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yalnız osmanlı imparatorlu
ğunda değil, şar~la mem~~ .ne de
mek olduğunu bılmez degılız. Ke
yif, haksızlık ve iltimas, bütün va
tandaşlar arasmda, en çok hu sı: 
nıf ın talii üstünde oynar. Halbukı 
memlekette adalet ve idarenin t.a
lii de, aşağı yukarı, bu sınıf m ehn
dedir. İmdi, durluk, güven ve hak 
vermediğinizden, vazife ve mesu
liyet nasıl isteyebilirsiniz? 

Cumuriyet, memur sınıfına 
durluk, güven ve hakkı, yalnız şark 
değil, birçok garb memleketle -
rinde de bulunmadığı kadar ver
miştir. Memurlar kanunu ile ha -
rem eski düzensizlik ve karğaşa 
dev;i hatıralarının tam bir 
tepkisi idi. Kadro ve idareye az 
çok zarar veren ifratları da, ~~. -
kın geçmişin hep tecrübe ettıgı
miz, ve çilesini çektiğimiz hak~
sızlıklarınm üstümüzde bıraktıgı 
tesire ba«ıslamak lazım gelir. 

Simdi s.icil tutulmak veya azil
ler, ~çığa çıkarmalar veya e~e~ -
liye ayırmalar bakımın~an, huyu}< 
mesul makamlara verılecek sala
hiyetleri, memurluk hayatı?.a ve~
diğimiz durluk, düzen ve guvenlı
ği, ancak, daha sağlayıcı, daha 
mantıkiyleştirici tedbirler olarak 
düşünmek lazımgelir. Fazla o~o: 
matizm yerine, değerleri daha ıyı 
haklandıran bir uysallık koymak, 
kıdem ve hizmeti unutmamakla 
beraber, say ve zekanın kıymetle
rini daha iyi belirten usuller bul -
mak ihtiyacı da vardı. Ordu bu 
hususta bize misal verebilir. 

Menfi hiç bir şey yapmamakla 
müsbet hiç bir şey yapmamak ara
sında korkunç denebilecek bir 
fark vardır. Memurlarımızı men -
f i'den sakmdırdığımız kadar. 
m ü s b e t' e cebredecek bir tenkid 
ve kontrol ölçüsü bulmak pek güç 
değildir. Bulunduju bölge içinde 
taşı yerinden kımıldatmıyan, ve 
aynı zaman içinde, aynı kanun ve 
ıalahiyellere dayanarak, kendi 
bölgesine adeta kart postal üstün
de hissedilecek derin bir manzara 
değişikliği veren iki vali de tef -
tişlerden aynı derecede temiz çı
kabilirler. Halbuki, Türkiye' de, 
olduğu gibi duı-masmı istediğimiz 
hiç bir şey yoktur. 

Memurlarımızı daha verimli 
kılacak olan her tedbir, say ve 
zeka değerinin bir yeni takdiri ol
duğu için, onları daha şevklen
direceğine şüphe edilemez. 
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ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Pariste sıyasal 

I\ıral l(arol, B. Titülesllo ve B. Flanden bir 
orta Avrupa andlaşmasındaıı hahsettiler 

Fakat h~beş işi bitmeden buna imkan görülmiyor 

Paı;s, 3 (A.A) - 8. Flanden 
ile B. Titi.ilesko arasındaki görü~me, 
saat 16 da baslamıstır. 

Her iki bakan, beraberce dış işle
ri bakanlığından çıkımışlar ve Ro -
manya kuah Karol\ın inmiş oldu
ğu otelP gitınişleıdir. Çünkü kıralın 
B. Flandeni saat 1 7.30 da kabul et· 
ınesi kararlaştnılmıştı. 

B. Flanden ile B. Titülesko lıiç 
bir beyanatta bulunmamışlardır. 

Pari:s, 3 (A.A) - İngiliz devlet 
adamlariyle, kıra! Corcun cenaze tö
reninde hazır bulunmak üzere Lon
c.!araya gitmiş olan yabancı prens ve 
bakanlar arasında başlamış olan gö
rüsmeler burada devam etmektedir. 

· Havas ajansının diplomatik mu
habirinin haber verdiğine göre, dün 
eı.kşam Romanya kıralı Karol. B. Ti
ti.ilesko v~ B. Flimden arasında bir 
saat süren bir ~örüşme esnasında, 
bir orta Avrupa andlaşmasının sözü 
geçmiştir. Neticede, habeş - italyan 
harbı sonuna ermedikçe bu yolda 
hic bir adım atılamıyacağı, zira böy
le Jbir andlaşmanın yapılmasında ltal
yanm pek bi.iyük bir rolü olduğu tes· 
lim edi1nıistir. 

F ransd ·ile Romanya, şimdiki hal· 
de, iki rncnıleket arasındaki ekonn · 
mik mi.inasebetleri yoluna koync · 

.......................................................... : . . 
: A tatürkle ! 
:~1 n g i] i z K ı r a 1 ı J 

! arasında l . . 
: İngiltere kıralı sekizinci i 
i Edvard'ın tahta çtktŞı dolayt- ! 

bir ticaret uzlasmasını gÖrlişmekle 
meşguldürler. • 

Bu sabah buraya gelen Roman -
ya ticaret bakanı B. Antonesko, kı
ra! gittikten sonra, B. Titülesko ile 

Kıral Karo[, BB. Flanden ve Titülesh< 

birlikte Pariste kalıp, bu uzlaşmayı 
İmza edecektir. 

Kıral Karo!, yarın B. Flanden ile 
birlikte yemek yiyecek. sonra fran
sız drş bakanı bulgar kıralı Boris ve 
Türkiye Dış Bakanı R. Tevfik Rüş
t i.i Aras ile buluşacaktır . 

Sair günü, 8. Flanden Yugoslav
(Sonu 5. inci sayfada) 
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ıs~~- iı"ooerler üc;ü~ıcü 
L. sayf amızdadır 

Heryc, d ! :; h. 

f ıl:rn 

Made in .. ? 
Kuma§ın üstünde şu damga: 

M ad e in Scotland ! Bu kumaş ha
kikaten lskoçyada mı yapılmı{tır? 

Kimseye duyurmaksızın kula
ğınıza söylemek isterim: Haliç'de 
dokunmuştur. Fakat toptancılar, 
eğer böyle bir marka olmazsa, 
mal ısmarlamakta hasis davt·ana
caklarını fabrikaya bildirmişler. 
Çünkü müşterilerine İngiliz kuma
şını daha kolay sattıkları iddia -
srndadırlar. 

Sırtında Haliç kumaşım ingiliz 
kumaşı olarak taşıyan vatandaşla
rımdan birine rastgelmeği ne ka -
dar isterdim: Kim bilir dokuma -
sının yerli işe üstünlüğünü anlat
mak için ne kadar dil dökecekti. 

Hadisede dikkat edilecek iki 
nokta var: Biri, ta eskiden, Bey -
oğlu, bcqtanbaşa, bir kapitülas -
yonlar bonmarşesi olduğu zaman
dan kalma alışkanlık, yani, iyi 
koku üstünde Fransız, iyi kumaş 
üstünde İngiliz markası aramak 
ve türk kesesini yalmz haraç tor
bası gözü ile görmek illeti henüz 

kavbofmanuştır. Buna ne kadaı· 
es;f edilse dzdU". Ancak ikinci 
nokta, tiirk dokumasının, kendi 
kalitesi ile, kendini en sağlam 
mal markası takınabilit- hale ge
tirmiş olmasıdır. Buna da n~ ka
dar sevinsek çok değildir. 

Kapitiilasyonlar zamanında, 
T iirkiyed e, kanun - dışı bit' yaban
cıl ar smıfı var.Jı. Şimdi bu smtf 
kalmamıştU'. Fakat, nedense, 
mesuliyet - dışı bir vatandcqlar 
zümresi ile onun yerini doldurma
ğa ihtiyaç görenler var. Çünkü 
vatandaslrk da, bütün meslekler 
ve hizm~tler gibi, vazifelerle me
suliyellerden yoğurulma bir hal
dir. Onun, sade, türkleri de en bii
yük, nıilletleı·in ~erefı ile, elendi 
ve gururlu kılan imtiyazını sömü
rüp, vazife ve mesuliyetlerini ken
dinden başkalarına bU'akmak ol
dukça garip bir hateket olur. Yerli 
malın ekonomik nazariyelerini, 
vazife ve mesuliyet ahlakı dokt
rinleri ile tamamlasak gerektir. 

t:. :(: 

''Ulııs ,, un Dil Yazıları 

GUNES ~ -- Dil~ 
1,eorisine göre Topoııimik: analizler 

il. 
«Tur. ova= 1,roie» Ve «Tuı~» lu Has { --.imleı· 

Akdeniz kıyısında iki eski şe
hir, vatanseverliğin fazilet ve in

saniyet kadar kutluğ ve ölmez iki 

manevi abidesini kurdular. Bu 

l'uzun: il. Re~iı 1'cmkrıt 

bahtiyar sitelerden birine Karta. 
ca, ötekine Turova diyorlardı. 

~ ıiyle müşarileyhe Atatürk ta- f 
: rafmdon bir tebrik telgrafı çe- i 
: kilmiş bu telgrafa, kır al tara- 1 
i fmdan teşekkürü mutazammın . 
i cevap verilmiştir. '. . . 

Kamutay donanmamıza 2100000 

lira verilmesini kabul etti 

Her ikisinde de cemiyet ve fert 
yüce, temiz ve gerçekten insandı. 
Millet yolunda, ulusal ve sosyal 
varlık uğrunda emek harcamanın 
ve fedakarlığın arık ve tatlı anla
mını en çok vuzuh ile oralarda o
kuyabiliriz. 

Homer'in epopelerini ölmezliğe 
kavuşturan Turova kayalıkların
da manası dünyanın sonuna kac.! u 
hürmetle okunacak olan kan ve si
lah izleri, çaresiz kalmış milli mi.J. 
dafaanın diş ve tırnak yaraları; 
bizim göksel duygularnnızla eşıt 
hatıralar olduğu için gönlümüzün 
bütün sevgisini toptan üzerine çe
kebiliyor. 

: ........................................................ . 
SOVYET . UZAK ŞARK 

KUR~l.AYINl.N UlR TERLl(;t 

Bir Mançulio bölüğü 
neden isyaıı etti? 
Moskova, 3 ( A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Uzak şark ordusu kurma· 
yı, 2 şubat tarihinde kabarovskdaki 
Tas ajansı muhabirine aşağıdaki teb
liği vermiştir: 

"BugÜn haber aldığımıza göre, 
Kvantung japon ordusu kurmayı bir 
tebliğ neşrederek, 

L - 65 inci Mançuko piyade ala
yından bir sınır bölüğünün ayakla· 
narak Sovyet topraklarına sığınmış 

olmasının Sovyet propagandası ne
ticesi olduğunu, 

fSonu 5. inci sayfada) 

Çağrı 
C. H. P. Kamutay grnpıı 

kanlrğrndan: 
C. H. P. Kamutay grupu 

gün saat 17 de toplanacaktn. 
bu-
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i Kama.1 Atatürk'ün i 
: : 

~ memleketinde i 
1 Fransız yazarlarından Hen- i 
i ri Laporte'un memleketimiz l 
1 hakkında yazdığı bu yazının 1 
İ devamını 6. ıncı sayfamızc/Q l 
1 okuyunuz. ı 
. ........ , .... ~--·······••h••···· .. -·-·· ... ···· ........................... , ......... - .. 1 

l\Iel,uslul{tan sonra ınemur olanların 
tel<.aiidlüll vaziyeti ele görüşüldü 

Kamutay dün Refet Canıtezin re
isliğinde toplanmıştır. Mübadil, gay
rimübadil, muhacir ve saireye ka
nunlarına göre verilen gayri menkul
lerin tapuya bağlanmasına dair olan 
kanunun 6 ıncı maddesinin tefsiri. hü
kümetin isteği Üzerine geri verilmiş
tir. 

Mart - mayıs aylarına aid üç ay. 
lık raporun içinde divanca tetkik ve 
kontrol edilen işlerden nıebusluktan 
sonra memuriyet kabul ederek ::;onra 
tekaiidlüğünü istiyenlerin ne şekilde 
tekaiid maaşı almaları lazım geldi
ği hakkındaki meselenin görüşülme
sine başlanmıştır. 

Divanı muhasebat encümeni maz
batasında şu neticeye varmıştı: 

"Memurin kanununun 73 üncü 
maddesi mebuslukta geçen müddetin 

tekaüdlük hesabında sayılacağmı; ve 
mebusluk tahsisatının lekaüdlüğe e· 

sas tutulacağını göstermekle beraber 
son fıkrası ile de mebus olmazdan e
vet bulundukları memuriyetler dola 

yısiyle müstahak oldukları tekaüd 
maaşı mikdarı mebusluktan alacak
ları tekaüd maaşından fazla olanlara 
memuriyet maaşı Üzerinden tekaüd 

maaşı bağlanabileceğini kabul etmis 
olduğundan bunun karşılığı olarak 
mebusluktan sonra memuriyet alıp 

da bu memuriyet maaşları mebusluk 
tahsisatıııdan noksan olanların teka
üd maaşlarının me'!Jtusluk tahsintı ü-

zerinden hesab edilmesi :ıte binaena
leyh Divanı muhasebatça yapılmak
ta olduğu yazılı şekli muamele encü-

'( Sonu 6, ıncı sayfada) 
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Evet Turova bir Türk sitesi idi. 
(Sayfayt çeviriniz) 



SAYFA 2 

İstanbul telefonu altı hatta çıkarıldı 

Saat ayan için çok hassas bir kronometre getirtildi 
Ankara ile lıtanbul araıundaki 

telefon görüpnelerini 'bekletmeden 
yapmak ve genitletmek için epey za· 
mandanberi enstaluyonu yapılmak
ta olan kuranportörün yerleştirilmesı 
ltitmit ve dün ilk konuşmayı Bayın· 
dırlık bakanı B. Ali Çetinkaya lstan· 
'bul telefon direktöriyle yapmışllr. 

Ses pürüzaüz ve çok iyi gelmi~tir. 

lıtanbul ile Ankara araıunda iki 

telefon hattı vardır. Bil".iai Ayaş Üze
rinden gitmektedir ki bunda tek ka
nallı bir kuranportör cihazı vardır. 
Bu tek telli kuranportörle latanbul • 
Ankara araıı üç telli olmakta idi ve 
düne kadar ayni zamanda nihayet 
üç konutma birden yapılabiliyordu .• 
Şimdi Eskitehir üaerinden giden dev
reye üç kanallı bir kuranportör kon· 
muttur. Bu suretle Üç devre altıya 
tıkanlmıflll'. Yedi ay eonra, yani ey· 
lülde üç devreli bir kuranportör da. 

lıta konacaktır. O :ı:aman Ankara ·la
tanbul araaı 8 devre olacaktır. Bu 

takdirde tek kanalh kuranportöre 
-..urada lüzum kalmıyacağından İz· 
mire gönderilecek ve lzmir - latanbut 
araıı da iki de·neye çıkarılacaktır. 

Yapılan telİMt Üzerine şimdiye 

••Garba giden Türklerden bir kıı
:.ıı yerle!mek için elveritli zemin
lerden birini de Ege havzaıında 
buldular. Tarih C. J. ı. 31" Ve ora
da Turova ıehrini de kurdular. 
Bu Türkler, fehire niçin Turova 
adını vermiılerdi. Ve Turova adı 
o zamanın Türkçesinde ne gibi bir 
loponimik hususiyet ifade ediyor
du. Bu yazıda İtte onu aramak is
tedik. 

Kelimenin ç~it, çeıit imlası 
vardır: 

1. - Tarih C. 1. Harita X. Tu
rova. 

2. - BouiJlet Dictionnaire D'-
bistoire et de geographif" Troie. 

