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CUMUR REiSiMiZ 
Dün Ankarayı şereflendirdi 

A tatürJcle l)irlilcte Basbalcammız ve 
' İç Bak.anımız da geldiler 

Cumur Reisimiz Atatürk, dün sabah saat 10,30 da hususi trenle 
tehrimize gelmişlerdir. 

Ba~beıke 

TÜRK i\IADENClLlGl 
M. T. A. (Maden tetkik ve arama 

bürosu) Türkiye madenleri hakkında 
Pek mühim bir mecmua neıretmeye 
ba~lamıftır. Dün matbaamıza gelen 
bu nüshanın 1935 maden va:zi;yeti ve 
İnkifal istikametlerini gösteren ya.ı;ı
sını alıyoruz: 

"1935 yılında Türkiye maden duru· 
.ın.u iki cepheden incelenmeye değeı·. Bi
rincisi maddi inkişaf, ikincisi de plb .. İı 
istismarın ihzarı. 

Topraklarımız saltanattan cumuriye· 
le devrolunduğu tarihe kadar maden is
tihsalimi:ı:in intizamsız bir seyir taklb 
ettiğini görürüz. Eğer istatistik cedv: l
lerimizi gözden geçirirsek - bu malüm."lt 
da pek mazbut değildi - 10 sene her han
gi bir cins cevherimizin grafiğinin hen · 
desi bir inzibat ile arttığına şahid ol
tnayız. Belki bazı maden cevherlerimiz 
biı· veya birkaç sene mevzii aı·tmalar 
göstermiştir; işte o kadar. Bunun için
dir ki, Türkiyenin ekonomik denkleş· 
lllesinde maden cevherlerimiz kendine 
1-iyık bir rol sahibi olamamıştı. 

Maden cevherlerimizin inkişafı ancak 
(Sonu 4 . üncü sayfada) 

Başbakanmuz İsmet İnönü, İç İş
ler Bakam 8. Şükrü Kaya ve T rak~ 

ya Genel fspekteri General Kazmı 
Dirik de Atatürk'ün beraberinde 
Ankara'ya gelmişlerdir. 

Büyük Önder'i ve Aziz Başbalca
mmızı istasyonda Kamutay Başkanı 
B. Abdülhalik Renda, Genel Kur -
may Başkanı Mareflll Fevzi Çak -
mak, Sü Bakam Kizmı Özalp, Ba
yındırlık Bakam Ali Çetinkaya, Tü-

HAVA KURUMU PİYANGOSU 

P~inl{ü çel~ilişte 

kazanan numaraları 
• 

verıyoruz 

lstanbul, 11 (A.A.) - Bugünkü 
çekili~te: 

718 numara 
29880 numara 
19983 numara 

35.000 
15.000 
12.000 

14179 numara 10.000 
(Sonu 6. ıncı sayfada) 
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12 \IART 1936 PERŞEiUBE 

l So~ haberler üçüncü 

1 saiJıfamızdadır. 
ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

lTALYAN - HABEŞ HARBi 

İtalyanlar şimalde 
yeniden taarruza 
hazırlanıyorlar 
Londra, 11 (A.A.} - Royter 

Ajansının muhabirlerinden alı
.aan harb raporlarıdır: 

İtalyan • habeş sulh görüşme
leri teşebbüsü, harekatı uzun müd
det durdurmamıştır. Bütün şimal 
cephesi üzerinde taarruz hazırlık
ları hararetle devam etmektedir. 
İtalyanlar, yakın bir ileri hareketi 
için iaşelerini mümkün olduğu ka
dar çabuk organize etmiye çalışı
yorlar. Ve hele yağmur mevsimin
den önce, Dessie yolunu müdafaa 
eden tek ordunun mukavemetini 
kırmak istiyorlar. Bizzat impara
tor tarafından kumanda edilen bu 
·orduda muhafaza kıtalarmın 10 
bin kadar mevcudu da vardır. Bir 
taraf dan ha beş ordusu şimale doğ
ru giderken, öte taraftan da iki 
kol orduya mensup İtalyan kolları 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

