
.. 

lıall ı·leriıııiz ücün-
.> 

cü --·~i:yfa ınızdadır . . 
. .. 

• . .... _,~ -"'_; -·.,·.,:: ... ,, -,. :. •. - ---=---·--.----:--:;- .. ) . '4:: • ~ .~ -~·.,.--------:.;;;--;..~;- • .. .... ·- :____ ~ ~ • ' ) • ...... ~ ... 

ON ALTINCI YIL. O: 5186 Adımız, ndımızdır Heryerde 5 kurut 

Mazn nları Ağır Ceza ahkemesine Verildi 

Demiryolları gibi, denizyolları da 
devletlestirilmek üzeredir. İki ta
raflı ida;e bir kac ene tecrübe edil
miştir: Vasıtal ~ı bir kısmı hükü
nıetin bir kısmı serbest ferdlerin 
elind~ idi. Yüksek milli menfaatleri 
enas tutan hükümet makamı ile, is
ter istemez, gündelik kazançlarını 
düşünmek zoru altında bulunan hu
susi teşebbüsler arasında ahenk 
kurulamamıştır. Deniz vasıtalarmm 
çoğu eski idi. Bunları yenileştirmek, 
fakat çok ğır olduguna şüphe olmı· 
yan bu masrafı az zamanda karşılı
ya!Jilmek çin, yolcu ve mal üstüne 
yüklenerek, ta .m hayatım felce uğ
ratmamak lazımdı. Hususi şirketle
rin elindeki demiryolları misaline 
bakınız: Vaziyet o halde idi ki bun
la~ı devletleştirmek, milli ekono
mı kadar, hisse ve kapital ahiple
rinin de hayrına olmuştur. Akdeniz 
hudut kıyılarından, Karadeniz hu· 
dut kıyılarına kadar, Anadolu ya. 
runadasını çeviren uzun sahil çizgi
sine bakınız; Edime ile şark sınır· 
1. n arasındaki bilip tükenmez kar 
yolu ile, etraf sebekeleı"İ dü ünü
nüz. Limnnların'", hinterlandların, 
nufus kalab hkları arasında, yer 
yer, nisbctsizliklerin m ü b a d e • 
1 e şartları üzerindeki te irlerini 
hesab ediniz. Sonra bütün bu ·aı-t
larm üstünde, hiç bir üretim böl -
gesini ötekinden ayırmam k, cu
:rnuriyet refahını bütün vatan ve 
Yurdd f 1 r ölçü .. unde yaymak ve 
dagıtmal< zoru altında bulunan 
devletin vazifelerini gözönüne 
getiriniz. Bu devlete, memleket 
t:konomisi üstünde daimi ve yay
gın bir kontrol sal~hiyeti ve onun 

bütün nıesuliyetl.::rini de yükleyiniz. 
Nal·il vasıtaları üstünde yi.izde 
>:üz hüküm sür · niyen, taşın poli· 
tıkasını, umumı konomi politika 
sı ile kayna~tırarak idare edemi .. 
yen devlet, bu mesuliyetlerin al -
tından nasıl kalkabilir? 

.. Devletçilik sıyasası güden bir 
hukurnetin ilk vazifesi, hic ol -
rnaz a esası. olarak umumi men
faatlere tema eden hizmetleri 
devl<:tlestirmek olduğuna üphe 
edıl mez. İmdi bu hizmetlerin 
ba ınd a demir ve deniz yolları 
gelir. 

Bir zamanlar deniz nakliye i. · 
lerinı b · sbutun serbest bırakmak 
f~k~i one sürülmüştü: Bugun bu 
f kır kimsenin hayalinden bile 
geçrnaz. F akut karsız, yani hazne
den .. ya.rd ımh nakliye işlerini dev .. 
let .u~tune yükliyerek, karlı nakli
ye ı lerini hu.,usi tesebbüslere hı 
r~kmak teklifi de, Türkiye'cle hiç 
hır 7 mnn modern ve tam bir ta 
şın servisinin kurulm masma se -
\>eb olrnnktan gayri bir i~e yara
nııyac k idi. 

.Ekonomi Bakanlığı, birkac se
nelak terrübe neticelerini gördiık 
ten, .ve bu neticeleri yüksek eko 
nomı menfaatleri He karsılastır -
dıktan sonra, şüphesiz e~ doğru, 
en lüzumlu karara vaı-mı tır. 

F. R. ATAY 

Ff') iz~ lolıanı nıt .. t ilan 
Ef ganistan hariciye 

veziri geliyor 
Do t Efgan;5lanın Hariciye vezırı 

Feyiz Mohammet H nın şehrimize ge
lce ~· · 

cgını Y zmışhk. Dış bakanlığa ge-
len haberlere core Feyiz Mo!ıammet 
ff nn pnz ·t . .. •. T • ı esı gunu oros ekıspresıle 
Şeh .. 

runıze gelecektir. Dost vezir şere 
finc pnznrt • ·· ·· k • · e ı t?Unu ş mı bır zıya-
fet V('ril Ct>ktir. 

~"'IA 
§ 

üddeiunıuminin g~azetemiz e 
1 Mulıakeme gününü Ağır 
~ Ceza reisi kararlastıracak. , 

hakhındo :son tahkikatın Clfılma ına karar ver,i • !ıi 
lerek ceza kanununun 168 inci maddesine tema- ~ 
sı görülen fiillerinden dolayı muhakemelerinin 
icra ı için ağır ceza mahkemesine sevkeclilmiş • 

~ Atatürk'e yapılmak istenen komplonun ilk lerdir. Meni muhakemelerine karar verilenler 
~ tahkikat safhası bitmi~tir. Dün bu hususta An· bugün tahliye ediliyorlar. 
!i~ k C · M"dd · m~51• B Baha Arı Dosya ağır ceza mahkemesine teııdi edilmiş -ara umurzyeı u eıumu ı . -
~~ · · tiı. Muhakeme gününü ağrr ceza mahkemesinin ~ kan gazetemize şunları söylemıştır: 

reisi tayin edecektir. 1 - Atatürk'e yapılmak i tenilen suikast failleri Matbuat kanununun 35 inci maddesi muci -
~ nin ne suretle yakalandıkları ve ne surete/ hak - bince bu tahkikata aid havadis neşri menedil • 
~ larında dava açıldığını 19 birinci te§rin 1935 ta- mişti. Bu memnuiyet ilk tahkikat zamanına mah-1 rihli beyanatımda bildirmİ§tİm sw; ve miinhasu idi. İlk tahkikatın bugün filen 

O tarihten bu tarihe kadar ilk tahkikat de - bitmiş bulunmasına nazaran bu memnuiyet de 
!!i vam etti. Neticede karar hakimi maznunlardan a.-tık mevzuu bahis değildir. Ancak efkiirı am - 1 
~ sekizi hakkmda meni muhakeme ve diğer sekizi meyi tahdiş edecek herhangi bir havaclü neşri § 
§ hakkında ela son tahkikatın açılması kararını cezo kanununca memnu bir fiildir. Esasen gaze-
~ verdi. Meni muhakemelerine kaı·ar verilenler lecilerimizden böyle uygunsuz havadislerin neş- 1 

Ahmet oğlu Ômer, Zcrku~ oğlu Talib, Mirza oğ- redilmesi de beklenemez. ~ 
§ l~ l~mail, idris .oğlu lsa ile 1?1azn~nlardan ~ze - . . Bununla ber?be~ b.u işe .~id havad~sler neşre- 1 
~ yır'ın kardeflel'iı olan Sculı, Alım, Cafer den dılırkerı memurıyetımıze muracaal edılerek teı> - ~ 
§ ibarettir. siki cihetine gidilme ini ele matbuatın kendi ı 
ı Yahya, Aril, Üzeyir, Ali Saip, Şemsettin, IJ - menfaati iktızasınclan gördüğümü ayrıca ilaıJe ~ 
§ ri , .Şaban, İsmail namlarınclaki sekiz ma:z:nurı eylerim.. § 
..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,..,,,,,,,,,,,,...,,,li.,,.llllll.l,l.11,.,rı..,,,.,,.,,,,,,.,,..,,,,,,,, ... ~ 
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KAMUTA 
'"ruıu·cli halkının lta
zı e ~zalaı·nıı aff ed~u 

kanun j)roje ·iııi 
. . .. .. 

~~·oruştu 

Kamutay dün toplanmıştır. Ada4 

pazarının Be§kÖprÜ köyünden Abdur
rahman oğlu Hızır, diğer Adı Nezir'ir 

ölüm cezasına çarpılması hakkmda 
başbakanlık tezkeresi ve adliye k~ 
misyonu raporu okunarak kabul edil
miştir. 

Bundan şonra Tunceli vilayeti hal
kından olup da müddeti içinde nufwt 
ve askerlik ubelerine baş vurarak 
kayıdlannı yaptırmamış saldıJarla 

yoklama kaçağı, bakaya, firari ve i
z;nsizlerin yazımı ve cezalarınm affı 

hakkındaki kanun projesinin birint".İ 

(Sonu 2. iud sayfada) 

T or , ı ıe ırore to1Jonon1ik 

ltalyan askerleri bit habcş hücumunu püskürtürlcrken 

İTALYA- ETYOPİ HARBi 

eı1de aı lı a 

'akalJe ,~ivarn da i alyan kuvvetltı.ri 
geri çel ili yorlarını~ 

'il ili A 1, l.El'lll~ 'fr\' 1>1~: 

Londra, 3 (A.A.) - Röyter: Adısa 
baba'dan gelen haberlere göre, .İtalyan 

ileri kuvvetleri, Mnkalle üzerine cenu 

bu fıırkiden iledemckte olan Ras Mulu
gcta kuvvetlerinin tehdidi karşısında 
Mnkallc'nin cenubu şnrki, cenup ve ce 
nubu ..,nrbi inden geriye doğru çekil 

rncktediı·leı. Ras Mulu~ctn kuvvetleri, 

habeş ordusunun A\•rupa terbiyesi cör 
mü en İyi kısmı olup bunların ço.Yu İm 
p ratorun muhafız alayları askeı-leri .. 
elendir. 

Deuie'dcn ~İmale dogru gitnıek+c o 
lan muhnfız 1 ylan efradından bir kıta, 
İtalyan tayyaı·eleri tar fınd:m hüc•ı'TI 

u :ramışlar ve vansın ç kancı bomb;\ 

(Sonu 1. üncii sayfada> 

<:E '( P (.fi,/11/l~~I IJI'.': 

Mogndiso, 3 {A.A.) - Stefani sjan· 
ı.ı bildiriyor: Denasie'de Ogadcn Şefi 
Mussen Hnile'nin kuvvetleriyle Sul• · 
Olol Dinlc'nin gruı>ları rasınd, yapıf. 

dığı 85 numaralı tebliğde bildirilen ham 
hakkmda şu habeı· .ılınmıştır: 

Noel aabahı Olol Dinle, aşağı yuk , ı 

yedi bin kişi tnrnfından kuşatılmı~ ol 
duğunu tclgr.ıfltı bildirmiştir. Bu d:ıkı 
knda İtalyan hava kuvvetleri har ket 
gcçmiştiı. Avcı, keşif \'C bonıb rdırtldn 

tnyyarc1eri, hucum edenleri mitral> 

ve bomba ate ,ine tutmu~lar \'e lrnşatı 
!anlara 26 bin fişek ve yiycc k tmdar 

dır. Habeıılerle tayyaı-cleriıniz ara ınd" 
ki bu çarpımıad tavvat"elerin h r • " 

(Sonu .~. iincii Btt)'lcıcl a) 

a ıaliz tecı·übesı 
Tiirk en eski millet ve Türk dili ana dildir 

il. 

l T. l'T\ 

Sümeı·liler Güneşe U-t, ulu [ 4 l 
diyorlardı. Zamanında tufan O· 

lan Nuhyalvacm dı Utanapışti 
(m) [5] yani Güneşin kendisi 1dı. 
Bunun at, ad [6] İt olarak kullan
dıkları da vardır. Bu çeşitli morfo
lojik şekillerin ayrı ayrı manaları 
olmakla beraber yine heps: toptan 
Güneşi kasdederdi. Muhtelif Turk 
lehçelerinde bu kelime aynı m.ı 
naları vermektedir. 

Uot [Pekar ki, 3051 T urku~ 
ot öt. 
Çovaşça Vut ateş, sıcaklık. 

[4j E. Huber. da Trank Opteı 
s. 63. 

[Sl L. Woolley. Vor 500 Yalıren 
. 76. 

[61 Autratı. Sümerin lndo euro
p~en s. 79. 

ii 11l'ii lill.'"f t111u: 
H rb haberleri - Dış ha -
berler. 

..:1. ii11di ·'"~farla: 

Ha \'a tehlikesi ( B. Hasan 
Fehmi Süerdem tarafın -
dan). 

.). irwi "'fwfo: 
Türlü haberler - Roman. 

h. 111CI ·""~ f mla 
Yeni Bertin (resimli sayfa) 

Bugün saat 15 de 
Halkevinde 

B. Vasf Raşit Sevik.in 
Konferansı 

Yazan: Ha an Re it TANKUr 

alev, (anuot, aluot, kutuot), atq 
AllaluJ. 

Uötük (Peknrski 3163 . .,yi, ,.&k. 
:kuvved1, manr:hrıcı). 

Bunun ıçindır ki bizde turlu an
i mlan olan bu Ut kelime ine GU.. 
neş - Dıl leorısi, hem ek hem kôk 
olarak ayrı ayrı mnnalandırırken 
kelimenin hu J iyetine ehemmi
yet vermiştar. 

Ut, kök olarak sahip, asıl, es ı, 
Güneş ve Allahtır. Ek olarak da 
"umumiyetle yapıcılık, yaptınct~ 
lık, yapılmış olmaklık [7] anlam
larını verir ki bu suretle de kudre
tin ifadesi demektir. 

Bu anlamlara göre (Ut) keüme-
1nin etimolojik şekli şu olur: 

Ut (d) 
(1) Uğ 

vasıflarıdır. 

(1) (2) 
Uğ ut (d) 

Güneşin kendisi ve 

(2) Ut Bu vasıfları ken-
dinde tecelli ettıren süje veya ob
jeyi gösterir. 

Zamanla, kök ekle kaynap.rak.. 
yalnız Ut kalmıştır. 

Bu kompoze Ut (8] kökünün bu 
şekle nasıl girdiğini daha ameli 
bir şekilde öğrenebilmek için bir
az yukarda geçen ve aynı kelime
ler olduğu öğrenilen (Adad) ile 
(Ağdad) daki (ağ) köküne dik
kat etmek kafidir. 

(Sayfayı çeviriniz.) 

l 71 Eti. mor. ve fonetik bakı
mından Tiirk - DHi ~. 35. 

[8] Eti. mor. ve fonetik bakı 
mmdan Tiir/.. Dilı ~. 18. 

'""'"--P~:f esör ... Dr·.·-S~~~ A"ii" ~~ 1 
enU"e'nin Güneş • Dil T~risi 
üzerindeki enteresan bir izahı 
yakında Ulus'ta neşredile -
celrtir. 

··········----·--··-·· ... ··········-··-·-.... ----
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Bakanlık yeni şekli tamim etti 
l.i~ ·~ orta okullar imtihan tali· 

lnı.otnrunesinde baZI değişiklikler ya
l Jlacağını bunun için bakanlığın, ilk 
11anun içinde yapılması lazrm gelen 

irİnc:'.İ yoklamanın ikinci kanuna bı
ı .. kılmaNDı IU.e 'e orta okullara bil· 
.ırdiğini evelee yazmıştık. Bakanlrk 
e imtihan talimntnrunesinin pren· 

t.iple.rini tesbit ederek tamim etmiş· 
tir. lmtıbanlar §İmdi fU esaslara gOl'e 

ôu4ünülmektedir. 
1 - Her ders yılında lise sınıfla· 

ımda iki yazılı yoklama yapılır. Ders 
yJh ronunda da her talebe için h r 
dergten bir "kanaat notu" verilir. Bi 
ı-mci ~ zıh imtihan birinci kanunwı 
wn Hasında, ikinci yazılı imtjhan 
artın ron haftasında yapılır ve birer 

.aft ürer. 
2 - Yazılı İmtihanlarda verilecek 

tlar, talebenin yazılı olarak verdik· 
eri cev plara göre takdir olunur. 

3 - Ya:ıulr imtihanlar deV'ftm etti· 

g\ D>Üddetçe dersler kesilir. Öğret· 

menler kendi ders &aatlerinde derııl<.· 
girerler. Talbeden istiyenler imti

n olmay n saatlerde e\•lerine gide· 
ilirler. latİ} en tıılebeler okulda lra· 

lnrak oğr'etmenlerin nezareti altında 
c.terıı1crine çahtırlar. 

4' - Denı yılı sonunda öğretmen· 
le!I' her talebeye "kanaat notu" deni· 
lf!n üçüncü bir not verirler. Kanaat 
notunun takdirinde öğretmenler: 

a) Yazılı imtihanlarda t lehe.nan 

1 ığı notlan, 
b) Der 7Jb içinde yapılan ya:ı:ılı 

yolrlam larda talebenin aldığr notl11· 

ll'J. 

c) Der~e kaldırıldığı :ıarnan tale

benin "erdiği cevap! ra göre kendisi 
•tin takdir edilen notları, 

d) E'°de ,;eya sınıfta yaptırılan ''a· 
:;İfeler, resimler, haritalar 'l:e aaireye 

tı:.ltdir olunan notları, 
..,, Laboratuvar mesaisine ve me

M le defterlerinin intizam ve mükem• 

rneliyetine göre takdir edilen notları 
dikkate alırlar. 

5 - Knnnat notları den kesimin· 
d~..a üç gün önce okul idare ine ,·eril· 
roi~ olmalıdır. 

G - Her sınıf için muhtelif Ögret
ınt:nler tarafından verilen kan at 
otları, denlerin kesilmesniden sonra 

niha et be§ gün içinde okul direktö
runün ·e~ a nun münasip öreceği 

egretmenin ba§kanlığı altmda o aı· 

ıf Öğretmenlerinden mürekkep bir 
unıl te.rafmdan gözden geçirilir. 