3. - Westennans Weltatlaa -
Troja. 

4. -Rumca Homerik (troi.s). 
5. - İngilizce -- Troy. 
Haritaların hepıi bu eski ve ünlü 

ıiteyi denize hemen sahil denecek 
kadar yakın, yüksekçe bir tepe ya
macında ve denize dökülen bir 
nehir kıyısında gösterir. BouiJlet
min verdiği mal\ımat arasında Tu
:rova'nm toponimiai bakımından 
ıu satırlar önemlidir: 

"Troie", "Troade') ın ve bütün 
Trova kıraJlığının merkezidir. 
Kayik ıuyunun tark kıyısında de
nizden on kilometrelik bir ova ile 
ayrılır. Orada Xanthe ve Limoiı 
wları akar. Krıllarmdan biri olan 
Jhıa (Latincesi (1) Jlium) un adı
na izafetle Jluı da derlerdi. Hiaa.
nna Pargama denirdi ki hu adı 
tairler şehre de teşmil ederler. 
Troie; 'Pelaı" aslındandır. Mües
aisine Troı yahut Dardanus diyor
lardı. Refaha elveritli vaziyeti o
nu çok zengin ve kudretli kılmıt
b. Fakat gene bu sebepten · kıı
bnç komıularınm ıık ıık hücu
muna uğrıyordu. Eski Turova'nın 
nasıl bir yerde kurulduğunu öğ
renmek merakı birçok araıtırma
lan sebep oldu. Möıyö Şövalye
nin fikrinde olanlar f im diki pınar 
batının kayalıkları üzerindeki 
düzlükte kurulmuş olduğunu sa
nırlar. Bafkaları da Şilman'ın ka
zJtlanndan beri onu Hiaarlık kö
yünün tepesinde dütünürler0

• 

Şelırin~ir tepe ve kayalar üze
rinde kurulduğu ve kayalann de
•ize kadar genitçe bir kumluk.la 
et*lendiği füphesizdir. Çünkü 
Homer'in tiirinde fC>yle bir hika
ye Tardır: "Yunanlılar kalenin dı
tındaki tehiri yağma ettiler ve ıe
hir ruhaniıinin kızını kumanda
aa [2] götürdüler. Ruhani yalvar-
111ağa gitti, f akal yüz bulamayın
ca meyüı olarak kumluktan şehi
l'e döndüğünü söyledi. İlyada ı. 
•. 2". 

Homer tiirinin gene bir yerin-

f J1 Sümerce : lıu mabud adı ve 
İşnetidir. 

"' A tre oğlu Ağa memnun. 

kadar seanslı konufmaya açık bulu
nan Eaki§ehir • Buraa • Geyve • Jz. 
mit merkezleri her zaman için muha. 
bereye açılacaktır. 

Saatlarıınızııı H) arı 
Ankara saat ayarmı P. T. T. idareı;ı 

üzerine almı§tır. Bunun için gayet sa· 
hih ayarlı bir kronometre getirtilmİ§ 
ve telsiz aalonuna konulmu§tur. Bu 
kronometre latanbul Kandilli ra&a· 
tanesinden otomatik saat ayan al· 
makta ve Grenoviç ve Kandilli rasad· 
lanyle kontrol edilmektedir. Posta· 
nenin önündeki aaat da iyi İ§lİyen bir 
saatla değiştirilmi§tir. Bütün daireler, 
evler ve halk saatlerini bunlarla ayal' 
edecek ve postanenin önünden geç· 
miyecek olanlar da 1017 numaradan 
saat ayarını saniyesi saniyesine ala· 
bileceklerdir. Getirtilen kronometre 
senede 8 saniye kadar garantilidir. 

P. T. T. idaresi şehrin gerçekten 
karşıladığı bu büyük ihtiyacını bütün 
memlekete ıümullendirmekte ve Tür· 
kiyenin bütün saatlerini de telgr f 

merkezlerinden tamim et.-nektedir. 
Halk, her yerde telgraf merkezlerin· 
den aaat ayarını alabilecektir. 

de ruhaniyi kumandana tekrar çı
karır. Kurnandan bu ıef er de öf
keli ve serttir. Rahibi tehdit eder: 
"Sakın aeni bir daha donanmaya 
yakın yerlerde görmiyeyim''. Bu 
izahlardan anlıyoruz ki: Turova 
zengin bir ovanın üzerinde, bü
yükçe bir nehrin kıyısında, bir ta
rafı den· ze kadar kumsal olan ka~ 
yalık bir tepenin düzlüğündedir. 
Aşağı yukarı deniz sitesi sayılabi
lir. 

im nlığın eski tarihini epeyce iş
gal etmiş olan (Trua), [eski yu
nancanm Atika dilince (Troas) ya
hut (Tria) ve lnonia lehçesinde 
(Trii)] adı, Çanakkale boğazının 
cenup taraf mda bu1unmuı olan ce
hre ve Friji kıtasının o ~ehre ta
bi arazi kısmına verilmib bir ism·
dir. 
Çoğu mitoloji ile karışık des

tanlardan alınmış eski yunan ta
rihine göre, Yunaı stanm (Mora) 
(Pelepones) kıtasının §İmalinde 
ve T esalya ovasının cenup şarkın
daki Olimbos dağlarında oturan 
Yunan ilahlarının Başkam (Jüpi
ter) in oğlu (Dapdanos), Yuna
nistanm Mora kıtaaının ortasında 
(Arkadya) denilen dağlık bir yer
den Çanakkale boğazının batı ce
nubunda bulunan Semendrek ada 
sına gelmiş, oradan küçük Asya
ya geçerek boğum cenup tarafın
da bir ıehir teıis etmiş ve kendi 
ismiyle isimlendirmiştir. 

Bir zaman !Onra boğazın daha 
aşağısında ba,ka bir şehir tesis e
dilmiş ve orada 'Oardanos) un 
oğlu (Erikton) ve (A.stii.hi) den 
doğan torunu (Tros) hükümdarlık 
ettiğinden bu şehre ve oı a tabi 
bütün memlekete (Troas), (Tria) , 
(Trii) denilmiştir; bundan ba;:ka 
~hre, (Trôs) un (Kallirrai) 
den doğan (llos) İ!!mindeki oğlu
na nisbetle (Uios) adı dahi veril
miıtir. 

(Pergam) denilen sularla çev
rilmiı olan bu ıehir deniz kıyısın
dan qağı yukarı bir mil uzaklı 
ğında geni§ bir ova üzerinded" r; 
iç kalesi (Akropol), bugün (B l
lu Hiaar) denilen 216 rakamlı bir 
tepe üzerinde idi; şimdiki halde 
bu Akropol harabelerinden eser 
bile kalmamııtır; yalnız tepenin 
eteğinde (Pınarbaşı) denilen bir 
köy vardır. 

Bütün (tlioı) a gelince: O da 
deniz kıy11ında (Esipos) çayından 
(Kaykoı) a, ve ''İstra.bon'' a göre 
de (Lektoı) burnundan Çanakka
le bağazına kadar uzanmakta idi. 
Hommer Ligati s. 637 - 317. 

Bu maliimata göre T urova adın
da arıyacağımız manalar ıunlar 
olmak icap eder: 

1. - Dağ, kayalık dağ, tepe. 
ı. - Sığmılllcak tabii, müstah

kem bir yer. 
3. - Su, deniz ve sahil, kum-
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IST AN BUL TELEFONLAR/ 

Üniversite rektörünün 
söyledikleri 

lstanbul, 3 - Oniversit rektörü 
başka üniversiteler gitmek ıçın uru
veuitedeki vazifesinden çekilen hiç 
bir doçent olmadığını ve iıniveraite· 
ye boyle bir müracaat yapılmadığını 
söylemi§tir. 

Şark demiryolları umumi 
heyetinin toplantısı 
lstanbul, 3 - Şark demir yolları 

hiuedarlnr umumi heyetinin devir i· 
şine karar 'l:Crmck için on giJne kadar 
lstanbulda toplanmuı ihtimallidir. 

İstanbul şehir büdçesi 
latanbul, 3 - İstanbul Jehir mec

liai bugün toplandı ve 1936 büdcesi
ni tetkika ba§ladı. Büdcede vil&yetin 
1936 büdcesi gelir lcımıı 3.603.628, 
adi masraf büdcesi 2.545.31 ı' fevka
lade masraf büdceai 818.317 lira ola
rak teabit edilmiştir. Fevkalade büd
ceden 686 bin lira yol, 5000 lira 
mekteb ) apılmasma, 7500 lira :z.iraat 
1400 lira baytar itlerine, 51480 lira 
Fluryaya, 25000 lira da hava bücu
mund•n korunma iılerine ayrılmrı· 
tır. Büdcede Karaağaç kuru.mlarmm 
geliri 1.595.000 lira, Şehir tiyatrosu
nun geliri 91.000 maaraf, 141.000 lı
radır. Konsen•atu~arm masraf büd· 
ce!.İ 79699 lira. gelirı 8000 liradır. 
Farlu gene şehir ödemektedir. 

Türk - İran tarihi eserleri 
lstanbul, 3 - lran maarif nazın· 

nın karde i lstanbulda türk • İran 
milletlermin osmanh İmparatorluğu 

denindeki tarihi münasebetlerini, 
vesikalar Üzerinde tetkik etmektedir. 

Kadastro mektebi geliyor 
Iatanbul, 3 - Kadastro meslek 

mektebi yoklama imtihanlarına baı· 
landı. İmtihanlardan sonra yapıla. 
c;p.k on gunlük tatilde mektebin An
karaya nakli ihtımallidir. 

Belediyede tekaüd 
sandığı 

İstanbul, 3 - Belediyede çalışan· 
lıı.r iç n bir tekaüd sandığı kuruldu. 
Sandrğm sermayesinin yarısınt be e. 
diye erecek, yarıır.ı da azanın aylık
larından muntazaman kesilerek aağ· 
lanace.ktır. 

Garb mutfağı 
lat&nbul, 3 - lıtanbu lokante.cı· 

lan bilhaua garb mutfagmr tamim İ· 
çin bir aıçıhk mektebi aç. rlar. Tah
sil müddeti üç ıcne olacaktır 

Sahte tartılar 
lstanbul, 3 - lstanbulda olçü ve 

tartı aletleri üz.erinde ) apılan sahte
karlığa aid tahkikat ilerli)or. Bu 
gün de sahte damgalı Ye A markalı 
bi?"Çok tartıcılar bulunmuştur. lktısad 
'ekaleti bu işin tetkikine bir heyet 
memur etmiıtir. Tetl·iklerden sonra 
kati tedbirler almacaktır. Müddei U· 

mumilik mesele Üzerindeki tahkikatı
nı bitirmiıştir. Evrakı bugünlerde 
mahkemeye verecektir. 

sal. 
Şimdiki garp dilleri hu isimler· 

de bu anlamları bulamazlar. Za
ten Marr bu ismin Etrüskçe ve Tu
ran kelimesinden ürediğini söyle
mektedir. Ona göre Trova adı 
Hint. Avnıpa dillerinden değil
dir. Hatta Homerin eserleri de ön
ce Ege ve Turova'da konuşulan 
başka bir dille yazılmııtır. Bu dil 
Yaıeffdir. Marr müntehablltı C. 
1. •• 151. 

Marr Turan kelimesini de şu 
yolda izah eder. ''Turan" Etrüak 
panteonuna mensup kadın bir ma
buttur. Yunanlılar ona afroclit (a) 
Romalılar "V:enüı,, dediler. 

H. Reıit T ANJ<.UT 

Vapurlarııı 
te Ilın alma işi 

Fiatların yükseleceği 

haberleri yanhştrr. 
Vapurculuk şirketi vapurlarının, 

deniz yollan işletme idaresi tarafından 

teslim alınma i~leri devam etmektedir. 

Bu vapurlar 17 tane ve gayri &afi ton

ları 28095 dir. Bir şubattanberi, vapurla· 

ra birer birer fors çekilmekte \ e knpu

taj yolları üzerinde seferlere gönderi l

mektedir. Vapurculuk şirketi hiss,. ' '-ı· 

rı bu yeni va7.İyetten çok memnundur
lar. 

Şirketin kaldınlrna11 üzerine, rakib· 

lik rtadan kalkacağından, tarifelerin 

yiikıeleceği hakkında duyulan haberler 

yanlıştır. Çünkü, bu husustaki kanuna 

göre, V a.purculuk Şirketi ve Denizyol • 

}arı idaresi tarifeleri, ticaret odaları kon-

1r~nin tayin ettiği murahhaı'vın da 

dahil bulundukları bir komisyon tara • 

fından ~·apılmakta ve bu tarifeler Eko • 

nomi Bakanlığınca tetkik \'e tasdikten 

sonra yurürlüğe girmekte idi. Tarifeler 

gene nynı formalite dahilinde teıbit ve 
tatbik edilecektir. 

l\lualliı11ler Birlii;ri 
Fesihten sonraki toplantr 

İstanbul, 3 - İstanbul muallimler 

birliği kendi kendini feshetmi~tl. 

Feaih kararmın re&mi makamlara 

bildirilmiı olmasına rağmen cumar· 

lesi günü halkevinde tekrar toplana

rak fcabin u ulstiz olduğunu Heri sÜ· 

renler ~imdi ayrı bir grup halinde 

bir İği devam ettirmektedirler. itin 

aslı ~udur: 

Birliğin eski idare heye ti a zadan 

birkaçmdan aldığı fesih tel<lifini bir

lik azasının yazı ile reyine sunulmuş 

ve 334 öğretmen idare heyetine fes· 

hi mu-. afrk bulduklarını imz.aları ile 

biJdinnİ§ferdi. İdare heyeti bu forma· 

liteyi kafi görerek birliği Euhetmiı ~ c 

feshi salahiyetli makamlara bildir

miştir. Şimdi birliği yeniden kuranlar 

bu 334 muallimin drıında kalan a:za· 

lardır. Bunlar feshin doğru olmadı· 

ğına mesleki bir te~ekkül olan ve a· 

:;:asına yardım maksadı ile kurulan 

bir birliğin esasen feshinin bahsa mev

zu olamıyacağı iddiaarndadırlar. 

Bunlar cwnartesi gün· latanbul hal

kevinde bir toplantı yapmışlar \'C bu 

toplantıda feıhin mevzuubahs olamr· 

yacağına karar erdikten .aoDra bir. 

lilc azalarının baJkevlerinde ça.Jıfllla 

mecburiyetleri hakkındaki bir 

de "çalı§maya teşvikn tarzında değİf· 
tirdikten ıonra dağılmıştır. 

Bıırsa(la 
Dört haydud idam edildi 

Bursa, 3 ( A.A.) - Bursa • Orha· 

neli yolu soygununun failleri olup Ö· 

lüm cezuına çarptırılan ıerirlerden 

rizeli Mustafa. ve arkadaıları Hüse. 

yin, Bekir ve Hakkı haklarındaki 

hüküm sabaha kaqr dörtyol ağzında 
yerine getirilmiıtir. 

İzmirde lik maçları 
lzmir, 3 (A.A.) - Lik maçlarına 

dün de devam edilmiştir. ilk karıı· 
latma Buca ile Bornova takımları a· 

rasında olmuş ve maç 2-2 beraf>erl:k • 

le bitmiıtir. Bundan sonra kar§ıla§an 

K r§ıyaka • Deminpor takımları ma· 

çı da bire kartı üç aayı ile K.artıyaka • 

nm kazamnuiyle bitmi9tir. Son kar· 

tılaımada İzmirspor • Göztepe takım

ları da üçer sayı ile berabere kalmıt· 

lardır. 

Bal{anlar mecli iııd 
Bakanlar meclisi dün Ba§baka 

lsmet lnönü'niın reisliği altında to 
lanarak rnuh elif işler üzerinde gö 
!Ü§melerde bulunmuş ve bu ışle' 
aid kararlar vermiştir. 

