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} "rı - Sı.nuıul 

Fransa -- Rusya 
Son gelen LU' de enteresan bir 

matbuat hulasası gördük. 1893 deki 
Fransız - Rus ittifakı imzalanırken 
rus ve fransız matbuatı ve bundan 
başka da bu mesele hakkında söz 
söyliyebilecek bazı şahsiyetler ne 
düşünmüşler ve ne yazmışlardır~ 
İtte LU' de bunu, bir araya getiril
miş olarak görüyoruz.. 

Bugün, yani Fransız - Sovyet Rus· 
ya paktı imzalanırken neler düşü
nüldüğünü böyle bir arada göster
meğe, LU haklı olarak lüzum gör
memiştir. Çünkü bu, hepimizin ka
fi derece bildiğimiz bir şe:,. dir. 

1893! daha 190S yani Rw; - Ja
pon savaşına bir hayli vakit var. 

Fransa'nm büyük müttefikinin ja
pon silahlan önündeki ricati henüz 
fransız efkanumumiyesini altüst et
memiştir. Henüz başlangıçtaytz . 

LU' deki hulasa ya şöyle bir göz a
tarsak görüyoruz ki, sözler, cii mleler 
ve demagojik tabirler bugünki.ilerine 
benzemekle beraber, durum aynı de
ğildir. Hatta bugünkünün aksidir. 

O zamanki Fransa'da, ittifakı, sağ 
taraf istemekte ve sol taraf taşlamak
taclır. Sağ tarafa göre, Fransız· Rus 
ittifakı Ortaavrupa' nın üçüzlü anlaş
masına susturucu bir cevabtır. Ve 
icab ederse, l 870 in acısı çıkarıla
caktır. 

Çar Rusyası ile ittifak etmekte hiç 
bir mahzur yoktur. 

Sol taraf fransa'sma gelince, bu, 
çar idaresi ile inkılabçı ve cumuriyet
çi Fransa arasında bir ittifak yapıl
masını bir türlü aklına sığdırama
makla ve Fransa'daki küçük tasar
ruf erbabına paralarına dört elle sa
rılmalarını tavsiye etmektedir. "Çar 
önce geçenlerde aldığını geri öde
sin!" gibi telmihler, soldan gelmek
tedir. 

Orta ise. ittifakın zaruretini anlı
yarak bundan 43 yıl önce bugünkü 
politikasını tatbik etmektedir. 

ğimiz gibi fiil sıygalarında bu 
"me - ma" eki fU değişmelere uğ
rar: 

l. - Deskriptit gramerlerde 
(mastar) adı verilen (fiil adları) 
ile ( ,uhudi mazi, nakli mazi, te -
menni, \'Ücubi) denilen sıygalar
da ve (emir} sıygasmın ikincı 
müfret tahsiyle üçüncü şahısla
nnda (me - ma) teklinde tasrif 
olunur ki bu tekiller, hakikatte 
"meğ - mağ" demektir. 

11. - (İstikbal), (iltizam) ve 
(Hal) sıygaları ile emir sıygasmın 
ikinci cemi tahsında ve ismi fail
lerde (miy - mıy) tekillerini alır. 

ili. - (Müzari) sıygasımn bi
rinci müfret tahsmda (me), ya
ni (meğ), birinci cemi şahsında 
(mey), ikinci ve üçüncü şahısla -
rında (mez) şekillerinde görülür. 

Bütün bu değişmelerin sebep · 
leri, deskriptif gramerlerde ,im -
diye kadar bulunamamış bir sır 
ıeklinde :;:alır ki bu sırrı ancak 
''Güne§ - Dil'' teorisi analizlerinin 
yarattığı ''Türk analitik grameri'' 
halledebilir. 

Bunu anlamak için de şu nok
tayı göz önüne almak lazımdır: 

·•Menfi eki" denilen bu "me -
ma .. eklerinin bir rolleri de "fiil 
adı'' yapmaktır. Meseli. ' 'gelme, 
olma'' kelimeleri, - pek küçük bir 
aksan farkıyle • hem "gelmek işi, 
olmak iti" manalarına, hem de 
.. gelmeme buyuruğu, olmama bu
yuruğu'' anlamlanna gelirler. Me
seli "onun gelmesi üzerinden bir 
saat geçmemitti ki ... ", yahut ''bu 
İfİn böyle olması hayırlıdır.'' de
diğimiz zaman buralaki ''gelme'" 
ve "olma" fiilin adıdır. "Sakın bu
ıün buraya gelme!", yahut "artık 
bu kadar tembel olma!" dediği
iimiz zaman ise "gelmek" ve ''ol
mak" itlerinin yapılmaması buyu
nığunu vermiş oluruz. 

Biri fiil maddesini isimlendir
mek, öteki fiilin anlattığı işin ya
pılmasını men'etınek gibi biribi· 
rindea tamamiyle ayrı iki rol, bu 
"m• - 'iaiil' ~kine nasıl verilebilir? 

Deskriptif gramer, bu suale de 
c~'l'lp veremez. Bunun halli de 

Kısaca, 1893 de, Rusya çarJıir, 
istibdadı ve geriliği temsil ettiği için, 
onunla işbirliğini istemiyen gene 
Fransadır. 

Bugün ise, bildiğimiz gibi, Sovyet 
Rusya'ya ya1nız sağ taraf Fransa'sı 
yani reaksyoner ve ihtiyar Fransa 
hücum etmektPdir. 

43 sene içinde, 
Fransız inkılabını yapmış olan 

f ransa'da, sosyalizm, beklenen bir
kaç imkandan bir tanesidir. 

Çar Rusyası ise, giinün ye~ane 
sosyalist devletidir. 

4 3 sene önce, 
İttifakın heyecanı ile, Paris' te her 

şeyin "a la russe" olmasından şika
yet ediliyormuş, kibare loiantalann
daki yemek listelerine Ye havyara 
kadar. 

4 3 sene sonra, 
"a la russe" çeşni yemek listele

rinde değil. fikir cereyanlarmda ve 
politik formülleniedir. 

43 sene önce, koyu muhafazakar 
olan Rusyadır. ilerilik fikirlerini 
Fransa temsil etmektedir. 

Bugi.in, durum, aksinedir. 
1893 de, Fransa, Rusyayı ele ge

çirdiğine sevinmektedir. 
1936 da, Rusya Franı-myı ele ge

çirmiş bulunmaktadır. 

1893 de henüz "entente cordiale .. 
yoktur, fakat Fransa ile Rusyanm 
yaklaşmasını. İngiltere, hoş görmek
tedir. 

Bugün sanki başka türlü mü} J 
işte "tarih bir tekerrürden ibaret

tir" diyenleri tatmin edecek bir aly 
benzeyişler. 

Fakat hadiselerin dışına değil de 
içine bakarsanız, ne bambaşka bir 
vaziyet! 43 sene içinde, Avrupa'nm 
asli yapısında, ne derin değişiklik ve, 
bizce, ne ilerleme 1 

Burhan BELGE 

yine "Günq - Dil" analizlerinin 
bizi götürdüğü ''Türk analitik 
grameri" ne aittir. 

Her iki noktayı çözümlemek 
üzere, önce yukanya aldığımız eti
molojik tekli, ''Günq - Dil" melo
diye gözden geçirelim: 

( 1) Em, am: Hangi kelimenin 
sonuna gelirse onun süje veya o~ 
jesini gösteren, doğrudan doğru
ya (ego) mefhumunu anlahr bir 
elemandır. Bunun vokali kendi
sinden önce gelen kelimenin vo -
kaline tabidir. 

Meseli, yukarda aldığımız "gel
me'' ve ''olma" örneklerinde bun
lar "im'' ve ''um" olur: 

(Gel + im = gelim): (gel) bu
yuruğunun bir süje veya objeye 
taallUkunu anlatır. 

(Ol + um = olum) da böyle
dir. 

(2) E.ğ, ağ: Kelimeyi tamamlı
yan, manasını tayin ve ifade eden, 
onu isimlendiren bir ektir. 

Bu halde, (gel + im + eğ = 
gelimeğ = gelme): (gel) sozuy
Je anlatılan fiilin bir süje veya oö
jeye taallUkunun ifadesidir. 

Bunun gibi (Ol + wn + ağ = 
olumağ = olma) da: (ol) ile ifa
de edilen işin bir süje veya obje 
tarafından yapılmatmın ismidir. 

Görülüyor ki burada çıkan ma
nalar, hep (fiil adı) manalarıdır 
ki deskriptif gramerlerde ( tahfifi 
mastar) denilen şekillerdir. Menfi 
anlamı verecek bir elemanı bu a
nalizde göremiyoruz. 

O halde bu aynı ''gülme" ve 
"olma" sözlerine - bir aksan far
kıyle - menfi anlamı veren eleman 
nedir? 

İtle bunu bize Türk dilinin mü· 
zari sıygası göstermektedir. Yine 
bu fiilleri müzari tekline koya
lım: "gelmez" ve ''olmaz" keli
meleri ortaya çıkar. Bunların so
nundaki (mez. - maz) eklerinin 
etimolojik tekilleri şudur: 

(1) (2) 
il. - (em + eı) 
veya: (am + az) 

(1) Em, am: yine sonuna geldi-
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ti ç HABERLER 
ISTANBUL TELE.FONLARi: 

Gümrükler kadrosu 
lıtanbul, 22 - Ankara' dan ge

len yeni gümrük kadrosunun tat
bikına baılandı. Yeni kadxoda 60 
memur terfi ettirilmektedir. 15 
açık vardır. 

İzci salonları 

lstanbul, 22 - Bugün Haydar
paıa ve Galatasaray liselerinde iz
ci salonlan açıldı. 

Sahte ölçüler meselesi 
lstanbul, 22 - Olçü ve tartı 

aletleri suiistimalinin tahkikatı 

yeni safhaya girdi. Yeni başmü

fettiş de gelip işe ba!ladı. 

Ölüler için 
Istanbul, 22 - BeleliyEde ölü 

yıkama, taşıma gömme işlerini 
tanzim için bir komisyon toplan
mıya başladı. Alınan kararlara gö
re cenazeler dört kuma ayrılacak 
ve her kısmın muayyen bir ücret 
tarifesi olacaktır. Bu işle yalnız
ca hususi memurlar uğraşacaktır. 

Çöpler yakılacak 
Jstanbul, 22 - İstanbul çöpleri 

artık denize dökülrniyecek şehir 
dısrnda yapılacak istasyonlarda 
yakılacaktır. 

Eski denizciler 
İstanbul, 22 - Denizyolları 

idaresinde bazı bahriye mütekaid
lerinin hizmetlerinden istifade 
edileceği söylenmektelir. 

ği kelimenin süje veya objesini 
anlatan elemandır. 

(2) Ez, az: Kelime mefhumu
nu bu süje veya objeden çok uzak 
bir sahada gösteren, yani sÜJe ve 
objenin o kelime mefhumunt.: ... n 
çok uzak, ayrı kaldığım, binaena
leyh o mefhumun o süje veya ob
jede bulunmadığını anlatan ektir. 

işte ''menli anlamı" bu ''ez-az'' 
elemanındadır. 

Bu halde • deakriptif gramerle
rin "me • ma'' dedikleri - fiil men
fi eklerinin, hakikatte ''ez . az'' 
oldukları anlatılmış olur. Bu •·ez
az" ekleri de - bundan önce bir
çok defa hatıra getirdiğimiz . 
(V. + z) formülüne tamamiyle 
uymaktadır. 

Demek louyor ki "me - ma ., tek
linle görülen ekler, "mürekkep" 
eklerdir. Bunlar şu iki yolda ana
liz edilebilir: 

1. ''Em + eğ = meğ" ve "am 
-ı- ağ -= mağ" şekillerinde fiille
rin adlarını yapmağa yarar. Bu
rada (em) veya ( am), fiilin taal
h1k etti ği süje veya objeyi göste
rir; (eğ) yahut (ağ) da kelimeyi 
tamamlıyarak isimlendirir. 

il. ''Em + ez = mez" ve "am 
+ az = maz" tekillerinde fiil an
lamlarını süje veya objeden çok 
uzak bir ıahada tecelli ettirerek 
fiillerin menfilerini kurmağa ya
rar. Burada da (em) veya (am) 
yine fiilin taallôk ettiği süje veya 
objeyi gösterir; (ez.) yahut (az.) 
ise fiili o süje ve~Ta objeden çok 
uzak bir sahaya atmak suretiyle 
menfi anlamını verir. 

(Ez.) ve (az.) elemanlarındaki 
( z) konıonu, doğrudan doğruya 
( i) ve onun kategorisinden olan 
( y, k, g, h) konsonları ile değişe
bileceğinden bu değişmelerle 
( mez) ve ( maz) mürekkep ekleri 
(meğ • mağ), (mey - may) olabi
lir ki işte fiillerin bir takım şe
killerinde g:;rüldüğünü yukarda 

. zikrettiğimiz ( me • ma), (miy -
nuy), (mey- m.ay) şekilleri bu 'de-

Hukuk İlmini Yayma Kurumunun Jwnferan" serisinden: 

Pr. Ord. B. Krozanın konfransı 
« Fransız Devlet Şurası içtihadlarında 

görülen yeni temayüller» 
Dün Ankaı·a halkevinde, İstanbul hu

kuk takültesi amme hukuku ordinaryüs 
protelÖrÜ B. Kroza; hukJk ilmini yaynrn 
kuruınunun tertib ettği seri konferan:. 
lann 12 jncisini vermiştir. konferansta , 
bir çok protesörler, saylavlar, devlet şu 
rası ve temyiz mahkemesi azası, veka
letlere mensub hukuk müşavirleri avu
katıar ve daha bir çok huk:.ık mensubla. 
rı hazır bulunmuştur. 