Ogr~tmen. tarafmdan "'erilen kanaat 
ı oıları, öğretmenin muvafakati alı· 

aralt kurul karariylc değiştirilebilir. 
İr talebenin bir dersten aldrğı kana· 
t not hakkrnda o dersin <iğretmcni 

il kurulun öteki azalan arasında U· 

yuıulamaua o talebe, o dersten &Ö7· 

tü yoklamaya sevkolunur. 

7 - imtihanlarda tam numara on 
dur. imtihanlarda kesirli not veril · 
mez. ~otlann 'lia&atisi alınırken )'arım 

veya yanmdan fazla olan ke irler bir sa· 

Bu (Ut) kökü ile fazla uğraşa
c.ağ mız için, onun Sümercedeki 
(Utu) ve (Uta) biçimlerini de 

ozden geçirelim. Güneş - Dil te 
orimiz göre Türkçede hiç bir ke
lime vokal ile bitmez [9]. Sümer 
cede de öyledir. 

Okunmu Sümer yazılarının ço
ğu Sargon ve Amurabi devirleri· 
ne aittir. O zamanda ise yabancı 
lehçelerin karışması ve te ir yap· 
muı yüzünden kelimeler 'e söz
ler orijinalitelerini kaybetmiş bu
lunuyordu. Sümerce ile Hint· Av 
nıp dillerinin ölçüştürmesini ) ap 
mıt olan Autran bunu sezmiş ol
duğu için, mesel~: 

Dara kelimesini Darak (Keçi 
yaklı tanrı). 

Pa kelimesini Pag (Kanal). 
Diri kelimesini Dirik (geçmek, 

ı esaf katetmek). 
U km!mesini Ug (ku\•"•etli ol

mak, giın, ı~ı~ yakmak, görmek, 
millet, halk). 

[9] Eti. mor. ve fonetik bakı· 
r "?rı Türk - Dili s. 28. 

_ .. .,, .. her ber u-

yılır. Yarımdan küçük olan kesirler an.· 

yılmaz. 

8 - Bir talebenin bir dersin birinci 
y z.ılı imtihanında aldı·, not bir ile, ikin
ci ) azılı imtihanda aldığı not il,j ile, ka

naat notu da iki ile zarbcdilerck tutarı 

beşe bölünmekle elde edilen not, o tale

benin o drsten ıınıf geçme notu olur. 
9 - Öğretmenler kurulunca kanaat 

notları tesbit edildikten sonra her lale -
be hakkında şöyle muamele yapılır : 

A) Her dersten sınıf geçecek kadar 
not alan talebeler doğrudan doğruya sı· 
nıf geçerleı . Bunlar sözlü İmtihanlar 

alınmazlar. 

bJ K.nç dersten olursa olsun 1>1mf ge
çemiyecck kadar not alan talebeler, yal
nız. bu derslerden ha:-ıiran ıözlii imti • 
hanına alınırlar. 

C) 6 ancı maddede sözü geçen öğ • 

rctrnenler kurulunda bir talebenin kana· 
at notu hakkında dersin Öğretmeni ile 

kuruh.ın bnşka a:zalan arasında uyuşu • 
lnmnz.sa o talebe o dersten sözlü İmtiha

na alınır. 
10 - Sözlü İmtihanlar dersin öğret

meni ile en nz bir miimcyyiz tıırnfından 
yapılır. 

11 - Sözlü imtihanda talebenin al • 
dığı not lmruıat notunun yerine geçer. 

12 - Sözlü imtihanlar neticesinde 

lisede bir, iki veya üç dersten sınıf geç
m notlan beşten afc"lğı düşen talebeler 
o derslerden ikmnl imtihanına kalırlar. 

13 - Bir \'eya birkaç derııten bü • 
tünlem ye kalan talebenin ıınrf geçm 

notu bütünlemede aldığı nottur. Bütün

lemeye kald1ğı derslerin birinden bile 

beşten aşağı not alanlar sınıfta k.,J,,.• · 

14 - Liseyi bitirme İmtihanları 

yalnız son sınıf ders•crinde-ı yapılır. 

15 - lise İmtihanlannda iki yıl üst· 

Üste muvaffak olamıyanlar üçiincü , ıl 

okula devam edeme:der. Bu gibiler, deı·s 

yılı sonunda bütün der~lerden söz'ü yok· 

lamaya alınırlar. Bu yoklamalarda nl • 

dıkları notlar, lıcndilerinin sınıf geçme 

notu olur. 

16 - Olgunluk imtihanı ect,.ı..:yat 

kolu için türkçe kompo:ı:İsyon, edebiyat 

tarih, 'clsefe ve içtimaiyat gruplarından, 

it."11 kolu için türkçe lrompoz.isyon fiı·ik • 

lcimya, riya:ı.iye gruplarından yapılır. 

17 - Olgunluk imtihanlarında 

ç kompoz.isyondan ba,ka grupların im

tihanı bem yazılı, hem sözlü olarak ya • 

pılır. Tü~kçe kompozisyon İmtihanının 

tam notu ondur. 

Öteki gruplnrın yuılı v sôLIÜ İmti. 

hıınlannm notlan onardır. 

18 - Bir talebenin olgunıuk yokl • 
mnsmdn muvaffak olmuş sayılması i..-• 

bir ders grupunun sözlü imtihanında al
dığı not dörtten aşağı olmamak ~rtiylc 
bu ders grupunun yazdı ve sözlü İıntİ· 

hanlarmda a1dığı notların tutarının on· 

elan llfll.ğı düşmeme i ' 'e yalnız bir VP. 

Du kelimesini Dug (yapmak, 
bina etmek, demek, söylemek). 

Te kelimesini Teğ (elbise gi
yesi). 

Su kelimesini Sud (sulama). 
Su kelimesini Suğ (ilahi siikun, 

mabed azizler azizi). 
Lu (H) lcelimesini Lug (bulan

dırmak). 

biçiminde düzelttiği gibi şu sözle
ri de ilave ediyor: (Sümer kökü· 
nün vokali variyasyondan sürntle 
müteessir olur. Bunun içindir ki 
(sulama) manasına gelen (sud) 
kelimesini (si, se), elbise anlamı· 
na gelen (teğ) kelimesini (te) ve 
söylemek manasına gelen ( deg, 
dug) kelimesini (de) olarak bu
luyoruz.) r 1 oı. 

Böyle olunca, Sümerce Güneş 
demek olan (Utu) ile yine Sümer 
ee Nuh Yalavacn .. adı olan (Uta) 
kelimelerinin sonuna birer (ğ) ya
pıştırmak lazımgelecektir. Nite -

•. 

(JO] Autran Sümerien et lndo • 
Erıro(Jeen s. SJ. 

lJ L U S 

B.T.R. RA 
Dünyanın en kıdemli dış 

işler bakanı 
M. Beneş'in Çekoslovakya cu -

mur başkanlığma intihabmdanberi 
dünya dış işleri bakanları arasında 
tnrihen en eskisi olmak sıfatı Tür • 
kiye Dış işleri Bakanı Doktor Tevfik 
Rüştü Aras'a geçmiştir. Filhakika 
Doktor Aras on bir senedenberi bu 
mevkii muhafaza etmektedir. 

Dış işleri Bakanımızın Türkiye 
Cumuriyetini bu sıfatla da dün} ada 
tıemsil işi büyük memnuniyeti mu • 
ciptir. Ajans Dolctor Aras'ın bu mev
kii çok yıllar şerefle uhdesinde bu
lundurmasım en samimi surette di-
ler. ( A.A) 

İlk ince tuz fabrikamızın 
temeli atıldı 

İzmir, 3 (A.A) - Türkiyede 
ilk defa Çamaltı tııılasmda ilk ince 
tuz fabrikasının te~lleri atılmıştır. 
1.5 martta faaliyete başlıyacak olan 
İnce tuz fabrikası wrif paketler için
de memleketin İnce tuz ihtiyacına 
cevap verecek ve aynca dış memle
ketlere ihracat da yapacaktır. F. bri
ka günde elli bin ton sofra tuzu i . 
tihsal edecek durumdadır. Japonya. 
ya iki ay içinde 75 bin ton tuz ihracı 
için bir mukavele yapılmıştır. 

Kızılay Sinop'da mısır 
dağıtıyor 

Sinop, 3 (A.A.)- lki yıldan
beri süren kuraklıktan ötürü yiye
cek sıkınhsmda kalan Sinop köy
lülerine Krtılay genel merkezi ta
raf mdan 60 ton mı5ır gönderil
miştir. Muhtaçlara hem~n clnğıtıla
caktır. 

Halkevinde konferans 
Kültür bakanlığı tarafından ilk o· 

kul öğretmenleri için tertib edilen se· 
rİ konferanslarından birincisi, dün 
saat 17.30 da halkevinde kültür kuru
lu az.asından B. Halil Fikret tarnFın· 
dan terbiye tnrihi mevzuu Üzc-rinde 
verilmiştir. Bakanlık bu konfernnslann 
haftada iki vt•rilmesini knrnrlnştır• 

mıştır. 

lı imtihanda olan derslerden ısc beşten 
az not nlmamaı;ı ıarttır. 

ili: iiğretnwn ol:ullarırıdll 
imtilumlar 

ilk ôğretmen okullarının mesleki sı
nıflarında imtihanlar lise imtihımları 

için kabul edilen prensiplere göre } n,> • 
lır. Ancak bu okullarda olgunluk İmti • 

hnnı yoktur. 

Maarit V eknleti bu tamin, dolayı • 

siyle öğretmenlere fikirlerini sorınuı • 
tur. ilgili okullarda bugiinlerde toplan

tılar yapılacak ve cevııhlar tesbit edil< 
ccktiı . 

kim Güneş - Dil teorimize göre her 
iki kelimenin etimolojik şekilleri 
şunlardır: 

(1) (2) (3) 

Jıa ut ag 
Utu uğ ....ı- ut f-- uğ 

Her iki kelimenin unsurlarında, 
belli başlı bir kıymet ifa etmiyen 
vokal değişiminden ha kn bir fark 
olmadığı görülüyor. Manalarına 

gelince, onlar da biribirinin nynı
dır; çünkü: 

(1) Uğ - köktür. Güneşin sı
caklığını gösterir. 

(2 ..t.. ) Ut ektir. Bu sıcaklığın 
bir süje veya obje tarafından ve
ya üzerinde yapıldığım ifade eder. 

(3 + ) Ağ, uğ İşte o süje ve-
ya objedir. Şu halde her iki keli~ 
me de sıcaklık yapan bir objeyi 
yani Güneşi göstermek için kulla· 
nrlmı kelimelerdir. 

Bugünkü Türkçeınizdede (ad, ot, 
ut) sıcaklık ifad eden kelimeler
dir. 

Arllası var. 

=' llulmli. ilmiui yaynw 

1 llurum11111111: 

· Halkevi konferansları 
sırasında 

- .1-\nk' ra 

lrn:a rlwl ığı bm/erwı sları rı 

l>eşirıci. ini 

Bugün (4-1-936) saat 15 de 
Paris Hukuk F akültetri mezun 

, !arından 

SiVAS SAYLAV/ 

B. VASFİ RAŞİT Sevik 
- verecektir. M eozu: H ôkimin 

lefrii aalahiyeti. 

İlk okul öğretmenlerinin 

toplantısı 
Ankara merkez ilk okul öğret

menleri biriktirme sandığının 1935 
yılı kongreııi bugün 14.30 ela Ga-
7.t ilk okulu ~alonun<la toplanacak· 
tır. ilk okul öğretmenleri bu kong
re münasebetiyle bu gece halkevin
de saat 21 de biitün Ankara öğret
menleri ~erefine bir eğlentı hazır
lamışlardır. 

Yüksek ticaret okulundan 
çıkanlar 

Ankara' da bulunan yiiksek ti
caret okulu mezunları aralarında 
bir cemiyet kurmak için çalışmak
tadırlar. Bunun için bir müteşebbis 
heyet hazırtıklarla uğraşmakta
dır. 

··--------- -------· 
Ekntek 

Yirnıi para 
ueuzladı 

Uray 12 kuruşa &atılmakta o· 
lıın birinci nevi ekmeğin kilosu
nun yarından itibaren 11 .50 ku· 

ruşn s talmasım luırarl&ştırmı~tır. 

Bı g'iıılcii n1açlar 
Bugün saat 14 de Altınordu • Çan

kaya genç takımlannın maçı var. On
dan sonra da. Ankara gücü - Gençler 
birliği ikinci tnlnmlnrının oyununu 
göreceğiz. 

Eğer "Genç ve "İkinci" adı veri· 

len bu takımlarda, futbol kurulunun 
tesbit ettiği ya§ta olanlar ve bir kere 
1. ci takıma yükseldikten s.,nra tekrar 

geri dönenler, oynnma:.clarsa her hal
de zevkli iki maç ı1e}'r(!d~ceği:1. de· 
mcktir. 

Güv nçsporu 3. 1 yenen, Ankara 

g ücüne 0 -1 yenilen Altmordu genç ta · 
kımı, denilebilir ki genç tnkımla.rın en 
iyilerindendir. Ankara gücüne 2 -0 

·enilmddc bcrl\ber, Gençler birliğ i 

mnçını ı ·6 kazanan Çankaya nenç 
takımı da yabana ntılnmaz. 

f kinci tnkımlnr maçına gelince, 
Gençler birliği - Ankara gücii ikinci 
!erinin bu oyunu, birinci takımlarm 

mnçlnrr kadar enterc~andır. Eğer bu. 
r,üne kadar 0Ördüğümüz maçlara gÖ· 
re hüküm vermek İcab ederse, An
kara gücünün kazanması daha çok U · 

mulur. Fakat du)•dui'umuzn göre, 
Gençler birliği idarecileri ikinci la· 
kım Üzerinde bilhassa çnlışnrnk, iyi 
bir hnle getirmişlerdir. 

Taşraya gidecek finans 
memurları 

finans b kanlığı, tıqra teşkilatını 

kuvvetlendirmek üzere merkezde ça· 
h.şan yüksek melı.t p v mal;ye mes
lek mektebi mezunu ~murlanndau 
ta§raya gitmek i11t yip iuemedikleri

~-sormuştur. 

'l'nnc<'li h,ılf nı ı fla"'l 
zı cezc.dcL ·ınr aff ptfeJl\ 

l"anun • • • 
pı ·o PSJ H . . . . . . 

'( Baıı 1. rnci sayfada) 
gorüşü!mesi '.) apıln.: ıı;br. 

Projeye ;:or<' , T unccli .. ·iin} eti hı,t
kından olup rh h :r ne srb ble o lur· 

sa olsun ;imdi e k11.dar nüfus 1 i:ı •k· 
lerine yazılmamış 'eya dog um, öl um. 

evlenme, bo~ nma 't: ka ıp vakalan

nı yazciırmamr~ olt. nlar tı kl<ındn 2.57€ 
&ı ydı kanun hulciımlerinc göre t,yin 

edilen cezalar nffotunmaktadır. 
Bu kanunun tatbik <>lunduğu müd

detçe yukarı fıkrr.-da. ~azılı nufuM a.id 
işlerden dola\I takib dahi '.)npıltnı\·a· 
caktrr. 

Bu vilavt t f!hnli ·nden ev vı yer 
deği4tinnc \'akalarını yaptırmamı 

olanlardan kanuna göre alınması 18. 

zrm gelen eczalar da affcdilmi~tir. 
Gene Tuncdi ha.lkmdan olup 13).; 

dan 1331 yılına kadar ( 1331) dahij 

ıtoğumlulardsn iki l'ıl içinde 1 endi· 
!erini niifus kütüklerine kaydettirİP' 

askerlik şubesine b.,~ '·uranlnrın n5-

kerlik muamelelerinden ôolnyr göre· 
cekleri cezalar affedilecek ve yalnr:ı. 
mu,•aL:ı.af hizmetleri vaptırılacnktır. 

Büyük yaşta. bulunnnlar, yn~ıtları R· 

rasında ihtivata g,..çirilec,..klerdir. 

Dördüncü mndde) e güre yol lam 
kaçağı, baknya, Utklı, firari ve izin· 
si:.ı:lerden iki yıl içinde askerlik tub<:
Jerine baş vuranların bu auçla.-ındanı 
dolayı haklArmda takibat yapılmaya• 

t•aktır. Kat\Un nf"~ri tarihinden itib • 
r~n ilci yrl için rürürlükte olncal<tır. 

Komsiyoncuların 

imtihanı 

Dün bütün gümrü}derde yenideo 
komsiyoncu, maiyE-t memuru ,,.'-' tl.İc• 

car müstahdemi olmak ıstiyeıılerın 

imtihanları yapılmı~tır. imtihan k& .. 
ğıdlan bakanlığa tamamen geldikte" 
sonra tctl ik ufilm ğe başlanacakrrr. 

Avrupa gümrüklerinde 
yapılan tetkikler 

Gümrüklerde tetkikatta bulunma 

ü:z.ere Gümrük bakanlığı tarafından 

Avrupaya gönderilen tetkik dircktö .. 
rü B. Mu.stafa Nuri ve muamelat yat'* 

direktörü B. Celadet bayramdan Önu 

ce rncmleketimi:ı:e donmüşlerdi. B. 

Mustafa Nuri Ankaraya gelmiş ve R. 
Çeli\det lstanbulda kalmı§tır. O da 
birkaç gün sonra şehrimize geleccJı 

e B. Mustafa Nuri ile birlikte tetkik· 
!erinin sonucunu b"r raporla balmnlc
ğa bildircc klerdir. 

Cocuk Esirgeme Kurumu 
n un yardımları 

Çocuk Esirgeme kurumu gene) 
merkezi 16-12-935 tarihinden 1-1-
936 tarihine kadar 2234 çocuğa 
yardım etmiştir. Bunlardan 187 
hasta çocuk ve anne genel merke
zin polikılinkJerinde bakılmış ,~e 
sağıtıfmıştır. 

Ayrıca diş bakım evinde de 
224 çocuğun di~leri bakılmış ve 
sağıtılmıştır. 

985 çocuk ve anne genci mer
kez banyolarında ıkanmıştır. 
Süt damlasından her gün 75 cocu
ğa sü~ verilmiş v 15 günde y. l t1n 
olarak 754 kilo üt bedava olarak 
dağıtılmıştır. 