N1ıri Said Paşa 
Ankaradan geçerek İs

tanbula gitti 
Irak Haric ·ye Veziri Nuri Said 

Paşa dün sabah T oros ekspresiyle 
şehrimizden geçerek lstanbul'a git • 
mittir. Nuri Said Pap. istasyonda 
Emniyet fsl,..ri Umum Direktörü B. 
Şükrü ile Dıt- Bakanlık ve Irak Elçili
ği erkim tar fm<lan selamlanmıştır. 

Nuri Pap. fstanbul' dan Avrupa
ya hareket edecektir. 

B. Özmen geliyor 
Hususi iılerini görmek üzere, bir 

müddet izin alan, birinci umumi mü. 
!ettiı B. Abidin Özmenin bir hafta 
sonra Ankaraya. geleceği haber alın· 
mıttır. 

Dördüncü umum müfettiş 
işe başladı 

iç Bakanlığa gelen haberlere göre, 
dördüncü umumi müfettit ve Tunceli va• 
li ve kumandanı korgeneral Hüseyin Ab· 
dullah Elaziz'e varmıı ve vazifesine bat· 
lamı ıtır. 

Bu müfettiılik kadroıll hemen he • 
men tamamlanmıştır. Vali muavinliğine 
Muğla valisi B. Cevad, bat müşavirliği· 
ne birinci umumi ı üfottiılik bat müşa· 
viri B. Fuad Baturay, mektubc:ulu<F nıl 

Tokat mektupçusu B. Salim, emniyet 
müdürlüğüne emniyet işleriu mum -nü • 
dürlüğü ikinci su~ müdürü B. Faik 
Köksal tayin edilmişlerdir. Tüze Bakan
lığı adli müşavirini bugünlerde tayin 
edecektir. Tayin edilenlerin harcırah • 
lan verilmek üzeredir. Yakında memu· 
riyetleri başına gideoeklerdir. 

El&.zizı 3 (AA.) - Dördüncü umu· 
mi müfettiı ve Tunce ı ilbayı korgeneral 
Abdullah Alpdoğan tehrimize gelınif, 

büyük bir kalabalık tarafındank artrlan
mqtır. 

İstanbul ticaret odası 
genel sekreteri B. 

Cemal öldü 
Bir hafta önce, bakanlıkla odaya ait 

iıler hakkında konuıır..ak üzere, Ank • 

raya gelen ve cumarteti günü lıtanbula 

döne11t lstanbul ticaret odaaı genel 

sekreteri 8. Cemalin dün lstanbulda öl· 

düğünü duyduk. Bu haber Ankaracb 

kendi.sini sevenler arasında büyük bir 

acı uyandınnıfbr. Ekonomi bakanı B. 
Celal Bayar, ölünün ailesine bir b. ı sağı 
telgrafı çekmiş ve cenaze töreninde ba. 
kanlık adına İstanbul Tür:kofis şubesi 

direktörünün bukınmaunı ve mezarına 
bir çelenk konu)maımı emretmiıtir. 

B. Cemal, ııyaıa.I bilğiler çkulunun 

1902 yılı mezunlarındandır. Aynı sene 

250 kuruş aylıkla maliye nezaretinde 
katiblikle devlet memuriyetine girmiıı· 

tir. 35 yıldır, bir çok bükümet iılerinde, 
bu arada eski ticaret nazareti ıanayi, 

maadm ve ticaret genel direktörlüklerini 
yapmıfbr. Ticaret odası geael aekreter• 
Jiğinden enel TürkoEiı lstanbul ıube
si direktörü idi. 1879 doğumlu olduğu· 

na göre 57 yapnda ölmüıtür. Kederli 
ailesine batrnız sağ olaun deriz. 

Denizcilerin tekaüd 
kanunu 

Denizcilerin tekaüdlüğü hakkınd"\· 

ki kanun projesinin dün iktiıad en· 
cümeninde görüıülmesi bitmiı ve ma· 
liye encümenine gönderilmiştir. De· 
ni:ı: müeaaeselerinin senelik bilanç~ 
larım tetkik etmek üzere lstanbulda bu• 
lunan deniz nakliyatı genel direktörü 
B. Ayet Altuğ, dün sabah encümene 
izahlarda bulunmak üzere AnkaraY" 
gelmiş ve akşam trenile geı·i d.önınü.t· 
tür. 
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MARSILYA CİNAYETi 

Ustasilerin davası 
' 

Yen iden başladı 
Eks-an-Provans, 3 (A. A.) -

Ustaşi'lerden dört hırvat, Marsilya 
komplosuna karışmış olmak suçiyle 
yeniden cinayet mahkemesi karşısı
na çıkacaklardır. 

TtiRK - ROMEN 

MUN.\SEBETLERl H \KKl'°'"DA 

Laheyde bir 
konferans 

lTALYA~ - HAP.EŞ IlARIU 

Yağmurlar du 'du 
Cephelerde siikfuı var 

Adisababa, 3 (A.A.) - lki. ıcep. 
hede de büyük bir sükôn hüküm 
siirmektedir. 

Garmiçdeki kar sporları yarıfrnalarına giren İsveçlilerden üçü 

Suçlular tarafından istenilmiş o -
lan baro reisi B. Sent Oban'm ken .. 
dilerinin müdafaasını yapması ihti • 
mali vardır. Bundan önceki avukat -
lan B. Andre Berton suçluların ve • 
killiğini yapmaktan vaz geçmiş ol -
duğu gihi daha önceki avukatları B. 
Dehonstun da kaydı ıilinmiıtir. 

Lahey, 3 ( A.A.) - Romanya eski 
başbakanlarından profesör B. Yorga, 
"F elemenkie osmanlı İmparatorluğu 

arasında asırlaı·ca süren münasebat,, 
hakkında bir konferans vermiştir. 

Konferans Romanya elçiliğinin !koru

ması altında hazırlanmıştır. 

Hatip konferansında, kendisinin 

bu münasebetleri gözden geçirmesi
ne saik olan başlıca sebebleri aaydık

tan sonra, birleşmit Holanda ülkele
ri tarafından "Babıali0 nezdine gön. 

derilen ilk diplomat Korneliı Haga· 
nın, 30 yıl süren vazifesi euıaamda 

oynadığı ehemiyetli rolü bilhassa 
kaydetmiştir. 

Habeşler, cenub ve cenubu gaır. 
bi vilayetlerinde çok büyük bira.
ker nakli hareketi yapmaktadır 
lar. İki yüz bin kadar asker sey. 
kedilmiştir. Cephenin her kum1 
bugün tam kuvvetle müdafaa edil
mektedir. Ayrıca elli bin kişilik 
bir kuvvet, umum kumandanlığm 
emri altındadır. Ve bu seyyar kuY
vett italyanlarm hücUtıt edecekle
ri noktaya gönderilecektir. 

Kış sporları olimpiyadları 

Gramiçteki ı~ayalda atlama yarışmalarının 
~onuçları belli oldu 

Garmiç 3 (A.A.) - Şiddetli yağ -
mura rağmen arsıulusal kayak ile atla -
ına müsabakalan dün yapılmıştır. 

Olimpiyadlarda elde edilmiş olan bü
yük atlama 110 metredir. 

Bu müsabakaya aid tasnif: 
1 - İsveçli Sven Erikıon. 80. 81 

metre yükseklik. Kazandığı puan: 229.3. 
2 - Norve.çli Briger Ruud, yüksek

lik. 47.76. puan: 226.6 
J - Amerikalı Y onan Mikkelsen, 

yükseklik: 76. 78: puan: 216. 5. 
4 - Norveçli Sörrnsen, yükseklik: 

71. 76, puan: 216. 5. 
5 - Norveçli Sigmund Ruud. yük

seklik: 71. 76, puaıı 215. 5 . 
6 - Norveçli Sverre Holter:ıd, yük

seklik: 77. n, puan: 215. 
7 - Japonyalı masajı lgoro yüksek· 

lik: 73. 76, puan 212.. 5. 
8. - Amerikalı Svcrre Fredhym, yük

seklik: 72.76,puvan: 210.1 
9. - Kanadalı Sormod Mobrakten, 

yükseklik: 72 - 76 puvan: 210.1 

Deniz konferansında 
Ttlli lwnıite lwrarmı verdi 
Londra, 3 ( A..A.) - Deniz konfe

ranımm tali komitesi muhtelif barb :e· 
mileri sınıflarının tayini hususunda hız
la bir karara varmış ve gernileı· için hiz
ınet müddetinin 20 seneden 26 seneye 
çıkarılması hakkındaki amerikan teklifi
ni esas olarak kabul etmiştir. 

Bununla berabel" henüz üzerinde an
laşılamıyan iki nokta vardır; bunun bi
risi lngiltcre ile Fransa arasındadır: 
lngiltere Almanyamn çağırılmasını İste
diği halde Fransa b"ına itiraz etmekte
dir. 

İkinci pürüzlü nokta, Amerika ile 
Fransa arasındadn-: Büyük zırhlılar için 
Fransa azami 27 bin ton kon:ılmasıru is
lemckte Amerika büyük zırhlılar ~;in 
bunu 35 bin tonilato kabul edilm~k ı 
tiyle krvüzörlerin tonilatosu hakkındak· 
İngiliz teklifini. kabul etmektedir 

10. - Amuikalı Raif Henrikson, 
yükseklik: 72.76, puvan 208.8. 

11. - Henri Valuen. 

K(ldmlar arasında 5000 metre
lik patinaj yarışması 

Stokholmt 3 ( A.A.) - Kadınlar a

rasında beş bin metrelik dünya pati

naj müsabakası dün yapılmıştır. Ne

ticeler şunlardır: 

1. - Finlandiyalı Leşe 10 dakika, 

15, 3/ 10 saniye, • yeni dünya rekoru. 

2. - Amerikalı Klayn, 1 O dakika, 

18 saniye, - yeni milli rekor. 

3. - Kitoni, 10 dakika, 20 3/ 6 sa· 

niye, - bu da yeni milli rekordur. 

4. - Norveçli Lie, 1 O dakika 

1, 31, 6 / 10 saniye yeni milli rekor. 

5. - Kavami Marni, 10 dakika 41, 

1/ 0 saniye, 

6. - Taki, 10 dakika, 45, 2/ 10 saniye 

İRAN HABERLERİ: 

İran da bayındırlık ve 
kültür işleri 

Tahran, 3 (A.A.) - Medis, dün 
Tebriz pazarının bitirilmesi için dört 
milyon liralık bir kredi kabul ebnİş· 

tir. 

Öte taraftan kültür bakam, mecli

se biri musiki mektebi, biri de Tah· 

ran üniversitesine aid olmak Üzere i

ki proje tevdi eylemiştir. Meclise ay

nı zamanda orduda tekaütlük hak-;, 

kında da bir kanun projesi verilmiş

tir. 

Tahran, 3 (A.A.) - Yüksek kül

tür konseyi, muallim Bayanların yük· 

sek mekteplere girmelerini kolaylaş· 

tırmak Üzere bazı tedbirler almıştır. 

Mahkemeye birinci reis 8. Lua
zou dö Kolınar reislik edecek ve ön
ceki mahkemelerde avukat 8. De -
bons ile aralarında ağız kavgatı geç· 
miş olan müddeiumumi B. Roll
de ithamnamesini okuyacaktır. 

Daha altmlş dört sahid dinlene -
cektir. · · 

llk davada olduğu gibi §imdi.ki 
dava için de ehemiyetli polis tedbir
leri almınıştır. 

Yunan kabinesi 

kurulabilecek mi? 
Atina, 3 (A(A.) - Kıral isti

şarelere devam ederek T eotokisi 
kabul etmistir. Teotokis meclisin 
feshini ve yeni seçim yapılmasını 
tavsiye etmiştir. 

Atina, 3 (A.A.) - Liberal 
partisi reisi Sofulis'in parlamento
nun önceden tesbit edilmiş o\an 
12 marttan önce toplanmasını 
teklif edeceği söyleniyor. Bu su
retle her partinin kuvveti görül
müş olacaktır. 

Musevilerin milli Filistin 
konferansı toplandıı: 

Vaşington, 3 (A.A.) -Alman
yada nasyonal • so$yalist rejimi
nin işbaı.;ma gelişinin üçüncü yıl
dönumü dolayisiyle, Filistin milli 
konferansı, Sir Herbert Samuel'in 
başkanlığında ve 1200 delegenin 
iştirakiyle toplanmış ve alman 
mallarının boykotajina devam e
dilmesine karar vermiştir. Konfe
rans aynı zamanda resmen dört 
yılda 15 milyon dolar toplamak 
için bir iane listeai açmışbr. Bu pa~ 
ra, 100 bin venç alman yahudisi

nin Filistine yollantnası işine ya- 1 
rayacaktır. 

Konferansta, Türkiye iıgüderi B. 
A. A§km ile Fransa, İtalya, Lehistan 
ve Avusturya orta elçileri ve başka 
bazı diplomatlar, Holanda yÜksek 
memurları ve Felemenk - Türkiye 
cemiyetine mensup birçok aı:a hazır 

bulunmuşlardır. 

Petrol ambargosu 
etrafıııda 

Ceneıırede1'·i ıiili 1.-omiıelcrirr 

çulışmflları 
Cenevre, 3 (A.A.) - Eksperler '-'l

mitesi tarafından kurulan i.ki tali komi
te petrol ambargosu meselesini göz
den geçirmişlerdir. 

ltalyanın petrol istihlakatı, ithaliı.tr 

ve stokları ile meşgul olan birinci tali 
komite bu babdaki vesikaları ikmal · -~11 

bazı tedbirler almıştır. 
ikinci tali komite ise petrol ve müş

takatınm nakil ve ambargömm idari 

ve hukuki neticeleri meselesi hakknda 
iptidai tetkiklerde bulunmaşNI'. 

Nakliyat tali komitesi yarm sabah 
toplanacaktır. 

Anıbargonun tarihi ıesbit 
edilecek mi? 

Cenevre, 3 (A.A.) - Salahiyetdar 
müşahjd)ere göre, ltalyaya karşı pet
rol ambargosunun konulması için şim
diden bir tarih tesbit edileceği sanıl

maktadır. 

Konıitetleki iran d(~le#esi 

Tahran, 3 (A.A.) - lran hükü
metinin, Milletler Cemiyeti konse -
yince İtalya'ya karşr petrol zecri ted
birinin tesirliliğini gözden geçirmek 
üzere kurulan komiteye aza seçil -
mesi dolayısiyle, hükümet, Anglo -
lranien petrol kumpanyası nezdin
deki lran komiseri B. Zarine Kafşe -
yi bu komiteye İran delegesi olarak 
tayin eylemiştir. 

Üç haf tadanberi yağmakta o
lan yağmurlar kesilmi§tir. 

l\tISIRA GELEN lTALYAN 
MALLARI ZAPTEDlLDI 
lskenderiye, 3 (A.A.) - Td)'eıte'dell 

gelen oo yedi balya yünlü, gümı-ıiik mı=-· 
murlan tarafından yak.Jammştır. Bu 
yünlüleri getirten tacirler. bu rnal!arn• 
menşei Avusturya olduğu"' gösteren 
bir takım sertifikalar göstenuişleı- is · ~ 
bu rnallaı·m ltalya'da yapılan yünlülett 

benzemekte olması şüpheler uyandınnıt 
ve tahkikat yapıldıktan sonra bunl 11 

sahiplerine teslim edilmesine karar ve

ı·ilmiştir. 