Bil' saat elli dakika süren konietans 
derin bir alaka ile dinlenilmittir. Pro
fesör K.roza bu büyük ve çok güzel An 
karamızda bir konterans vermek saade· 
tine nail olduğu için kendini pek bahtı
yar. sayarak söze başlamış ve şöyle de
"arn ebniıtir: 

Fransada yeni biı- kanun devlet şu
rasınan saliıhiyetini çoğaltmıştır. Bu ka
nu~ göre hükümet karariyle feshedile· 
cek cemiyetlerin itirazlarına davlet şu
rası bakacaktır. Bu da gösteriyoı· ki 
bu müessese fransız hüriyetlerinin mu 
hafızıdır. Maksadımız fransız davlet §U· 

rası içtihadının yeni yeni gidişlerinden 
bazılarını ışığa koymaktır. Bu hususta 
esas olarak 1930 - 1935 denesini alaca
ğa. Bu devir pek kısa olmakla beraber 
en zenginlerinden biridir. Bu d irdeki 
büyük içtihad teorilerini tetkik için. s 

lahiyet, yasaya uygunluk, amme hizmet
leri mukaveleleri, mukavele işi mesu' i 
yet ve mali hukuka dair kararları zik· 
redeceğiz. 

" ,, ,. 
1889 da Cadot karan ile devlet §U

nu idari sahada kendini adi hukak ha
k.imi aaymıı ve bu mqhur karardan son
ra hiç bir zaman ihtilaf mahkemesim 
kontrol etmekten feragat etmemiştir. 

Temyiz mahkemesiyle devlet ıurası 
arasındaki salahiyet mücadelesinin 
en bariz safhası Septfonds karan ol
muf ve devlet turası hak kazanmı§ · 
tır. Bir diğer nokta "kararname ka· 
nunu,, suretile ıadar edilen kaidelerin 
hukuki mahiyetini tesbit etmek endi
fe&idir. Develt şurası kararname • ka
nunu, tasdik edilinceye kadar idari 
bir tasarruf olarak saymaktadır. De. 
mek oluyor ki bu çeşid kararnamele· 
rin yaaaya uygunları kazai kuvvetçe 
kontrol edilebilir. 

" 
Kanunilik ba~:i:in şimdiye kadar 1 

hiç masebaki olmamış bir kaziye 1933 
ve 1934 yıllarınd devlet ıilı'asmca 

karara bağlanmıttır. Bahse mevzu 
olan herhangi bir vekilin diğer bir ve· 
kil aleyhinde devlet türaaına bq vur· 
maaı halinde böyle bir müracaatin ka 
bul edilip edilemiyeceği meselesiydi. 
Devlet furaaı timdiye kadar üstadla· 
rmuzdan öğrendiklerimizi ve talebe
lerimize öğrettiklerim~zi altüst eden 
bir kararla sehabetin devletin kendi 
aleyhine demek olan böyle bir dava
yı hüküm altına almıştır. 

.. 
" ,, 

Mukavelelere gelince, bilhassa 
amme hizmetleri için, franaız devlet 
§Uraaı kesdirilememezlik (inprevisi· 
on) nazariyesini ihdas etmiştir. 9 bi· 
rinci kanun 1932 de Şerburg tramvay 
kumpanyası adh kararında devlet 
ıurası ıöyle bir beyanda bulunmU§· 
tur: ••Mukaveleyi alt üst etmek tesİ· 

rini gösteren kestirilemez ahvalin hu· 
dusu halinde, üzerindeki amme biz· 
metinin işlemesini temin için lazım ge· 
len tedbirleri almak ve bilhassa kes· 
tirilememezlik devresine aid muka· 
vele dışı masraflara karşılık olmak Ü· 

zere ona mali yardımda bulunmak 
imtiyazı vf'rene aittir • ., 

göstermek üzere - örnek olarak · 
aldığımız "gel" ve "ol" fiil mad
delerinin sıygalarında menfi an
lamlannı gözden geçirelim {3]. 

1. N. DiLMEN 
~----~~--------

Mesuliyet bahsinde devlet elbette 
herhangi bir hususi tabı& gıbi medeni 
kanun maddelerine istinaden mah
kum ediloemez. Daha çok geniıleme· 
ğe mütemayil mesuli.yet içtihadi :;,a
temi, huausı hukukta.ünden p~k baş. 
ka bir amme hizmeti kusuruna daya
n .. ·. Uevletin mesuliyetine muteoair > 1i 

oir ic;tihad nizamname ve kanunların 
tatbikinde idarece gösterilen ih • 
mali göz önünde tutar. Me&ela mus
tem.lekeler sergisinde mal teşhir eden 
biri nizamnamenin tam tatbik edıte
memesinden baZl sipariıler kaybetmit 
'\le bu, devletin mesuJiyetinı mucib ol· 
muştur. ,, ,, ,, 

Verıilere gelince, metinlerin çok· 
luğu izahı güçlettirmektedir. Bu sa
hada da devlet §Uraaı yenilik gÖ$ter
miı, maliyenin ifrata varan tefsirleri· 
ni daraltabilmiıtir. Safi kar, matrah 
teşkil edebilecek gelir mefhumunu, 
kazanç hisseııinin hukuki mahiyetini, 
camiaların ve amme müesseselerinin, 
vergiden muafiyetleri için, gelir ge
tirmezliklerini tasrih ebniştir. ,, 

" " 
Profesör Kroza, doçenti Orhan Ar-

salın büyük bir salahiyetle ve bütün 
hazır bulunanları cidden hayrete dü· 
ıüren bir aüratla türkeçye çevirerek 
hazıruna bir kelimesini bile kaçırt
madığı uzun uzun alkıılanan konfe· 
ransını şu sözlerle bitirmittir: "Şim· 
diden zenginliğini bildiğimiz bir 
içtihat, kanuna mutlak bir tekilde ri
ayet edilmesini, amme kudretinin hak. 
lı salahiyetlerinin idamesini ve am
me hukukunun mümtaz düsturlaı. · 
nın faydalı olduklarmı bizimki kadar 
sizin çok yüksek idari mahkemenizin 
de ıiddetle arzu ettiğini söylememize 
izin vermektedir.,, 

istik.lal ve inkilap 
Partimizin bütün yurdda istiklali· 

mizin değerini ve inkılabumzm bü· 
yüklüğünü halkımıza anlatmak için 
büyük bir isabetle tertib ettiği konfe· 
ranslar her tarafta umulandan daha 
büyük bir heyecan ve çok geniş bir 
ilgi uyandırmıştır. Şimdiye kadar yur• 
dun her köşesinden gelen ve gazete• 
mizde çıkan haberlere ilave olarak 
bugün de aldığımız telgrafları yaz1-
yor uz: 

Susurluk,20 (Hususi) - Balıkesir 

Dumlupınar bat öğrebneni B. Cevdoet 
Demirayın çok canlı ve heyecanlı bir an. 
alyışla verdiği inkitap ve istiklal konfe
ransları halk ilği ile dinlemit Ye bu kon· 
feransların tekrarlanması dileğinde bu· 
lunmu,iardır. 

Niğde, 20 ( Hususi) - Ankara Hu
kuk fakültesi profesörlerinden B. Maz. 
har Nedim burada inkilip ve istiklal 
mevzulu iki konferans '\lerdi. Konferans • 
lann her birini binden fazla halk büyü!< 
bir ilgi ile dinledi. Halkımız, değerli mev 
zular üzerinde verilen bu konferanslar
dan rok heycanlanmı,br. 

Yozgad, 20 (Huwsi) - Erzurum 
saylavı Bayan Nakiye Ergonun .. erdiği 
konferanslar burada kadın erkek pek çok 
halkın üzerinde derin tesirler bırakmış. 
br. 

Manisa, 21 (Hususi) - 8. Profesör 
Ömer Celil tarafından verilen partimi· 
zin tertib ettiği inkilab ve istiklal mev· 
zulu konferanslar burada büyük bir ilgi 
uyandırdı. 

Bursa, 21 (Hususi) - lzmir aaylavı 
8. Hasan Ali Yücel'in inkilab ve istiklal 
mevzuJan üzerinde verdiği konferanslar 

burada çok büyük heyecanlar uyandır· 
eh. Hatibin coıkun sözlerini partimiz ta· 

ğişmelerin verimidir. ' ·' " [J] Bu ara~tırmayı 'yarınki sa
yımıztla okuyunuz. 

rafından bir çok yerlere konulan ~
lörle bq binden fazla ballı dinledi. B. Ha. 
aan Ali 'Y acel'ha Au.tiirk'ümü.rin genç· 
liie olan hitam ile bitirdiği son sözleri 

ayakta dinlendi. Bu noktayı daha açık olarak 
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\'lrlren lnlalAp ve Balllevlerl 
HALKEVLERi VE BVYVK DAV 4LARI HALKEVLERi VE MODERN YAPICILIK 

~ t~ YJ!{LERl UNUTTURMAYA~· ' 

Hallıeuleri, bü- Hallıeuleri. Tür 
J'Cik clcıoalarımı~ lıiyede, lıencli yepı 
ııerçelrlepneai yo

lunda ku1111etli birer 
dayanç olmuftur. 
Her biri, inkılabın 

bir ideali ?lan 
memleket İflerimi 

sin kararları hal
kculeri yaprlarırt

dan çıkmıı, onların 
far 

0

hi değerini artır· 
mııtrr: Reamlerı • 
mi~ Ankara H ılke
ı .. nde Dil ue T ıb 
K u r a l t a y larını 
ııöateriyor. 

/ariyle moueırn mı 

mariye örnelı o l 
maktadır. içi biribi· 

nne bailı memlelı~ı 
çoculrlcınnı bir ara
y a toplarken .tıff. 

modern yapının flÜ · 
ul bir eHrİ lıalindc 
yiilıulmelı cemıyel 

ler tarihimizde yal · 
nı~ laallıeulerine na. 
aib olmıqtur: Rl!smı· 
md Zonguldak u e 
Tolracl Halkeulerinı 

göaterİJIOT. 
lluıun memıe1Ceur H a 1 lı ..,ı.rinın 

fGI• .• ı oıan milıi bay-
rcımıarımı.a, aayaıı 

11u11terımıuen bGf 
ita, ffi!uırlerunı.a .,_ 
lıcuaoalarımı~ ıçuı 

husuıyeti oian BMn

lerın bir ar°"a, aynı 
lacy.ecan uc duyupa 
ltu.lanmcua halltev 

kantarla -'onlar111 
da i y i )'ClfCl1ftClftU 

çaidoı bir in.an İpi 

lcayuiau H ftlrUd 
lôım ollluiuna 4111 • 

~ yuTJJoı "" . 

RUi laoyatutda " • 
moll.rn bir yulHlll• 

feı '"'ı halkın lıaıbı oturmanın yenilmea 
ne daha ..Jrı baııla ar....,,.• tapınalı · 
maktadır. Halkev • tadır. Yakın ycUar, 
ferinin son bir yıllık hiu en ulak kaaa 

ÇG••t•ucaı arcuında bamıaPI hile llöyl• 
ıchi.rlerimia için hu- pael fi • elcaik.U 
nuiyeti olup kutla • laalhui binaları ile 

nan ııünlerın büyük haenmİf olclufunu 
bir yer aldıflnr gör- 11örmelı Nadetuıi 

unektcyia. oerecelrtir. 

HALKhr LERI VE GVZEL SANATLA 
Hallteuleri; .)ICnı y,,,.Jumuzda p 

fürkiyenin büyıik .ul .,,..,lar oe topla 
kurucuları ile onun hayat hallıevleri İl• 
i & i Ü:Mrİnde yürü- lHıfladı, diyebiliıU. 

yenleri ve bu ml'111 • Türkiyede hallıeo • 
'-lı•tin ,.,,~ • . leri , .. a1ıncu1.. • • t 
Pi CClft .,.,..,.,.ri.... oel ~ ....... -
nüllerde YGfalnıa~ı 7 ı l 4 a 1.UI .35' 
g a y • eclinmiftu. yurclcloı ion.er. si.
Gün geçme~ iti 11• - nema, tem.il ıN !op• 

lantıda 6ir """1a 
6 ulana m.,...,,.r. 
Remaimia 7fllıar4a11 

GfGiıya dofra: An 
' H Ankara w. 

keul.erincle ilti lem· 

nu, Bcılcltesirde bir 
halkeui terruilincle 
bulunanlan, z o • • 
llUldalı laallteoinde 



SAYFA 4 

İtalyanlar. yirmi, 
kilometre ilerlediler 

Ras Mulugetta geri çekilmektedir. - İtalyanlar 
Makalle,nin cenubunda 1850 kilometre 

murabbaı yer aldılar. 

lral)l(lll toplan mcmeora laalind• 

Loadra. :t2 (A.A.J - Royt• .;...... 
... lııarb muhallirleriJMlea: 

Dün eıeıpbedea ıe&ea telarafm, ital. 
, .. kolluının ailala abıMkuzıa evTeliai 
sü :ılO kilometr• üerli;,enk münbit iM. 
• onıını ıeçtild..u.i ve bölıesün en 
..üb.im nehirlerinden biri olan Maiime 
-is Mhri vadiaine bakim ym.i mevziler 
.&daklarmı ıöıtennektcau.. Hatta, dönen 
7.,-ınblara ~ore, italyaa ileri müfrue
'-i Amba A1-ji'y• çok yakında bir yer

ıle Mıhınmaktadırlar. halyanlann ıimdJ 
.Amakta olduıu Aderat Makallc'nin35 
lııilometre kadar cenubundadır. 

ileri hareketi, bir topçu bombaı ı.lı. 
marundan s o n r a ba§lamıı ve tay. 

yare)eri takib eden İtalyan kolları he
defterine hiç bir mulııavemete rastlamak· 
ıuzın iriımişlerdir. 

ltalyan hücum kıtalarının arkasından 
.... istihkam kıtaları, evvelki bir hare 
Mtlerinde olduğu ıibi hemen iıe koyu. 
llırak kervan yollarının adi yol haline 
setiri)muine ve telefon hatları kurulma. 
...a baılamıılardır. Bu yeni ileri hare· 
bti italyanlara bu bölgede münakale 
lııatlanm ialih ve ıiddetli yağmur mev· 
Ülııliad• evel baıarmak istedikleri yeni 
a.-aeler hazırlamak imkanını verecek· 
lir. 