Zayıf ilk okul çocukları ıcm 
genel merkezd açılan dersanejen 
her gün 595 çocu~a sıcak iiöle 'e-
meği verilmiştir. " .. 

Yardım için genel merkeze b ... 
vuran 17 yoksul çocuğa. para y-ı r
dımı yapılmıştır. 151 yoksul ço u
ğada elbise ayakkabı. çama~ır 'e
rilmek ıuretHe !~\·rnd:ri!m::tir. 
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İsveç kızılhaç heye tinin bombordımanı 

Prtı.ıı~ , arl lıtı.yetiıı kayıplarının az ol11ıa -
sının İtal anın ıne~nliyetini hafifleten1i -

vtı.t•ei!ini s (ivlüyor . . . 

rrahhıs - 11~1r 

sınırında 
İngilizlerle İtalyanların 

aldıkları tedbirler 
Londra, 3 ( A.A) - Royterin 

T rablus - Mısır smırmda iki ta -
rafça alınan askeri tedbirler hakkın
da Solum' dan öğrendiğine göre, İtal
yanlar kuleler üzerinde gece gündüz 
nöbet beklemekte ve İngiliz kıtaları
nm hareketlerini gözlemektedirler. 
İngiliz kıtalarmın herhangi bir ha
reketi görüldüğü vakit hemen bir 
İtalyan tayyaresi sınır üzerinde ha
valanmaktadır. 

Stokholm, 3 (A.A.) - Bazı İtalyan 

kaynaklar!ndan yapılan beyanat dola -
Yıaiyle dün öğleden sonra toplanmıı O· 

lan luzılhaç komitesinde Prens Şarl, de

rnittir ki: Çok korkarım ki lıveç sey
yar kızılhaç heyetinin Habe§İstanda uğ
~•mı• olduğu felaketi, İtalyanlar tarafın· 
~n yapılan şerefaiz bir hareketin neti
cesi olarak aörmek aerekecektir. 

Seyyar 11hiyeıini, fark gözetmekııi -
~in habe§lere olduğu kadar İtalyanlara 
<la annağan etmiı olan laveç milleti, ha· 
lUki biı kızaınlık duymaktadD'. Son alı
nan haberler. laveç 11hiye heyetinin ön 
ceden aanıldıiı kadar aiır kayıplara ui· 
raman11, olduğunu bildirmektedir. An 
cak bu hal, mütearrıza düıen me~li -
yetin derecesini hafifletemez. Ar11ulu -
sal luzdhaçın korumakta olduğu birçok 
habef lerin ölmüı olmasına eseflenmek -
ten seri lcalnuaycajız.,. 

Komite, Cenevre'deki luzdhaça, bom

bardımanın mesuliyetini meydana çıkar
mak Üzere tahkikat yapması için para 
&Öndermeğe karar vermittir. 

leveç Kızılhaçı, bombardıman edil • 
mİ§ olan seyyar sıhiye heyetinin gerek 
memur ve müstahdemlerini ve gerek tec
hizatını tamamltyacaktır. 

B. Süviç'in izahları 
Roma, 3 (A.A.) - Dıı Bakanlık 

müıtıarı B Suviç dün lsveç elçisini ka
bul ederek Dolo'daki laveç seyyar has· 
tanesinin ne gibi tartlar altında bom • 
bardıman edilmif olduğunu anlatınıştır. 

Suviç hidiıeden dolayı eseflerini 
anlatmakla beraber, hidiaenin laveç ef
karı umumiyeıine kötü bir tarzda ak 
aettirilmit olmaaına teessüf eylemiştir. 

Fransız gazeteleri ve 
bombardıman 

Paria, 3 (A.A.) - Dolo'da bir fa. 
'Veç kızdhaç heyetinin bombardımarı 
edilmesi hadisesi, gazetelerde heye
can uyandırmakta devam ediyor. Sag 
cenah gazeteleri, bombardımanı bü 
yük göstermek için yapılan bir ma
nevradan bahsetmekte, sol cenah ga
zeteleri iae bu hi.diaeyi İtalya aley 
hıne biı silah gibi kullanmaktadırlar. 

Eko dö Pari gazetesi, diyor ki: 

"Eğer İtalyanlar bilerek bir ha~· 
ıahaneyi bombardıman etmişlerse ha
reketlerinin affı mümkün olmadığı
nı ve bütün dünyanın takbihiyle kar
tılaıacaklarını söylemek lüzumsuz -
dur. Fakat işin böyle olmus olması 'h . . 1 tımali pek azdır. Vatandaılarnnı-
ın akıl 'Ve muhakemesine ve soğuk 

kanlılıklarana hitab ediyoruz. Cenev
re e ağır bir takım kararlar alınma
ınnın zamanı yaklaşmış olduğundan 

dolayı habe, anlaşmazlığı nazik bir 
safhaya girmiştir. 

B. Blum, Popüler gazetesinde şun· 
ları yazmaktadır: 

"fsveç aeyyar hastahaneai üzerin
de az veya çok bomba patlamıştır. 
Fakat, kurbanlarının az veya çok ol 
ması hadi11enin vahımliğini hafiflet· 
ın~z. Bombardıman yapıldığı muhak 
kaktır. Kabul ve itiraf edilmiştir. Hic 
kimse, arsıulusal en eski, en mukad 
d s andlaşmalardan birinin bozuldu 
ı'Cundlln ııüphe edemez. İtalyanlartn 
İtirafı, çok açık bir şekil almaktadır. 
Çünkü İtalyaııJar bunu haklı göster· 
•hege çalı maktadırlar. Bu bombardı 
ltll\nın dogurdu u isyan cerevanı, git 
tikçe büyiimektedir. Yakınd~ aram 
lus.ar vicdanı, yani bütün memleket 
lerdeki namuıılu insanların vicdanın• 
harekete netirecektir. 

Arısulusal vicdana aid büyük ce 
1 eyanlar, devlet adamlarile onların 

çocukça kombinezonlarını bir Mman 
~Öpü gibi sürükleyip götürür. Dolod& 
Patlayan bombal.lr, cevaplaı·ını Va. 
P-ıngton VE' Cenevrede bulacaktır.,. 

Paris, 3 ( A.A.) - Eski muharib 
ler federasyonunun başkanı Pi~ ga 
:ze.telerde neırrettiği bir makalede 1 
ll\lyanın sağduyusuna müracaat et 
mektedir. Pito diyor ki: 

"H • er geçen gün bize ltalyadl'll' 
F'"ansaya kartı ihtarlar ve hatta ka 

palı veya açık tehdidler getiriyor. Bu 
hareket ne dürüsttür. ne de muva • 
fıktır ve Fransızlar üzerinde hic bir 
tesir yapamaz. 

Muaolini'nin kendi memleketini, 
Fransayı ve başka devletleri bir har· 
ba sürükleyip sürüklemiyeceği suali· 

ne bugün "evet" cevabı verilebilir. 
Bu harbta en çok tehlikede bulunan 
ırene ltalyadır. 

Hiçbir sömürgt> devleti, mesela 
Fransa, Habeşistanrn alınmasının f. 
talya için bir hayat memat meaele.'\İ 

olduğU1'a inanamaz. ltalyanlar girmiş 

oldukları çıkmazdan kurtulmak için 

dramı ileri götürüyorlar. ltalyanlar 
Avrupanın ölümü demek olan kendi 

milli ölümlerinin methiyesini yap • 
maktadırlar. Buna ne lüzum vardır, 
ne de ,uurlu bir harekettir . ., 

I ki l<ı.'t")"flre lıiitliıcf' y4•ri111• :.:itti. 
Adisab~ba, 3 (A.A.) - Bir habe.ş 

tayyaresi ile 1 sveç Kızıl haçına mensup 

bir tayyare Sidama ilinde Yergaal ad!ı 

yere hnreket etmişlerdir. Oraya ilaç bı 

raktıktan sonra ııeyyar hastanenin bom
bardımanında yaralanan iki İsveçli dok. 
toru almak üzere yola çıkacaklardır. 

öte taraftan hecinli Mısır müf
rezeleri sınır civanndaki tepelere da
ğıtılmış bulunmaktadır. Bunlar da 
İtalyan mevzilerini her zaman aö · 
zetlemektedirler. 

l1t1(rn11 ... ,,ı~uymuı i)ltliiriiltliiiii 
t4•yid ı•tlili~·or. 

Roma, 3 (A.A) - Sıyasal mah
filler, İtalyan teğmeni Biondi'nin 
T rablusgarbta keneli adanılan tara
hndan öldürülmüş olduğu hakkında 
yabancı memleketlerde dolatan ha
berleri teyid etmektedir. isyan etmiş 
olan müfrezenin yedi sekiz kişiden 
ibaret ve isyanın sebebinin tamamen 
mevzii olduğu söylenmektedir. ... 

Tunus, 3 (A.A) - Fransız ile-
r; karakolları, son defa İtalyan teğ

_ni Bondi'yi öldüren asi sekiz İtal
yan hecin süvarisini yakalamıştır. 

İT ALYA - ETY OPİ lIARBI 

Ogadende kanlı bir çarpışma 

lalialle t•İ,1arında italyan k~u"vetleri . 
o·eri cekilivorlarmı~ M _,, -, 

!tj}AJA/.. l~f.'l'l/f:Sl1''1Jf.': 

•(BCJ§ı 1. inci sayfada) 
larla bombardıman edilmiılerse de hiç 
bir kayıp vermemiılerdir. imparatoru"' 
yegeni Fitaurari Germa, Ras Muluge -
ta'ya 12 bin ki,ilik bir yardımcı kuvvet 
götürmektedir. 

Eli silah tutabilecek halde bulunan 
herk-.:s, Adisababa'da seferber edilmi' ve 
orduyla beraber gitmemiş olanlar. bu 
hareketlerinin sebebini bildirmek zorun
da tutulmu,lardır. 

Resmi bir habeş tebliği, salı gunu 
biı İtalyan tayyaresinin silahla Makalle 
civarında düşürüldüğiinü ve iki ital. 

tayyarecisinin öldüğünü bildirmektedir. 
Dessie' de gene resmen gildirildiğine gö

re, Habeşiıtanın şimali garbisinde Vol

kayt mıııtakaııında iki italyan tayyare i 
Koblia koyü Üzerinde çok alçaktan uç 

muşlar ve köy halkına mitralyözle ateş 
etmişlerdir. Köy halkı buna cevab ver· 
ıniı ve bu suretle tayyarelerden birisi 
düıürülmüştür. Bu tayyarede bulunan 
dört İtalyan tayyareciıi de ölmüştiir. 

ltlll:nm tlıcl.·ı•ı·lt•ri lwbı·~lt•r4• 
sığını:ro,.. 

Harraı, 3 ( A.A.) - Röyteı ajansın
dan : "\'erli jtalyan ordusuna mensub 6 

subay ile 12 yarsubay ve 125 askerin 

dün İtalyanlardan kaçarak habe~ hatla
rınP. girdikleri burada söylenmektedir. 

Harraı, 3 (A.A.J - Buraya sığırntn 

İtalyan aakerleri, yerli askcrleı arasında 
İtalyan tazyikine karşı büyük bir hoş 

nudsuzluk bulunduğunu yakında yığm 
halinde sığınma h"rcketleri başl yacağı· 
nı söylemektedirler. 

lfolw,~lcr in.llilİ;:, lmr~1111u 
1.·ulltmı) orlm·mı]i. 

Cenevre, 3 (A.A.) - ltalyan hükü 
meti milletler cemiyeti genel sekreter . 
liğine habeşlerin İngiliz malı patlayıcı k ı 

şunlaı kullandıklarını isbat etmek uzer 

bazı fotograflaı göndermiştir. Foto ı·af 

hırdafl birisi bu kur unl rın, uzerind 
İngiliz etiketini taşıyım ambalajını öt 

ki de Armstıong Vil.ers markasını t 
şıyan kuı·şunun kendisini gôstern.ekte 
dir. Bu lcurşunlar:ın Pafari Şetema 
nizonunda bulunduğu iddia olunmakta 
dır. 

CENUP CfJ'l'Hf.,'S/ıVDE: 

'(BG§ı J. inci aaylada) 
fı kurtunlarla delinmittir. Baza tayya 
relerin orta pervaneleri karılmıı ve ben· 
zin depoları patlayıcı kurıunlarla de -
lindiiinden akmııtır. Ciddi sut"ette ze • 

delenen İtalyan tayyareleri yere inmiı • 
ler ve pilotlar delikleri kapamıılardır. 

Fakat habe,Jer bu sırada tehlikede bu . 
lunan tayyarelere hücum etmi,lerdir. 
Tehlikeyi gören İtalyan filosu dütm 
hücum etmiş ve onlara mıtralyöz ve 

bomba ateşiyle büyük kayıplar ver · 
miştir. Bu arada zedelenmiş olan tay . 
yareler tamir edilerek yeniden havalan 

mışlardır. Başka tayyareler yardıma ye 
tişmiş ve harba katılmışlardır. Noel gu 

nü ve ondan sonraki gece de harb de . 
vam etmİf ve İtalyan tayyareleri alÇ1'it 
tan uçarak habeşlileri mitralyöz aletim 
tutmuşur. Habeşliler harb ıneydanınd. 
birçok ölü bırakarak snat ona doğru ge 
ri çekilmişlerdiı. 

Londra, 3 ( A A.) - Cenub cephe -
sinde, bütün ay içinde, çok az fuliyet 
gösterilmiştir. Bunun sebebi, yağmur ' 
camur dolayısiyle, zıı·hlı otomobil ve hü 
cum tanklarının ilerleyememesidir. ~ ı

buki italyanlaı·, fundalık yrlerde ilerle
yiş hareketlerini bu zırhlı otomobil ve 

tanklarla korumak istemektedirler. Ot 
taraftan, Dolo civaruıda bulunan Ra 

SAYJFA 3 

Milletler Cemiyeti konseyinin toplantısına doğru 

İıı~iltert-'de llirhiriue aykırı il{i t•ereyan . . . 
var - Papalık da lıarlnıı hitnıe. ini i. ·tiyor 

B. Eden (:tı.ııt• vreye gid<-'c·ek 
Londra, 3 ( A.A) - Milletler 

Cemiyeti konseyinin 20 sonkanun 
toplantısı dolayısiyle lngilterede iki 
cereyan vardır. 

Birincisi, aceleye lüzum olmadı
ğı ve şimdiki zecri tetbirler ve hal
yamn Habeşistandaki kötü askeri 
vaziyeti dolayısiyle harbın zaten 
kendiliğinden biteceği merkezind,.. 
dir. 

İkinci cereyan ;f.e petrol, kö-
mür, demir ve çe-lı~e hemen ambar
go konularak haı4•ın çabuk bitirif
mesinc:len yanadır. 

Muhalif gazeteler de bu ikinci ce
reyanı lutmakta ve Dolo civannda
ki lsv~ kı:ıılhaç hastanesinin 
bombl\rtl n.ıanı bu amha goyu zaru
ri kıld ~mı yazmaktl\dır. 

Öt taraftan Nevs Kronik! ga
zetesi diyor ki: 

" ltalyanın boyuna artmakta o
lan mali ve askeri güçlükleri dolayı
siyle yeni sulh formülleri düşünüle
bilir. Laval'in bu yoldaki fikirlerini 
biliyoruz. F ransanm Romadaki bü
yük elisinin Parise gelişi ve Laval'in 
İtalya elçisiyle görüşmesi hu ba
kımdan çok ehemiyetlidir. 

Bu gazete, esasen Belçika kıra
lın· .ı Londrayı ziyaretinin bir ara-

Desta ordusunun yandan bir hücumun
dan korkmakta olan İtalyanlar, kendı 

kuvvetlerini sol cenahta toplamakta ve 
böylelikle ıag cenah ve merkezlerini :za. 

Ea uğratmaktadırlar. 

lfol>ı·~lf•r ymılışlı kltı İngiliz '"Y~·o 

re/erim• uteş ettiler . 
Londra, 3 ( A.A.) - Röyter ajan ı 

bildiriyor: Nairobi'den haber verildiği

ne göre, habeı askerleri Kenya ile Ha -
betistan arasandaki •ınır üzerinde ketif 

1 

gezen ıngiliz askeri tayyareleri ilzerine 
alet açmıılardır. Hiç bir tayyareye kur

ıun isabet etmemiıtir. Bunun üzerine 
habet kumandanından askerlerine ingi · 

liz tayyc.relerinin jtalyan tayyarelerı sa 
nılmaması hakkında talimat vermesi ' 
İngiliz tayyarelerinin işaretlerini bunla 
ra bildirmeııi istenmiıtir. O zamanda ı 
beri İngiliz tayyareleri üzerine hiç biı sı 

lah atılmamııtar. Bundan da anlaıılıyoı 
ki ilkkanun sonlarında vukua gelen ha 
dise sıırf bir yanhtlık neticesidir. 

İtalyan tekzibleri 
Roma, 3 (A.A.) - ltalyan alakAlı 

mahfilleri, Ras Gugaa'nın italyanlar la 

rafından kur§una dizildiği haberini şid 
detlc yalanlamaktadır. Gene aynı fİd 

detli İtalyan askerlerinin Şire'de Kop 
kiliselerini yaktıklan da yalanlanmakt 

dıı. Bu yoldaki haberlerin tersine olar ,\, 

aynı mahfiller evvelki gün Makalle c• 

varında yere indirilen tayyare de ber 

ber olduğu halde, İtalyanların anca 

dört tayare kaybettiklerini soylemek 

tedirler. Bu tayyarelerden üçü motoı 

lerindeki bozukluk dolayısiy)e düşman 

hatları gerisine İDIDels zonanda kalrnış · 
lardır. 

bulma projesiyJe alakalı oldugu y• 
lunda bazı sözler dolaştığını da kay
detmektedir. 

' fllilum ıltı ~·ı·ı·i t"-tlbirl11rden 
::m 11r :.:iirnıii~. 