Papa divlomaıil-.· ıeşebbii ... terP. 
devam c<lecek 

Londra, 3 (A.A.) - Deyli Telegra
fın Vatikanclan aldığı habeı-lere gö,·e. 
Papa İtalyan - habe~ harbına bia· hal tar
zı bulunması için diplomasi volu ile te
şebbüsleri ne devam edecektir. Papa, ~~ 
nevrede temsil edilen hükümetlerin lıi'r 

barış formülü bulmasına ~1ışmakta" 
dır 

Londra etsiz kalacak 
Sekfr, bin i§çi p.rev yoplı 

Lon.dra, 3 (A.A.) - Smitfield pİ·· 
yasaaıt et taşıyan kamyonları yiikle
yen 2000 İşçinin grevi yüzünden fel .. 

ce uğramıştır. l!Çi sendika.at delegesi,. 

patronlar tarafından yapdmıt olaa 

teklifi haber verdiği zaman ""Hayır" 
seslerile karşılaomılır. Hamallar da 

grevcilerle birle4mişlerd.ir. 

Patronların delegelerile İ!Çİ dele

geleri bir toplantı daha yapmışlar. 

dır. 

Grev. devam edecek olur;.a l..on

dra etsİ'Z kalacaktır. 

B. Rm11sey ıU"kdoıwld 
nıebı"'"' ;$l'<_:ildi 

Londra, 3 (A.A.) - Ram.sey Mac-

donald, lskoçya üniversiteleri seçam 

dairesinden mebus l.ieçilmiştir. 

Tefrika: NO. 4 

(Jiil ANKARA 

Ve biz bu hüyüklerin üzerinden tıpkı bir 
gözcükulesinden gibi, bakışlarımız dalasıya 
ve kaybolasıya kadar 50 kere yüzyılları gö
zetler, seyrederiz. Ve kazdığımız çukurdan 
ardısıra çıkan milletler, bu toprakların cina
yetlerle dolu tarihini, zamanın engin deva
mında. omuzlarmda taşımışlar ve öldükçe 
kendilerini ortadan kaldıranlara, sanki sıra 
ile lanet etmişlerdir. 

Y~zılı binlerce levhası ile Boğazköy arşivi
nın ve heybetli "Yazılıkaya" mn anlattıkla
rı bu devlet, ikinci Eti devletidir. 

"Yazıhkaya" gibi aşağı Anadolu'da kar
şnnıza çıkan ve Babil tesiri altında kaldık-

retli kaçacak bir mukayese daha yapahm .. 
(Burada, Yazdıkaya'daki libasın Anado

lu şalvarının dedesi olduğu ileri sürülmek
tedir.) 

Yaz:cm: Norbert von BiSCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Fakat her höyüğün bağrında kazdığımız 
çukur daha hala bakir toprak tabakasını bu
lamamıştır. Daha hala· bir tabakadan son
ra bir tabakaya raslamaktayız. Tuncun yeri· 
ni çoktn bakır, bakırmkini çoktan çakmak 
taşı almıştır. Tanınmamış, adlandırılmamış 
olarak bir milletten sonra bir millet meyda
na çıkmakta ve nihayet bozkır ortasındaki 
ölüler - höyüğü'nün bizlere haberini verdiği 
en son millete raslamaktayız. Hayat pınarı
nın başına yerleşen bu millet bile, milad'dan 
4 bin sene önce yaşadığı halde, örnekli do
kumalar ve kumaşlar giymiş, küplerin için
d.e asilleştirilmiş arpasını muhafaza etıniş
tır. Demek ki bu millet de uzun bir kültür 
devresinin mirası ile işe başlamıştır. 

Önasya'da böyle bu höyüklerden binler
cesi vardır. Bunlar on binlerce sene içindeki 
ölüşün ve yeniden doğuşun hem dilsiz hem 
k_o:ı~ı.:ş~an. anıtları ve insan başarısının geçi
cı lıgı ıle ınsan çalışmasmm ebediliğini an
l • · ı h,.vbetli tanıtlardır. 

Milletlerinin mukadderatı ile devletleri
nin kuruluş ve yıkılışları hakkında zerre ka
dar malumatımız olmıyan üçüncü bin yılın 
sonlarına doğru Küçük Asya'da tamdık ola
rak karşımıza Chatti'ler, Etiler çıkmakta

dır. Bunlar, Babil ile alışveriş yapmışlar ve 
bu kültürlü devletin az sonra farkına vara· 
rak onu on sekizinci yüzyılın ortalarında kı
lıç zoriyle fethetmişlerdir. Fakat çok geç-
meden kendi devletleri de semitik "Hiksos
lar" yahut bunların ileri sürdüğü bir millet 
tarafından ortadan kaldırılmıştır. 

Bundan sonraki iki yüzyıl için Küçük 
Asya tarihi ilmin incelemesini beklemekte
dir. Bir büyük devletin izlerine raslanmadı
ğ~a göre, bu devre içinde, dağılan eski dev
leti aralannda paylaşan derebeyliklerin ya
şadığına .ve biribiriyle boğuştuğuna hükmet· 
mek kabıldir. 

Ancak on altıncı yrlm başlangıcından 
sonra bir yeni devletle karşılaşmaktayız. 

lan anlaşılan amklardan, Anadolu'daki in
sanın şeklini, ilk defa olarak vazıh ve tamam 
görüyoruz. Ve bu insan, binlerce milletin 
göç fırtmalarma şahid olmuş Anadolu'da, 
bugün dahi en çok rasladığrrmz tipe uygun
dur. Çehrenin ortasından aynı büyük ve etli 
h_un:n fırlamakta; içerlek fakat büyük gözle
rın uzerinden aym geriye doğru açılan alın, 
kısa kafa tasına doğru yükselmektedir. Bu 
k~fa tasının üzerinde ise mahrut biçiminde
kı kısa külah oturmaktadır. Ki bu külah son
ralan daha yassı bir şekilde Frigya külahı 
adını almıştır. Bu külaha bugün, Kayseri ve 
Niğde taraflarında köylü yapısı olarak ras
larsrnız. Yazılrkaya'daki insamn giydiği uç
larına doğru bükük çarığa gelince, bunun da 
Anadolunun her tarafında giyilen <ı.91 nktan 
pek çok farkı yoktur. Fakat Eti Keşiş - Kı-
~a!ının elindeki ucu kıvrık ve aşağıya doğru 
ınık asayı, ancak Kızılbaş köylerinin şeyhin
de bulursunuz. Saklıdır ve ancak sihir ve 
manyetizma karışık bir nefesle hastalan 
iyi etmek gerektiği zaman meydana çıkar. 
Ve müsaade ederseniz, belki biraz fazla CÜ· 

Demek ki Eti imparatorluğundan kalma 
adam, işte karşımızda duruyor. Onu görü~ C>o 

ruz ama, nereden geldiğini ve milletiyle h"n. 
gi milletler arasında akrabahklar olduğunu 
bilmiyoruz. Fakat mademki o tanıdığnnı.ı 
ilk Anadoluludur ve mademki her §ey bir 
noktada başlamağa mecbur olduğu gibi o 
başlangıç noktasından önce de bir diğer baş-
langıç noktası kabul etmek gerektir. bu ilk 
Anadolulunun görünüşüne göre crkınm gö-
rünüşü tesbit edilmiş ve ona şiir dilinde 
"Önasya adamı", ilim dilinde de "alarodik 
adam0 dendiği yibi, Anadolu'nun kök-adam'1 
olarak, kendisi kabul edilmiştir. Kök demek
te, şüphesiz bir nevi cüret vardır, çünkü A
nadolu topraklan kadar insan seli taşımış 
topraklar yoktur. Fakat ne de olsa ve ma
dem ki Anadolunun bu tipi, o günden bugü
ne kadar ü~. ~~ küsu~ Y_Il bütün ırk karış
malarına gogus germıştır, ondan önceki üç 
bin yılı da pek güzel onun nam ve hesabına 
kaydedebiliriz. Kaldı ki, bugün, ü~ hin kü· 
sur yıla mukavemet etmiş bir kök'ten daha 
eskisine hiç ihtiyacrmız yoktur. 

(Sonu var) 



SAYFA 4 

1935 ,Jnın 

ekonomik bilanço u 
Bordo ıehrinde çıkan Petite Giron

Jtt 6G:&efesinden: 1 

Biten sene, herhalde ileride yeni 

bir ekonomik devrenin baılangıcı te
lakki edilecektir. lnaanlığın timdiye 

kadar tanıdığı buhranlardan en bü

yüğüne sahne olan 1924-34 devreıi 

;ut.ık kapanmıf gorunuyor. İki yıl

danberi Anglo _ SakM>n memleketler

de görülen ekonomik kalkınmanın bu 

defa dünya olçüsünde inkitaf edece

gini umduran bu akımııar netice, baş· 
lıca ekonomik endeksler tarafından 

teyid olunmaktadır. 
Muhtelif memleketlerin İstihsal ve 

miıoadele faaliyetlerine dair istatis

tildeı i gozden geçirmek, bugün he
men dunyanın bütün memleketlerin

de gorducümuz işlerin uyanışı keyfi
yetinin geçici olmadığını, ve normal 

bir devrevi kalkınışın bütün alamet

lerini gösterdiğini anlamıya kafi ge
lir. 

Böylece, ı;on 193.:> uç ayının endüs· 
ıriyel istihsalini 1934 va&atisiyle kı

yaıılayınca, bir scnedenberi gerçek

lettirilen ilerlemelerin Japonya ıçın 

yüzde 16, Birleıik devletler için yüz

de 15, Arjantin için yüzde 12, Kana

da, İskandinavya devletleri, Polonya, 

Çekoslovakya için yüzde 10 ve lngil

lere için yüzde 9 olduğu görülür. 

Aynı müıahede, geçen yıl içinJe 
Amerıka ve lngilterede toplan hat

lardaki tera"'ki üzerinde de yapıla
bilir; altın fiatiyle, bu yükseliş, Ame

rika'da yüzde 11 i ve lngilterede yuz
de beşi bulmaktadır. Fakat ekonomık 
prosessüsünün bugünkü vaziyetini ka 

rakterize eden asıl nokta, ham mad· 
de fiatlarında kaydedilen yukselııı

tir. Bu sahadaki hemen umumi olan 

kalkını§ın ehcmiyetini takdir etmek 

için §U rakamlara bakınız: Bu yükse

li§ bazı yağlı mcyvalarda (araşid) 

yüzde 50 yi, tabii İpekte yüzde 44 ü, 
yünde yüzde 30 u, ketende yüzde 27 
yi, buğdayda yüzde 21 i; pirinçte 
yüzde 19 u, tekerde yediyi (dünya 

piyasa fiatı) bulmuştur. Bazı maden

lerin fiatlarında da yükselit nisbetle
ri ehemiyetlidir (kurtun yüzde 85, 

çinko yüzde 46, bakır yüzde 26). 
Milletleraraııı sahtı olan mahsuller 
içinde 1935 içinde fiatlan düıen tek 

maddeler kahve (yü:ıde yirmi beı), 

kabu (yüzde 7), kauçuk (yüzde 6), 

petrol (yüzd~ 2) olmuttur. [*] 
Yeni memleketlerin baılıca ve hat

ta tek &ervetini teıkil eden ham mad
delerde görülen bu fiat yükıeliıi dün
ya ticareti Üzerinde hayırlı tesirler 
yapmaktan geri kalmadı. Birçok mil-

[~) Fiatları yÜkşelen ham madde. 
lerin memleketimi:ı:de yeti1en mah
suller olmasına kar1ılık, k ahve. ka
kau, kauçuk, petrol gibi mühim itha

lôt maddelerimizi tetkil eden ham
maddelerde bir liat eluilişi kaydedil
mİf olması, türk ekonomisi bakımın
Jan ne kadar faydalı bir denkleyicı 
rolü göreceği meydandadır. Bu nok 
taya memnuniyetle İ§aret ediyorur.. 

(ULUS) 

lı 

rr - - ' ) 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız :~1 
""'"'-- .... - ~--- -- - - ·- -- ~- - _. ______ J 

Tama.mile romantiksiz Türkiye 
Doyçc Kaulmcın adındaki alman 

sa:&etesindc, Dr. G. Voli yuhordaki 
baflık altında ya:ııdığı bir ya1ırJa Ji
~·or ki: 

Hala birçok kimseler, hatta Tür

~ ede yaşıyan yabancılar araaında 

b ·, Piyer Loti veya Klod Farer'in 

si ' :rli şark devirlerinin modern Tür
kiyede bir daha dirilmemek üzere öl

müş olduğu düşüncesine kafalarını 

alışhramıyanlar vardır. 

Bu gibi kimseler, bütün o, şarkın 
romantiği diye kabul ettikleri fes, 

çarşaf ve arkasında, kara gözlü ka· 
dınlnrı gôrmeğe alıştıkları kafesler 

için, yalancı göz yaııı döküyorlar . 

Bu takım inııanlar, mevlevi ayin· 

lcrini, letarji uyu§ukluğunu veren 

kah,,·ehane hayatını, Boğaziçinde aya 
havlıyan aç köpeklerin korosun'! da 
bulamıyorlar. Çünkü bütün bu şey

ler, artık kalmadı. 

Bunun için bu gibiler, tıpkı bazı 

yola gelmez mürteciler gibi, hüküme· 
tin yeniliğe doğru aldığı her tedbir· 

de duydukları acıyı duyuyor ve bu va· 

?.iyeti içten protesto ediyodar. 

Bu İnsanların gözleri var ama, hiç 
bir şey görmiyorlar! Hakikati göre
cek yerde, eski Osmanlı İmparatorlu. 
ğunun çok tan kayıblara karışmış o· 
lan kapitülasyonlarla, kabiliyetsizlik 
ve inhitat devrinin hasretini çekiyor
lar. 

Bu gibiler artık ıslah edilemezler; 
ancnk, modern Türkiyeyi hakkiyle 
Ö~renmek İstiyen bir kimse yirminci 
:ı::ırla hiç bir alakası kalmıyan, o mo· 

dası geçmiş edebiyat standardının 

:-afrasını atmalıdırlar. 

Atatürk'ün beş yıllık endüı1tri pla

nı, bize, kalkınan bugünkü Türkiye 

hakkında bir fikir vermeğe kafidir. 

Ancak; harbtan yoksul düşmüş ve 

tekmil yardım kaynaklarını kaybet 

miş olan bir memleketin dev tesiri 
ynpan planını, kısa bir kritikle izah 
etmek, ihtısaa mahfilleri için de ehe· 
miyetli olııa gerek. Çünkü, bu planla, 
türk ekonomiıinin tekmil bünyeıi ve 
hususiyle ithalat ticareti kökünden 
değişmektedir. 

l~tlerin ııatın alma kudretinin artma
sı, milletlerarası mübadeleleri hisse 

dilir niııbetler içinde artırmııtır. Buh

ranın baılangıcındanberi ilk defa O· 

larak, dünya ticaretinin altın kıyme· 
ti 1935 de 1934 e nazaran hafifçe bir 
yük.eliş kaydediyor (yüzde dörtten 
fazla). 

Ekonomik vaziyetin düzeliıi dün
ya iıısizliğinin inkişafı Üzerinde de ha 

yırlı tesirler yapmıştır: 1şsizler sayısı 

1935 sonunda bütün Avrupa devlet
leri göz önünde tutulunca yüzde 12 

Birleşik devletlerde yüzde 7 azalmış· 

tır. 

Türkiye, büyük tefinin önderliği 

ile, bundan iki yıl önce hususi endüs
tri himayeciliğinden, endüııtriye, doğ
rudan doğruya devletin müdahale et
me3İ çığırına geçti. 

Hususi ve hele milli ellerde 

bulunan hususi sermayenin, ekono- ı 
mik kalkınmanın iııtenildiği gibi bir 
hızla gitmesine yetmediği, gerek Al-

manya ve gerekse başka yerlerde ol· 
duğu gibi, bugüne kadar hareket C· 

dilen metodlnrla bir ilerilik gösteri 
lc::miycceği anlaıııldı. Yeni fikirler za · 
ı uri bir hal aldı . 

Son yılların politika ve ekonomisi, 
memleketi, bir ihracat devleti olarak 
mevkiini kuvvetlendirmek ve inkişaf 
etmekte olan ulusal ekonomiyi, ma 

l.ul bir çerçeve içinde yabancı mem
leketlerden sıyırmak zarureti karşı
sında bıraktı. 

