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H 1 ı d d bulunarak lno·ilteı·e a >es ere yar ım a 
l'.'!' ' • -- ·-
Miihim hadiseler bekleniyoı· 

ltalyanlar tarafından kovalanan habeş 
ordusu kumandanı Ras Mulugetta 

Roma, 21 (A.A.) - İyi haber a. 
lan mahfillerde öğrenildiğine göre, 
İtalyan kuvvetleri Amba Alag-hi'ye 
yaklaşmışlardır. Pek yakında çok e. 
hemiyetli hadiseler beklenmektedir. 

Bwıbeıke 

IRAN'UA 1NKlLAP 
HAREKETLERİ 

N.A.KÜÇÜKA 

A İR_!"'c!t 
AOOWI\~~ 

-
Şimal cephesindeki muharebenin ya-

pıldığı yeri gösteren harta 

Adisababa, 21 (A.A.) - Haber ve· 
rildiğine göre, Ras Mulugetta, ita!· 
yanların devamlı taarruzları karşı 

smda daha elverişli mevzileri tutmah 
için Enderta vilayetine çekilmektedir. 

Cenupta Nasihu karargahı habeş 

kuvvetleı·inin Kuarandale ve Kordo. 
istikametinde hareketlerinde ilerle
diklet·ini bildirmektedir. Bu bölgede 
nisana kadar çok şiddetli sıcaklar 

devam edeceğinden İtalyan motorlu 
kuvvetlerinin hareketleri büyük güç· 
lüklere uğramaktadır. 

Asmara, 21 (A.A.) - Dnb. ajan· 

arnrn Asmara muhabiri bildiriyor: 
Üçüncü ve birinci İtalyan kolordu 

(Sonu 3. ncü sayıla.do) 

Sark sınırlarımızın öte tara -
fınd~a, binlerce yıllık Daralar yur
dunda dikkatle kovalamağa layık 
hadiseler geçmektedir. lran gaze· 
teleri günlerden beri bunlardan 
bahsediyorlar. Gerek merkezde, 
ve gerek yurdun her köşesinde 

heyecanla devam eden bu hareke 
tin İran devletinin Büyük Başka; 
nı Şah Pehlevi'nin irşat ve telki · 
niyle yapılmakta olduğu şüphe • 
sizdir. Büyük bir itina ile hu mak
sad için onilmüş yüksek dıvarla
rı ve sokakta (çadira) denilen 

J B. HERYO 

1 

DiYOR Kl: 

Sovyet IJak:tı sıılhüıı 
temel direğidir 

ka!m peçeli çaı şaflarm içinde ya
şayan (Fars) kadınları, tıpkı 
türk hemşireleri g:bi aziz özgürlü· 
ğtine kavu~· yor. 

Kadının özgürlüğü, Pehlevı 
İran'ında yapılmış tek bir hareket 
değildir. İran, genel savaştan beri 
gerek kültürel, ve gerek teknik 
sahada geniş adımlarla yürüyen 
ve ilerliyen bir memlekettir. On 
yıl önce tamamiyle feodal vas1f · 
lar ı içinde yaşayan İran Lug~n 
amme hukukunun tarif ettiği dev
let seklini kazanarak kendi ülkü· } 
sün; doğru koşmaktadır. Geçmiş 
yuzlerce as1rların hülyası içinde 
derin uykusuna <lalan ihtiyar As 
yanın her ~arafmda yeni bir kı · 
mıldama manah bir kaynaşma 
vardır. Asyanın şark sınırlarında 
kanla sahneler, sonu ve dehşeti 

kestirilemiyecek yeni manzarala
rın önünde bulunurken, lranın 
medeniyet ve kültür yolunda ses
sizce yapmakta olduğu inkılaplar
dan duygulanmamak mümkün de
ğildir. Bununla İran, Hürmüz 
diyarı olduğunu bir daha ispat 
ediyor demektir. İnkılaplar ancak 
radikal oldukları zaman bir hü -
tünlük arzederler. Yurdda teknik 
hareketler başladıktan, daha doğ
rusu el işleri yerini makineye, me· 
tı:ı.fizik yerini fiziğe verdikten son· 
ra eski hayatın devam ettirilmesi 

(SoRu 2. inci scıyfada) 

• 

Parlamentoda sovyet - fransız pal..·, ... 
müdafaa eden B. Het·yo, 

B. Sarro ile beraber 

Pa1·ist 21 (A.A.) - B. Heryo ntec• 

liste nutkuna devam ederek, Alman. 

yanın sovyet • fransız paktının tasdi· 
kine karşı yaptığı itirazlar hakkında 
demiştiı· ki: 

"- Fransa il.a Almanya arasında 
derin ve samimi bir uzlaşmanın aı·· 

zuya değer olduğuna hiç bir kinı~e bc~
nim kadar kani değildir. Almanyayı 
Ccnevı-eye kabul ettirmek İçin çalış· 
tık. Bu Lüyük milletin Cene,Tedcn 
çıktıktan som·a, m:.içteı·ek biiyi:h e.ıe· 

(Sonu 3. üncü sayfo.ıl.«) 

»·} Sl UAT 19;;6 Ol )l.\J~T1 ~f 

jSon" iwberler ji<'ii ndi 
I salJfm uulculır 1 
~.w.~·""-"'........,,...,..,.,_ 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR Heryerde 5 kuruş 

Yarın otıız iki Halkevi 
daha ac lıyor 

Fıkra: 

Sömürgecilik 
Son Afrika harbından sonra, 

avrupalı fikir adamları arasında, 
sömürgeler politikasına ka.rıı cid
di bir hareket uyanmt§hr. Milli 
uyanışlar, bu hareketin akiıleri i
le kuvvetlenerek, sömürge dee1let
lerini metropol - aşırı ve clevaml1 
bir savaş devrine sokuyor. 

Yarın ~a-v1~1 136 'ı hulan Halk~evlerinin. 
yıldönÜmünü ~eınlel\.et, parlal{ bir 

törenle l{u tlayacaktır 
Bit- zamanlar ekonomi ve nü

/uslanma bakımından 11ömüı·ge 
davasımn na.sıl tenkid edilmekte 
olduğunu bu sütunlarda yazmıı
tık. Son zamanlarda sömürgecili· 
ğin medeniyet davası daha serf 
bir tenkide uğramıştır: ''Eğer tek
nik üstünlüğü fetih hakkı verirse, 
Birleşik Amerika cumuriyetleri 
Avrupayı sönıürgeleştirmekten 
baslamalıclır .,, 

Tören .. Receb Peker'in söy !eviyle açılacaktır. Radyn 
Ankara halkevi nc~riyatınr yayacaktır 

Yarın halkevlerinİn açılışının yıl dö
nümüdür. Bu münasebetle, bütün halkev. 
!erinde büyük törenler yapdacaktıı·. Bu 
yıl açılacak a 1an halkevleri ile birikte sa· 
yısı 136 yı bulan bütün halke\'leı·i ya. 
rınki tören için hazırlanmaktadır. Tö. 
renlere yaı·ın saat 15 de Cumut·iyet Halk 
Partisi genel Sekreteri Recep Pekerın 
söyleviyle başlanacaktır. Radyo, Anka. 
ra halkevinin bu neşriyatını yayacaktıı·. 

Ankara halkevi bu akşam içtimai 
yardım komitesi menfaatine çok güzel 
geçeceği umulan bir balo hazırlamıştır. 
Yarın halkevi sanatkarlarının hazırla
mıs oldukları ı·esiın sergisi de bu müna
sebetle açılmış olacak; altmışa yakın 
resim hu sergide teşhir edilmiş buluna· 
caktır. 

Grafikler, zengin resimler halkevle. 
rinin çalı§malarını tebarüz ettirmekte
dir. Aym~a. bütün halkevleriniın yayını 
için de biı· yer ayrılmıştır. Burada hal
kevlerinin şimdiye kadar çıkarmış ol. 
duğu dergileri, broşürleTİ, kitabları göı·. 
mek fırsatı verilecektir. 

Yar•nki" töreı. için Ankara halkevinin 

JI alhevlerinin yıidönümii törenini yarın 
bir nutukla açacak olan B. R. Peker 

hazırlamt4 olduğu programı, aşağıya ko· 
yuyoruz: 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Milli kurtuluşlar yeni hareket 
adamlarına kuvvetli kanıtlar ha
zırlamışto·. Sömürgeciler, bir Af
rika veya Asya memleketinin zapt 
r,lunduğu günkü hali ile bugünkiJ 
hali arasında kıyas yapmaktad,r
lar: "Fakat üçüncü Napolyon ·un 
Koşinşin'i ile bugünkünü kıyasla
nıaktan ne çıkar? Çin - hindi ile 
Siyam'ı yanyana getiriniz. 1860 a 
doğru Japonya dahi medenilesti
rilmek ihtiyacında idi.,, 

Medenileşme, garplılaıma ise. 
en çabuk garplılaşan memleket .. 

==========:::..==========================================:o--=r-= 

ler, avrupalı kontrolu altında bu
lunmayanlar veya o kontroldan 
kurtulanlardır. Faı, Tunüı, Trab 4 

lüı müsliiman kadınlan henüz pe• 
çeli ve enrdirler. Türk kadını iıe 
tamamen açılmı§ ve lmrtulmuı· 
tur. lran kadını aynı yol üıtünde
dir. Mantlarenlik ne Japonya, ne 
tle Çinde kalmqhr: lalı.at Annam· 
da devam etmektedir. Teknilt ba
lumınclan dünyanın garplıltqtığı 
ne kadar doğru iıe, bu garplılaı· 
manın ancak hiiT memleketlerde 
olduğu da o kadar c/ofnıdur. Ef• 
yopi, tam mütelıaınılar İıtetlifl 
zaman, kendini toplar lıartmnJa 

Umumi Nufus Yazımı 
' 

Hükumet hazırladığ·ı kaııun projesini 
martta I\.amutaya verecek 

1936 mali yılı içinde memleketimizde 
umumi bir nuf us yazımı yapılac~ktır. 
1935 mali yıbnın son ayJarmda da yur
dun muhtelif yerlerinde deneme yazım. 
ları yapılması kararla~ınrşbr. 

Umumi nufus yazımı için hazırlanan 
kanun layihasını hükümet martta kamu. 
taya verecektir. Bu layiha esaslarına göre 
1935 mali yılı içinde yurdun bazt kısım
larında deneme yaznn]arı yaptmt1aya 
ic bakan mezun olacaktn-. 
• Deneme yazımları masrafı için 25 bin 

Jiarlık münakale yapılacaktır. Bu müna
kale ile alınacak tahsisat 1936 sene:;i 
dahiliye vekaleti büdçesine hususi fasıl 
halinde konulacak iki ıniJyon lir.alık umu
mi yazım tahsisatı tahr-iı·in istilzam ede
ceği bütün hususata, bu işlerde kullanı
lacak memur ve müstahdemler ıicı·et ve 
harcirahlarma şamil olacaktır. 

Memlekette okut" Yazar heı·kes vali 
kaymakam ve nahiye müdürleri tarafın ~ 
dan kendilerine verilecek yazım \'e kont
rol memurluğu vazifesini kabul ve gÖ5'. 
terilecek usuUer dairesinde bu işi görıne. 
ğe mecbur olacaklardll". İcab ederse bir 

haftayı geçmemek Üzere nıektepler de ta· 
til olunabilecektfr. Devlet, belediye, hu· 
sus idaı·eler ve bilumum nıüessesat me· 
murları da bu mükellefiyete tabi olacak· 
tır. \'azım ve konkol menıurluğlından 
istisna edilecekler bakanlar ı,~ .... tince 

ı.tlJl(Sı;(lıP n n ....- n sa s ne ~ 

l{onferans 
Hukuk ilmini Yayma kurumu

nun tertip ettiği konferanslardan 
12 incisini verecek olan İstan!1ul 
Hukuk Fakültesinden Ord. Prof. 
B. Krozat An.~araya gelmiştir. 

"Fransız devlet şürası ictihal· 
larrnda görülen temayüller" mev 
zula koni el'ansını bugiin sa al 15 
te halkeuinde verecektir. 

•on·~ SU1tı s s ,, ..,.. ana 

• 
kararlaşacak esaslara göre valiler tara· 

fından tesbit olunacaktır. Yazım günü 
herkes bulunduğu yerde kalmağa mecbur ~ 

(Sonu 5. inci sayfada) ' ~ buldu. 

"lJ1u~ 4, un Di1 Yazıları 

Tiirkcede 
~ 

menfi anlamlar 
iV. 

<'Siz» ekiyle yapılan «gönülsüz» ve «uy· 
uunsuz» k.elimelerinin etimoloji, morfolo
~ ı· . jt f ouetik. ve sem atik hal{ımındaıı ana ızı 

[ Birkaç günden beri dilimizde menli anlamları~ ~uruluşur_ıu 
analiz ediyoruz. Deskriptil gramerlerde ''menlı ekı,, denile':, 
eklerden ilk önce "siz'' ekini aldık ve bunu "evsiz•• ve "parasız 

k . ,, .. ··1 .. ,, 
örnekleri iizerinde analiz ettik. Bugün de aym e ın ~onu suı: 
ve "uygunsuz'' örnekleri üze rinde analizine devam edıyoı·uz. J 

CÖ~ÜLSÜZ 

(Gönül) kelimesindeki (n), Ö· 

tedenberi bütün Türk leçelerin
de • sağır kef denilen ve genizden 
söylenen - (nğ) dir ki bunun ta
hallülüyle (n = ğ) olduğu malfun. 
dur. Buna katılan (süz) parçasın
daki (s) nin de (ğ) den değişme 
olduğu, bu mürekkep ekin dünkü 
yazımızda yapılan analizinden 
anlaşılmıştıı. Bu iki tehadül göz 
önünde tutulursa (gönülsüz) ke· 
1imesinin etimolojik şekli şu o!ur: 

(1) (2) (3) (4) (S) 
(ög f- Öğ + ül ug ~ üz) 

(1) Ôg: Ana kök yerine ge· 
cen ve onun anlamını kendinde 
temessül ve tecelli ettiren birinci 
derece p1ensipal bir köktür. (Öğ 
= ög =- ök - öy) olduğu malüm-

dur. Burada kök onlamı doğrudan 
doğruya .. zeka, akıl. duygu'' dur. 

(2) Ôğ: Ana kök mefhumu • 
nun kendisine taalluk eylediği sı.i
je veya objeyi gösteren prensipa.I 
elemandır. 

(3) Ül: Bir süje veya objeye 
taalluk eden "zeka ve haaaaıiyef' 
in şamil, yayg .ı, mutlak olduğunu 
gösterir. 

(Ôg -r- Öğ + ül = Ögöğül) 
şeklinde bll.ş vokal düşerek ve 
ikinci elemanın (ğ) si de (n) ye 
çevrilerek lime, son morfoloji~ 
ve fonetik sekHni alır: GÖNÜL. 
(Gönül): "~lelıtlak zeka ve has ... 
sasiyetin kendisine taalluk eyledi
ği manevi ve mücerret bir obje" 
demek olur ki insanların ( cröniil) 

(~ayfayı çevirini!t) 



SAYFA 2 

.1\. ıMı bir l(f!Zinin notları: 4 

Kayseri ve Fabrika 
-!.-

Eserlerini hala koynunda dip
diri sakladığı ı;ck eski bir mede· 
niyete merkezlik etmiş olan şe -
bir, uzun uykusundan uyanarak 
etraf ma bakındıgı gün, Erci -
yas'ııı heybetli gölgesinde yer -
den biter gibi yükseli vermiş olan 
bu, yepyeni bir medeniyetin yep
yeni eseri karşısında gözlerini na
sıl hayretle uğustunnuştur, diye 
düsünüyorum. 

Şehrin sakin, sessiz ve uykulu 
sokaklarında çok eski bir zaman -
da durmuş ve artık kımıldamıyor 
hissini veren zaman, fabrikanın 
kapladığı sahada, otomatik tez -
gahların süratiyle ilerliyor. Ve bu 
taze ve gürbüz binalarla, içlerin
de çalı§an genç memurlar, genç 
ve hatta çocuk işçiler ne güzel bir 
imtizaç manzarası teşkil ediyor. 

Kara, ağır ve .kasvetli taş bi -
nalariyle, seyredenin muhayyile
sine ortaçağ riiyalan dolduran, 
bize eski, çok eski zamanlardan 
bahseden Kayseri ve onun birkac 
kilometre ötesinde yeni bir çağ~ 
.açılışını müjdeliyen genç ve diri 
siluetli fabrika, bir kaba boşaltıl
nuş su ile yağ gibi, biribirinden 
ayn ve aykın duruyorlar. 

Ancak fabrikanın, girişini ta-
"beden kısa zaman zarfında şeh

re ne kazandırmış old~öu ilk ba -
kışta göze çarpıyor. Bunun en el
le tutulur delili, hayat pahalılığı
nın bir yıl içinde hissedilir dere
cede artmış olmasıdır. Hayat, şe
hir ve kasabalarımızda, dikkat e
diniz, muhitin geriliği ve fakirli
ği ile tenasüblü olarak ucuzdur. 
Nerede bir kalkınma eseri başlar
sa, orada, derhal hayatın da pa -
halılaştığma şalıid oluyoruz. Bu 
itibarla, biz bu müşahedemizi, 
Kayseri'nin pek lehine olan bir 
nokta diye çekinmeden kaydede
biliriz. Kollarında refah ve me -
deniyet taşıyarak, memleketin 
her köşesine akın eden endüstri 
burada da büyük eserine bütün dı
namik hıziyle girişmiş bulunuyor. 
Şehir, ilk günlerde, meraklı, çe -

dedikleri mefhumun anlamı da 
bundan ibuettir. 

Görülüyor ki burada (gönül) 
kelimesi henüz hi_ç bir süjeye ta • 
aUUk etmeın.İJ mücerret bir mef -
hum halindedir. 

( 4) Üğ: (Gönül J mefhumunun 
kendisine taallUk ettiği süjeyi 
gösterir elemandır. 

(5) Üz: (Gönül) mefhumu -
nun bu süjenin çok uzağında te -
celli ettiğini, yani bu süjenin {gÖ·· 
nül) den uazk e onunla iliıikıiz 
bulunduğunu anlatan ektir. 

Bu son ( üğ -t üz) elemanları
nın yanyana gelmesi, yine (ğ) nin 
( s) ye çevrilmesini intaç eder. Bu 
( ğ) njn vokali düşerek iki ele -
man kaynaşır ". 'süz) mürekkep 
teklini alır. Bu da (gönül) kelime
:ainc eklenerek (gönül + süz = 
gönülsüz.) olur ki "zeka ve hassa
siyetin mutlak olarak taalluk ey -
lediği obje veya süjenin bir şahsın 
veya bir şeyin çok uzağında bulu-

" "" b . nuşunu , yam o şa ıs veya şeyın 
gönülden uzak ve mahrum bulun
duğunu,, n.ılatır. 

