilebilir? 
Devletlerin Almanyaya irat ettikleri 
sual bu merkezde idi.. Almanya bu 
suale mukabil tekliflerde bulunmak 
yolu ile cevap verdi. Bu teklifler, ba
zı tadilat taşımakla beraber menfi 
bir mahiyet gösteriyordu. 

Kurmayların teması hakkında Al
manya tarafından ileri sürülen ten· 
kitlerden bahseden Taymis gazete
si ezcümle diyor ki: 

"B. Hitlerin yapıcı teklifleri ha
kiki bir kalp genişliği içinde yapıl
mıştır. Ve bu teklifleri selamlamak 
gerektir. Bir muhtelit komisyon ku
rulması hakkındaki teklif Ren bölge
sinde yabancı ordular alıkoymak fik
rine üstündür. Yalnız, Almanyanın 

görüşmeler devresinde tahkimatta hu· 
lunmıyacağına dair bir söz vermeme
si şayanı teessüf bir noktadır . ., 

Deyli Herald gazetesine göre, al
man teklifinin uyandırdığı ilk tesir, 

Raşbetke 
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nan sıkı tedbirler; müstahsılı ilk yıl
larda biraz kayıd içinde tutacaktır. 
Ancak bunun büyük faydasını türk 
çiftçisi her zaman takdir edecek ve 
kendi ruhundaki inzıbat kuvveti ile 
de tedbirlerin yüzde yüz tatbik edil
mesine çalışacaktır. 

Bilgili ve sürekli emeği, türk 

müstahsilinden her alanda istiyor ve 
bekliyoruz. Onun da bizden aradığı, 
bilginin aydınlık yoludur. Bunun 
yalnız devlet eliyle yapılacağını söy
liyemeyiz. Halkın bilgi ve duygusu
nu genişletmek ve yükseltmek yo
lunda, Parti ve Halkevleri kadrosun
da bütün yurddaşlar da emek vermek
tedirler. Bu çalışma çerçevesine, çift
çiye istihsal bilgileri vermek vazifesi 
de girebilir. Nazilli Halkevinin ken
di muhitindeki pamuk yetiştiricilere 
dağıttığı broşür, bu düşüncelerin ha
kikatleşmiş bir eseridir. Bu iyi hare
kete öteki halkevlerinin de yazı ile 
veya sözle katılmış olduklarını tah
min güç değildir. 

Pamuğun ekimi, tohumu ve ih
raç kıymeti üzerinde toplanan bu ge

niş ve alakah çalışmalar; Türkiyede 
her istihsal şubesinin kavuştuğu ileri
lik hamlesinden bir örnektir. Bütün 
bu çalışmaların memleketi daha re
fahlı bir yarma kavuşturacağına 
ise bütün yurddaşlar anlamış ve inan
mış bulunuyorlar. 

Kemal ÜNAL 

tatmin edici mahiyette idi. Bununla 
beraber şunu kaydetmek lazımdır ki 
Almanlann ve fransızların beraberce 
doldurmağa çalışmaları lazım gelen 
bir boşluk hala vardır. Bu kadar mü
him bir mesele karşısında "son sözü" 
:;öylemek arzusu şuurlu bir hareket 
olamaz. Yeni bir devrenin başlaması 
umulmaktadır. 

Deyli Herald gazetesi, Fransanın 

kendi menfaati namına, uzlaşma im
kanları veren alman tekliflerini dik
katle gözden geçirmesini dilemekte
dir. 

Deyli Ekspres gazetesinin kanaa· 
tina göre, lngilterenin bu tekliflere 
vereceği tek cevap ''hayır" dır. 

lıalyan basımnm diişiinceleri 
Milano, 2 (A.A.) - Şimali İtalyan 

gazeteleri alman tekliflerini mevzuu 
bahsetmekte ve bu hususta uzun tah
liller neşretmektedir. 

Gazetta del Popolo, hukuk müsa
vatı prensibine istinad eden alman 
mukabil tekliflerinin Londrada vücu
da getirilen gayri kabili kabul şart
larla tezat teşkil ettiğini yazmakta· 
dır. 

Corriere Della Sera gazetesi, İtal
yan taahhüdü hakkındaki teklifi e
hemiyetle mevzuu bahsetmektedir. 

Bel<,,:ika basınının düşünceleri 
Brüksel, 2 ( A.A.) - Belçika ga:ııe -

leleri, bugün, alman cevabı hakkında 

kısa düşüncelerle iktifa etmektedirler. 

La Libr Beljik diyor ki : 

•· 7 martta Ren bölgesinde vücude 
getirilen emrivakiin devamı ve Londra 
tekliflerinin reddi menfi şeylerdir. Fa -
kat bununla beraber alman cevabında 

müsbet teklifler de vardır. '' 

20 inci asır gazetesi diyor ki: 

" Hitler, 7 martta başladığı sıyasa • 
dan bir adım geri atmamıştır ... 

Belçika bu teklifleri her türlü fikri
sabitten ari olarak gözden geçirecektir. 

Etual Belj gazetesi de Almanya ile 
müzakerelere girişilmesini istemektedir. 

Yalnız Nasyon Belj alman tek:ifleri
ni tamamen reddetmekte ve Almanya
ya hak beraberliğinin verilmesi aleyhin
de vaziyet almış bulunmaktadır. 

Türk Mo.arif Cemiyetinin 

Balosu 
18 - 4 - 1936 da Halhvi salonunda 

verilecektir. 

l(iralık. apartıınan 
Kooperatif arkasında Bahabey a 

partımanı 2 No. lu daire. 