Bunun Üzerine devlet, ulusa" ener

ji kaynaklarını inkiıaf ettirmek va· 

2ifesini, bizzat Üzerin• aldı. Fakat 
bunu yaparken de, hususi inisiyatif. 
leri, ne a~ırı bir tahdid altına aldı ve 

ne de ezdi. işte, hususi inisiyatifi sis 
tematik bir şekilde ortadan kaldıran 

Sovyetlerin beş yıllık planiyle bıı 

plan arasınd<l ki esaslı fark budur. 

Bu böyle olmakla beraber, Türki

yede de bugün, ulusal menfaatler·, 

:.ıı f hususi mahiyeti olan menfaatle 

rin Üstünde tutulmaktadır. 

Tüı·k devleti, her şeyden oncet kı· 

sa vadeli rantablite arıyan hususı 

sermyaenin alaka göstermeci.iği ve hal· 

kın, el ile tutulur, gözle görülür faa· 

liyet istediği sahalarda işe girişmek

tedir. 

Tahrik edici faktörler, her §eyden 

Önce, türk ziraat maddeleri fiatları

nın düşmesinden, birçok pazarların 

kaybedilmif olmasından, döviz kıt

lığı dolayısiyle yabancı memleketler

den satın almanın tahdidinden, türk 

iıçisine ve hususiyle büyük bir sayı 

tutan göçmenlcı·le türk köylüsüne 

memleket içinde kazanç" imkanları 

yaratmak kaygusundan doğmuştur. 

Gün: Eczanenin adı: 

Çarşamba Ege Eczanes. 

Perıembe Sebat · Yenişehir 

eczaneleri 
Cuma latan bul eczanesi 
Cumartesi Merkez ,, 
Pazar Yeni ,, 
Pazartesi Ankara .. 
Salı Halk " 

1.1.1936 tarihinden itibaı-en iki ay 
müddetle, şehrimiz eczaneleri yukar 
daki cedvele göre nöbetçi kalacak 

ı 

Manalı kelıanetler 
La R~püblik ga:ı:et~ıindc Rob~ı· 

Dölavinyet )'azıyor: 

Yeni yıl dolayı.ııiyle mcıhru kahin· 

lere baı vuruldu ve bunlar tuhaf fal
lar söylediler. 

Şu itibarla tuhaf ki bunlar B. Mu· 

solini'nin Habeşistandaki muvaffakı· 

} etini fÜpheli göstermektedirler. Ve 
daha tuhafı ise, bu kehanetlerin, ge. 

çen sene Duçc'nin muvaffakiyetini 
leahhüd eden ga:zetelerde basılmış ol

masıdır. 

Evet aynı gazetelerde, birkaç ay 

,jnce, fal şeklinde ihtiyatlı bir lisan 

kullanılmıyor, fakat ciddi makaleler 
şeıdinde heyecanlı bir katiyet ifade 
P.ctiliyordu. 

Söylemek la:zım mı? Ben bu nevi. 

d~n fallara değil bunların, daha dün 

İtalyanların Habeşistandaki ilerleyiş· 

lcı ine kar•• konamıyacağına gökleri 
\ e yerleri şa hid göııteren aynı adam· 
lar tarafından toplanmış olmasına e· 

hemiyet veriyorum. 

Bizde 1935 içinde Şotcm etrafında 

yapılmış olan gazete savaşlarını ha· 

tırlıyalım: Musolini Habeşistanı fet

hetm ek mecburiyetindedir. Duçe ora

) ı: aynı zamanda "küçük bir sömür

ge seferi" yapacak ve Roma'nın fa· 

<."I~ m idaresi altında yeniden dirilişi

ni sembolize edecek olan bir ordu 

gönderiyor. Habeşistanın mukadde

ratını façizmin kudret iradesi ve Du· 
çe'nin dehası tayin edecektir. 

Ve İtte 1936 nın ba§langıcınôa 

Musolinici gazeteler, bir kahinler 

sergisi halinde, habeş harbının çatal 

şeklinde biteceğ.ini haber veren yazı

lar netrettiler. , 

Fal bakmaya lüzuın kalmadan, 
200.000 kitilik minimini ordunun ta

nımadığı bir memlekette nasıl güç

lükl<'rle karşılaşacağını anlamak için 
haritaya bir göz atmak kafiydi. 

Fi:zyonomi~t olmaya lüzum kalma. 
dan, Muııolini'nin bir burjuva başına 

sahib olm~dığını ve halyayı daha Ön· 

ceden soııyalize etmeye batlamıt ol
duiunu hatırlamak bu defa da har
bı VC3İ le yaparak batladığı esere de· 

,·am edeceğini anlamıya yeterdi. Bir
!< aç ay !Üren harb, hakikati meydana 

vurdu : ftatya öyle bir ekonomik ve 
iinan ... l vaziyette bulunuyordu ki 

"'küçük" seferin yükleri onu hüsbÜ· 

ti.in p rJleterlettirdi. 

Habet oyunu kazanılacak mı, 

yok sa l.ayıb edilecek mi? Kimıe bu

D Uft cevabını veremez, fakat bu mÜt· 

hit oyun(l:ı ltalyanın orta sınıflarının 

t"riyec~ii muhakkaktır. Afrikada ne 

~ekilde biteceği belli olmıyan bir 
harb vardır, ve ltalyada İlle, bu har· 
bın yaı·dımiyle vukua gelen ve kıy· 
meti n e oluna olsun, Muııolini'nin 

fransız dostlarını endişeye düııüren 

bir sosyal devrim vardır. 
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b i r • en ı 

peri n1asah 
Pariı - Soir ga:ı:eteı<inde Mignt:l 

Zamacou ycuıyor: 

- Seni hoınud etmek istiyorum, 

ey Selim ... Dile benden ne dilrrsen ! 
- Senden bir şey mi dıiiy .. yım, c)' 

Harun Reşid? Ne olursa ol:.un verf'• 

cek misin? 

- Evet, ne olursa olsun. .. Beyaz 

bir fil İsler misin? 

- T e:tekkür ederim, Haı·un Re· 

şid ... Beyaz bir fil, yeni modern :ıpar· 
tımanlar çıktı çıkalı pek zahmct lı t-ir 

fey oldu.. Onu yerleştirmek içın 

koca bir garaj ve idare etmek için de 

çatallı bir şoför lazım. 
- Mermer zeminli ve havuzlu bir 

saray ister misin? 
- Hayır ... Merme r l: t!mİn :ı. y. lda· 

rı üşütiir, ve havuzlar siv:-isinek yatsı· 

ğı olur ... Hem ııpartıman hayatına 

benim biraz ziifım vardır. 

- O halde ben bulamıyacac ını ... 
Bari ne istiyorsan sen söyle. 

- Madem ki her ~ey parayla sn. 

tın alınıyor, ey cömerd Harun, bana 

'' ereceğin hediyenin bedelini parn o· 

larak ver. 

- Fena fikir değıl. .. Pekala oy· 

leyse, hediyeni para olarak alac ••• <· 

ıHn, fakat mikdarını nasıl tayın eı:.::

lim? 
- Kimine pek a:z, kimine pelt çok 

görünebilecek olan bir mikdar tayın 

etmek müşküldür. Başka bir ~ekil İJu· 
lalım: Bana yalnız ağırlığımca allın 

ver •.. 
- İmtihanı kazandın. Yüz k ilo ... 

Neyııe İstediğin olsun. Çık lcra:1.İye. 

* 
içinizden diyorsunuz ki: "Bu yazı 

herhalde "binbir gece" masallarının 
unutulmuş birinden bir parçadır ve 

aktüalitemiz arasında bu romantik 

va kanın işi ne?" 

Fakat ne kadar garib görünurse 

görünsün, bu peri masalı günün bir 
vakasıdır: Hind müslümanlarının şe· 
fi ve sık sık bizim misafirimiz olan 

Ağahan, herkesin Doı.•il kumsalların· 
da veya at yarıtlarında dirsek diı·se· 
ğe gelebileceği sempatik yüzlü na· 
bab, jübilesi dolayısiyle, Hindistan· 
daki ııadık tebaalarından, kendi ağır• 

lığını temsil eden bir altın külçe&i he· 

diye almıştır. 

Uzun boylu, genit omuzlu ve hür• 
mete değer bir iri yanbkta olan bir 
Ağahan için bu güzel bir hediyedir. 

itin pı·atik hal tekli hakkmda taf• 
sili.ta ne yazık ki malik değiliz: A· 

ğahan, nezaketen .zamanında kendi· 

ni zayıflatmı' mıdır, yokaa, bunun 
terııine olarak, ağır çekmesi için, kert· 

dini besiye mi çekmittir? 

Gazeteler bu altın külçeainin bü

yük bir lıı:ıamının fakirlere dağıtıla

cağını aöyliyorlar. Bari Ağahan'ın 

kendini çırçıplak tarttırmış olmadığı· 

nı, aksine, en ağır elbisesini, en ka· 

lın av kunduralarını, saatini, müce"'· 
herlerini, paraaını, anahtarlarını, 

cüzdanını ve bütün bunlardan başka 
mesuliyetlerinin yükünü de üzerine 

alarak tartılmış olduğunu umalım. 

Alman teklitleri önceleri yapılanlardan 

çok daha geniş ölçüde idi. Fakat buna rağ
men, eger Büyük Britanya, paktın, garbdeki 
müşahidliğini üzerine almayacak olursa, bu 
tekliflerin de verimsiz kalacakları muhak
kaktı. Nihayet, İngiliz hükümeti hu garan
tiyi üzerine almak kararını verdi. 

Ç
1

f:/ı'I RfJRl~EY Ni N fl.4'/1IRA1~~4 R.l 
Numara: 23 Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

PAKT SİSTEMİ 

Konferans, 1925 yılı ilkteşrininde Lokar
no'da toplandı. Büyük bir dikkat ve ihti
mamla hazırlanması dolayısiyle, on dört 
günden daha kısa bir müddet içinde gayele
rine vardı. 

rında asla harb etmemek ve anlaşmazlıkla
rı barış yoluyla düzeltmek için, biribirlerine 
karşılıklı olarak söz verdiler. 

na, sınırın aşılması veya düşmanca hareke· 
tin başlaması ve yahud da, askersiz bölgeye 
asker yığılması, doğrudan doğruya harekete 
geçilmesine lüzum gösterecek mahiyette ol' 

duğuna'' kanaat getirmesiyle gerçekle~it"· 
Bu takdirde, andlaşmayı imzalıyan her de\f• 
let, tecavüze uğrıyan devlete derhal yal"· 
dım etmeğe söz vermektedir. Ancak, bu f e\f• 
kalade vaziyet karşısında da, son kararı! 
derhal toplanacak olan Milletler Cemiyetı 
konseyi verir. Andlaşmanın alana imzalat"l' 

Herhangi bir Britanya hükumeti tekli
fi reddetmek mesuliyetini üzerine alabilir
miydi? Bu tekliflerden kaçınmak, Avrupayı 

kaos içine yuvarlar ve ergeç, -her halde 
pek geç kalmadan - harba sürüklerdi. 

Bundan sonra gelen aylar içinde, siiah
,;ızlanına ve polis meselelerinde bir anla~ma 
yapabilmek ve devletlerin mümessilerinı 

bir araya getirmek yolunu hazırlamak icin, 
bir çok ugra~ıldı. Garanti andlasmasının 
ilk projesi, İngiliz dıs bakanlığında hazırlan
dı; Fransa ile münakaşa ve Britanya hükü
m.eti tarafından tasvib crlildikten sonra, Al-
manyaya bildirildi, ki Aimanyayı temsil e
denler, konferansa, kendilerine yapılacak o
lan teklifler hakkında tam bir bil~i taşıyarak 
gidebilrrPk bir vaziyete girm;'"lf'rdi. 

Yedi devlet, - Almanya, Büyük Britanya. 
Fransa, Belçika, ve i tal ya, (bu devlet, ga
ranti aııdlaşmasına katıldığını bildirmek 
için, ilk önce müşahid olarak gelmiştir.) Da
ha sonraları ise, Lehistan ile Çekoslovakya
bu toplantıya iştirak etti. 

Konf eransm çalışmalarından. sekiz and
laşına çıktı. Fakat bunlardan, yalnız bir ta
nesine, o da, Lokarno andlaşmasına, Büyük 
Britanya mükemmel bir surette katılmıştır. 
Bu, Almanya. Belcika, Fransa. Büyük Bri
tanya ve italya arasında yapılan, karşılıklı 
bir garanti andlaşmasıdır. 

Lokarno ancllaşmasında, 
Belcika ve gene Almanva ile 

Almanya ile 
Fransa, ar;:-1~ 

Andlasmayı yapan bu beş devlet. Alman
ya ile her iki garb komşusu arasındaki sını
rın. Versay andlaşmasında çizilmiş olan şek-
liyle. toprak statükosunun olduğu gibi mu
hafaza edilmesini, hem ayrı ayn ve hem de 
hepsi birlikte kabul ettiler. !şte bu suret
le, garanti, andlaşma ile tesbit edilmiş olan 
askersiz bölgeye de teşmil edilmiş oldu. 

İstisna gören bir tek vaziyetten başka. 
geri kalan tekmil hallerde, ortaya, ittifak 
vaziyetinin çıkıp çıkmadığı hakkındaki ka
rar, Milletler Cemiyeti konseyine bırakıl
ımstır. Bu usulün dışında kalan biricik istis
na ise, istila ve yahud da, aske:siz bölge 
hakkındaki hükiimlerin açıkatn açığa bozul
masıdır ki. bu da, garantiyi üzerine almış o
lan devletin, "bu !!i~!.:.:.;;1erin tahrik edilme
oen yapılan hir tecavuzlc bozulr!'"c olduğu-

· k UY' nı koyan devletler, konseym ararma . 
mayı teahhüd etmektedirler. 

Almanya ile Bekika, ve gene AlmanY3 

ile Fransa arasında. aynı zamanda yapılrnıŞ 
olan yardımcı - andlaşmalar, garanti - andla~ 
malarında lafı geçen anlaşmaıdıklc-rın barı~ 

1 
yoluyla düzeltilmesi için kullanılacak oıaı 
metodları tanzim etmektedirler. 

Almanya ile Lehistan ve Almanya ıle 
dla.Ş' Cekoslovakya arasındaki uzlaşma - an 

~alan da, kendi aralarındaki anlaşnıaılı~
lann aynı suretle vf' bans yoliylc cHi clt: • 
ınesini göz öniincle bulundurmaktadır. 

(Sonu var) 
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SO\i\ Kl'. l ZAK ~\RK ----

em eket Postası KURMA "ı 1 1 HlR TEBJJf;I -------- ~--
Bir 1aııçuh.o h()lüğii 

Pariste . ıyasal görüşme]er 

Kıral 1 arol, B. l'itii1e ko 1e B. ~"')andeıı hir 
orta t\vrupa aıullaşınasınt1an bah~eltilt\r 

lzm.itin büyük işi: PIRIN Ç ııt)den isyan t:ıtti? 
( Baıı 1. inci sayfada) ... Fakat habeş işi bitmeden buna imkan görülmiyor 

Jznıit kti)'liileri için hir birlik k11rıı1u)10r 
2. - 30 ı.onkanunda Meşçeı·iakov 

civarında, japon - mançuko kuvvet
lerinin Sovyel topraklarına girmesı 
Üzerine yapılan çarpı~manın ise Man. 
çuko topraklarında bir japon • man
çuko kuvveti ile ayaklanan ku,·vet a

rasında bir muharebe olduğunu ve ö
len asiler arasında bir de sovyet ne
feri bulunduğunu, bildirmiştir. 