LYG r· Z 

Burada (atız) mürekkep eki 
(uygun) gibi sıfat oJarak kullanı
lan bir kelimey gelmittir. Desk
riptif gramerin müstesna ,ekille -
rinden sayılan buı şekli de analiz 
edelim. Kelimenin etimolojik tek
li ıudur: 

(1) (2 (3) (4) (5) 

(UJ ug + un + uğ + uz) 

(I) Ul•: Ana kök yerine ge -
~ t.n e onun anlamını kendinde 
LPQ.lli ettiren birinci derece pren
s" pal köklerden biridir. ''Tarama 
l'ergi•i'' nde kelimenin anlam-

• ı ... ~a. 1fou tır: 

kingen ve biraz da ürkek karşıla
dığı fabrikaya ve onun getirdiği 
yeni unsurlara, iyiliklerini gör -
dükçe, yavaş yavaş güvenmiye 
başlıyor, ve şimdiden anlara sev
gi kollarım açmaya hazırlanıyor. 

Gerçi, fabrika ile beraber bu -
raya gelmiş olanlar, henüz, :fabri
ka sahasını sınırlayan telörgüle
rin içinde, kendi ayrı hayatlarını 
yaşayan bir kolonidirler. Fakat, 
düşünürsek, daha dün Ankara 
için de vaziyet aynı değil miydi? 
On yıl önce imtizacı güç iki ayn 
unsur gibi biribirine uzaktan ba • 
kanlar, kısa bir ızarnan parçası 
içinde, aynı potada eriyen ma -
denler gibi biribirine kanstılar ve 
bu terkibten bugünkü te~canüslü 
Ankara meydana geldL . 

Kayseri içiri de netice aynı o
lacaktır. Gelenler yerlilere değil, 
yerliler gelenlere uyacaklar ve 
bundan gene Kay'Seri kazançlı 
çıkacaktır. 

Kayseri'de geçirdiğim ilk ge
cenin sabahında, beni daha saat 
altı buçukta uyandıran düdük, bu, 
asırlarca sürmüş sessizliği ilk de
fa yırtmış olan enerjinin sesi, ka
famda biribiri ardınca yarınki bü
yük Türkiye'nin manzaralarını 
sıraladı ve Kayseri'yi yirmi sene, 
elli sene sonraki şekliyle gördüm. 

Fabrika, fabrika! her girdiği 
yerde kurtuluş ve yükseliş bayra
ğı üzerine çekilen sihirli değnek! 
Masallarm anka kuşu gibi, şimdi, 
yurdun her köşesi, kucağını has
retle açmış, seni bekliyor. 

Kayseri, Türkiye'nin en bü -
yük fabrikasını, endüstrileşme 

hamlemizin bu en güzel sembolü
nü bağrına basmış olmakla haklı 
olarak övünebilir. Onu, bu yüzden 
gıbtayla seyreden şehirlerimizin 
sayısı ne kadar kabarıktır. 

Fakat Xayseri de, rejimin ken
disine hediye ettiği bu esere layık 
olduğunu isbat etmek için, sosyal 
hayatını kısa .zamnada istediği -
miz ve beklediğimiz seviyeye çı . 
karmak borcundadır. 

'lf!/AŞAR NABİ 

/. Fikir, huş,tefekkür, hayal, 
tahayyül (ııık anlamının 
abstre mefhuma nakli) : 

il. Sada, alaisada, haber, vat 
(ana kökün ses anlamının 
temessülü} ; 

#il. Kast, meram, niyet (birinci 
anlamların temessülü) ; 

iV. Vakit, (ana kökün zaman 
anlamının temessülü); 

V. Hayvanatı bakariye (ana 
kökün kuvvet ve kudret anla 
ınının temessülü). 

Görülüyor ki bu prensipal ele
manda ana kökün "kuvvet, kud
ret, qık, zaman, ses" anlamları 
temessül etmektedir. Bu temessü
Jün neticesi olarak ''uy" .sözü, ana 
kök mefhumlarının taa1lük ettik
leri süje veya obje üzerinde "te -
tabUk" u anlamını da verir. 

(2) Ug. Ana kök anlamının 
taallük eylediği süje veya objeyi 
gösteren elemandır. (Uy) ile bir
leıerek (uyug) şeklini alır ki 
(uyuk) gibi tetabuk eden şahıs 
veya ıey anlamını vermiş olur. 

(3) Un: Bu tetabukun süjenin 
yakın muhitine de taıtığmı gös -
teren ektir. Bir süjenin, en yakın 
sahasında ana kök mefhumiyle 
birJeterek ona uyduğunu anlatan 

1. - Türk Dili Lügati; Lehçei 
Tatari; Büyük Türk Lugati 
"Osmanlı. Kazan, Çagatay leh
çeleri,,; Radlof, I. "Kazan. Teleüt. 
Şo_~, f:ebed. Kırgız, Karakırg1z, 
Kuerık, Çagatay lehçeleri.,, 

11. - Türk Dili lugati; Tercü
manülliıga: Uygurca Kuran ter -
cümesi. 

111. - Meta İncili tercümesi; 
Türk Dili lfıgati. 

iV. - lbnimühenna lügati. 
V. - Radlof, 1. '"Altay, Tob, 

Tarancı, Çagatay lehçeleri". 

• 
iÇ HABERLER 

IST AN BUL TELEFONLARI .. 
Deniz işleri içiıı 

k:onferans 
İstanbul, 21 - Deniz &eyrüsef er 

i§lerini konu§mak için 22 nisanda ls
tanbulda Balkan antantı devletleri 
murahhaslarının i§tİrak edeceği bir 
konferans toplanacaktır. 

İstanbul belediyesinin 
nwnorataj masrafı 
İstanbul, 21 - İstanbul belediyesı 

umumi sayım için yaptığı nümerotaj 
masrafını kar§ılamak için bina sahip
lerinden SS şer kuruş tahsiline karar 
vernıi§tİr. 

İstanbul ayakkabıcıları 
lstanbu1, 21 - Ayakkabıcılar "ko. 

operatifine bağlı imalathane sayısı 
500 e varmı§tll". Şimdi cemiyet bir a

yakkabıcılık mektebi açma'k için ça
hşmaktadTT. 

Rum patriği ruhani 
kisvesini giyebilecek 
Olen patn°k FotyoSlJn yerine nım pat

rH<liğine seçilen Hristo oğlu Bünyami
nin, mabed dıpnda rubani elbise giyme. 
sine izin verilmesi haklmıdaki iç bakanlt
ğınm tddifi bakanlar meclisince kabul 
edilıniı ve yüksek tasdikten geçmiştir. 

Trakyada Kadastro 
Göçmenlerin yurdlandırılması dola. 

yisiyle tapu ve kadastro genel direktör
lüğü Trakyada kadastro tahriri yapıl
masma karar vermiştir. 

Vakıf kayıtlar 

direktörlğü 

Açık bulunan '\"akıf kayıdlnr direk· 
törlüğüne mülga idare encümeni ve tev· 
cih heyeti azasından Şefik tayin edil
miştir. 

B. Seyda ölçü ve ayarlar 
baş müfettişi oldu 

Merkezi 1 stanbulda bulunan ölçü ve 
ayarlar be.1 müfettiıliğine ekonomi ba
kaolığı murakipleriaden B. Mahmud 

Seyda tayin edilmiftir. Dört aydanberi 
bakanlı1' ihracatı tqkilatlandırma büro. 
sunda çalıımakta olan 8. Se_yda dün ak. 
ıamki trenle lstanbula gitmiıtir. 

Yeni baş müfettiı, lstanbulcla iıteri 

hemen devralacak ve uledilen memurla
rın yerine yenileri tayin edildikten sonra, 
Ankaraya gelerek, bakanlıkla temas ede. 

cektir. 

Ordu valiliği 
Açık olan Ordu valiliğine vekaletin

de bulunan Fatsa kaymakamı Hayri ta

yin edilmiştir. 

söz, bu (uygun) sözüdür. Burada 
yalnız ikinci elemanın vo"kali düş
müştür. 

( 4) Vğ: (Uygun) anlamının 
üzerinde tecelli eylediği süje ve
ya ouJeyi gü5terir. Morfolojik şek 
kilde son ( z) nh fc ı.etik tesırıy
Je ( ua) olmuıtur. 

(5) Uz.: (Uygı~) anlamının 
(uğ) süjesinden çok uzak sabada 
bulunduğunu, yani bu süje de "\ly· 
gunluk vasfı olmadJğmı gösteren 
ektir k: işte "menfi anlamı,, bun · 
dadır 

Bu analizler, '.ıiz.'· mürekkep 
ekinin,. biri süje ve}a obje göste
ren "ig" ve diğerj uu.k saba gös
teren ''iz'' olmak üzere - iki eleman
dan kur;ılduğunu. "iğ" in konso -
nunun sonradan '16'' ye çevrildiği
ni ve menfi man<).s•ı.ın - uzak saha 
anlami,·~e - uz" dt! C'Jduğunu is 
pat etnn~tir. [1 l. 

J. 'IY. DiLMEN 
------------------

[ 1] Bu analizlere yarrn da de: 
vam edeceğiz.. 

kom ' l 

Belediyelerimizin 
sistemli ~alışmalaı·ı 

Su, Spor, l(aııa]izas~1on ve Plan 
dokuz )1Üz otuz bes biitce~inde ne ' ~ 

i.sleı"İ.ıı e 
' katlar 

ı>ara 3)7ırdı1 aı· ? 
imar heyeti kurulmasına dair o

lan kanuna göre nufusları 10 bin ve 
daha yukarı olan belediyeler 935 yı· 
lı tasarlanmış gelirleri arasına su, 
spor, lağım ve pli.n masrafları için 
tahsisat ayırmı§lardır. 

Yakın zamanlara kadar belediye· 
)erimizin sistemli ve planlı bir ~kil· 
de yapılmaları için çahpnadıkları bu 
ehemiyetli _şehir işlerinin ba§m"ılması 
yurdun bayındırlığı bakımından çoı. 
verimli olacaktır. 

Nufusu 10 bini aıan vilayetlerı· 

mizin 935 yılı büdceleriyle bu işlere 
ayırdıkları para şudur: 

Afyon 109.000 liralık büdcesin· 
den 500 lira, lağım, Amasya 35.000 
liralık büdcesinden 2500 lira su, 300 
lira lağım, Ankara 1.186.262 liralık 
büdcesinden 2500 lağım, 6000 plan 
ve harita, Antalya 92.053 liralık büd· 
cesinden 1500 lira plan ve harita, 
Aydın 130.930 liralık büdcesinden 
500 spor, Balıke.ir ıl37.970 liralık 

büdce11inden 1100 su, 500 Jağım, J 00 
plan ve harita, Bursa 586.604 liralık 
büdcesinden 8000 lağım, Çoruh 
49.105 liralık büdcesinden 2500 plan 
ve harita, Çorum 84612 liralık büd. 
cesinden 1500 su, Denizli 54580 lira· 
lık büdcesinden 500 plan ve harita, 
Diyarbekir 347.545 liralık büdcesin
den 15.000 su, 2200 plan ve harüa, 
Erzincan 38.501 liralık büdcesinden 
7000 su, 100 lağım, 2000 plan ve ha
rita, Erzurum ll6.300 JiralJk büdce
sinden 700 lağım, Eskişehir 175. 11 O 
Uralık büdcesinden 50.000 lira su, 
Gazianteb 150.000 liralık büdcesin
den 800 lira su, 1000 lira lağnn, 2500 
lira pli.n ve harita, Gire6UD 120.180 

liralık büdcesinden 1438 su, 500 spor, 
500 Jağnn, Mersin 319.500 liralık 

büdcesinden 18.500 lira su, 1500 lira 
spor, 50.000 lira lağım, 3000 lira pli.n 
ve harita, Isparta 43020 liralık büd
cesinden 500 lira su, 352 lira 6por, 

500 lira plan ve haritA, lstanbuJ 
6. 1 72.482 liralık büdcesinden 5.000 
spor, 550.000 lağım, 25.000 lira pli.n 

ve harita, lzmir 1.019.090 liralık büd
cesinden 3250 lira su, 6000 lrra la
ğım, Kan 55860 liralık büdcesinden 
1000 lira su, 500 lira plin ve haritA, 
Kutamona 49929 liralık büdce&nden 
3200 lira su, 420 lira lağım, Kqehir 
40163 liralık büdceainden 1800 linı 
plan ve harita, Kocaeli 127.648 lira
lık ibüdcesinden 3000 lira plin ve ha 
rita, Marq 65510 liralık büdcesin· 
den 100 lira~. 8000lira18.ğım, 3600 
plan ve harita, Muğla 49959 liralık 

büdcesinden lo.204 lira .su_ya, Adana 

438.029 liralık büdcesinden 500 lira 
lağım ve 6650 lira plu ve harita. 
Siird 40681 liralık büdce$İnden 3000 
lira su, 300 spor. 600 lağım, 4000 
pli.n ve !harita, Sıvas 126.060 liralık 
büdcesinden 4000 su, 4000 lağım, 

1900 plin ve harita, Tokad 130.080 
liralık büdceaindeıı 19.000 su, 500 }a. 

ğım, 2000 plan ve harita, Trabzon 
111.813 liralık büdcesinden 10860 
lira plan, ve haritAya, Urfa 120.741 
liralık büdceainden, 6000 lira plan ve 
haritaya, Yozgad 34410 liralık büd. 
cesinden 500 lira su, 100 lira spor, 
50 lira lağım ve 500 lira plan ve ha-

ritaya, Zonguldak 146.-000 liralık 

büdcesinden 500 lira au: 800 lira 
spor, 500 lin lağım, 2000 °li~a plan 
ve haritaya, Mardin 49900 liralık 

büdcesinden 300 lira su, 100 lira 
spor, 1500 lira lağım ve 1200 lira 
plan ve haritaya ayırmışlardır. 

Bazı vilayetlerimizin büdcesi he· 
nüz gelmemiştir. 

• * .. 
Gümrük resimlerine belediyeler 

hissesi olarak eklene• tt 10 gümrük 

payının son Üç yıl içindeki dağılış 

durumu şudur: 
933 yılı i~nde % 10 gümrük payı 

olarak Gümrük ve inhisarlar Veka· 
letince 3,661,263 lira düştüğü bildi
rilmiş ve bundan 3,561,857 lirası be
lediyelere nufus!anna göre dağıtılıp 
99.395 lirası 934 yılma devredilmiş
tir. 

934 yılmda 3,402,933 lira düşmüş 
ve bundan 3,341,456 lirası keza nu
fuslanna göre .Belediyelere dağıtd
larak 61,547 lirası 935 yılma devre
dilmiştir. 

935 yılı birinci üç aylıkta ise 
863,367 lira düşerek bundan 668,353 
liraııı dağıtılıp bildirişe göre arlan 
195,513 lir&!imm Gümrük idarelerin
ce bankaya yatırılmadığı anlaplarak 
bu para 935 yılı ikinci üç aylıkta dn
ğıtılacak mikdara eklenmek Üz re 
devredilmİ§tir. 

Jl. PElillR iJ :r 
Dünkü dersi 

Dün, C.H.P. Genel Sekı·eteri B. 
Receb Peker, Halkevinde inkılab der
sini vermiştir. Peker, talebenin şimdi
ye kadar okuduğu dersler üzerinde 
sorduğu suallere cevap vermi~ ve on
ları aydınlatmıştır. 

Receb Pekerin gelecek del'si 19 
mart tadır. 

1'01.l:STE: 

Hamalı yaralıyan 

sebzeci 
Özgen mahallesinde oturan sebzeci 

Hüseyin ile bammal Bektaş kavga etmiı· 
ler ve Hüseyin Bektaşı çala ile iki yer
ıinden yaralamıştır. YB1'8h tedavi edil
miş ve auçlu hakkında tahkikata başt.1.
nılmııtır. 

Otomobil kazası 
Dün Aat ll.40 da sağlık bakanlığı 

önündeki otobüs durağında bakanlık 

muhasebe kalemi memurlarından B. A .. 
son'a Felemenk elçiliği otomobili çarpa· 

rak yere düıünuüıtür. B. Asım hastane
ye götürülmüş ise de hiç bir yara bere. 
si olmadığı görülmüştür. 

Uu.~betlw --
UlA.l\4 DA t rKILAl' 

H REKJ~TLER1 
( Ba§ı 1. inci sayfada) 

kabil değildir. Bugünkü sosyal ve 
politika buhranlarmm ıebehleri -
ni, sosyal bayat ile teknik hayatın 
muvazene halinde bulunmayışın
dan ileri geldiğini söyleyen rnüte
f ekkirler az değildir. Yeni haya • 
tın da kendisine göre bir ahlakı 
vardır. Kadın özgürlüğü bu ahla
kın ilk düsturudur. Kadın bir ar
kada,, bir unsur olarak sosyete • 
nin faaliyetine doğrudan doğ • 
ruya ittirak etmezse yeni haya • 
tın o memlekette doğmasına im • 
kin yoktur. 

Kami.lizm prensiplerinin hu • 
dud &!m ülkelerde tahakkuk et • 
tiğini görmekten doğan bir sevinç 
içinde artık memleketimizde mü· 
tearef e haline gelen hakikat] arı 
tekrar etmek için içimde bir sa -
brrsızlık duyuyorum. Her halde 
radikal tedbirlerle yürüyen kom
fU ve ..kardq lran milletini başa
rılarından dolayı tebrik etmeyi 
ödev sayarım. 

N.A.KÜÇÜKA 
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yınkırı elektrik ışıkları icınde ı-
dı. 

.:;ı.nw11dıll'r ve elektrık.. Fakat, 
yaylılarla giinlcn:e gidilip erişilen 
karanlıı.. bır kasaba diişiiniinüz; bu
rada, sonsuz iyi niyetler, giineş altın
da kavrulmuş geniş bir kumluğa dö
kü1en birkaç damla su halinde buğu
laşıp yok olmağa mahkumdur. Şi
mendiferın ve elektriğin girdiği yer
ler için, hiç çekinmeden, bunun ter
sine hükiim verebilirsiniz: Tren dü
düğü geriliği ve geriyi iirkütüp ka
çıran en kuvvetli sestir. Ampul al
tında yarasa tünemez. 

Çankın duragmda, çok nazik bir 
tavırla kim olduğumu soran polis 
memuru beni otomobile ve oradan 
da Parti ilkuruluna kadar götürdü. 
Yepyeni, tertemiz. gerektiği gibi dö
şenmiş, parti, halkevi ve spor örgüt
lerini bir arada toplayacak kadar ge
ni§ bir kurağ.. Vali, belediye reisi, 
sağlık direktöru, birçok hekimler, 
partililer reis odasında toplanmışlar· 
dı. Ancak tanı maga vakit vardı, 
saat yirmi bire gelmiş ve halkevi sa
lonu konferans dinleyicileriyle dol
muıtu. 