Habq kaynağmdan alınan haber' .e 
.-., Ras Mulugetta, bir müddettnberi 
llabanlann gece gündü kendi lotaahnı 
tııombardıman ettikleri bildiriyor. 

Royter ajanıımn italyan timal ordu. 
lan yanındaki muhabiri, Mareıal Badog. 

o'aun Buia vadiıindeki Addizul Ne
pı'de bulunan n .. t mevlıiinden rön
._.ti bir telanfta, diyor ki: 

ıo.000 lci,iden müt~~kkil olan binn 

ci İtalyan kolordueu, ıilib atmadan, B ... a 

OYaunı taJmnıa itıal etmiflerctir. Uç pi. 
yade fırkaa11 ..t.bl.,U. 1Ut 6.30 da ba. 

nİ zabtedilen höqede bİI' turDe Y•Pmat 
mola ve Debra Aila tepelerine yarmııtır. 
Bu isimler 1895 de Ru Maasata ile 
General Arimondi arasındaki mu'ınrebe-
1eri hatırlatmaktadır. 

Bu fırkalar bedelleriMt hiç bir dÜt· 
mana tesadüf etmekıizin. aaat 11 de ;. 
ritmitlerdir. 

Oileden sonra, Marep) Badoılio ye· 
ni z.ebtedilen sölaecle bir turne ,aprnı§ 
ve excümle Buia köyünü aiyaret etmiı. 
tir. 

Bu ıuretle 10 ıubattanberi İtalyanlar 

Makalle'nin cenubunda 1850 kilometre 
murabbaı yeni arazi İfgal etmi' olu}or. 
lar. 

ltalyan İstik§af uçaklarının pilotlan, 
cenuba giden patika ve yollann kaçak
lar, ölüler ve yaralılarla dolu olduğunu 
gördüklerini söyliyorar. 

Ra... f ıılugetlll luı::.ırlannıı~ 

nıev~ilere çekildi 
Adiaababa, 22 lA.A.J - Raı Mulu· 

getta Makallenin cenubunda ve Antolo· 
nun tarkında evciden bu.ırlanıruı mev
zilere çekilmştir. Çekilme har l •ti bit. 
mittir. Ras Mulugettaya takviye kıta

atı gönderilmektedir. Mutugetta ordi.1-
sunun mevcudu timdi 80 bin kiıidi1". 

Ru Deıtaya da takviye lotaab gönderil· 
mektedir. Bugun en modem bir ıeki! · 
techiz edilmit bet bin kitllik bir kunet 
Bali vilayetine ıönderilmittr. Bu ku•
vetin emrinde tayyarelere -we tanklara 
kaJ'1ı toplar da vardır. 

1 

l 

BlR YOLt:LLLf.l . 

lNTlBAL\RJ 

IA>ıuloıuleı·ri ln1:n1 

{)o. t1u~undaıı 
bahsedi,or 

Londra, 22 A. 
A.) - E5kİ hava 
bakanı London• 
derry gazeteci • 
lere aöyledikle • 
rinde Almanya. 
da Hitler, Göring 
ve diğer alman 
d vl t adamlan 
it yaptığı ko· 
n u ş m a lardan 
m e m nuniyetle l.ord londond~yı 

bahsetmiş ve Göring'in kendİ5ınc 

alman tayyareciliğinin terakki:::ni 
müıahede etmek imk; nını ver..!iğinı 

söylemiştir. 

Londonderry Almanyanın Fransa 
ve fngiltereye karşı iyi temayüller 
beaJediğini eemiyetle kaydetmi, ve 
hükümetin askeri hava kuvvetlerinı 

artırmaya karar vermiş olmasından 

dolayı memnuniyet göstermi~tir . 

B. lloclza Bel~ralta 
} olculuğwı lıedefi J'un"'mn 

t•konomil· «~rguııi:w~ymwdur 

Belgrad, 22 (A 
A.) - B. Hodza 
bu aabah dokuz
da buraya gel· 
mif ve iatuyon· 
da başbakan B. 
Stoyadinoviç ta· 
rafından karşı 

lanmıştır. 

Çekoslovakya 
batbakanı, ögle • 
den e el, Dış ba· 

knnhğında Bay 
Stoyadinoviç'i zi B"lgrada gid~n 

~aret etmiştir. B. Hodza 
B. Hodu, f ç işleri Bakanı B. Kor

rochetz ile de göru§müştür. 

Mumaileyh bundan sonra Naib 
Prens Pol tarafından kabul edilmiş 
ve öile yemeğine alıkonulmuttur. 

Öğrenildiğine göre bu &eyahatin 
hedefi Tuna havuuının ekonomik or
ganizasyonu itidir. Belgrad gorüıme· 
leri, Paris görüşmelerinin tabii bir 
de anudır. 

Yugoalavya ricalinin, B. Hodza'nın 
p)iuılarmı müaaid l!IWette karşılaya

cakları tahmin edilmektedir. 

1920 

Alman basınına göre 

tarihli Fran. ız-Belçika a keri an]a 
'Jııın giz1i madde) ri ne1erdir ? 

Bl LG RISTAı 'DAK.l 

ma- .Ml HAKEME 

Berlin, 22 (A.A.) - Alman 
laaber alma bilro.undan: Koreı · 
pondans Diplomatik gazetesi ya
SQOr: 

•• 7 eylul 1920 tarihli Fransa -
Betçika askeri anlatma11 bilhasaa 
l>itinmiyen ıenitliii ıebebiyle Bel
sika halkı arasında ıittikçe artan 
lair endite dojurmaktadır. Fran11z 
l.uını, Belçika ulusunun Belçika 
hükümetini bu ıizli mukavelenin 
aqrine mecbur eleceğinden kork · 
maktadır. Hatırlardadır ki, cumur 
l>aıkam Vilaon sizli diplomaainin 
kaldırılmasını istemittir. Bundan 
makaad yeni palramaların müm
Jıiin olduğu kadar önüne geçilmesi 
idi. Bunun için bütün devletler ta 
nfından yapılan anlaşmalar mil · 
Jetler cemi} etine bildirilecek ve 
n~re.l'lecekti. Gerçi anlatmalar 
Cenevre'ye kaydettirilmektedir. 
Fakat nefrinden çekinile11 anlat • 
maların bazı icra hükümleri ayrı 
tutuldu. Çunkü Cenevre paktı buıt. 
1.. ,n huf;yen ntt:şrini istilzam el-

1 
mektedir. Franaa ·Belçika muka· 
velesi için de bu, böyle yapıldı. 

Batbakan 8. Vandelveld'in 15 
ikinci teırin 1927 tarihindeki be -
yanatına göre, Cenevre paktının 

18 inci maddesine uyıun olarak, 
anla,ma, Milletler Cemiyeti Genel 
Sekreterine tebliğ edildi, fakat er· 
kinıharbiyelerin tetkikat ve anlaı 
malan tebliğ edilmedi. Bu müna· 
ıebetle paktm 20 inci maddeıi hü
kümlerini hatırlamak belki fayda
lı olur, zira bu maddede pakt hü
kümleriyle telif elilemiyecek gizli 
anlaşmaların hükümsüz olacağı 

yazılıdır. Lokarno anlatması Ce
nevre paktı çerçevesi içindedir ve 
buna binaen, bu anlaşmayı imza 
.miş olan devletlerden herhangi 

munferid bir grup tarafından ak
tedilen aüe) mahiyette bir taraflı 
her türlü teahhüdün Lokarnodan 
uzak olması lazım gelir. Zira böy
le bir usul Lokarno muahedesinin 
ana prensi pi olan mi.ısa vat esasını 
tehlikeye koyl\r. 

Ve1cef. idanıa 
.:» 

mahkum 0Jd1ı 
Sof ya, 22 (A.A.) - Süel mah

keme 3 - 10 - 935 tarihinde -.uku· 
bulan hükümet darbesi teşebbü -
li.inde zimedhal olanların muha • 
kernesini bitirmiştir. Suçlularm 
başlıcaları bulunan Albay Velçef 
ile Binbaır Daoçef idama mab • 
kum edilmitlerdir. Gene .uçlu'U· 
dan sekiz kişi onar seneye, iki kj. 
ıi sekizer aeneye, bir kiti de ceza. 
ıı tecil edilmek suretiyle bir sene. 
ye mahkUm olmutlardır. On bq 
kişi beraat etmiştir. Bunların ara -
ıında eski bakanlardan Todorof, 
General Zimof ve eski polis di
rektörü Naçef vardır. 

Yunan kıralı Y anya'ya 
gitti 

Atina, 22 (A.A.) - Kıral ve eliahdı 

hamiJ olan Elli kruvazörü Preveu D. 
manına varmrş ve kıral ile veliabd bal. 
fc•n te:z.al.itrfcri arasrnd11 karaya İnere• 
o - '- '' -1~ v~~ •. ,., a gitmiştir. 

Fransa ve Habeşistan 
lngiltereden l101·ç ll~ ra alıyorlar 

Fran~a kırk mil 011 ~ hArliııg al~u·al -Habeş 
alacaO-ı hakl-ınc)a il ... i tiirlü diisünce var. 
Paris, 22 (A.A.) - Par'a.men 

to finans encümeni Finans Beka 
nmın Londra'dan yapılacak 40 mıl 
yon isterling'lik İstikraz hakkın
daki izahlarını dınlemiştir. 

Bakan bu İslıkrazın ~artlarını 
ve kambiyo borsasında aksiılamel 
~apmaması için ittihaz edilen tek· 
nik tedbirleri anlatmıştır. 

istikraz ing'liz lirası olarak ya
pılacak ve gene İngiliz lira ı ola · 
rak teciiye edilecektir. 

Altı milyon isterling 
Londra. 22 (A.A.) - Haber 

verildiğine göre bir İngiliz finans 
grupu, halen habeş imparatoriyle 
6.000.000 isterling liralık bir istik
raz müzakeresine girişmiştir. Bu 
paranın yarısı Adi~baba'da, ya 

Zec·ri ttı.dhirl ı.r 

komite~i toplanı~ or 
Cenevre, 22 (A.A.) - B. Vaa

concellos, zecri tedbirler komite . 
sini, 2 martta toplanmağa davet 
etmiştir. 

Londra, 22 (A.A.) - Martın 2 
sinde toplanacak olan 18 ler ko -
mitesinin, İtalya'ya gönderilecek 
olan petrol, yağ, kömür, demir ve 
ceHk üzerine konulacak ambargo 
meselesini tetkik edeceği bildiril
mektedir. 18 ler komitesi, bundan 
başka zecri tedbirlerin tatbikmı 
takibetmekte olan komitenin ra 
porunu da tetkik edecektir. 

B. Eden'in Cenevre'ye gidip 
gitmiyeceği henüz belli değildir. 

B. Flanden ve Pol Bonkur'un Fran
sayı Cenevre'de temsil etmeleri 
beklenilmekte ise d~ 8. Pol Bon -
kur'un Cenevretye gitmesi de muh
temeldir. 

Asılsız bir haber 
Roma. 22 (A.A.) - Avnapa vaziye 

tinin düzelmai üzerine ltal)oanaa 500 

bin ukeri terhiı etmİf olduiaaa dair 

çıkan haberler reamen telaib olunmakta· 

dır. 

• 

ru.ı da harb levazım bedelinin Ö· 
denmesi için Londra'da verile" k
tir. 

Zecri tedbir taraftarı m h f'J -
ler , Habeşistan'a finansal ve e 1 o
nomik yardımda bulum1lmasma, 
dış bakanlıiYı ek•perlerinin muha -
le eline rağmen, var kuvvetleriyle 
çalı maktadırlar. 

Aynı mah.cmer. Milletler Ce . 
m;y ... tinin haysiyetini korumak ge
rek ise, petrol ambargosundan fi -
len vazgeçilmiş olmasına karşılı~, 
h · ç de<>-i!se Ha •u·irtan'a ekonomik 
h"''umdan yardım ed'lmesi IJ.znn 

' oi fikrindedirler. 
Parlamanter mahfiller, kabi ıe

nin, gidişini, pazartesi günü avam 
kamarasındaki duruma göre belli 

•
1 teği zannrn dııı. h,•funnvnrlar. 

(;iorııal<:. t )ital' an• l 

dikkat İni ("flk<~u U(' .., 

nokta 
Roma, 22 (AA.) - "Giornale 

d'ltalia" gazetesi, ingiliz hakan -
lar komitesinin ltalya . Habeş 1h . 
tilaf ı hakkındaki rap'>runa dair 
iki gün evvel yapmış olduğu neşri
yata ilave olarak diyor ki: 

•• Bu raporda aşağıdaki üç nok
ta gözönüne alınmalıdır: 

1 - Bu komite dış bakanlık ta
rafından muayyen bir programla 
6 mart 1935 tarihinde yani İtalyan 
- habe~ ihtilafı bir harba çevril -
mek üzere iken ve İtalyan hükü
meti bu ihtilafın neticeleri husu -
sunda lngiltere'nin dikkatini çek -
tikten sonra kurulmuıtu. 

2 - Bundan dolayı komite 
Habeşistan'ın kısmen veya lama -
men ftalya tarafından alınmasiy -
le neticelenecek bir hareketin vu -
kuunu göz önünde bulundurmuş
tur. 

3 - Komite ve İngiliz dış ba
kanlığı huna rağmen milletler ce -
miyetinin kollektif bir müdahale
si hususunda hiç bir kayıd yürüt

memit. tamterai bütün meseleyi 
yalnızca İngiliz milli menfaatları 
bakımından düşünmüştür. 

ln![iliz askerinin tskenderiyede nıaııevrası 

IU..ndcrİ)le •ltaJrf.,ınJo İn6İli:.ı bahriyelileri 

K.aıaire, 22 (AA.) - Bqün t.ken- ı Tayyarelerin baTa manevralarında ı· 
deri,ede iaıiJia GrduaU lntalan aenif tıklar söndürüJmiİf ve tehir karanhk. 

ölçüde IMr naartrfl"a yapmı,lardll'. lar içinde ltalmıfbr. 