2 . HSAN 1936 CUMA 

A Vl STl!RYAD_\ l\iECBl Ri 
·--..~ 

\SKERIJK HİZMETİ: 

Çek.oslovak~ya l{ii~iil< 
antant devletlerinin 

alacağı vaziyeti 
lleliliyeceli 

(Bası 1. inci sayfada) 
hakkındaki niyetinden haberdar de· 
ğildir. Bu hususta Viyanadan gelen 
haberler Çekoslovakyada sükunetle 
karşılanmışlard1r. Bununla beraber, 
Avusturya ile Çekoslovakya arasın

daki dostça münasebetleri göz önün• 
de tutan çekosJovak mahfilleri, Avus· 
turyanın böyle bir karar almadan ön
ce Çekoslovakya hükümeti ile temas 
etmemiş olmasını hayretle karşıla· 

mıştır. 

Çekoslovakya hükümeti, Viyana 
elçisinin raporunu ve küçük antanta 
mensub öteki iki devletin alacağı va
ziyeti bekliyecektir. Avusturyanın 

hareketi Sen Jermen andlaşmasmı 

çiğnediği takdirde Çekoslovakya bu
nu portesto edecektir. Sanıldığına gÖ· 

re, Londradan dönerken B. Titülesko, 
Pragda duracak ve vaziyet hakkında 
çekoslovak hükümet adamları ile gö
rüşecektir. 

Mecburi <Lskcrlik ill.-teşrirıde 
başlıyacak 

Viyana, 2 (A.A.) - Reichspost ga
zetesi, mecburi askerlik hizmetinin önü
müzdeki i:kteşrinde başlıyacağım haber 
vermektedir. 

Bir :yugoslav gazetesinin 
diişiincesi 

Belgrad, 2 ( A.A.) - Vreme gazete· 
si, Avustarya'da mecburi askedik hiz
metinin kurulması meselesinden bahse
derek diyor ki: 

' ' Bu, Almanya'run açtığı umumi 
emrivakj sıyasasının sistematik tarzda 
devamıdır. Yugoslavya, muahedelerin 
ve cemiyeti akvam paktının ihlal edil • 
melerine karşı protestoda b:.ılunmuş -
tur. " 

Sen Jermen andlaşmasının boz:.ılma· 
sından dolayı, hiç şüphesiz bir kere da
ha protestoda buluna~aktrr. Fakat milh
temel protestolar herhangi bir tesir 
bırakacak ohırsa hayret ederiz .. " 

Politika gazetesi, Av'.lsturya'nm yap
tığı hareketin Roma'daki üçler konfe • 
ransında tasarlandığı mütalaasında bu
lunmaktadır. 

Macaristwıda lwşnudluk 
Peşte, 2 (A.A.) - Yarı resmi mah

filler Avust:.ırya'nın yaptığı hareketi 
hoşnudlukla karşılamakta ve Macaris -
tan'm vaziyetinin Avusturya'nın aynı 

olduğunu ilave etmektedirler . 
Macar mafillerinde ileri sürülen 

başlıca fikir, Macaristan'ın, Almanya 
tarafından bozulmuş olan Versay and • 
taşması askeri hükümleriyle art.k bağ
lı ba!unmadığıdır. 