Birkaç kadın ve yüzlerce genç ve 
ihtiyar erkek ... Peçelerin daha birkaç 
zaman önce çıkarılmış olduğunu bil
meseydim sorardım: .. Kadın neden 
bu kadar az?•• Yılların zihinlerimız
de biriktirdiğini, çabucak silip ata
mıyoruz. "Ne derler?" suali başlan
mızın içinde durmaksızın bükülüp 
kıvranıyor. Göreneğin izlerini, sayısı 
az, fakat gene yıllar silecektir. Orta 
okulda, erkek arkadaşı ile bir sırada 
ders alan Çankırı kızı için, bugün, 
··ne derler?,, suali yoktur. O iyice 
öğrenmektedir ki büyük ninesini ka
fea arkasına hapsetmiş olan gerilik 
asırları artık bir masal ve erkek, sa
dece, kendisinın hayat arkadaşıdır. 
Şimdi yanında, öğretmeni dinleyen 
erkek okullu gibi, kendisi de bi• Ü· 
retim unsuru, ailede ve yurdda ya
şama ve gelişme mesuliyeti olan bir 

vatandaştır; çalışacak. didinecek, 
gittikçe güçleşen hayatta kazana 
cak, evlenirse kocasmm yardımcısı o
lacak, onsuz kaldığı zaman ya~ma 
savaşında üstiine düşne vazifeye ge· 
ne devam edebilecektir. 

Kadına medeni haklarını ver.en 
cumuriyet, garp türklerinin sayısını 
bir hamlede on altı kiisur milyona 
çıkarmıstır. 

Halkevi salonunda "inkılab., ve 
"'istiklal konularım bütün dikaktleri
le dinliyenler bu düşüncelerin önün· 
de yürüyenlerdi ve bunlar göğüsleri
mizi gururla kabartacak kadar ka· 
labalıktı. 

Konferanstan sonra, yuakn sa· 
londa, türlü memleket işleri hakkın
da konuştuk. Elektrik bu işlerin ba 
şmda geliyordu. Kömür yolu üzerın 
de mazut1a aydınlanmağa kimsenin 
gönlü razı değildi. Bir gazojen ge
tirtmeği düşünenler, umumi elek· 
trifikasyonu beklemenin doğru ola
cağını ileri sürenler vardı. Yalnız 
herkesin, üzerinde birleştiği nokta, 
bir İ§leyip bir duran eski mazut mo
törlerine artık güvenilemiyeceği idi. 
En sonunda, İ§i ihtısasa bırakmanın 
en doğru hareket olacağı kararlaştı. 

İhtisas, yirminci asrın büyük 
kuvvetlerinden biridir. Ansiklopedık 
bilgi bu zamanda insanı yanlı yola 
gitmekten alıkoyabilir. 

Bunu çok iyi anlamış olan Çan
kırı, şehrin gelecekte alacağı şekli 
gösteren bir de harita yaptırmıştır. 
Bu haritayı gözden geçirirken dar 
sokakları ve sık evlerile eski şehrin 
kapladığı yerler olduğu anlaşılan kı
sım karşısında cedvelle çizilmişçesi
ne düz ve geniş caddeler görerek : 
"Şehir. bundan sonra bu tarafta mi 
genişliyecek?,, dedim. "Bu parçada
ki yeni evleri yarın görürsünüz.,. 
cevabını verdileı . 

Yeni Çankırıyı göm1ek için erte 
si günü iple çektim. 

Nasuhi BAYDAR 

iTALYA--HABES HARBi 
' 

Ras Mulugetta Enderta vilayetine çekildi 
İtalyanlar 20 kilometre daha ilerlediler. 
(Başı 1. inci sayfada) 

larma mensub üç fırka bugün Bu ika 
ova11nda Amba Alagi dağ zincirinin 
20 kilometre kadar yakınına yaklaı· 
DU§hr. ltalyan kuvvetleri Afgol ve 
Buika ovalarını içine alan geni§ yer
leri İfgal etmit bulunmaktadır. Am· 
ba Aradam muharebesindenberi İtal
yanların iıgal ettiği yerlerin mesahai 
aathiyesi 2000 kilometre murabbaı

dır. Ve çok mühim mevziler ve atra· 
tejik noktaları ele geçirmiılerdir. 

l tal yan sağ cenahının bugünkü va· 
7.İye!i bir müıelleı şeklindedir. Bu mü
sellesin bir zaviyesiBuia ovasının cenu• 
bunda ve dılrlardan biri Amba Alaga'ye 
müteveccihtir, diğeri yani şimali garbi 
ddı Heva nehrini Abbi Addi'nin cenu
bundan geçmekte ve şark dılı da Dana
kil cö1ü boyunca uzanmaktadır. 

ileri yürüyüş hiç bir mukavemete 
uğramamış ve habeş dümdarları ancak 
uzaktım 1"nrülmüştür. 

> a~nuırlcır ba§ladı 
Harraı. 21 (A.A.J - Harrar ve Oga· 

den mmtnkalarında bol ve sürekli yağ. 
murlar y maktadır. 

l rıb ·ır 'it' llabc~istmw yardım 
edebilecekmiş 

Londra, 21 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinin, güvenilir bir 
kaynaktan haber aldığına göre, 
dıı itleri bakanlığı eksperleri, Ha 
beşistan'ın, mutaarrız devlete kar
tı yaph(İı mücadelede muhtaç ol
duğu silah ve cephaneyi vermek 
suretiyle kendisine yardım edil
mesi için alınması uygun olan ted
birlP-ri gözden geçirmiılerdir. 

Bundan batka, bu eksperler, 
fu anda bir ekonomik yarlf ım pla
nım tetkiki ile uğratmaktadırlar. 

Londra, 21 ( A.A.) - Royter 

Ajansı harb muhabirinden : 
Şimal cephesinde ağır vefakat 

sistemli ileri hareketlerine devam 
eden İtalyanlar, bundan sonraki 
hedefleri olan Ambaalagi'ye 25 
kilometre uzakta bulunmaktadır
lar. Ras Mulugetta ordusunun mu
harip grupları İtalyanlarla tema
sı muhafaza etmekte iseler de pek 
az kartılatmaktadırlar. Ordusunu 
tekrar toplıyarak kuvvetli bir mu
hasara unsuru haline koymanın 
Raı Mulugetta için zor bir iş ola
cağı kestirilmektedir. İtalyan ile· 
ri hareketi, Ras Seyyum ile Ras 
Kasaayı zor bir duruma koymuş
tur. Ve bunların uzun müddet 
lüzumu gibi iaşe edilmeden Tem
bien' de nasıl barınabilecekleri me
rak edilmektedir. 

Sanıldığına göre, Ras Seyyum 
ve Ras Kassa, İtalyanları hırpala
mak için Tembien'de başı bozuk 
çeteler bırakarak Kuvayı külliye
leriyle daha cenuba çekilecekler
dir ki, orada Ambaalagi ile Des
sie arasındaki yolu İtalyanlara 
kapamak imkanı daha çok vardır. 

ltalyan İ§Çİ kolları, zaptedilen 
topraklara yol ve top mevzileri ha
zırlamakla meşguldür. 

1/abt•şler geceleri çatışı)·orlar. 

Royter Ajansının Adisababa
daki muhabiri bildiriyor: 

Tembien'de yapıldığı bildiri
len muharebeler umumi olarak ge
celeri cereyan etmektedir. Gün
düz mağaralarda ve başka tabii sı
ğınaklarda gizlenen babeşler ka
ranlıkta dıtarı çıkarak İtalyan hat
larına kaymakta ve kılıç ve süngü 
ile İtalyanlara daima ehemiyetli 
kayıplar verdirmektedirler. 

Habeı hükümeti, son kanunda 

ULU~ 
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Almaııva ı~viçre}i 
• 

prott~sto ettı 
Berlin, 21 (A.A.) - Bern alman 

elçiıi laviçredeki nasyonal • ş0syalist 
ıubelerinin varlıklarına nihayet ver· 
mek huauaundaki federal meclis ka 
rarını şiddetle protesto etmittir. 

Resmi bir tebliğe göre, nota, fa· 
viçre hükümeti tarafından verilen bu 
kararın teıkil ettiği gösteriyi protesto 
etmektedir. 

Almanyanm, bu kararın geri alı· 
nacağı umudunda olduğu söylenmek· 
tedir. 

f'•~deral konseyin topl(ıntı ı 
Bern, 21 (A.A.) - Federal kon 

aey, bugün her zamanki cuma top· 
lantısını yapmıı ve bu toplantıda bil· 
hasaa alman hükümetinin protesto 
notası Üzerinde konuıulmufh&r. Bu 
konuımaların neticesi daha belli ol 
mamııtır. 

SAYFA! 

HABERLER 
GİZLİ RAPORUN NEŞREDİLMESİ ÜZERİNE 

İnbriliz mahfillerind~ münakaşa haşladı 
B. Eden pazarte iye İzalıat vere.-~k 

Geçen ilkbaharda lngilterenin İla· 
'beıiatandahi menfaatlerine dair aö

mürgeler bakanlığı müsteıan B. Maf. 

fey tarafından yıuılıp evellri gün Ci 

ornale d'ltalia &'tUetesi tarafından 

neırolunan rapor İngiliz re•mi mala· 
/illerinde ciddi münaha§alora yol a,. 
mıı ve gauteleri ifgal etmekte 6u
lunmuffur. lngil~ resmi mahfillen 
raporun neıri hakkında hiç bir karar 
vermiı deiillerdir. 

Londra, 21 (A.A.) - Sömürgeler 

bakanlığı daimi müste§an Sir Coa 

Maf fey'in, lngiltere'nin Habeıiataa· 
daki mnefaatlerine dair yazdığı ra
porun Ciornale d'ltalia gazetesi tara· 
fından neıri meseleai hakkında, 8.1 
Eden, pazartesi gÜDÜ avam kamara· 
•mda beyanatta bulunacakbr. Beı say 

lav pazartesi günü hükümetten .ıu:ıf 

M>racaklarını bildirmi§lerdir. B Ed~n 

bendiaine sorulan suallere cevap ~e. 
ıecektir. 

Bu raporun yalnız habq meselesınaa 

bazı safhalarından bahiı ve aşagı yukarı 

iki bin kelimelik olduğu, "gizli ' iıareh111 

tatıdıia, onun altında da "Britanya im

paratorluğu hükümetine aiddir.'' ib;a

resinin yazılı bulunduğu söylenmekte
dir. 

Rapor. kabine azasına. alakalı ser

vislerin yükıek memurlanna, Roma'daka 

İngiliz elçiıine, Afrika'dak.i İngiliz ida

resi erkanına dağıtılmıı, ve bakanlar ko. 

misyonu tarafından bu zatlann filririen 
istenilmiıti. 

Kabine'nin bu veıikanıo yakında net 
rine karar vermesi ihtimali vardır. 

Fransız par lamen tosunda iki hadise B. HERlO 

DiYOR Ki: 
B. Saro B. Frankleu Buyoııla şiddetli 
))İı" müııaliaşa ya Jllı · Bir liomüııist 
mellus, ağcı bir ınebusu tokatladı 

ovyet paktı sullıün 
temel diı·eğidir 

( Ba§ı 1. inci sayfada) 
f>aris, 21 (A.A.) - Parlamento· 

nun bu sabahki toplantısında B. Sa· 
ro, hükümetin "halk cephesi,, nin pa· 
zar günkü nümayi§ine izin vermeme. 
&İnden ve Aksiyon fransez kurumla· 
rını kapattığından dolayı hükümete 
tarizde bulunan sağcenah mebusları· 
na cevab vermiıtir. 

Baıbakan Aksiyon franseze İd· 
detle hücum ederek B. Bluma yapı 
lan tecavüze bu kurumun sebeb oldu· 
iunu, halk cepheainin nümayİfİnİn iae 
tam bir aükiin içinde geçtiğini aöyle
miıtir. 

B. :;w·o iıimad meselesini 
ileri siirdii 

Sağcenahtan BB. l>omanj ve Frank
len Buyyon 8. Saroyu tarafkirlikle İt· 
ham edince baıbakan itimad mesele· 
sini ileri sürmüıtür. Netice bu akıam
ki celsenin baımda belli olacaktır. Ko
ridorlarda B. Saronun 151 e kartı 381 
rey aldığı aöylenmektedir. 

Makalle civarında habeş kızılhaçı 
hizmetinde bir müddet kalmıt o
lan irlandah Dr. Profilin mufas
sal bir raporunu neşretmektedir. 

Doktor Profil, İtalyan uçakla
rının her gün müntazaman beş de· 
fa hahet mevzilerini bombaya tut
tuklarını, ve attıkları obüslerin 
yüzde ellisinin patlamadığını bil
dirmektedir. İtalyan topçusu da 
her akşam ıaat 18 de başlıyarak 
21 e kadar dört puslük obüslerle 
habeş hatlarını yoklamakta idi. 
Muharebeye rağmen, köylüler An
talodan Makalleye tavuk ve sütlü 
yiyecek getirerek İtalyanlara sa
tabiliyorlar ve hatta İtalyanların 
ve habeşlerin hizmetindeki casus
lar da hatları zorluksuz geçebili
yorlardı. 

Hal>,•şlerin mcınevi:r<ıtı yiikNeı 

B. Profil, habeşlerin maneviya
tının çok eyi olduğunu ilave etmek
tedir. Cenup cephesinden Adisa
babaya resmi hiç bir haber gelme
miştir. Fakat hususi mahfillere 
göre, Negelli civarında Somali cep· 
hesinin öteki kısımlarında ve Oga
den de Saıabenihin cenubunda 
bir çok çarpıtmalar olmaktadır. 

Royter Ajansının Berbaradaki 
muhabiri, habeşlerin general Gra
ziani yolu kesmeden önce Habe
fİstana büyük mikdarda h~rb mal
zemesi ve bu arada tanklara kar
tı top ve ~it~a!yöz taşımaya çalıt
tıklarını bıldırıyor. Çoğu alman 
malı olan bil malzemenin büyük 
bir kısmı timdilen yerlerine var
mıt bulunıPaktadır. 

Paria, 21 (A.A.) - Parlamentoda 
iki hadiae olmuıtur. Bunlardan biri 
baıbakanla B. FrankJen Buyyon ara
raıunda geçmİ§tİr. B. F. Buyyon Mar· 
silya auikaatından tamamen B. Saro 
nun meaul olduğunu aöylemiı, baıba· 
kan da buna tiddetli bir mukabelede 
bulunmuıtur. 

Öteki hadise koridorlarda olmut
tur. Komünist &aylav Ramet, fransız 
- sovyet paktının görüşülmesi &ırasın· 
da, komüniat mebusların "Eberlayn'' 
casusluk itinde parmakları olduğunu 
söylediği sağcı mebus Hauriyo'yu to
katlamıtbr. 

•e yardım etmemesinden dola): ı kay
gılanabiliriz. Almanyanm Cenevre

den çekilmek için gosterdiği ebep 

silahsız olması idi. Şimdi tekrar silah 

lanmıı olduğu halde de, Cencırreye 

donruek iatemiyor.,, 

Hatip Franıamn kollektif emniyet 
siyasasrnı her zamandan ziyade güd

mt:si lüzumunu kaydetmiı ~e bant m 

bedinin temel direği olan fran:sız - IOV

yet pakbnın bu emniyeti münakata

g ötürmez bir unauru olac.ağmı bildar
mi:ııtir. 

B. Azana iki ~enedir yaılılan hak ızlıklarm 
tamir edil ece ~ııi Ö) liyor 

... . .. 

Sağcı İspanyol şahsiyetleri Fransaya sığınıyorlar 
• 

Madrid, 21 (A.A.) - Batba· 
kan Azana radyoda söylediği bir 
nutukta son ikisene içinde yapıl
mış olan haksızlıkların tamirine 
doğru 1931 de seçilmiş olan sol ce
nah partilerine mensup belediye 
idarelerinin yeniden kurulduğunu 
ve siyasi hadiseler üzerine azle
dilmit olan memurların vazif ele
rine tekrar getirilmeleri için de 
alakalı bakanlıklara talimat veril. 
mit olduğunu söylemiştir. 

Azana, hükümetin, kanun dışı
na çıkmıyacakları hakkında hiç 
bir takibat yapılmıyacağını beyan 
etmiş ve milleti sükun ve sabra 
davet eylemiştir. 

Madrid, 21 (A.A.) - Belediye 
konseyi, 1934 ilk teırin itilalinde 
itlen çıkanlan ıehir müstahdem
lerinin hepsini vazifelerine iade et
meğe karar vermiştir. 

O tarihte, bunların yerlerine a
lmmıt olan memurlar, iıten çıka
rılacaktır. 

Madrid, 21 (A.A.) - iç baka
nı B. Amos Salvador, bütün ispan-
yada tam bir baysallık hüküm 
sürdüğü için, örfi idareyi kaldır
mak fikrinde olduğunu söylemit
tir. 

·'ağcJw· f ransa.wı sığım.' orl.ar 

Bordo, 21 (A.A.) - Hendey,dea 
bildirildiğine göre, sağ cenahtan 
bir çok §ahsiyetler, ispanyol seçi
mi neticesinde Fransaya su~ınma 
ğa batlamışlardır. Sud-Ekspress 
trenleri günlerdenberi dolu sefer 
ediyor. 

Hendy, Biarritz ve Bayon·da. 
bir çok kötklerin, İspanyanın eSki 
ileri gelenleri tarafından kiralan
dığı haber verilmektedir. 

-===============================================-=========--<;il. 

Yerli mallar laaltamıdtı oitrin miicabalraında birincilifi, ilt:ı.c.~ oe ii
çüncülüiü kcuanonlara miilıfilatlan dün ticaret docuıntla, Milli Artırma 09 
Ekonomi Kurumu Rem /amir mebmu B. Rahmi Köken tarafında törem. 
dağıtılmlflır. Re•mİmİ% ticaret otlo.amrlaki toplG11tıyı gö.terivor. 



SAYFA 

Kitaı>lar: 

,· Reı:olutionury Tıırlwy) 
Ulus okuyucularının yazılarını ıü

hmlarımızda yakından tanıdıkları H. 
Malik E\•renol Türk lnkrlab Kütüp
hanesine "lnkılabçı Türkiye'' adıyle 

yeni bir eser vermi§tir. H. Malik yüz 
elli gayfa içinde türk inkılabının bü
:rük hamlelerini, kitabın hacminin 
müsaadesi nisbetinde vesikalara ve 
rakamlara İstind ederek tahlil etmi§. 
tir. 

Türk inkılabını, Anglo - Sakson 
dünyasına ana hatlariyle kısaca an· 
latmağı Üzerine alan kitaba; Ameri
kanın Türkiye Sefiri R. P. Skinner bir 
onsöz yazmı§lardır. 

Kitabtaki lıaşlıca .mevzular şun

iardır: 

Türk ırkı ve medeniyeti; Halk Par
tisi doğu~u ve programı; Terbiye 
(Maarif) ve Üniversite; Kültür re
formaları; Türk Tarihi ve Dil Tetkik 
Cemiyeti; Halkevleri ve amaçları; 

Edebiyat ve Sanat • Musiki, Tiyatro; 
Ulwal Bankalar; Ulusal Ekonominin 
k&Uunmaıu ve be§ senelik endüstri 
programı; Demiryolları; Son reform
lar; Bibliyoğrafi. 