(Başı 1. İnci saylaJa) 

yn prt!nsi Pol ile prens Starhembergi 
kabul edecektir. 

ancak italyan - ha beş anin 'ınazlığı -
nın hallinden sonra ihtimal içine gı
rebilecektir. Çünkü İtalya bu diplo
matik bt-l(Yede mi.ihim bir rol oynıva-
1..aktır. 

Yakın zamana kadar• l:ı:nut ovaıınm 
üz.el ,verimli pirinç çıkardığı bilinmi-

s .. c 
ordu. Bu gizli toprak hazıneıı umu -

ri)et Türkiycıindc keşfedilmittir. E'-
ela bir kaç çiftlik ıahibinin deneme· 

ltti ile bn,liyan pirinç ekimi, umuldu
• dan katkat üstün sonunçlar verin
::,'1 her yıl arta arta, bir 1 zmit iti değil 

iı memleket işi oldu. 

Bu gÜ'~el lzmit pirincinin, yeri' 

y~ı pNi ....... ~· ölgecek evaaf -
u. ol~ .ö~ p"5 de yalan 
olmu ııanrnm. Son yıl içinde 12 bia 

d61J111n toprıdt'9ıı 6 milyon ki\o çeltik 
almnuı ve yaran milyoa lira ela aeliri ol
muttur. Tanm Bakanlığı, lzmit pirinci
IMn kaz.andığı batan ve önem Üzerine 
~rimizc bir pirinç uzmanı göndttmek 
mecburiyetini duymu§tur. Bu uzman, 
bakanlığa türlü türlü tarihlerde gönder

diği raporlarda, Kocaeli bölgesinin bu-

nmaz bir pirinç sahaıı olduğunu onay

mıııtır. 

Mevcut dogüm yerlerinden ba§ka. 

Modern tesiıat ile kurulan pirinç fab -

rika11 da çeltik cinslerini ıslah etmek 

..,e ayıklamak yolunda ileri adımlar al· 

Mit, az bir zamand11 piyasada tutunan 

lunit pirinci her yerde İstekle aranan 
'hit' yurd ürünü olmuştur. 

J,,.,,,;, kiiy/,•ri ue J..iiylii!Iİİ )·erıi bfr 

)'iik.-ıt>lmc )·olırn<lo 

hmit köylf'rİ ve köylüıü yeni biı 
•uluelm ve kalkınma yolundadır. 

Birlik, köylere muhtelif kanunlarla 

'W'ttİlmi~ ödevlerin yapılma11 ve bu ka -

ııwunların istediği maddelerin kolaylıkla • 

~ş.arılması m:ıkıadiyle kurulacaktır. 

Runun için evelki gün llbay B. H .Oıı· 

kayın başkanlığında, dayre müdürlerin

den teş• kkül eden heyet birlik için bir 

ır: İ:ıamnnınc taslağı yapmışlardır. Ni

•:Aınnaınc köylünün yükselmesi ve kal· 

k nm.u;ı İçin gereken bütun iş ve kar11r

~rı mnddcleri içine toplamı! bulunrnnk. 
:nı r. 

Birliğin kuruluşundaki esaı nodtaları 

,öyle ayırabiliriz: 

A) Köylüye lazım olan yol yapmak, 
ev yapılanna bakmak ve bunlara plan 
çizmek, köye su ye elektrik getirmek 

mckteb açmak. 

B) Hayvan, ağaç, nebat hastalıkları ve 

muzur hayvanlarla savaşmak, cins ağaç. 

tohum, damızlık ha)·van vermcl<, ııer

giler açmak, tarım aletlerini ıslah etmek, 

kozacılık, meyvecilik, tütüncülük, pirinç

çilik gibi z.İraat sanayiini köylüye öğret· 

mek, küfe, sepet ve nalbant sanatlarını 

her köylünün öğrenmesi için kul'slar 
açmak, orman yangınlarına karşı koru
me tedbirleri almak. 

C) Köyün ve l.öylünün seğlığını ko· 
nlmllk, doktorlar ve küçük uhat memur
lan göndererd& perası:ı: muayene •e te • 
<lavi etnwıl&, ilaç \•ermek, bula,ık hast · 

kları. ııniicadek ett'nff. 

iz.mitle kurutulan f,ataTilıhlar 

E) Köyün idare it.ferini, köy kitiblc· 

rini, telefon iılerini tanzim etmek, köy 

istihsal ve satış kooperatifleri kunnak. .... 
i z ııı i t t e t ii t Ü ıı 

rekoltesi 
Bu ıene l:ı.mit tütünleri çoll nefis bir 

ıuretle yetiımekte denk ve demet ya 

pılmaktadır. 1 nhisarlar idareıi ekicilere 

avans vcrmeğe başlamıştır. Bununla bc

r11.ber bir takım yerli tüccarların köJ 

!üye avanı verirken doiru hareket. et

medikleri dolaıan şayialardan anlatıl

maktadır. Ve meıela deniliyor ki, 75 li

ra avanı alan bir ekici ancak 50 ve bat
ta 30 lira almaktadır. Üst tarafını yerli 
tüccarın mağazasından pılı. pırtı, gaz 

tuz almak gibi bir mecburiyet Öne siirÜ· 
!erek köylü ezilmektedir. Bu İşe İnan· 
mak İstememekle beraber bu yolda tefe 
cilik yapıldığı da iddia edilmektedir. 

Dikkat çekmeği faydalı buluyorum. 

C. Y. B. 

n l l ..... ,,,, rommıı: Tefrika: 103 

Uzak şark ordusu kurmayı şunu 

bildirir ki, Kvantung ordusu kurma 
yının bu iki iddiası tamamen uydur
madır ve bunlar efkarı umum.iyeye • 
kar41 Mançuko bölüğünün ayaklan· 
masına saik olan hakiki scbebleri giz
lemek ve japon • mançuko kuvvetle
rinin Sovyet Rusya topraklarına yap
makta oldukları hücumları Örtmek i-

çin yapılmıştır. • 
Uzak şark ordusu kurmayı, Tas 

ajansının Kabaro,·sk'dan verdiği 29 
sonkanun tarihli Mançuko askerleri
nin Sovyet topraklarına geçtiklerine 
dair telgrafı ile 30 aonkanun tarihli, 
japon - mançuko kuvvetlerinin Sov
yet topraklarına hücum ettiklerine 
dair olan haberleri teyid eder.,, 

A ... ; biilii~t· tuıbik etlilt•rı 

m ruınwfo 

Kurmay hele şunu belİTtmek ister 
ki, Sovyet topraklarına geçen Man
çuko bölüğünün silahları hemen a
lınını~ ve memleket içindeki Voro§İ· 

lof şehrine gönderilmiıtir. Bu suretle 
bu bölüğün bir japon • mançuko kuv
veti ile muharebeye tutuşabilmesı 

mevzuubahs olamaz. 

Bütün dünya ve aynı zamanda 
Kvantung ordusu kurmayı da çok iyi 
surette bilmektedir ki Sovyet kuman
danı vazifesini dürüst bir surette yap· 
mı§ ve değişmiyen bir sulh politikası 

güden ve arr.ıulusal teahhütlerine ta -
mamiyle sadık kalmak istiyen Sovyel 
hükümetinin direktiflerine tamamiy
le saygı göstermiştir. Esasen Sovyet 
kuvvetlerinin yabancı bir memlekete 

tecavüz. etmesi tamamiyle imkansız

dır. 

. (nıl.·lmı "'"''" .Soı·;yı•t ıuır111'1ğı 
yo#;mu~ .. 

Öte taraftan, Sovyet kumandan
lıiının ımıra, o ana kadar japon ku. 
mandanlığı emrinde bulunmut ve 

sınırı yeni geçmit bir yabancı bölüğü 
koyduğu hakkındaki haber ise tama

miyle manasızdır. 

Bu Mançuko bölüğünün ayaklan· 

masının Sovyet parmağıyla yapıldı

ğı hakkındaki haber İse, Çin halkı
nın ve yerli Mançuko kuvvetlerinin 
Japonya hakkındaki hakiki düşünce
lerini bilenleri ancak güldürebilir. 

Pnri , 3 (A.A) - Havas ajansı 
bildiriyor: Romanya kıralı Karolun 
B. Flanden ile B. Titiile.! ko arasında 
bir mtilakatı takıp eden göriişmesi. 
kıral ıle bu devlet adamlarına. bütün 
Avrupa meselelerini ve hele Fransa
Romanya münasebetleri, orta Avru
payı alakalandıran meselelerı gözdPn 
geçirmek imkanını vermiştir. 

Bu gôriişmelerden nnlaşıldığına 
göre, Fransa - Romanya münnse -
betleri, bu iki memleketin sağlam ve 
devamlı bir dostluğa bağlılıkların -
dan mülhem olmağa devam edecek
tir. Fransanın orta Avrupadaki sı
yasası da, eskiden olduğu gibi, Mil
letler Cemiyeti paktına dayanan kol
lektif emniyet çerçevesi içinde Kü -
çük andlaşma ile sıkı bir işbirliği o
lan ananevi direktiflerd~n ilham al
maktadır. 

Tuna paktı meselesi ciddi suret -
le gözden gc~irilmiştir. Çünkü böl
g~ paktları fikri barışın muhafazası 
bahsinde bütün ehemiyetini muha -
faza etmektedir. Bununla beraber, 
orta A\'rupa paktının başanlması, 

hakkındaki haberleri de propaganda 
için uydurulmuş haberler diye göster· 
mişlerdi. 

8ır11r Jıirtliscleri Juıl.Jmıdn 

tm·dhler 
Öte taraftan, Jo sonkiınunda sı

nırı geçen kıta, ayaklanan Mançuko 
bölüğü değil, asıl japon - mançuko 
kuvvetleridir ki, bunlar Meşerikov 

mevkiindc Sovyet topraklarına gir

mişler ve Sovyet sınırı muhafızları

nın kuvvetli müdafaası karşısında 

geri çekilmeğe mecbur kalmı§lardır. 
Uzak şark kurmayı, tebliğinde, 

sınırdan bir buçuk kilometre içerde 
bulunan çarpışma yerinde ele geçen 
ve halen saklanmakta olan japon 
harb levazımını saymakta ve yaralı
lar arasında bir sovyet neferinin de 
kaybolduğunu bildirmektedir. 

Japon tebliğinde ismi geçen Sov
yet neferinin japonlar tarafından a
lıp götürülen nefer olması ihtimali 

vardır. 

Uzak şark kurmayı, bundan son

ra, bir şubatta japon - mançuko kıta
larının yeniden Sovyet topraklarına 

aynı yerden bir hücumda daha bu
lunduklarını ve bu hücumun da püs
kürtüldüğünü bildirmekte ve tebliğin 

sonunda töyle demektedir: 

Hakikate katiyen uymayan bu gi

bi iddiaların kıymeti, esasen ba§ka 

bir takım hadisel~r ile de anlaşılabi. ı 
lir. Mesela, önce Japon kumandanlığı 
delegeleri, bir Mançuko bölüğünün a
yaklanarak Sovyet sınırını geçtiği 

"Uzak 4ark ordusu kurmayı son 
zamanlarda sınırda olan muhtelif 
hadiselerin ve hele 30, 31 sonkanun 
ile 1 şubat hadiselerinin ne gibi şart· 

tar altında meydana geldiğini tesbit 
etmek Üzere tahkikata memur edile

cek bitaraf bir komisyona her türlü 
yıudımda bulunmağa hazırdır.,, 

Ticaret ıniinasebetleı int> gclııı~e, 
iki memleket arasında geniş bir an
l.nşmanın neticelenmek ii7en• oldu -
ğu biliniyor. 

Kıra! Kımıl bugün B Flandt•ni og
le yemeP,ine c.ırıracaktır 

B. Flanden öniimuzdc: ki giinlt•rdt 
Bulgnnstan kıralı Rorisi. TUrkiye 
Dış isleri Bakanı B. Tevfik Riıııtu 
Arnsı. Avusturya başbakı:ın mua\. ıni 
prens Starheınberg ve Yugos]a, va 
saltanat naibi prens Pol ile cröri.ışıne 
l~rİnC' devam edecektir. 

llillı1t/e,. t·nııi,·ı•ti k.tm ... t•.' i JWl:

n·~tt• mi toı)IWWt'"''? 

Londra, 3 (A.A) - Deyli Meyi 
gazetesine göre. B. Titiilesko Pari -
teki görüşmeleri sırasında, Milletlt:r 
Cemiyeti konseyinin gelecek toplan
tısını Ri.ikreste yapmasını teklif et -
miştir. 

Ru suretle. bir Tuna pnktı mt•sc
lesinde alakalı olan biitiin devlet a -
damlarının büyük devletler delege -
!eriyle görüşmesi imkanı temin edil
miş olacaktır. Bununla beraber. kon 
seyin başka bir yerde toplanması tek
nik güçliikler gösterdiğinden teklifin 
kabul edilip edilmiyeceği belli değil
dir. 

} fll'osfory" uuibi tmıdrmlmı 
uyrıldı 

Londra. 3 (A.A) - Yugoslav
ya kıral naibi prens Pol bugün Lon
dradan hareket etmiştir. Dun'dan 
Kale'ye geçmek üzere Mont- Rose 
harb gemisine binecek ve F ransaya 
gidecektir. 

Preııs Sım·Jıember11, l'u,.isı.e 
Paris. 3 (A.A - Prens Starhem

berg, saat 20.50 de şimal istasyonu
. gelmiş ve Ritz oteline gitmiştir. 

H.T.R. Aras da HH. ,.,art> re 

Flcmd.eııl.e gifriiftii. 
Pariı, 3 (A.A.) - Türkiye Ha

riciye Vekili B. Tevfik Rüttü Araa 
ve Türkiye Büyük Elçiıi 8. Suad 
öğle yemeğinde yunan elçiıi B. Po -
litis'in misafiri ohnutlardır. 8. Aru 
ıaat 16 da Baıbakan 8. Saro ile gö
rüımüştür. Yann Ticaret Bakanı 8. 
Bonnet ve çarıamba aabahı da Cu • 
mur Reisi B. Löbrön ile görüşecek • 
tir. 

Paris, 3 ( A.A.) - 8. Flanden ile 
beraberinde Türkiye'nin Paria Bü -
yük Elçisi B. Suad bulunan B. T ev
fik Rüttü Aras araımda saat 1 1 de 
başlamış olan göriitme bir saat de -
vam etmiştir. 

Kuhirıe toplurıı)'or. 
Paris, 3 ( A.A.) - Fnnaız ka -

binesi çarşamba günü toplanacak • 
tır. 

l{ ıı·rnızı Zan bak 
Terez'e hayırlı geceler diledi, uyumasını 
tavsiye etti. Böyle biıt'in gece okuyarak sı
hatini kaybedecekti. Sonra bıraktı, gitti. 

Terez, kocasının, belki uyuyabileceği Y~
tak odasına giderken geçtiği mavi kaplı kı
tablar ve gazetelerle dolu çalışma odasında, 
her vakitkinden biraz daha ağırlaşan ay~k 
seslerini dinledi. Sonra, üzerine gece sessız
liğinin çöktüğünü duydu. Saatine baktı. Bir
buçuktu. 

vüşü işitilen ve daha sonra yavaş yavas ha
fifleşerek sezilmez bir mırıltı halinde biten 
bu patırdıya kulak veriyordu. 

Ve sessizlik başlar başlamaz Terez, gene 
düşüncesine dönüyordu. 

azarladıgı bir takım muarızlarla uzun bir 
kavgaya girişmişti. Terez, sırtındaki beyaz 
gömleğiyle gece rüzgarı önünde bir çama
şır gibi uçuşan zavallı adamın dalgalanısla
rını seyrediyor ve zaman zaman, teKrarladı
ğı şu sözleri işitiyordu: "İşte ben hüki.ime
te bunları söylioyrum !" 