Romen malı/illerinin 

dii.şünceleri 
Bükheş, 2 ( A.A.) Salahiyetli 

mahfiller, Avusturya'nrn yaptığı hare -
ket hakkında mütalaa yürütmemekle be 
raber gazete?erin çoğu Macaristan'ın bu 
harek~ti örnek olarak almasından k·Jrk
maktadırlar. 

~~~----.... ·------~ 
l(ONSER 

Maria Müller 
Berfin Devlet Operası 
mugarırıiyelerirulen 

Nevyork'ta Metropoliten Opera· 
sında teganni etmiştir 

Piyanoda 

Dr. Franz Hallarclı 
Miinilı l>L•vleı Opermmıdan 

Bu çok değerli sanatkar konserini 
iki pro3ram üzerine ha"7ırlamı~trr. 
Bunlardan birisi Halkevi Sosyal 
Yardım Komitesi menf natine 

6 NİSt\N 19;;6 PAZ~RTESl 
günü Halkevi salonunda 

verilecektir 
Biletler her giin sa:ıt 17 d .. 1 19 a 

kadar l Ialkevinde s"\'.ı'ır 

BltETLERl 0,..~f:EDEN \L!~.i2 
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Akara DefterdarlıITTndan : 
İSMi Sanatı Karar T. Sayısı 
Erhart Erı:ibet Terzi 28..6-936 5033 
1 sayılı Temyiz komisyonum nca müttehaz kararla ·•itiraz ko

misyonunun 1 aran, noktai nakziyeye tevafuk etmediğinden ve 54 
üncü ma<lde hü ·mime muhalefetinden dolayı" nakzedilmiş oldu
:ğu yukarda i · m ve sanatı yazılı 'l acar tebaasındzn E~hart Erzi
bete kanuni ikametgahı lıilinemedigi için il~n yoliylc tebliğ olu-
n r. ( 714) 1-12-08 

ala • 
ıc ret " 

:rı 

alem· en: 
10.000 Metre Ham ipek kumaş. • 
7 Nisan 36 sah günü 
20 T<ln I k rta Pamuk. 
20 Mayıs 936 Car am a günü. 
Pazarlıkla satın lmaea' t1r. Vere' j ccl· erin o gün .ge meleri. 
Şartnameler'ni görmek istiyenler her gün 0- eden sonra Tica-

ret K lemine clebiHrler. 1-1221 

A I_ lU ın• ...... Kara "'a G' den: 
Bilf mezuniyet terki vaı:ifc etti riııdt:n dolayı Kültür İn .. ibat 

meclic\nce i tifa etmi~ Silyılan mer eze ba lı Fethiye Köyü Oku
lu ö retmeni Kazım Nami Erkmen b kındaki karar Ki.ılttlr Ba-., 
kanlıgınca tasdik dcifmiştir. 

İkametgih1 ve adresi bilinmedi-inden keyfiyet tebli* makamt-
na kaim olmak ü~ere ilan olunur. (724) 1-12.;.~._6,__ ____ _ 

Ank.ara Defter~laı"lı .... ından: 
!smi Sanatı Ticaret yeri 

934 Marangoz 
Kasti 

934 M. T. ,. 
Kazanç vergisi 

Lira K. 

oğlu 

90 00 
18 
ıns -
51 2.5 

7 69 
11 79 
70 73 

.. 

buhran 

<tı 15 zam 
Buhran 

Terzi Anafartalar mevsim 
sokak . ,. 

llıba~name dit varak No . 
13 37 

Matrahı 

Lira K. 
300 00 

170 83 

= Kızılbey ftlbesi mükelleflerinden ik:11 ticareti~i hırakmı_: ola~ 
Kostiye terziliğinden dolayı 934 senest tam ve ~ıcaret muddetı 
için yukarda ayn ayn yazılı mikdarlar.da tarh edılen_ ~a:ıç ver
gisine ait cilt 13 yaprak 37 :ve 38 sayıh ıh~arnam~1e~ şımdıkı kanu-
m ikametgahı bilinemediğinden tebliğ ~dılememışt.ı.r. . . . . 

Matruh bu vergiye ilan tarihinden itıbaren 30 gun ıçınde ıtıraı: 
hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üzere hukuk usulü muhakeme-
leri kanunu mucibince ilan olunur. (713) 1-1207 

Ankara Valili,iinden: 
2 nisan 936 tarihinde persembe günü saat on beş te Ankara vi • 

layeti daimi encümen odasında 522955 lira 73 kuruş kfiif bedelli 
Stadyom ve Hipodrom sahasında yapılacak bina, sulama tesisatı, an
trenman yerleri. manialı koşu oi~ti ve sair müteferrik inşaat kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Şartname, plan ve projeler mukavelename projesi ve buna mü -
teferri: diğer evrak 26 lira mukabilinde Ankara vilaveti Nafra da
iresinden verilecektir. Muvakkat teminat 24668 lira23 kurustur. İs
teklilerin teklif mektublan Nafıa mü<lürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet vesikası ve ticaret odası vesika~mı 2 nisan 936 tarihinde 
perşembe günü saat 14 de kadar Ankara vil!veti daimi encümen re-
isliğine vermeleri lazımdır. (551) 1 - 935 

Urfa Vilayeti Daimi 
Encüm n·ııdetı: 

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

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme sartnamesi 
B • Mukavele~ame 
C - Nafıa işleri şeraiti unıumiyesi 
D • Tesviyei türabiye şose ve kargir inşaata dair fenni şartname 
E - Hı ·ıı•i' şartname 
F • Kt:. f cetveli. silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
G - Grafik cetvelleri 
İstekliler bu şartname ve evrakı bedelsiz olarak vilayet Ba

yındırlık Direktörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 27-3-936 tarihinden itibaren on gün daha uzatrla

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

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

S - İsteklilerin ihale gününden (8) gün evel Urfa Bayındırlık 