Pariı, 3 ( A.A) - "Jur" gaze • 
lesinin Roma muhabirine göre, Va
tikanm salahiyetli mahfillerinde ha
beş anla,mazlığınm yakında halle-
dilmesi düşünülmektedir. Daha no
el yortulannda Vatikanda açık nİll:
binlik ~österilmekte idi. Şimdilik bü
tün ümidler Belçika kıralmm an -
bulma tetebbüıü ü:ıennde toplan
maktadır. 

öte taraftan Ovr gazetesi diyor 
ki: 

" Zecri tedbirler Vatikan için de 
zararlı olmuttur. Vatikana gelenler 
epey azalmıştır. Papalığın maliyesi 
de mühim bir darbe yemiştir. Pa
palığın hazinesini idare eden İtalyan 
bankalan dışardan artık para alama.
maktadırlar. Osservatore Romano 
gazetesinin tekzibine rağmen, ltal
ya ile Papalık arasında bir klinng 
mukavelesi yapıldığı söylenmekte -
dir. Bu mukaveleye göre ltalya, Pa
palığın dısarda ödenmemis alacak -
lar}na kar§ı mal salm 1 al~akta ve 
bunun parasını Papalığa liret olarak 
ödemektedir. Temin olunduğuna ge> 
re, bu mali tedbirler şimdiye kadar 
hiç değilse, bir defa tatbik olunmut 
tur.,, 

Londra, 3 (A.A) - Resmi ıruJ. 
fillerde söylendiğine göre, 8. Eden 
Milletler Cemiyetinin 20 ikinciki
nun toplanbsmda bizzat hazır bu. 
lunacaktır. 

Londra, 3 (A.A) 8. Ede-
nin zecri tedbirlerin kuvvetlendiril
mesi politikaımı seçtiği ve bu sıy• 
sayı hemen tuvip ettirmek niyetin
de olduiu hakkında Lonclra pzete-
lerinde çıkan haberler mevsimsiz rrö 
rülmekte ve Cenevrede bu hususta 
güdülecek aıyasanm daha tesbit e -
dilmemİf olduğu ve bunun Ameri -
kanın hattı hareketine genit ölçüde 
tibi olacağı ilave edilmektedir. B 
Ruzvelt'in kongrede yapacağı be-
yanal beklenilmekte ve Rozvelt'in 

petrol .zecri t'ecfbfrferine iıa
ret etmesi ve Amerikanın tuavvur
lanru ta1rih etmesi temenni edilmek
tedir. 

""Riitiirı .zecri tf•dbird milletlerin 
lıir iuılyanın kılı luultır 

kıymNİ .l ol.·tur ••. 

Roma, 3 ( A.A.J - Tevere gazeetıH 

birinci gayfasında manşet olarak büyuk 

harflerle şu cümleyi yazmaktadır. 

laveç veya İngiliz dolu bir çadır 

hatta bütün bir kızılhaç çadırları kume

si ve yahud 50 küsur zecrı tedbircı mıl 

letten mürekkeb caniler camiau, bulun 

bunların bir İtalyan nısl< ı-ınin k~ıulmı 

başındkkı bir saç kılı kadaı kıynıel yok

tuı Bombardıman tayyarecılerimı7 ını

nu bilıııckt clirler \e bı! lircrc 1 l d ı 

Habeşi:~,taıı ııı y.._ıu uır 

protestosu 
Cenevre, 3 ( A.A.) Mi ileti ı ı-

miyeti genel sekrelerıi·ı. h b ş 

kümetinden bır nota almıstıt. 
Bu notadn, httbeşleı in dumdu,,. 

kurşunu kultanmadıkları hakkın 

habe~ ordusu eski mÜtl'ttiııi b~ < •' 

binbası Dothe şahiı olttr k o t 

mektedir. Nota, aynı zamanda 1 e n 

bien ve Şireden çekilirlerken ital31an
larrn kiliseleri yakmak, sivil halkı 

kesmek ve boğucu gaz kul1M1mak •u
reth le harb k nunlarını bozmuıı o1-

malarını protesto evlPrıPkte ve Ha 
be istamn bu hallere k. r ı ınsanl a 
kC\rşı aykın hareketl<'rle değıl. f ;ııt 

Habe.şistıı1nd tur"n it lyanlann "''
)arını -zapt sur .. tile ce' ab verece •nı 
bıldirmektedir. 



SAYIF A '* 

ava tehlıkesi; tayyarele • 
rin harb ı;İlahı olarak kul
lanılmasından doğmuş ve 

hava ılığın, nlullara hayret verecek 
bir hızla terakki ve inki~af etmesi yÜ· 
:ıundcn, az zaman zarfında çok bü
yümüştür. 

H •• vacıhğın inkişafı günden güne 
artmakta olduğuna göre hava tehli· 
it.esi de gittikçe daha korkunç bir ma· 
hi}et almaktadır. 

Bu inki.şalın derece&i hakkında 

bir fikir edinebilmek için havacılığın 
ıtencl savaştaki vaziyeti ile bugünkii 
vaziyeti arasında kısa bir mukayese 
yapmak kafidir: 

A - Genel S<1Vafta; bombardıman 
tayyarelerinin: 

Stiratleri snatta 120 kilometı·e iken 
bu"!Ün 400 kilometredir. Uçuş mesa 
f,.leri 400 kilometre iken bugün 

2,000 kilometredir. Yüksek uçuş ka· 
bilivrtleri 3,000 metre iken bugün 
9,00-0 metredir. Taşıyabildikleri bom· 
ba a;~ırlıkları 500 kilo iken bugün 
l .500 kilodur. 

Bombardıman tayyarelerinin bu 
yüksek lrnbiliyetleri hakkında, dnha 
pratik hir fikir edinilebilmesi için 

şöyle bir misal arz.edeyim: 

Cenub sahillerimizde {Mersin) ci
varından kalkan bir bombardıman 
tayyaresi; bir buçuk ton ağırlığında· 
ki bombalarını da birlikte alarak, 
gözle görülemiyecck kadar yüksek· 
lf'lrden uçmak suretiyle şark, garb ve. 
ya şimal istikametindeki hudud veya 
3ahillerimi:lden herhangi birinin mün 
f.,ha:ırnR kadar gittikten sonra tek· 
rar, ilk kalktığı noktaya, bir uçaşta 
dönebilir. 

Aynı tayyarenin, garb aahillerimiz
deki bir noktadan, mesela (İz.mir) ci
varından kalkarak ~rkn doğru uç· 
tu<":tınu farz edelim: 

Bu takdirde Samsun • Sıvas • Ma· 
rn~ hattına kadar herhangi bir nok· 

taya gittikten sonra, gene aynı veç· 
hile tt"krnr, ilk kalktığı noktaya bir 
uçuşta dönebilir. 

Gene aynı tayyarenin; bomba yÜ· 

lcünü a:ıaltmnk ve buna mukabil ben 

:ıinini çoğaltmak suretiyle bir veya 
hirkaç yüz kilometre daha uzaklara. 
~itmesinde de hiç bir güçlük yoktur. 

B - Genel savaşta: Bombardıman 
tayyarelerinin; av tayyarelerine kar

''• kendilerini müdafaa edebilmek ha· 
lumından, bir hayli zayıf taranarı 

•ardı; çünkü yalnız ön, arka ve bir· 
az da yanlara doğru ate! edebilirler· 
di. Dii:er tara fi arı mü da foasız kalır
dı. 

Bugün İse bombardıman tayyare
nin dah fazla ndedd yerle~tiri

len, daha ağır ve müessir makinalr tÜ· 
fekler sayesinde hiç bir xaviyei mey· 

yite kalmamış ve her tarafa kar~ı 

müdafaa kudreti temin edilmiştir. 

C - Genel sava1ta: En çok kulla
nılan bombaların ağırlıkları: 5, 10, 50, 
100 ve 250 kilo iken bugün bunlardan 

ba~ka ayrıca 500, 1,000, 1,500 ve 
1,850 kiloluk bombnlar da vardır ve 
t!aha büyiilderini yapmak da güç bir 
I~ değildir. 

1,000 kiloluk bombadaki infilak 
maddesi 680 kilodur, 1,850 kiloluk 
honıbadaki infilak maddesi de 1,000 · 
lrilodan fazladır. 

Bugünkü bombalara göre, nisbeten 

laüçük sayılabilen 100 kiloluk bir 

bombanın, büyük bir apartımanı bir 

an içinde, bir yığın enkaz haline ge· 

tinneğe kafi geleceğini söylersem, 

undan daha küçük ve daha büyük 

bombaların da tnhrip kudr tlcrini 

tahmin edebilmek için aşağı yukarı 

bir fikir vermiş olabileceğimi ümid e · 
6'İyorum. 

3,000 derecei hararetle yanmak 

lt.udretinde olan >angın bombalarının 

l»irer kiloluk neviJerinden 1,500 tane· 

aini, yalnız bir bombardıman tayya· 
ıresi ta9ıyabiJeceğine göre, (20) veyi\ 
(30) tayyareden mürekkeb bir hava 
filosunun ne kadar yangın bombaıı 

~ıyabileccğini hesab etmekte hiç 
•ir gıiçlük yoktur. 

C - Genel saVafta kullanılmış o · 

lan tahrip, gaz e yangın bombalariy

k>ugünkü aynı bombalar araamdıı 
mabıyet itibariyle çoL: büyıjk 

fuklar vardır. Ve bu üç cins bomba· 
maada bu.gün ayı-rca hnstalik 

ımikrobu aaç1ln bombalar da rdır. 
C BombarJıman tayyarelerlniıı 
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nİJan alma tertibatında, bomba.lannı 
hedefe daha aıhatle iaabet ettirınek 
bakımından bugünkü tekamül dere· 
cesi de kayda. ıayandır. 

D - Genel aaı.Jafta; nisbeten kü
çük mikyasta hava kuvvetleri ve ha· 

va te~kilatı \'ardı. 

Bugün ise hava orduları ve hava 
bakanlıkları varJır. 

E - Genel savaıta; büyük dc"·lct· 
lerin hava. kuvvetleri, bütün a. \a~ 
müddetince, yani dört 6Cne zarfında, 
biribirinin toprakları Ü:.ı:erinc \iA&a.ti 
olarak, üçer, dörder yüz ton bombfl 
a tabilmi§lerdi. 

Bugün ise aynı ton mikJarında 

bombayı, yalnız; bir devletin hava or· 
dusu, bir anda ntabilecek kudrettedir. 

F - Genel sm:a taj bütün muha· 
rip devletler tarafından, bütün sava§ 
müddetince atılmıı olan bombaların 
bütün ağırlıkları yekunu mikdarınca 
bombayı, bugün büyük devletlerden 
yalnız birinin hava ordusu, 24 saat 
zarfında atabilecek kudreti kazan
mak yolundadır. 

G - Genel aatJCl§to; harb ilan edil · 
dikten aonra, düıman topraklarına 

bilfiil taarruz harekatına ba,lıyabil· 

rnek Üzere, orduların s~ferberliklerİ· 
ni ikmal etmeleri için birkaç hafta 
beklemek zarureti vardı. 

Bugnü ise, ordular için va:.ı:iyet ge· 
ne aıağı yukarı böyle olduğu halde; 
hava orduları, seferberliğin ilaniyle 
beraber ve hatta bundan daha evcl 
tnarruz haı·ekntına başlıya bilecek 
kudrettedir. 

H - Genel sauaıta; hava kuvvet· 
leri, ordu ve donanmanın ancak l ar· 
dııncı kuvvetleri arasında yer aJabİI· 
mitti. 

Bugün ise, ordular için \'a.ıiyet ge· 
na, bir memleketin hayat kaynakla
rını, can damarlarını yakıp ytkmak 
ve zehirlemek kudretini haiz esaslı 

bir kuvvet sayılmaktadır. 

J - Genel ava§ta; hava kuvvet· 
leı·i; arsıulusal sıyaıın mu\.·azenesin· 
de, mühm bir tesiri haiz değil iken; 
bugün binlerce tayyareden mürek· 
keb hava orduları cihan aiyasctinı 

baııkı altında bulunduran bir kuvvet 
olduğu gibi bilhassa donanmalara 
karşı üatün tesirleri bakımından da 
genel muva.ı~neyi, hn vnda daha ku"'· 
vetli olan devletin lehine deği§tİrebi· 
len baılıca bir kudret kaynağı aayıl· 

maktadır. Ve bunun içindir ki büyük 
devletlerden her biri, geçen seneki 
tayyare büdcelerini, bu sene en aı iki 

misline yakın artırmışlardır. 

Sayın dinleyicilerimi Şu mukaye· 
selerden de anlaşılacağı veçhile; ce· 
nd sava§tan bu.güne kadar geçen 17 
senelik zaman zarfında, havacılıkta 

o akdar büyük bir inkişaf olmuştur 

ki; o zaman yapılmış olan hava hÜ· 
cumları ile, gelecek savaşlarda yapı· 
lacak hava taarruzları arasında, t~ ir 
ve mahiyet itibariyle oçk büyük fark · 
lar görülecektir. 

Şunu da hemen ilave etmeliyim ki, 
hava ordularmın bu kuv,·d ve kud· 
retlerinin en büyük tesirleri, ancak 
&na ~tana rakın olan yerler için ay

nen varid sayılabilir. 

Ana vatandan uzak >erlerde ise 
bu tesir, o yerin uzaklığı ' 'e ana va
tan hakkında dı~ sıyasa durumunun 
karı"lk ve tehlikeli olduğu nisbette 
azalır. Çi.inkü, bilhassa genel ıııyasa 

ana vatan için az çok tehlikeler nrz· 
ettiği müddetçe, hava orJusunun en· 
cak az bir kısmı ana vatanın uzağın· 

daki sava~ yerine gonderileblir; bü
yük kısmı ise, diğer tehlike ihtimalle· 
rini karşılıyabilmek İçin )'erlerinde 
alıkonur. 

Bu itibarla ana vatandan 
> erlerdeki savaşlarda yapılan 
hucuml rının tesirleri nisbeten 
olur. 

Sayın dinleyicilerimi 

uzak 
hava 
2ayıf 

Hav~ tehlike ini çok iyi bne s:ı

l m B(lfbo anımı.: Gennal ismet Jıv. 
önü, geçen ma~ ayuım 24 üncü gü
nü Türk H!~ a. K wnm albncı 

t ttklil 

u vev 

kı.u·ultayındn, bu t~hlikcyi butun mıl· 
lcte çok açık bir ı ... rzda arılatrnışlar 

ve bu arada demı§lerdi kı: 
••Meıııleketin i'U c.ıt.")'Q 6u l·w~elıiın· 

de )uptığımız. fabnkular, nıektr.blcr, 
rmies e:;e[er ue > etı§Cırmeğe \ alı~ııiı· 
mız. çocuklarımız., lıa1.1udan ı.ıuku bu· 
/ocak tacırruzlara kartı uttıktır. 

fı7rkiye lıaı.•ad&ın bır lunuz.a ırıu· 

ruz. halabilır &Jr. bu taarruz. ,,,c,,ıleke· 
tı harab edel>ılır". 

işte hava lchlike:;ının der c<:o:bınİ 

«nlcıtmak u,in l.Ju iki cümleden d .. tı" 
açık söz. bulunamaL. 

.. Bu tehlike; a.lnız bizım nıcmle· 

ketimi z için değil, biıtun mcml,•kct· 

ler için aynen 'a.riddir. Ve gene bu· 
nun içindir kı butün medeni milletler 
bu büyük tehlikeye karşı lcdbır al· 
makin meşguldürler ve bu meşguliyel 
bütün diğer i1lerin başında yer al· 
maktadır. 

Sayın Jinleyicilerim! 

Şimdi aktif \e pa11if müdafaaya 
geçiyorum: 

AKTiF \'E PASiF MUDAFAA 

Hava tdılike11ınc k.ı.rıı korunma 
tcdbil'leri l.Ja9lıccl ıki kısma il) nlır: 

A - Aktif ınüd.ı.faa; 
8 - Pasit ıııudafaö 
Aktıf 111ıufufaa; şu auretle hula~ 

e<lilebilır : 

A - Du~ınan hö\'a kuvvetlerine, 
lıava b.uvvetlerimızle taarruz ederek 
onları mağli'ıb etmek ,.e ha va haki· 
ıniyetini k.uanmak, 

B - Yerde ha:urlanmış top, ına · 

kinalı tüfek g abi &ılahlarla du~man 

tayyarele.-in kcu·şı ate§ ederek onla· 

rı dÜ§urmeh 'e.ra kaçırmak; 
C - .Mühıın sanayi merkezleri ve 

mühim fabrikalar c::trafınd.. ha"ada 
balonlar nı asıntı t~ller germek \"C sa· 
ir suretlerle mctnialar tesis ederek 
düşman tayyarelerini yüksekten uçur· 
mağa nıecbur l~ılrııak. 

lşt~ aktif müdafaa bu<lur. 

Bu müdafaa turz.ıncla gaye: Dii~· 

man topraklarına ha•·a taarruzları 

yapabilmek ve misli ile mukabele e· 

debilmek kudretinin kazanılmasıdır. 

Yani düşmanın, bi.ı:im memleketi· 
mize, ordumuza, donanmamıza ya· 
pabileceği zararları bi.ı de dü~manın 
memleketine, ordusuna ve donanma· 
sına yapabilmeliyiz. 

Çünkü düşman hava taarruzlarını 

yalnız memleketimiz dahilinde kar§t• 
lamak auretiyle yapılan müdafaadan, 

büyük bir tesir 'e fayda beklenemez. 
Bunu bir misal ile izah edeyim: 
100 tayyareden mürckkeb bir düş. 

man hava filosunun, çok nüfuslu bü
yük şehirlerimizden birini tahrib, 
yangın \'e gaz bombaları atmak sure· 
tiyle bombardıman ettiğini ve buna 
mukabil bizim de gerek yerden top 
ve makinalı tüfeklerimizle 'e gerek 
havndan tav,·arelerimizle ateş ede· 
rek birkaç dÜ§man tayyaresini düşür· 
duğümtiı:ü farz.edelim. 

Bu takdirde her iki tarafın tesir
leri ve zararları mukayese edilince, 
düşmanın birkaç t .. yyareden ibaret 
cüzi zayiatına mukabil çok nüfuslu 
büyük bir şehrin bombardımandan 

mütevellid maddi Ye manevi zayiat 
ve :zararları nisbet kabul etıniyccek 

derecede fazladır. 