Geçid ruminde 6afanan 8. Stalin ve Mare.,J. VoroPlol 

Do~t Sovyet Ordusu 
• 

Bu(!Ün 1 R in.-i vıldöııümünü kutl11,~or . 
Buyült lromfU1111U doat Soo,,et deu

ı.ti, inlrılôbtlan ...,.. lnırdafrı ordu. 
...,.Ull on Hlıianci ydtlöniimiini ba
p. 1Ni,7Ülr törenle htfamaJrtatlır. 8u 
ordu halrkındo doat memfelıet baaı

.,n4'e ~ kaa ,,..ıan .taralı o· 
lrurlarımıao •UllllJı"OTlla: 

KARADA KUVVETLER 

Salahlı müdafaa ve daima hazır 
vrdular buJuadurmak ihtiyacı Sovyet 
hukümetini, karada kuvvetlerinin let 
kilit aiateminde bur cleiifildikler Ylll'

maıa Mvketti. 
1935 yılma kadar Kızılordu kad 

rolanada % 74 ülke ve % 26 ud fır. 
kau mevcuttu. Şimdi, bilakia % 77 a· 

ad ve ancak % 23 ülke fırkaları •ar 
clır. Aul fırkalan harp zamanmm 
kdarolarma azami derecede yaklqb
nlmııtır. Bundan batka mekanize" 
•Üvari lutalarm •)'lal çoialblmat ve 
hava kuvvetleri tııkviye edilmittir 
Kıtalarm dialokaayonu memleketin 
müdafaa ihtiyacına ıöre tanzim edil 
mıftir. 

HAVACIU~ 

Havacılık, bilha ... müatakil bava
cdık 10D yıllarda parlak bir p)İfİme 
.. ripnİftir. "Çelyualön" aeferindeki e-

lupajaa k .............. SoY79t lllÇmaA· 

........ ......... ... ....... k --- -
parlak ~ ..... bydettirmİflİI'· .. 
.... Htka SoVJetlenle laa..abk ... 
cffiebıi~le motir ,apıcdı;ı da ilede. 
mit ve SoVJet havacılıtmın IİI....._ 
.... ~ mük__.I makinalar ~ ... 

da seJrilmittir· SoT,et ba•acıbk .... 
düatria memleket için llznn olan bil· 
tün alkeri maldn•lar ihtiyacmr tama· 
miyle temia etmektedir 

Kızrlordunua bilbaaaa parafÜtçü 
lük Ye hava deaanb dikkati çekmeie 
değer. 1931 ydmm sonbahar Jtiyef 
manevraJanada dii11111ım• serisine 
paraıütlerden ve birden olarak l 200 
asker inclirilmit; aynı zamanda ata 
uçaklarla 40 dakika içinde 2500 kiti 

lik ....... d .... b yapılllllfb; a)IU p 

im aonlııahar taliml.-iade bölsenin bi· 
riade paratütl..a. birden 1800 kifi •• 
tank ile zırhlı Ye kamyonlarla 5 700 
kifilik deaant yapılmııtı. Bu gibi ha
reketler diğer ukeri bölselerin talİlll-
1 ...... tle y.,..lwuttlr. 

Bu çalıtmalar memleket içinde de 

bü)'iik hız alımtbr. 0.0.viahim tetkİ· 

latlarmda ba yd da 16 binden fazla 
uçaklardan ve parqiit kulel...U,ıl~r 

800.U\JO den fa la p ra ut at ayı ı ya· 

pılmı tır. 

MU l O - MEKAN1ZE ~l'f ALAR 

lftoto • mekanl!e &ııalaran İllklfa· 

h huau.unda da ~cia çok ilerle
mİftır. MemlekebD eaduıh'ilqmeai 

bil ...... Ote • taDk ile enk .... raPICI• 
............. elli ~a kMi -*
...... Aaer cim.._. .. km.lan .. 
laİll .... iftir. 

Sovyet tanklaruua mull• m .. .,.. 
tiai ~t .......... V.,..alof'D ••t· 
imadan otNDi1onaa. Mir. VorotiW tlİ· 
yor ki: \Tanklar birlııa~ sinde 790 
kilometre yo. ya.,...... " banlaraa 
clCırtte üçü bir tek kaaya atrama
dan, kll'dmadan auclan aeçmitler(tir. 

ı>..:.NIZ DONANMASI 

.')Un aan·aıuarcaa, iMiM... deaiz· 
alb donaDDaaaı inkitaf ebmftİI'. Keu 
aabilleri koruma topçuluğu da O.· 
Yetlendirilnıittir. 

Hidro - havacılık en yeni eiıtem 
aakeri aıakiaalan almakla kelllİ'9t i
tibariyle büy.&ltülmiftür. Ae...._. 
yapıcıbjı ile clonanlD:9n• yoai eahil 
baalarmm yapılınaamda Wyiik ~ 
COriİlmÜf .... YCUt baslan .. .W..k
ÇA seaitletilmi, •e kunetl-41rilait-
tir. 

iSTiHKAMLAR 
Sovyet bükünıetinin UDll'I ...... tıehe 

dhkir tec&Yiialerdea Mi• ak .U
aadiyle bab ._ dotu ..-lar -ta· 
kaamda korunma ve iltiWr... ilata• 
atçdıiı takviye edibeit proaramın 

tatbik edihneaine Hbma ıöriilmiftür. 
Her ikili de, aatlam iatilak&m ,_..... 
uyle ihata edildiji içia So.yett.i her
banp harici taarruaa karfl korun· 
maktadır. 

KA&>ROLARIN HAZIRLICI 
Kumandan kadrolannm baıurlıiı

na bilhaua dikkat edilmektedir. Bu 
meaelede &erek keyfiyet ve ıerek ke
miyet ciheti ehemiyetle nazarı itiba
ra alınacakbr. 

Havacılık, tank, topçuluk, piyade, 
auvari, mübendia, irtibat v.L ukeri 
okul aa;yııı arttırılmqbr. Okulalrda 
ihtiaaa cihetleri Kızılordunun telmiiİ· 
ne tamamiyle uysun, en mükemmel 
laboratuvar ve her türliı tedria alet 
_,... ......... clir. 

5oyY ti.do meYCUt olaa 13 laarp 
akademiaiade 16 binci• fazla bman
dan hazırlanmaktadır. Bundan bafka 
aTII yükaek okullarda 6 askeri fakül. 
teai vardır. Aakeri telau"k akademile-
rinde tahsil müddefi..4 ten 5 yıla ..,. 
brllımıtır. Bu auretle kumandanlann 
ukeri telnu1' ehliyeti bir derece da
ha ,.ükaelmektedir. 

Bundan bqka ordunun uzman 
kadroları da seniıletilmiftir. Bu yol· 
.. çabpnalar yalnız orta kumandaa 
amıfl•mu dejil, küçük kumanda •e 
aade tlzman anıfmı da aann .. tır. 

KULTOR HAYATINDA 
iYiLEŞMELER: 

Çarbktaa kalma lutlalarm ıalabı 
ve KızıJorcla İhtİJaCIDI tatmin edoceJı 

tekle ıetirilmeu içia çalqılmıt •• bir 
talı yeai lafla ile Y'll'dlu Japıhnqbı'. 

Bqüa Kmlorcla lrıtalarmda bia 
kibar blip, 2000 den faala lditil
pane vardır. 8a kütüpaaelerde 12 mil 
,.... ldtab •ulunmaktaclir. 

1938 ela kamanda kadroları içia 
47 bin oda meYCUd• birçok yeni ••• 
I• ~apdacaktu'· Kaadordanaa Dl&af 
tahsisatı 113' da )'Üzcle 17 arbnla· 
ealıbr. 

Kmlonhmaa bütia lutaı ........... 
Pnkü mevcuda hir nu1J'Ob aç 71a itin 
ld,Wir. 

1131 ydmm mW.fa Widc:eei 14 
.u,. ... , 111 mll:roa ....... , .... 1'31 
..._ ,.._... ....,.._. ı mn, .. 
i .. ,as ..... ...... ~ ... 11,1 ..... 
Nöbetçi oozauıeler 
Gtln: laaaeain adlı --
Çartamba Ep 1.ca._ 

Pertı•• Mat· Y .. i .. hir 
eezaneteri 

c-a lataabuJ ---c.. •teli Mer••• 
" Puar Yeni " 

.__.... AMua " .. .. .. 
ı.ı.ı .. larih ..... i ....... iki ., 

1 ..a.wede, .....-U • .._, .... 1ukar ......... 

D ııiz Koı1f eran ıda zorluklar 
1 

Konferansa vrupa i. a i ıneselelerinin 
1 aMfbrıma ı prote to ,~dildi. 

Amerika, Avrupa İ§lerine karışmak istemiyor 

Londra, 22 (A.A.) - "Ro,ter,, 
ileri sürülen A vnıpa U)'ua.I me -
seleleri, deniz koaferauıncla J•nİ 
zorluklara aebeb ohaaktacLr. 

B. Norman Danı düa B. Eden'i 
ziyaret edeNk, konferanaa A nu
pa ııyaaal meselelerinin illveıini 
protesto etmiıtir. 

B. Eden'in, konferanaıa mum
kWı olduiu kadar teknik deniz 
meselelerine münhaur kalmaaı hu
suıunda B. Norman Daviı'le mu
tabdc oldutu bildirilmektedir. 

Durum, deniz muahede proje -
ıine Japonya, Almanya, SoYJetler 
Birliii gibi diier devletlerin de 
muahedeyi imza etmesini temin 
edecek bir protokol bajlanmuı 

hakkındaki kararla bir kat daha 
zorlanmıfbr. 

8. Korbea dün 8. Edea'le iki 
defa &ôriifmüt ve B. Crancli de öi
le yemeğini B. Norman DaYiı'Je 
yemiıtir. 

Fransa, ha va, kara ve deDia ıi-
ı; 1 • m tahdidini biribiriae bağ-
h tutan ııyaaaarna uyıun olarak, 

JQlrarda adı ıeçea protolcola ltir 
hava ua.pnaıı ıiriifmelerini can
landırmaya ft mümkün oldup 
takdirle de deni• muahecleeinin 
imaumdaa enel Streaa cephesi· 
nin tekrar tesiıini pclen bir for • 
mül illTesini iatemekterUr. 

ltalyanlara ıelince, 8. Muao
lini'nin zecri tedbirlerin kalclırıJ
maaını Ye inailiz filoeunun Akde
niaden çeldı....ini aararla iıtemek 
te olmaclıta ••fakat B. Graacli' • 
nin bu m.e.lel.-in daha toara dil>' 
lomaai kanalmdan t6rilfilmeeini 
mucib olacak bir formül illveıini 
iıtediii bildirilmektedir. 

Buna kartalık, amerikan mah
filleri 8. Norman Davia'in deniz 
anlatması şümulünü ıeçen bir ve-

'.\ vı parafe clalü ecleni)rece ni 
bildirmektedirler. Am.ika'tla ka· 
mo7 o kadar tecerriide •• hifaraf
hta karar Termİftİr ki, A napa 11· 
yuaaiyle herhanai hir llsUi olan 
bir belge, dq bakanlıtı ftya kon
gre tarafından herhalde reclcleli • 
lecektir. 

Fransız -Sovyet anlaşma~ ı 
Lokarno hükümlerine karşı mı? 

iman teb1iği Londrada heyecan u andırdı 
Ren in ifgalinden korkuluyor 

Berlia, 22 (A.A.) - Alman ia
tihbarat bOroeu aalihiyetli kay -
naldan alındılı kaydiyle, frannk 
• 10vyet andl&fllJIUım Lokamo 
andlaımaıına muhalif olarak göa
teren bir fıkra nepetmittir. 

Alman mahfilleri, bu andlq -
ma protokolunu, Franea'yı Mil
letler Cemiyetinin tavıi1eai olma • 
elan da Almaaya'ya kartı askeri 
mütlahalecle ......_. .. isin Ye -

rir tanda tefsir etmektedirler. 
Fransa hu suretle müteca'riz 

meselesini Mrbeatçe hal hakkını 
edinmif oluyor. Bundan batb, a:r
m protokolua metni, oa ahmca 
maddenin, MilLttler Cemi1eti asa· 
ıı oı.IJMI AJ..n:ra'ya kartı tat
bik ec:lilemiyecefini röateren Ce -
neYre anJlatmaaiyle de mutaar • 
nzdır. 

Fransız· aovyet andJaımaıiy -
le Lokarno andlaımumm umumi 
ııyua ahaımda da biribirine uy -
madıjı ayrıca işaret elilmektedir. 

IJnntlroda lıt>yenın 

Londra, 22 (A.A.) - Franaıa 

- Sovyet andlaf'DMIDI Lokarno 1 
andlaı'"Wlatına bir te:aTiiz aibi ıös· 
ter !l ~ 1 .. r ~ ı. ı· ~; 1-.uraclalri aya-

aal mabfillenle derin bir heyecan 
uyandınnqtu. 

Bu tH1itin, yalanda a. ha•· 
zaaının yeaiden ukeri ittal - ":ına 
alnnnuı meaelesini ortaya a;;mak 

ni7etinde INhman Berlin hiiküme
tinin bir DeYİ ihtan olduiu anla • 
tılmaktadn. 

Hatırlarlaa ki, B. Eden, bun
dan l>irkq ... enel Aftlll Ka • 
maraa,ncla, hailbn'nln Ren Wl
ıeai nziy..m. AJ..an1a tarafın -
dan l>ir t.udz Talü olduiu tak • 
dircle Framıa-. tutacap 1olda 
7aıthmcı ..._ .... aöylemitti. 

B. Eryo'nan beyanatı knrıısında 
Bertin. 2Z (A.A.) - Franaız 

parlamento.unun dünkü aplanb
ıında framız • SOTJet paktınm ıö
rüf11191i aınaıacla HerJo, Alman • 
ya'nm 26 ma1uta yani· •J miaalun 
imauıadaa tam 23 sün sonra Ter
mit olduğu notada hu ittifak pak
tımn bam ihtirazi kayıdlar r' ·me
yaniyle Lokamo paktmı boııma • 
dılmı kab•I etmq olduiuna ldd' :ı 
eylemiftir . 

Sal&, ................. 
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111. 