Direktörlüğünden bu gibi işleri yapabileceklerine dair ehliyet ve
sikası almaları mecburidir. 

6 - Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet (3) üncü madde-
de yazılr saate kadar gelmis olması lazımdır. (1607) 1-1205 

l(avseri ve civarı Elel\.tr · 
T. A. ~,irl{etinden: 

_30 M?~! 9.36 t~rihi~e ~ashvan pazartesi günü adiye.n toplanaca;mı 
ila~ et~ıgımız, Şırketımız Heyeti umumiyesi o giin toplanmış ek
scrıyetın ve ~afra Komiseı:i~in bulunmaması yüzünden, ikinci top
lantısını 20 Nısan 1936 tarıhıne gelen pazartesi günii s<?at 14 de 
~ayscrid~ maarf f hanı?da kain, Şirket merkez binasında yapmak 
liz~re tehı:1' ctmış oldug~ndan, bu toplantıya iştirak etmek istiyen
lerın ~amıl oldukları hısse senetlerini içtima gününden bir hafta 
evel Şırket veznesine tevdi etmeleri lazrmdtr. 
. Sözü geçen hisse senetleri İş ve Ziraat Bankalarına da verilebi

lır bu takdiroe Bankalardan alınacak makbuzların yine muayyen 
olan günde Şirkete ibrazı zaruridir. 

Ruznamei l\Iüzakerat : 
1 - Meclisi İdare ve Mürakip raporlarının okunması. 
2 - 1935 Devrci hesabiyesine ait Bilanço kar ve zarar hesapla

rının tetkik ve tasdikile, Meclisi İdarenin ibrası. 
. 3 :- Nizamnamenin 34 ve 35 inci maddeleri mucibince kıdem 

ltıbarıle _çıkanlacak iki aza ile münhal bulunan bir azalığa yeni
den aza ıntihabı ve Meclisi İdare hakkı huzurunun tesbiti. 

4 - Mürakip intihabı ve ücretinin tayini. 
Esas mukavelename ve Ticaret Kanunu ahkamına tevfikan his.. 

eedaranın yevmi mezkurda toplantıda hazır bulunmaları ilan olu-
nur. 1-1256 

J 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Eskişehir Bayındırlık 

1 
Direktör ··.mndeıı : 

istekli çıkmamasından dolayı Eski ehir - Çifte1er yolunun 
38 000 - 52 + 750 kilometreleri arası şose esaslr taır.iratı 23. 3. 936 
gününden 6 Nisan 936 pazartesi günü saat 15 de ihale edil ek üze
r-e. eksiltmesi uzatılmıştn. Tamiratın ke'lif tutan 16143.11 liradır. 

Muvakkat tem'nat 1210 lira yetmis dört kuruştur. 
Şartname, keşif, grafik ve ekleri olan evrak her zaman baymdır

lık diTektödü;,ünde görülebilir. 
İsteklilerin, direktörlükçe, ibraz ett ği vesaiki muvafık görülen 

bir miihendis veya ferı memurun n i in mesuliyeti fenniy sini d~r
uhde ettiğine dair noterden musaddak bir tealıhiitn:ıa:eyi, ticaret 
oda<;:;ıdan mali kıfayetine ait bir v"sikayı. ihaleden en az sek!z gün 
evvel bayındırlık d'rel:törrn·ünden alacağı ehliyet vesikasını teklif 
mektuplarına eklemeleri şarttır. 

Teklif mekt ıplarmrn 6 Ni"an 936 paz .. rtesi günü s-: t 14 e im. 
daz makbuz muka i1inde d imi encunıc11 b-ı-.lw.nlığ veri mi ta· 
ması gerektir (646) 1-1034 

• ve 
" 

• 
• 

Vilayet er evı arkastndaki 4773 670 ınetre mık bı miktarındakı 
toprak hafriycıtı açık eks.ltmeye konuhr.uctur. 

Eksiltme 13 nisan 936 pazartesi günü S"llt lS.30 da yaoıfacahır. 
Eksiltme Yenişe~irdeki Dahiliye Vek5.1cti bine smda tolllanacak 

eksiltme komis on ınca yap'12caktıı 
Muhammen kesif bedeli 1909 ı:ra 47 kuructur. 
Muvakkat teminat 143 lira 50 kuruştur. 
Kati teminat 287 liradır. 
İstekliler bu ise ait Mali ve fenni o:;3rtnaır.eleri ve krokisini gör· 

mek iizere Dahiliye Vekaleti vilayetler idaresi levazım hüro.,una 
müracaat ederler. 

İsteklilerin 13 nisan 936 pazartesi pünü sa~t 15 te teminat mak· 
buzlarile birlikte korrisyona miirac"'"t e•meleri lavm 'ır. 

Kimden istimlak 

(630} 1-1012 

de 
-------

• • 
Muhamrr:en b 0 deli 

(;dildiği :r..IIahallesi 
Halime İnkılap 

Sol:a~ı Ada No. Parsel No. Lira 
T"'hta kon. .. ıı: 45 23 50 

Bayram ., .. Bend deresi ~5 18 50 
Hüsnü Öksüzce y.,ıCI k.., 238 5 4() 

Mahire ve ., ,. E ri bucak 208 62 20 
Ali 

Şefik Ye~en b:y Hrm?ı:r. 23'i 3 50 
l''eryem İstiklal 'utun V7 2 80 
Mahmut •• .. Be?.ir han 237 ~ 40 

Yuka-:-da kaydı c-ık;ırıl"'n evlerin en• . ., .. , l.'.l - P." :ı - 93'5 cuma rrü
nü saat on beste biJ:nüzay,.de sa•ıınca ~ n,., -.-ı ta1ip'erin h:-ar N'ü-
dürlüğiindeki komisyona mfaacaatl:ırr. (5 Z) 1-1161 

Ankara Hukuk Fai:ültesi Ta1 ebe 
Cemiyeti Genel S°'h:rcter! iğind~n: 

5.4.936 pazar günü fakiilte bina .. •nda :saat ikide cemiyetımız 
yıllık toplantısını yap"ca;;ındl'n arnrl"'"'ın·ın ge mcleri ilan olu-
nur. 1-lVO 

Sakarya apartımanı altında bir tr"lğaza 
kiralıktır Kapıcı Ahnıed ~ müracaat 

D. D. YOLLARI VE l)HAi-LA 0 I UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ s. A. l orıtsYcr.·u lLANLAfl: 

· DEVLET DEM!RYOLLARC VI: Lİ.iANLARI 