"lTltı~ ,, un 

J 

Heryerde 5 kurui: 

Fıhra: 

Basın n.eşriyatı 
Fotoğraf sergisini dolattılıtan. 

sonra, gazetede, masamın üstünde 
Basın Umum Müdürlüğünün iki 
eserini daha buldum: La Turquie 
Kamaliste'in son nüshası rJe La. 
Turquie Contem poraine İsm;n • 
de yeni bir kitab! Bundan evvel
ki Anthologie des ecrinanis d'au
jourd'hui eserini hatırlarsınız. 

Siz bizim edib ve muharrirlerin 
dedikodularına bakmayınız: Ba
sın Umum Müdürlüğü bu antolo
jiyi T ürhiyeyi hiç tanımıyan, ya-
hut uzaktan hayal meyal sezen 
yabancılara bu memlekette garb 
düşünüşünde bir fikir adamları 
seviyesi olduğunu göstermek için 
neşretmiştir. Kitab bu maksatlı İ•
tediğinizd en iyi temin etmektedir. 
Edib ve muharrfrlerimizin kendi
lerine, kendileri hakkrncla hüküm 
beğendirmeğe imkan yoktur: Bun· 
dan başka dilimizde kaynak ol«· 
rak alınabilecek bir antolojimiz 

(Sonu 5. İnci sayfada) 

Dil Yaz1ları 

Güneş--Dil 
Teorisine göı .. e Türlc di1indeki 

Ek: -- Zamir Jeriıı analizi 

ze Bakam Şükrü Saraç ve şehrimiz 
deki diğer bakanlarımızla saylavlar, 
bakanlıklar ileri gelenleri ve kalaba-
lık bir halk kütlesi karşılamıştır. 

tc 
Bir mefhumun taalluk eylediği 

· süje veya objeyi gösteren ekler, 
esasen ' 'm'' konsonu ve onun kate· 
gorisidir. Fakat "m" ve onun ka
tegorisindeki "b, v, p, I'' konson
ları da hep "ğ'' nin ~'v" ye değiş-

PARİS GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA 

BB. Eden ve Halif al{s Lôndraya döndüler 

LOKARNO PAKTINI İi\IZALA YAN DÖRT DEVLETiN DELE
GELERİ BUGüN FOREYN OFİS'DE TOPLANIYORLAR - MİL
i .ETLER CEM1YETl KONSEYi DE CUMARTESİ GÜNÜ SEN 

CEYMS SARAYINDA TOPLı\NACAK 

Kolonya şehri şarbayı, şehrn giren a~ 
heri kılanın kumandanım harşıltyor. 

Pariste 
1 Lokarno andlaşmasını imzalayan 

f -dört devlet Paris toplantısından sonra 
salı akşamı bir tebliğ çıkararak gö-

Brus'dan rica etmiş, B. Brus da top
lantının Londrada yapılmasına karar 
vererek BB. Litvinof, Rüştü Aras ve 
Titüleskoyu keyfiyetten haberdar et
miştir. B. Flanden bugün hava yolu 
ile Londraya gidecektir. fngiliz ba· 
kanlaı·ı Paris görüşmelerinden sonra 
Lôndraya dönmek istedikleri için gö
rü~rnelerin Londrada yapılması karar
laşmıştır. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

V. 
mesiy le vücut bufduğundaa, "i'• 
ve ondan çıkan " y, k, g, h'' ko• 
sonları da bu rolü ifa edebilir. 

Yukarıki "iğ'' kökü - ki yapı~ 
ğı kelimeye göre "ığ, uğ, üğ'' f&
killerini de alabilir - işte bu vazi· 
feyi yapan bir ektir. 

