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~.fa.R - Itab€Ş harbı: 

Ce0ıub cephesinde Ganaledorya nehri boyunca 
yapılan harb çok kanlı oldu 

Jia4ıMOf atldiU·ı faul lara hücum ett~el° v~ aı~<·a){ uzuıı bir 
lıogı.ışn1adan sonra geı·ı çek1 ldıler 

•· •• 
·-·~ 

J! 

_ -r .,_ Ka6e•islanaan gl!t'irdlji'h;~t.. V« yaı·alıfart Napofic(e bo~a1Tıyol'. 
Bır ifafyan nasfa gemı ,. 

• 4.-ııcfra, 1 7 ( A.A.) - Royter a· 
ja.nsının Habeıi.standan bildirdiğine 
.. Öı·e, c~nup c~phesindeki hareketler 

inkitaf ve devam halindedir. muı ve habeş athlan birçok 

larda bulunmuştur. 

hücum· 

Habeşler çepeçevre siperlerle mu-

(So11u 3. iincii sayfada) 

1-leryerde 5 kuru~ 

'' lflııs .. , ttn Dil Yazıları 
1 . 

ASKER 
" ~ke •·, çeı·i, soldat. lt•şker. <·üıı L~ (•ey~,, kt~ 
linıeleı·iyl(~ '' Ordu .. ve Arnıee ... ~özleri ... . 

• 
ııın et iınoloji, nıorfoJoji-: fönetik~ ve 

sen1antik. l•al"ıınınclan analizi 
\SKE« 

Kelimeyi etimolojik 
na ay1ralım: 

(1) (2) (3) 

unsurları-

(4) 
Ag as -t- a!: er 

( 1) Ag: ana köktür. "Yüksek
lik, büyüklük, kuvvet~ kudret, sa
hiplik efendilik'' anlamlannadu-. 

(2) As: (. s); ektir. Ana kok 
mefhumunun oldukça geniş bir sa
hada yayıldığını ve .o sahada bu
lunan bir süjeye ittisalini göste
rir. O süjeyi gösteren de: 

(3) Ak: unsurdur. 
(4) Er: ana kökteki kuvvet, 

kudret, sahiplik, ef ~ndilik, yük
seklik, büyüklük ... mefhumlarının 
oldukça geniş bir sahada (ak) ile 
gösterilen süje üzerinde takarrür 
ve temerküz ettiğini gösteren ek
tir. 
(Ağ as ak er Ağasa-

ker): ana kök kendisinden sonra 
gelen ek ile kaynaşmış, (ak) unsu
runun başındaki vokal de düşerek 
kelime son morfolojik ve fonetik 

şeklini almı~tır; ASKER. 
ASKER: oldukça geni~ ölçüde 

bir kuvvet ve kudretin kendisind.a 
takarrür ve temerküz eylediğ1 sii· 
jeyi gösterir ki (Asker) İn mana
sı da bundan ibarettir. 

Not: 1. -(Ağ) m yükseklik vıe 
büyüklük anlamı Türk lehçelerin
de pek açık örneklerle görülür. 

1. Ağa büyük birader, ef end( 
seyit, zevç, ricalden biri. 

H. Ağalık - amirlik. 
lll. Ağart Sait. 
iV. Ağınma Suut. 

V. Ağınmak Suut etmek 
Vl. Ağma İğtila, suut. 
Yit Ağmak - lrtika etmek, per 

vaz etmek, su ut etmek, taye · 
ran etmek, taaH etmek, terak· 

ki etmek. tereffu etmelt.~ruç 
etmek. 

\:ERi 

iKi E~ER. 

F. R. ATAY 

Bizim her zaman üstünde ısrar 
ettiğimiz nokta, asırlardanberi 
ti.irk düşmanlığı edebiyatı ile bes
lenen garb aleminde; yeni Türkiye 
hakikatinin olduğu gibi lanmma
:ı1ndan ibarettir. Gara.z ve menfa
at güden hicivler zıddımıza gittiği 
kldar, hiç bir tetk;k eseri olmryan 
ho~ medih\erden hoşlandığımız 

ıOolo mıntakasında Ras Desta kuv
vetlerini yenen italyanlar bunları ko
valarken ,öteki italyan yerli ve .ana 
vatan kttalan Şebeli ve Falan nehiı·

leri boyunca ilerlemektedirler. 
Sol cenahları üzerindeki tehdidin 

kalkması üzerine İtalyanlar timdi ~Jl15. 
sabaneh, Ciciga ve Harrar'a doğru 

hücumlarına devam edebileceklerdir. 
İtalyanların halen merkez ve sağ ce
nahta yapmakta oldukları ileri hare
ket, bu taarruzun kendisi mi yok~ 
asıl taarı·uz için bazı ip"tidai ve ihzari 
hareketler mi olduğu daha belli de

ğildir. 

Hauptman n idamı 
Otuz gü ı sonraya bırakıldı 

Not: 2. - Eski Türk lehçelerin
de "askeı·" a nlamma kullamlam 
''Çeri'', "Çeriğ" ve "Çerik'' [1] kc· 
limelerinin etimolojik şek\lterini 
"asker" kelimesinin etimotoiik 
şekliyle altalta yazalım: 

(Sayfayı çeviriniz) 

I. Kamusu Türki ; Türk Dile 
Lugati: lbnümühenoo Lu
gati. 

·oktur. 
Yeni Türkiye hakikatini anla

ıtıamak veya duyurmamak inadcı
hğı, hemen her tarafta kolaylıkla 
Yıkılmı!tır. Bugün, birçoğu velev 
ekaik, velev kusurlu, fakat kema
liznı inktlabçılığını milletlere ha
ber veren hemen her dilde bir kü
çük kütüphane vardır. Bu kütüp
ha.n-e içinde, hiç şüphesiz, Avus
turya'nm eski Türkiye elçisi Ogüst 
K:ra.l'la., gene Avusturya'nrn Tür
ıkıye elçilik müsteşarı Fon Bişof-
1.tn eserleri. müstesna kıymettedir
l~r. 

Türkiyeye gelen yabancı elçiler 
a.ra.aında ilk kitab ne~reden :zat, 
Yandrnıyorsak, Birleşik Amerika 
~uınuriyetleri Büyük Elçisi Şerri) 
adi. Ankara'da bulundugu miid
detçe, devleti ile yeni Türkiye a 
ıra.aındaki dostluk münasebetlerini 
kuvvetlendirmekten gayri bir şey 
dütünmiyen Ogüst Kral, aynı za· 
tna.nda., ad1m adım, inkılab hare
ketlerimizi tetkik etmi~ ve memle
ketine döndüğü :zaman, ilk işi, hu 
tetkiklerini toplıyarak ne11retmek 
<>imuştur. Ogüst Kral, hakiki dost
lukların, mitletlerin biribirlerini 
hakiki tanıyışları üzerine kurula
bileceğini düsünen fikiradamı · 
~iplomatlarda~dır. Türkiye ve 
turklük hakkında, vatandaşlarının 
zihnindeki masal alemini yıkmak
~a, yeni zamanlaı-da gittikçe :zayıf
hyan dogruculuk ahlakının güzel 
Örneklerinden birini gösteren 0 -
g<lst Kıai'm eseri, Fon Bişof'un 
parlak fikir ve edebiyat eseri i.le 
ltanuu:nlanmıştır. Bu iki. eseri ya-

(Sonu 5. inci sayfada) 

Habeşlerin Ganaledorya muhat·e· 

' besindeki mukavemeti çok çetin ol-

Hl (;O.\' FiATLARI 

l 1"arıın Bak.anlı~ı 
n1 iis tesarıııın 

' sÖ)'lediJileri 
lstanbuldaki buğday satışlarını 

yakından tetkik etmek üzere, bundan 
bi,- müddet önce, lstanbula giden Ta
rım bakanlığı müsteşarı 8. Atıf Ba
yındU" dün sabah Ankaraya dönmüş
tür. Kendjsine İstanbul buğday pİya· 
sasının ne halde bulunduğunu soran . 

bir aı·kadaşımıza, B. Bayındır şu i-za· 

hatı vermiştir: 

'(Sonu 5. İnci sayfada) 

U. H l~ln O FH \i\4SJZ 

K Hl.'iESt.NUEN CEKlLECEK. 

B. l.ıavalin vaziyeti . 
kavoı nyanclırıyor 

j 'O • • 
Paris, l 7 (A.A.J - [yi haber alan 

ıyasal mahfiller, yalnız seçim faaliyeti 
ile me~gul olmak i.ızeı·e R. Heı·yo'nun 

kabineden pek yakında çekileceği kana, 
atindcdir. Her hangi bir daire başında 
olmayıp, yalnız devlet bakanı bulunan 8 

Heı·yo'nun bu çekili inin duyulur tesiı·· 

leri olmıyacaktır. Fakat eğeı· kabinedeki 
diğer radikal sosyalist l>akanlaı· da B 
H eryo'nun izinden giderlerse vaziyet o 
n.ınan baınbaşka Dlacakttr .Bu takdir 

(Sonu 5. İnci sayfatla) 

Trenton, li 
(A.A.) - Va
li B. Hoffm. 
Hauptmann' m 
idamım otuz 
gün geri bırak
mağa karar ver~ 
miştir. 

Trenton, 17 
( A.A.) - Nev

valisi, jersey 
Hauptmann' m 
idamını otuz 

gün geciktiren 
kararı imzala
mıştır. Vali. ic· 
ra makanizma~ 
sınm '·merha
met kararı diye' 
tavsif ettiği bu 
mühletin, son 

Hauptman'ın hapis evinde altntıUij bir resmi 

mühlet olduğunu bildirmiş ise 
de verilen bu mühlet, Hauptmann
ın idamının en aşağı Üç ay geri kal
ması demektir. Çünkü hu otuz yün
lük mühletin bitmesinden sonra ye

niden bir gün tayin edilecek ve bu 
arada bütün formalitelerin tamam
lanması en aşağı üç ay sürebile
cektir. 

Hauptmann 'm karısı bu neti
ceden çok hoşnuddur_ Aylardan 
beri ilk defa olarak gülmüştür. Ha
ber, çok çabuk bir surette, öteki 
mahkumlar arasında da yayılmış 
ve mahkumlar sevinç tezahüründe 
bulunmuşlardır. 

••••••••H•••••••••••••••••••••o•••uoo••••oo-oouoooou,,,,,., .. ,,, ,.,_.~••Oootoooo ooo oOO 

hstanbul Hukuk f aki.iltesi Dekana! 

j B. Sıddık Sami'nin 1 

i konferansı bugün Ankaı-a Hal- j 

11. Karayim metinleri. 
I II. Yunus Emre Divanı. 
IV. İbnümühenna Lügati. 

V. Radlof, 1. "Baraba ve K~ 
man lehçeleri". 

V I. Lehçe-tül-lUgat. 
Vll. Büyük Türk Lügati "O~· 

manlı ve Ç<ığatay lehçele
ri": Atalar sözü: Ferişteog
lu Iiıgati: Babus: Radlof, f . 
"Çağatay lehçesi": Di\•anii 
Liı.gat - it - Tiirk: Kamu u 
Tür ki. 