Görülüyor ki düşman ha va ta ar· 
ruzlarınn, yalnız memleket içinde bu 
şekilde mukabele etmekle düşmana 
mühim bir te ir yapılamaz. Düşmanr 
asıl korkutacak tesir, mislile mulcabc· 
le edebilmek, ya11i dÜ§man toprakla· 
rına, aynı ''eçhile ha\•a taarruzları 

yaparak aynı zararları, aynı :zayiatı 
düşmana da ı;erdirebilmek kudreti· 
dir. Bize yapılacak bir hnva tnrruzu· 
nun karşılıksız kalmryacağı herkesç 

bilnidiği gün, bize karşı muhtemel ta· 
arruz cesnr deri de zafa uğrıyacak 

v bu uredc ha.vsı ordumuz, aynı za· 
manda barı•m d a devamınr temin e · 
den çok büyük bir amil olacaktır. 

:Aktif müdafaaya ait f!Özferimi bi
tirmeden e 1; bize ber zaman en 
doğru yolu Ö•tuen BüyÜk Atatürk-

ayılı ıırttrma 

un, bu defa Kamutayın beıinci dev
rt:aini açarken verdiği açı' aöyleYİn· 

deki ~u kıymetli sözleri aaygı ile tek· 
rarlama.kta büyük bir zevk duyuyo
rum; dalma iyiyi, doğruyu ve uzağı 

iııabetle gc>ren Ulu Onder diyor ki: 
4. Son nraıulusal hadiseler, Türk • 

mılleti için kudretli bir hava ordu· 
ı;unun, hayali önemde tutulm:ıııına 

bir daha hak "• rdirdi. 
Çok emekle kurduğumu:.t, canı· 

mızla korunıaı;a and içtiğimiz kud
sal } urdun, ha va dan aaldırı§lara. 

karşı KÜvenlık altında bulunmaaı 

dernek; bi.t.c şaldıracakların, k ndi 
yurdlarında bi1.im de aynı zararları 

yapabileco:ğimi.ze güvenimiz demek· 
tir. :o 

l~tt:. hakıkı hava müdafaasını an· 
l.ıtabilmek 11ıı·ın bu acizlerden dnha 
kuvvetlı bır ıfade lıulunamn z. 

Sayın duıleyicilerim ! 
Şimdı • pasıf müdafa.ı 

yorum : 

PASJf MUOAf"AA 

Paait ınudat11 .. nın gilyeai ı 

Düınıan hav• kuvvetleri tarafın· 

dan Lka edllebilecek ber türlü ıı:ayi t, 

tahnbat u: "'ararları en a:E haddine 
mdirııu:k 1<;ın la~oıngelen t~dbirleri 

almnktıı . 

Bu ga} arım f!lrlc.ı eJilebılmesi içın 

<le, yurdun her )erinde b~ mak&atla 
kuvvetli te~c::kküller ve e ılı hazırlık· 

lar yapmağa lü.ıum 'ardır. 

Bir memleketin aktif müdafan ter• 
tibatr ne kadar mükemmel olursa ol· 
•un yine duşınan tayyarelerinin ge· 
lcuileceğini kabul etmek ,.e bun 

karşı da pa&if müdafaa tertibatım 

ilcriletm •k -=n makul bir hareket tar· 
zıdır, ve bütün medeni milletler bu 
~ekilde hazırlanmaktadır. 

Şehırlerde p sif mudafaa tedbirle· 
riniıı, nelerden ibaret olacağını daha 
İ) ı kavrayabilmek için, hava taarru· 
zuna uğıaynn bir §t!hrin ne hale gİ· 
receğini dü unrnek kafidir. Bu da §U 

şekilde dÜ§Ünulebilir : 

A - Ha va hücumuna u ··ray an te· 
hir veya kasnbadaki binaların bir 

kısmı yıkılmı§ olac.ı.k; 

B - Yer yer birçok yangın! r baş 
lıyacak ve bilhaııaa ah~b binalar 
hem daha kolaylılıı:la yam cak e 
hem de y•ngınlar birinde,n diğerine 

çabuk ~rayet edecek; 

C - Bazı insanlar yaralanmıf, 

gnzlanmıg "«! enkaz ahında kalmıJ 

olacak; 
D - Cerek evlerde ve gerek duk· 

kanlarda mevcut, yiyecek ve içecek 
maddelerden, bilhaı1ı;a. muhafa.ı:asız 

'e nçık olanları kısmen zc:hirle ,. a. 
hnstalrk mikroplarile bulaşacak; 

E - Telefon ve tel graf hatlarının 

bir kısmı, bomba P• rçalarile veya· 
hut yangınlarla yanıp bozulacak ve 
bu sebeble de muhabere irtibatı kı • 

men munkati olac.ak ; 

F - Elektrik, ha,•a gazı ve tıu te• 
sis tmm borulan, depoları, makine
leri, binaları lusınen hasara uğra)·a.

caktır. 

PAS1F MÜDAFAA iŞLERi 

Sayın dinleyicilerim ! l§te paaif 
müdafaa tedbirlerinin gayesi, bütün 
bu :zararları en az: haddine indir· 
m e k e znrar ve hasar. vaki. oldukça 
hemen ta mir ve telafi etm k imkan· 
1 rını hn:zırlamaktır. 

Pasif müdafaa b kımından yapıl· 

m:ısı icabeden itler de ~u tarzda hu· 
lasn edilebilir : 

1 - Dü;man tayyarelerinin gelişi· 
ni, mümkim olduğu kadar evelden 
haber alabilmek için iyi bir haber 
§ebekesi vücude getirmek; 

2 - Tehlike haberini derhal bü

tun halka ve müesseselere yaymak 
için esaslı tertibat atmak; 

3 - Bu haber üzerine halkın, mÜ· 
esseselerin ve te§ekküllerh1 ne suretle 

bar ket edeceklerini e"elden tesbit 

edip İ•erkere vaxifeaini öğretmek; 

4 - Ceceieyin "a.ki olacalt hava 

4 SONKANUN 1936 CUMARTESı 

hücumların kar~ı, ı~ıklarm derhal 
söndürülebilmesi için tedbir almak; 

5 - Yangın bombalarına kar§ı §t> 

hirleri, kaaabaluı, sanayi tesisleri, 
ormanları, kini ri korumak için ter'ıo 

tibat almak; 
6 - Yangınları öndürmek için il • 

faiye teıekküllerini, harb ihtiyacına gÖ· 

re kuvvetlendirmek ve bu makaatl 
aynca. mahall tetkilitr da yapmakı 

7 - Yaralanmıt. ıazlanmıt -ve en· 
ka;r; altında kalmıt olanları kurtar. 
mak için can INrtaran te,ekkülleri yap· 
mak; 

8 - Tedavi tedbirleri meyanında. 

sıhiye tc,ekkülleri vü~de getirmek; 

9 - Gazlanmı yerleri temi;ı:lemek 
için ga;ı temizlt:y id teşekltiılleri yap • 

mak;; 
10 - Emniyet "e inzibat te§ekkülleri

ni harb İhtiyncma göre takviyo vu 

tanzim etmek ; 
11 - Biitün bu le§ckkülleri ga;ı: ,.. ·u>

kesile ve snir gazdan korunma ci
hazlariyle techiz etmek; 

12 - Evi rde, apartımanlarda, 

fabrika ve mÜel!~aelerde gazd:ın 

korunma odaları yapmak; 

13 - Şehir ' '" kaaabal:ırda sığı· 
naklar yapmak i 

14 - Şehir 'e ka11aba planlarını 
ve alelumum fabrika, müessese ' 'e 

•air inşaat pl anlarını, havaya karşı 

korunmn e nslarana göre tan:lİm ~t
mek; 

15 - Şehir '~ kaaabaları icabında 
kısmen bo~nhmak için planlar hn· 
ınrlAmak; 

16 - Mühim hedefleri gi.dc:mek 
makıadile bu h..,d.,flerin etrafına 

mümkün olduğu kadar fazla ağaç 
dikmek ve yeti,tirmek; 

17 - Hava)·a kar§ı korunma husu
eunda halkı ~ dınlatrnak. 

Sayın dinleyicilerim 1 

l§tc §U 17 madde içinde hulasa 
edilen pasif mücfat' a işıcrinin 

biri, bn§lı ba§ma ~hemiyetli birer 
mevzudur. 

Bütün bu i~lerin apdabilmeııi için 
birçok paraya İhtiyaç olduğuna şüp

he yoktur. Bununla beraber, para 
cihetinden olan ek ikliği, dahn İsa· 

betli tedbirlerle \i~ daha e.aslı ha· 
ı:ırlıklarla kuımen telafi etmek d 
mümkündür. Bu tedbirler ve hazır

lıklar ne derece il<ıriletilmi~ ıııe ha· 
va tehlikeııinin z:ararlarr da o nia· 
bette azaltılmı~ olur. · 

Pasil müdafaa ~lerini, layik oldu
ğu önemle tanzim ve takip etmekte 
olan iç Bakanlığımız, bu huauata vi
layetlere gönderdiği bir talimatna· 
me ile bütün bu ı~lerin ne auretle ya
pı~acağını en küçük teferruatına ka· 
dar tcabit etmİ§tir. 

Bütün yurd içind.:, paaif müdafaa 
t§leri bu talimatı) ~ eaaslarına gö
re, büyük bir faaliyetle tnkip ve 
tatbik edilmektedir. 

Sayın dinleyicilerim J 

Buraya kadar arztıdilen i.ıahattan 

da anlatılacağı v hile, paaif müda· 
faa; ordu çerçevea' dahilinde yapı . 

lacak bir iş olm yıp kadın, erkek, 
genç, ihtiyar bütün ballcın elbirliğile 
' 'e anlayıılı bir rette çalı~mıılariylc 

temin edilecek g ni~ ölçüde bir çn· 

hşma sahasıdır. 

Bu itibarla halkın bu tehlike)İ 

eyice tanıma ı v bundan ne euretle 
korunulacağını bilmesi ve herkesin, 
Üzerine dü§en vazifeyi §İmdiden öğ
rc:nmİ§ bulunmatı çok önemlidir. 

HALKIN AYDI 'LATILMASI 

Havaya karşı korunma işlerinde 

halk ne derece aydmlatılmrı i8e1 

böyle bir tehlike <eanaııında, ııoğuk· 

l<anlılığın o derece muhafaza. eder 
ve önceden öğrendiği "orunma usul· 
ferini aükiınetle v telitsız bir intİ· 
zam içinde tatbik ederek hem k~n· 
disini ve hem de muhitini korur ve 
bu suretle de hava hücumlarından 

gelecek zararlar n az haddine İn· 
dirilmi~ olur. 

Bu tehlikeye ka~ı iyi yetiştirilmİ· 
n halk is . tehlike esnasında ne 

yapacağını bilemiyeceğinden, çok 

telq ve heyecan göııterir ve zayiat 
da fazla olur. 

Cephe ger isinin bu §ekilde sarsıl· 
ma~ı asıl ordu cepheııi için de zarar
lrdrr. 

Bunun için halkın, ha\•aya karşı 

korunma hususundaki bilgilarini ar
tırmak, mnn ,;vahn daima ku"' e'li 
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Etimolojik ve l\~orf oloJik 

XII inci Anket 

J- l ol 
2 - 1 iin 

3- lor 

4- l ,,,, 

5- 1 ii;; 

6- l ı•r 
,.., 
ı- ) ;; le 

11- ) ı•l 

'J - \ ır 

'" - l ı: 
il - ) "' 

1) Yul<ardaki kehmelerin ilk ve 
a ıl kökleri nelerdir? 

U) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

ili) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri 
nin mana ve farkları bakı 
mandan rolleri ne olmu!';tur? 

iV) Bu arastırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri ve, 
B Türk dili ekleri. ve, 

C Türk sözlerinin teselckli 
lü hakkında bir kaide çı 
karmak mümkün müdiir·! 

Yukardaki on ikim:·i dil cmke
timiz okurlarımızın uerecekieri 
<evablar, flOzetemiı. yazı işleri di
r~ktörlüğiine flÖndermelerini rica 
.Jenz. Şimdh•e kadar aldıi'Jımu. 
~ ahları aıra6ile koyduğumuz gi
bi br.ndan /,riı·le de kovocoitn: .. 

------. ------
~ağrı 

Kamutny Gümrük ve inhisarlar 
c ncümeni pa7.artesi günü s. b.ıh sant 
9.30 da toplanacaktır. 

-·--·-

Cuıı: Eczanenin adı: 

Çar~mba Ege Eczanf!sİ 
Perı1embe Sebat - Y eni~chir 

cznnelcri 
Cuma Is tan bul eczanesı 

Cumartesi Merkez .. 
P. zar Yeni 

" Pazarte i Anknrn .. 
s lı Hnlk .. 

1 1.1936 tarihinden itibaren iki ay 
:r:!\Üddetle, şehrimiz czancleri yuk. r

ki cedvele göre nöbetçi k.tlncak
lardrr. 

ulundurmak, zaferin knzanılmasın· 

da çok mühim iı.millerdendir. 

Bu mak&adın temini içindir ki, yur
dumuzun her yerinde l<onfernns

arla, .u.ctelerle, bro..,ürlerle ve rad· 
yolarla neşrı)'c t yapılmakta oldugu 
gibi bu husustaki hazırlıklarımızın 

rec: ını anlamak Üzere şimdilik 

bütün şehir ve kasabalarımu;da ışık 

"ndunn :t d nemcleri de yapıl

uıakt. dır. 

Bu denemelerin arkası nlındıl<tan 

nra daha büyük mikyasta ve daha 
'l:lmwnİ mahiyette ( alarm ) tntbi· 

atları da yapılacaktır. 

B. Laval 

Amf•rilwn dış i~lcri miislf·~w·ı 
ile gikii şt ii. 

Pariı, 3 ( A.A.) - Başbakan B. La 
val dün akşama doğru amerikan mÜl\

teşarlarından B. \'illiam Filips'i Amcri 

kanın Paria büyük clçiıiyle birlikte ka

bul etmiştir. iyi haber alan mahfiller 
bu ziyaretin sırf bir ne.rnkel ziyareti ol· 
duğunu söylemektedir. Amerikan müı • 
teşarı Londra deniz konferıın:11111n lali • 

tinden fa~ dalanarnl biı kaç sün kalma! 
Ü;r.erc Pariıı'e gelmiş bulunurordu. 

Parİş, 3 lA.A.) - Aım;rikn dış ba · 

k nlık mı.istcşan B. Lıwal'i ziynretind 

B. Ru;ı.velt'in amerikan parlamentosu -

nun açılışında öyliyeceği nutkun mel 

nini bildirmiflir. 
Jurnal:t gazetc~i, bu mülakatta A· 

merika'nın dcni;r. konferan11ıncl11ki h:trc

ket tarzının 'e bir Avrupa harbı çıkarsa 
Amerikn'nın bitaraflıgının görü~üldüğii

nii yaznıaktndır . 

Hir f.'İtı - ju/lmı hmıft•rwı ... ı 

ıo11lmw('(1h mı'! 
Tokyo, 3 (A.A.) - Yomiuru 

Şimbun gazetesinin yazdığına gö
re Hirota bir Japon - Çin konf e
ransının toplanmasını Çin hükü
metine teklif etmek niyetindedir. 
l lirota, yakında T okyo'ya gelecek 
olan Ariyoşi ile bu konferansın 
programını hazırlıyacaktıı· . 

Japonya Çin'in Mançukoyu ta
nımasını, Japon aleyhtarı hareke
le karşı elbirliğiyle avaşılmasını 
iki memleket arasında ekonomik 
işbirliği \'e şimali Çin meselesi i
çin hususi bir hal tarzı bulunması
nı istemektedir. 

Çinliler İ!o>e yabancı İmtiyazla
rının ve yabancı İmtiyaz ınınlaka
larmın kaldırılmasını ve yabancı 
kuvvetlerinin yavaş yavaş Çin' elen 
çekilmesini istemektedirler. 

:5imuli (ini11 muhlllriyt•Iİ 
rı•n•yrmı ilf•rliyor. 

Pekin, 3 ( A.A) - Şimali Çin 
muhtariyeti cereyanına karşı talebe 
tarafından yapılan gösteriler gittik
çe arttığı bildirilmektedir. 

fki yiiz talebe, ya başşehire var
mak, veya ölmek için yemin etmiş
lerdir. 

Bu muhtaryet cereyanını proles
to etmel< ve hiikümetin ecnebi teca
' iiziine mukavemet etmesi için ısrar 
eylemek maksadiyle Nankin'e doğ
ru yola çıkan talebeyle beraber, yi
yecek yiikli.i beş kamyon da git · 
mektedir. 

Talebe, 625 mil mesafede bulu
nan Nankin şehrine, Tiyençin - Nan
km demiryolunu takip ederek yürü
mektedir. 

) "'""' sulorı11dt1 yulmıH'ı !.!t•miln 

Atina, 3 (A.A) - D niz daire
si, Patras'a \iç İngiliz gemisinin var
masının beklendiğini bildirmektedir. 

Bnşka bir habere göre, Pirgos a -
çıklarmda hangi memleketin olduk
ları bilinemiyen yedi harb gemisi gö
rülmüştür. Bunların da İngiliz gemi
leri olduğu sanılmaktadır. 

ULUS 

Anu·ril~a 
Zecri tedbirler i~inde nasıl 

bir tavır alacak? 
Va~ington, 3 (A.A.) - Kongre a

çılmıştır. Senato, iki toplantı devresi 
arasında ölen • Laların medhiyelerini 
dinlemit ve toplantıaını yarına bırak
mı§tır. Parlamento ise, bilhnsııa mü
zak.ere usulünün tesbiti ile meşgul ol
muştur. Eski muhariplere ~erilecek 

Bonus tediyalının mü:ıakercsi usulü 
de mevzuu bnh11 olmuştuı. Eski mu. 
hnripler teşkilatları arasından üç ehc
miyetli teşkilat, Bonuslcrin tediyesi İ· 
çin bir milyar dolarlık bir mıu;rnf 

gösteren bir proje hazırlamı~ olduk 
larını bildirmişlerdir. D<ıhn ôncc SP 

natör Patman, bu hu11ustn inflasyon 
yoluyla iki milyar dolarlık bir masraf 
olacağını tahmin etmekte idi. 