Ya.tan: A11aro/ FRANS 
Tiirlıçeye 1ı:·evıren: Nasuhı BAYDAR 

Tcrez onu dikkat ve sabırsızlık göster
meden dinliyordu. Bu renksiz yüz ve ses, 
anki onun için. birer birer, yavaş yavaş ge

cen dakikaları, bir saat gibi, kaydediyordu. 
- Luvayye'nin tuhaf halleri varmış. 

.Kendisini konkordaya tamamiyle sadık ilan 
ediyordu. Şimdi de: "Peskoposlar manevi
yatın valileridir ve onlar vasıtasiyle kalble
rin köy bekcilerini, papasları elde bulundu· 
racagım" diyor. 

Bundan sonra, Terez'e kendisinin olmıyan 
ve bayağılıgı dolayısiyle, şüphesiz, onun ca
mnı sıkacak olan bir aleme gireceğini ha
urlattı. Fakat vaziyetleri kimseyi küçük 
gonnege musaid değildi. Zaten onun zeka
sın.a ve sadakatine güveniyordu. 

Terez kocasına biraz şaşırmış gibi baktı. 
- Acele etmemize lüzum yok. Bunları 

!>Onra konuşuruz ... 
"osvö Manen - Bellem yorgun, bitkindi. 

Kendi kendine: ''O da ısurab çekiyor ... 
Öyle ümidsizlik ve hiddetle yüzi.ime baktı 
ki ... " dedi. 

Bütün cesaretinden. bütiiıı haı aretinclen 
hiç bir şey eksilmemişti. Onu sabırsızlandı
ran şey orada mahpus gibi. gizlenmiş hu
lunmaktı. Gündüz olup da hürriyetini elde 
edince jak'ı görecek, her şeyi ona anlata 
caktı. Bu öyle vazıh bir şeydi ki! 

Rıhtım üzerinden. uzun aralıklarla ge
çen yük arabalarının güriiltüsüni.ı düşünce
sinin ıstırab verici yeknasakltgı içinde işiti
yordu. Saatlerini aralıyan bu gi.irültü ?nu 
işgal ediyor, adeta alakalandırıyordu. llk
önce hafif ve uzak olan ve sonra büyi.iyi.ip. 
içinde, tekerleklerin sürtiili.i<;ii. dinoillerin 
gıcırdayışı, nallı au;ıklAı ın lz..,lrlırıtnl'.lrı do-

] ak, Terez'in sevdiğini ve yalnız onu §ev
miş olduğunu anhyacaktı. Felaket şunda idi 
ki gece bir türlü bitip tükenemiyordu. Za
manın bütün mukavemeti kıran durgunlu
ğunu anlıyacağ ından korkarak saatine bak
mağa cesaret edemiyordu. 

Kalktı, pen~ereye giderek perdeleri kal
dırdı. Bulutlu gök yiiıüne hafif bir aydın
hk yayılmıştı. Gündüz olmağa başladığmı 
sandı. Saatine haktı: iıç buçuktu. 

Tekrar pencereye döndiı. Dışarının son
suz karanlığı onu kendisine çekiyordu. Ya
ya kaldırımları lambaların ışığı altında pa
rıldıyordu. Renksiz gökten gorunmez ve 
sessiz bir yağmur yagıyordu. Sükut icinde 
birdenbire bir ses yükseldi; tiz. sonra agır 
ve kesik olan bu ses, biribrine cevab veren 
birkaç sesten müre'•kep idi. Bu, tabanlariy
le kaldınmları döven ve kendini a§'aclara 
carpan bir sarhostu ki hayalinde kenr:ileri
ne lutfen söz ver,lie-i ve sonra k'Ollarınııı ge
nis harckc-tleri \'C sert sözlt>rivle payiayıp 

Terez üşüyerek tekrar yatagına girdi. 
Birdenbire yi.ireği sıkıldı. Düsiindü: '"Kıs
kanç, delice kıskanc ... Bu bir sinir ve kan 
meselesi. Fakat onun askı hir siniı· ve kan 
mesele~dir. Askı ve kıskan<:lığı zaten ayııı 
şeydir. Bir haskası anlıyabilircli: İ zzetinef
~:ıi okşamak yeterdi." 

Fakat Jak'ın kıskançlığı içinde. etinin 
derinliklerinde idi. Biliyordu ki onda kıs

kandık maddi bir işkence, muhayyelcnin bü· 

tün kerpetenleri ile ezilip canlancırak geniş
leyen bir yara idi. Terez, bu hastalığın ne 

kadar derinlerde olduğunu bilivordu. Kr •1-

disine ancak arzuladıö ı icin ve hayalin 'e 
b • 

malik olduğu sıralarda. eski Floransa eviı ı 
dıvarına yapıc;ık kutuya mektub atarken, S n 
Mark'ın tunc heykeli önünde onun nasıl sa· 
rarmıs olduğunu hatırlıyordu. 

(Sonu var) 
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Jandarma Genel Komutanlığı An-ı 
kara Sabnalma Komisyonundan: 

Tealıhiıdümi yapamıyan JDiiteahhid nam ve hesabına 2089 lira 
80 kuru tahmin bedeli 543000 Mi 4880 buz hayvan mihı açık ek. 
siltm ı 1e 10-2-936 pazartesi pnü uat 13 te satın alınacaktır. t~ 
Jiler ~meyi paraım KGmisyondaıı allıbilirl~r. Eksiltmeye l!r
mek i9ti terin eksiltme pn we .. tında 156 ~ra 7 5 kul'\lfl~k ilk 
teminat >:;kbuz veya banka mektaplanm komı.ıyona vermı' oL 
mala (164) 1-300 

Amasya belediye reis li~inden! 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

ı Amasya kaubuımn elektrik tesisatı Nafıa Ve~ce 
~ proJesı " şartnamesi mucibince kapalı zarf usulıy1e ek· 

.Utıne,e kpnulmaftur. . al 60 be aı 
2 _ ı bu tesisat untıal bin•unı; bır adet norm '' 

ku~~ kondameli lokemollili, bir adet i.iç ufbalı 50 K. V • ~ 
lik. aıtematörü. Oç .-eaa ..entrJsep tevzi tablosunu ve haYat 
pl tt..utir teftiı cereyan jitielııe.ıyle sair teferrUatmı itıtiva et-

•ıkte6 . d"" ...,, •• d' -· ı- ._..nn aaatral binauıun kqif bedelı 3000 ~e ort 3 ~ ıregm 
ı,.• 1 n bedeli 1600 .e lokomobil ile al tema tor ve tevzı tablo>?ıa 

;'-... •e tefernaatmm n bunların montajının ketif bedeli da. 
1d iı.ıs lira olmak üzere tesiutın heyeti umumiyesiııin bedeli 
ilet 2'615 liradan ibarettir. 

4 - Bu işe ait nrak plarcbr. 
A - Santral biwmm prtnameıi. 
B - Lokomobilia fenni prtnmnesi. 

lıJntral elektrik tesisatı fenni prtnamni. 

E - =:s;;a~-sı n hesabı. 
p - Babaibı .... ~'·";~ 
G - Umumi kqit 
H - Eksiltme şartnamesi. 
t - Mukavelename. . 
J _ Şebekenin haritası. sukutu tevettür hesabı, plinlar. proFıl-

.A maktalar. . 
s _ Ar u edenler bu evrakı Amasya belecliyeaınde gorebilec k· 

leri pbi 128 kunaı bedel môabilinde Ankarada posta ~tuıu 207 
adreıınde elektrik mlhendisi Bay Huan Haletten alablirler. 

6 _ Eksiltme 11..3-1936 tarihine müsadif çarşamba gtlnü saat 15 
de Am•yada belediye binasında yapılacaktır. 

7 _ Ebiltmqe girebilmek için taliplerin ketif ft muhammen 
bedellenn ~ 7.,5 lu nisbe inde muvakkat teminat akçau yatırmaları 
Teya 2490 numaralı artırma, eksıltme ve ihale kanununun tarifatı 
dairesinde bir banka mektubu ve yahut uir teminat göıte~eleri, 
•e fimdiye kadar bu gibi itleri yaptıklarını ve bu husuatakı fenni 
kabiliyetlerini gösterir ve kanunun tarifine uygun vesaik ibru ey. 
Jeme!eri ve bunlar bir tirketi temsil ediyorlarsa musaddak vekilet
name ve mukayyet bulundukları ticaret oda veya mahkemesinfien 
800 tarihli bir ntıika cöstermeleri prttır. 

• 8 - Teklif mektuplan altıncı maddede yazılı saatten bir :uat 
evvel belediye dairesine getirilerek maJWuz mukabilinde beledive 
ıei9Jiiiae ftrilecektlr. Posta ile g6tıderilecek mektupların nihavet 
muktr lıJ8te kadar gelmit ve dıt nrfmın mühür mumiyle kapa. 
tılailf olması llznndır. 

9 - İş u tesisatın heyeti umumiyesi için verilecek teklif mek· 
tupları kabul olunacağı gibi bina ve direkler hariç olmak üzere 
21015 lira kesif bedeli olan lokomobil, santral ve şeb~ke tesisatı için 
nrileçek teklif mektupları ~ ~ e · · 

10 "hldtf me~ --~Lilnmll 
tamam'vJe uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. 

~.a Vekaletinden : 

Betonarme köprü inşaat1 eksiltme ilanıdır: 
'Guiaatep vilayetinde ltiliı • !ilahiye yolu üzerinde (24300) l~a 

lletif bedelli AFERIH köprü inpatınm kapalı arf usulile ebil~ 
...ı 11.2.1936 lalı gtlnti saat 16 da Nafıa veWeti 14* ve k8prü 
Hialiii eksiltme komisyonu odamda yapılacakttt. 

Eksiltme prtnameai n buna müteferri diğer evrak (121) kurut 
•vhWliode 1C* .,. kapriller reialipnden alın,bilir. Muvakkat te-

1122) .. (!O) brqtur. . 
hteklilerin Japallf oldukları itlere aid vesikaları eksıltmeden 

eu az tekiz eh evel cöstererek Nafıa vekaletinden ebliyet Yffibıı 
•1-ıuı....-. 

Teklif mektuplarının 11.2.1936 salı ,Unil uat ıs e kadar Ank~ 
rada fOle ve IBpriller reialjfine verilmeai Jlnmdır. (80) 1-232 

lirih, Dil, Coğrafya Fakültesi 
Direk •• r.fuiündMı 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekileti: 
erkezHıf ha 

bn alma ko,.-.......::ı 

Jiiiııden: 
Kçatı zarf p~ulile eke-;\ trne ilanı 
1 - Bkailtmeye 'konulaft it: 74GO lıra tahmha bedelli S7 adet 4t. 
~ - Eksiltme 5-Z.1936 prpmha pat llat (ll) de Merkes Sif.. 

*'Mhba m8estetesfnc1e yapılacaktır. 
3 - Ebiftme ~palı Arf uauliyle yapılacaktır. 
4 - tJk temfrurt mf1ıtan {555. .. ) Ufa ohıp hudut w labiller Sıh

.. Umu111 ,MUllrJIP ftsaıMine p~ °*'ktır. 
5 - Zarflar lllate tntmdui bir .. t evvel 'ioaıilJOD reilli~ne 
~ ..... ~. 

1 - T.ıipleria !490..ılı kttnua..._ itteclit' evr*aıtıtte ......... 
~?-~9' .. (Ut) 1:.._m 

Ankara Belediye Reisli!i llinlan 
ı - llınadere edilen (80) litre •e (13) t.eneke 1*1dn ile t!ÜiPIİI 

bulunan ilç iSrdek açık artırma ile eatıJacütlr. 
2 - : Muhammen bedel Munldıat temlaat 

Ura K. Un K. 
Beminlerin 71 2G ,. 15 
Öftlekleria l .. • 

3 - thale 10 ıubat 936 puarteai gtinl IUt tam onda l.nuD 
DirelrtiSrlilftl odasında komisyon btuU1'1111da ,apıtacaktlr. 

4 - istekli olanlar teminatlarını ihale Mllh8dan evvel •UMJC 
venalf olmabchrlar. . 

5 - ~her g6n Jevunn dınlrtlrltltunde görlUebllır. 
(193) 1--llt 

İmar Müdiirliiğiinden: 
Kimden istimlak 
Nildiği Mahal esi 

MubMNN'n 
bedeli 

Sokağı. adt No. Panel No. Hrı 
Çeşme 

İbrahim kuı ltezbQ Akteımetun meydanı 33 2 120 
Çankırı 

Ahmet oğlu Mehmet Hacıbayram tnişi 49 17 180 
Şefik oğlu Halil İnlullb Yukarı 66 4 40 
Pitnet ve Dildar lnJaıtb Yukarı 66 ~ 40 

Yukarıda kaydı çıkarılan evlerin enkazı 15. fUbat. 1935 cumarte
si gilnii saat on bette bilmtlzayede satılacaimdar. taliplerin ln1ar 
Mildlrlfiğtindeki komisyona müracaatları. (248) 1--427 

SCHlRLEY TEMPLE 
•'Giildüren ~.,.,, lilıni.nıle. 

Adliye Vekfiletinden: 
Açık bulunan Nizib noter muavinlipne ımtıhanla noter olabil

mek prtlarını haiz talihlerin imtihanlarmın lcruı lçilı evrakı m\ia· 
bitelerini rapten bu noter muavinliğinin baglı oldup adliye enciı-
menine müracaatları ilin olunur. {234) 1--417 

Ordu şarbaylığınd1ı1n 
Ordu belediyesi tarafından (Metbaba nizamname•inde~i tip b~ 

re göre) yeniden in'8 edilecek femıt ınezbabanm kepf bedelı 
9546 lira 8 kuru' olup 1 şubat 936 tarihinden itibaren bir ay ~ild· 
detle ve kapalı zarf usuliyle eksilurıeye konulmuftur. Ekııltme 
2 mart 936 tarihine rastlıyan pazarteti -gUnU saat 16 da Ordu bele
diye dairesinde ve belediye en umeni onilnde yapılacaktır. Muvak· 
kat teminat 716 liradır. İstekliler bu işe mUteaJltk evrakı Ordu be· 
tediyesinden parasız alablltrler. (266) 1--430 

Adliye Vekfiletinden: 

Karacabey Harası Müdürlüğijııden: 
l·Mart·936 tarihinden sajmıuı aotıwıa kadar iatibaal olunacak 

hara yayla ve ova koyun sütleri ış taıbat 936 sah günü saat on bette 
Buna baytar miidilrijlğila.de' a1ea1 arttırma uaulıa ile eatılaca.ktu. 
Beher litresine (~) ir.unlt muhaınmeu kıymet takdir eclilmiftir. 
İlteldilcriD bet ,U. lira m...Ukat teQainatlariyle birlikte artırma 
gUnü Bana baytar miidlrliliWe tetekkill edecek tabf komiısyo-
nuna müracaatlatl ilin olunur. 264 1-428 

A~ye Vekiletinden: 
Açık bulunan VezirkiprU noter muavinlifint imtihanla noter o

labilmek prtlanm hab taliplerin bntibanJannıa icrası lçkı evra
kı mUspitelerini rapten bu noter mua.ınlljinin baih oldufa aclll· 
ye encDmenfne mttracaatlan iWı olunur. (%36) 1-419 

Mı.Uı ıtWJ;udatd- V.ekiletı Satın Alma 
KO(nisyonu ilanlan 

B1LtT 
.r. - Hepsine biçilen e'ddıi on dollus bin kilit lira olan 140 tane 

y-.k - ile 220 .. .,...ıı: lln\al. 
a - BlpJıeo ~ .on •-.Z bin bet )"il& dört Ura olm 368 tane 

Ukur gar&opa. . 
3 - Hepline biçilen. eclen altı bın dokuz yüz doban lira olan 

"0 tane teaefijteane mulUI ite 125 tane teneffüaane unaı ayrı ayrı 
prtnmneler içinde otaak fe 24 mayiı 93CS tarihine bclar tnlbn edıl
mek prtiyle JrapaJı nrSa yapbrdacaJı:tır 