[l] Kamusu 'fürki: Türk Dili 
Lugati: Pavet de Courteille liıgatr. 
Dede Korkut kitabı· Tuhfe-tüz
zekiye: Oğuz destanı; Uygur en
deksi,' Mukaddeme-tül-edep: Uv· 
gurca Kuran tercümesi. 

• • 
yıı·ını ~~ıat .. 

! ............ ·k-~~i.~.~~.'.~ ~~.'..~.:~~i:.: ............ 11 Ulııda.[;da Kar.abeicn sıf: ırıag• Cirıiindc _:enç 'porcuforımtz. 
( Yazı ,., ını "ltı:lcı sayfa<i<l ol uyunuv.) 
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Jıt SONKANUN 1936 CUMAR'.fESf ..... 
--

B. l~deııiıı hir nutk:u 
l11öilİ::. dı~ bakmıı, lngiltere sı)a
,-,mmmı lli/h•tler c'•miyetirw da-

DIŞ HABER LER 
> mıdığım hfr def o daha k~ı~·(/,•tti 

Londra, l 7 ( A.A.) - B. Eden, 
Llmington'da bir nutuk vererek, l 935 
yılındaki ba ·lıca hadiseleri gözden 

&eçirdikten sonra kollektif emniye
tin elde edilebilmesi için birçok feda
karlıklara ihtiyaç old••ğunu ve bu~un 
başarılması için öteki milletlerin de 
lngiltere kadar haL'\" olacaklarını soy· 
meşi, Cenevreye bu ı> i..,niyetle gide 

~gıni bildirmiştir. 

Ceııub cephesinde Gaı1aledorya nehri boyıınca 

y· pılan harb çok kaı1lı olclıı 

Goz önünde tu . ulın.•~• gereken 
4aşlıca ıki noktadi\rı bir;ncısinin her 

hangi biı taarruzun nıuvattak olma 
aına izin vermemek, ötekının de, her· 
hangi bir anlaşmazlığın taıırruzla de· 
iil. aulh yoluyla yahJlor.lacağını İs· 
P&t ebnek üzere ';l;itl:n milletler ce · 

tniyeti azasının birleşm.- .. i olduğunu 
M;1liyen B. Eden, kollektif emniyet 
aiıteminin muvaffak olar.ası için kuv· 
'Yet ..... eleatikiyet vasıflarına malik 
.ıcn...ı serektiğini belirtmit ve mil

letler • emiyetinin faydalarını da an· 
!attıktan sonra ingiliz sıyasasmın her· 
laansi bir millete muhalif olmadığını, 
İfltilterenin ancak Milletler cemiyeti 

•taıı aıfatile paktın çiğnenmesine mu-
1\alif olduğunu anlatarak İngiliz mil
le tinin sulhu hararetle arzu ettiğini 
ftUdirmiıtiı·. 

8. Eden sözlerini bitirirken İngiliz 
•ıya.saaınm milletler cemiyetine da
Yandığını bir defa daha kaydetmiştir. 

· (BQJjt 1. inci sayfada) 
hafa:ı:a altmda muhtelif ve birçok 
makinalı tüfek yuvaları kurmuslar

dır. Fakat İtalyan tankları asla güç

lükle karşılaşmadan bu siperlere yak· 
taşarak habeş makinalr tüfekçilerini 

öldürmüşlerdir. Bu makinalı tüfek 
yuvaları sebebile bir müddet durmak 
mecburiyetinde kalan İtalyanlar bu 

yuvaların temizlenmesi Üzerine ye~İ· 
den ileri hareketlerine devam etmış· 

terdir. 
Muharebenin en dehşetli ve heye-

canlı sahnelerinden birisi de. Ganale
dorya nehri cenup kıyısı boyunca av
cı hattında ilerlemekte olan İtalyan 
askerlerine kartı habeş atlılarının bii
yük bir şiddetle yıldırım gibi yaptı
ğı hücumdur. Habeş atlıla~ İtalyan 
kıtaları üzerinde büyük tahrıbata e· 
beb olmuş ve bunlan dağıtacak bir 
vaziyet ihdas etmişse de İta1yan tanlc-

lngiltere sililhlarını artırıyor 

Hüliümet llıt tedlliiri hak. ı gö~ternıel- için 
eııideıı b · r ·' Beyaz k:itah,, çıli.ara(•a)-. . 
Londra, l 7 (A.A.) - Kabinenin 

ıınilli müdafaa komitesi dün öğleden 
sonra toplanmıştır. Bu toplantı, komi· 
tenin hafta içinde yapımı olduğu 
dördüncü toplantıdır. Öğrenildiğine 
töre kabinenin bu sıralarda başlıca 
iıi, yeniden silahlanma meselesidir. 
kabinenin, Cenevre kurumunun lkuv· 
vetli bir sıyasa güdebilmesi için at

ınaaı muhtemel kararların tatbikine 
Yarayacak kuvvetli ve tesirli İcraat 

v~sıtaıarma ihtiyacı vardır. 

Kabinenin alman silahlarının sü
ratla geni§lemekte olduğu hakkında· 
ki haberlerle de meşgul olduğu s-Oy
lenrnektedir. Alman teıılihatma aid 
b berter, Londrada endişeler uyan· 
<lırmaktadrr. 

Yeniden silahlanma masraflarına 
arfıldk olmak üzere yeni bir "milh 

11\udafaa" istikrazı yapılması zarur• 
olduğu görülmüştür. 

Birçok büyük silah, tayyare ve o

lornobil fabrikalarından imalatlarını 
ve bilhassa tayyare motöru imalatım 
artırmaları istenilmiştir. 

lendirilmeai lüzumunu isbat edecek

tir.,. 
Gazetelerin verdikleri haberlere 

gore, yeni silahlanma planının esas· 

ları şunlardır: 

1. - Müdafaa tertibatının 60n de· 
rece modern bir hale getirilmesi, bü
tün yeni teknik imkanlarla teçhiz o· 

lunması ve mütehassıs kuvvetlerinin 

fazlalaştırılması. 

2. - İayyaıre kuvvetlerinin mühim 

surette artınlması, 

3. - Donanma için be~ yıllık bir 

plan kurulması. Bu plana gore asgarı 
70 yeni kruvazor yapılacaktır. 

4. - imparatorluk mudafaat ko· 

mitesinin idaresi altında BuyÜk Bri
tanya imparatorluğunun bütün ku"· 

vetlerinin sıkı bir surette tan7.İmi ve 

ara~armda iş birliği metni. 

5. - Malta ve Singapurdaki stra · 

teji noktalarının azami deıecede te· 
kemmm ettirilmesi ve modern vasıta

larla cihazlanması. 

!\l ı ır t'4' "ıu{mım miidaf<w,,.ı İ('İrı 

I rıgilU•rerıin al<llğı tttdbirl<•1· 
Paris, l 1 (A.A.) - Poti Parizyen 

gazetesi, Ka'hiredeki ozel aytarının 

aşağıdaki telgrafını ne§retmektedir: 

ları hemen yardıma koşmuşlardll'. Bu· 
nun Üzerine habeş atlıları, bunlara da 
hücum etmişlerdtr. Bu hücum, çok yi· 
ğitçe bir hücum olmuş, fakat netice 
vermemiştir. Tankların makineli tÜ· 

fekleri, sağ kalan habeş atlılarının 

bil'ibiri arka ına yaptıkları ümidsizce 

hücumlarda bu atlıların bir kısmını 

daha yere sermiştir. Canlı beygir il•· 
makine beygiri arasındaki bu aman· 
aı:z: mücadelede nihayet makine bey· 
giri muzaffer olmuştur. Sonunda ha
beş atlılarının sağ kalan kısmı, bu ce· 
hennem atesi karşısında sar:"ılaral< 

geri kaçmıştır. 
Oolo mıntakasındaki İtalyanların 

en fazla ileri hareketi iki nehir ara

sında olmuttur. Fakat aynı zamanda 
Amnodan kalkan İtalyan kolu, Gana
ledorya nehrinin şimal kıyısı boyun· 
ca da ilerlemiş ve yoldaki köyleri 
zaptetmiştir. 

Muharebenin sürdüğü dört gün i
çinde İtalyan tayyare kuvvet1eri, Ras 
Desta ordusunun arkasını durmadan, 
dinlenmeden bombardıman etmişler 
ve bu suretle kendisine yat'dım gelme· 

sine engel olmuşlardrr. 

Ras Desta kuvvetlerinin geri kıta 
ları İtalyan ordularının ileri kolları İ· 
le İrtibat halindedirler. 

İtalya resmi tebliği 
Roma, l 7 (A.A.) - 99 numaralı teb 

liğ: Ganaledor7·a mıntakasında 12 son· 
kanunda General Graziani tarafından 

başlanan taarruz İtalyanların tam bit 

muvaffakiyetiyle bitmiıtir. Düıman 

her tarafta kaçmaktadır. Habeş düm· 
dar kuvvetlerinin mukavemeti de bü
tün cephe boyunca kırdmrştır. 

Ras Desta'nın kuvveleri şimali gar 
biye doğru kervan yolları boyunca 
çek.ilmektedir. Bazı mıntakalarda mo· 
torlu kıtalarımız dün akşam ilk me~·

zilerinden 120 kilometre kadar ilerle
miş bulunuyorJardı. Takip devam edi
yor ve habeşler ciddi bir mukavemet 
gostermi)·orlar. Piyade, tank,topçu ve 
hava kuvvetlerimizin yaptığı tesirli 
işbirliği duşmana çok büyük kayıp· 
Jar verdirmiştır. Düne ikadar 4.000 i:>lu 
ısayılmıştır. Muharebenin daha başlan 
ğıcında bir cok esir alınmıştır. Bir çolc 
tüfek, mitralyo:ı: \e bir kaç da top e· 

limize keçmiştir. 
Ana vatan kıtalarındaki zayiatı 

mız ehemiyetsizdir. Gerek bu kıtala 
rın, gerek somali'lilerin gösterdiği 
kahramanlık her türlü takdirin Üs· 

tündedir 
Eritre cephesinde tayyarelerimiz 

~onuna kadar kalmak Üzeı·e Portaudan•a 
gönderilmiştir. 

Hatırlarda olduğu vcçhile lngiltere 
hükümeti, geçen ilk teşrin ayında bu hii. 
kümlerin tatbik edileceğini l tal ya bükü. 
metine bildirmiş idi. Şimdiki vakada 
mezkur mukavelenaı:nenin 40 ve 42 inci 
maddeleri ahkilrnı dairesi dahiline gir . 
mektedir. 