Bunu tamamiyle göıtermek içia 
mesela "Ahmedin evi" terkibin
deki "evi'' sözünü analiz edelim: 

Kelimenin etimolojik şekli ıu
dur: 

(1) (2) (J) 
(eğ -'- ev + iğ) 

( 1) Eğ: Hararet ve sıcaklık an
lamına ana köktür . 

(2) Ev: Ana kök mefhumunu 
tecessüm ve temessül ettiren pren
sipal köktür. 

Bu iki kök birleşerek husule ge
len (eğ + ev = ev) hararetin 
temessül eylediği laletta:Yin bir 
yer anlamına gelir. Ancak bu la
lettayin anlamın bir süje veya ob
jeye taalluku ifade edilmemiştir. 
Yukarıki terkipte (Ahmet) diye 
gösterilen süjeye (ev) m taallu
kunu anlatan 

(3) İğ: ekidir. 

İğ-Oğ 

Not: 1. - Süje veya obje gös
teren ekler, yalnız şeklen ana kö
ke bağlandıklarından dolayı .. ek•' 
adım alırlar. Fakat hakikatte bun-
1 d - d d w " ,, l ar ogru an ogruya ego an a-
mma prensi pal birer köktür. Bu
radaki "iğ'', şeklen başka bir keli
menin sonuna geldiğinden dolayı 
"ek'' gibi görünüyor ve bu adı ta
şıyorsa da hakikatte "ego" nun 
kendisidir ve onu anlatan ana. 
kökten başka bir şey değildir. 

Bunu göstermek için hu "iğ" e
lemanındaki "'i' ' vokalini "o" ya 
cevirmek kafidir. Bu takdirde ke· 
fime ''oğ' ' olur ki bildiğimiz ü
çüncü şahıs zamirinin ana şek!i. 
budur. 

rü~melere perşembe günü Londrada 
devam olunacağını bildirmişlerdir. fn_ 

I\,~ IQtj[;ni yapan Kamutay dün toplan tdarına yeniden başlamcJtır. Resnumız l giltere hükümeti konsey toplantısmm 
dünkü toplantıyı gösteriyor. (Yazısı 2. inci sayfamızda) da Londrada yapılmasmı başkan B. 

Bir alman askeri köprüyü geçip askerlik 
dışı bölgeye girmelf için emir bekliyor 

Bundan önce gerek şahıs za
mirleri ve gerek işaret zamirleri 
üzerine yaphğımız analizlerde 
gösterdia \miz gibi, Türkçede ü
çüncü şahsa "o" denildiği gibi 

- Sııylo;,ı:ı çeviriniz -. 



Arıtoloji tlolt.ıyl!ıiyle 

Zaruri bir cevap 
"Kültür hal tası" isimli bir dergi· 

nin son sayısında neşrettiği bir ma
kalede B. Peyami Safa, Basın Genel 
Direktörlüiünün çıkardığı antoloji
den bahsederken bana da hücum 

ediyor. 

Ben B. Peyami Safa ile ilim, lisan, 
v.s. münakaşası yapamam. Onun • 
la münakaşa etmeğe ne bilgim mü
saittir, ne de karakterim. Buyurduk
ları gibi hiç bir edebi sılat ve salahi
yet iddiasında değilim. Ancak benim 
bu mevkiim, B. Peyami Safa'nın ede
biyat ülkesinin kenar mahallelerinde 
tutmağa çalıştığı hazin mevki yanın
da pek şereflidir. 

Onun için B. Peyami Safa doldura
cağını temin ettiği sütunları serbest 
serbest doldurabilir. He1·kes gibi ben 
de hatti edebilirim. Fakat bana "yan
lıt tercüme ettin" diyenlere biraz ih
tiyat tavsiye etmekten kendimi ala
mıyacağım. Filhakika Haşimin düş
manları, bafba§a verip H aşimin 
Jostu benim, yirminci asır Türk şa
irlerinin en iyisine yanltf tercüme e
Je,.ek ihanet ettiğimi iddia ve bul
dukları yanlıfı ilana B. Peyami Sa
la'yt memur ederlerken azıcık dik
katli davransalardı "Peyale" nin 22 
İnci ,;aylaıınJaki "Parıltı'' isimli 
manzumede "unulma:z" sözünün bu
lunmadığım, bahsedilen mısraın 