H . Malik Evrenol, bu eaerleriyle 
.milli bir hizmeti baıarmıı olmakla 
ovünebilir. Bize de kendini tebrik va
:aife.i dütmektedir. Eser Ha~et Kitab
evinde satılmaktadır. 

VERGİLER - Sümer Bank ıefJerin-
4- B. Hakkı Yeniay .. Ekonomik ve 
finansal kanunlar serisinden" birinci 
kitab olarak "Vergiler" admda önem· 
li bir eser meydana getirerek ne§ret
miıtir. Bu eserde, bütün vergi ka· 
nunları, en M>n mer'i olduğu ıekilde 
tadilleri, ekleri, tefsir ve kararlan, 
nizamname ve talimatnameleri ile bir 

arada gayet kolaylıkla takib edllebi· 
lir. Herhangi bir vergi kanununun 

maddeleri değişip değiımediği, tefsir 
e kararları bir bakı§ta görülebilmek· 

tedir. Memleketimizde bu tertibde 
ilk defa basılmıı bir eser olan bu ki
tab, vergilerin l.10.935 tarihindeki 
yaz.İyetini eksiksiz bir surette tesbit 

etmektedir. O tarihteki vergi müdev
venatını bilmiyen ve tetkike muhtaç 
ticarethaneler, mali ve iktısadi mües· 
aeseler, avukatlar, hukuk ve ticaret 
talebeleri, memurlar ve mükellefler 

için bu kitab tek ve toplu müracaat 
yeridir. Yalnız mer'i vergileri içinde 
toplayan ve ilga edilmit olanları ke
ıaarda bırakan bu eser çok uzun bir 
emek ve tetkik mahsulü olup, vücu. 
du hiuedilen büyÜk bir bofluğu dol
durmaktadır. İstanbulda kültür haf
tası idarehanesince dağıtılan eser, 
160 kuruı fiatla satılmaktadır. 

UZLUK OGLU F I RABi - Eserlerini 
arabça yumıı olduğu için garblıla
ınn haksız olarak bir arab fikir ada

... diye tanımı§ oldukları büyük Hirk 
filozofu Uzluk oğlu Farabi'nin eser· 
lerinden bazı parçalar 8. Kiramed
.tin Burslan tarafından arabça aslın-
411an dilimize çevrilmiı n bu eser Kül
tür Bakanlığı tarafından Devlet Ba-
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sımevinde llastırılarak netredilmit-tir. 
Eserin batma Ordinaryus B. lıınail 
hakkı tarafından yazılDU§ Farabi'nin 

ilmi phaiyeti, eıerlerinin mahiyet e 
kıymetleri, tesirleri hakkında 24 aa
yıfa1ık bir <"nsöz ilave edilmiıtir. Fel
&efe aahaıında büyük bir değeri olan 
bu ulu türk bilgininin ıahaı ve eaeri 
hakkında bir fikir edinmek iatiyen 
her türk bu kitabı mutlaka okumalt
dır. 

FlKlR HAREKETLERi - 15 ıubat 

tarihli 121 inci sayısında ıu yazılar 

vardır: Charles Turgeon "fikir kuv_ 
veti, ilim ruhu", Joseph - Barthelemy 
"hürriyetin lüzumu ve zarureti", Hü
seyin Cahid Yalçın "M4lırutiyet hatı
ralan", J. Huizinga "Avrupa ruhu
nun mazisi", Alain "terbiyeye dair 
konuşmalar", Henry de Zogheb "Bu
günün &ahibleri: "Jules Romains' , 
Retid Saffet "matbuat hayatı", J . J. 
Rouuean "sosyal mukavele, yahut si
yasi hukuk prensipleri", Ogier Ghise
lin de Busbec "Türk mektublıı.rı", ki. 
tablar arasında. 

VARLIK - 15 tubat tarihli 63 üncü 
sayısmdaki yazılar: Hasan Ali: 
"Mektebten memlekete", '\'aıar Na
bi "Balkanlar ve Türklük", Abdülhak 
şinasi "Paul Bourget'ye dair hatıra

lar·•, Muzalfer Re§id: ''Cemil Sena 
ile bir konu§ma", Cevdet Kudret "Çı-

kar", Cevad Zeren "yabancı dil me

se1esi", Tolstoyun hayatından sahne
ler: Yazan: Marc Slonin, çeviren Mu· 
ammer Necib; Said Faik "Marsilya 
limanı", "Cürlita'nın koca ayısı" ya
zan: Selma Lagerlöf, çeviren Behiç 
Enver. On beı günün hadiseleri; O 
grupu sergisi, yapılmamıı bir vazife: 
Yazan Nahid Sırrı. 

Varlık bu sayıaında güzel bir te
febbüaü haber Termektedir. Gene. ve 
değerli ıairlerden Ahmed Kudsi, Var

lık'm teıebbüsiyle, halk edebiyatımı
za dair konf eranalar verecek ve bu 
konferanalar a&rasiyle mecmua tr:ra· 
fmdan neıredilecektir. Halk edebiya

t1mızm daha iyi tanılmasına çok ihti. 
yaç bulunduğu bir sırada Varlık e
hemiyetli bir davayı ortaya atmak iti· 
ne giriımektedir. 

Tapu kadastro mektebi 
deslere başlıyor 

Tapu ve kadastro genel direktörlüğü. 

Ankaraya 1retirilmesine katar verilen ta

pu ve kadastro mektebi için eıki jandar· 
ma mektebi binasını, yatakane için de 
eski bahriye vekileti binasını kiralamıı
lır. Her iki binada lazım gelen tadiller 
yapıln•ııtır. Yatakane 72 yatllklıdır. 

Mektebin mevcud ( 120) talebesinden 
bekar olanlar yatakanede yatacaklardır. 
Talebe ve muallimlerin bir kısmı şehri
mize gelmit bulunmaktadır. Mua11imle. 
rin diğer bir kısmı da buradan tayin edi. 
lecektir. Tedrisata pa7.arteıi günü baş· 
lanacaktır. 

ULUS 22 

·ı 

Yabancı gazetelerde okuduklarım z 
1 

Afrikadaki anlaşmazlığının bir safha. ı 
Noye Zürher Saytung ga~eıesi, 

yukardahi baılık altında yazdığı bir 
ya:zıda diyor ki: 

Petrol ambargosunun ltalya'ya 
kaT§ı tatbik edilip edilemiyeceğini 

ve bu ambargonun, İtalyan harb gü
dümü üzerinde ne gibi bir tesir ya . 
pacağını tesbit etmek Üzere toplan . 
mış olan Milletler Cemiyeti mütehas
sıslarının, verdik1eri rapor, Önceden 
tahmin edilen tekilden başka türlü 
olmamııtır. 

Mütehassıslar, raporlarında, son 
haftalar içinde meydana gelen haki· 
ki vaziyeti, velev ki takribi olsun, 
doğru dürüst tesbit edememişlerdir. 

Çünkü İtalya ile İngiltere arasında
ki gerginlik ba,ladığı gündenberi, 
yalnız italyanlarm değil, petrol itle . 
riyle ilgileri olan genit çevenlerin ve 
hususiyle amerika1ılar1n, hakiki va· 
ziyeli ellerinden geldiği kadar ört -
bas etmeleri, kendi menfaatleri İcab. 
larındandır. 

Fakat ne de olsa, Cenevredeki ko
misyon, ambargonun tatbik kabiliye
tinin, Birletik Amerika hüküm"!tleri
nin politikasına bağlı bir mesele ol . 
duğunu, rakamlarla tesbit edebilmi,. 
ferdir. 

•• • 
Cumur Başkanhğı için mücadele . 

ler yapılacakolan bu yıl içinde Birle
tik Amerika hükünıetleriyle, Millet· 
ler Cemiyetinin me&ai teşrikinde bu 
lunulabileceği, Londra mahfillerinin 
hayallerinden bile geçmiyor. Eğer 

Cenevre ambargoyu koyacak olursa, 
Amerikanın petrol işlerinde menfaat
leri olan kimseler, ltalya'daki yeni 
petrol pazarlarını ele geçirmek için 
ortaya çıkaran mükemmel fırsatı hiç 
kaçırmıyac.aklardır. Hatta Eden'in 
fikirlerini neşretmekle tanınmış ve 
kayıdsız §artsız olarak zecri tedbir 
ferin tatbik edilmesi tarafını tutan 
"Deyli Telgraf,, gazetesi bile, zecri 
tedbirlerin aksamasından dolayı, A
merika'yı "günahkar,, diye ortaya at

maktan çekinmek icabettiğini söylü · 
yor. 

Eğer, geçen eylul ayında eııen ha
va bugün de e&mif olsaydı, Cenevre
deki mütehassısların verdiklel".İ ra 
por, tefci edici ve en korkunç teza 
hürlere vesile olacak bir vesika diye 
telakki edilebilirdi. Ancak bu arada 
hav~ kendini hiaaettirecek derecede 
değişmiştir. Bunun ilk alameti, Hor 
ile Laval arasında Paris'te İmzalan 

mış olan anlaşma olmuştur. O za 
manlar. bu değişikliğin Hor'un yap 
mış olduğu anlaşmayı tasvibeden bü
kümet mahfili ile muhafazakar parti
ye inhisar etmiş ve aylarca yapılan 

propagandanın tesiriyle sinirleri bo 
zulmuş olan halkın teskin edilmesi 
cihetleri, ihmal edilmişti. Bu hataya 
ikinci defa rastlanılmıyacaktır. 

Her tarafta, halta 1 ngiltere' de 
bile, hükümet politikasının değiştiği 

tefsirine uğrıyan yeni yeni hareket
ler baılamıştır. Royter Ajansı, bir 
denbirc, habeşlilerin, Britanya'nm 
Kenya sômürgesinde kötü kom§ulaı 

olduğunu keşfediyor ki, bu hakika· 
tı bütün dünya çokdanberi biliyordu. 

Yeniden yüksek bir makama nam
zed oh1n Sir Samuel Hor kendini se 
çenlerc yazdığı bir mektubta, tekrar 
eski politikasını müdafaa etmekte 
dir. Bu metubunda diyor ki: 

" Stresa cephesinin bozulması, as

keri bakımdan her zamandan çok da· 
ha kudretli olan ve endüstrisini harb 
için seferber kılan, hükümeti, silah 
!anmayı, politikasının biricik gaye· 
si haline sokan bir Almanya üzerin • 
de nasıl bir tesir yapabilir ? 

Almanya'nın garbta olduğu gibi, 
Uzak§&J'klaki pliıılarmı gerçekleıtir
meje karar vermif olan Japonyanm 
üzerinde, Avrupanın bu fikir aykırı
lıklan ne dereceye kadar tesirini 
gösterebilir?., 

Sarnuel Hor, bu meaelelerin alb ay 
dütünülmii§ olduğunu kaydederek, 
diyor ki: Onun için, günün birinde 
Avrupa aulhu için kuYYetli ve aağ • 
lam olması icabeden lngiltere'yi, 

ltalya ile barba sürüklemek tehdi . 
dinde bulunan bir anJatmazbğı eona 

erdirmek istedim. Böyle bir harb iae, 
en elveriıli ıartlar altmda bile, fngil
tere'yi, her adım batmda aezilen bi.r 
tehlikeli çığıra sokar.,, 

Sir Samuel Hor, bütün bunları, 

vaktiyle eylulde de parlamentoda 
söylemiş, ve sözleri tesiniz kalma . 
mıştı. 

Bugün artık, Almanyanın ailah . 
lanrnası meselesi, her meseleden :ti -
yade ingilizin şuuruna hitab etmek . 

tedir. Londra. hükümeti, şarki Afri

ka anlaımazlığı ile ortaya çıkan da . 
ha başka meseleleri, uluorta bir tara· 

fa atamaz. Akdeniz'dekı hô.Hmiyet 

meselesinin, Milletler Cemiyeti ile 

bir ilgisi yoktur ama, ltalya'nın, BÜ· 
yük Britanya'nın düşmanı olan her 
hangi bir devletin tabii bir müttefi
kı olmaması iıteniyorn bu meselenin 

halledilm~sı lazımdır. Öyle anlaşılı· 

yor ki, Musolini de bu me eleyi gÖ • 

rüşmek isteğindedir. 

Akdeniz'de.ki donanma me&eleıi . 
nin bir muvazeneye bağlanması için 

MuM>lini'nin göriiımeğe müheyya ol· 
duğu anlatılıyor. Geçenlerde, o, İn . 

giltere ile ltalya'nın, bazı bakımlar. 
dan menfaat birlikleri olduğunu da 

yeniden ileri sürmüştü. Musolini'nin, 
bununla, sömürgeci devletlerin, sö -

mürge halkiyle münasebetlerini an . 
latmak istediği apaçık bir hakikattır. 
Kendisinin, Etyopi'deki 5ergüzqti, 

İngilizleri ~e çok çetin bir vazivet 
karıısında bırakmaktadır. 

Negüs'ün herhangi bir Avrupa 
devletine galip gelmesini İngilizler, 

cidden iıtemiyorlar; çünkü böyle bır 
zaferin, afrikalıların szyaaal psikolo. 
jileri Üzerinde yapacağı tesir, ön • 

ceden kestirilemiyecck derecede bü
yük olacaktır. ilk Önceleri işin bu 
tarafı, Londra'da göz.önüne getırıl -
mck istenmemitti; lakin §İmdı artık 

kendi k~ndinc, şuurlara girmek tedır. 

Petrol 111har!!O!Sll 
...... 

ve Anıerik~a 
Deyli Herald gazetesinden: 

Dışardan bakılacak olursa ılal • 
yanlar, kendilerine dokuz ay yetı§e • 
cek kadar yedek petrol biriktirmi§ • 
terdir. 

Eksperlerin görü§Ü bu yoldadır. 

Rundan bqka, eğer ltalya'ya pet
rol verilmesi durdurulacak olursa 
Duce'nin muahedeleri çiğniyerek gı
riıtiği barbı bırak .. caiı •Öyleniyor. 

Kollektif bir hareketle 1 t a 1 y a, 
buna 2orlanaca.k oluna o :otaman haı·b 
duracak ve Awupa kenwsinin bin -
lerce iıiyle uiraımak fınabnı bula
cağı gibi, bundan aonra hiç bir miJ _ 
let de saldıra-anlığa cesaret edemiye· 

"ektir. 
Fakat ll&lya'ya ıiden petrol keıi

lebilir mi? Petrol ambargosu pra ·ik 
bir feY midir? Eksperler ıu neticeye 
varmıılardır kı ~syed A.ııerika ç•ka . 
racağı petrolu tahdid etıniyecek 

olursa İtalya, kendine lazım olan bü
tün petrolu oradan alabilecektir. 

Burası doğrudur, ister eksper ol· 
aun, ister olmaaın, hiç bir komıte 

bundan baıka türlü düıiınemez. 
halya'nm bir yıllık ihtiyacı biı 

milyon bet yüzbın tc-ndur. Hnlb ıkı 
Amerika'da ,.e onn bağlı olan y«-.r • 

lerde yılda 120.000 000 ton petrol 
çıkarılır ki bu milrdar, bütıin dünya 
ihracatının beşte üçü .-temektir. 

Fakat Amerika'nm bu vaziyeti, 
Milletler Cemiyetine bağlı milletle
rin bu İfte doğru '..lya yanlış bir yol 
tutmuı olmalan üzerinde tesir yapa
maz. 

Bu milletler kendi aralarında hem 
kanun, hem de ahlak bakımından 

Mldırganlık edf' .. 1 bir millete petrol 
gibi bir harb malzemeu vermemek 
mecburiyetindedırler. 

Bu tedbu· oir kere alındıktan son

ra her halde Amerikalıların sağdu -
yuıu bunun tesiri altında katacak v" 
petrol ihracatının sulh zamanında

kinden fazla tahdid eltına alınacak
tır. 

Amerıka, milletler cemiyeti ile el
birliği etmek durumWlda değildir. 

Fakat • yanılmadığımızı ümid ede . 

daki bedihilik, şu yukardaki sualimizi mana
sız bile kılabilir. 

tün cephe boyunca gerek ferdin gerek ise 
camianın hayatında yarattığı yeni nizam ile 
birlikte görecek ve anlıyacak olanlar, bizle
riz, bizim neslimizdir. 

Ya~an: Norb~rt von BISCHOFF 
Turkçeye çevıren: Burhan BELGE 

r.ıun taşlara intikal etmiş tarihini temsil e -
den, asırların hayatını ·ekillendiren saray -
lara rashyamazsmız. On dokuzuncu ve yir
minci yüzyıldaki padişahlar yalnız, dört ay
rı sarayda yaşayıp hüküm sürmüşlerdir. 
Hem yaptıkları yazlık köşkleri hesaba kat
mamak şartiyle. Onlar bile her biri tek başı
na şu fani dünyaya kendi sarayını ifüştir
miş ve ölüm yahud ihtilalin gelip kendi
sini oradan kovmasını beklemiştir. Ya bun
ların, kapüsinler mağarası, Saint - Denis 
mağarası, Saint • Pierre mağarası gibi yer -
altı aile mezarları nerededir? Hakiki göçebe 

Türkler, Anadoluda, binlerce yıllık var
lıklarında az tesadüf ettikleri 600 yıllık bir 
yerleşme devresi tanımışlardır. Gerçi batı 
tarihi bakımından 600 yıl muazzam bir dev
redir. Çünkü batı insanlığının, içine yığılıp 
sıkıştığı daracık Avrupa'da, 600 yıl birçok 
politik hadiseleri, birçok inkişafları, yükse
lişleri ve inkirazları ihtiva edebilir bir dev
redir. Fakat Asya'nın zaman ve mekan ba
kımından olan sonsuzlukları ile karşılaştı -
rmca, bu 600 yıl, milletlerin hayatında bir
den, kısacık bir merhaleye inkilap eder. Bu 

Türk insanı ve bilhassa türk camiasının 
karakterine milli damğasmı vuracak olan 
tabakalar, yirminci asra kadar, öyle bizım 
batıda anladığımız mana da, yerleşik değil
di. Türklerin büyük bir kısmı. Anadou step-Böyle bir şey oldumu, mevcud eşyadan 

bir iki denk yapılır ve bunlar bir arabaya 
yükletilerek yeni yuvaya gönderilir. Bütün 
hayat, bir göç silsilesinden ibarettir. 

Türkler arasında, dört kuşak ötesindeki 
.dedenin evini gösterebilecekler pek azdır. 
Eger varsa, böyle bir şey, fevkalade ve bir 
defaya mahsus seraitin mahsulü demektir. 
Çünkü, sultanların evleri bile böyle bir tra
disyona şahidlik edemez. 