H .• \oiu ı•İ(" .~ı:m:>.<1l gi•t:ii.~m.elerini 

bitirdi .• 
Roma, 17 (:A.A) - B. Suviç 

bugün lsveç ort~1 elçisine bir nota 
vermiştir. halyaQ. hükümeti bu no -
tada Dolo bölge~jndeki lsveç kızıl • 
haç hastahanesİT)İn bile bile bombar
dnnan edildiği iddiasını reddetmek -
tedir. 

halyan salahiyetli mahfilleri, bu 
meselede İtalyanlann mesuliyeti a • 
ranamıyacağım ve en İnsani bir va· 
zifenin ifası için dahi olsa, muhare
be cereyan eden bir bölgeye gelen
lerin tehlikeye maruz kalma.aı mu -
kadder olduğunu bildirmektedirler. 

Balkan Antantı elio -
ııoıııi koıı~e)ri açıldı 

Bükreş, 17 (A.A.) - Balkan antan. 

tı ekonomi konseyi, dıı bakanlığı miis -
tcşarı· B. Savel Radulesko ile Balkan dev
\etlcrinin orta elçileri hazır olduğu hal· 
de açılmıştır. B. Radulesko hükümet 
namına konseyi selamlamış ve e-zcüm • 
le demiştir ki: 

"-Barışın muhafa:a \"C inkifa.fı •e 
beynelmilel işbirliği için Avrupanın b11 
kısmında müştereken sarfedilen gay • 
retleı, bugünkü şartlar içinde, yarım· 

adanın mıntakavi çerçevesini ap.rak ge. 
nel dikkati çekecek mahiyettedir •. 

Müsteşar, Atina ve Ankara konfe -
ranslarından beri bilhassa tecim müba . 
dclesinin arıtılması sahasında elde edi
len terakkileri kaydetmiş, tarife mesele· 
lerinin halli ve bazı iıtihsalat satıtınm 

muştcrck bir surette teşkilatlandınlma • 
sı lüzumundan, turizm münasebetlerin

den ,devlet bankalarından, hususi ban • 
alarm muşterek toplantılarından ve soıı 

posta mukavelesinin meriyete girdiğin • 
den bahseylemiştir. 

IB. Radulesko şimdiki toplanb ruzna
mesinde tecim, turizm ve münakalit me 
seleleri olduğunu ve yakında hava mu • 
ko.velesi hakkındaki mukavelelerin im
za edileceğini bildirmiştir. 

Bundan aonra öteki edelegasyonla . 
nn şefleri söz almı§lardır • 

"" 
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B. Şuşııig Pragda 
A ııu:1t11r.,·a l.·iii,iiik· mıla maya H 

1 rıgiltf•re ile 'f' ransaya 

yukı rıla,.acal.·1mll· 

Prag, 17 (A.A.) - B. Şuşnig. 
dun akşam buraya gelmiştir. Mu.
ınaileyhn endüstri kulübünde bat
bakan B. Milan Hodza hazır ol 
duğu halde "Merkezi A vrupam 
ekonomi bakımından canlnndırıl
ma" hakkında bir konferans ver
miştir. 

8. Şuşnig, küçük anlaşmanm 
ekonomik neticelerini ehemiyetle 
kaydetmiş ve ezcümle şöy!e de-
miştir:. 

"-Tuna · ha vzasmdaki del'· 
1etlerin yakınlaşması, her türlü İ·· 
yasi mülahazalardan uzak olarak 
gerçekleıtirilmelidir." 

Hatib, Avuaturya'nın dış ve İ\: 
sıyasalarmda değişiklikler yapıl
mış olduğu hakkmdaki şayia•arı 
tekzib etmiştir. 

B. Şuşnig, bugün B. Hodza ve 
B. Beneş ile görüşecekt1r . 

Londra, t 'l (A.A.) - Röytenn 
bildirdiğine göre, Avusturya ve Çc
koslovakya'nın resmi ve hükümet
çi gazeteleri, B. Şuşnig•İn Prag'~ 
:ziyaretinin çok büyük bir ehemi
yeti haiz olduğu keyfiyeti üzerin
de hiç bir şüphe bırakmamıılar
dır. Söylenildiğine göre, bu ziya
ret, yeni bir sıyasal giditi ibdu 
edebilecektir. Bu vaziyette Avu
turya, Şimdiye kadar ltalya ve 
macaristan ile olan münasebetl&
rini bırakarak küçük anlaşmay 
ve lngiltere ile Fransaya yaklaşa 
cakllr. 

Prag, 1 7 (A.A} - 88. Hodzıa. 
ve Şuşnig arasındaki sıyasal göriq Q 

meler bu akşam bibniştir. 
Bütün meselelerde ve billiassa 

Tuna havzasını alakadar eden me ~ 
elelerde görüş birliği tesbit ve te • 

yid edilmiştir. Müddeti 1936 c!a IJi. 
ten Brün hakem andlaşmumm ge -
nişletilmesi kararlaşmış 'Ye l>Urıuım 
bir dostluk paktı ile tamamlaııınul 
hususunda mutahrk kaluımqtrr. E .. 
konomi işleri için muvakkat bir an
laşma İmza edilecektir. Bu örü m 
liğinden çıkan tedbirlerin tbıkinıa 
eksperler memur edilecektir. 

Çek devlet adamları Viyanay. zı.. 
yaret edeceklerdir. Fakat bu -ı;iyare
tin tarihı tesbit edilmemiştir. 

f rnn: .. r::: iirıfrt•rsitl'lil.erinin ~ırPtıf 

Paris, 17 (A.A) - Butun fa -
kültelerde bir çok talebe, profesör 
Jez'in derslerinin ipka edilmesi • 
pr~~sto etmek üzere grev ilan et .. 
mıştır. 

Paris. 17 (A.A} - Üniversite 
talebesinin grevinin ilk giınu olan 
bugün bazı hadiseler olmu ve feııı 
fakültesinin tıb fal-ü1te i için ihzar 
smıfi ders1erinin kesilmesini mua"b 
olmuştur. Bu smıfta gürültüler ol -
muş ve sonra <la Sen Mişel bulvann
da ufak tefek kavgalar cıkmıstrr. -

Kabine, Almanyanın Ren'in asker
likten tecrid edilmiş bölgesi .ile A._ıus· 
turya, Memel ve batta eski a-Omürge· 
leri hleselelerini ortaya atmadan ön
ce Programını tamamlıyacağını um· 
111 ktadır. 

Büyük Britanya Almanyaya kartı 
llıı:ıııvvete başvurmaktan çekinmek ar· 
~uaundadır. İngiltere. sömürge1erin 

ıs tükosu meselesini muslihane !bir 

"Geçen :hafta yirmi bin ingiliz a 
keri buraya gelmİ§ti. Hükümet me 

muriarı §İmdi de General Hovard'an 
kumandası altında bulunan bir piya

de livasının kaıraya çıkmış olduğunu 

haber ı.ermektedir. ltalyanların Llb 
yada yapmış oldukları tahşidattanbe· 

ri milli müdafaaya a.id geniş ölçüde 
ki icraat "ie çalışmalara durmadan 

devam edilmektedir. Mısırdaki ing\ 
Hz askerlerinin yekünu şjmdi yetmiş 

Tenbien mıntakasını Anbaaragav ve 
Koran civarl rında düşınan kıtalarım 
bombardıman etmişlerdir. 

IW('imfo "1t1 ı·irıi: 
Roma, i7 (A.A-) - General Gra

ziani'nin yaptıg ı zaferle biten taar
ruz, memleketın her tarafında büyiik 
bir sevmçle ·arşılanmııtır. 

i ıgiliz ve t'rau~ız elçilcriııiı 
Berliııde • 

1 te t~bhü~leri 

rzda ve miJletler cemiyeti mukave
lenaınesinin 16 mcr maddesini esas 
tutarak müzakere etmek arzusunda
dn-. 

Londra, ı 7 (A.A.) - Sütun aze
tcler, hükümetin yeni silahlanma pli.
ıru ile meşgul olmaktadırlar. Gazele· 
lerde İtalyan. habeş harbı ve petrole 
aıınbargo konmaaı meselesi bile ikinci 
derecede yer almı,tır. 

Deyli Telegraf bu hususta d;yoı· 

kı: 

"Yeniden birçok milyonlar tahais 
edılecelı: olan yeni silahlanma pliı.nı, 
t mamen hazırlanmıştır. Hükümct, 
geçen yıl martta yaptığı gibi, bu si
l hlanma tekliflerini neşredeceği bır 
bevaz kitab ile hakh gösterecek ve bu 
m cburiyeti isbat edecektir.,, 

lorning Post ise §Öyle diyor : 

"NeırediJecek beyaz kitab, Akde
ııuz, uzak fark ve A vrupada vekayiin 
ınkisafını gösterecek ve İngiliz ınüda
f siııteminin ciddi surette kllvvet 

bin kitidir. Sudandaki garnizonlar ge
rek insan ve gerek matzeme bakımın· 
dan !boyuna kuv\etlendirilmektedir. 

Alakalı mahfiller, bu tedbirlerin 
ıcayesi şunlar olduğunu beyan etmek· 
tedir: 

1. lngilterenin Mııııra ve Sudana 
karıı yapılması ihtimali olaıı herhan
gi bir tecavüze karşı koymasını te
min etmek, 

:2, İngiltere hükumetine bir İngiliz 
• Mısır a&keri anlaşması yapmak im
kanını vermek 

Böyle bir anlatma. lngiltereye im
paratorluğun kara ve deniı: münaka· 
latınm emnjyetini temin bakımından 
Mıaır topraklarından da faydalan
mak imkinmı ,,·erecektir. 

Bu zaferin ~lerideki harekat üze

rinde ehemi7etini hissettireceği kay

dedilmektedir. 
General Bollatti, "Pikkolo" gaze 

tesine yazdığı bir yazıda diyor ki: 
"Muha amatın başlanğıcındanberi 

ilk dafa olarak lhabeşler harb etmeye 
mecbur bırakı1mışlardrr. Habe§ler uğ 
radıkları mağlubiyetle Kenya sınırm
dan kısmen cekilmiş olduklarından 
bu ingm:z ısomurgesinden bol bol ge
len silahtan mahrum kalacaklardır." 