"Atkın bu umulmaz yarasından" 

teklinde olduğunu kolaylıkla görür
lerdi.. Haşim bana, daha birçok şiir

leriyle birlikte "Parıltı" nm kendi e

lile yazılmı§ metnini hediye etmiş

ti: Bu veaikada da ''umulmaz" heli
me~ine tesadüf edilir. 

B. Peyami Safa ya.zısının başka 

bir yerinde "haute culture" ve "gran
de culture" tabirleri etrafında bir 
şeyler söylemek istiyor, Fakat anla
ıılamadı. Acaba mak11adı nedir? Bu 
tabirler araaındaki lark

1
ne olsa g•· 

rek? Hangisi yanlıf, hangisi doğru, 
hangisi nerede doğru ;,. nerede yan

lış? B. Peyami Safa, kültürün yükse
ğini de, büyüğünü de, küçüğünü de 
Jile almasa Jalıa iyi olur. O kelime 
pek tekin değildir. 

Bu .zat kendi "eser" lerinden bir 
parçanın tercÜmflllinde bir yanlışlık 

olduğundan, yani Fransızcadan ter
cüme ettiği o parçanın tekrar Fran
sı%caya çevrildiğinden J.e şikayet e· 
Jiyor. Onun yerinde olsam hiç şika

yet etmezdim. Çünkü bu tramvay e
Jebiyatçısı, böyle bir yanılmadan 

harlı çılıar: Filhakika ancak bir e_ 

Farsçada, eski Grekçede ve eski 
fransızcada da "o'' denilmekte
dir [ 1]. Bu ·'o'' lar hep birer "oğ" -
dur. Arapçada bu "ğ'' aertleterek 
"oh" olmuf tur ki gaip zamirleri 
denilen "hüve" ve "hiye'' nin kö
kü de bu "oh" tur. Fransızcada 
gayrımuayyen gaip z.amın olan 
··on'' da bu "oğ'' un "onğ" şekli
nin tahallülünden çıkmıştır. Şu 
izaha göre "evi" demek "ev + oğ'' 
demektir; bu da "ev'' sözü ile "o'' 
zamirinin birleşmesinden ibaret
tir. 

Geldi· Gelse 

Not: 2. - Fiillerin "düz sıyga
ları" nın üçüncü şahıslarında şek
len bu ek - zamir görünmiyor. Fa
kat mesela "geldi'' ve "gelse'' söz
lerini analiz edersek, husule gelen 
etimolojik şekillerin sonlarmda 
yine bu elemanı buluruz. 

1. "Geldi" sözünü analiz ede
lim: 

(1) (2) (3) (4) 
(eg + el + id + iğ) 

( 1) Eg: Ana kök yerini tutan 
birinci derece prensipal köktür. 
Anlamı "hareket'' tir. 

(2) El: Ana kök mefhumunu 
gaynmuayyen ıümul sahasına 
nakleder. Böylece "gel'' laletta
yin, alelıtlak bir hareket demek 
olur. 

( 3) 1 d: Alelıtlak hareketin ya
pılmış olduğunu gösteren ektir. 

( 4) /ğ: Alelıtlak hareketi yap
mış olan süje veya objeyi gösteren 

[J] (Ulus) un 28. 1. 1936 da çı
kan sayısına bakınrz. 

Jip yazısının ona atfedilmesi sayesin
de edebiyatta yer edinebilir, kendi 
ya%ıları ile değil. 