İstanbulda, bir Alay Sultan sarayı var
dır. Bunlardan birçoğunu da, ihtilallerle 
yangınlar, ihmallerle halkın gazabı, silip 
süpürn ::şti.ir. Fakat Viyana'daki Habsburg
Jar sarayı, fransız kırallarmın Louvre'u, Ro· 
ma'daki Papaların Vatikan'ı ile mukayese 
ec wbilece~imiz Sultan saraylarından hiç bir 
eser bulm 1azsımz. Osmanlı Hanedanmm 

ti 'tselic:ni dünyaya hakim oluşunu ve in -
ı r ., zını anlatan, bir cihan imparatorluğu-

hakanlar gibi, nerede ölmüşlerse oraya gö
mülmüşlerdir. En çok, bunlara birer türbe 
yapılmıştır. Türbe halbuki, yaşarken da ..... r-ı 
sandukaları üzerine ördürdükleri bir cadır
dan başka bir şey değildir. 

Nasıl olmuş da, osmanlı hanedanı zama -
nında Anadolu'yu 600 yıla yakın bir müddet 
elinde bulunJurmuş olan türk milleti. kendi 
göçebe vasıflarım bu kadaı uzun bir ikamet 
devresinde muhafaza edebilirmiş? 

Bu sualin cevabını verirken, milletlerin 
ruhunda belirip silinen atavik temayüllerin 
esrar ve hikmeti önünde. tevazudan ötürü 
bir cehalete sığınmak mecburiyetinde deği
liz. Hatta iki sebeb gösterebiliriz ki bunlar-

itibarla, uzun bir göcebelik devrinin bir mil
letin ruhunda, derinliğine doğru, bırakmış 
olacağı izleri, 600 senelik bir yerleşme dev
resinin kolay kolay silemiyeceği, anlaşılır 
bir şeydir. 

Bundan başka, bu 600 yıllık yerleşme dev
ri, ancak tarih ve politika bakımından bir 
yerleşmedir. İnsani ve sosyal bakımdan, bır 
yerleşme değildir. İnsan olarak, türk, yer • 
leşik değildi. Ancak şimdi, yerleşik olmak 
üzeredir. Bu yerleşme hadisesini, onu ihata 
eden trajik hava. onun istilzam ettiği mü • 
cadeleler ve istediği kurbanlar ve onun bü · 

lerinde bugün dahi göçebe bir halde yaşa • 
maktadır. Geriye ı.alanlar ise. köylüler - as
kerler • memurlardır. 

Ekseriyetle kendi toprağına sahih olmı
yan ve yapıcılıkla geçinen türk köylüsünün 
çiftine sapanına bağhlığı, batıdaki meslek~ 
daşına nazaran ne kadar zayıftır, bunu bize 
demin anlatt1ğımız evi kafi derece ispat et
miştir. 

Bu Anadolu köylüsü halbuki, hayatının en 
olgun ve en verimli yıllarım. çokluk köyün

den uzakta gecirmistir. Çünkü Mesih'in 
anası Meryem gibi, Anadclu, asırlarca, yav
rularını osmanh imparatorluğunun şan ve 
şerefine feda etmiştir. 

(Sonu var) 



ULUS SA~ FA r-

• ~ otuz i { · a ke 
daha açılıyor 

• 
ı 

a ·e . ııkilaı) 
Partimizin bütün yurdda istil · 1imı 

zin değerini ve inkilabımızın büyüklüC"" 
nü halkımıza anlatmak için büyük bir 
isabetle tertib ettiği konferanslar her 
tarafda umul~ndan daha büyiik bir he· 
yecan ve çok geniır bir ilgi uyandırmış. ı 

lir. Şimdiye kadar yurdun her kö,esin. 
den gelen ve gazetemizde çıkan haber· 
lere ilave olarak bugün de aldığımız tel · 
grafları yazıyoruz: 

Tnıumı ~Yazımı 

llükfımet hazırladığı lianun pı·ojesini 
ınartta f(amutaya verf"(~ek (E.ı§ı 1. mci sayfada) 

Uirinci kısım 
Sa.at ıs de 

1 - htihlill mar§ı 
Cumur ba!kanhğı orkestrası 

2 - (AJ Açma söylevi 
Recep Peker 

lB) Söylev 
Nafi Kansu 

3 - Koro 
Ankara halkevinin kendi koro&v 
idare eden Adnan 

Koro programı 

1 - Giriş korosu - Öz ıoy piye· 
•lDOen 

2 - Zile turküsü 

3 - Dokuz eylül " 
4 - Koro etüdü 
5 - Ge1.çlık yürüyor 

q - Saksafon konseri 
Nihat - Piyanoda Sadri 

5 - Cumur Başkanlığı filarmonik or
kestra konseri 

Şef Ernest Praetoriu& 

Program: 
ı - Ha.w.n f erid 

AJ Prelüt n iki danı 
B) U~ orkeıtra parç.au 

J - Zeybek 
il - Çifte tem 

IH - Sirto 
2 - Ub·i Cemal 

Kon5ertino 
(Piyano M>io ve wkatra) 

Solist: Bestekar 
On dakika istirahat 

3 - Ul i CemaJ 
Ba.rram 

4 - ecil Kazım 

lim · amerikan milletinin doğruyu ve 

yanhtı ayırdedebileceğine İnanıyo · 
ruz. Aynı zamanda bütün bir dün
ya, muum bir millete kartı aaldıraıa 

Aldırgana petrol vermemek için söz· 
birliği ederken amerikahların bu 
birle§ik dünya cephesini bozacakla. 
nna ve petrol vermeie devaın ede -
c.eklerme inanmamak lazımdır. 

Fakat milletler cemiyetine bağh 

elan memleketler, kolayını bularak 
ltalya'ya petrol satıfı yapmakta de -
em edecek olurlarsa o zam.an Ame. 
Hkanın da bu yoldan gibneme.ııi için 
N-beb kalmaz. 

Olan işler bu ş~kilde olmaktadır. 
Milletler cemiyeti, ilk zecri tedbirle

ri aldrgı ve bu yolda hızh adımlarla 

yürüdüğü sıralarda Amerika da ken• 
di petrol ihracatıns tahdid edecek 
t~dbir almayı dütünüyordu. 

Ondan sonra Laval - Hor felaketi 
ba~gost-rip Cenevre'de petrol iti SÜ· 

rüncemeye bırakılınca, pek tabii su
rette, Amerika'da da reaksiyonlar 

ban-:östermiştir. 

En i~ isi. milletler cemiyetine bağ
lı olan devletler, kendi paylarına dü
ıen ,·azifeyi yapsmlar. 

Ancak bu auretledir ki amerikalı
lara kendilerini saydırabilir ve dedik
lerini dinletebilirler. 

Tefrika: 9 

A) iki orkestra paı·çasl 
1 - Bir yaz andıcı 

il - Şiir 
B) Çifte tem 

On be§ dakika istirahat 

ikinci kısım 

6 - Halkevinde halk ve gençlik 

Dokümanter filmi 
Senaryo ve reji Münir Hayri 

Operatör Kenan 
Bu film her şeyi Ankara halkevi a· 

telyelerinde hazırlanmış memleketimiz
de ilk dokümanter sinema deneme.idir. 

7 - ilkbahar sabahında çiçekler ve ke. 

lebekJcr 
Hazırhyan ve sahneye koyan 
Öğretmen Mualla Senai 

ve 
Talebeleri 

Necip Yakup, David Zirkin orkeat. 

resiyle 

Seniha 

Çiçekler 
Sevinç 

Mualla 
Mahmude Melahat 

Küçük kelebekJer 

ldal 
Nedime 
Nihil 

Hayrunni .. 
Slıliha 

Neriman 
Safiye 

Feriha 

Celile 
Olker 
Muzaffer 

Bahar kızları 

Nuriilih 
Şah ende 
Meliha 
Vesamet 

Büyük kelebekler 
Melahat 

Kimuran Nevin 
Piraye Yulide 

Bu esere aid kostümler: 
Bedia, çiçekler Münire, dekor Hami. 

Not: Her pazar Cebeci Musiki Mu· 
aJlim mektebinde verilen konser, orkest
ra balkevinde meşğul olduğundan bu 
hafta verilmiyecektir. 

Arazinin acele tahriri 
hazırlığı 

1936 finans yıh başmda yapılacak o· 
lan arazinin acele tahriri işleriyle uğra§· 
mak üzere finans bakanlığı merkezde 

bir arazi tahrir !"besi kunnuştur. Bu 
"1be direktör muavinliğine 150 lira üc. 
retle varidat genel direktörlüğü bina ve 
arazi kalemi şefi Suad tayin edilmiştir. 

Bu haf ta ki maçlar 
Ankara ayaktopu kurulund~n: 

22/2/936 Cumartesi 
1 - Çankaya - Demirspor ikin

ci ta.kımlan saat: 14,30 Yargıç: 
Hadi. 

2 - Gençler Birliği - Güvenç ı
por ikinci takımlar saat: 15,45. 
Yargıç: Necdet. 

231 21936 Pazar 
3 - Çankaya - Mubaf ız Gücü 

ı saat 13,30 Yargıç: Burhan. 
4 - Altmordu - Gençler Birliği 

saat: 15, 15 Yargıç.: Burhan. 

de ortaya çıkmış oldu. 

Niğde, 19 (Hususi) - Ankara hu· 
kuk fakültesi profesörlerinden, Ziraat 
bankasr hut.usi müşaviri B. Mazh.ı. 

Nedim inkılap ve istiklal mev~ulu iki 
konferansını binden fazla dinleyici önü 

de büyük bir dikkat ve alaka U) andıra· 

nık verdi. Halk üzerinde çok derin 
çok temiz tesirler bırakmı~tır. 

Sandıklı, 19 (Hususi) - Ziraat Rıın 
kası mali mÜ§aviri B. Fazıl Kunk ·t i"kı 
itip ve istikla 1 konulu iki konferan 
halkc,·i salonunda verdi. Ev hıncahınc. 

dolu idi. Konferans alaka ile dinlerıil,l 

ve halkımızın cumuriyete bağblığını bi, 
defa daha izhara vesile oldu. 

Samsun, 19 (Hususi) - Balıke~İr 
saylavı B. Örge Evren ikinci konferan· 
sını iki bin dinleyici önünde verdi. 

Konferans ilgi ile dinlendi. 

Muğla, 19 (Hususi) - Mardin say
lan B. Edip Ergin Muğla ve Milis haJ
kevlerin e konferanslarım verdi. Hal -
lmnn canh bir ilgi ile. dinledi. DinleyL 
ci sayısı beş bini geçiyordu. 

Şarkı Karahiaar. 20 (Hususi) 
HaJkevinde B. Talat Sabuncunun verdi 
ğİ konferanslar büyük bir ilgi ile dinlen
mittir. 

Eskiıehir, 20 (Hususi) - Ekono. · 
bakanlığı işçi bürosu şefi B. Kasnn'm 
haJkevi salonunda verdiği inkilap ve iı. 
tikli.) konferanılan çevremizde büyük 
bir ilği uyandırmıftır. 

Konya, (HuıuıiJ - Ziraat bankası 
muamelat yargenel direktörü B. Hulki 
evvelden hazırlanmıt olan ıinema salo • 
nunda istiklal ve inkılabımızı etra'·. ' ' 
anlatan iki konferans vermiş ve çok ı. 
lnşlanmışbr. 

Kayseri, 20 (Huıuıi) - Amasya aay
lavı B. Eaat Uray ikinci konferansını da 
halkevi salonunda vermiı ve alilka ile 
dinlenmiştir. 

Dursunbey, 20 (Hususi) - Balkesiı· 

orta okul öğretmenl~rinden B. Kazunın 
inkilap ve istiklal mevzuları üzerinde 
verdiği iki konferas büyük salonu hın
ca hınç dolduran halkın yÜrekten gelen 
alkışları ile sık sık kesilerek dinlenmiş· 

itr. 

Muğla, 20 (Hususi) - 1ki giindüı· 
Muğla ço kheyecanh günler yaşıyor. Bu 
heyecanı doğuran Mardin saylavı B. E
dip Ergin'in iıtiklal ve inkilabımız hak
kında verdiği konferanslardıl'. Halkıı .. '" 
partimize teıekkür etmekte ve boyuna 
konferanslarm tekrarlanması dileğini 
göstermektedir. 

Uşak, 19 (A.A.) - B. Refik incenin 

inkilab ve istiklal mHzulan: etrafmda 
verdiği konferanada halk.evi aalonunda 
iki binden fazla dinleyici bulumnuıtur. 
Hava müıaid olsaydı konferanslar bir 
alanda verilebilecek ve daha büyük bir 
kalabalığın bunları dinlemesi kabil ola. 

caktı. 

( Ba1ı 1. inci sayfada) 
olacaktır. Yaznn başlamadan eve! hare
ket haline geçmiş bulunan şimendüfer 
ve vapurlarla yazım ve kontrol memur 
!arına tahsis edilen vesait müstesna ol. 
mak üzere diğer bilumum kara ve denİL 
vasıtaları o gün bulundukları yerden a~. 
rılamıyacaklardır. 

Yerli, yabancı, misafir herke& kendı 
ni ve ayle efradını vilayet, vesayet ' 
hizmetinde bulunanları; otelciler, hn 
mamcılar, pansiyoncular, miıoafir ve k. 
racılaı-ını resmi ve hususi müesse!<elcı 

müeı;seselerindeki memur, müstahde•ı 

n i~çilerini yazmağa, yazdırınağa, iste 
nilen mallımatı vermeğe, ve vesaiki goı. 
termeğe mecbur olacaklaı-dıı·. 

Yazım zabıtları ile ana kütüklerin 
ve hüviyet cuzdanlarına alakadarların 

parmak işaretlerinin alınma ıı ve 15 ya. 
şını bitiren erkeklerin fotograflarının 

yapıştırılması mecburi olacaktır. Fotog. 
rafçı temini mümkün olmıyan yerlerde 
parmak işaretiyle iktifa olunacaktır. Ya
zım sonunda toplanan zabıtlardan tam 
ve sarih malUnıatı ihtiva edenler ana kü
tüklere geçirilecektir. Yazım ıırasında 

kendiferini yazdırmıya her ne suret-

le olursa olsun yazım harici kalanlar 10 
liradan 50 liraya [{,tdaı· para cezasına 
çarprlacaklardu-. Verilecek yeni hüviyet 
cuzdanları yirmişer kuru05luk harç pulu
na ve beş kuruşluk damga resmine tabi 
olacaktır. Fakirlıkleri en buyük mülkiye 
me nuru tarafından tasdik olunanlar harç 
pul ve resimden müstesna olacaklardır. 

Yazım neticesinde tesis edılecek nu

fus kayıdları aleyhine hüviyet cuzdanlc1-
rının verildiği tarihten itibaren bir sene 
içinde itiraz edlmezse kayıdlar katılcşe. 

cektir. itiraz asliye mahkemeleri taratın· 
dan tetkik ve bir karara bağlanacaktıı. 
Makbul mazeret olmaksızın teklif edilen 

yazıcı ve kontı-ol memurluğun ı.ı kabul , e 
ifa elıniyenler, yazım memurlarının is 

ted kleri malumatı veı-miyenler. veya 
hakikat hilafına beyanatta bulunanluı· 

ve gayri sarih '·esaik gösteı·enleı· yazı · 

mın yapıldığı yerin idare heyeti kru·arivle 
10 liradan 50 liraya kadar para cezasına 
çarpılacaklardır. Bütün cezalar kati ola-

cak ve vermiyenleı- hakkında sulh #Jl"hkP.
melerince hapis karan verilecektir. Ha
pis müddeti bir ayı geçmiyecek, temyiz 
de edileruiyec,.ktir. 

Kısa Dış Haberler 
* Şimali Çindeki japon 

nwıwı yakmda iki binden 
çıkarılacağı bildiriliyor. 

ıarnizo· 1 
dört bine 

* Amerika deniz. bakanhiı 35000 
tonluk bir harb ıemiai yaptırmak Ü· 

zere 50 milyon dolarhk fevkalade 
tahaiaat istiyecektir. 

* Paraguay aailerinin ıefi oJup 
cumur reisliğine aeçilen alpay Franko 
yeni kabineyi kurmUflur. Yeni hüku· 
met Bolivya ile yapdan sulh andla§· 
maaım sayacaktır. 

* Ozakada bir zelzele oJmut. üç 
kiti ölmüt ve birçok evler yıkılmıt ve 

on iki yerde çıkan yaı.ıgm aöndürül
müttür. Tokyoda da zelzeleden bet 
kiti ölmüf, 16 kiti yaralanmıtbr. Bu. 
rada da 29 ev yıkılmrftır. 

* Kumandan Albem, Ramilis 
zırhlısında ölü olarak bulunmuıtur. 

Meselenin bir kaza olduğu sanılmak· 
la beraber tahkikat yapılmaktadsr. 

* Kromvell tayyare meydanında 
bir tayyare dü~mÜ§, iki kiıi ölmüıtür. * Japonyadaki umumi seçimler 
hadisesiz geçmiı, fakat birçok istin
kaflar olmuştur. Bazı yerlerde istin· 
kaf edenlerin nisbeti yüzde kll'kı 
bulmuıtur. 

:;: Danimarkada kar yüzünden 

birçok §ehirler tecerrüd ebni§ halde

dir. Askerler karla kuşatdmıt inaan

Jarı kurtarmağa ve demiryollannı te. 

mizlemeğe çalıııyorlu. Almanya ile 

irtibat kesilmit gibidir. 

* Florida açıklannda pervanesini 

kaybeden bir İngiliz gemisini, latern 
Prins adh başka bir vapur yedeğine 
aJmıştu. 

* Romanya kıra.liçesi, ağır hasla 
olan kız karde§ini &Örmek için evelki 
ıün Almanyada Langenburg•a gitmış
tir. 

* Romadaki alınan büyük elçisi
nin Berlia yolculuğunun sıyaaa.I se· 
beblerden yapıldığı hakkındaki ha
berler Roma mahfiıterince tekzib e· 
c:Ii1mektedir. 

* 1 eyJulden itibaren Sovyet Er
menistanındaki Erivandan kalkan 
trenler, aktarmasız olarak Tebrize 
kadar gideceklerdir. 

* Sovyel buz.kıran gemisi Çaumı
an'm 28 tayfa&ı ile "Çek" adası ya
kıolarmda battığı bildiriliyor. * Y ugoslavyanm kara ve deniz or
du lan büdcesi 2.309 milyon dinardır. 

* Romanya ile Sovyetler 
araamda puaport vizelerinin 
rılmaaı ha.kluuda bir anlatma 
dıiı yolundaki haberi Rador 
tekzib etmektedir. 

birliği 

kaldı-

yapıl· 

ajanaı 

* İngiliz &il&hlamna programı do· 
Jayıaiyle aili.h fabrikalarmm akaiyon
larmm yÜkaelmesi yüzünden bazı ape· 
külatörJerin yapbiı karlar hakkında 
avam kamarasına bir sual takriri ve_ 
rilmi§, B. Baldvin cevaben tayyare 
ve motör aipari§lerinin kontrol edildi
ğini ve ilerde de edileceğini, hükü
metin spekSlatörlere karşı bir §ey ya
pacak halde olmadığım söylemiştir. * Yunan kıralı ikinci Corc, veli. 
ahtla beraber Yanyaya gitmek üzere 
Prevezeye hareket etmi§tir. 