Mug, kuçuk Betty'nin çocuk ara
bası karşısında : 

- Hazin, hazin yuvar/anı~··· 
küçük arabanın hole gelmesi .. 
dedi, ve, anlattığı hikayenin üst tara
fını, bir el hareketi ile, bitirmiş oldu. 

Zil çaldr. Solgun ve zayır f.ddie 
Warren, her vakitki gibi sonsuz bir 
zavallılıkla, içeri giriyordu. 

Yalvarır gibi: 
- Misafirlerini ağırlıyan ev bura

sıdır değil mi? diye sordu. 
Bertha, neşeli: 
- Ohl öyle sanırım, öyle uma-

rım. 

- Bir taksi şoföriyJe başıma kor
kunç bir iş geldi. Kötü bir adamdı. 
Bir türlü durduramıyordum. Ben ca
ma vurup çağırdıkça o da arabanın 
hızını artmyordu. Ve ay ışığında, kü
çük tekerleğin üzerine iğilmiş yassı 
kafası ile bu acayip siluet ... 

Beyaz ipekliden kocaman boyun 
atk1Smı çıkanrken titredi. Bertha, o
nun çorablanrun da beyaz olduğu· 
nu farketti: teshir edici tesiri 

Sonra, bağırdı: 
- Fakat bu anlattığımz sahiden 

ko:!.unçl 
Eddie: 
- Hakikaten ooyle idi, diyerek 

Bertha' nm arkası sıra salona girer
ken sözüne devam etti: "Dayanıksız 
bir taksi içinde Ezeliyet' e doğru git
tiğimi görüyordum!" 

Nonnan Knight ile karısını tanı
yordu. Bu müna ebetle de, tiyatro 
projesi tahakkuk ettiği zaman, o· 
nun için. bir piyes yazmağa hazır
Janıyordu . 

Nonnan Knight, monoklunu çekip 
bôylece, tekrar kapanmcıya kadar 
biraz daha hava alması için gözünü 
meydana çıkararak sordu: 

- Warren, bizim piyes ne alem
de? 

Mısteıs Norman Knight da ilave 
etti: 

-Oh! Mister Warren, n~ gülünç 
çotablanmz var! 

Warren, gozleri ayakları'la dikil· 
miş. cevab verdi: 

- Onları beğenmiş olmanızdan 
dolayı kendimi çok bahtiyar sayıyo· 
rum. Ay çıktığından ber= daha zı
yade beyazlanmışa benziyorlar. 

Sonra, hazin ve kam;ız ~ene yÜ· 
zümi Bertha'ya döndürdü. 

" Hilirsiniz, havada bir ay var." 
Bertha az kaldı bağıracaktı: "ühl 

bundan eminim, sık sık ... sık sık r· 
Warren, hakikaten pek çekici bır 

şa1ısıyetti, fakat muz kabuklan içın
de ateşin karşısına çömelmiş olan 
ı·ace de, ve, külünü silkerek cigara 
içerken: ''Kocanız neden böyle geç 
kaldı? diye soran Mug de> öyle ... 

- işte geldi! 
Güm 1 sokak kapısı açıldı ve ka

pandı. Harry bağırıyordu "Hepinı
zc selam; beş dakika yukarı çıkıp 
ineceğimi" ve onun basamakları 

dörder dörder çıktığını işittiler. Bert· 
ha gülümsemekten kendini tutama· 
dı. Onun her şeyi ne kadar heye
canla yaptığını biliyordu Nihayet, 
beş dakika daha geç kalacak o]ursa, 
ne olurdu ki? Fakat, gene bu dakı
kaların son derece ehemiyetli oldu 
ğuna da kendini inandırıyordu. Bun· 
dan başka, içeriye pek sakin ve so· 
ğuk kanlı olarak girmeği de bir hay
siyet meşelesi yapıyordu. 

Ve Harry'de öyle derin bir hayat 
zevki vardı ki 1 ve Bertha onun bu 
zevkini öyle takdir ediyordu ki 1 He
le onun savaş .hırsı, !<arşısma çıkan 
her engelde kuvvetini, cesaretini mi
miheke vurmak arzusu l 

Bertha bunu da anlıyordu, hatta, 
mesela, kendisini iyice tanımıyanlar
ca gülünç bir insan sayılsa bile ... 
çünkü öyle zamanlar oluyordu ki 
Harry, döğüş olmadığı yerde döğüşe 
çıkıyordu ... 

Harry'nin eve dönüşüne kadar 
(ki tıpkı tahmin etmi şolduğu şekil • 
de vuku bulmuştu) gülüp konuş • 
ınakla vakit geçim1iş olan Bertha, 
Mis Fulton'un yokluğunu müspet bir 
şekilde sezmemişti. 

- Acaba Mis Fulton unuttu mu 
ki? 

Harry cevab verdi : 
- Ben de öyle umuyorum. T e

lefonu var mı? 
- Ha, işte! bir taksi sesi var. 
Böyle diyen Bertha, kadınca bu

luşlarının yeni ve esrarlı olduğunu 
gördükçe ev sahibi hali ile gülümsi· 
yerek ilave etti: "O zaten takside .. 
yaşıyor. 

Ru~betke 
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( Bafı 1. inci sayfada) 

şeylerin gerçekleştiğini görmekle 
derin bir zevk duymaktayız. Mü
cerret olmıyan bu sözlerimiz ra
kamların şaşmaz belagatına da • 
yanmaktadır. Mesela geçen sene 
halkevlerinde 782 temsil, 636 si -
nema, 1,503 konferans vsrilmiftir. 
Acaba böyle bir hareket geçmiş 
devirlerin hangisinde olmuştur ? 
Gene geçen yıl zarfında 23 resim 
sergisi açılmış, 6,525 ders veril • 
miş, 495 köy gezisi, 1,370 türlü eğ
lenceler yapılmıştır. 

Bedii zevki, sosyal tesanüdü 
çok geri olarak cumuriyetin tes
lim aldığı bir memlekette bu alan 
üstünde rakamların bize verdiği 
hakikatler karfısında insanın de
rin bir zevk duymaması mümkün 
değildir. Türk Liderinin en karak
teristik vasıflarından biri de söy
lediğinin mutlaka gerçekleşmesi
dir. Bu rakamların bizde yarattığı 
İnana göre Atatürk Türkiyesinin 
ül'rusüne ulaşacağma, bir çok de -

l 
liller arasında, bugün yıldc;>n~mü
nü kutladığımız Halkevlerını de 
gösterebiliriz. 

N.A.KUÇUKA 

Fransa Başbakanının 
bir diyevi 

Paris, 22 (A.A.) - Amerikan 
kulübünde söyleliği bir hitabede, 
başbakan B. Saro demiştir ki: 

"- Fransa'da yaşamakta olan 
sizler, bizim harb istemediğimize 
şahid olabilirsiniz. Bizim dileği.
miz, silahların terkidir. Benim gı
bi eski muharibler, kin nedir, unut
muıuzdur. Harba harb ilan etmit 
olan Briyand - Kellog andlaşma -
sının ruhu dahilinde Avrupa ca -
miasını kurmak için hasımlarımı
za el uzatmağa hazırız. Gayemiz, 
milletler arasında bir birlik vücu
le getirip, bunu cihan ıulhunun 
bağlı bulunduğu wnumi emniyet 
temin için bir vasıta olarak kul -
lanmakbr.,. 

ULUS 

Memlekette atıcılığı geli§tİr -
mek için Türkiye idman Cemiyet
leri ittifakı tarafından hazırlanan 
atıcılık talimatını neşre devam 
ediyoruz: 

9 - Özürsüz olarak beş kere çalış
ma gün ve saadetinde bulunmıyanlar 
atı, üyeliğinden çıkarılır. 

10 - Resmi bir İş için veya resmı 
izinli olarak atış merkezinden başka 

yerlere gittik:erini merkeze bildirmeden 
ve yahut d ktor raporu ile sıhhi özürler
den; bir devresinin üçte birinden fazla 
ertesi nhş çalışma günü ve saatinde hu· 
lunmayarak ertesi atış devresjne hıra 
kılırlar. 

11 - Tekrar donmek üzere atış 

meı·kezin<l . n resmi şekillerle ayrılanlar 
gittikleri auş merkezlerinde ab§ bel
gelerine göre öğretim ve eğitimlere ve 

atıılara i;rtırak ederler; Bu çalı,ma işle· 
rini atıı belgelerine iıaret ettirirler. 

Bir atış merkezinden diğerine 
melli giden atış Üyeleri atıı belgelerine 
ve atış cüzdanlarına göre gittiklen 
yerin mcı kezinde çalışmalarına devam 
ederler. 

Atış merkezlerinden merkez olmıyan 
yerlere temelli gidecek olanların üyelik 
haklan bakidir. 

Atış devreleri ve atışlar 
12 - lki atış devresi vardır. Bunlar 

birinci ve ık.nci atıf devreleridir. 
Birinci atış devresi bir yıldır. Nisan 

ayı başında ba !ar, mart ayı sonunda bi
ter. 

lkincı atış d'l!vrcsı bir yıldır. Hu sat· 
haya ayı·,.,ı·; bırınci safha; nisan ay. 

başında başlar; eylul ayı ıonunda biteı·. 
ikinci ıafha; birinci teırin ayı batında 
başlar, mart ayı sonunda biter. 

13 - Atış uy esi oıan herkes atıcı bel· 
gesi almaK ve ,.., .. uııeket içmde atıcılara 
verilecek oa.zı haı<.cıra sahih olmak içın 
her ıkı atış devı·csındeki atış talim ve 
terbıyesıne tam iştira~ etmek ve bu dev· 
relerde atılacak utışıara atmak ve yap· 
mak mecburiyetindedirler. 

14 - ikinci atış devresine geçmek ;. 
çin; birinci atı§ devresinin atışlarını at. 
mak ve yapmak §arttır. Talim ve terbi. 
yeye iştirak edip de devre atıılannı ta· 
mamen atmıı ve fakat yapamamıı olanlar 
birinci devrede bir yıl daha çahıtınlır· 
lar. 

15 - ikinci devrenin birinci safha· 
sından ikinci safhasına geçmek için; bi
rinci safha çalışmalarına ve atıılanna 
tamamen iştirak etmek ve muvaffak ol
mak lazımdır. Muvaffak olanuyanlar bu 
ıaıiıanın ertesi yıl çalışmalarına bıra. 

kılır. 

ıkinci devrenin ikinci ıafhasını bitir
mek için; bu safhadaki çalışmalara ta· 
mamen İ§tirak etmek ve atışlarda mu· 
vaff ak olamak şarttır. 

Muvaflak oıamıyanlar bı.ı aafhanm 
ertesi yıl çalışmalarına bırakılır. 

16 - J:Sir devrede "'' yıl tam ve pü. 
rüziu:z. çabştıgı haJde de atışlarda mu. 
vauak oıarmyanlar atıf üyeukteri üzer
lermde kalmak üzere menıub bulunduk
luı atıı devresi \•eya safhasının abşla
rınoa ıctrfedecekleri mermi ücretle. · ı 

vermek şartiyle atışlara iştirak edebilir
ler. Muvaffak oldul<lan zaman bir yu. 
karı devre veya safhaya geçirilirler. 
Bunlardan ikinci devreyi ba suretle bi. 
tİı'c:n ve muvaffak olanlara da atıcılık ıe· 
hadctnamesi ve brövesi verilir. 

17 - Her iki devreyi de belli zaman. 
larda tam ve pürüzsüz bi.ırcrek atıcıhk 
bröve ve şehadetnamesi almağa hak ka. 
zananlar atıf merkezlerinin normal Üye. 
leri olarak her yıl ikinci devrenin keı. 
kin nişancı ıınıfına aid vazife atıılariyJe 
~üaabaka ve spor abşlarından lüzum gö_ 
rülenlerine iştirak ettirilirler ve bu su
retle melekelerini artınrlar. Bunlardan 
ikinci devre bitirmesinde pek iyi derece 
abcı olduklan abcı öğretmeni tarafından 
teabit ve tasdik edilonler; federasyonca 
her yıl yaptmlacak Türkiye atq birin
cilikleri müaabakalanna iıtirak ettirilir
ler ve en yüksek derecede kazananlar 
ararulusal abf müıabakalanna ayrılır· 
lar. 

18 - Tüfekle ve H. M. tüfekle bi. 
rinci ve ikinci devrede yapılacak ders a
tııları talimatın sonuna eklenen •Jl'ı ay
n listelerde gösterilmittir· 

(Sonu c>ar) 
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Bugün halkevleı·in ·n yıl 
dönümünü kutluvacaiYız .., ' 

( Ba§ı 1. inci ısaylada) 
natlardan olmak üzere umum aza 
saym 54998 dir. Bunun 4725 şi ka· 
dın, 50273 çü erkektir. 

1 ''Jıltırıtılcır 
Bir yıl içinde halkevlerinde yapı . 

lan 'toplantıların sayısı §Udur: 
1932 idare heyeti toplantısı ya _ 

pdmış, bu toplantıda 12.271 idare he 
yeti azıısı bulunmuştur. Gene son bir 
yıl içinde 937& komite toplantısı ya 
pılmış, bu toplantılara 34.423 kiti 
gelmiştir. 3453 ıube toplantısmda bu
lunanlann 5ayısı 83.949 dur. 

KitaJ) okuyanlar: 
103 halkevindeki 106551 kitabı 

ııon bir yıl içinde 624727 yurddaş oku 
muttur. Birçok yerlerde yeni kitab 
haneler kurulmuş, bazılan genişle 
tilmiıtir. 

Temsil. lwnser, sinema. 
konferans: 

l 03 hafkevinin 935 yılı içindeki 
temsil, konaer, aine .• 1a ve konferans 
çalıımalan çok verimli geçmittir. A 
nadolu'nun sönük olan gece hayatını 
canlandıran bu toplantılar her yerde 
çok büyük bir ilgi görmektedir. 

Bir yıl içinde verilen 782 temsilde 
294.500 kiti bulunmuştur. 776 kon • 
seri 137.048 yurddat dinlenıit, gös 
terilen 636 aİ"lemayı 295. 7l6 kiti sey· 
retmiştir. Aynı zaman içinde halkevi 
batka kurumlarla birlikte 740 eğlen
ce tertib etmit, bu eğlenceterde 

232657 yurddaş bulunmuştur. 