Fakat bütün bunlar, ünrinde dur
mağa değmez mevzulardır. Tekra1· 
ediyorum: Herkes gibi y'1nılabili

rim. Ve yanılırsQm kusurumu itiraf 
ve kabul ederim. Kabul ve tahammül 
etmiyeceğim yegane cihet, B . Peya
mi Sa.Fanın fikirlerinde ve yazıla

rındaki laübaliliği bana karşı da kul
lanmaia kalkışmasıdır. Kendisini 
bir çoklarından iyi tanımakla bua
ber, arkadaşı değilim. Bundan dola
yı, edep dairesir.den çıkmasına mü
saade etmemek, kanunun bana ver
diği bir haktır. 

Bu daire içinde hapsedilmiş ol
maktan B. Peyami Safanın ne kadar 
azap çekeceğini bildiğim için şimdilik 
daha ileri gitmiyorum. 

Re~ad N. NUR/ 

Bu yıl ekim vaziyeti 
cok. iimitlidir 
..> 

Tarım bakanlığı geçen yıl kurak: I• 
çeken vilayetler çiftçilerine taviz sure
tiyle mühim mıkdarda tohumluk dağıt

mıştr. Bakanlık bu tohumluklarm tanı ~ · 

men ekilip ekilmediğini tetkik etmek ve 

bu seneki ekim "aziyetini gözden geçir 
mek üzere, hakanlık fen müşaviri ve ;ti
raat sanatları seksiyonu direktörü B. A
ziz Meker 'i tohumluk dağıtılan vilayd
lere göndermişti. 

B. Meker Bileciğin Bozöyük kaza>;ı 

ve Eskişehir, Kütahya, Afyon vila;. 
ri merkezleriyle civarlarındaki kaza, ı 

hiye ve köylerden mümkün olanları g 

zerek Ankaraya dönmüştür. Bir kaç _, 
içinde, Ankara, Konya, Sivas, Çankırı, 
Y ozgad, Çorum merkez ve kazalariyle 
civarlarında tetkikatta bulunmak Üzere 

tekru yola çıkacakhr. 

Bu yıl, geçen sene ilkbaharda çiftçı 

taı·atından ha:.ı:ırlanan buğday tarlal<.1 . • 
nın hemen hepsi ekilmiştir. 

Bu yıl Anadoluda genlik ve İyi ürü 
nün üç esaslı unsurundan ikisi gerçekleş
miştir. Tohum erken ekilmiş ve kış sert 
gitmemiştir. Çoğu en makbul me~·sim o

lan teşrinlerde ekilen buğdayların çimen· 

lf'rİ çok geniş bir araziyi yemyeşil bir hı. 
le getirmiştir. En ihtiyar köylüler bilE:, 

yıllardanberi böyle kış ve böyle çimen 
görmediklerini söylemektediı-ler. Bu miİ!·· 

tesna vaziyet çiftçileı·imizi çok sevincfü

mektedir. 

\ 

elemandır ki "ev iğ" deki "iğ"- ı 
İn aynıdır. 

Böylece (eğ + el -ı id + iğ -
geldi'': bir failin lalettayin bir ha
reketi yapmış olduğunu anlatır. 
ltkel insan görüşüyle "geldi'' nin 
manası da budur. 

il. "Gelse" sözünün etimolojik 
şekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) 
(eg ~ el t es + eğ) 

(Eğ: ve (2) El: Yukarıdaki gi
bi analiz edilerek "gel'' alelıtlak 
hareket manasını anlabr. 

( 3) Es: Bu alelıtlak harektein 
(ego) dan oldukca uzak bir saha
da kalmış, yani h~enüz yapılmamış 
olduğunu gösterir. 

Burada "es'' ekinin yaptığı rol 
"geldi" deki "id'' ekinin fonksi
yonunun tamamiyle aksidir. 

( 4) Eğ: Bu hareketin icrası 
kendine taallUk eden süje veya 
objeyi gösterir ki bu da yine "gel
di'' ve "evi'' sözlerindeki "iğ" )er
den başka bir şey değildir. 

Daha basit olarak diyebiliriz 
ki, nasıl "evi" demek: eli + o 
demek ise, "geldi" de-
mek te geld + o 
ve "gelse" demek te : gel• + o 
demektir. 