UMUMİ İDARESİNDEN 

Sıvas Cer Atelycsi ilıtir4lz hattı ı~m Menteşe istasyonu civa· 
rın<laki 357 + 900, 368 250, 368 4!'0, 368 800 ocaklarından cıkarıl
mak üzere beher metremikabı lZO kuruştan (13000) metremikabı 
balast satın alınacaktır. 

Alrnacak bu calastın kapalı zarf usu'ile eksiltmesi (16-4-936) 
perşembe günü saat (15) de Kay.,erid<;: İ'"'letme binasındaki 4 ncü 
İşletme komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ~inyüz yetmiş lira teminatı muvak
kate vermeleri ve kanunun t"Ytn etti :i ves;kalarla kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni lıulunmadığma dair 
beyanname ve tekliflerini eksiltme giinü saatmdan bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mu~.a~~ıe.~~~eler Kayseride yol Baş Mü
fetti.,liğinde Ankarada Yol mudu:lugune ve Samsun Sıvas istasyo-
nunda parasız olarak verilrr.ektedır. (703) 1-1174 

1 ASKERi F ABRIKALAR UMUM MÜDÜRLÜ GÜ 1 
SA TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ 
Evelce de ilan edilip şartnam,_sinde değişiklik yapılan ve tah

min edilen bedeli {34,000) ~~~. o~.a~. yukarda cinsi yazılı malzeme 
Askeri fabrikalar umum mudurlugu satın alma komisyonunca 19 
mayıs 1936 tarihinde salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname (Bir) lira (70) ku~uş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muval ~~t temınat olan (2550) lirayı havi 
teklif mektuplannı mezkur gunde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(684) 1-1199 
100 İLA 200 TON ISKARTA PAMUI~ 

Tahmin edilen bedeli (90,00.0) lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabrıka.la: Umum Müdürlüğü Satmalma 
Komisyonunca 20 mayıs 193? tarıh.inde çarşamba güna saat l!ı de 
kapalı zarfla ihale edilecektır. Ş~rtname dört lira 50 kuruş muka
bilinde komisyondan verilir. Talıplerin muvakkat teminat olan 
(5,750) lirayı havi teklif mektuplaı:ını mezkur günde saat 14 de ka
dar komisyona vermeleri v.e ken~ılerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindekı vesaıkle mezkur gün ve saatta komis-
yona müracaatları. (685) 1-1200 

40 takım maa kasket askeri ta
Jebe elbisesi 

4-0 Adet askeri talebe kaputu 
Tahmin edilen bedeli 1780 li

ra olan yukarda miktarı ve cin
ai yaz:ılr melbusat Askeri Fab· 
rikalar Umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca ıs N isan 
D36 tarihinde çarşamba günü sa-

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

(702) 1-1177 

1 ANKA~ L.t!.V A.~11\fı rt-: 
.>ATIN ALMA KOMİSYONU 

.J..i. .ı.... ~ ..... ..ı.. 

tLANLA 
., 

İl AN 

1 - Konyadaki kıtnatın ihtiyacı olan 262 bin kilo yulaf kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmustur. Mezkur yu nfın muh:ım."Tlı:n tutarı 
16375 lira olup muvakkat teminatı 1229 lıradır. 

Eksiltme 4 nisan 936 cumartesi gıinü s...at 15 de Konyada Kor 
satın alma komisyonunda ) apılacuktır. (615) 1-1031 

İLAN 

1 - Sarı kı lanın e!ektrik tesisatı 8-4-936 tarihine miısadif çar
şamba günü s at on dortte pazarlı: suretiyle yapt rılacakur. 

2 - Ke, if ve şartnamesi sarı kışla a ay satın alma komıs nun
da her gün ~-Orüliır. 

3 - Keşfi 299 lira ol p temin tı muvakkatesi 22 lira 5() k 
4 - Pazarlı ,a i tirak edeceklerın yukard yaı:ıh un ve 

teminatı muva ;:kate m:ıkbuzları i e bu i in e i o duklarına 
ehliyetna !eri i'e birli te rı kışla al y sat n a 
gelmeleri. ( 8) 

EİLİT 
Bursa. lv-ud nya ve B ndır

ın.a garnizonları icin 170 ton ı n 
satın almacal.tır. Tahmin edil n 
heceli 22 18 lir<'dır. Şartn e
si Bursa satın alma ko"Tlisyonun 
dadır 

Eksiltme 16. 4 - 936 per em
be günü saat 16 da Bur a'da a -
kni satmalma k misvonu bina
sında vlacaktır. E si tme ki!na
h zarf usu ii iledir. Muva ·l·at 
teminnt 1681 lira 35 kuru tur 
Teki' f me'·tıınlar: 16 - 4 - 9:!6 
ocr em~ J!Ün '\ s at on be .. e ka • 
dar satm alma k('ttrt onuna ve. 
rilmiş ol2<:akt r. ( -::ı) 

t-1162 

t l AN 
1 - A ~t>ri fırın d nm P~-

tarrlm-sı 6 - nis·n - Q36 tarihi · 
ne ırrc;.,d'f Jl<'7"rteci p-iinü s:ıat 
on hes•e nazarlık suretivle v. p 

tın•acaktrr. 

2 - Şartname ve keşfi mü -
nak;ısonrn yapı le en - • Ankara 
Levazım amirli~ i satın alma ko · 
rrıisyonunda ber gün görülür. 

ol p t 
ra 7o k ı tur 

4 - İs dilerin chhı tcna -
ır.e ve t m natı muvakka 
bu.. T"l ile belli run ve s a 
mı yonu uza gelmeleri ( 

1 - 1051 

ntLfT 

İstanbul ve Tra'.yada b lu -
n n kıtaat için 4470 ton 600 kilo 
bu.,1ay.r. kırdırılması 6 - 4 - 936 