V.\şington, 3 (A.A.) - Saylavlar 
kurulunun dış i~lcri encı.iıncni başku 

nı B. Mak Rcyııvld, kongrenin ycnı 

toplantı de' rc:-.inin açılmaınndan .an
ra, 29 şubatta tatbik ıne'l.'kiinden kal

kacak olan eski bitaraflık kanununun 
yerini tutacak olan yeni projeyi mec
lise bildirtni§tİr. B. Ruzvelt ve Ame· 
rika dış işleri bakanlığı ile uzun mü
zakereden sonra h zırlanmı§ olan bu 
yeni proje, muharip devletlere, haki· 
ki harb malzemesi ihracını Önceki 
kanun gibi ya&ak etmekte ve devlet 
ba~kanına hususi yasak kararları ile 
ehemiyetli harb malzemesi ihracını 
yasak eylemek salahiyetini vermek· 
tedir. Yeni kanun projesi, muharip 
devletlerle finnns 1 muamelelerde 
bulunmayı ve bunların obligaayonl • 
rını Mtın almayı da meneylemektc

dır. 

Vaşington, 3 (A.A.) - Vaşington 

Post gazetesinin ya.zdığına göre, yeni bir 

bitaraflık kanunu il mütecavizi ve te
cavüze uğrayan tarafı ta) in salahiyeti· 

nin Cumur Başkanına verilmesin aid 
fikirden, B. Ruzvelt ve nnişa\•irlcri \ z. 
geçmiş1erdiı. 

Bununla bcı-nber, bu g, zetcnin öğ • 

rcndigine göre., bugün veya pazartesi 
günü kongreye tevdi edilecek ol. n y ni 
kanun projesi, Cumur Başkanına, mu -
harib ıncmlcketlcre ihraç edilecek pet -
rol, pamuk ve bakır miktannı sulh za

ınanındakı ınıkclar seviyesinde tutmak 
salahiyetini vere,·ektir. Cuınur Başka • 

nının nıborgo veya tahdidat hnkkında 
neşredeceği emirler, bitnrafcn bir ıckil
de biitün muhariblcre tatbik edilr · 

Nevyork, 3 (A.A.) - Nevyork T:ıy· 

ıniı azctcsinin ) azdığına göre, Amerİ· 
kada, A vrupaya karşı duyulan büyü1' 

güvenlikten ötürü, B Ruı.:vcltin millet -
ler cemiyeti ile c!birlii;i yuı>mak için 

girişeceği her teşebbüs, gerek Amcrik ı 

halkının büyük bir cksriyyctini ve geı ek 
kongrenin bu) ük ıırnh.ılcfetinı tnlıı i • 

etmiş olacaktıı. 

Va~ington, 3 (A.A.) - B. Ru.t,elt 
bu kşam kongre hu.ı.urundn büyüle 
bir ınyaanl nutuk verecek ve bu nu
tukla muhaliflerini şiddetle tenkid ey· 
liyecektir. Dört bin kelimelik olan bu 
nutuk, üç ila dört aat siirecek ve bü
tün radyo istasyonları tarafından neş· 

redi)ecektir. 

R 
Kahire'de 

Talf•l>ı•lt•r ) eni bir rıiirmıyi,. 
tfolıa ~'tl[Hılar. 

Kahire, 3 (A.A) - Ezher fa • 
kültesi talebesi , bir nümayit yap • 
mış ve polisi lata tutmuştur. Polis 
ni.imayişçileri sopa ile dağıtmıştır. 

Her iki taraftan hafif yaralılar 
\ardır. 

Kahire, 3 ( A.A) - İngiliz yük
sek komiseri Sir Miles Lampson, 
dün akşam, meşruti - liberal grup 
şefi Mehmed ma.hmud Paşa ile, B. 
Eden'in son sözleri iizerinde görü~ 
miişti.ir. 

Öğrenildiğine göre, milli cephe, 
bu sözleri kafi bulmamakta ve İngi
liz hükümelinin yeni beyanat neş • 
retmesini istemektedir. Milli cephe, 
1930 yılında Nahas Paşa ile Hen • 
derson tarafından kaleme alman pro
jenin kabul edilmesi için ı rar et • 
mektedir. 

Kuuıya 11i!ranu.,. ihi tan·an•ci 
1m l 11 mlıı. 

Kahire, 3 ( A.A) - Pazar gü -
mindenberi nerede oldukları bilin • 
miyen, Provo ve Senteksüperi adın· 
dairi fransız tayy&redl ri, Ka.hirenin 
150 kilometre garbında, ~öçcbe1tr 
tarafından bulunmuştur. 

Kahire, 3 (A.A) - Tayyareci 
Senteksüperi ve Prova gece yanaı 
buraya vasıl olmuşlar ve uğn.chkla
n kaza hakkında 9u h berleri vennit
lerdir : 

'' - T ayyaremiz, Libya amınnı 
geçtikten biraz sonra tepelere çarp
tı. Bunun üzerine, susuz e bitkin 
üç gün çölde dola§bk, en sonra bir 
göçebe oymağı taraf mdan görülüp 
kurtanldık ve işte Kahireye dön • 
dük.,, 

m ~···t re ruguooy lıiilciinıetleri 
t•lı.:ilerini ,;eri alıyorlur. 

Montevicleo, 3 (A.A.) - So • 
yet elçisi Minkin ve elçilik memur· 
larr buğün Avrupaya hareket ede
ceklerdir. 

Montevidco, 3 (A.A.) - iki memle· 
ket diplomaııi münasebetlerinin kevl • 
ınesi u~erinc, Sovyet elçisi B. Minkin b1ı· 
gÜn Moskovnya hareket etmiştir. 

Moskova, 3 {AA.) -Urugu· 
ay işgüderi vekili B. Karlos Mesa
nes Moskovadan ayrrlmı§tır. 

il. Hal.· Omıaldm raldbi, n<lm:.eı
li -.;,.; 1;1-.ri "ldı. 

Londra, 3 (A.A.) - lskoçya 
üniver iteleri eçim mmtakasmda 
Ramsey Ma.k Don ld'ın rakibi o
lan Cemis Bridi bu eçim mınta
kasınclan namzetliğini çekmiştir. 

Bridi, partizanlarına gönderdi
ği bir mcktubta diyor ki: "Üni· 
verslteleri son eçimde yenilen bir 
bakanın seçim mıntakasr yapmak 
için açık v gizli bütün nüfuzlar 
kullanılmaktadır. Mak Donald'm 
oğluna gelince, bunun Ross Cro
marty' den saylav çıkarılma ı için 
her tiirlü nüfuz sarfolunmakta
dır." 
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Malmedi civarında 
Bel~;ik.cı ale Jıinde bir nimun ~ 

apıldı. 

Brükşel, 3 (A.A.J - Malmedı ya • 

kınınd ki Butgenbah'd Belçi aley • 
hin bir nümayiı )apıhnı§br. iki jan • 
darına, .:Yaıaım Hitler,ı diye bağıra~ 

bir takım kimaderin bicumuna u~ 
laı ve yaralanmıılardrr. 

Polis, birçok kim"lui yakalamıtl• 
Bcrlin, 3 ( A.A.) - Alman haberal • 

ma. burosundan: Folkit~r Beobahter ,.,. 
zetesinin Brük elden aldığı haberlere •• 
re, Budgnrbah'd jimnastik cemiyetini• 

yılba§ı ıcnliklerinde çıkan bıw hadis • 
ler üzerine y dı alınan rej)onalisti ya • 
kalanmıştır. Bunlar isyan ııu9u il rnahe 

kem ey " rileccktir. 
Caz.ete diyor ki: 
.: Bu uç Belçikada çok ehcmıyetlidır 

" bu itham Malmedi halkı hakkınd 
bundan böyle ıı.lmm k i tenilen harek t 
tarzını göıstcrmektec:lir. Bu defa normal 
kanunlar tatbik dilecek, fakat ilk Buci 
genbah hadiıeııi oıteriyor ki, normal 

adalet menuu bahzo\mıyacaktır. Çünk 
) ılbaıını rahat ve 1akin bır tur tte kut• 

la.mak İsteyen kim eler hakkında, )aln1So 
hepgİ jimnastik cemi~ eti azaları olduk • 
)arı için, teıkiJatlı (ete aailcri muıuneled 

apılmaktadır . 

Bir ol ma11 kodı.nı bir btıtwdtı 
dört cocul' doğurdu 

&erlin, 3 (A.A.) - Şimdi öğrenil 

etiğine söre, ıimali fra~nya'da Kroıı
radda Doğramaa Zimerlayn'ın karııı, yı 

baıı geeeai, bir tında dört kız çocuğu 
doğurmu,tur. iç İ§leri Bakanı Doktor 

Frik çocuklann aM ve babasına ir teb
rik telgrafı göndermit e aynı zamanda 
ehemiyetlice para yardımında bulun • 

muıtur. 

Yumurta yetişen mınta
kalarda araştırmalar 

Türkofia d nı~m nlanndan B. Hay .. 
Hddin Şülcrü yumurt y tl~n mınta• 

alarda tetkiklerde bulunmak Üzer 

a 
Mağazamızda çnh§an B. O&nan 

Ozbeğin mü ı..emizle alak &ınm 
e ildiğini aa~ d - r müşteri) rimİ• 

ze bildiririz. 
Bankala c.adde~i 18 No. da 

Belediye Reisliğinden : 
s kanunsani ı 936 dan 

itibaren birinci ekmeğe 

I 1 50 kuruş fiyat konul
muştur. 

Dok or 

i ~lar r ' :ır 
DERİ, F1RE1\G1 VE BEi SO. 
CUKLUôU HASTALJKf ARI 

'OTEHASSISI 
Tabakhan e dc::ıesi b ..,mda Al. 

trnta okak No 17 Hastalarını 
hergiın 9. 13 H! 15 _ 20 ye k. d r 
kabul eder. Td fo . 1298 

vı.ı. 'un romutıı: Tefrika: 77 Asker ve köylü tavırlı, bıyıklı bir U· gım bozmaksızın oraya kendi intizamlı faa-
1iyetini ilave ederek bahçe yoluna kum dök
türebileccğini ve biraz güneş gören zaviye) i 
ele ciçek dikerek neşelendireceğini tasa' •ur 
etti. Bozulmuş herhangi bir pırktan buraya 
getirilip yere atılmış, kollan da yanına bı
rakılıvermiş, kapkara yosunlar içinde bir 
Flor heykeline alaka ile baktı. Onu oradan 
kaldırıp, karşıda, yalak vazifesi gören ko
ğaya hazin hazin sulan sızan çeşme için, 
bir motif yapmak hulyasına daldı 

]ak, Terez'in oniın du~ rek, ~ amrı yu -
nı bir tahta merdivenden ıkarıp, eskid 
babasının çalışma o ı olan 'c ken ısın 
de şimdi resim çizme , eykel yapma e 
• okumağı afyon çekm k gibi sevdi.gi ve b -
tirilmemiş bir sayıfa üzerinde hulyalara dal
maktan hoşlandığı için • daha çok, okumak 
işinde kullandığı genis s2lona götürdü. 

ıı· iZi z l 
} n Anarol f RANS 
Turkçttye ı;c" ırt•n: N çulu BA Y TJA R 

Enesi gün, bir araba. kalabalık olduğu 
halde tenha, yan hiizünlü, yarı neşeli, yeni 
t:vlerin aralarında bahçe duvarlı bir sokağa 
k~dar götiiriip şosenin, Rejans devrinden 
kalma - ve keyfi öyle istediği için ~ sokağa 
tloğm cıkmış, tozlar arasında unutulup kal
mış bir konağın kubbeli kemeri altından gec
tıği nokt da durdu. Şurada burada, tasların 
arasın n f ırlıyan yeşil dallar, şehrin bu 
no t srm şenlendirir. Tere.z, küçük kapıyı 
Ç lar en evlerin ilerisinde bir tavan pence
ıt: i iı er"nde bir çıkrıkla altın yaldızlı bii
~ .h·r anahtardan yapılmış çilingir al5.me
tı ord ·. Gö leri, kendisi için yeni, fakat da
lı · n ah ık oldu · u bu manzaralarla 
d lu or u. Başının üzerincle k11mrular uçuşu
\: r · t. 'u lann ~ıd klad amı duyuyor u. 

şak kapıyı açtı. Terez. bir çınann 

gölgelediği kumlu bir avluya gir -
eli. Sol tarafta. yol hizasında, pence
relerinde kanarya kafesleri asılı kapıcı oda
sı vardı. Odanın yanında. yeşil bir kafes ha
linde komşu binanın çatısı yükseliyordu. 
Iltma da, tozlar arasında uyuyan alçr hey
keli erin göründüğii bir heykelci atölyesinin 
camlı cephesi dayanıyordu. Avluyu sağ ta· 
raftan kapıyan duvara kıymetli friz ve kırık 
direk parçalan yapıştınlmıstı. Dip tarafta, 
pek biiyük olmıyan evin, sannaşık ve güller
le yan saklı olan cephesinde altı tane böl
meli pencere görünüyordu. 

On beşinci asır fransız mimarisinin aşıkı 
olan Filip Döşartr, Onikinci Lui devrinin 
hususi meskenlerinden birini, pek bilgili bir 
surette, burada yeni baştan kunnuştıL !kin
ci imparatorluğun ortalarına doğru yapılma
ğa başlanmış olan bu ev, hiç bir vakit bitiri
lememişti. Bunca şatolar inşa etmiş olan bu 
adam kendi evceğizini tamamhaymadan öl
müştü. 

Terez, bu \ ahşi köşenin düsünücii tatlılı-

Bir saatten beri Terez'in yolunu şen, ta· 
salı ve heyecanlı saadeti ile tirtir titriyerek 
gözetlemekte olan Jak Döşartr, merdiven
lerden iniyordu. Tunclann ve mermerlerin 
ciddi hasmeti sezilen vestibülde Terez, göğ
sünde bütün hızı ile çarpan kalbinin haleca· 
nından başı dönerek durdu. 

Jak onu kollarının arasında sıktı ve uzun 
uzun öptü. Te ez, şakaklarının oğultulan 
içinde, J ak'm kendisine, bir gün önceki son· 
suz hazları hazırlattıwını duyu) ordu. Kar· 
yolanm önünd ki halıyı süsliyen arslanı dil· 
şünere-k o da Ja'k'r yavaş yavaş \ e tatlı tatlı 
öptii. 

Eski zamanın uzun ve süslü hotozların
dan birini başına geçirmi ve ayaklarının 
dibine, çiç kli otlar arasına bir likorh'u ) a; 
tınnı bir kadını hayal meyal gösteren, goti 
Uslubta. QOk oluk, duvar örtüleri, dolablar 
üzerinde tavanın boyalı direklerine karlar 
yükseliyordu. Ve bizans eşarplariyle ortül
mUş yastıklarla dolu bir sedire kadar o-ötur
dü. Fakat Terez bir kanap ye oturdu. 

- Siz, işte karşımdasmtZ. Artık 
nın sonu gelse de umurumda değil. 

Cevab verdi: 
- Eskiden dünyamn son 

nur, fakat korkmazd s. ô I a r, 
na bmıu çapkınca hab .. r vennı 
bekliyo.,dum. Sizi t, 
dım ·v 
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1938 
Olimpiyadı 

ve 
• 

YENi 
• 

'!,-rlinin #ıeı· tar.atanda yapılrncılct<t otan büyü#. intcuıt tio
lay'"'yle, ~•hrin rncmz«raııı 6Ün ızeçtıilrçc Jeiifmelttt!!Jir. BBBLI 

,.. --

Rayhfbanlr'ın e11lci binaları, yulcardalıi. 
rrsntin alt ttıi ltöfesindıe reli. 

Celıecd yll .ai[uatoa tarihinden 16 aius tos tarılune katlar Bcrlinıle yapıraca~ olan 11. İnci oll,;..piyaıl oyuncarı . ın 
hır•11·fnnnn hiivük staJyomun umumi görünüşü. Ortadaki tribünl~rJe 100.000 lıi~ilik bir seyirci ltalabalıir y~r alabilir. 

v.ı oınncı olimpiyadları yaşa· ı 
tacak olan yeni yıl, alman bükü· 
met merkezinin de çehresini esas
lı bir surette değiştirecektir. Şeh
rin garbında Rayhş spor sahasınm 
dev inşaatı bitmek üzere iken; ge 
ne buraya yakın bit yerde de BE> .. 

lin'in yeni sergi tehri topraktan 
fıtkırır gibi yükselmektedir. Bun
dan başka aynı kısımda olimpiyad 
bisiklet pistleri ve Almanya haline 
giden büyük yol yapılmakta.dır. 

Berlinin içinde de büyük de
ğişiklikler oluyor. Olimpiyadlar 
başlaymcıya kadar, Horst Vesel 
meydanı, Lust Garten ve Aleksan
der meydanı da yepyeni bir ~ekil 
almış olacakttr. Birçok i.stasyon bi
naları, devlet müesseseleri yem 
den kuruluyor. 

Bu arada, Lustgarten denilen 

meydan, büyük merasim ve nüma
yişlerde yüz binlerce kişiyi alabi
lecek bir bale getirilmiştir. Dağ
nık bir biçimde olan bahçe tarhla
rı, yekpare yeşil sahalar haline so· 

. kulmuştut. 

Yukarda kaydettiğimiz gibi Ber
lin'in garbındaki spor sahasında 

100,000 ki!ilik bir stadyom inşa 

edilmektedir ki, on birinci olimpi
yad burada yapılacaktır. Stadyom 
15 metre yüksekliğinde sütunlara 
dayanmaktadır. Arazı, on üç met-

re oyulmak suretiyle stadyomun 
oyun sahaıu vapılmıştır. İçinde 

Sonrad,ın, Rayhfban#t'ın biribirlerinden ayn olan bincıı •. 
birleştirilıerelt büyüle bir bina yapılmıt ve İn~aut bitl(kl~ı• 

.tonra, fehrin o Jnsmrnm manzara6ı 
büsbütün ' ·~im bir ~ıeltil ((/rn,,tır. 