Zamirlerin Esası 

Not: 3. - Bu (V. + ğ) elema
nı, yalnız "ego'' anlamiyle değil, 
"güneı'' ve "esas" anlamlariyle 
de ana kökten başka bir ıey de
ğildir. 

O ilkel insanı düşünelim ki 
.. güneş'' i kainatın yegane büyük 
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IST ANBUL TELEFONLARI: 

Türk doktorluğunun 
109 uncu yılı 

İstanbul, 11 - Cumartesi günü üni
versitede tıphane ve cerrahhanenin ku
ruluşunun 109 uncu yıl dönümü büyÜK 
merasimle kutlanacaktır. 

Mekteb talebelerinin 
vaziyeti 

İstanbul, 11 - Mekteb talebelerinin 
mekteo içinde olduğu gibi mekteb dışın 
da da vaziyetlerini kontrol için mu: 
lif mıntakalardan ayrılan muallirr' · 
kontrolluk yapacaklardır. Tatillerde ilk 

mekteblerin yanındaki arsalarda mual· 
limlenn nazaretinde oyun yerleri yap;

lacaktır. 

Erzurum kurtuluşunun 
yıldönümü 

lıtanbul. 11 - Erzurum kurtulı.ışu· 
nun yıl dönümü halkevind~ kutlandı. Er· 
zurumlular ve davetlileri salonu doldur
muşlardı. 

Yumurta ihraç edilen 
memleketler 

İstanbul, 11 - Yumurta ihraç etti
ğ:..-,iz memleketlerin Yumurtalar kırık 
çıktığı hakkındaki şik'lyetler dolayısiy. 
le limana yumurta için bir platform ha
zırlanmış ve tecrübesi yapılmıştır. 

Tramvay kazasının 
neticeleri 

lstanbul, 1 l - Şişhane karakolu ka · 

zası hakkında hazırlanan ehli vukuf rii
poru üzerinde tetkikini bitirdi. Raporun 
metni henüz neşredilmemekle berabeı· 
suçlular belli olmuştur. Bunlar üç kişi
dir ve tramvay arahasmm vatmanı Fah· 
reddin; Şişli deposunun kontrol muavini 

Numan Hasan ve İsmail M..ıraddır. 

Yeni mülkiye müfettişieri 
Üçüncü sınrf mülkiye müfettişlikleri 

ne, Tosya kaymakamı Şemsettin Akhi
sar kaymakamı Rauf Cavid, Mustafa Ke
mal paşa kaymakamr Hayri, Gemlik kay

makamı Gani, birinci umumi müfettişlik 
yazı işleri direktörü Halis tayin edilmiş
lerdir. 

varlığı olarak anlamış, onu "Al
lah" ve "nıabut'' sayarak ona tap
ınış, her şeyin varlığı ve esası 
"güne§'' ten ibaret diye inanmış
tır; böyle bir ilkel insan gözünde 
herhangi bir şahıs varlığı yoktur; 
biıtün kainat ve o meyanda - ile
ride "ben'' ve ".sen" diye ayıraca
ğı - kendisi ve karşısındaki var
lıklar da hep "güneş'' ten ibaret
tir. 

İşte bütün varlıkları böylece 
kendinde toplıyan tek varlığın a
dına "ağ" deyince, kendisine de, 
kc.rşısındakine de uzakta buluna-, 
na da, herhangi bir objeye de hep 
bu adı vermiştir. 

"Sin'' ekinin analizinde, en son 
vardığımız netice, "s'' ve "n" kon
sonlarının ikisini de "ğ'' ye çevi
rerek tekerrür eden bir "iğ" bul
mak olmuştu; "ben'', "bu'', "şu" 
sözlerini, "im" ve "in'' ek - zamir
lerini de hu son analiz haddine 
götürerek onlarda da yine "eğ, uğ, 
iğ ... " şekillerinde hep bu (V. + 
ğ) ana kökünü buluruz. 