Bir jt<ıl)'an U',."<lğı inuilizlcrc.e 
:<ıpt,ellildi 

Londra, 17 (A .) - haJyan hüku 

meti, içinde ıdort kiti olduğu halde Su -
dan' da 15 ikinci kanunda mecburi auret· 
te karaya inmiş olan süel İtalyan u~ • 

ğının 1923 tanhli Lahey mukavelename
sinin bitarafhğnna müteallik ahkamı mu

cibince müıadeTP. edilrnit olduğundan
baberdar edilmistir. Mürettebat da harrı 

Parıs, J 1 (A.A.) - Lo Jurnal.'in Ber
lin muhabiri bildiriyor: 

·• lyi bir kaynaktan oğrendijime gö. 
re fransız buyuk elçisi B. fransua . Pon.. 
:ıse, pazartesi günü hariciye ınüste~n 

Fon Bülov'u ziyaret ederek dıı işleri 
hakkında görüşmüıtür. Büyük elçi, in • 
giliz - Fransız genel kurmaylan araaında 
yapılmıil olan teknik anlaşnıalann Lokar· 
no andlaşması hükümlerini bozmuş ol · 
duğu yolunda alman gazeteleri tarafın· 
dan yapılmıı olan netriyatı ve askerlik. 
ten tecrjd edilmiş bulunan Ren bölgesi
nin tekrar askenleıtirilmesi lüzumuna 
dair olarak yapılım telmihlerin franaıı 

ıaıyasal mahfillerinde hey«an doğunnut 

olduğunu söylemiştir. B. Fransua • Pon-
e, 8. Fon Bülo\·'a Ren bölgeainini as . 

kenlestirilmesiııin Berlin hükümetinirı 
de mçhulü olmaması lazım gelen bir ta· 
kım akibetler doğuracağını ima eylemit· 
tir.,. 

Ote taraftan alman bükümetinin. 
Fransa hükümetine Londradaki elçisi '\"ll 

11tasiyfe Reo bölgeıini yeniden aıkeri . 
ı~!tİrmek niyeti olmadığını bildinni! ol-

duğu oğrenilmiştir. Bununla berabeı bı& 

ikinci haber teyit edilmemiştir ve dıb • 
yat ile karşılanmak icabeder_ 

Londra 17 {A.A.) - B HitJer'c la. 
giltere bukümeti tarafından !>ir tek.tat 
yapıldığı, silahlar progıramuıın gizli ola 
rak blldirilmesi uaulüne İttirak edilmelı. 
iıtenildiii 'e B. Hitler in bunu reddetb
ği .hakkındaki şayialar burad3 kati obı _ 

ırak yalanlanmaktadır. Bu hususta 
manyaya hiç biı· teklifte bulunulma.mt:-r 
tir . 

Loadc-a, 17 ( A.A J - Resmen bildıi -
rildiğine gore ingiliz dçisinın Bertin.. 
de yapımı olduğu teıebbiısün gayeaı 1-
man hükumetine fransız ve İngiliz mü e 
hassıslan arasında yapılan goruım er
de Fransa'nm rk Birun meaeleainia 

mevzuu bahsolmadığıru bildinnek idi.. 
Berlin'deki fransız elçisinin ziyareli.ı 
gelince bunun gaJesi, Ren'in askenlee 
ayrılmıf olan bölgesinin bu nziyeda 
bozulmıyacağına dair yeni teminat Ut. 
mek ga1eaim güdüym-du. Ba ton me99-

Je, ingilU te,ebbiiıü esna•rn• tne\"2W9-

bahsedilınetniıtir. 

.... 
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') n rım Bakanlığı 
m üşteşarının 

·· 1 dikleri so e . 
( Boıı ı. inci uıyiatla) 

••- latanbulda birinci nevi ekmek 
fiabnın, ] 2 kuruıtan yukarı çıkma· 
mak e-sı dairesinde, buiday aht • 
verifinde Tarım bankası elindeki İs· 

ki .1 ' • d na:r.ımhk rolünü to arı e pıya- a 
yapmaktadır. Halen lstanbulda, ~h-

""dd t t min ederin ihtiyacını uzun mu e e 
cek mikdarda is.tok ma1 bulunduğu 
gibi, Anadolu depolarındaki mal1u 
yavaş yavaş yapılmakta olan satın 
almalarla, durmadan artmakt?.dır 
Geçen yenim hsul senesinde. mt'mle
ketin bazı mıntakalarında, mahsul 
d rlı ı olduou hakkında gazetelerde 

. b ·· kü fiJivatı }apı an ne~n atın u(!un . 
tevid c medi ~ i örülmüstür. Bu vazı 
Yete e memleket mahsulünün önÜ· 
hlÜzdl'ki mahsul senesine kadar mem· 
leket ihti •acını bol bol temin edeoeii 
Ve hic bir taraftA sıkıntı olmıyacağı 
acıkça anlaıılmıştrr. 

Takib edilmekte olan ıimendifer 
aiyar.eti neticesinde, ıimendifer hat
larının memleketin her tarafına ya· 

• • "h 
.J•lmağa baılamaıı memlekebn ıstı • 
aal ve istihlak mıntakalarmı adeta 
ınütnau.I kaplar ha_line ıetirmİf ve 
l>ir tarafta ıörülen i.Ubu.l azlaia, dİ· 
ier tarafın fazlalığı ile derhal tela

fiye baflanmııtrr. 
Bugünlerde lıtanbula serek va· 

ıonlarla ve cerekae -.apur -ve d.iier 
deniz •aaıtalarile çokça mal ı•lmit· 
tir ve fiat düımektedir. O kadar ki, 
~Uaiiakü Jataaltul IMaiclaY pİJ'...-, 
l'arnn bankaaının ko7•.P hadclea a
.-ıı oW..._.aa. U.kanm malı aa
hhn._lrta, t,....,.. yerine tieear .... 
lı aatılmaktadır.,. 

Keçiören kulübünün 
toplantısı 

Keçiören kulübü üyelerİDİD on
'heı günde bir yapmakta oldu~~ 
~e toplantıJarmclan q meV1ı1mı 
ltinci toplanbmu bupn aat 18 
den itibaren yapacaktır. Saat 24 ~e 
k~iörenden Y eni§ehire kadar hır 
"'öhüa semai de bahmac.ktn. 

Teşekkür 
Sevıili ananuzm ölümünden duy

tluiuınuz bayük aca)'a ortak olan 
•e cenaze töreninde bulunmak aure· 
tile bizleri teeelli ..e minnettar eden 
bütün doat ve arkad•ılarmusa soıaauz 
\e ...... '-k"" 1 . • • .,.... ur erımızı aunarw. 

B.11yındırl.ll BalıaDkp Miiatetarı 
Arif Baytın ve çocukları 

Ralorif erli - Konf orlt 

Kiralık daire 
y . ~ 
enışehir, Yugoslavya Sefar"'tı 1 

F anında, geniş 7 ve 3 odalı KON- ı~ 
Z 0RLU, KALORİFERL1. MAN 

ARALI iki daire kiralık. 
Telefon: 2250. Hayri. 
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IKt ESER. 

(B4fı l. inci •ay/aJa) 
)unda kendi dilimizde okumakla 
bahtiyarhğımız büsbütün artacak
tır. 

Hiç bir samimiyet, lürk kalbin

de yankısız kalma7- Dütmanları
mızı çabuk unuluşumuz, kalbimi
zi dostlarımıza ayırdığımızdan, 
hak mukaddesine inandığımızdan 
dır. 

A vrupanın en yaygın kliltür 

cJillerinden biri olan almanca va

sıtası ile, bu iki eserin türk mede
nivetcili ği ve barışçılığını tanıtmak 
h~susundaki kıymetleri büyüktür. 

Say ve süklından, milletlerin hürri

) et ve genliğinden başka bi~ d~ 
şüncesi olmıyan bizler, hakıkatı
mizin bilinmesinin, enternasyonal 

güvenlik gayreti gü~enler. için 
faydalı olduğu kanaatındeyız. K~n
dilerine teıekkür etmeği borç bı
liriz. 

F. R. ATAY 

Vapurculuk şirketinin 
vapur lan 

Vapuraahak .U-keti -.apw-lan . 
nıa deniz yollan idareaincıe ... 

t almma•ı için lazllll ge -
ID k • k • 

len an\atmalar, vapurculu pr ~b -.e 
deniz ~Uan idardİ clirektörlen ara-

d hasırlanmaktadır. Bu anla .. ... . .... 
malar, müuyaa ..e .apurlana t ,. 

. killeri tesltit olunduktan M>nra., 
:.:.;)anan projeler, bakanlık. i~e .,,.. 

urcu.luk firketi IMBumİ lleyctuua taı· 
p k" vib ve tasdikinden geçece tır. 

~ofesör Falkenin 
konferansı 

Busün .. at 1i de, Tarnn enıtitüaü 

rektörü Prof. Falke tarafından, (Köy

ler ve A9adoluda zirai ıifletırıe) mev· 

aaa etrafında enstitü binasında bir 

konferans verilecektir. 

l
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HukMk 'ilınini ~·ayma 
krır11munun: I 

ı Halkevi konferansları ı 

ı sırasında ı 
;Ankara e 

1
1 Ha lke,~incle ı11 Hazırlotlığı Jıonleran.Marın 
• olhncutm 1 

BU6iin (18-1-1936) MJal 15 i 
ele l.tanbul Hukuk f «külte•İ 1 
dekanı 1 

B. SIDDIK SAMİ İ 
vereccJrtir. l#aJza: ur ware i 

1 
T .. k !J 1 

ı.alnılmımn telHirniili.i aalltaları i 
a>e bagiinlrü camları. İ 
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Tefrika: 89 

ULUS 

Morning Post ~a'4etesinin ifşaatı 

İngiliz donanma~ını n eksikleri n~lermiş? 
Londra, 17 (A.A.) - Morninı 

post gazetesi, İngiltere filosunun 
zafı hakkında bir takım ifşaatta 
bulunmaktadır. Bu gazele, bilhas
sa diyorki~ 

''Filo Akdeni'Ze t?onderi1diği 
7..aman e~; malumat almakta olan 
çevenler, şunu anlamışlardır ki, ,a. 

yel filo, mühimmatını sarfa kalkışacak 
olursa bu mühimmat bir muhare
bede tiikenecektir. 

1927 yılı 1932 yılı anısında mü
rettebat mikdarı eksiltilmiş oldu
ğundan gemilerde lecriibe ~örmüş 
mürettebat miktarı gayri kafi bulu
nuyordu. Anga iman müddetleri 
sona eren kimselerden angajman
larını yenilemeleri istenmiştir. 

Morning post gazetesi. kruva
zörlerin, hattı harb gemilerinin, 
torpido muhriblerinin kifayetsiz
liğini ve deniz inşaatındaki yava,. 
lığı ehemiyetle kaydetmektedir. 

F:11 .... 1.;1.~ lr!ı:riltere aynı za-

B. l"'avalin vaziyeti .. 
( BQfı 1. inci say/ada) 

bY. kabine ltuhrana mubakkakbr. Bu ka
bine buhranının meauliyeti yalnız racii • 
kal sosyalistlere düte.ceğinden dün ak· 
.... altı radikal sosyalist bakandan par

lan..tonun azatına ve yeni .eçim faa · 
liyelİllİa •ılamasına kadar kabinede 
lcaa-Jur rica olumnuıtur. 