Kongre~ balo. ~olen: 
Halkevlerimizde aon yd içinde, 

34.103 kitinin bulunduğu 359 kongre 
toplanmıı, 43.315 yurddaım geldiği 

187 balo verilmiıtir. 295 ıölene 27354 
kiti iıtirak etmiştir. Gene halkevle · 
rinde, 40.144 yurddatın bulunduğu 

240 nitan, nikah töreni yapılmıı, 

45. 750 kişinin iştirakiyle 211 çaylı 

dana verilmiştir. 

ergi ve spoı· {«llşnıuforı: 
Halkevlerimizin 935 yılı aergi ve 

spor çalışmalan gerçekten övünfüe
cek kadar zengindir: 

Asılan 23 resim sergiaini 33.12S 
yurddaı gezmiıtir. Türlü yerler<le 36 
yerli malı sergisi açılmıı 223.030 kı41 
bunları dolaşmıştır. Diğer mevzular· 
da açılan sergilerin 20 ve bunları go
renlerin &ayısı 41024 dür. 

Spora gelince: Halkevlerınde bır 

yılda 1867 spor dersi verlimiş, bun 
lara 47.579 genç gelmiştir. 30. 7c9 
sporcunun bulunduğu 564 gezi ya · 

prim ıştır. 

Dersler. köy gezileri. buyrnmlnr: 
Halkevlerimizde bir yılda 6526 

ders verilmiı bu derslerde 146.463 
okuyucu bulunmuıtur. 29.931 1 • inın 
bulunduğu 495 köy gezisi yapdmıt · 
tır. Bu gezilerin köyle şehiri kaynat
tırma yolundaki değeri çok bilv ;k 
OUnUfhır. 

291 türlü bayrama 623065; ve 
1370 türlü eğlenceye 397.808 yurd
daş gelmiştir. 

Halkcı•forimizin ('ı lmrdığı 
dergiler 

Halke•lerimizin çıkardığı dergiler 
ıunlardrr: 

Taıpınar (Afyon) . Altın Yaprak 
(Bafra), Kaynak (Balıkesir), Ulu -
dağ (Buna), Albok (Edirne), Altan 
(Elaziz), Halkevi (Eskişehir), Ak • 
au (Giresun), Yeni Türk (EminC:nü), 
On (Isparta), Doğuş (Karı), Yeni 
Doğut (Manin), Akpınar (Niğde), 
19 May111 (Samsun), Yeni Tokat (To
kat). 

Bir heyecan ve hareket kaynaJlfl 
içindeki büyük ve özlü çalrtmaın ile 
bize övündüğümüz bu sayılan mille
te müjdelemek imkanmı veren hallr
evlerimizi saygı ile tıelamlanz. 

Kış olimpiyatlarında aldığımız 

neticeler dolavisile 
• 

T 1. C. t. başkanlıffeının llir tavzihi 
J. urt\ıye ld11uuı Lemiyetleri 

ı tUJUKı 1.1u~iiaııtıgındcm: 
1:1.)0 k.ı uuıııv•'"''"ı u, ... , .. u,oa turk 

sporcuıanrun iştıraJdarı ve alınan netı
ceıer uzerinde bazı ga"o::ce spor ya;tıCl· 
ları taraıından agır tenkıuter yapıldığı 

goruımektedır. 

l:su ya~darın bır kı:. .. u turk aleyhdan 
oldukıarı gorülen ecneı.>ı ıpor yazıcıla. 
rının neşriyatına istinad etmektedir, Ge
nit bir kısmı kış sporlarına çok mü .. aid 
olan yurdumuzda yurd koruma kabili
yeti buyuk otan kayak ıporı.ınun bir an 
eveJ mevcud imkanlardan azami istitade 
edilerek yükselmesi ve yayılnıuırun ıid
detle arzu edılmeıi 1936 kıt olimpiyat 
oyunlarına iıtirak için en büyük amil 
olmuştur. 

Yakın bir zamanda baılanuı olm .. kla 
beraber yurdun her tarafına süratle ya· 
yılan bu spor için geçen sene ve bu sene 
buaaten Ankarada ve Burs" spor yerle. 
rinde gençlerimiz aylarca çalıımıılar v• 
1936 olimpiyat oyunlarına ittirak eden
leri bir aydan fazla müddet aalihiyetli 
bir antrenörün idaresi altında büyük bir 
gayretle idman yapımılardır. 

Almanyaya giderken bunların olimpİ· 
yat oyunlanna iştirak edebilmek için 
ve kendilerinden beklenen asgari kabili
yeti kazandıkları antrenör t.araf ından 
tesbit edilmiı bulunuyorlardı. 

Bir aybk hazırlanma müddetinin ya
rm olimpiyat müsabaka yerinde idman. 
la geçmiıtir. 
Şimdiye kadar alman malumata göre 

oyunlar&l iıtirak eden türk genç!erinin 
bir kısnu müe11if kazalara uğnyaraL. 

kendiierinden beklenen sürat ve muvaf· 
fakiyeti göstermek imkanını bulamamış
lardır. ileride tafsilab aynca neıroluna· 
cakbr. 

Bu gençlerden birisi oyundc.n evel 
yaralanarak oyuna yaralı bir halde 
ittirak: etmit ve diğer bir oyuncu da 
yarıt eanaımda yaralanmıı, hasta ba. 
kıcıları tarafından uzun müddet ya· 

rasının aardn.aaı yüzünden geride 
kalmıtbr• Alman gazetelerinin haki
kati az çok izah eden ne§riyatiyle 
spor yazıcı! .trımızm alakadar olacak
larım ümid ediyoruz. 

Kıt olimpiyatlarına iıtirak eden 
sporcularımız kıı aporlarınm yüksek 
tekniğiyle çok yakından temas ede
rek yurtlarına daha çok faydalı ol
mak imkanını bulacaklardır. 

Bu izahlarla bilha1t1a bir önemli 
düıüncenin umumi efkarda yer bul
masını iıtiyoruz. Türkiye bütün alem 
İçinde her çalııma kolunda olduğu gi· 
bi sporda da layik olduğu yüksekliğe 
varmak için uğraııyor. Soğuk kan!ı
lık ve hakikatlan görücülük vasıtla
rımızla ber İ§ ve çalışma kolunda lİat 
derecelere varabilmek için daha ilk 
başlangıç kademelernide bedbinl•I( 
ıöz karaltısı ile aendelememek 'a
zımdır. 

Yapılan İnsaflı ve hakikat arayıcı 
tenkidlerden daima istifade etmek
teyiz. Tenkid l-ududunu geçerek türk 
efkarını ıaıırtan ve sporcularımızla 
istih7.a •e onları tezyife kadar giden 
yazılarm türk gazetelerinde yer bul· 
..ııamasmı istiyoruz.,. 

1,aziyet 
Türkiye Ziraat bankası idare meclilİ 

azasından sabık Merıin say lavı B. l sınaU 
Hakkı Yüregir, geçirdiği kısa bir hasta
lığı müteakib, geçen perşembe günü ve
fat etmiı ve ayni günde banka erkanmıa 
ve bir çok dostlannm derin teessürleri 
arasında Tarıusdaki ayle mezarlığına 
defnedilmek üzere Toros katan ile nak· 
ledilmiıtir. Mecliıi idare murakibi. B. 
muhittin defninde hazır bulunmak n 
bankay• temsil etmek üzere gönderilmiı· 
tir. Çok değerli n temiz bir vatandıtt 
olan B. Hııtkkt Yüragir'in vefatından do. 
layı derin keder duymakta olan aylcsine 
ve dostlarına tl\z;vt'tltr dileriT. 



Jaııdarma Gen~I KomutanlıW An
kara Sahnalnıa Koınisyonundan: 

ı - Elrlcki vasıflarına uygun ( 1500) kilo Eğer sabunu eksilt· 
m• ye k•>nulmu,tur. Eksiltmesi 29-2-936 cumartesi gUnU saat (10) 
ıia Ankarııda Jıındarma Genel Komutanhğı kurağında satrnalma 
1romino•l mı.la yapılacakt.ır. . 

2 - { 1500) kilosuna (750) lira değer biçilen sabun şartnamesı 
parıısı.r: o'arak komisyondan alınabilir. 

3 - .E'<11iltıne pazarlığına girmek istiyenterin (56) lira (25) ku· 
ruı'uk t .. minat mektubu ile gün ve saatmda komisyona baş vurma-
ıaiı. {3 '1) 1-557 

~lilli l\tüdaf aa Ve kale ti 
Df!niz Merkez Satınalr- Komisyonundan: 

ı - Tahmin edilen bedel• yüz kırk bin lira olan üçyüzelli Ton 
Benzin kapalı zarfla münakasaya konmustur. Münakasa 9 : M~rt. · 
936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Milli 1\1üdfaa Vekaletı hı· 
naııında yapıl~caktır. . 

2 - Yedi lira bedel mukabilinde şartnamesini almak ısteyenlt:· 
rin her gün münakasasrna girecelderin de 9 - Mart- 936 günü saat 
ıs de (7350) lirahk teminat ınektupları ve 2490 numaralı kanunun 
ahkamı dahilinde vesikalarile komisyona müracaatları. 

3 - Zarf1ar 9 • Mart . 936 ı::riinü saat 14 e kadar komisyona ve· 
rilmiş bulunacaktrr. (3fi2) 1-613 

Srhhat ve İctimai Muavenet vekaleti 
t. kan llmum MüdürliiITTindP.n: 

l - iskan umum müdürlüğünce cins ve mıkdarı ve fen~i .şera
iti ayrı ayrı tesbit edileen tiplerde Trakyadaki göçmenler ıçın on 
bin pulluk pazarlıkla imal ettirilecektir. 

2 - Pazarlık bu şubatın 28 inci cuma günü saat on beşte sıhat 
vr-\raletinde müstesarlık dairesinde toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

3 - İstekliler buna aid şartnamelerı Ankarada iskan umum 
müdürlüğünden ve İstanbul, İzmir, Çanakkale iskan müdürlükle· 
riyle Kocaeli valiliiinden alabilirler. .. 

4 - İstekliler şartnamedeki şerait dairesinde ve muayyen gun 
ve saatte komisyona müracaat etmelidir. (345) 1-571 

J\ılilli 1\liidaf aa v pJ, :t 'uti 
Deniz merkez satınalma komisyon un dar 

1 - Tahmin edilen bedeli 90.000 lira olan 5000 Ton Veleş Kar 
dif kömürünün kapalı zarfla münakasası 2 - Mart - 936 pazartesı 
giınü saat 14 te Milli Müdafaa Vekaleti hinasmd_a _yaprlaca~tı.r. 

2 - 450 kuruş mukabilinde verilen şartn?mesını alı~ak ıstıren 
lerin her gün, münakasaya istirak edeceklerın de yevmı m~.zkurde 
5750 liralık teminat mektupları ve 2490 numaralı kanuna gore bel
gelerile komisyona müracaatları. 

3 - Zarflar 2 • Mart - 936 günü azami saat 13 e kadar komis-
vona verilmis bulunacaktır (325) 1-~.~9 

Tavukçµlulc Enstitüsü llirek.t(ir
liiğünden: 

Enstitümüz tarafınd<'n 1600 yumurtalık dolap sistemi suni ~av:ı 
tertibatlı elektrik ve petrolle işler Nickerl sistemi kuluçka makınesı 
pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. Modelini görmek i~t-~}'.~n
Jer her gün Çangrı cc.cidesi üzerinde bulunan tavukçuluk .. e~.stıtusune 
muracaat edebilirler. Pazarlık 26/şubat 936 çarşamba gunu saat 10 
da Keçiören caddesi üzerinde bulunan Tohum f slah istasyonu~d~ top. 

d • t krt ·n aununde lanacak komisyon tarafından vaprhıcağrn an ıs e ı en "' 
konıisvona has vurmatıır •. ( 417) 1-667 

Milli Müdafaa Ve kal~ti 
Deniz Merkez Satınalm~ Komisyonundan: 

l - Tahmin edilen bedeli yüzbin beşyüz lira olan üçyüz Ton 
benzin kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Mün~kasa .? • Mart-
93f pazartsi günü saat on üç buçukta Ankarada Mılli Mudafaa Ve-
kaleti binasında vapılacaktır. . h 

Z - 503 kuruş mukabilinde şartnamesini almak istiyenlerın er 
~rı, Münakasasına gireceklerin de 9 - Mart - 936 günU saat 13,5 de 
(62i5) liralık teminat mektupları ve 2490 numaralı kanunun ahka-
mı dahilinde vesikalarile komisyona müracaatları. . 

3 - Zarflar 9 • Mart _ 936 günü saat 13 e kadar Komısyona ve-
rilmiş bulunacaktır. (363) 1--6-14 ____ _ 

Balıkesir ilbaylığınd an : 
Ayvalık - Burhaniye yolunun O - l ı 190 kilometreleri arasında 

ve bedeli keşfi ( 15146) lira (94) kuruş olan kısmının kapalı. zarf 
usuliyle eksiltme günü olan 6 şubat 936 gününde istekli çık~amış 
olduğundan ayni şerait dairesinde bir ay zarfında pazar~ıkla ~erıln;e5 
sine karar verilmiştir. Eksiltmeye girebilmek için bedeh keşfın % • 
olan (1136) lira (3) kuruş muvakkat teminat vermesi ve b~ndad n 

'"d'" l'""un e., başka nafıa işlerivle uğra!'dığına dair Balıkesir nafıa mu ur ug 
tasdikli vesika göstermesi Iaumdrr. (3R? ı 1-622 

Binalar ve Levazını 
ıniidilrlHminden · 

ısoo :ira muhammen kıymetli üç nevide 60000 tr."'tre !ek ve ~i.ft 
rıakiıli lfü:tikli bakır tel ile telefon devreleri duhul tertıbatı ıçı~ 
N.G.A. tipi 3 m m lik 5000 metre keza lastikli bakrr tel 6.3.936 tarı
bi-:d~ ve sc:at 15 de Ankarada Posta T.T. U. Müdilrlüğilnde topla
nar.ak k1,;misyonda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

t steklileı in mezkur tarihe rastlr.yan cuma günü muayye~ saata 
kadın 188 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idare veznesıne ya
t:- ıp alacakları makbuz veya banka teminat mektubu ile ve şartna. 
med .. yaz, lı kanuni vesaik yanlarında bulunduğu halde mezkur 
komisyona mürac::tt etmeleri lazımdır. 