400 metre uzunluğunda bir koşu 
pisti, disk, cirid ve gülle atma yer 
leri, kum havuzları ve ayak topu 
alanı vardır. Müsabaka alanına 
üç büyük kapıdan girilmektedir. 

Stadyomun arkasında, en aşağı 
300,000 kişiyi barındıracak olan 
geçid resmine mahsus tesisat var
dır. Aynı yerde olimpiyad çanımn 
yerleştirildiği 75 metre yüksekli
ğindeki kule bulunuyor. 

Amerika olimpiyad komitt!sİ 

başkanı olan B. Frederik V. Ru -
bien yapılmakta olan büyük inşa -
al ve bilhassa kürek yarışları mev
zuu hakkında geçen ağustos ~u 

satırları yozıyordu: 

Olimpiyad köyündeki ollmpi
yad parkında ve Grunan'da çok 

masrafa mal olan projelerin ne 
kadar fevkalade bir hızla tatbik 
~dildiğini, hakiki bir hayretle göv

düm. Yapılacak çok büyük işin 

yarısmdan fazlası ba,anlmıştır ve 

spor parkında çalışmakta olan 
2.500 işçi, kış şiddetlenmeden on
ce işin bitirilmesine bol bol yetişe~ 
cektir. 

" Şimdiye kadar hiç bir olim
piyad, 1936 için hazırlanmakta o

lan stad gibi muazzam bir yerde 
cereyan etmiş değildir. Şehre met
ro ile ancak yarım saat mesafede 
bulunan kürek çekme havuzu eş
sizdir; böyle güzel manzaralı bir 

' .. ı.. 

<impiyad oyunları dolaycaiyt~ aç•·· 
ıc:ak olan ''Elenlerde spor" adlı heykel. 

yer daha bulmanın imkam yoktur. 
5000 seyirci alabilen tribünleri, 
kürekçilerin ikametgahlariyle ya. . 

ı'IŞ idare heyeti için salonları havi 
olan geniş hangarları, yarışlarm 

başlangıçlariyle biti~lerini rahat · 
ça görmek imkanını veren geni' 
kıyılan ve etrafını çerçeveliyen 
ağaçlıklı tep~leriyle burası, 50.000 
kişinin biribirini rahatsız etmeden 
gezip dolaşabileceği çok güzel bir 

su sporları stadıdır. Stad, Avru -
pa kürek çekme yarışlarında bir 
kere tecrübe edildiği için, ileı·dıı? 

herhangi bir hayal ink1sariyle kar· 

şılaşmak korkusu da yoktur ... 

Olımpiyad oyunları için yapılan staa 
yomun maketinden bir parça 

Berlinde yeni yapılan büyük bi· 

nalardan biri de hava bakanlığı 
binasıdır. Bu, bir mahalleden Ö· 

bür mahalleye kadar uzayan ve 

yalnız Vilhelm strase denilen cad· 
de üzerindeki cephesi 280 metre 
olan yapıyı, 5000 işçi, gece ve gün
düz dutmadan çalışmak suretiyle 
bir yılda bitirmiştir. İçinde 2500 
oda vardır. Jerlincfe 1 OU."000. ki ii a.CaOıTece k !feTtilile yccpıran mer~. un '' e;wı!fnr 

., 
Raylı~ ırı yeni hava işleri bakanlığı, abide gibi bir binadır. 5.000 işçi ,,:eceli gündii:r;lii çalı~ınak . :iuretile bu binajlt tana bir enede tamanıla;yabilmiflerdir. Bu yapuun, Vilhelm~trn"e '>•.ı f,cı f " 

• cephesi 280 metre cuunluğuıtcladır, içind~ 2500 oclas; f)arJu- ue Rayfış'm ~s~ui ve ::.ivil tayyorıecifik .seroisle•·İne r<futs edirrniştir. 



u.ı Sl4 l lt ~i için alınacak olan 3 takım voltm.ın 
'WC,. n horı arı eksiltme)e konmustıır. Bımla
r t.rı tiım tı.t~rı 786 lira 82 kuru,. vt i{:;rt:ti tt:mi

r. İ tt liler c:artn .. me ini Bdedh c S1 !!;}eri 
· ir er 

rlı) esi Su ışlcri dırektörlugu artırma ve 
n c. 3 ll 1936 gunlemecinde fMl r 1.5 de ola. 
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EDKALMiN 
re İFılıi~arlar 

, , el aletincl.en: 
(Satılacak Eşya) 

1 - V< ah:tte mevcut lüzumE.-uz ve müstamel 90 kalem t~,.cı. pa
""'rlılı.fa Qrtınn<ıycı konulmuştur. Bu esyanın satış bedeli tl "5.35) li
•a ofar~k tnbmin edilmiştır. 

2 - Pnzoırhk 9.1.1935 t;ününe ra~tlayan perşembe ~iınü saat 10 fü; 
ftknlette kurulan alını satım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İflteklilcrin (11) liralık teminatlarını belli günden • vt-1 v~
.. dlt:t ve nesine: yatır.ırak alacakları makbuzlarla ya2'ılı gün vf! saatte 
w.k~let alım l!latnn komisyonmın baş vurmaları. (3) 1- 24 

Milli Müdataa Vekaleti Satın AlnHI 

Komisyonu ilan ları 
BİLİT 

1 - Ht:psınc: biçilen eder 7020 lira olan ve müteahhit nam n b.t. 
l\ah.111a l.100 000 tane bUy:ük ve iki yüz bin tane küçük mat düğme 
~ı.k eks'ltme ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 11 ikinci kfuıun 1936 cumartesi günü saat 11 ckdir. 
"3 - İlk inanç parası 526 linı SO kuruştur. 
4 - Şartnamesi hergiın M M. V. satın alma Ko. dan panııu: o. 

larak alınır. 
5 - Ek iltmeye girecekl<!r ilk inanç parası mektup veya mak. 

buzlan ıle 2490 !ayılt kanunun 2 ve 3 üncil maddesinde yazılı bel .. 
gelcrle birlikte ihale günü ve a"tında M. M. V. satın alma Ko. da 
huluıunaıarr (3738) 1-5753 

İLAN 
K.ALôRlFER KAZANLARI karşı İnşaat ~ubuindcn alına

T AMlRl • Açık eksiltmesine is- cakur. tık teminatı 299 lira 17 
:tekli sıkmıyan Genel kurmay bi· kuruştur. Eksiltmeye girecekler 
nası kaJCSr:ifer kazımlarının ta. 
•~iri isınin asık eksiltmesi on 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad. 
g~n uzatılarak 10.1_936 cuma gü_ de1erinde istenen belgeleri ile 
:aı.u saat onbirc brrakılmıştır. Ke- birlikte ihale gün ve vaktında M. 
!$ıf bedeli (2922) lira 25 kuruş- M. V. satın alına komisyonuna 
tur Keşıf ve sannamesi bedeline gelsınler. (11) 1-37 

ANKAR.ı\ İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME-
MURLUöUNDAN: • 

1 - Mahcuz olduğundan dolayı satışına karar verilen tapunun 
ftaiııfe 76 pafta 112 ada 463 parsel 3 numarasında mukayyet "" Yal
!;ınka:f mah .. l esinin meydanlık sokağında kain ahşap ev "§ağıda 
yazılı artlcır dairesinde ratılma.k üzereaçık arurmaya ~ıkarılmıştzr. 

2 - Bu ev çift kanatıı k pıdan girilince üstiı açık küçük bir 
avlu ır hal~ lbir kömürlük, bir mutb k bir oda üst katta bit sofa 
\tzenı: de biri natr.mam iki od .. bır taraça mevcuttur. Na tamam o
dar ır. t st htı dıger haneye aittir. 700 lira kıymet tahmin ohmmU§• 
tur 

3 - Satı" peşın para ile olmak uz.ere 7 .2.936 tarihine müsadif 
• üm& günu •aat 14-lti ya kadar icra dairesi gayri menkul satıı 
memurl ğunda yapılacaktır. 

4 
- Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen luyme. 

tın yuzd ... 7,S ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
mın t mektubu ile kanunen tem·nat olarak kabul edilen hazine 
tahvılkri getirec klerdir. 
, 5 - Satı gunu artırın.-.. bedelı taKdir edilen kıymetin yüzde 7s n i bulduktan ve fiç defa nida ettirildikten sonra merkGr güniin 
lb 

1 c t nda en çok artıran talıbine ihale olunacaktır. 
- 1 hu tarıht ki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy. 

tnı;t n Y ;-de 75 ini bu madıgı t dirde 21-2-936 tarihine müsadif 
c rte ı günü saat 10-12 ye kf.dar y pdacak ikinci artırmada en 
çok .. rtıra:ı talibine ihale olunacaktır. (Keza muhammen kıymetin 
yu d 7.s ni bulmak şartile en çok nruran talibine ihale olunacak 
"C bu n peti bulmadığı takdirde ise 2280 numaralı kanun ahkamı
u tevfıkan borç beş sene mildaetle tecile tabi tutulacaktır.) 

7 - Bırınti ve ikinci artırmalarda ıhale b deli ihaleyi müteakip 
ver m dıgi t kdirdc üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta. 
~~ınden. itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi \•ezne eylemesi 
•çı~ yedı gun mehil verılecektir. İşbu mliddet zarfında da ihale be. 
delı yatmlmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel en 
yük • ıfte bulunan talıbe teklifi veçhile almağa razı olup olma... 
d~ğı .o d tan sonra teklifi veçbile r.ıhnağa razise ihale farkı birin
cı tnhpten tah il edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi 
~cçhıle lma a razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş .1iin1ük 
l>kuııc -t rm ya çıkarılarak en çok artıran talibin ihale edilecek· 
tır, 

8 - H r ıkı artırmada da g yri menkul talibine ihale edildikte 
tapu h cı ve dellalıye resmi muşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
tt ute kım vergi ,;e resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu \ e alacakluarla diğer alakadarların bu gayri men
kul ııurindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
~ddıa ar nz evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirme. 
eri laz mdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadık· 

ça satı§ bedelinin paylaştınlmasından hariç tutulacaklardır. 
10 - Artırmaya i§tirak edecekler 20.1.1936 tarihinde 9S5/28 

numara ile dairemizdeki yerinde b erke'!c açılı: bulundurulan prfna. 
!Xlenaizi olııııyabilirler-. l-3C5 

• .. • ... _.:; .,,· - , - • 1 t '. ... ~ •• -... ~. 

,.fürk <va l(urı ı n 

Biiyük Piyango~ u 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zenğin etmiştir 
~i. di kı•"'İtlt• 1 1 ikinci k:iıııırı l 9~i<ı dntlsr. 

Bii. 'üJ~· ikramiye: 50. 0(} O 
llı·a(hr 

Ayrıca: 20.000 12.000 10.000 Liralık 

İkramiyelerle 20.000 liralık bir 

mükafat vardır. - , 
Jancf arma genel 

komutanlığı Ankara 
satın alma komisyo
nundan: 

1 - Komutanlık bas.ım~vi ihtiyacı içjn aşağıda çtşit ve miktarı 
ve tahmin edilen tutarları yaz-ıh gereçler komutanhlt lturağıncla 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pcuarlığa karışmak i,&in ilk teminat makbuzu ile pazarlık 
gün ve saatında komisyona baş vurmak gerektir, 

3 - Ahş her pazarlık çeşidine veya tutanın azaltma yapıla
caktır. 

4 - Örn<-kler her gün komisyonda gör.tılebilir. l stiyf:nlcre iza. 
hat ,. erilir. 

Adet 
A. Sonsıstt:m ve bü- 1 

yilk c:b'atta pro
va t!'zıihı 
Pirinç çizgisi 
Harf 

,, 
hlajüı:kül harf 
Harf 

" .. 
it 

" MünüslrüJ 
Harf 

" 

No. Ponto 

76 
30 

:HO 
~S§ 

Si61 
3Z2l 
3003 
3006 
H2 

3158 

3156 

12 
12 
16 
12 
20 
24 

8 
16 
36 
19 

16 

K-ilo 
o 

8;000 
o.~ 
D,-'00 
5,000 
S,000 
S,000 
5,900 
.S,000 
.S,000 

10,090 
10,000 
10,000 

'l\ltH J 
300 00 

00 
35 
35 

7 00 
8 00 
8 00 
ıo 00 
10 00 
10 00 
14 00 
20 00 

20 00 
471 70 

İlk teminat (3.S) lira (38) kuruş pazarlığı 20 l.93ti pazartesi gli
nü saat onda. 
B. Makina yağı 

" giliserin yağı 
Motor yağı 
Gaz yağı 10 Teneke 
Makina merdane tutgah 

200 
40 
40 

200 

00 
00 

50 

120 
40 
ııo 

42 
-..so 
'162 50 

tık teminatı 57 ııra <ısı) kuruş pazarlığı 21.1.936 sah sünü saat 
ondadır. 

C. Kalın kınnap 
ince kınnap 
Sicim maltina için 25 yumak 

· lfe~m makara; ' paıtet 
Çuvaldız iğne ıo 

32 
M 

'l 
6 

00 
00 
50 
.so 
25 

ıoo ıs 
İlk teminatı (?) lira (52) kuruş paiarhğı 22..1.93(1 ~arş mba gu. 

nü saat ondadır. 
D. Siyah matbaa murek.. 

kebi 
Kırmızı 
Mavj 
San 
Ye§il 
Beycu 

" 
•• .. 
., 

Altın yaldız 
MiıcelHt tutgah 

70 pak.et 

İlk teminatı (36) hra (84) kuruş 
günil saat ondoadır. 
E. G:irvenizli ma- 100 gangal 26 

kina dikiş tt•li 
H 80 24 

" 'o 22 
n 10 20 

Buyük keski makı-
na tahtası 30 60 
Küçük .. ,. .. 
tahtası ıoo 30 
B uyilk makina yelpaze ,. 

ıoo 

ıs 
ı.s 

$ 
3 
5 

ıro 
:;o 
ıı 

il 
7 

16 
52 

.80 

DO 
00 
tlO 
50 
20 
00 
.su 
00 

491 ıo 

pa.ıwl~ı 23;l,.93tı perş.embe 

210 00 

lö8 
H7 
.'M? 

12 

4 50 

" 723 50 
İlk temınau (54} lira (27) kuru§ paraı:hğı 24 ı. 936 cuma günii 

saat ondadır 

F. Postaya verilecek_ 
torbalar i~in 
Kor§un 
Yağdanlık 
Lehim 
Kaptıul 
20 Santimlik ucları. 

demirli. 

2 

20 kutu 

Kurdela 5000 metre 
Sirit (siyah bağ) dos-
y& bağlamak için 4000 metre 
Şadetneme kurdelası 300 metre 
§iraze ha§lıf r 10 Top 
Siyah meıin 30 tane 

ıs JJ 25 

ı 'iO 
2 ')() 

5 tlO 

JOO 00 

C'ıO 00 
ö 00 

JO 00 
36 80 

231 " tıa tcmmatı (17) Hra (37) lruruf pawbfı 2•.ı.m CU111Wrtesi 
ıtmU saat ondadır. · 

AYIFA 7 

A11kara Levazım Amirliğ" atu1 

A hna Komisyonu ilan] ar 

!LAN 
Trabzon ktaatı için takrıben 28 900 liralık 170 ton ckmcklılı un 

eksıltmeye konulmuştur. Şartnamesi resmi bedeli uzerinden komls.. 
yondan aldırılabilir. Eksiltme 8/2. k3nun/936 çarşamba günU aat 
13 de Trabzon kalede satın alma konüsyonund kapah :ıarf u ull 
ile yapılacaktır. Muvakkat teminat 2168 liradır. 1 tekliler kanunda 
yazılı vesikalarla eksiltme saatınclan bir sa&t eH) tc:klıf mektup) 
rın• komi vona vermeleri. (3710) J-5705 

İLAN 
l - Edremit garnızonu birliklerin ihtt'W er .cın k, p lı z rf u

sulü ile 16.12.935 günü alınacagı il n edılcn 130,000 kılo un i t k.. 
li ç.krnadrğmdan } ine kapalı zarf U!";u]i ilr 2. nu OJ6 p tte .. 
sı giıniı saat 15 de satın almc:ı binasında il al yapıl c ctır 

2 - Maim ilk temin tı 1560 tahmin be-deli 20800 )ır du 
3 - İstek1i olanların teminatlarını tümen muba eb cilı n tes

lım ederek b ili vakitte komı } ond::ı bulunma! rı lctzımdrr 
(37:1 ı) 1-5ıC 

İLAN • 
l - B. y.ramıç garnizonu ihtıy cı için l20 tun un k. p lı • rfla"' wı 

alınacağı hakkınla evelce ilfin edilen ve yevmı ıhı le gunu oldn 2 12 
1935 tarihinde saat 14 de talip çıkmaclrgın'd~·n yenı<lt:n ve evelcc 
alınac. k kilo mikdnrından tenzil edilt re c kırdırmaya konulmuş
tur 

2 - Bchc:r kilosuna 14 kuru 50 santım fi:ıt biçılmı tır. ihalesi 
6 2. kanun 1936 saat l4 de tiimen satın almı komisyonu bin. srn
da yapılacaktır. 

3- J.~vsaf ve şartlar bir e\dki ilanda bılrlırılcn t" .t ve ıra. 
itin aynıdır. 

4 - Eksiltm ye girecekler 2490 numara ı kanunun 2. V( 3. ınd 
maddesine göre istenilen vesaikle temin t tııt rı olan 1143 lir 7~ 
lrnnışun ihaleden bir saat eve) komi~\ ona 'erilmt ı şo rtur. 

(2i30) J-5732 

İl.AN 
i - Bayramiç garnızonn için 8300 kilo sabun kapalı r..ırfla sa· 

trn ahnacagı hakkında evdu i15n edilen v~ VC\'mi ihalf" günu o. 
lan l0.12.1935 tarihinde talibi çıkm:ıdrgmdan veniden ve cv<'lc a
lınacak kilo mikdarından tenzil edil ... relı kırdrrmıı)•ıı konulmu~ 
tur. 