P..U. 11 ( A.A.) e Gii•enilir bir kay· 
naktaa llildiril.lijiae sin B. Heryo, lla
relletlerinde aerl.est k•lmek Ye yeaitJen 
radikal fır:kaaı lideri olmak üzere lualM -
nedea istifa edecektir. 

B. Heryo, raiclWlerin .ot cem:hı • 
nm reUi olup timdi parti tefliiine IMUD· 

zetlijiai koymuı cılaa B. Oaladye•yi at-

latmak arzuaaadaclır. 

Paria, 17 ( A.A.) - B. Lav al' in ILa • 
zannuı olduiu senit .. Y&ffalciyete rağ. 
men kabinenin YUiyeti. bul aazeteleriıı 
kaycalarnu a7altlandrrmaktan aeri kal 
mamaktadır: 

B. 11s7o· .... Utifau ...--iyede çok 
muhtemel p.;ilmelrtedir. Bu Uıtifaam 

öteki ndikalleri. istif.ı.r-. 7ol aıpna
ııadan k~. RMikal - aos 
yaliat partisi K:ra komite.uıia öaiimüz

deki pazar paii - y,.-caiı Ye B. Da
ladye'nin taraftarlannm lliitün kalıine • 
nin utifauaa yol mıçacak m hidiae çıka

rıp ~ aaali ortHa do -
la§.-ktadar. 

Le JurnaJ'e söre yalnız B. Heryo İı· 

tifa edecek, yerİ:lle kinme ~ell 
ve bta ubf. Mfb istifalara ....- ..._ -
yac:aktır. 

Bu gazete, dünkü karJıaplık husu -

sunda Pndiye kam "Sörilmemit bir gün 
olaluğuna yazmaktadtr. Kaltine. eWe et· 
mit ~chJğo çok güzel ekseriyete rağ • 
men her zamandan ziyade tebliJ&e4e bu 

lunmaktadır . 
Maten sazeteıi, B. Heryo'nun iıti . 

fasının batk• bir takım iıtifalan ve bil
hassa B. Bonne ile B. Ber.truı ın iatifa -
Jarım davet edip etıniyec:efi ve 'bu ha • 

reketin kabinede deiiıiklik yapılmasını 
veya bir kabine buhranı doğurup doiur
mıyacağn 10rrnaktad&ı" ve fikirlerine fU 

suretle .son verınektedir: 

manda ancak üç zırhlı inta ede
bilmektedir. 

Aym gazete, geçenlrde bir ta
kım zevatın mektuplannı ne~ret
m İştir. Bu mektublarda lngiltere
nin yeniden silahlanması İçin a
çılmıt olan mücadeleye müzaharet 
edilmektedir. Bu mektubları gön
derenler arasında ezcümle Y ork 
baş Peskoposu ile, Lord Betti, Lord 
Trell. İla \'ardır. 

. 
Derı iz Konferansın da 
Londra, 17 (A.A) -Deniz kon

f eransınm birinci korr it esi bugün 
toplanmıştır. T oplanbda japon mü
s:ıhidi bulunmamıştır. Japon heye
tinin müşahitler bırakmayı kabul et
tiği sarılmaktadır. 

Londra, 17 (A.A) -Deniz kon
feransı mahfillerinde, japonlann 
Londradan gelecek ÇaJ"f&Illba günü 
hareket edecekleri bildirilmektedir. 

kaygı uyandırıyor 
" Heyhat. ikinci faraziye, çok daha 

muhtemddir . ., 
Övr gazetesi, yazıyor: 
B. Heryo'mın istifa etmesi n bu İs -

tifanın Mr takım icı1 ihtıUıtlaT doğurma 
maamı tasa.-...r etmek mümkün değildir 

Popüler gazetesinden: 
·· Kabine, dıt vaziyeti en sailam SÖ· 

riindüğü bir sırada en çok aar11bmt hir 
halde 'bulunuyor. Gitgide buhrana daha 
~ivad-.ı vaklaşıhvor.,, 

Rfülilwller, kobinedeki radikal 
balwnların (:elt:ilmaini uliyorlar. 

Paria, 17 (A.A.> - DiiJa laülriiınet 
aleyhinde rey vet"en radikal menalar 
radikal ulıanlan kabineden çekilme
ye çağıran bir kanr sure.; kabul et

mitlerclir. 

Parig, 17 {A.A.) - Kabineye mu
halif radikal sosyaliat mebualarclan 

Leon Me:rer, B. Her)'o1H111 48 aat aar
fıada devlet bakanbğmdan iatifa ..... 
verecejini bildirmek için kendisine 
..Jab.iyet Terdİjiııİ, mec:Jiae prİ dÖD• 

diiü zaman ltildirmiflir. Bmmnla be
raber B. Heryo kararını m1İDaaip gö
receği saatte bildirmek laakkmı mu
hafaza etmektedir. B. Hel')'O öteki 
radikal aoayalist ba.kanlarm hareketi 
hakkında beyanatta b.hmmaya aali· 
laiyetli ohnadıfını ilave e~. 

Pari.a. 17 (A.A..) -Radikal aoaya· 
liıt senato a.za.a bu akpm topla-'f" 
tır. Elueriyet 8. Heryodan ..P. ari
fe.inde parti....._ seçmeaİllİ :İ9te

mek -nua .ı..c.tı kaaaati.dedi1'. 8. 
Şotaa, .5tea ~ S.....'11D batk•nbim
da bir 11e,.e1 bil &rZUJ'11 B. lta'J07• 
bildirmeye mea.- edilmiftir. B. Y... 
yonun devlet NıkaMt- nmlaafa.sa e
odip ebniyeceği meaeleai me~a 

olmaJDlftır. Bazı aza t.un- B. ti..... 
yonun takdirine bırakılması uygun o
Jacağı düıünceainde bulunmuılardır. 

Keza B. Heryonun İıtifaaı takdi
riade d.iier radikal aoıyaliat bakan
Jarın da çekilib çelcilmiyecefi meı1e
l esi de ~örü,lmemiftir. 

:. '• '\ tı A :; 

Staviski dav&ı~ı hitti 
Paris, 17 (A.A) - SL•n iski 

muhakemesi son safhaya girmi~tir. 
Mahkeme, jüri azasına 1956 su11.J 
sonc&ktır. Aza en az cuma günü ~k· 
pmma kadar dıt i.lemden tama -
men aynlarak bu sualleri tetkik ede
ceklerdir. Bunun için jüri salonuna 
J 8 seyyar karyola ve yedek jüri a ~ 
zuı için de 6 karyola kurulmutlur. 
Aza bu müddet icinde devlet tara -
fından iqelerini i;temitler ve mah -
keme bu isteği kabul etmi§tİr. Fakat 
o zaman fU zorluk ortaya çıkacaktır. 
Lokanta garsonlarının aza ile tema
sa haklan yoktur. Hakimler de gar
son gibi yemek hizmeti görmeyi 
reddetmişlerdir. Bunun üzerine res
mi elbiseli gardiyanların hizmet et -
mesine karar verilmiştir. 

Pari&, 17 (AA.) - Sta\'iski dava
sında henüz hüküm verilmiı değil. 

dir. Ancak jüri tarafından verilen ve 
mahkemece tetkik ve müzakere edi
len oevablar bilinmektdir. Bu cevab· 
lara göre &f&iıdaki maznunlar, baş· 
ka bir sebebten dolayı mevkuf değil 
iseler, hemen serbest bn"lllulac:aklar
dır. 

Eaki Orlean belediye kredi ma
hammini Fana. ealô avukatlardan 
Colye, Arlet StaYiaki "dolaadııına
nm dul karıaı", eaki polia müfettiti 
Digum la Vo1onte g1L2eteainin eski 
müdürü Dübarri, La Lıöerte ıazeteai
nin eaki müdürii Kamil Eymar, Pol 
Levi, gazetecilerden Dariüs, eıki avu· 
katlanlaa Guit.aribo, DÖpardoa •e 
Rorna11yi.o. 

Paria, 17 (A.A.) - Staviaki da-.a. 
amda mahkeme, kararını vernüttir• 
Ba karar gereğince iaimJeri 711karda 
seçen telarafta zikretmif oldufu. 
muz ma2nunlar lteraet kaZ&DJnlf)ar
dr. 

Malaluıme, öiW.. eoDra yeaidem 
toplanarak öteki maznunlar hak'lrlll
daki hükmü.nü bildirecektir. 

Cenevre toplantısına 
doğru 

B. Laval Ceıtef'erye Pffiyor. 
PAl"is, 17 (AA.) - B. Lav.. J'&l'1ft 

Oven17 '" oraclaa da 20 8Gllkaaaada Ce
ne'Vl"e'ye gidecektir. 

Kon34ey toplantı&ında italyanlar 
da bulunacak. 

Roma, 17 (A.A.) - Milletler cemi
yeti k.aaaeyiıÜD öaiıiınüzdelri toplaatı11a-

cla r bıl,.a'11 8. Aloizi tenuil edeceiktir. 

Cennre, 17 (A.A.J - ltalyan clele. 
ıuyomı, B. Aloizi ile MiDetler Cemiye
ti konae)'İain önümüzdeki toplanbaında 
bulunacak olan italyaa murabhulanna 

mahs.us olma küun Cenevre otelleri• -
deta birinde odalar JıiralaRUfbr. 

Kiplins'in ı:miyeti ağırlaftı 
Londra, 17 (A.A.) - Dün alqam

danberi Rudyard Kipliaı'in aıhabn· 

claki iyilik durmUf Ye bütün ıeceyi 

l 
Yahim olarak ıeçirmiftir. 

l.ondra, 17 (A.A.) - Aktam ah
naıa malWııata göre, Kip1inı'e kan 
•erilmemİftİr. 

Terez: 

Kırmızı Zanbak 
nı yüzünü dönen Terez, kornişin üst yanın
daki açık ağızlı ejderha şeklindeki pencere
lerden birine bakarak: 

- Odanız orada. Dün akşam çıkıp bak
um. Aynı katta, öteki uçta da babamın yazı
hanesi vardır. Tahtadan bir masa, akajudaıı 

F:rskıycler açılıpta ağızlarmdaki borulardan 
sular fışkırdığı zaman köpüklü çiçekler ha
linde sudan bir taç teşkil eden deniz kızlan 
grupunun tam ortasını işgal ettikleri büyük 
havuzun bulunduğu genişlik hizasında ıhla
murlu yol kesiliyordu. 

- Babam J uvanvil şatosunu aldığı za
man mağaralar, otlar ve yılanlarla dolu bır 
harabe yığmmdan başka bir şey değildi. Bın
lerce tavpn oralarda inler kurmUflardı. Ba
bam, Perrel'in Jditüpbanede saklı olan 111-

Umpalarma uygun surette heykelleri de, ke
merleri de yeniden kur<iurdu. On1ann mi· 
marhğmı kendisi yaptL 

Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhi B.A YDAR 

Tcrcz ve jak karşılarında, Lö Notr tar~
fından çizilmiş geniş çiçek tarhlarını, yeşıl 
halıyı, havuzu ve nihayet, sonbaharın kızılı
nı ve altınını dökmeğe başlamış olduğu bü
yük agaçlann taçladığı beş tane rustai ke
llleri ve kocaman heykelleriyle mağazayı 
gördüler. 