p~ artesi giinü saat on be bu -
ç ta !st-nbulda Tophane e sa-

tın a'rna komis\omında k lı 
z rfla k ihrresi yapılac ' t r. 
Hep ·nin ta mın bedeli 3 518 
lira 42 kuru~tur. tık tem at 
29 5 hra 13 kuru tur. Şartn TC • 

si ıcıg kurus muknbılinde l :nıs
yondan alınır. 1stanbul ve Tr k
ya için avn ayrı fiat verilecek
tir. İ!:tekHJerin kanunda y zıh 
vesikaları ile bcralıcr t klif mek
tu la.ım ihale saatınd1n lı'ı sa
at evvel komisyona vermeleri. 

(620\ 1-1050 

MILLI :t ılJ:t.JA 'AA VEKALETI 
.ı. TIN ALl'vlA KOJ\;ltSYONU 1LANLAR1 

tr .. AN 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ıı.•çsız olarak ecza sandıkları satın alı

nacaktır. S:mdıklarrn içinde bulunacak maddelere ait listeleri al

mak ve fazla malumat edinmek istiyenlerin Ankarada Milli Müda-•• 

faa Vekaleti sıhhat işleri dairesine, İstanhulda Komutanlık sıhhi fi. 
at tahmin komisyonu reisliğine başvurmalarr Iaznndır. 

Bu iş 'lçin olan hmı-ısi vasıfJariyle birlikte fiatı da gösterir tek
liflerin ve nüınunelerin mayıs 1936 sonuna kadar Milli Müdafaa 
Vekaleti Sıhhat fşleri dairesine gönderilmesi. (527) 1-895 

BİLİT 

Akköprü umum sıhhiye de -
porunda elel·trik tesisatı yapı • 
laca 1:tır. Bedeli kec;fi (1Q20) lira 
52 kuruştur. Pazarlığı 1 q - 4 - 9~6 

nım"rtesi P-Ün\i saat 10 dadır. 
İstekliler ke~if ve sartnamesini 
vönrek ve a]Il"'~k i tivenler 10 
hını<; mukah'linde ır. M. V. 
i"c:~at q•bec:'nde'l vrrile~.,ı,t·r 

Pazarhcra gireceklerin (2490) 
""Vılı k::ınıınd:ı. P-i-i terilen vesa
iHa ve elr1rtrik i~leriyle u~ra -
"an bir miies'iese veva sh-ket ve 
ic:h e'1emiveti.,e Hnanı b•ı tesi
s ta nezaret ı-tlrcek ki"l"elerin 
biri'1ci s•nıf elılivet sahibi ol
ml'k ş?rtiv1e b•lli ün ve saa -
tnvfa bı1 P-İbi sPraiti haiz olan
l::ır veı:,.ik ve tPmi at rrekttıbiv
le birlıkte c::ıtın ;:1lma komisyo
nuna gelmeıe~i. (733) 

1-1246 

BİLİT 

Lastik: otomobil ıçm içli 
dışlr olmak üzere 16 adet lastik 
açık eksiltme usulü ile alına -
caktır. Hepsinin tutarı (1400) 
liradır. Evsaf ve şartnamesi pa
rasız verilecektir. İhalesi: 
18. 4. 936 cumartesi günü saat 
on birdedir. İlk teminat: 105 
liradır. 

Eksiltmeye girecekler 2490 
!':ayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde istenen belgeler ile bir-

Iikte ihale gün ve vaktında M. 
M. V. satın alma komisyonuna 
gelsinler. (i32) 

1-1245 

NAS1J2 ilACl 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kı~ 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: lngili:ı Kan
zuk eczanesi, her eczanede bulu
nur, ciddı ve müessir bir na:ı11' 

ılacrdıt. 

A a V ı· e • • 
4 Nisan 936 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de Arı

kara Vilayeti Nafıa Müdiirlüğü odası .da toplanacak olan eksiltme 
komisyonunda Ankara Çubuk harajı yolunda yap.ılac.ak olan 5~()0 
lira muhammen bedelli 6 bin m3 toprak hafri ve ım1a mahall;rıne 
nakli tesviye ve tanzimi işi açık eksiltmey-: konmuştur. ~k,~Jtme 
şartname mukavelename projesi nafıa işleri şeraiti umumıy.:s~. ~.e 
keş· f evrakite planlar buna müteferri diğer evrak Nafıa. M~du~lu
ğiinde görülebilir. Muvakkat teminat 405 liradır. İsteklıelnn tıca
ret odası teminat mektubu Nafıa müdürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet v~sika1ari1e birlikte 4 Nisan 936 cumartesi günü saat 11 de 
eksiltme komic:"n""""' af"ı,,.,,.ıeri (!>9.5' 1-1013 
~ ~~~ .. ~~~~~~..t .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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SAYFA 8 ULUS 3 NİSAN 1 S3\i CUMA 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Akköprü semtinde Yenitura mahallesinde 
Özen büzen sokağında 18 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasın
dan olup Ankarada Sanayi semtinde 19 numaralı mahalli ikamet
gahı ticari ittihaz ederek tarihindenberi Arpa ticaretiyle iştigal 
eden ve Ticaret Odasmm 800 sicil numarasında mukayyet bulunan 
Zeynelin unvanı ticareti Zeynel Ceylan olarak tescil edildiği gibi 
bu unvanm imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mu
cibince dairece 2. 4. 936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1251 

Adliye V ek.aletinden : 
Açık bulunan Mudanya Noter muavinliğine imtihanla talip o

lanların mahalli Adliye Encümenine müracaatları ilan olunur. 
(731) 1244 -------

ANKARA TİCARET ODASC SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Akköprü semtinde Yenitura mahallesinde 
Hura sokağında 8 numaralı f:vde oturan T. C. tebaasından olup 