$artnarr.R!er Ankarada Levazım Müdilrlüğünden, lstanbulda 
l..t ı o\vnivat MuavinJiğinden parasız olarak vtrilir. (130) 

1-240 

Ankara llhayJıiından: .. .. 
l - fsmetpasa ltız enstitüsü için alınacak 75 ton yerli kok kö

nıürünün beher tonunun muhammen bedeli 31 liradan tutarı 2325 
liradır. 

ı - Şartnameyi göımel· istiyenler hergün okula müracaat ede
biliı l•r. 

3 - Açık ~niltmc ve ihalesi 27.2.1936 perşembe günü saat .15 de 
okullar ıayr~manhğ'mdct yaprlacaktır. 

4 - TeıniMt 145 liradır. 
~ - flan bedeli :niltt•ahhide aittir. (282) l-'477 

1 
1 

ULU5 

Kurulu! U y A N 1 ~ Serveti fünun 
ı 8 9 1 ~ verine çıkar 

44 senedir durmadan ı;ıbnakta olan bu haftalık resimli ga 
11 ıetenin Ankara'da satış verl A K B A Kitapevidir. Se· 

! nelik abone 10 lira. Savm 20 kuruş 
RI 

Askeri Fabrikalar 
T ic·aret Kaleıniııdeıı : 

6 'fer Neft yagı 
2 Ton Meşe kömiirü 

200 Ton Kükürt 
200 Ton Linyit kömürü 
200 Metre mikabı Kereste 
200 Ton Kurşun 
Yukarıda yazılı malzeme 2 mart 936 pazartesi gunü nazar!ıkla 

satın alınacağından verebileceklerin 0 gün saat 14 de gelmele!ı. 
Şartnamesini görmek isteyenler her gün öğleden sonra tıcaret 

kalemine gelebilirler. 1-685 

AJJi\'.ara Levazım Amırliği Satın 

Alma Komisyonu ilan lan 

İLAN 
Kıtaat ihtiyacı için 300000 kilo ikinci nevı fabnka ununa l 5.2.936 

cumartesi günü talib olmadrğıhdan kapalı zarf usuli ile ikinci müna
kasası9.3.936 pazartesi günü saat ona uzatılmıştır. İlk teminatı 2925 
titadır. İsteklilerin şartnameyi j!'Örmek üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin muayyen gün ve saatten bir saat eve! kanunun 
32, 33, 34, üncü maddeleri mucibince zarflarını vermiş olması lazım· 
drr. Münakasa Erzurum kor satın alma komisyonunda yapılacaktır 

(388) 1-628 

GöNül"' OYlJNIARI 
Renate Muller • Georges Alexender 

Kuru./ 

l'ürk Hava Kurumu 

BlTYlTK PTY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. inci ke•ide 11 Mart 936 dadır. 

Rüyiik ikramive 35.000 
lıiradır 

Ayrıca~ 15.000 12.000 t O 000 liralık 
ikramiyelerle 20.oro liralık bir 

mükafat vardır. 

Posta 1"'.T.B. ve Levazım 
l\1üdürliiiünden : 

Adet Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
500 Pelerin (5500) 413 

1500 - 1700 Takım elbise (21675) 1626 
95~ ,, ,, (15177) 1139 

. M ıkdar ve mUfredatile muhammen bedelleri ve muvakkat te
~natlarrn~n mikdarr yukarda yazılı mühürlü kumaş numunelerine 
gore Pelerın, Elbise ve Kasketleri ayn ayrı ve kapalı zarfla eksilt· 
m .. ye konulmuştur. 

Her Uç eksiltme de 28 subat 936 tarihinde ve saat on beşte An· 
karada Posa, Telgraf ve elefon umum MüdilrlüğUnde toplanacak 
alım, satım komisyonunda yapılacaktır . 

~AYFA 1 

Ankara Okullar Sayışmanlığı Kc"' 
misyonu Başkanlığından : 

Gazı Eğitim Enstitusüne 100 ila 120 ton yerli gazhane l:ok kü
mürü alınacaktır. Beher ton kömüriın muhammen bedeli 30 liıa ve 
teminatı (270) liradır. Şartnamesini görmek istiyenler okullar sa -
yıpnanhğına müracaat edebilirler. İhalesi açık eksiltme ile 9.3. "36 
pazartesi {_>"Ünü saat 15 de okullar sayrşmanhğmda yapılacaktır. 

(422) l-689 

ANKARA ICR ADAlRESl GA YRl MENKUL SATIŞ MEMUK
LUCUNDAN: 

İzaki şüyuundan dolayı satılmasına karar verilen; 
1 - A. Ankaranın tuzlu çayır mevki inde şarkan semercı Bekir 

oglu Ahmet, garben sarı kadı zade Atrf, şimalen zabtiye Se) ıt 
Mehmet bağları, cenuben yol ile evdli tapunun 23 cilt, 17 sıra 
numarasında kayitli ) irmi döni. • bir kıta lıag yeri ve güruır.u. 

B: Ankaranın Boyacı Ali maudı.es:nde ada 400 parsel sag tara
fı pırasko elyevm emlaki mılliycye ait sol tarafı Anastas elye~ m 
etrlakı milliyeye ait hane kısmen yol arkası Marika elyevm eml. ki 
milliyeye aıt hane onu yol ile mahdut mukaddema hane elyevm 
bir kıta 95 metre murabbaında arsa. Ankaranın Karaagaç karı) · 
namı diğer Mamak mevkiiıı<lc Kerim o.,,lu degirıncninde kain Ş<> -

k.:ın Esat bağçe ve tarlası şimalen baba Halil oglu ve Hacı oğul] • 
rı ve gar\:en Ethem bahçesiyle mahdut tapunun cilt 20 sıra 18 J\ıo. 
smda mukayyet sekiz dôni.ımlük bir kı a ahçc ile bahçe hane . 

2 - Evsaf ve muştemilat: A : Tuzlu Çilı ır me\·kiindei<i bag .} · 
mı dö 1u . ııı k arL1llan ibaret olup içinde üzüm kiitiıgiı muht ıf 
tıadem, zerdali, kaysı ve armut agaçları vardır. İki yüz elli lı c. 

kıymet takdir edılmiştir. • 
B: Boyacı Ali mahallesin<lekı mukaddc.pa hane naıen aı sa do -

san be<= metre murabbaı olup beher metre murabbaına dört lira kı 
met takdir edılmistir. 

Kara ~aç namı dıger Mamak mev.-ıınaeıu tapu kaydın. n 
ran bah~e "e eşçan havi göri.ılen mahal iç1nde ikı kat İlzerine k. 
üç kapılı hır haneyi müştemiı zemin katında ahuı ve üst katta 
oda bir kiler ve b·r sota,öriiıııdebah~e iç ... rı:.indc muntebf ze.rd 
vişne, armut. dut, ceviz, kavak. sögut g.bi eşçarı mevcut olup • 
beşyüz ( 1500) lı:a kıymet takdir edılııııştir. 

3 - A: Satış peşin para ile olma.k ü.zeı e cu ga; ri men .u leıckr. 
Tuzlu çayırdaki bag yeri 9-3-936 taıihint: müsadıf pazart ... sı guı 
Ankara ıcra daıresı gayri menkul satış men:ıurıu.,,u taıaımu.ın yai' · 
lacak açık artırma neticesinde en çok teklifte bulunan mü rı Ü· 
zerine kati ihalesi yapılacaktır. 

B: Diger gayrı menkullerden Boyacı Ali '1alıaıle:rnıu ı.ı a 
ile Karaa"'aç namı diger Mamak mevkimde kaın bahçe t:\ lı \C e -r 
rı havi bahçe. 

3 - ::>atış pe~ın para ue olmak uzere 2J..l-Y.J6 lc.ıuıı ıt n ..ıı>du 
pazartesı gunü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi ga}' ri menkul sa. ~ 
memurlugunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmış olan yukardakı muıı..mınen kıyn -
tın yuzae 7,5 gu nısbctinde pey akçası veya mil!ı l.ıır ı.. .. n anın te
mınat mektubu ile kanunen temınat olaraKı;.alml edııeıı ha me t ... -
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artııma l>edeli takdıı edııen kıyıı.etın yu .. c.e 
ı 5 şıni b uu.K.\d ı v~ uç cıafa nıda ctt nldikten soı.ra mezkur bJ 
nıin 16 mcı saatinde en çok artıran taıibıne ihale olunacaktır. 

6 - 1 lıu tarıhdeki artıı mada teklif edilen beıld muham.ı.~n 
k.ymetın } u<::uc 15 şi.ıı ı.ıuı 11.ıJıgı tdhl.ın.le ı ·4.936 tdı,m.1c musa ı 
salı günü .aat 14-16 ya kadar yapılacak ıkinci artırmada (keza mu
hammen kıymetin yuzde 75 ~ini bulmak :rartile en çok artıran taıı
bine ıhale olunacak ve bu nislıeti bulmadıgı takdırde iSt 2280 nu
maralı kanun ahkamına tevtikan borç beş sene müdd tıe tecıle ta
bi tutuhıcaktır.J 

7 - Birinci ve ıkıncı artırmalarda ıhale bcdelı ıha1ey1 mut a
kip vcrru u1;uıgı takdırde uzcrine ıhale edilenin talebı uzerıne ıh e 
tarihinden ıtibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesı ı. 
çin yedi giın kadar mehil verilecektir. İsbu müddet zarfında ihale b -
deli yatırılmadığı takdirde ıhale bozulacak ve bu tarihten evvel en 
yuksek teklifde bulunan tahbe teklifi veçhile almaza razı olup ol
madığı sorulduktan sonra tek.fi veçhile almaga razı ise ihale fauı 
birinci talibden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektır. 
Teklifi veçhile almaga razı olmazsa gayr.i menkul yeniden onbeş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildi1kte 
tapu harciyle dellahye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia· 
larrnı evrakı müspitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
1a..:ımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliy1e sabit olmadıkça sat 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya ittirak edecekler her gün tarihinde 933 174 n -
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi okuyabilirler. 1-686 

Devlet üemiryolları veli manları wnunı 
müdürlüğü sat~nalma l{omisyonu ilanları 

Muhammen bedeli 17500 lira olan 250 toı mazot 10 - 3 - 936 • • 
lı giınlı saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile J\nkarada idare binası • 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 1312,5 liralık .muvakkat teıtlljnat i e 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı giin saat 14 30 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada .malzeme dairesinden v 
Haydarpasada tesellüm ve Sevk müdürlüğünden alınabilir. (418) 

1~8 I-

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

11 - 2 936 tarihinde ihale edilmek üzere eksiltmeye konulan 
(34880) lira (88) kuruş keşif bede1ile Adana - Misis yolunun 
O + 000 - 5 + 000 arasındaki şosa inşaatına istekli çıkmadığından 
936 senesi martın üçüncü salı günU saaat on birde ihale edilmek 
üzere teıkrar eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin evvelce ilan edı
len şerait dahilinde Vilayet Daimi Encümenine müracaat etmelerı 
bildirilir. (982) 1 - 691 

Kiralık Hane 
Yenisehırde Selanık caddesinde kain dokuz odalı bahçeli \ oto

mobil gara1mr havi biı hane kiralıktır. 
Taliplerin 1 Bankası mf"rkezinde taldp servisine muröcaa. an. 

l -670 Bu hapta.ki şartnameler Ankara Levazım Müdürlüğünden ve 
İstanb~lda t:evazım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak veri• 
lecektır. Talıpler, yukarda yazılı teminatlarını idare veznelerine 
yatırarak alacakları makbuz ve yahut kanunen mutebet teminat 
mektuplarnn: şa~tnamele~~e yazılı vesaik ve teklif mektupSltxnı 
prtn~edekı tarıfat dahı~ınde ve ~yrı ayn üç zarf içerisinde bu· 
lundugu halde mezkur tarıhe tesaduf eden cuma günll saat on dör· 
de kadar mezkOr komisyon riyasetine tevdi etmeleri ilan olunur. 

Ankara Ticaret Odası Başkanlı· 
. t;ndaıı: 

1 
Odamız kongrası ikinci ictimaını 29-2-936 Cumartu;j giınu s. 

14 de akdedeceğinden alakadarların teşrıfleri rica ()lunur. 
l - 679 (341) 1-5fi5 



llarhi e ol~ulu I\... Jı~ı11<lan: 
1 - Hı.. ;.; Ila'"o:}" okuh <H ve As. Hakim ve Muallim smı

tm..ı :M:lıt Müj.Htı vek 'etinin gös•erecc.,i nisbetiçinde türk tale
be l:c:yıt 'c k >ı .l ol macaktır. K ıyid ve kabul şartları aşağıdadır. 

A) L:ı;e' r 1 n olgun! k imtıhanı vererek mezun olanlar Harbi
}C o'·u1 _ı a ,..,ır bılir er. Bunlardan bir sene sonra müracaat eden
ler imtihan ıı, iki veya daha zirade sene sonra miıracaat edenler 
As. liselerden birıne olgunluk (bakalorya) imtihanına tabi tutulur
lar. Lise mezunlarından gayri, sınıf ve ihtisas okulları ve liselere 
muadil oldukları kültür bakanlıgınca tasdik edilmiş olan ekalliyet 
ve ecnebi okullarından mezun olan Türk talebe As. liselerin birin
de olgunluk imtihanı geçirmedikçe ve Türk diline tam vakıf olma
dıkça harbiye okuluna kabul edilmezler. 