Doşartr: 
- Ne denilirse denilsin bütün bunlar, bu 

Yemyeşil hendese güzel, dedi. 
Terez cevab verdi: 
- Evet. Fakat ben, taşlan arasından ot

lann bıttiği küçük avludaki iğri çınarı düşü
nuyonım. Oraya güzel bir çeşme yaptıralım, 
-olmaz mı? Yanına çiçekler de diktiririz. 

Merdivenlerin alt tarafında doldurulmuş 
olan hendeklere bakan, adeta insan çehreli 
ta lcınlardan bir"ne dayc::narak şatoya doğ-

bir dosya dolabı, şöminenin üstünde bir su
n.hi ~ bir gene odası. Bütün servetimiz işte 
orada meydana gelmiştir. 

Tarhlar arasındaki kumlu yollardan ge
çer~k cenub tarafından parkı sınırlıyan şim· 
şir duvara kadar gittiler. Limooluğun önün
den ilerleyip yeşil saha boy\Dlca ıhlamur 
ağaçlarının gölgelediği yola saptılar. Yan
yanya yapraklan dökülmüş ağaçlar altında, 
aolgun ışıklann serpili olduğu nemli gölge
ler altında nenfolar titreşiyorlardı. Zaman 
zaman, esen rüzginn kopardığı bir kuru 
yaprak. üzerinde bir damla yağmurun tutun
duğu altından bir kabuk gibi düşüyordu. 
Ter6, .nenfoyu göstererek: 

- Ölmek istediğim çocukluk .zamanla· 
nmdan beni tanır, dedi. O vakitler ben, arzu 
ve korkunun ıatırabım çekerdim. Sizi bekli
yordum. Fakat ne kadar uwlarda idiniz! 

Tcrcz: 
- Bu, Juvanvil tacıdır, dedi. 
Sonra, havuzdan başlıyarak, şark tarafın

da, kırlar arasında kavbolan bir dar yolu 
göstererek : · 

- İşte benim yolum. Orada, kaç kereler, 
keder içinde, dolaştım. Si.zi tanımadığım za
manlar ben, hep kederli idim. 

Başka ıhlamurlar ve başka ncnfolarla, ye
şil sahanın ötelerine kadar devam edip gi
den ıhlamurlu yolu tekrar buldular ve mağa
ralara kadar takib ettiler. Bu, parkın dip ta
rafında, biribirinden, kocaman heykellerle 
ayrılmış ve kayalıklar içine oyulmuş olan, 
iizerleri paımakhklı beş büyük deliğin tet
kil ettiği bir yan daire idi. Amtnı bir JaSte
sinde, heykellerden biri, canavarca çıplakh
ğı ile ötekilere hakinı bir vaziyette Ctaruyor, 
\ ahşi ve tadı taş bakışını ii2n1erlne ~
vordr 

Karanlıklara ve sırlara bürünülmek ar.zu
zu onlan, mağaraların kenarındaki kameri
yeye sürükledi. Fakat, üzeri kapab yoldan 
doğru g"1 1iğini işittikleri bir ayak sesi anla
n. bir an için, oldukları yerde kalmak zorun
da bıraktı. Yaprakların arkasından M.ontes
siii'yi, prenses Seniavin'in beline kolunu do
laımt gördüler. Şatoya doğru, pek sakin, yü
rüyorlardı. Kocaman heykelin altma ağman 
Tercrle Jak onlarm geçmesini beklediler. 
Sonra 'Xerez, kendisine sessizce bakmakta 
olan Döşart.r'a: 

- Olur şey değil, dedi. Bu ki§, prensesin, 
yanı atlan almak için neden babamdan na· 
sihat istemeğc geldifini şimdi anlıyorum. 

(Sonu var) 



SAYiFA• .· ULUS . 

Uludağda yirmi dört saat vakıtlarma kadar fizik cehdin türll 
sü ile gerilen uzuvlar. nihayet. bira 
dinlenmek de lazımdır. 

ır-..• Garm• 
.. , ...... " b"f< 
~.- 1936· o. 
ı;,,.pıyadı it cı r 
.,,arlan mii•aba
lıolanno 8İrecelı 

eloıt alman fCUl1• M!UJfütilifa\ 
pcyona Bcıde,.,in 

.,,. lualcı l'İder· 

hn bir oiraja ,.c~ 

,..: BGtier, kenı fr:L'''H'\'A i.# 
4iıinden, iyi netiı . 
oalef' 6elrlenil.,. 
•n ydi4.I: alman ........... ",_ 

W..Uir. 

Uludağ'da, Parti dağ sİ>orlan e
~de. bqmıı dayayarak daldığım 
çocuk uykusundan uyandığun ma· 
sanın başında, bir çocuk gibi, La 
Fontaine masallarım andım. 

"Zengin bir çiftçi yakın 
ölümünü sezerek •.• ,, 

"Y onılunan içtiğin çorbayı 
tatb bulursun ... ,, 

Dağ sporları evi, mutbağınm ha
zırladığı köy ekmeği kadar lezzetli 
ekmek, etli patates gibi damağı ok
pyan bir sanat eseri, şehriyeli pilav 
ayarında bir yemek, sahanda yumur
ta gtizelliğinde bh nefise, peynır tat
bsı kadar eyi yapılmış bir hamur isi 
yediğimi hatırlayamıyorum. 

Biz, dört yolcu, ne kadar yedik ve 
mühendia gözü suyundan kaçar bar
dak içtik' 

La f ontaine çok haklı: vücudu
nuz hareket etmezse en usta aşçıyı 
çıraktan beceriksiz sanır ve azarlar
smız: "Bu kadar masraf ettikten 
eonra iki lokma lezzetli bir şey yı
yebilırdim.,. 

Dağ aporları evinde yemekler ya
b liselerine nisbetle % 20 fazla ka
lori hesabiyle hazırlanıyor. Rahmi 
Apak genç bir sporcuya sordu: "Ev
den memnun musunuz~ 

-Her şey yolunda. fakat yemek 
az! 

Sadi Konuk. evin şefi olarak bu
a canı sıkılmış göründü. 

Eski ve değerli arkadaşımın iz
myle söyliyeyim ki, ölçüsü yanlıştı. 
Masa başında midelerimiz dişleri 
dokülmtlş birer çarh gibi boşuna 
donmeğe alışıyor. Halbuki yirmi 
beş }'aşında. günde dört beş saat 
karlar arasında çalışan delikanlı
nın mıdesi, 1936 modeli bir değir-

en kudretiyle işlemek gerektir: 
1..: m bilir neleri üğüdür; taşı bile ... 

Uağ sporları evinde sabahleyin 
altıda kalkılıyor. Kahve altı çay, 
ekmek ve peynir. Sekizden ona ka
dar iki saat kayak talimi. Eve dönüş. 
temizlenme, elbise değiştirme. Öğle 
yemeği çorba, etli kuru veya yaş 
sebze, herhangi bir hamur işi, tatlı 
kahve. Öğleden üçe kadar dinlen- 1 
me, üçten dört buçuğa kadar, gene 
türlü talimler, sonra eve dönüş, yı
kanma ve giyinme. Akşam yemeği 
et, sebze, pilav veya makarna, tatlı. 

- Henüz gece olurken yemek 
·yeyip hemen uyuyabiliyorsunuz, de· 
dim. 

Ge<:eyi nasıl geçirdiklerin anlattı
lar: 

- Bir gramofonumuz ve iki pla
ğımız var. Bu iki şarkıdan hala bık
madık. fakat bir ders gibi hep ez -
berledik. Bayram tatilinde buralar 
çok kalabalıktı. lstanbul kayak ku
lübünden, alman okulundan kadın
lı erkekli yüzlerce kişi gelmişti. Bir 
arkadaş iki perdelik bir "Dağ spor • 
ları.. piyesi yazdı. Birimiz rejisörlü
ğüniı. bir başkası suflörlüğünü. bir 
çoklarımız da artistliğini üzerimize 
alarak sahneye koyduk. Sonra eğ -
lenceli numaralar tertip ettik. Mese
la bir de "Bacak müsabakası .. vardı .. 

- Ne bacağı} 
- Bizim bacağımız. 
- Estetiği unuttunuz mu? 
- Herkesi kahkahalarla güldür-

dük; kendi kendimizi bile .. 
Kelime oyunu yapmadan, fikir 

üstünlüğüne yeltenmeden, edebiya
tın bin çeşit bilinmiş sanatına baş 
vurmadan, yorulmamış dimağların· 
dan doğuveren tertemiz düşüncele 
ri hemen ortaya atıp onlardan ken • 
dileri ve etraftan için sonsuz neşe 
imkanları çıkaran gençlere estetik • 
ten bahsetmek? Ben de kendi ken · 
dime kahkahalarla güldüm. 

- Sonra ne yapıyorsunuz} 
- Uyuyoruz. 
Sabahın altısından gecenın ge<; 

Delikanlı ilave ediyor: 
- Büyük koğuşta. yanyana. bat

taniyelerine sarılıp ot minderlerine 
uzanan arkadaşlar, iki pl~ktan iba -
ret repertüarlarmm sık sık dışına çı
kıyor ve kolay uyuyamıyanlara ara
sıra yükselip alçalan. tek-tonlu bir 
haşka musiki dinletiyorlar 

Gene gülüşiıyoruz. Ve. aramız · 
dan biri : "Gi·nd'ız r.ifte hırlama ol
madıktan sonra ... .. diyor. Nükteyi 
anlamıyan de1ikanlı ..ınlamış 6ÖrÜne
rf'k gülümse} ı. Razı sev]eri bil · 
memek ne iyi! 

Uludağ bundan ibaret değildir. 
Biraz da otele uğrayabiliriz. Orası 
büsbütün başka bir ale111. Saat on 
sekiz. Herkes a~cJ€.ki )t:rnek salo -
nunda. Yemek ~ f'mekten, yemeğin 
kendisinden. et, aşçı ve mutbak 
sözlerinden ben de bıktım. Fakat 
karda yedi kilometre yürüdükten ve 
sulann en tatlısını içip biraz da u • 
yuduktan sonn en uızibeli mevzu, 
ister istemez, gene bunlar oluyor. 
Otelin - ora tabiriyle - arsrulu -
sal yemekleri. inarulıruyacak kadar 
iyidir. Pastacının hazırladığı pastala
rı değme pastacıda bulamazsınız. 