Ankarada Akköprü semtinde 214 numaralı mahalli ikametgahı ti
cari ittihaz ederek tarihindenberi Bakkal ticaretiyle iştigal eden 
ve Ticaret Odasının 1128 sicil numarasında muakyyet bulunan Hak
kının unvanr ticareti Hakkı Kayol olarak tescil edildiği giji bu 
unvamn imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi muci
bince dairece 2. 4. 936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1250 

lurşehir C. H. P, ilyönl{urııl 
Ba~k~anlığından : 
Bedeli keşfi ( 16000) lira olan Kırşehir ATATÜRK caddesi va

kmma yapılacak olan HALKEVİ binası inşaatı 19-3-936 tarihin
den 7 nisan 936 tarihine kadar yirmi gün müddetle kapalı zarf usu
liyle münakasaya konmuştur. Münakasa 7-4-936 tarihine müsadif 
sah günü saat 15 de Kırşehir C. H. Partisi binasında yaprlacaktır. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus ticaret odası ve fen
ni ehliyet vesikaları ve o/o 7,5 nisbetinde (1200) liralık muvakkat 
teminatın Halk Partisi emrine bankaların birine yatırıldığına dair 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte aynı günde saat 15 den 
evvel C. H. Partisi Baskanhğma vermeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartname ve evrakı keşfiyeyi ve projeyi 
C. H. Partisi İlyönkurulundan alabilir. 

.. Tafsilat al~ak isti yenler de Kırşehir C. H. Partisi Başkanlığına 
muracaat edebılir. 1-1087 

ZAYİ 
1930 da Sakarya ilk mekte

binden mezun oldum. Şimdi ise 
şehadetnamemi kaybettim. Eski 
şehadetnamenin hükmü yoktur. 

Mesut oğlu Cihat 
1-1259 

Satılık arsa 
Yenişehir Adakale sokak 24 

No. lu (lHlO) metre murab\Ja ında; 
talihlerin Tel: 2250 B. Hayriye 
müracaatları 1-1166 

Kiralık oda 
Havuzbaşında, aile yanında 

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

1-1211 

ZAYİ 

Ankara Şarbaylığmclan aldı
ğım 251 aral.ıa numaramı kay -
bettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Arabacı Kadir oi>"lu Bekir 
1-12~3 

Yen İsP-hir·tf •~ .. 
satılık ~v 

Görmek ve görüsmek için Ka · 
raoğlanda Diş Tabibi Hamdiye 
müraca;:ıt. Telefon: 3232 

iyi bir • 
pıyano 

Satılıktır veya kiralıktır. 

Tel: 1420 
1-1241 

ANKARA PAI_JASTA 

4 Nisan 1936 
Cumartesi 

Büyük salonda 

MUAZZAM BİR DEKOR 

içinde 

ve 

Bir çok ve mütenevvi ARTİSTLERİN 
iştirakiyle 

Fevk.alide DiNE DANSAN 

Yerler çok mahduddur. 
Yemek 3 lira 

Gece elbisesi mecburidir. 

• 
ANKARA 3. ÜNCÜ SULH HU. 
KUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Ankara'nm Kayaş köyünde 
vefat eden Kırşehirli İhsan'ın 
terekesine mahkemece vaziyet 
edilmiş olduğundan kefaleti ha
sebiyle alacaklı olanlar da dahil 
olduğu halde bilcümle alacaklı 
ve borçluların vesaiki resmiye
leriyle beraber bir ay zarfında 
3. üncü sulh hukuk mahkemesi
ne müracaatları ve alacaklarım 

vaktiyle kaydettirmiyenlerin mi
rasçıya ne şahsan ve ne de te • 
rekcye izafeten takib edemiye
cekleri lüzumu ilan olunur. 

1-1249 

Çocuk Doktoru 

Ank(lra Doğum ve Çocuk 
Bakımevi ç0cuk 

mütehassısı 
Adliye Sarayr caddesi, Altan 

so!<ak Ortaç apartımanr 
Telefon: 3951 

1( iralıl~ ev 
Yeuişehirde Ataş sokağında 

çin sefirinin oturduğu ev möb
leli ve möblesiz olarak bir ma
yıstan itibaren kiraya verilecek
tir. 

3003 telefona müracaat edil-
me~. 1-1~0 

Gaip çocul{ 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME· 
MURLUÖUNDAN: 

1 - İzalei şüyuundan dolayı satılmasına karar verilen tapunun 
ada 489 parsel 1 No. lu ve Ankaranın Demir Fırka mahallesinde 
Devdiran sokağında kain ahşap ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık 
artırmaya konmuştur. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Ev üç kapılıdır. Devdiran sokağın
da bulunan kapıdan girilince ufak tahta bir sofa iki oda bir mut • 
fak bir kabineden ibaret olup tavan vetaban tahtadır. Yirmi beş 
metre M. !bahçe kapısından girilince toprak bir avlu bir kümes eve 
bitişik bir kabine ve evin ikir.ci kapısından girilince toprak bir ev 
altı, zemin toprak, iki oda, tavanlı tabanlı ve yandaki ~if kanadlc 
kapıdan girilince zemin arnavud kaldırımlı büyücek bir avlu, bir 
odunluk yanında kömürlük zeminleri toprak ve tav:msız, ahsap bir 
merdivenden çıkılınca bir mutfak, zemin tuğla bir kabine, tavanh 
tabanlı büyüklü küçüklü dört odadan ibarettir. Heyeti umumiyesi
ne iki bin beş yüz lira kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 4. 5. 936 tarihine miisauif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurlu~unda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmş olan yukardaki muhammen kıyrrıe