* ispanyada §İddetli su baskınları 
olmaktadır. Endülüste 2500 ayle a
çıkta kalmı§ltr. Ölüm olup olmadığı 
belli değildir. Zarar büyüktür. 

TOPYEKUN HARB 
Milletin manevi birliği, hiç bir suretle 

kendini müdafaa edemeden, tamamiyle kay
bolup gitti ve dolayısiyle. mukavemet kuv
veti de kalmadı. Bunun üzerine, müdafaa or
dusunun da birliği gevşiyerek sallanmağa 
başladı, ve düşman karşısına dikilmiş ola:1 
ordu parçalarının, kaydettikleri kahramanca 
hareketlere rağmen, bu birlik de yıkılıp 

ği büyük umudlara mukabil, ancak bu neti
cenin seyircisi olabildi. 

Avusturya - Macaristandaki ihtilalin ka
rakteri bir parça daha başka idi; çünkü ora
da, romenlerin, sırpların, hırvatların, slo
venlerb, ceklerin de milli kuvvetleri tesirle
rini göste~diler. Fakat bu kuvvetler de, ken
di saltanatlannı ''hürriyete kavuşturulmuş,, 
adı verilen milletlerin üzerinde kurmak için, 
1870-71 de Fransada olduğu gibi, yahudiler 
tarafından istismar edildiler. 

Ancak, bu gibı vaziyetler pek h<;saba ka
tılır şeyler değildir; hususiyle, üstün bir kuv 
vetle cenkleşmek icab edince, böyle bir 'ey 
akla bile getirilemez. 

Yazan: General Ludendorf 
Türlu:e)ıe c e viren: Hikmet TUNA 

'"Eger biı ·ı~·• "'" katılacak olursak, harb 
IJa:ıi)etıne gırdigimiı: her memleketin, se . 
hr.b ı < eJ a sebebsiı: olarak, huzursuzluk du-
3anlar.nı, memnun olmıyanlarını, bayrağı • 
mum altında toplanmış göreceğiz.,, 

İşte bu suı etle, di.!nya harbmda, düşma~1-
l· -nn z bunu, devletlere üstün kuvvetlerin 
g ... niş ölçüdeki direktifleriyle, fili bir şekle 
c:okmağa mu\ affak oldular. 

Bu biribirlerine bağlı elan şeylerden ha
err olmayan ulus, kendini mezellet ve vaid
ere kaı tırarak. henüz adamakıllı güven altı

na alamadı::.ı manevi birliğini, kolayca elin-
ı en saln erdi; bu vaziyet karşısında, hükü

mct, hiç bir çareye başvurmadan, ulusun bu 
h ne ::ıeyirci kaldı. Ve benim, büti.in gay
:re. 1.: rime ragm en, hi.iı\'.Üme1:in, vaziyetin ve
hametim ul:.tsa anlatmaması ve müdahale et
meme~i yüzün den, i şlerin böyle bir bicim al
ması zaruri idi ki, net ekim bu ;..-aru ri vaziyet 

gitti . 
Bunların verdiği netice, uTU.su, elinden sı-

lahı alınarak, yahudi milleti ve Roma kilise
siyle, düşman milletlerin gayelerine teslim 
etmek oldu. 

Rusyadaki ihtilalin seyrini de kısaca ha
tırlatmak isterim. 

Yahudi, mason ve Roma o ene kendileri 
' b ·ı tarafından dehşet içinde bırakılıp ifsad edı -

mis olan rus milletinin geniş çevenlerinde
ki, haklı veya haksız olan hoşnudsuzluğu el
lerine alarak, çarlığı devirdiler, çarlık o:
dusunu imha ettiler: bolsevik ihtilalinde, ı
şitilmemiş bir ölçüde ka~ döktürerek. sık
boğaz ederek, rus milletinin kuvvetini yok
ettilcr ve nihayet böylelikle. yahudiler, ru.s 
ulusunu, musevi usulivle hoc'Yaı:lan kesilebı
lecek bir h ale cretirdil~r : Rr::,,::ı ic:P, h<>~l erl i-

Bu, hulasa halindeki hakikatler, birer 
ciddi harb görgüsüdürler. Bunları tekrar et
mekten maksadnn milletlerin manevi birli ... .. . , 
gı ıle beraber müdafaa kuvvetlerini de yı-
kan, Lord Canning tabiriyle "memnun olma
yanların". ne tarzda faaliyete geçtiklerini, 
müdafa ordusunun, kendine destek olacak, 
m?nevi birliği ve manevi kuvveti olan bir 
mıllete ne kadar ihtiyacı olduğunu göster· 
mektir. 

Yalnız, bir ordu, düşman ordusunun veya 
ordularının kudretini, düsman milletinin 
kuvvetini ilk saldınşta kırıtiağa muvaffak o
J~cak olursa, ulusun manevi birliği, belki, be
nım bu izah ettiğim kadar, mutlak tesirini 
" Österen hir eh ı"miyet ifade etmiyecektir. 

Harb başlar başlamaz, ülke içindeki ''meın
nun olmayanlar" ın da, en büyük ölçüde fa 
aliyete geçtiklerini ve ilk saldırışla zaferi 
temin etmek umudunu, yıkabileceklerini dü
şünmek gerektir. Bu gibi imkanlar ne kadar 
çok olursa. düşman. bu imkanları, o nisbette 
daha kuvvetle istismar edecektir; bu, şu de
mektir ki, düşman, daha harb başlayınca, 
doğrudan doğruya, düşmanı olduğu u
lusu hedef almağa çalışacaktır. Harb tecrü-

1 erinden bir parça daha kaydedelim. 
Kendi birliğinin, yukarda krokileri çizi

len merhametsiz düşmanlarım, aynlrk ve 
parçalanmasının sebeblerini apacık görme· 
si, bunlara karşı icab eden doğru tedbirleri 
cıJması ve, bir ulusun ne suretle birliğe va
racağını kavraması, her millet icin en ehe
miyetli bir vazifedir. Topyekun harbın ulu
sal ödevi emrettiği gibi, ulusun birliğe var
ması hususunda faaliyete geçmelerini, top· 
yekfuı politikayı güdenlerden istemeleri de, 
keza, topyekun harbı güdenlrein en önemli 
vazifelerindendir. (Sonu var) 
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Bertha koşarak aşağı indi. Çağı
ran Harry idi. 

- Sen misin Ber, dedi. Dinle, 
biraz gecikeceğim, bir taksiye binip 
kahil olduğu kadar çabuk gelece 
ğim, fakat yemeği on ~akika kadar 
geciktir .. olmaz mı? Her şey yolun
da mı? 

- Evet, her şey tamam. Oh!... 
Harry? 

-Ne? 
Söyliyeceği ne idi} Hiç. Yalnız. 

kendini, biran, ona yakın hissetmek 
istiyordu. Budala gibi şöyle bağıra· 
mazdı ya~ Hava bugün harikulade 
idi, değil mi? 

- Ne var? 
Bertha: 

- Hiç . . . anlaşıldı, dedi ve me
deniyetin ne sersemce bir şey oldu
ğunu düşünerek mikrofonu yerine 
koydu. 

Akşam yemeğine mısafirleri var
dı: Narman Knight'ler - huzur ve
rici bir çift: erkek bir tiyatro kur -
mak üzere idi ve kadın pek hararetli 
bir surette eviçi süsleriyle uğraşı 
yordu; - yeni bir şiir kitabı neşret
miş ve herkes tarafından yemeğe ça
ğmlması adet edinilmiş olan bir genç, 
Eddie Warren, ve bir de Bertha'nm 
bir "keşfi", Pearl Fulton adında bir 
kadın... Mis F ulton ne iş yapardı? 
Bertha bunu bilmiyordu. Kulübte 
biribirine rastlamışlardı ve Bertha, 
acaip hali olan her güzel kadın için 
yaptığı gibi onu da sevmişti. 

Asıl can sıkan şey, ikisi de ka~ 
kere birlikte gezmiş ve birçok da ko
nuşmuş oldukları halde Bertha'nm 
onu hala, bir dereceye kadar, anlıya
mamış olması idi. Mis Fulton'da na
dir, hayran olunacak bir i:lÇık sözlü
lük vardı, fakat bundan ötesini an -
lamak kabil değildi. 

Onun ötesinde başka bir şey var 
mı idi~ Harry'ye bakılırsa hayır, yok 
tu ve dediğine göre Mis F ulton 
biraz, "renksiz", biraz "soğuk" tu. 
Belki de biraz beyin kansızlığma uğ· 
ramıştı. Fakat Bertha, kocasına hak 
\'ermek istemiyordu, daha doğrusu 
şımdilik ... 

- Hayır, başını hafifçe yana 
eğışi. gülümseyerek oturuşu bir şey
ler gizlemek ve bunu da benim bu 
Jup meydana çıkarmam lazım, Har
ry. 

Harry cevab vermişti: 
- Her halde miydesi çok sağ

lam olacak 
O. Bertha nm atılışlarını bu gibi 

cevablarla durdurmak itiyadında 
idi: "Karacığeri donmuş unun. sev 
gıli kızım" yahud "basit bir yel 
toplanması" ve yahud "böbrekleri 
hasta ...... ilaahır. izahsız kalmış bir 
sebeble Bertha, bu koııuşma tarzını 
beğenirdi de .... 

Bertha salona girip ateşi yaktı. 
Sonrı-.ı, Marıe'nin pek dikkatle sırala· 
mış olduğu yastıkları birer birer top
layıp kanapelerin ve sedirlerin ü~e 
rine fırlattı. Bütün fark bunda idi; 
salon hemen canlandı. Son yastığı 
da atarken onu hırsla, sonsuz bir hırs 
la göğsünün üstünde sıkmakta oldu
ğunu farketti. Fakat bu farkediş 
gr)ğsündeki ateşi söndürmedi, tam 
tersine .... 

Salonun pençereli kapıları, bahçe~ 
ye çıkan bir balkona açılıyordu. Bah 
çenin dip tarafında, bütün çiçekleri 
açılmış büyiik bir armud ağacı yük
seliyor, masmavi gök yüzüne sığın 
nuş gibi, btitün olı:;unluğu ile, orada 
duruyordu. Bertha, aradaki mesafe· 
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ye rağmeıı, onun ne bir tomurcuğu 
nun, ne bir yaprağının solmamış ol 
duğunu hissediyordu. üaha aşağı 
tarda, ağaçlaı üstünde, bol çiçekle 
rinin ağırlığiyle başlan bükülen kıı 
mızı ve san lale fideleri sanki gölge 
lere gizleniyorlardı. Külrengi bir k(; 
di, çimenliğe kamını sürterek gerin
di; bir kara kedinin hayalı onun ar 
dı sıra kayıyordu. Bunları bu derect 
gergin, bu kadar hızlı görmek Bert 
ha' yı tuhaf tuhaf titretti. 

- Bu kediler insanın tüylerim 
ürpertiyor! diye mırıldandı ve pen 
çereden çekilerek odada dört asağı 
beş yukarı dolaşmağa başladı. 

Sıcak odada fulyalann kokusu 
pek ağır hissediliyordu. Pek mi ağır? 
Hayır, hiç de öyle değil! fakat Bert· 
ha, bitkin bir halde imişcesine, elle
riyle gözlerini uğuşturarak, kendim 
bir sedire attı. 

- Ben çok bahtiyarrm. pek bah 
tiyanm, dedi. 

Bütün cıcek lerini vermiş güzel 
armud ağacını, kendi hayatının bir 
sembolu gıbı, sanki göz kapakları 
nm üzerine nakşedilmiş göriiyordu. 

E\·et... hakikaten bahtiyardı. 

Gençti. Heı vakitkinden daha çok 
sevişen Harry ve kendisi, tamamiy· 
le iki arkadaş gibi, iyice anlaşıyor 
\ardı. Çok sevimli bir çocukları var· 
dı. Para meseleleriyle zihinlerinı 
yormuyorlardı; her bakımdan ken· 
dilerini tatmin eden bu evle bu hah 
çenin sahibi idiler. Ya dostları ... Mo
dem, heyecanlı yazıcılar, resimci
ler, şairl~r. yahud sosyal işlerle ilgi· 
li insanlar, yani tam istedikleri cins 
ten dostlardı. Sonra, kitablar vardı, 
musiki vardı. Bundan başka harikul
ade küçük bir terzi kız da bulmu~ -
tu. Yakında Avrupaya seyahate çı · 
kacaklardı ve aşçıları onlara pek lez
zetli omletler pişiriyordu ... 

- Ben ne manasızım, ne mana
sız bir kadınım 1 

Kalktı, fakat başı dönüyordu, 
sarhoş gibi idi. Bunun sebebi ilkba
har olmak lazımdı. Evet, ebeb ilk
bahardı. Şimdi kendini öyle yorgun 
hissediyordu ki yukarıya kadar çı
kıp giyinemiyecekti. 

Beyaz bir elbise, jad'dan bir ger· 
danlık, yeşil çoraplar ve iskarpin
ler... Bunları hususi bir ınaksadla 
böyle düşünmemişti. Salonun pence
resinden bakmadan saatlerce önce 
böyle giyinmeği kararlaştırmıştı. 

Üzerindeki ince elbiseyi tatlı tat· 
1ı hışırdatarak hole giren Bertha, ya· 
kasında ve önünde sıra sıra kara may 
munlarm koşuştuğu acaib bir porta· 
kal rengi mantoyu üzerinden atan 
Misters Knight'i öptü. 

- .. Neden, neden, ama neden bur 
juva sınıfı bu kadar kendi bilgisizliği, 
kendi görenekleri içinde kapanıp kal 
mıştır, bu kadar zevksizdir) Yavrum 
ancak bir tesadüf sayesinde ·buraya 
gelmiş blunuyorum; bu tesadüf ise 
Norman'dır. Çünkü mcı.ymunlara kar 
şı olan aşkrm trendeki insanları Öy· 
le şaşırttı ki bir tek insan gibi kalktı
lar, gözleriyle adf!ta beni yediler. Gül 
miyorlardı ... Alay etmiyorlardı ... Be· 
ni ok gibi delip geçen dimdik bakış· 

larla süzüvorlardı. 
Narman, bağadan geniş kenarlı 

monokl unu gözüne yerleştirerek: 
- Anlatırsam darılmazsın değil 

mi, Face) dedi) - Onlar evlerinde 
ve dostlarının yanında biribirine F ace 
ve Mug derlerdi - Asıl işin tuhafı. 
F ace'in buna dayanamaz hale gelince 

Memlekette atıcılığı geli§tİr 
mek için Türkiye idman cemiyet 
/eri ittifakı tarafından hazırlanan 
atıcılık talimatını, ehemiyeti dola 
yısiy/e nefrediyo:-uz: 

BAŞLANGIÇ 

Savaş tekniği eski devrirlere bnkılııı 
ca çok güçleşmittir. Savaş, saldırnn n 

koruma vaıntaları tekamül ettikçe bu 
zorluk artmaktadır. 
Zamanımızın savaşcıları hızlı ko an biı 
tankın küçük bir deliği içinden mermi
lerini ııreçirmeğe mecburdurlar. Bu ·· · 
lerden maksat, ab!tn ve atıcıhğın a 
mnrzda en büyük bir galebe ve üstün 
lük vasıtası alduğunu tebarüz ettir
mektir. 

ı•1AK5AD VE J::SAS 
1 - At•! sporundan maksat Türk 

gencini atıcı olarak yetiştirmek ve kaı·

şısına bu yetenekte (kabiiliyet) çıkabi
lecek hasımlanndan daha evvel atmayı . 

daha evvel vurmayı bilecek üatünlüğc 

çlkarmaktır. 

Bir genç; tüfefnkte atıcılığın istedi 
diği her işi tamamile yapar ve bu ye. 
teneği her an ve her yerde gösterirse o 
genç doğ:ıııu ve iyi bir atıcı olarak yet.is 
miş memleket savga11 (müdafaa) için 
geli§mi§ aayıhr. 

2 - Sağlam bir vücut ve İ§leyen b' 
kafadan kurulmuş ve fakat atıcı olmıyan 
bir insan düşmanla yüz metre kartı kar· 
şıya geldiği zaman parmağı titrer, ata
maz ve attığını vuramaz ve en !üzümlü 
bu anda tiıfeJtktc kendi kendine bir iş 
göremez. Burada kimin tüfenği canlı 
ise o muzaffer olur. Yani kim atıcı ise 
onun tüfengi vurur. Bu ruhu tüfenge 

veren atıcıdır. 
3 Her atıcı cesur ve .:üretli olur 

Çünki attığını vurur, dÜ§manı sındırır. 
Bundan dolayı zevklenir, bu zevk zafeı 
heyecanı yaratır, zaferi doğurur. 

Fakat her cesur ve cüretli bir atıcı 

olamaz. Atıcı olmayan vuramaz vurama· 
ymca zevki kaçar. Bir atıcı olabilecek 
düşma:nn karşısında sınar. Cesaret ve 

cüreti söner, vurulur. Savaıta ise vuran 
kazanır, \'Urulan kaybeder. 

4 - Bir atıcı olmak İJİ sağlam bir 
vücut ve itler bir kafa ile atıı terbiye· 
sine snhip bulunmak iıidir. Bunu atıı 
talim ve terbiyesi ile abılar temin edeı . 

Şu halde diğer bütün sporları da alıcı· 
lığı temin edecek esaslara yardımcı olan 
itleT arasında saymak lnzımgelir. Buna 
göre sporda gayenin atış olduğunu ahı· 
ta gayenin de atıcı olmak bulunduğunu 
değişmez bir e&as olarak bilmek gerek. 

tir. 
5 - Şimdilik ülkemizde beş yerde 

"Ankara, latan bul, lzmir, Edirne, Ba
lıkesir" birer atıı merkezi açılmııtır. 

Bu merkezleri gittJkçe ülkemizin 
her yerinde açmak Halk Partimizin 

biricik omayıdır. 
6 - Yurt aavgaaı bakımından atış 

sporunun her Türk için , .. ·umu bellidir. 
Bu yüzden açılan abt merkezlerindeki 
(şimdılik 17 ve daha yuknn yaş• '-' 
bütün gençliğin atış üyeliği tabüdir.) 

7 - Haftanın çalışma gün ve aaı. • 

şöyledir. 

Yaz mevsiminde 
Cumartesi 16 dan 19 a kadar 

Pazar 7 _ 10 kadar 

Kış mevsimınde 
14 den 17 ye kadar 

9 - 12 ye kadar 
8 - Her atış üyesi bayramlar çı· 

kanlmak üzere !.,.Hanın belli çabt· 
gün ve saatlannda atış çalışma. ycrl .... İn· 
de bulunurlar. 

(Sonu var) 

yanındaki kadına doğru dönerek. 
"Siz hiç maymun gömıediniz mi?' 
demesi idi. 