2 - Beher kilosuna 29 kuru fiat bıçilmiştır. İhalesi 6 2. lcS. 
nun 193b pazartesi saat 14 de tiımen satın alma komisvonu bina
sında yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve .. rtlar bir evelki ilanda bildirilen evsaf ve şera· 
itin aynıdu • 

4 - Eksiltmeye girecekler 2490 numarl'lı k nunun 2. ve 3. inci 
maddesine göre istenilen ve aikhı teminat tutıı.n olan 141 lira 37 
kuruşun ihaleden bir saat e" el komısyona 'erilmesi :ırttır. 

(3731) 1--5733 

İLAN 
1 - Bayramiç garnizonu ilıtivacr icin 209 ton un kapalı z, rfla 

satın alınacağı hakkınrla evelcc ilan edilen -.e \ cvmi ihale günü o. 
lan 28.ı 1.1935 tarihinde saat l4 de talibi c;ıkm. dı ·Tından yeniden ve 
evclce :ılınacak kilo mikdarından tcn:>il t'dilerclt krrdrrmava ko
n ıılmııştur. 

2 - Beher kıloıouna 14 kuruş 50 santim tıat biçılmi tır lhaltt.ı 
6/2. kanun 936 pazartc i ~at 14 r)p tümen satm alm;ı komisvonu 
binasında yapılacaktır. 

3 - Ev af ve 5 rtlar bir CH·lkı ıl .. da bıl lırılen nı-.ııf \;f!' şera
itin aynıdır 

4 - Eksitlmcyc gın:cekltrın 24 O numaralı k nunun 2. 3. inci 
maddelerine göre istenilen '-esaikle t minat tutarı ol n 1500 lira 
15 kuruşun ihnl<'dcn bir at " 1 kom is} on rılmesi şarttır 

(3732) J-5734 

tLAN 
1 - Gedikli kiıçuk z, bit mı: ktebindc: } apılacak nıutb. h oc.ıkJau. 

nın ikınci bir pazarlığı 13. 2. kinun Q16 tarihine müsadif p arteaı 
günü saat onbeşte yapılacaktır. 

2 - Keıfi 350 lira olup teminatı mU\rakkatı;si 26 lira 25 ku.r~ 
tur. Şartname keşif ve planını görm k j tıy~nler Ank ra Lcv, zım 
Amirliği atın alma aromısyonunda her gün görebilirler 
. 3 -. Paza~lığa iştirak edeceklerin bu gibi ı lerlt iştigal ttıkl~ 

rıne daır ehlıyetname göstermeleri mecbundir. 
4 - lstekJiJcrin beJli gün ve saatte tC"Ilin tı muv kk t rn. k lll• 

lan ile komi yonumuza milrac:ı:ıtları (8) ı-39 

İl.AN 
550 bin kılo una ıkincı defa 

olarak tttlip çıkmadığından bir a}' 
1T1Uddct1e pazarlığa konmu§tur. 
öırjnci pazarhğı 1 7 /2. kanun/936 
t"U.oııa giinü s at ı 1 dedfr. Talip· 
leri ":l!"t"~"'<vi ~(Srmt'k ilure her 

y Kuru./ 

gtin -.e mün kasaya i tir k de • 
ceklerin 6600 lira teminatları ile 
birlikte muaV) en giın ve sa tte 
Erzurum askeri satın alma kom s.. 
yomına miira "tları (3750) 

1 r;"'7 ~ 

[& irac.1-~t 

SEFİLLER 
Yal türlrte ehli 



SAYI FA 8 

l~ııılak ve ~)1aın IJa nka ·ıudan 

r lık paı·tman daire~ i 
lsıkl r c dde ind~ kaın Bankamıza ıd Turhan bey apaı tımanın

da, Su. elektrik ve hava gazı tesisatını havi beş oda. bir hala, bir 
banyo, ve hır mutbahtan ıbaret sekiz numaralı daire açık artıı. 
ma ile kıraya verilecektir. 

İhalesi 10.1.1936 cuma gunu at (10) onda yapı lacaktır. İı>tek-
lilerin ihal gunune k,1dar yüz lira depozito parası ile Bankamız 
muameldt M.ıdurlugune ve d.ııreyı görmek için de apartıman kapı-
cısına muracaatları. (<>) 1-38 

L lali,.~ \ (~ ,3 l<·tintl<~n 
Pazarlık ilanı 

1 - P urlıga kvnulan ı, (Vekalet hesabat m.ıdiırıyetı bın sın· 
daki su depolarının tamıri 

Keşif deli (105) lir dır 
2 - Bu ise aıt ke~if evrakı unlarchr: 
A ) Kesif cedveli. 
B) Fennı şartname. 
3 - lstiyenler hu evrakı yerinde gorel.:ıihrler 
3 - Pazarlık 10 i ıncikanun cumd güni.ı saat 15 te m ine Yek -

leti milli emlak mtıdlırlugiınde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık suretile olacaktır 

S - Pazarlıga girebılmek icin isteklmiı:ı 7 lira 8 kuruş muvak. 
kat teminatı yatırdığına dair makbuz ile Nafıa mudürlü ,:.ınden 
'1erilmis ehli:>et vesika nı göt rmesi lazımdır. (3772) 1-31 

Betonarme köprü in~aa tı eksiltme ilanı: 
Bursa vıl"\1etindc Bursa_ K racdb·y yolu uzernde (60.:! O) li. 

ra kesif bedelli Karadere ve Hanife koprüleri ın:. tının kapalı 
zarf usulile eksiltme i 27-1·936 tıırıhli p ııartesı gunu Sılat ll> dd 
Nafıa V ekaleti Şo e ve Kcipriiler R ı li,::i eksilt:ne '.o'l'l yonu oda
sında yapılacaktır. 

Eksiltme şartncırrıc l ve buna mutefcrri dığer ~Hak 001) '.urus 
mukabilinde ose ve köpriıler R isliı.;inden alın't!Jılir. 

Muvakkat tt>minat (~260) liradır. 
İsteklilerin yapmı oldukları isl-.:re ıt vesık ları c'o,ıl -ne 'en 

en az sekiz gun evvel göstererek N:ıfıa Vek51 tinde 1 '1\• t vesı
kası almaları l.1zımdır 

Teklif mektuplarının 27 .1.936 pazartesi giıni.ı ... at ( ı 5) e kltiar 
Ankarııda Sose ve K 'prüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

(3756) 1-30 

Eınlak ' ro l~Ytanı Banka~nıdau 

TaJıı i le sat l k c ·ftli . 
Bankamıtın malı "' \I'\ l stanbulda Yt· ılkôy<le Mecıdiye Cifrligi 

birinci taksıt pe m ve yerli taksiti veclı ~ned ve şu <ıur tıe t .... mı 
ekiz musavi taksitte oclen~ek sdrtiyle 'i.ıtılmak u ere palı rf_ 

la artırmaya konulmu tur. ihalesi 15.1 193(j t rihınd saat o~ dort
te yapılacaktır 1 tı~ ll rin on ekiz bin lıra ten ı t J ıvle 
o giine kadar Umum Munurliığiımu.t.C' tı-'dıf m 1·tupl rını v rm 
teri (2) 1-20 

P. 1"'. 1". 1 ~evazını ınii,r · rl ii~iind An : 
Satın alınmasına 1 um lı.ısıl olan 30000 rretre tek n kıllı h. 

ra kablosu açık ~ksıltrneyc konulmucıtur E sıltme 7 ub:ıt 3 t rı
hinde saat 15 te yapılacaktır Muhamm n bed lı 640 lıradır 1 tı·k. 
lilerin mezkur tarihe r tlıyan Cl ma gunu muayyetı at k dııı 18 
liradan ibaret muvakkat teminat•af'nı idar mız ve ne in ırıı 
ederek alacakları makbuzla ~c artnamede yaz h ve ik ı rl 'a.ııtt: 
Ankarada P. T. T. U. M. >inasında satın lma komı .,, ı 1 n rr • -

caat ctm le ı .,.ımd r 
Bu baptaı<ı sartnamel r A k r d Le el ım 1üdu l ı •und n l. ) -

o ~l uncla P. T. Bina ında L vnıım A:ırnıyat M w nlı . n len ıı 
olarak ver"lir (ro ı) ı 'i 2, 

nıar rn 
Kımd n ı tımlcık 

edildi i Mahal! ı So',, bı A "ia 11.Jo. 
Bay İh n H tunıy Bahc 184 

.. Salım Hacı Do ~ 1 

l\'ll h m , 

r r l No. 
14 
z 

1 

Lın 

00 
150 

Yul: rila k ) dı çık rı ., vlerın enk"lzı 10 2 inc.ı nun > cu 
ıu gunü aat O"l ? de t.ılmüzayede satılac .ınd.ın t ıpl ·ri f n r 
Mucliırlu ,unclelcı komı vona mur~cııatları. (3752) 1-17 

(;azi -ı:~it i nı F"'n~ iti" sii 
di ı·el tc~rliioi· ıu Pn · 

Gazı Eı::,ıtır.eı En tıtusu talebekrıne (155 _ 165) çıtt ayık 
.cabı ile ( 450) metre Lacıvert kumaş alınacaktır. Kuma';iın muh.ım· 
men bedeli (2i.l''i) lır Ayakk bının (816) lıra (75) kuru tur. Ku 
maşın temin tı (301) ıskarpinin (123) lıradır. 

2 - Ş.ırt tam ve numunelerinı gormek i tİ'fenl r Okul Direk. 
t;>rlu üı•e lt"UPC at ed bilirler. 

3 - Açık ekc.ilt e s.ıretiyle ihalesi 9·1-936 per em günu aat 
15 de m,..ktetıler rruhasebeciliğinde yapılacaktır. (3724 l 1-5762 

Seyhan 
Adanada Es i Dab ghanc mahallesinde Irmak hamamı denmek

le m3ruf vı . 000 iiç bın lira gayrı safi iratla mukayyet Hamamın 
12 him 'e Yun nlıdan metruk 193 sehmi gayri mübadil bonosu ve 

( 0000) kırKbiıı lira muhammen b(del ile 936 yılının 2inci kanun 
yirmınci pazartesi giınu saat on beşte Seyhan Defterdarlık 
d;oiresindc ihalesi yapılmak uzere kapalı zarf usulile bir ay müd 
detle artırmağa çıkarzlmıstır. 1steklilerın 2490 numaralı kanunun 
16. 17 inci madc.iclerinde vazılı teminat ve 32,33 üncli maddelerınc 
uygun t eklif mektuplarile Adana Defterdarlığına müraca tları ılan 
olunur. (3723) 1-5763 

J afıa Ba \tnıh ttı ndan: 
10 şubat 936 tarih pazartesi gi.ınu saat 15 de Nafıa Bakanlıgı 

!Aalzeme Eksiltme komiS} onu odasında 351 lira muhammen bedel
li 1300 adet komple telgraf fincanı ctçık Ek iltme usııliyle Ek ilt. 
meye konulmuştur. 

Şartname parasız Bakınlık malzeme daıresınden verilecektir. 
Muvakkat tel'tlinat 26 lıra 33 kurustur. isteklilerin t icaret oda ı ve. 
sikası ve teminatı muvakkatelerinin malsandığma yatırıldığına dair 
olan m akbuz \•eya n Umuncsine uygun Banka kefalet mektubu ıle 
ıynr gün ve saatte komisycnda bulunmaları laı:ımd rr. ( 3721) l -5736 
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Buromuı An ar da urun e. 
nelerden rı eml k alım rtımı 
d ıirelerd ı:;. takibi, her lıc;an. 
d n va7.I ve tercume ı lerını dog 
ru ve mıınta?.am bir tar:rda \ aı\. 
maktadır Bu defa veni kanwon 
tarla te kil etti •iınız naklivat 
crvisimiz ayın halkımızın 

tas. kum. tl ,.,la ve buna bcnz ı 

devamlı n3klivat ı h:rini kabul 
ve tiratla ıf en r Bi.ırnmu t 

verenler her vechi1e memnun ka 
lır Tel fon: 2037 
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Hariciye Vekaleti Zat işle .. i 
kardek subesındc Bekır Sıtkt • 
va mürac<ıat.. 1-5776 
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S çldrın d\il..tilıneo:ıme ··e ke • 
, ki " rıe:si. e IT'ani olur Komo

•en ,., .clarııı kolcl rını kuvvetlen. 
diriı v,. bt <:) r l{(}moıen acla· 
rın g daı;ıdıı T biı r nkleı ını 
bozma . !ati f lıır ıvıhası vardır 
Korno en kanzuk :ıç eksın ma. 
ruf eczanelt'rle ıtrıv<>t ma~aınla 
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Açık eksiltme i lanı 

\'<~kalt"lin ft,au: 
l - Eksiltmeye.: konan is ( Adlıye vek letı bİ"-! ı ı ve r<i et e. 

sisatları) kesif becleli 1807 lıra 25 kuru tUL 

2 - Bu işe ait 'iartname v evr k şunlardıc. 
A) Ek iltme rtnam si 
B) Fenni art name. 
C) Pldn 
D) Keı;ııf cet\cli 
E) l\~ul.avek proje i 

İstiyenler bu artn me ve evra· ı IO kurus bed 1 ml k hılmde 
Millı emlak Müdürlüğünden alabilırler. 

3 - Eksiltme 20-1.936 pazartesi günı.i saat on :;.te Maliye Ve
kaleti Millı Emlak Müdürlügünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme ucJk eksiltll'e usuliyJe l'apılac ktır. 
5 - Ek iltmeve girebilmek icin ıst ktinin 136 lira mttv:ıkk t 

teminat varakası ve Nafrn Müdürliiğünden vcrilmis fennı ehlıyet 
vesikasını göstermeleri lllzımdır. (3739) ı-s~54 

dana tohuın ''"'la 1 i~ta~) n111 

d i r<"kt(;rliif";ii ı el .~n · 
"'"' isi.ıh lsta yonu üretme çiftligınin 935 } ılı mah uhinden "791'' 

balya birinci ağız ve "18 .. balva ikinci ağız Kle\·land pamuğu 9Jfi 
senesi ikinci kanunun altıncı pazartesı gun u aat 14,30 da Ad~na 
Pamuk Borsasında ve miıessese idare h.yeti huzurunda atışa çt
karılacaktrr. Fiat uygun gönildü~ü takdirde a}'nt gunde pamuklar 
satılacagmdan istekliler nlimuney1 gönn len ve mezk(\r ~ün ve 
'iaatte Borsada bu'unmcıları (3725 ı 1-'i71Q 

Muhammen bedeli 21.985,80 lira olan İzmit Kağıd 
fabrikası dekovil f ers i, yol. anrosman ve saire işleri
nin 15.1.1936 günü münakasaya konulduğu ilan edil
mişti. Münakasa gününiin 15.1.1936 olmaytp 17.1.1936 
olduğ,u ilan olunur. 1-18 

1'1üzik ö~·rclın ·n (Jiı ektörJii 
guıu en: 

Oukullanmız ıçin 120 takım elbıse yaptırılacaktır. 
1. - Ell.ıise } erli kumaştan afi yi.ınden mamul ve hiç bfr surcUe 

karısık olmıyacaktır 

2. - Kumas mimunesıni okul idaresi tayin edecek ve verılen. 
numuneye uygun olacaktır. 

3. - Münakasaya girebilme!. ıçin bir takım erkek ve bır takt:nJ 
ku elbi c si dikilerek komisyona getirilecektir. 

4. - Kuma diki<, ve masrafı taahhüt eden e aıt olacaktır 
S - Erkekleı icin lcıcivert cc ·.et. gri renkte pantalon. Kıl'~ ı:

ıçın lacivert celcet. gri cteklık olacaktn. 
6. - Fazia İ7.cıhut almak i tiyt>nlerin Okul idarehanesıne d.. 

mc len ilan nlunıır. 
7 - 6 ' l '()16 rriıl'unde açık eksiltme 

R AC Al 
1'ı •rika la r 
l f 111 11 n nır (Jiit· iiği" n< 'p ı: 

Kırıkkale f tırıkaLarı ıçön tornacı alınacaktır Bunlardan İst -
huld • Ulun nların 7.eytinbuıunu fabrikasında, fzmirdekilerl'lt 
H Ik ıı nar tamirhanesinde, Ankdr ve civardakılerin de merkat.: 
f brıkal. ı ınıi ımtihanları yJpılacaktrr. K ndilerine güveneni.er 
harcırJhl rı k ndilc.rine .ıit olmak ü ere hem n ICınlck leyi' gıde • 
l"ıiltrleı 

1 ~t klılerın ı!ltıd l.ırı ile d'>~ruca r ıkard.ı ıdlırı y 1!1 Fafıc -
k lır muracaatl rı. (J'i70) l-5lö44 

Betonarma köprü i nşaatı eksiltme ilanı 
Tckirdag vilav tinde Muratlı _ Btiyiık karı tıran yolu üzerınde 

( 38S00) lira keşif bed(.'llı Ergene körrüsU inşaatının kapalı .z rf 
u uli\ le eksiltmesı 17-1.()36 tarihli cum günil saat (16) d N.ıfıa 

Vekaleti şose ve Köprüler Rei ligi ck:siltm komı yonu odasında 
\ apılacaktır 

Eksiltme artnamcsi ve buna nıu tcferri dı~er evrak (1<10) kuru 
muka ilinde ose ve koprükr rcisliginden alın:ıbilir 

Muva}tkat teminat (288i.5) liradır. 

isteklilerin vapmı oldukları ısl(.'re ait ve ık ları ek ıltmeden 
en az sekiz giin evvel ı::östcrcrck Nafıa Vekal tindcıı ehliyet ve t. 

kası almaları lazımdır. 
Teklif mektuplarının 17-1.936 t ııılıli cum ~unu saat ( IS) e ka

dar Ankarada Şo~ ve Köprükı R ısliğine verilmesi I.aı:ımdır. 
(3715) 1-57Z6 
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Dnns Kırnliçesi ve Kıralı 

Gin ger Ror:eres - Fr a.id A stairc 

KON T lN A NTAI. 

-=-i lminde nefis ?.-kılar ve danılariyle 

haı•ilca1ar yaratmnktndırlar 

J a k London ' un (Vahşetin <.,a ,ırı,. .. , 

romanından n akf,.diten 
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