B) Ana vatan dısından okula girmek istiyen Tiırk talebninde 
As. liselerden birinde bakalorya imtihanı vermeleri Türk diline 
vakıf ve Türk tabiiyetinde olmaları l:izım.hr. Olmıyanlar bir sene 
zarfında Türk tabiiyetine geçecegine dair bir senet verirler. (Bir 
sene zarfında tabiiyetini değiştirmiyenler olursa okuta masrafı 
kendilerinden alınarak okuldan çıkarılırlar.) 

C) İstekliler ( 16) yasını bitirmiş ve (23) ya ına henüz gırme
miş olmak.) 

D) Üniversitede okurken As. Hakiın ve muallim olmak istiyen 
talebeden birinci sınıfa girmek istiyenlerin en yukarı (22) ikinci 
sınıfa (23) üsüncü sınıfa (24) yaşlarım bitirmiş olmaları lazımdır. 

E) Vücudunun tcşekkül;hı ve sıhhatı (tam tesekküllU heyeti 
sıhhiyece yapılan muayenede) orduda ve her iklimde faal hizmete 
müsait bulunmak. 

F) Ahlak ve seciyesi ve ailesinin hiç bir Eena hali ve fena şoh· 
retler sahibi olmadığına dair vesaik göstermek. (İcabında O kul K. 
lığınca muhtelif kanallarla yapılacak tahkikat neticesi müsbet çrk· 
tığı takdirde okula kayıt ve kabul olunur. Menfi zuhurunda ise 
kabul olunmaz. Müracaat edenler bu hususta hiç bir hak talebinde 
bulunamazlar). 

2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan İstanbulda bu
lunanlar her sene Mart basm<lan Temmuz nihayetine kadar doğru
dan doğruya harbiye okulu K lığına ve İstanbul haricinde bulu· 
nanlar bulundukları yerlerin en büyük askeri K. nına veya askerlik 
şubesi başkanlığına en geç Temmuz nihayetinde Harbiye okulun· 
da bulunacak veçhile istida ile müracaat ederler İstidalarına aşa· 
ğıda yazılı kağıt ve vesikalarını bağlarlar. 

a) Nufus tezkeresi veya musaddak sureti. 
b) Mütehassıs tam bir heyeti sıhhiye tarafından miıs.ıddak sıh

hat ve aşı vesikaları (ası vesikaları olmıyanlara askeri hekimlerce 
aşı yaptırılır.) 

c) Mezun bulundugu okulun şehadetnamesi ve okutun verecegı 
resmi hüsnühal kağıdı. 

d) Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar, nizamlaı 
ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğini natık velisinin ve 
.kendisinin birer teahhüd senedi, sar'alı, uyku halinde gezer. sidik· 
li, bayılmak ve çırpınmak hastalığına miipteHi olmadıklarına dair 
taliplerin velilerinin teahhütnameleri. 

Bu gibi hastalıklardan birile okula girmezden evel malül oldu 
ğu bilahare anlaşılan talebe okuldan çıkarılır. Ve o talebe için sar 
fedilen bütiın masraflar velisine tazmin ettirilir. (3S2) 1-584 

Y oz~·at fJl}ayJığıııdan : 
Yozgat Memleket Hastanesi için satın alınacak 29 kalemde 

."1~3 lira muhammen kıymetli madeni eşya ile 1950 lira muhammen 
bt.delli buz dolapları, Kasa, Baskül, gölgesiz ameliyathane lambası 
' ayrıca iki kalemden ibaret Pastur furunu, Hasta Baskülü pa
.z. rlık suretiyle 26-2·936 çarşamba gilnü saat on dörtte ve Yozgat 
Vil§}' Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye 
kcn .. lmuştur. 

Teılip1erin şeraiti öğreıımek üzere İstanbul, Ankara, Yozgat 
srı.ı. ı ~lfüdürlüklerine müracaatları ilan olunur. (923) 1-666 

Sıhlıat ve lctimai i\I uaveıı~t 
Vekaletinden : 

300 lira ucretli iskan umum mUdiırlüğü mimarı scfliği münhal
dir. Usulen mimarlık unvan ve vesaikini haiz olanla;ın 15 mart 936 
gününe kadar vesika ve hat tercemesiyle sıhat ve ictimat muavenet 
vekaletine mi.ıracaat etmeleri ilan olunur. (408) 1-652 

To~ a Beledive~iııdt'n: 
1 - Tosya kasabasının Elektrik tesisatı Naha Vekaletince mu· 

saddak proje ve şartnamesi mucibince kapalı zarf ile yeniden ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu tesisat 3 kısma ayrılmıştır. 
Birinci kısım: Kanal. su mehaz tertibatı, su köşkü, cebri lıoru 

mesnetleri, alt kanal tesviyesı , santral binası, 
makina temelleri, ve muhavvile merkezi binası 
ve bunların tderrüatının tesis ve inşası. 

İkinci kısım: 108 bcygiı kuvvetinde françis türbin, cebri bo
ru ve bunların bilcümle teferrüat ve montajı. 

Üçüncü kısım: Santral binasına ve muhavvile merkezine ait teç
hizat ile havai hat ve yer altı kablosu. yalnız a. 
ğaç direkler hariç olmak üzere şebeke ve bun
ların bütün teferrUatile montajları. 

3 - Bunlardan birinci kısmın keşif bedeli ( 5827,5) ikinci kıs
mın (7300) Uçüncü kısmın (27446) liradır. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır: A - Eksiltme artnameleri, 
B - Mukavele projeleri, C - Fenni şartnameler, D - Proje ve 
planlar, E - Keşifnameler ve teferrüatı. 

5 - İstekliler bu evrakı Tosya belediyesinde görebilecekleri 
gibi bedeli mukabilinde İstanbulda Taksimde istiklal apartımanın
da elektrik mühendisi Hasan Haletten alabilirler. 

6 - Eksiltme 12 ŞUBAT 936 tarihinden itibaren (4S) gün o· 
lup eksiltme 27 MART 936 taııhine müsadif cuma saat ıs de Tos
ya belediye binasında yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeve girebilmek için taliplerin keşif bedellerinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetindf' muvakkat teminat akçesi yatırma· 
lan veya 2490 No kanunun tarifatı daires1nde bir Banka mektubu 
yahut sair teminat göstermeleri ve şimdiye kadar bu gibi işleri 
yaptıklarını ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini gösterir vesika 
ibraz eylemeleri ve bunlar bir irketi temsil edivorlarsa musaddak 
vekaletname ve mukayyet bulundukları ticaret odası veya mahke
mesinden son tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

Fenni ehliyet vesikasının Naf ıadan istihsali için eksiltme gü
nünden en az 8 gt.in evel müracaat lazımdır. 

8 - Teklif mektupları 6 cı maddede yazılı saatten bir saat evci 
lıe edive dairesine testim edilecektir. Posta ile gönderilecek mek
tunların nihayet mezkOr saate kadar gelmiş ve dıs zarfının mühür 
mumu He kapatılmı olması şarttır. 

9 - İşbu tesisatın heyeti umumiyesi için verilecek teklifler da· 
hı kabul olunur. 

10 - Teklif mektuplarının 2490 No. kanunun tarifatına ve hü· 
kümlerine uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. 

1-568 

ULUS 

Kiralık 1 
Yeni ehirde Hilaliahmer Mer· 

kezinin karşı sırasında, asfalt 
caade üzerindt kaloriferli ve 
her tUrlü konforlu 49/1 nu • 
maralı Foto apartımanında kira· 
lık daireler vardır. Kapıcıya mU
racaat. Telefon 3002 ve 200l 

Günlük kasa mevcudunuz 
Kıymetli eşya ve evrakınız için 

1-629 '. 

haı;talıkıarı mi.ıtehd""'"' 

ltaif ( ;iirii11 
Saoık Esl..ı:;t-hıı askeri has 

taııesi göz hekimi 
Balıkpazarı Çıkırıkçılar yo· 
ku u alt başında eski landar. 

ma komıı·~nlığı binasında 
No. 4~ 

Ögleden ::ıonı a hastalarını 
lcahııl edPı 

Ulus meydanında mutasarrıf 
buludugum 14 No: gazinonuıı 
1931 1932 seneleri tenvirat ve 
tanzifat resmi tutarı olan 104 lira 
54 kuruşluk makbudarı zayi eyle· 
diğim ilan olunur. 

Ankarada Mukaddem mahal· 
lesinrlr No: 30 mcliha 

1-687 
' 

... ,,., ı 1 alıril,al.11 ı 111• 

' ' iiı l ii rliij!ii Sa t mal m a 
K orni,.,o'.•\I llftıı ları 

MÜTEAHHiT N AM VE Hl:.· 
SABINA lS KALEM 35 A· 

DET MİKROMETRE: 
Tehmin edilen bedeli (900) 

lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fab
rikalar Umum müdürlüğü satı· 
nalma komisyonunca 12-mart· 
935 tarihinde perşembe günü sa
at 14 de pazarlık ile ihale edile· 
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. T aliplerin 
muvakkat teminat olan (67) li· 
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3 .• naddele r inde 
ki vesaikle mezkur gün ve saat· 
te komisyona müracaatları. 37b 

1-632 

Daima sabit daima 
tabii 

Juvantin 
sac ho\1aları 

.> • 

fngiliz '· k eczanesi labo. 
ratuvaılıırınnl' hazırlanan Tuvan. 
tin sac boyaları muzur vr- ?:ehirli 
maddelerden tamamen arl o1up 
saçlara t;ıhii renklerini bahseder. 
Tuvantın sac bovalarr kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk lize 
rinde tertib editmi tir 

Gavet tabii ve sabit olarak te. 
min edilen renk yıkanmak ve ter· 
!emek hatta denize girmek !;llft 

tiyle de ·l-maz En ciddi ve- <'"' 

niyetli markadır. Eczanelc
ıtrivnt ın ğa:zalarından :ı• ' 

lmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
h • .rdri Falih Rıfkt ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı lşlı:ı. MUdürU Naauhi 
ôAYOAR 

Çıınkaı caddesi civarrnda 

!•uıııs Bastnı~vinde basılmış
ı u.r. 

) 

.... 

EMNiYET 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 1iraya kadar - Mahrem dl'lireler 

Türk ve Is Bankası 
.... .-. ---------------

Nafıa l> ,~ anlığından: 
Kavın travers eksiltmesi ilanı .. 
Aşagıda mikda.rları yazılı olan ceman 255495 adet normal ve 3705 adet makaslık kayın traversi 7 par

tide ve 9 mart 1936 pazartesi günü sa:-t 10.30 dan itibaren ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Ankarada Bakanlık Malzeme eksiltme komispoııunda yapılacaktır. 
İsteklilerin her parti için hizasında yazılı mikdar da muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesi

kaları ve teklif mektuplarını 9 mart 936 pazartesi giınü saat 14 e kadar malzeme miıdurlüğüne verme
Jc Hizımdır. 

Her partiyeait şartname ve teferrüatı hizasında yazıh bedel mukabilinde Ankarada Bakanlık mal
zeme dai!'csinde satılmaktadır. 

Miktarı: Muvakkat· 
.!ı: 

iö lii 
Muhammen: Teminat: Şartname:: 

bedeli:: 
.. E ... ~ ... ... c:> ':.J 

Bedeli: Mikda~ı: Kesilecek: Ormanlar: 

Partiler: 

ı. inci part i 

2. inci parti 
3. üncü parti 

4. üncü parti 

5. inci parti 

6. ıncı parti 

7. inci parti 

o "' :z ~ ~ 

35 640 585 

55.981 390 
49 394 390 

69 360 780 

37871 1550 

7 000 

1 l 249 

"O 
< Lira:Ks: 

77476 50 

96727 70 
87999 50 

74778 00 

6872i 15 

9450 00 

18560 85 

Hususi mukaveleli orman sahipleri de kendi 
bilirler. (390) t-h722 

İn1ar Müdiirlüğünderı: 
Kimden istimlak 

edildiği 
Mehmet 
Mehmet 

Ali kızı Hatice 
Emine 

Mahallesi 
A kşemsettin 
Aksemsettir 
lnkılab 
fnkılab 

Sokağı 

Bendderesi 
Bendderesi 

Tahtakonak 
Tahta konak 

Lira Kş: 

5123 83 

6086 39 
5649 98 

1988 90 

4686 38 

Kş: 

387 

484 
440 

374 

344 

Bolunun Düzce kazasındaki Kı
rık ormanı 
lnegöl kazasındaki Erikli ormam 
KUtahyanın Tavşanlı kazasma 
bağlı Domaniç nahiyesinde Kar:· 
mut, Eğriderc ormanı 
Zonguldağın Devrek kazasının 
Yenidağ Akçasu ormanı 
İzmitin Adapazarı kazasındaki 
Keremall O."ttla!\t 

708 75 Bedelsiz Kocaelin.in Kandıra kazasm 

1392 06 
daki Koyunağdı ormanı 
İnegöl kazasındaki Boğazova or
ormanı 

or manlanndan kesilmek üzere eksıltmcye istirak ede-

Ada Parsel Muhammen bedel 
No No. LİRA 
33 3 50 
35 4 50 
45 25 20 
50 12 15 

Yukarıda kayıtları çıkarılan evlerin ankazları 2.mart.936 pazartesi günü saat 15 de bilmii,,ayede a-
tılacağından ta liplerin imar miidürlüğündeki komis rona müracaatları. (380) 1-621 

lr ..__ Y_ E_N I____, 

SİNEMALAR 
BUGÜN BU GECfi'. 

Avrupanın en me§hur iki komiği Paul 
Horbiger ve Paul Kemp aynı zaman-

da emsalsiz bir tenor olan 
Jean Kiepouranın 

=" 1 o 
adlı filminde emsalsiz muvaffakiyel· 

ler kazanmaktadır. 
vrıca: Foka J ur:nalda: Alman yada 
yapılan kış olimpiyatları intiba lan 

BU GECE 
f K ULÜP J 

Senenin en şen ve eğlenceli filmi 

l\HJMYAl~AHlN Sl.HVETI 

Nefis §arkılar _ Danslar - Muhteşem 
ve göz kamaıbncı sahneler 

Ed die Cantor' un en güzel fi lmi 