- Ohl Sahi mit 
Misters Knight Norman da her· 

kea gibi gülüyordu. Bu, hakikaten 
gülünecek bir haldi. 

işin daha çok tuhaf olan taratı 
ise, mantosunu çıkarmış olan Mistere 
Knight Norman'm srrtmdaki san ipek 
li elbiseyi, soyulmuş muz kabuklarını 
bir araya getirmek suretiyle yapmış 
pek akıllı bir maymuna benzemesi 
idi. Kulaklarında sallanıp durmakta 
olan kehribar küpeleri de tıpkı bire> 
küçük fındıktı. 

(Sonu var) 

22 SUBAT 1936 CUMARTES 

Yapı 
ği. ı ulc~n : 

Oliulu 

1 - Y~pı ustası okulu için aşağıda cins ve mikdarı yazılı altı ICa
lem malzeme açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Bunlara aid şartnameyi görmek istiyenler her gün okul di-
1 ek törlüğüne basvurabilirleı. 

3 - Muhammen bedeli 4657 lira olup birinci teminatı 349 lira 
27 kuruştur. 

4 - İhale 12 mart 936 pcr:.emhc günii saat l5 de Ankarada okul· 
laı ,agısmanlığmda yapılacaktır. (393) 

Cinsi Alınacak !T't":taı Vahit fiatı 
Kereste 20 m5 3900 K(m)3 
~ra ... (Ankara) 200 m3 170 K 
Kum 230 m3 190 K 
Tuğla 80000 adet 1600 K < 100 i ) 
Çimento 600 torba 170 K 
Kireç 40 Ton 2000 K 

Tutarı 

78000 K. 
34000 K. 
43700 K. 

128000 K. 
10200~ K. 
80000 J.· 

Yek\ın 46570' 
1-673 

Konya .t\hali Banlcası 
Tiirl( Anonim Sirk.t~tinden : .. 

Konya Ahali bankası türk anonim şirketinin 1935 yı: 
ima ait ortaklar heyeti umumiyesi 22-3-936 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat doku?.da Banka merkezinde ale
lade olarak toplanacağından nİ.7.amnamei dahilisi hükiim
lerine göre on gün eveline kadar hissedarın hamil olduk la
n hisse senetlerini Bankaya vererek dühuliye almaları ve 
o gün aynı saatte banka merkezinde bulunmaları itan olu-
nur. 

Ö !!iin Konusulacalc Sözler .. 
1 - Heyeti idare layihasıyla mürakip raporunun okun~ 

ması, 

2-1935 yılı bilanc;osunun tetkik ve tasdikiyle heyeti 
idare, mürakip ve müdiranm ibrası 

3 - Kıdem itibariyle acığa çıkan kadıoğluB. Mehmet 
yerine yeniden bir üye seçilmesi. 

4 - 1936 yılı için bir mürakip tayin ve ücretin;n t"1ltrliri 
1-678 

Türl{iye İş Banka .. ı 
idare Me~li iııd~n : 

Umu iHeyetin 
Caırırı m sı 

;;:> ' 

Esas nizaınnamemizin 45 inci maddesine tevfikan hissedarlar ll· 
mumi hey'eti 26 mart 1936 perşembe günU saat 16.30 da bankanın 
merkezinde alel'ade olarak toplanacağından, muhterem hissedarla· 
rrmızın muayyen giln ve saatte bu toplantıda hazır bulunmalan rica 
olunur. 

Esas nizaınnamemizin 49 uncu maldesi mucibince gerek asaleten. 
gerek vekaleten 50 hisseye sahih olan hissedarlar umumi hey'cte 
iştirak edebilirler. Ancak vekillerin de şahsen hissedar ve rey sahibi 
olmaları lSznndır. 

Hissedarlar hamil oldukları hisse senedlerinin mikdar ve numa· 
ralarını gösteren bir cetveli mezkör nizamnamenin 50 inci maddesi 
hükmüne göre ve hissedarlardan birini tevkil suretiyle umumi hey•• 
ete iştirak edecek olanlar dahi mevzubahs cetvelde başka merkezi 
idare ve şubelerimizden alabilecekleri vekaletnameyi içtima günün• 
den bir hafta evel şubelerimize vereceklerdir. 

Müzak~r~ RııznamPsi 

clŞağıda yazıtıdır: 
1. İdare meclisi ve mUrakipler raporunun okunması 
2. 1935 senesi bilançosunun tasdiki ve idare meclisinin ibrası 
3. 1935 senesi içinde inhilal eden idare meclisi azalığına, statü 

hükümlerine tevfikan idare meclisine seçilen azanın memuriyetinin 
tasdiki 

4. Temettüün tevzi suretinin ve tevzi tarihinin tesbiti 
5. 1936 senesinde idare meclisi azalarına verilecek ücretin tayini 
6. 1936 senesi mUrakiplerinin seçilmesi 
7. 1935 senesi mürakiplerine verilecek Ucretin tavini 

1-684 

Cumur 
Ork~stra~ı 

Başkanlıe,ı Filarn oni { 

Şcfli~ndf'n : 
Filarmonik orkestrası için 150 ton yerli kok kömürü alınacaktır. 

Şartnameyi görmek istiyenler her gün Müzik Öğretmen okulu Di -
rektörlüğüne müracaat. İhale açık eksiltme ile yapılacaktır. Pazar
lığa gireceklerin 28 - 2 . 936 cuma günü saat 15 de yüzde yedi buçuk 
teminat akçeleriyle Küttlir Bakan1ığı Okullar satınalma komisyo· 
nun::ı gelmeleri lazımdır. (317) 

Cinsi Mikd:m Muhammen bedel 
Yerli kok 150 ton 30 lira beher tonu 

Tutan Teminat akçesi yüzde yedi bucuk 
4500 Lira 337 ,S Lira 

1-530 

Ankara Tapu Miidiirri0inrle ı: 
Ankaranm Keçiöreııindc ccoraklık taş ocağı mevkiinde kain hir 

kıta bağın Bekir oğlu Mustafa vert'sesi taraftndAn senetsiz tasörru
fattan namlarına tapuya tescili istenilme1·tedir. Bu yerin mülkiyeti 
h :>l.cl ,....,3 tahltôt;;ıt ve tetkil<-ıt van ılınak Ü7.t>rt 1? ' 1<l3fi ~ 
günü saat onda yerine memur gönderiler-eğinden bu verde benim 
hakkım var :HyPnlerin ellerind .. ki bel~e ile hirlikte Ankara ikinci 
mmtaka ta1>u sicil muhafızlığına yahud tavin edilen günde verine 
vararak l'\lıın mPmtmı has vurm:ıı::ın ı,jlrHrilir ( ??()) 1-?Cl2 

Karac•aht!\' Harası l\1iiclilrlii~iinrl~ı: . 
t-Maıt-936 tarihinden sağımın sonunn ..:adar istihsal olunacak 

hara vavla ve ova koyun sütleri 25 subat 93fı salı günü saat on beste 
Bt.rs;:ı baytar müdürliiğünde d eni a• tt• rm~ uı-:ıılu ilr satılacaktır. 
Beher litresine (yedi) kum · muhıımmen kıymet takcHr eıP--ic:tir. 
İsteklilnin beş yüz lira muvakk:lt temirıati:ıriyle hiriiktc ıır ı ıı-~, 
günli Bursa bavtar müdiiıl :i~ünde •es~l:i:ü! edecek ı;~ıtıcı lvı-nicıyo· 
'luna müracaat lan itan olunur. 264 1- .4?~ 



on ya 
.,ınai "e T. 

ııadolu Alab Zirai,7e ve 
t' 

nonim Sirl{eti idare He-
' ye tinden : 

Maksat şirketin bttsuliinün :ze\aline mebni ticaret kanununun 441 
inci ın .. ddcsi hükümleri tesiri altında bulunan şirketin hissedaran he· 
Yeti umumiyesi 251 3/936 tarihine tesadüf eden çarşanba günli saat 
o? beşte Konyada <ıvkat bay mümtaz yazıhanesinde toplanacaktır. 
hıssedarlarm toplantı tarihinden en a~ağı on gun evveline kadar 
hisselerinin şirket müdüriyetine teslim ederek duhuliye varakası 
<'lmaları il n olunur. 

Gf-iriiı.., üleı·Pl{ f addPler 
l - !d,m: hey'cn ı.e murakıp raporlarının kıracti. 
2-933 yılından beri kapalı bulunup emvali mmkule ve gavri 

rnenkulesi ve matlub tı borclular tarfmdan baczen alınan ve b ı 
gün hiç bir şeyi m .. vcut kalmayıp sermavesini tamamen kaybetmis 
ve fılcn dağılmış b unan sirkt:tin kanuni fesih ve tas~ivesi hak 
kma görü .lilmek. 1-683 

1.:r • 
Jna J'-ODllS: 

s~ii Rahri 1(. Satınal
uıulan ~ 

Tahmini bedeli M. Teminatı 
Cınsi ıosu J.i.ra Ku Lira Ku. 
Sıgır Ctı • 5.000 5500 00 412 50 
Kovun eti lS.000 5250 00 393 75 
Kuzu eti 2ı.OOO 5600 00 420 00 
Yukarda y<.zılı .,n. "kuzu ve koyun etınin 9 mart paz;ıı tr-ı;i rrünü 

saat 15 de İnnitte Tersane kapısındaki üiisüb:>hri satınalma komisvo 
nunda kapalı .zarfl.. ksiltmesi yapılacağından istekliler buna ait 
şartnameyi komi " Reisliğinden bedelsiz olarak alabi1irler. Tek
lif mektupları ih t un saat 14 ~ k:ıdar Komisvon Rİ\•asetine ve-
rilll1 hti 0

T (4- ı 

681 

P:o~---uı rır 1,. BiııaJar \'e l .ıt:~vazım 
J\ı r rlii rl H f!iid~ıı : 

bar ihtiyacı füiOOO tane 2 No. lu demirsiz porselen fincan ka
palr z rfla eksiltmt.ye konulmuştur. Eksiltme "8 Nisan 936" tarihin
de ve saat 15 de Ankara da P. T. T. Umum müdurlüğünde toplana
cak komisyonda yapılacaktır. 

Fincanların muhammen değeri "7200" liradır. 
T lı.plcr 540 liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesine tes

ın;n cd cek ve alacak n makbuz veya kanunen muteber banka te
mın?t mektuplarını ve şartnamede yazılı belgelerle tek1if mektubu
nu ıhtıva edecek oıan kapalı ve muhiiTlü zarfları mezkur tarihe 
tesaduf eden çarşanba günü saat on dörde kadar -scizu gecen komis
yon reisliğine vereceklerdir. 

Sartnameler Ankarada levazım müdürlüğii ile fstanbulda Jeva
zmı avnivet muavinl "{:ınden parasız olarak verilecektir. ( 421) 

] - 676 

]afıa VeJraletinden = 
Betonarma öprü inşaatT ek ilone ilanr: 

I::dime • !stanb~ı volu üzerinde (13700) lira keşif bedelli (Sazlı 
dere) köprüsü inşa~tr.1111 kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 27.2.936 
persembe günü saat 16 "n Nafra vekaleti şose ve köprüler reisliği 
cks" tme komisyon ı oda-.ında vamlacaktır. 

Rksi1tme Drtnamesj \"r huna mütcfcrri diğer evrak (58) kuruş 
muı bilinde şose ve köpd.ile. reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat (lOi'7} lira (50) kuruştur 
f stekli1erin vapın:~ nlrlukları islere aid vesikaları eksiltmeden 

tn a ekiz PÜn evel ı:öst,.rerel; Nafıa vekf.Jetinden ehliyet ve.slka
ısı almaları lazımdır. 

TJ lıf mektupları ı.rı 27.2.936 perşembe günü saat 15 e kadar 
An ıır~da şose ve !{Anrliler rı>is1 inine verilmesi Jazımdır. (218) 

1-474 

A ""flrİ Fahrikalar 
·i.·aret 1 r aleuı iııdeıı : 

6 l'o.1r Neft }agı 
2 Ton Meşe kömüni 

200 Ton Kükürt 
200 Ton Linyit kömürü 
200 Metre mikabı Kereste 
200 Ton Kurşun 

Yukarıda }azılı malzeme 2 mart 936 pazartesi günü pazarlıkla 
satın ahnacagmdan verebilece.klerin o gün saat 14 de gelmeleri. 

Şartnamesini görmek isteyenler her giin öj'.i;leden sonra ticaret 
kal~mt:rJ<' ~,.l,.hilirll'r. 1-68.5 

ULUS 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 

CEZALANDIRILAN ESNAF 
Sakarya fırını müsteciri Süleyman Koyun pazarından 68 numara

lı fırın müsteciri Emin, Karoğlanda francalacı Ali Rıza, Ulucanlar
da f.xrmcı Ziya, Akköprüde fırıncı Selim, Ulukapu caddesinde fırın· 
cı Salih, Cebecide fırmcı Ramiz, Cebecide fırıncı Mehmet hamur ek
mek ç!kardıklarından 30 zar Balık pazarında Elmadağ gazozcusu 
bcrko ıle balık pazarında gazozcu Avramın uzun müddet durmuş ga
zoz. çıka.rfükl.armdan_ on beşer, Koyun pazanndan 38 numaı:lr kan
tarıye şırke~nde Saıt, İtfaiye meydanında 8 numaralı dukkinda 
Bakkal ismatl sulu ve sun'i sirke sattıklarından üçeT, Koyun paza
rında 67 numaralı dükkanda bakkal Fuat yenilecek yağlar evsafın
da olmıyan yağ sattıeından beş, Mukaiidem caddesinde 44 numaralı 
dükkanda bakkal Mahmut un ile karışık kırmızı biber sattığından 
uç lira hafif para cezası ile cezalandm1mışlaTdı. ( 426) 

1 - 682 
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1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğu 1 
SQtm A•m~ Komisvonu ilanları 1 
MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 

lOOADET RİLYAT...I YATAK 

Tahmin edilen bedeli (2800) liıa olan yukarıda miktarı ve cin· 
si yazılı malıeme Askeri Fabriklar Umum Müdürlüğ:i satınalma Ko
misyonunca 8 Nisan 936 harihinde çarşanba günü saat 14 te Açık 
eksiltıne ile fhale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
"erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (210) lira ve 2490 numara
lı kanununun 2. ve S. maddelerindeki ves;tikle mezkur gün ve saatte 
komisyona muracaatları. { 416) 

l - 674 
M 0TEAHH1T NAM VE de açık eksiltme ile ihale edile· 

fffiSA BINA cektir. Şartname parasız olarak 
1250 kilo vakete komisyondan verilir. Taliplerin 
200 Kilo Salamastralık kösele muvakkat teminat olan ( 189) li· 

Tahmin edilen bedeli (2525) 
lira olan yukarda mikdan ve 
cinsi yazılı malzeme askeri Fab· 
rikalaı Umum Miidürlüğü satın 
alma komisyonunca 9 mart 936 
tarihinde P:i2artesi günü saat 15 

ra (38) kuruş, ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
ki vesaikle mezkOr gün ve saatte 
komisvona müracaatları. (356) 

1-596 

Anı-:ara Levazım Amırliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
1 -Asıteri konakta yaptırılacak olan elektrik tesisatı 1 O mart 936 

tarıhine mus<ıdif salı günü saat on birde açık eksiltme ıSUretiy1e yap· 
tınlacaktır. 

2 - Şart~amc v_c keşfi komisyonumuzda her giin görülür. 
3 - Ke~fı l 64 lır2 35 kurus olup teminatı muvakkatcsi 12 lira 

33 kuruştur. 
4 - Açık eksiltme iştirak edeceklerin ehliyetname ve teminatı mu

akkate makbuzlan ile Ankara levazım amirliği satın alma komis· 
yonuna glmcleri. (37.) 1-619 

!LAN İLAN 
1 - Ank;:ıra tcr'lizat anbann· 

da yapılacak olan' elektrik tesisatı 
29 'şub.,t 936 tannine müsadif c!l· 
nıartesi gıinü saat 11 de açık ek· 
!.ilone suretiyle ıap:ırılacaktır. 

2 - Eksiltme Ankara leva
zım anur]iği satın alma komisyo
nuncla vanılacaktır. Sartı~ame qe 
keşfi mezkur komisyonda her giM 
g-örülcbilir. 

3 - Kesfı ı 42 lira 80 kuruş 
olun tcminatr muvakkatesi 10 li· 
ra 7 l kuru tur. 

4 - İsteklilerin bcllı gün ve 
<-aatte tl'minatr mı•vakkat.e mak
bu?lari ile komisvonumu:ıa e;eJ-
mel .,ri. ı.-:ı:ı:n 1-549 

l - Garnizon eratının ihtiya
cına sarfedilmelc üzere 8000 kilo 
sabun 28.2.936 tarihine müsadif 
cuma günü saat onbeşte açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Ankara leva· 
zım amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi 
mez'~ür komisyonda her gün gö
rükebilir. 

3 - Münakasaya konulan sa
bun tutan 2800 lira olup teminatı 
muvakkıa+esi 210 liradır. 

4 - lsteklilerin belli .gün ve 
saatte teminatı muvakkate mak 
buzları ile ko:nisvonumuza gel· 
nıeleri. (331) I-548 

Ankara Ticaret Oda ı Başkan]ı
~ndarı: 

Odamız kong:,ası ikin~ içtimaını 29-2-?36 ~umartesi günü saat 
1'l de akdeclecegınden alakadarların teşrıflerı rica olunur. 

1 • 679 

~at·ları 
:. 

dökiilenlf'r 
Nafıa Rakanlı~ından : 

1\0 \1'0lRN KANZUK 

~.,a Ek~iri 

S;:ç• nn dökülmesine ve ke
pekler.mesine mini olur. Komo
jen saçlarm köklerini kuvvetlen. 
diri? ~ bt""ler. K 'moien sacla· 
rın ~asıdn. Tabii renklerin] 
bozmaz UttH ı.: r ·il llSl t.'& ... dtt. 
lroınoi n kanzuk saç ekııiri ma. 
:ruf eczanelerle ıtrlv:?t mağazala· ı 
:ruıda bı.ıl un.ur. 

LlNtMANTOT. KANZUK· l 
l?OV. ATfZM ANIN V.ATf 

nı''' I\ .:::ın·R 

Kayın travers ek~ iltme~i i1anı 
Aşagıda mikda.rJarı yazılı olan ceman 266495 aoct normal \•e 3705 adet makashk kayın traver · 7 _ 

tide ve 9 mart 1936 przartesi giınü sa:rt 10.30 dan itibaren ayn ayrı ihale edilmek üzere kapalı ~1

8 f p~r 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. r u 

Eksiltme Ankarada Bakanlık Malzeme eksiltme komisponunda yapılacaktır. 
!steklile.Tin her :parti iiin bizasmda yazılı mfkdar da muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vcs·

kalan ve tekhi m:ktuplarmı 9 man 936 pazanesi günü saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne verm~
Je Hizımdır. 