Sofrada hemen her şeyden hah · 
·diliyor. Tarım Bakanlığı müsteşa
, Bay Atıf misafirlerin - herk· 

!Jcizel bır re•im fektirmelı için, fıarlı 
bir manzaradan daha uygun Jehor 

taaauvur olunabilir mi? 

orada genç olduğu için yaşlısı deme
yim - en eskisi olduğundan başta. 
Sağında Yüksek Tarım Enstitüleri 
beden terbiyesi öğretmeninin kans1 
Madam Ridel. solunda Türkiye O -
limpiyad Komitesi Sekreteri Ekrem 
Rüştü oturmuş. Sonra. sıra ile di -
ğer misafirler geliyor. Oteldekilerin 
başlıca içkisi ... pekmezdir. Yeşilaym 
kulakları çınlasın. Karşıki duvarda. 
karlı bir dağ eteğinde bir bahar ova
ııına dayanmış Kanyak reklamı ile 
büfedeki alkollü içkiler boyunlannı 
bükmüşler, hazin hazin yüzlerimize 
bakıyorlar. Onlar sun'i, neşesiz, ha
reketsiz yerlerde iltifat ettiğimiz aşi
nalardır. 

Kahveler içilirken solda bir briç 
sofrası kuruluyor. Dört ortağın ko 
nuştuklan dillerle türkce. fransızca, 
almanca koz ilan edilirken sağda bir 
başka grup, dağın şaire ilham ettiği 
son şiiri dinliyor. 

Her Ridel. bir arkadaşın liituf · 
kar tercümanlığı ile bunu daha şim-
diden almancaya çevirmiştir: alman
canm güneşli havada Uludağ ya -
maçlan gibi vuzuhlu, ordu emri gi
bi sert vezinleri biribirini kovab • 
yor. Şiirin tiırkçesinden sonra tercü
mesini de dinlıyen bir arkadaş hay
rette: türkçe bılmiyen bir alman ta • 
ıafmdan miıtercim değil, tercüman 
delaleti ile almancaya, doğru ve gü
zel çevrilen manzume... Uludağm 
mucizesil 

Sa._hleyın erken kalkmak isti -

• rer birer oda&anna çekiliyorlar. Ya · 

1 
yenler hayırlı geceler diliyerek bi-

ICar ,,..,,_.. pcaMtn'4 '*" 6i.YtiA tir arae a)Wld'm)'Of'. raluırdiilfi ,......,.,. taklar çok rahattır ve sobalar yakıl-
;,. .ıara• kjolt apo•ana ..,,ayan ~·ı.rin Nuincini •öateriyor ' - • ~- Pençered'A et~ft aeyrecliyo-

...: '· , ·- ıa·SONKANUN 1936 CUMARTESi 

O:urintle hiç bir engel 6alanma.)'Clll t'•nİf bir lıarlılı sahacla, 
genç lıa~er an treaman yapıyorlar. 

ı um. Sonkanun mehtabı Uludağın .. " .. 
karlarına beyaz dudaklarım uzat • - Erken yola çıkacağız, hava bi-
Dllf• sonsuz bir sanhşma içinde ken- raz pusank, belki kar yağacak. 

suların ve esen rüzg8.rm ninni gi- yandmnaaaydı kim bilir daha ne giı-

\ 

dµıi kaybetmiş gibi. Ses, yalnız akan Böyle diyerek bir arkadat beni u -

bi, dinlendirip uyuşturan ve uyutan zeJ rüyalar görecektim. 
sesleri ... Yatak karşımda, kapanan Saat onda karlı yoldan, bu sefer 
gözlerime göz kırpıyor. İçimde de- daha hrzh. daha kolay, Bursaya inı-

-rin bir sevinç var; yüreğimin çarptı· yoruz. 
ğmı. kannnm damarlanmda koşuş - Bir daha acaba ne zaman bu eş 
tuğunu duyuyorum: yaşadığını his- siz yerlere döneceğiz}. 
setmek ne tatlı şey! Nasuhi Baydar 

e:::a> 
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ı Ankara Levazım Amırliği Satın il 
: ~ima Komisvonu ilanları 

İLAN 
Kapalı zarfla 10-1-936 cuma günü saat 11 de ihalesi yapılacağı 

ilan edilt'n 300 ton unun 20.1-936 pazartesi gilnü &aat 11 de ihale.. 
ai yaptlacaktır. Bedeli 36750 muvakkat teminatı 2758 Ura 25 kunat
tur. İsteklilerin ihale aaatmdan bir saat evel teklif mektuplarım 
Baltkesi r rle askni satm alma komisyonuna vermeleri. (1) 1-23 

İLAN 
Bergamadaki kıtalar için şartnamesinde yazılı evsafta 370 tocı 

arpa satın alınacaktır. Kilosuna beş kuruş kırk santim tahmin edil· 
mi•tir. Muvakkat teminatı 1498 lira 50 kuruştur. Eksiltme 23-2. klo
nun • 936 perşembe giinü saat onbe,te Bergamada uzun çarşıda aa.. 
tm alına komisyonunda kapalı zarfla yapılacağından te<klif mekn.p.. 
!arının saat ondörde kadar komisyon başkanlığına verilmesi. 

(45) 1--99 

Devlet Demiryolları ve li manları umum 
müdürlüğü satınalma '"'"misyonu ilanları 

Mı.ıhanunen bedeli 50575 lira olan 155 ton benzin 21-1-936 ua
za rtesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usutn ile Anlcarada idare bi
naı;mrJa satın alınacaktır. 

Bt. ise girmek istiycnlcrin 3768,75 liıal:k muvakkat teminat ı'c 
ka t:ınun tayin ettiğı vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,1ı a 
kadar komisyon reistiğine vermeleri lazımdır. 

~:t rt~.,, .. 0 ler 250 kuru, mukabmnd" Ankara ve Haydarpaşa ""ı:. 
ne'lerhıı1" da~ıtılmaktadrr. (56) 1-137 

İLAN 
Muha,mmen bedeli 14445 lira olan muhtclifülcins listik ma.lze. 

me 18-2-936 sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek istiyenlerin 1083,38 liralık muvakkat teminatı ve 
k.anwıun tayin ettiği vesikalar ile tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Hay
darpaşada tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde parasız olarak dağıtıl-
maktadır. (112) 1-209 

1 ovhau~dt: ll'itaubul L~·· 
vazım Amirliii Satm 

<\ima Knmi~vonu 

İLAN 
Harbiye okulu için 17 ton sa. 

de yağı 31.1-936 cuma günü saat 
15 de Tophanede SatınaJma ko 
misyonunca kapalı zarfla alma· 
caktır. Tahmin bedeli beher ki
losu 105 kuruştur. İlk teminatı 
1338 lira 75 kuruştur. Şartname
si Komisyonda görülebilir. İstek 
lilerin kanuni vesikalarile bera· 
ber tekliflerini ihale aaatından 
bir saat evvel Komisvona verm 
teri. (375) 150 1-151 

ZAYİ 
f · ıop vilayetinin Boyabat 

kazasının Kurusaray kôyil~de 
iptidai .mektebinden aldığım şe
hadetnamemi kay,bettim. Yeniu 
alınacağından eskisinin hillı:mi• 

1 
yoktur. . 

A"dres: Ankara Genelkurmaıv 
Başkanı Muhafız Çavuşu Musta· 
fa oğlu Ham 1-215 

Kiralık 

a1Jartıma1ı 
Yenişehirde Mımar Kemalettın 

mektebi yakınında okula sokağın· 
da 18 No. lu apartnnanın beş o
dalı üst katile Uç odalı alt katı 
kiralıktır. Ust kat mobilyasile 
de verilebilir. İçindekilere miL 
rauat. 1-214 

İŞ Ul"l}Or 
Paristen mezun bir turk ın

şaat ve nafıa mühendisi, yapı 
veya bayındırlık i.şleriJe meşgul 
olan müesseselerde vazife arıvor. 
Frıırısız, alman ve inıtili:ı tiaan
larma vakıfttr Referanaları var. 
dır. 

Adres: A. S. Posta kutusu 1 
'} 

Ankara 



.,..._ nahlrcmeunde yapılacak (Veanycrlcr) açık tbıltme om· 

:retile ~ konulm•,. lEklDtme 94-936 ~Bl gil:rii 
~ wlrlıeti biuundüi kvunD mid.iirlyel odumcla toplana ~ 
elndltme komısyoau tarafniaan saat 14 de TJ1'rJtlealrtTr. Muhammen 
qpf ~ti 2641 liradır. Ekailtllıey• girecek isteklilerin .~h T 

men beletin % 7,5 ğu olan 198 lira temınatı muvakkatesını mal 

undıfma yatırıldığına dair olan sandık makbuzile bu işi yap'lbı. 
lecoklerme dair nafıa miidüriyetile ticaret odaımdan alelusul .. ta. 
Qldarı veıikalar il~ ihale g&ıii muayyen saatte komısyona gelme. 
1al " bu işe ait şartname ve uıreyı de görmek ve fula malGn at 
.._. ibere her gün illllİ geçen müduriyete müracaatlan ılaa o-
lbıam (M) 1-140 

afıa 
Su işleri Müdürl~nden: 

arhaylığında : 
Ayvalık ele-ktrik santralı şefliii vazif~ıinı görmek i,izere l!lek

'tııik tebekeuni idareye ve table ve feileratCSleri kuıtanmap ve tami
l'e _.ı.mr bit dizel moti>rleri mlitehaaaııı yUZ elll lira UcretU: .., 
-...ktadır. En az iki yib beygirlik bir santral tenlfi yapmıt oL 
-.ık tuttrr. Mektepten mezun olanlar tercih olunacaktır. Dbel mo. 
'tılırleıinde mütchusııs montör oldutuna dair elinde resmi de•kt 

-w~•-·1erlnden Yerilmit -.esaiJri o1a111ann .e l•ekll 1ıa1unaaıum 
btt ... i~inde Ayvalık şarbaylıima ıatida ıle bqvu~ i1ln 

"c'-'.~:-Jıııiı.:...:..• (77) 1-156 

olaıı 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
• • • 

zengın etnöştır. 