4 - Birincmm ilk iUllC ,.-ı Has. iktnci1ıin ilk m-ç .paruı 
141iS .. ~ m: ._,.,.. S2S llriıdtt 

5 - -;rin.l pll'llll Jauıtıhfuıda ı.omiayomlaıı ver lir. 
fi - eal 20 l'iht .,....... dal llat !5 tedlr. 
7 - Hepliae birdeıı ~ tftUfler bıbul oluucaiı pbJ a,-:ı. 

ayrı teltllfler ele blnd · 
'8 - Eklil-..ıen ~rin baunı ffk inançlan ile beJpW 

w ı.k1if 111dttiıplar= iü1e saathıden en .u bir eaat e el •· it 
eatm abaa komiayomın ~teri. 252' 1-40 

Emlik ve Eytam Bakasından: 
Bankanwan malı olap İatanbul'da Galatwuay'da yir-

... iki diM••ı mtlftemil Avrupa pasajı namiyle maruf 
çarp bedelinden birinci tabid pefiıı ve geri kaim Jedi 
taksidi yedi senede ve yedi müsavi ~da ve ıu suretle 
tamamı faizsiz sekiz müsavi taksitde ödenmek §Utiyle 
ve kapalı zarf usliylesatınnak üzere arttırmaya kenulm~ 
tur. İhalesi 26.2.t936 tarihine teaaditf eden prpmba güDd 
saat on dörtte Ankaratda idare meclisimiz huzunuıda ya-. 
pıJacaktır. İsteklilerin genel direktörlüjümii.z emlak ser
visine müracaatla tafailit ve bir lira DUlkabilinde şartname 
aJarak şartnamede yazılı hültilmler dairesinde bedelin bet' 
te biri nispetinde (34.400) lira depozito ye teklif ~ktup
lanm 26.2.1936 saat on dörde kadar genel direktörlütB-
müze vermeleri. (263) 1--426 

afıa Bakan~dau: 
19 Şubat 1936 çarpmba pnü .at 15 8e Anbrada Nafta bakan 

lığı malseme ekalltme lloml11enaı 4Mlaaında ee,lıan vlliyeıtl dahilin
de Dörtyol kazasındaki Hwrilyu ormanınct,.a kesilip D9rtyol it
tuyonunda vqon içinde teelım edilmek taff1.1le ~ lıra m~ 
men bedeli olan 450 adet me~ k•prü travcr ın1n kapalı zarf uıula 
ne ekailtmni yapılacaktır. 

Şartname ve teferruatı bedelıia olarak bakanlık ma!Zetde at 
resinden verilecektir. 

JluvakJrat teminat 202,s lindır. 
lttekJ.ilerin teklif mcktap)anm 19 .W. JNO' ~ pal 

saat 14 e kadar Ankarada bakaalılf. ~ ddiirliiiüne verme 
leri lbımdır. (254) · ~Zl 

KASTAMONU TiCARET MAHKEMESİND&N: 
912.1934 tarhinde ifllama karar Yerilen Ka'atamoDWJa euatı c ... 

mal Danitın yapılan alacaklılar toplantmnai n,Uflısın Jizımüttedi· 
ye ( 1174 7) lira tahakkuk eden borcuna mukabil eczane mevcuc111 
riç olmak üzere 11735 lira mikdarmda mevCUcl ev• ... abili ... 
sil matlubatı teminat ıatterilmeti pıtiyle ve ttım aJacU iDeri•d••" 
üç sene zarfmda dörder ayllk muntumı vaclclerle tediye edilmek • 
zere alacakWann ittifakile ~ oı..,_UllkordatonuD ~ 
irine 15.!.1936 taribJnde wrilen bnrm ke•J katiyct euaif oJcluiD 
ilin olunur. 1-429. 

ANKARA BEI.4E iYESi 
Su işleri Direktörlüğünden: 

hlhisarlar umum 
müdürlüğünden. • 

ı - lııhiaarlar i~sının 1zmirde Çama,Tu tuaWında ya~· 
catz 26Sl5.fl Ura JmtU Welll pvat anWri Jrapab sarf \11U~ 
ebiltme,e lamnupur 

a - Blmiltme 20 ... t 1936 perıembe c6ati aat tı de ~ 
tat'• IMiarJar t.lnaesHakl kemiqonda ~cütsı'. 

1 - llavaıkbt teminat lMI Ura l' ~· 
4 - l.tekliln ihaleden en u bq cUıı evet inhJaarlar ~ .. 

M1iDe pleıwJr. diplomalı mimir ve,. adllieİMI• olduk1amü fl-euı.. 
ce demir çatılı intu yapımı b lunduklann1 "lbUlravele • 1c4Mi1 
ponı awetlerirlc iabat ettikten " femıi ehliJet veı·a· ataıMp 
IOISal .US. karut m inde kefil enakuu _.,ebilrJer. 

,5 - Bu.~ hav 1rapah urflat l!iatd jltill tam Alt ıe a ü
Alar ~QO ~leliğine malıdNs m~ terilmeU6 ...., 

t-ta3 

nur. 



SAYFA S 

Hava \.urııın11 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. CÜ KESİDE 11 SUBA T 1936 DADIR 

Rüviik - ikra~iyc 35. 000 
Ayrıca: 15.000 12.000 l0.000 lirahk 
ikramiyelerle 20.000 liralık bir 

mükafat vardır. 

Belediye Reisliğinden: 
ı - Samanpazarmda Belediyece yaptırılan dükkanlardan 3 ve ~2 

harita numaralı dükkanlar mayıs - 937 sonuna kadar açık arttırma ıle 
kiraya verilecektir. 

2 - Harita numarası :Muhammen senelik Muvakkat teminat 
kira bedeli Lira Kr. 

3 550 60 
12 500 56,25 

3 - Bu dükkanlara ait şartnamenin görülmesi ve daha ziyade iı:a 
hat alınması için her gün muhasebeye gelinebilir. 

4 - İhale 10 - Şubat - 936 pazartesi günü tam on beste arttırma 
ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. İstekli olanlar bu saatten 
evvel teminatlarrnı vezneye vermiş olmalırlrrlar. ( 189) 1-311 

Nafıa Bal{anlığından : 
13 mart 935 cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı 

malzeme eksiltme komisyonu odasında 132 000 lira muhammen be
delli 20 adet on birer tonluk buharlı yol silindirinin kapalı zarf 
usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve mukavele projesi 660 kurus mukabilinde Bakanlık 
Malzeme dairesinde verilecektir. 
Mal:ı:eme dairesinden verilecektir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve şartnamede yazıh vesik~la.. 
rrnr t.ı mart 936 cuma günü saat 14 e kadar Bakanlrk Malzeme Mü-
~•1•·lüğüne vermeleri lazımdır. (165) 1-325 

)aııdarma Genel komutaıılığı sa -
tın alma komisyonundan: 

1 - Eı<leki vasıflarına uygun (2500) kilo sade ve (500) kilo 
zeytin yağı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bir kilosuna (120) kuruş değer biçilen (2500) kilo sade ya. 
ğınrn ilk teminaı (225) lira ve açık eksiltmesi 5-2-936 çarşamba 
günü saat onda. 

3 -Bir kilosuna elli kuruş değer biçilen (500) kilo zeytin yağı
nın ilk teminatı (18) lira (75) kuruş ve pazarhğı 5.2.1936 çar~amba 
günü saat (15) de Ankara jandarma genel komutanlığı kurağrnda 
komisyonca yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak komisyondan alınabilir. Eksilt
me ve pazarlığa girmek istiyenlerin belli vakıtta ilk teminatlarını 
komisyona vermeleri. (129) 1-236 

Maliye V e,k:al~tiıırleıı: 
1 - 1.12.935 tarihinden 31.5.936 tarihine kadar altc ay zarfında 

Dolmabahçe ve Sarayburnu kırtasiye depolarında teraküm edecek 
muhtelif ebatta balya kapağr, parça tahta, ambalaj kağıdı, çember. 
kırpıntı kağıt, artrrmaya Kabataş rıhtımından mezkur depolara bal· 
ya ve sandıklarm nakliyesi altı ay müddetle eksiltmeye konnlmus
tur. 

2 - Ambalajlara aid şartname Dolmabrıhçe kırtasive deposun· 
dan alınabilir. 

3 - Ambalajların muhammen kıymeti 177i lira 50 kuruştur. 
Nakliyatın muhammen krymeti 1625 liradır. 

4 - İsteklilerden ambalajların artlrmasına iştirak edeceklerin 
133 lira 32 kuruş ve nakliyat eksiltmesine iştirak edeceklerin 121 li
n 88 kuruş teminatlarile birlikte 5.2.1936 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat onda Dolmabahçe kırtasiye deposunda mi.itesf'kki! komis-
yona müracaatlan. (113) 1-234 

KUrU.f 

Or. t:.t!\l~f in 

Nasır ilacı 

ULUS 4 ŞUHAT t.>3G Sı)JJ 

Günlük kasa mevcudunu:t. 
Kıymetli eşya ve evrakınız için 

En eski nasırlan bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu
nur, ciddı ve müessir bir nasır 

ilacıdır. 

Sa tılrk apartrman 
Müsait şartlar ve mükemmel irat 

Hayri Kemal komisyon evi 
Hacıbayram cad. 1 .Tel. 3971 

1-431 

Doktor 

ı\.li l\f aruf ( 1 11 ,·~r 
DERİ, FİRENG1 VE BELSO 
ÖUKLUCU ı.JASTAT.JKT ARl 

MÜTEH AŞ.SISJ 
Tabakhane caddesi h;ıc:ında ı\l 

trntas sokak No 17. Hastalarrn ı 
hergün 9 - 13 vf" 15 - 20 ve ka-ia1 
kabul eder Tf"lf"ton · 12Qı:t • 

( ., .. 
10Z EMNiYET hastaltkıarı mütehası;ısı 

Raif (;iiriin 
Sabık Eskı~.e hıı askeri ha' 

tarıesi göz hekimi 
Balıkpazarı Çıkırıkçılar yo 
kusu alt basında eski iandaı 

ma komut'1n1ı\'tı hinasında 
No. 4~ 

Her boyda kiralık kasala r - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem dairete• 

Ö~ledeıı sonra hastaların 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
1 - Garnizon hayvanatının ihtiyacına sarfedilmek üzere yüzbin 

kilo arpa .:ı • .:.935 tarihine müsadif çar~amba günü saat l l de kapalı 
urf ususlı ;ıe eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şaı tnamesi komisyonumuzdan her gün ~arasız. görülür. . 
3 - Yüzbin kilo arpanın teminatı muvakkatesı 525 lıra ve bedelı 

7 (h)O liradn. 
4 - İst~klilerin belli gün ve saatten en aı: bir saat eveline kadar 

teminatı muvakkate makbuz veya bank mektupları ile teklif mektup
larını havi zarflarını kanuna uyğun bir ~ekilde tanzim ederek An· 
karcı levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri (134) 

BİLİT 
1 - İzmit garnizonu ıçtn 

160 ton ekmeklik un kapalı zarf
la 17/şubat 936 pazartesi günü 
saat 15 de satın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarfla ayni günde 
saat on dörtte makbuz karşılığı 
komisyon başkanlığına verile
cektir. 

3 - Tutarı 23.200 liraclrr. 
4 - Muvakkat teminatı 1740 

liradır. 

5 - İstekliler her gün şart
namesini komisyonda görürler. 

6 - İsteklilerin belli giin ve 
saatinde kanunun istediği bel
gelerle ti.imen binasındaki satın 
alma komisyonuna gelmele.ri. 

(199) 1-359 

İlan 
322 ton arpa satın alın.acak

tır. Tahmin edilen bedeli 15.295 
liradır. Numune ve şartnamesi 

Satılık kelepir çiftlik 
Anlcaraya 4-5 Km. mesafede 

3 ila 4 yüz dönüm yer bağ ve 
kargir bağ evi ile ağaçlık (c;ok 
ucuz fiat.) 

1-244 

Bursa satın alma komisyonunda
dır. Eksiltme l 7 /şubat 936 pa
zartesi günü saat 16 da Bursada 
topanede satın alma komisyonun
da olacaktır. Eksiltme kapalı 
zarf usulu ile c,:acaktı.r. Muvak
kat teminat 1147 lira 13 kuruştur. 
Teklif mektuplan 17.2.936 pazar
tesi saat on beşe kadar satın al
ma komisyonun<ı verilmiş ola-
caktır. (217) 1-366 

Sa trlık evler ve 
arsalar 

Ankara ve Yenişehirde 
Hayri Kemal komisyon evi 

Hacıbayram Cad. No. 1 
Tel. 3977 

l-431 

.. ZAYİ 
Ankara bdediyesinden 926 

senesinde almış olduğum 103 
numaralı şoför ehliyetnamemi 
kaybettim. Yenisini a.lacağrm. 
Eskisinin hükmli yoktur. 
Şoför ak§ehirli Hamdi o~lu 

Osman 
1-425 

Türkiye iş Bankası 

Mali ve \ 7 ekaletinde.n: 
Eski gümüş mecidiye ve aksamının beş 

şubat bin dokuz yüz otuz altı tarihinden i
tiberen her hanğ1 bir kıymetle mübadele 

kul· vasıtası olarak kullanrlamıyacağı ve 
lanmak isteyenler 2257 numaralı kanun ile 

tayin edilen şt-kilde cezalandırılacağı ilan 
olunur. (219) 

Proje mii~abakası 
Çocul{ Esirgeme fSuı~umu Genel 

l\1erk:ezinden: 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezi tarafından Ankarada 

Çocuk sarayı caddesinde yaptırılacak apartıman, yüzme havu.~u va 
tiyatroya aid projenin hazırlanması diplomah mimar ve muhen
disler arasında müsab~aya konulmuştur. Müsab~kaya girma~ is
teyenlerin genel merkeze müracaatle :şartnameyı almaları. Musaba 
katla birinciliği kazanan proje sahibine (750), ikinciliği kazanan 
proje sahibine de (250) lira mükafat verilecektir. 1-380 

Nafıa Bak~anlıWndan: 
19 Şubat 1936 çarşamba günü saat 16 da Ankarada Nafıa Lıakan

lıgı malzeme eksiltme komisyonu odasında Eskişehirin Mıhalıcı~ 
kcızasmın Gömele ormanından kesilip Eskişehir - Ankara hattının 
her hangi bir istasyonunda vagon içinde teslim edilmek şartiyle 
(6875) lira muhammen bedeli olan 2500 adet çam telgraf direğinirı 
kc.palı zarf usuli ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferruatı bedelsiz olarak bakanlık malzeme daİ· 
resinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (S\S, 63) liradlr. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 19 şubat 936 çarşamba günü sa:t 

15 e kadar Ankarada bakanlrk malzeme miidürliiğüne vermeleri la· 
nmrlrr (259) 1-4?" 

Hayri Kemal komisyon evi 
Hacıbayram cad. 1 .Tel. 3977 

1-431 

-- r SİNEMALAR 1 
(KULÜP] İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 

ırriri Falih Rıfkı ATAY,.. 
• p. 

Umumi neşriyatı idare eden 
1 Yazı İşlt:ı: Mildürti_Naauhi 
' ö AYDAR ... -

( YENi f 
BU GUN BU GECE 

Edebi bir şaheser, büyük bir mu
siki harikası 

BUGÜN BU GECE 

Harb - Heyecan - Sevişen casuslar 

. Ç~nkm caddesi civarrnd11 

~Ulus Ba"mlVind•_h!~!!"!!f· 
.i 

PEER GYNT 
1 3. No. lu C A S U S 

Herkesin görmesi lazım büyük bir 
eser Hanı Albers - Olga Tschekovva 

-

Ayrıca - İngiltere kıralmm ölü töreni ve yeni kıra( Edvard'm tahtaçikma töreni 