Her partiycait ş .. rtnamc '\9e teferruatı hizasında yazılı bedel mukabilinde Ankarada Bakanlık mal· 
zeme daı:resinde satılmaktadrr. 

J.Iikıan: Muvakkat: .. #. 
Muhammen! Şartname:: «: ;;; Teminat: 

2 ii ~ ;: Bedeli: Mikdan: bedeli:: KesHecek: Ormanlar: d 41 

Pııruler: 
o "C ~< Lira:Xş: Lira Kş: Kş: z <: 

1. inci pzrti 35640 5 77476 50 5123 83 387 Bolunun Düzce kazasındaki K.t-
rık ormanı 

2 inci parti r5~81 390 96727 70 608639 484 l~~göl kazasındaki Erikli ormanı 
'3. ündı par 49 39 390 87999 50 5649 98 440 Kı:tahyanın Tavşanlı kazasına 

bagh Domaniç nahiyesinde Kaz-

4. \ı:ıcı.; pa ti 7&0 74i7800 
mut, Eğridere ormanı 

498890 374 Zonguidtm l>evrek kazasının 

5. ir. ci P• rt ~ 87] 
Yenidağ kçasu ormanı 

1560 68727 15 468638 344 t .. 
ıtmıtiJı Adapazarı kazasındaki 

6 7VOO 
eremaJi ormanı 

ne: p rtı 9450 00 708 iS Bedelsiz Koca r · K . t ının andıra kazasın 

7. mci partı U249 
~1 Koyunağılı ormanı 

18560 85 1392 06 .. İncg00l k o azasındaki Boğazova or-
ormanı 

Hı.ru j m 1, deli OmlGn sahipleri de kendi or manlarınclan kesilmek üzere eksiJtmey~ iştirak ede· 
oihrler. ( 3CJO) 1-6722 

5AYFA 7 

Hava Kuruınu 

BUY.ÜK PIY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. inci keşide 11 Mart 936 dadır. 

Büyük ikran1İyP 35.00(} 
ljradır 

Ayrıca: 15.000 12.000 lO 000 liralık 

ikramiyelerle 20.00 O liralık bir 
mükafat vardır. 

KUrUL"" 

lkb at VekaJ~tind en: 

Ankara jstasyonundan Yenışehirde İ ktısat Vekaleti binasına 
298 ve Bomonti Fabrikası yanındaki depodan (50) ton Sömikok kö
rr.ürii taşıttırılacaktır. İsteklilerin 23·2·936 pazartesi gUnü saat on
da Vekalet Levazım Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müra-
caatları. (402) 1-649 

Yozgat İ)haylığındaıı : 
Yozgat Memleket Hastanesi için .satın alınacak 29 kalemcle 

'!t923 lira muhammen kıymetli madeni eşya ile 1950 lira muhammen 
b<.dclli buz dolapları. Kasa, :Baskül, gôlgesiz ameliyathane lambası 

.. aynca i~i kalemden ibaret Pastur furunu. Hasta Baskülü pa
z ... rlık .sure~ıy!e 26·~:936 _çarş~ba ~ünü saat on dörtte ve Yozgat 
Vııay~- Daımı Encumenınde ıhale.sı yapılmak üzere eksiltme) c 
konulmuştur. 

Taliplerin şeraiti ogrenmek üzere İstanbul, Ankara, Yozg t 
s1lı1';.t MüdürltikJerlne müracaatları ilan olunur. (923) 1-66fi 

Umumi Heyet daveti 

Ank2ra Memurlar Kooperatif Şirketinden: 
. İdare meclisi Ankara Memurlar Kooperatü Şirke· i 

hıs~edarlar umumi heyetini 29 - Şubat • 1936 tarihine mü
sad1f. cu:rı~ı'tesi günü saat on beşte Belediye salonun<~ -ı 
senelık adı ve saat 16 da fevkalad: içtimaa davet eder. 

1 çtimaa iştirak için hissedarların hisse cüzdanlanıu 
ibraı etmeleri lazımdır. 

Adi içtima müzakere ruznamesi 
1 - 1935 senesi idare meclisi ve mür.akıplcr raporları

nın okunması 

2 - 1935 senesi bilançosunun tasdikilc idare meclisinin 
ihrası 

3 - İnhilal eden idare meclisi azalıklarma yenilerinin 
intihabı 

4 - 1936 senesi mürakıplerinin intihabı, ücretlerinin 
'tayini. 

'5 - Ankaradan infikak eden hissedarlar hakkında ya
pılacak muamelenin tayini. 

Fevkalade içtima müzakere ruznamesi 
6 - Şirket esas mukavclcnamcsinc ilave edilecek mad· 

d~leı. 1-573 

HAS KALMIN 
Baş -Diş - RomatiDna - Gı-i pe karşı emsaloıizdir. 
Mavi etik-etli kutucla1d 1 J A K Al~~~i i~ı.-viniır-

.................................... 



SAYFA 8 

Kiralık 
Yenişehirde Hilaliahmer Mer

kezinin karşı sırasında, asfalt 
cadde üzerinde kaloriferli ve 
her tiırlü konforlu 49/ 1 nu -
marah Foto apartımanında kira
lık daireler vardır. Kapıcıya mü
racaat. Telefon 3002 ve 2002 

1-629 

• 
atılık Köşk 

Büyukada'da Nizam'da en gü. 
zel bir mevkide, Marmara'ya, a
dalara ve 1stanbul'a karsı fevka· 
Hlde manzarası olan gayet muh· 
kem yapılmış bir köşk önünde bol 
tatlı suyu havi çamlık ile beraber 
ve yahud ayrı ayrı. ehven fiatl:; 
satılıktır. 

(Beyoğlunda, :Mis sokağında 
maliye tahakkuk müdürlüğünde 
buğday kontrol dairesinde B. 1b. 
rahim Ziya'ya miiracaat) 1-500 

ha:stalıktarı mütehassısı 

Sabık Eskı~ehır askeri has. 
tanesi göz hekimi 

Bahkpazarı Çıkmkçılar yo· 
kuııu alt başında eski jandıu · 

ma komutanlığı binasında 
No. 45 

Öğleden sonra hastaların ı 
kabul ed"t. 

Kiralık 
Geniş bahçesı, elektrık, ban

yo ve suyu olan Yenisehir İzmir 
caddesi No: 6 mustakil ev kira
lıktır. İsteklilerin Dış işler ba
kanlığı zat isleri kardeks şube
sinde B. Bekir Sıtkıı ya müra-
caatları. 1-644 

Doktor 
Ali l\ 1 a ruf i hı veı .. 

DEHi. ı; f~ENül VE BELSO. 
GUKLUCU JIASTAUKT.ARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında At. 

tın tas sokak N o. ı 7. Hastalarını 
hergün 9 • 13 ve 15 • 20 ye kadar 
kahul eder Telefon: 1298 

Kiralık aranıyor 

Yenışehirde iki oda, bir hol 
veya üç odalı kıralık apartımanı 
olanların fiat ve mevkii posta 
kutusu 133 yahut 9722 No: tele-
fona bildirmeleri. 1--64() 

ZAYİ 
Ankara bclediytsi seyrisefer 

işlerinden alınmış olan (6) nu
maralı tecrübe plakası kaybol
muştur. Yenisi alınacağından es· 
kisinin hükmü yoktur. 
Ankara Resmi Ford Acenteliği 

1-677 

MilJi Miululaa t kitleli 
SaırnaJma Komi yonu 

ilanları 

.ıOO Tane dıreklik demir potrel 
273 Km. galvanizli demir tel. 

2250 tane mücerrit fincan 
2250 ., düz fincan demiri 

364 ,, takazlık korniyer demiri 
Yukarda cins ve mikdan ya. 

zıh beş kalem muhabere malze • 
mesi kapalı zarf usulü ile alın • 
mak üzere eksiltmeye konmuş • 
tur. Hepsinin tutarı (7175) lira. 
dır. Evsaf ve şartnamesi parasız 
olarak komisyonumuzdan verile
cektir. İhalesi 24 • 2 • 936 pazar. 
tesi günü saat on birdedir. İlk 
teminatı: 538 lira 12 kuruştur • 

Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncli madde-
lerinde istenen belgeler ile birlik. 
te teminat ve teklif mektublarını 
havj zarflar ihale saatından en 
geç bir saat evveline kadar M .M. 
V. satın alma komisyonuna ver • 
sinler. (36) 1-105 

BiLIT 

10.000 adet haıta yaralı gaz
lı fişi defteri tabettirilecektir. Be· 
her defterin fiatı (37) kuruştur. 
İlk teminatı (277) liradır. İha
lesi 28.2.936 cuma günü saat 10 
dadır. Evsaf şartname ve örneği 
görmek üzere bedelsiz olarak 
her gün M.M.V. satın alma ko· 
misyonuna müracaat eksiltQleye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunda 
gösterilen vesaikle ve temin1t 
mektubuyla birlikte belli gün ve 
saatinde komisyona gelmeleri. 

(330\ 1-542 

ULUS 22 .şu HAT rn3s cur L\ ~. i;. - r 

Devlet Demiryolları ve }j rnanları umum 
müdürlüğü satınalma komisyonu ilanları 

İLAN 

İdaremiz yol ve mebani dairesinın gerek merkezde fen heyetle
rine ve gerekse hat üzerinde şubelerde istihdam edilmek üzere 9 adet 
diplomalr inşaat Mühendisine ihtiyaç vardır. 

Bu mühendislerin ihtisas subeleri şömendüfer, Demirköpni, 
Betonarme ve su isleri olacakt;r. Tahsilerini ikmal ettikleri tarihe, 
ellerindeki referanslara ve ihtisaslarına göre 180-250 lira iicret ve
rilecektir. Ecnebi lisanı bilenler tercih olunur. 

Talihlerin nihayet 10 mart 936 tarihine kadar devlet demiryol
ları İşletme Umum Müdürlüğı.ine tahriren miiracaat etmeleri. nu· 
fus tezkereleri ile diploma ve referanslarının musaddak suretlerı-
ni göndermeleri lazımdır. (350) 1-595 

İLAN 

Beherinin muhammen beleli 162 kuruş 31 santim olan 1-10.000 
tane kayın travers 9 Mart/ 1936 pazartesi güniı saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktn. 

Bu ise girmek istiyenlerin 12606,70 liralık muvakkat temınat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14 e kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 1135 kurus mukabilinde Ankara ve Haydar-
paşa veznelerinde satılmaktadır. (365) 1-615 

t LAN 

Muhammen bedeli 29287 lira olan muhtelif kriko ve verenler 
7 / 4 936 Sah günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İda
re binasında satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 2196.52 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin etiği vesikaları ve tek
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler 145 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelrinde satılmaktadır. (343) 

1 - 671 

Kurulumuzun senelik alelade toplantıs ı J Mart 19J6 salı gunü 
saat 18 de Halkevinde yapılgcaıttır. Aza ların bugiinde orada bulun
maları iJan olunur. 

Ruznanıe 
1 - İdare heyeti raporu. 
2 - Yeni idare heyeti intihabı. ( 400) 1-648 

1\liJli l\1iidafaa V t·ka ı~ti 

Deniz merkez satınalma komisyonundan· 
l - Tahmin edilen bedeli 416.000 lira olan 8000 ton mazotun ka

palı zatfla münakasası 28 • şubat - 936 cuma günü saat 14 de Anka
rada Milli Müdafaa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

.2 - 2080 kuruş mukabilinde verilen şartnamesini almak istiyen
lerın her gün, münakasaya iştirak edeceklerin de yevmi mezkurda 
20,390 liralık teminat mektupları ve 2490 numaralı kanuna nazaran 
belgeleriyle komisyona müracaatları. 

3 - Zarflar 28. şubat • 936 günü azami saat 13 e kadar komisyo-
na verilmis bulunacaktır. (324) 1-541 

Ankara V afiliğinden : 
Ankara Stadyum ve yarış yerinin ağaçlanmasına ait projenin 

tanzimi müsabakaya konmuştur. Projeler azami ıs marta kadar 
Ankara vilayetine gönderilmiş bulunacaktır. Müsabakaya girenler
den birinci gelen 750 lira ikinci gelen 250 lira verilecektir. Fazla 
izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara vilayeti 
Nafıa Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (320) 1-556 

Ergani Bakırı Türk 
ketindıı: 

Anoıım Sir-.. 

Sirketimiz İdare Merkezinin 
Bankası kar111ında "Koç Ham" 
dildiği ilan olunur. 

Ankara' da Türkiye it 
nm üçüncü katma nakle-

1-661 

Tarsus Belediye inden : 
"500'' lira kesif bedelli, üc muhtelif mevkide yapılacak elektrik 

santralı ile şehir şebekesi plan ve projeleri 2490 sayılı artırma ve 
eksiltme kanununun hükümleri dairesinde ''20" gün müddetle açık 
c' sıltmeye konulmuştur. İhalesi 936 senesi Martının ikinci pazar
tesi günü saat ıs de encümen önünde yapılacaktır. Şartname örnek· 
lc- inin parasız olarak belediyemizden aranılmasr ilan olunur. 

(391) 1-639 

Adliye ,, ekaletindeıu . 
Temyiz mahkemesinde yaptırılacak dosya rafları açık eksiltme 

yoluyla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Ankarad Adliye Veka· 
Jeti levazım müdüriyeti odasında toplanacak komisyon tarfından 
9/ 3/936 tarhinde saat 14 de icra ve ihale edilecektir. Muhammen 
bedel 3152 lira 36 kuruştur. Umumi ve hususi şartnamesi vekalet 
levazım müd!irlüğündedir. Eksiltmeye gelecek isteklerin bunlar her 
gün görmek üzere mezkur müdüriyete muracaatları, eksiltmeye ge· 
lecek isteklilerin eksilme günü saat 14 den evvel muvakkat te'minat 
olan 236 lira 50 kuruşu nakden veyahut mukabili kıymetli evrakı 
malsandığına vererek makbuzların ve e'hliyet vesikalarınm komis· 
yon riyasetine teslim eylemeleri lazımdır. ( 424) 

1 • 680 

İıılıi arlar Baş müdürlüğünden : 
Ankara İnhisarlar Başmiıdürlüğü deposunda bulunan eski dört 

tahta kapı, 1 Demir parmaklık, 3 dolap. parça halinde tuğla, 20 tane 
fayans muhtelif kapı yna korneşi, çatlak lavabcı, bir tane çatlak kabin" 
taşı O, 20 X 0,08 X 4 ( 4) tane kalas, muhtelif döküntü ve parça ha· 
linde cam pazarlıkla satılacaktır. Pazarlık Martın ikinci günü saat 
(15) te yapılacaktır. bu eşyayı görmek ve şeraiti anlamak istiyenle· 
rin Başmüdlirliığümüze muracaatları. ( 420) 

ı - 675 

Dikkat! 
işte: 

, .. \.>· Yüksek kalitenin t\lanıeti farika~ı 
' 

PHILIP 

Ankara ~11h~mizi zi~art·l t·diniz. 
Bankalar Caclclt>"'İ No. 45 

FHlLİPS ismine benzer 1 4 s 
markalardan sakınınız. 

.. ____________________ 16 • 2000 metre, her dalga 

rl'iirk Pllil..iP'i J,imited Şirketi. istaubul, 
Galata Frenkyan Han. Telgraf: PHILIPS. İstanbul 

Ankara Defterdarlığından : 
İhbarname Mükellefin Ticarethanenica. 

Tarh Hesap cilt evrak Matrahı Vergisi ADI Sanatı mevkii 
1198 1121 9 63 18 00 8 10 Alioğlu Mustafa Marangoz Hacı doğan 

1196 17i0 19 22 1 50 33 70 Cezalı Edman Seyyar marangoz Mukaddem M. 
1218 753 15 20 235 00 105 75 Cemil ve M. Sakir tıanat acentası Mevsim sc· ;: 

Yukarıda adları yazılı Yeğen B. şubesi mükelleflerinden üç şahsın adresi belli oladığından ilan taM 
rihinden itibaren 30 gün zarfında itiraz hakkı olmak sartlyle ihbarnameleri tebliğ makamına kaim almak 
üzere ilan olunur. (385) l-62S 

ök~iireule .. e· KATRAN HAKKI EKREM 

Ankara Defterdarlığından : 
İhbarnamenin Vergisi Cezası Tarh Hesap 

Senesi 
932 
933 
933 

cilt varak No. 
16 11 

ZS Si 
20 60 

Lira K. 
7 16 

36 00 
2 10 

Lira K. No. No. Adı 
7 16 288 Yol müteahhidi Hasan 

1047 1229 Terzi Belkiı 
1050 1743 Köfteci Mehmet oğlu 

Mehmet Ali 
933 8 8l 63 00 1053 789 Menteı Fahri 

Yukarıda adları yazılı Yeğen B. şubesi mükellef !erinden 4 şahsın adresi bilinemediğinden ilin tari
hinden itibaren 30 gün zarfında itiraz hakkı olmak şartiyle ihbamamesi tebliğ makamına kaim olmak 
ükeze ilan olunur. (383) 1-623 

İnıar Müdürl~Oiindeıı : 
Kimden istimlak Ada Parsel Muhammen bedel 

edildiği Mahallesi Sokağı No. No LİRA 
Mehmet Akşemsettin Bendderesi 33 3 50 
Mehmet Akşemsettin Bendderesi 33 4 50 

Ali kızı Hatice İnkılab Tahtakonak 45 25 20 
Emine i nkılab Tahta konak 50 12 15 

Yukarıda kayıtları çıkarılan evlerin ankazları 2.mart.936 pazartesı günü saat IS de bilmüzayede sa-
tılacağından taliplerin imar müdürlüğündeki komisyona miiracaatları. (380) 1-62l 

Aııkaı·a P.11.11
, 

Başmüdürlüğünden : 
!\nkara • Kayseri Telefon devresi yolunun inşasına muktazi 

1228 telg direği 11-2-936 gününden itibaren Kızılca Hamamd~ açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. Bir direğin muhammen bedeli 4 lıradır • 
Muvakkat teminat 368 lira 40 kuruştur. 

Buna ait şartname BaşmUdürlüğlimüz yazı işleri Brosunda ve 
K. Hamam P. T. T. merkezinde her gün görülebilir. 

hteklilerin 26-2-936 çarşamba gUnü saat 15 de K. Hamamda 
müteşekkil komisyona müracaatları. (364) 1-576 

1 SİNEMALAR 
[ YENi 1 BUGÜN BU GECE 

1 
1 KULÜP) 

BUGÜN BU GECE 
Mevsimin en kuvvetli ve en muvaf
fak Almanca müzikli komedisi 

NINON 

Görülmemit sırk numaraları, heye
canlı sahneler, güzel aşk macirala

rı, ve eğlenceli Türkçe sözlü 

Tatlı mevzuu ve Jean Kiepoura'nm 
nefis şarkılarile bezenmiş harikü

lade bir film. 
Ayrıca - Foks dünya haberleri 

VARYETE 
(Tivoli Canbazhanesi) 

Kemali muvaffakiyetle devam 
ediyor 