Ul KF.ŞIDE lJ ŞUBA.T 1938 
.!) ___ • 
HU"dIDI e 

lıhl'r- Veki!Cıi t«kif blroaundıa fili lira lictttt'U ıböntia1 
ti)qjı'afltl* liee tömli g6renler aiUlbdatı imliilaaiila •onaaibi ıef-

k fıaa11sca .61lenler tercik ol*c'~r 
Tahplöin initibanm yapt1"8gı to ıkıııcı ~ 1936 ~aıi 

g;,nu saat 13 e kadar memurin müdilrltltüne ndlracutlan. (J03) 
' 1-199 

Ankard Gümrük dire t.. 1üğünd n 
Gilmrüiüa:niıze terkedilen muhtelif cını 46 kalem etya açık ar

tırma ile 27-t.936 puarteai günü saat 13 de satılacaıktır Talıplerin 
ve t fsılit almak ııtıyenl rın gümrilğümw:e mllracaatları lan 
olunur. (16) 1-62 

a • • 

Adet No. Ponto 
A. S0111ııtem ve hl.. l 

yük eb'atta pro
va tesgibı 
PiriDG cizıiai 
Harf 

• 
llaj&UiU Mrf 
Harf 

• 
• ., .. 

lliintielrtll 
Had 

76 
30 

110 
3159 
3161 
mı 
3003 
I006 

112 
3151 
Sl56 

tıı.. teminat (35) Ua t38)~··1raıtiıiıt.
ııe saat oa4J. 
B Makina yağa 

ara 

1 
• nn nazan , ...... ....--tiile-: 

A vnıpaya seyahat edeceklerin atideki ..-fit da)ıılbıtle 
on gün evvel Odaya müracaat etmeleri u...a. 

ı - Seyahat edecek 1dallaenin ı-t 
2 - Adftai 
3 - Odadaki kayıt nwmrau ·~ tarihi 
4- Mesleki 
5 - Seyahatm gayesi 
6 - Se:pltat ce& .. 111e1~ 
7 - Bu memleket 

T caıetllan&ria .,... .... 
...... ~dtl•k 

1\1ali e 
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.. . 
~a Jttenııı 

PHI 

J\nkara -:uhemizi zİ)art'l t•tlint'1.. 
Hırnkalar Cadflt·"i o. 4~ 

FHILIPS bmine benzer 
markalardan sakmımz. 

Belediye rei. ·liğiııdtA11: 
1 - Beledıye zabıtası içın yaptırılacak (75) takım el.Ui e (Ka -

.11.ct dahil) ile (75) çift fotin acık eksiltmeye konmuştuı . 

2 - ihale 7.2.1936 cuma günü tam saat on beşte belediye levazım 

direktorlü-;ünde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli Muvakkat temınatı 

Elbiseler ıçin 1742 130,65 
Potinler için 378 28,35 

4 - Şartname ve mi.munelerini görmek istiyenler her gün CT)tZ· 

kur dircktörlüge gelebilirler. (125) l-218 

aıtalı zari usuliyl~ e k. iltme ilanı i 

Sümer Bank 
nı u nı i n1 iid iirlüğiiııde n: 
ı -· Ankarada Anafartalar caddesinde yaptırılacak Sumer Bank 

merku binasının muhammen keşif bedeli 42.990 lira olan bodrum 
döJeme betonunun alt seviyesinin altında kalan temel haf~iyatı v~ 
ve inşaotı vahidi kıyasi fiat esasile ve muhammen keşıf beddı 
376 33 lira olan yukarda sözü geçen seviyeden yukarı kısım (te.. 
miz s. ııs su, elektrik, kalörifer, vantilasyon, telefon tesisatı, a. 
"ansör "e kasa madeni aksamı haris) toptan götürü olarak eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Bu i e ait evrak şunlardır: 

a • Mukavele projesi 
u · Eksiltme şartname ı 

c - Fenni artnameler 
rl • Metraj ve kesif hulasa cetveli 
e • in aat liste i 
f - Projeler 

lstıyenlcr bu evrakı 2l lıra mukabilınde 
:iUbesınden alabilirler. 

Sumer Bank Ank'lra 

.J - Eksiltme 14 şubat 1936 cumartesi gunu saat 15,30 da An. 
karada Ziraat Banka ı binasında Sümer Bank merkezindeki komı~· 
yonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulılc yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 

a _ 20522 lira 62 kurus muvakkat teminat vermeleri, 
h • Ehliyetı fenniye vesikası ibraz etmeleri 

lanı ti farikası 

45 

16 . 2UOO metre, her dal"n 

i\liJli ~liiılufaa \ t·ki-1lt·tı 

~ntmalmu Komi 'onu 
tlftnları 

BİLİT 

Yapı : Akköprüde Sıhhiye de
posu yanında yapılacak bina ile 
ınbik mahalleri İn<:aatına kapalı 

zarfına istekli çıkmadığından ye· 
niden kapalı zarna eksiltmeye 
konmuştur. Keşif tutan: 6611 li. 
ra 38 kuruştur. Keşif ve şartna
mesi bedeline karsı inşaat komis
yonundan alınacaktır. İhalesi 
25 - 1 • 936 cumartesi günii saat 
onbirdedir. İlk teminatı: 495 li· 
ra 85 kuru tur. 

Eksiltmeye girmek istiyenler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncil 
maddelerinde istenen belgeleri İl«' 
bir1ikte teminat ve teklif mektup
larını havi zarflannı ihale saatın. 
dan en geç bir saat evveline ka • 
dar M. M. V. satın alma komis • 
yonuna versinler. (37) 

1-106 

BİLİT 

ı - Alınacak olan 5000 kilo 
asctone kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuşutr. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
7500 liradır. tı~ inanç parası 
562 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi S.3-936 perşembe 
giinü saat 15 dedir. 

- Şartnamesini gormek is-
\ nlerin her gün eksiltmeye 

dıcceklerin 2490 sayılı kanunun 
2. 3, üncü maddelerinde istenilen 
bilgelerile ihale saatından bir 
s;;at evvel teminat ve teklif mek. 
tublarını M. M. V. satın alımı 

komisyonuna vermeleri. 
(109) 1-208 c • 2490 numaralı kanun mucibince teminat mektubu vcrme

gc salahıyetli bir banka tarafından verılmiş 419.230 liralık bu 
ışi halen yapabilecek mali iktidarda olduğum mübeyyin bir e. ". ( 
hadf tname ibraz etmeleri. 
B maddesinde anılan ehliyeti fenni vesik'~sı banka tarafınJ m 1 1 

imtiyaz sahibi ve Baş.mu \ 
h.ırriri' Falih R;fkı ATAY-x 

teşkil edilecek bir heyet tarafından verilecek'tir. ~ ı 
İstekliler bu gibi büyük ışleri muvaffakiyetle bitirmis oldukla· ~ 

rına dair vesikaları en geç eksiltme tarihinden iıç gün evel bu ne. ~ , 
yete ihraz etmeğe mecburdurlar. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazılı giin ve saattan bir sadt f. 

evelin e kadar münakasa komisyonuna verilmis bulunmalıdır. Pos. 4 

ta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir saat ~ 
~~eD!v11e1~ec!miş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmrs olması lizımdır ~ 

1ii ,~~·~ :.: .. ~- ;a: .. Y..-.:..: ...: ~ ..... .:~ .. ~.-

-· .. Umumi neşriyatı idare eden 
Vaı~1şkl: MUdiirU Natuhi 
oAYDAR 

Çarıktrı caddesi civarwd• 
l.; /cıs BasınıeJind• .bas!}_mrş· 

Tlrk Antrasitı 
' 

T Of tan ve perakende 
satışlar 

Mtiracaat yeri: Işıklar caddesinde 

T ıirk T ıcaret Bankası 
Telefon 2316 

Dakt ·ıo aranıyor 
Enılak ve E rtanı Ban kasıııdaıı: 

töblelii 
Kiralık Ev 

Yenişehirde Ertinık sokağı ... 
da 9 No. lu yatak, yemek odal•· 

·!l{;;ıpu!5! ltıe:>ı~ınt'ı! ·s·A 'uoım; ·~ 
iyi fransızca bilir ve makinede gayet çal.ıuk yazar bir daktilo 

aranıyor. Stenografi bilenler tercih edilir. A.rzu edenlerin Banka... 
le re_ 1--219 nuz Genel sekreterliğine müracaatları. l-213 

İmar nıüdürlüğiiııden: 
Havuzbaşında 

kiralık oda 
Ankaranıf\ Hatuniye mahallesinde bahçe sokagında kadutronun 

184 ada, 30 parsel numarasında kayıtlı hanenin enkazı 19 ikinci ka- tiizmct de dahil olmak ü.u:"' 
boş bir oda mutedil eraitle kL 
ralrktır. nun 1936 pazartesi günü saat on be ·te pazarlık ile satılacağından ta

lıplerin 1mar Müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (120) t-217 Telefonla 320S numara,._ 
müracaat. ı-ısz 

Caııakkale Jaııdaı ma okulları 
.> 

ahu alnıa 
• 

01111 . 'Oİltl 

Cinsı Kilt» 
Ekmek 394350 

Ekıneklik un 85000 

başkanlığıııdan: 
Tahmini Muvakkat İhale 

bedel teminat giınlemeci 

L. K. L. K. 
47322 00 3549 15 20.1.1935 

15300 00 1147 50 ,.. 

Günli 
paurtesı 

... 

Scuti Nasıl olacağı ve b.ang{ 
birliğe aid 

15.30 Kapalı zarf l, 3, 9 .._,. 

Jandarma okul ve jaa4l-.. 
ma hastan.esi ıçia 

IS .30 Kapalı zarf 10 sayılı Ja.., 
darma okulu için 

1 - Çanakkale ı. 3, 9. 10 saydı Jandarma okulları ile Jandarma hastanesinin ıhtiyaçlanndan o!Uf 
yukarda yazılı (2) kalem yiyeceğin hizalarında gösteri1en günlemeç gun ve saatlarda Ç nakkate Bel<>o 
diye Dairesinde salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teklif mektupları ile tem inat makbuzları ihale günü saat l~. 30 Sı;a kadar komi }'ona te lim edff .. 
mi olacaktır. 

3 - Şartnameler Çanakkatede Jandarma satın alma komisvonund a parasız gösterilebihr. (8100 
l-5719 

HAKKIEKRFıM 
•as .. ll!l!lls~:a;~ewllfta~w~·~s~·%~~..,., .......................................... ~-r:-·~-

• ; ne• 

si EMALAR 
2 

BU GUN BU GECE 
Aş14 resmiseçidi Eilminden toıt.l\ıl İJle 

m(!vsimin yen~~ ~.r~kU 'i.uvaffakiyeti 

1 F ranaızc~ sözlü büyük operet 
Jannette Mac Oonatd • Maurice Cbevalter 

' 
Anıca - Franz Litsz'in hayah ve 

1 

:::ue- 5 • 

lki günde.nberi binlerce seym:inin al· 
kışladığı HARRY BAUR•un :son ~ 

HAYAT :ACILARI 
F rantızc~ s8zlü 

dünya haberleri 

Hayat suyu bundan böyle birer tenekelik kaplar içinde ve belediye kontrol kurşunile mühürlü her türlü şüıJheden ari ola
rak bi.itün temizliği ve safiyeti ile müşterilerine snnul acaktır. Yeni~ehir çevresinde tevziat daha fazla semtinin şerefi le mü
tenasip temiz bir kamyonla yapılacaktır. 

Kızılay Karahisar maden suyunu ve İstanbul memba sularını da bu kamyondan ve 1775 telefon numarasile Cihan otelin
den isteye bilirsiniz. 