tin yüzde 7.5 ğu nisbetinde pey akcesi veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini bulduktan ve iıç defa nida ettirildikten sonra mezklır g'..inün 
16 mcı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artrrmada teldif eılilen bedel muharn!T'en 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 19.5.936 tarihine müsadif 
salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci arttırmada en çok 
arttıran tali:;ine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteal:ip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en cok artıran talibine iha-
le edilecektir. J 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale e<lildil:te 
tapu h.arcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
m:.iterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

1 

On bir yaşlarında Zehra adlı 
siyah arap kız çocuğu iki !{Ün · 
dür vaiptir. Kh·in yanında ise 
\ic güne kadar Ziraat Bankası 
Umum Muhasebe teftis servi-

Y - Borçlu ve alacaklılarla di~er .ttakadarların bu gayri men
k~l üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id· 
dıalarmı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmele
ri lazımdır .. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olr.1adıkça 
satıs bedelnın paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler her gün 936/ 16 nu • 
mara ile dairemizcleki yerinde herkese açık bulurıdurulan şartna-
memizi okuyabilirler. 1-1258 

sinde Süleyman Sırrr'y·a veya 
Doğonbey polis karakoluna tes
lim etm"dikleri takdirde hakla
rında evlad kaçırma d::ıvao:; r açı-
lacaktır. 1-12 54 

Yenişehirde Atati.irk btılva
rrnd"' eski Sıhhat yurdu bitisi
ğinde ve Selanik caddesinde 
Ma1ıve şubesi karsıc;ında. 
T1?lef0n. 2123 e müraccıat. 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Yeğenbey semtinde Yeğenbey mahallesinde 
Yeşim soka{tında 8 numaralı evde oturan T. C. tebaasın:.lan olup 
~nk~r~d~ Tccimler mahallesinde 155 numaralı mahalli ikametgahr 
tıcarı ıttı~az ederek tarihindenberi Mani fatura ticaretiyle işti~al 
e~en ve 1 ıcaret Odasının 430 sicil numarasında mukayyet bulun n 
Şımonun un_vanı ticareti Şimon Yürüm olarak tescil edildiği p.-1..ıi 
l..ı·ı "" ?nın ırr>za şekli de Ticaret kanununun 42 inci ma ld<!si 
mucibince dairece 2. 4. 936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

1-1255 

ı - ı 15s 
~--~~------_:_....:..:.;;;.;..~ 

Ank~ara T. caret ve Sanayi Ü< t \:' J 

Si~illi Ticaret Nlemuı·l ı~unrh~n: 
• 
j lmtiyaz sahibi ve Haşmu 

tıaı rtri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Ne5rİyah idare 

'!den Yazı işleri Müdüri.i 
Nasuhi BAYDAR 

Çankın caddesı cıvarınrl 
r llu!" Rn~rmevrnde ha.•nlmıştı 

S_icilli ticaretin 309 numarasında müseccel bulun·m Y. Tt•na 
naklıyat t_i;~ret kollektif. sosyetesi ş:Jrebismdan Şükriyenin hu 
kere verdıgı beyannamesınde evelce tescil edilmis olan mah': k 
mühü~ y.erine Ankar~ .bi.rinci noterliğinden musaddak el yazısivle 
yazdıgı ımzamn tescılını talep etmis olmakla dairede mahfuz ve
~., 1:e müsteniden 1. 4. 936 tarihinde ~tescil edilınis o1du~•.ı il5n olu • 
nur. 1-1252 

Anl{ara Defterdarlığındaıı : 
İhbarna-

Vergı 
Lira 
195 
200 

matrahı 

K. 
Vergisi m esi Senesi !,;mi Sanatı Ticaret yeri 

3 üncü 933 Niyazi u uyumcu Saraçlar 
1 inci 934 Koyun pazarı ,, 00 

00 Kaz;.nç 

Lira K. 
67 50 

( 90 00 

1 inci 935 ,, .. ,, ,. 
Buhıan 

66 70 Ka:..eır:ç 
( 18 00 
( 30 Ol 

Buhran 
Yu~a1rd~ adı yazı_lı Y~ğen bey şubesi mükelleflerinden Kuyumcu Niya~min vefat ettiği anlaşrlırırş 

ve varıs~crı _d~ tesbıt edılememiş olduğundan vere sesinin ilan tarihinden ı'::baren 30 gün zarfında is
bu vergıye ıtıraz hakları olduğu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (721) ı-1231 

( 6 00 

--+'ili "• .. 
[ YENi si EMALAR [KULÜP] 

BUGÜN GÜNDÜZ 
Fakir bir delikanlının hikayesi 

GECE 
SARIŞIN KARMEN 

MARTHA EGGERTH 
tı:ıveten Foks Jurnal: alman murahha
sı Rutemb:.ırg'an Londra'ya gelişi, Pa
ris'te M. Venizelos'a yapılan ihtifal, en 

son ilkbahar kadın modaları. 

BUGÜN BU GECE 

TARZAN GELİYOR 

Büyük serıı,üzeşt ve macera fiimi. 

FlATLARDA FEVKALADE TENZİLAT 
Cuma günü gündü.z seanıslarında Balkon: 60, 

Hususi: 40, Birinci ve Duhuliye: 30 
Perşembe günü gündiil seans!armda B, ikon: CJ. 

Hususi 30, Birincı ve Duhuliye: 25 

• 