Bu da gösterir ki diJin ana kö
kü bu "ağ'' elemanında saklıdır. 

Uk dillerde fiil bünyesi ve tas
rifi bulunmamasının ve şahısların · 
biribirinden ayrılmasının sebebi 
bu izahat ile meydana çıkmış olu
yor. 

Uzun bir tekamül devresinden 
sonra, şahısları biribirinden tefri
ke başlıyan insanlar - "ğ" nin tür
lü tebadüllerinden istifade ede
rek· ilk şahıslar için ''m, b, g, i''; 
ikinci şahıslar için ''•, t, lı"; üçün
cü şahıslar için '' s, l, h'' gibi kon-

Kamutayın dünkii toplantısı 

Memurlar kanunıtndaki değişiklik 
görÜ!jiildü 

Kamutay dün Tevfik Fikret Sı
lay' m reisliğinde toplanmış ve me -
murlar kanununun bazı maddeleri • 
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
projesinin ikinci görüşülmesini yap
n..ştır. 

Projenin birinci görüşülmesi sı
ı·asmda dördüncü maddenin tadiline 
dair bir takrir vermiş olan Mardin 
say1avı Edip Ergin'in takriri okun -
muştur. B. Ergin takririnde memle
ket içinde orta tahsilini bitirenler 5, 
yüksek tahsili bitirenler 8 ve ecnebi 
memleketlerde tahsil edenler ise, tah
~il müddetleri kadar devlet dairele • 
rinde hizmet görmelerinin mecburi 
olmasını ve bu genelerin tahsilden 
· jndükten sonra derhal vazife almak 

ti7 ere müracaat etmelerini ve ken
dilerine boş memuriyet olmasa bile 
alacaklarr maas kadar ücret verilerek 

Işık söndürme tecrübeleri 
Kars, 11 (A.A.) - Şehrimiz

de bu gece saat 20 de hava tehli
kesine karşı ışıklan söndürme de
nemesi yapılmış ve bir saat kadar 
şehir tamamen karanlıkta kalmış
tır tik defa yapılan deneme, mu
vaff akiyetle ba~arılmışhr. 

B. Asaf 
Ankara istasyonu direktörü Asaf ter

fian devlet demiryolları müfetti,liı:; ·'"' 
tayin olunmuştur. 

İsveç ticaret uzlaşması 
l ~veç ticaret uzlaşması, 1 marttan 

itibaren l ikinci kan una kadar on <ı.y 

müddetle tem.did edilmiştir. 

ÇA<;RI 
lş Kanunu Muvakkat Encümeni 13. 

1.1936 cuma günü saat onda toplana
caktır. 

Kamutay Arzuhal Encümeni bu
gün saat 14 de topla.nacaktır. 

scmları "ğ'' yerine geçirmişlerdir. 
İşte Türkçede ''ben, men, im''; 
fransızcada "moi, mon, me, je"; 
arapçada "ene, iğ"; farsçada 
"men, em'' birinci şahıs zamirleri 
ile; Türkçede "sen, in, sin"; fran
sızcada "toi, te, tu''; arapçada 
"ente, tü, ti,. te'' ; farsaçada "tü, 
et" ikinci şahıs zamirlerini; ve yi
ne Türkçede "o, ol, iğ"; fransız
cada "il, elle, lui, le, la, se''; arap
çada ·' hüve, hiye, hu, hi"; farsça
da "o, iğ'' üçüncü şahıs zamirleri
ni doğuran büyük dil hadisesi bu
dur. 

Ü t..,•ii rıcii. ~o/w,for 
Not: 4. - Fiillerin "katışık Sly

galar" mda üçüncü şahıs için hiç 
bir ek - zamir kullanılmaması, ü
çüncü şahsın fikirde ve dilde esas 
olduğunu gösterir. Mesela "gelir, 
geliyor, gelmiş, gelecek ... " denil
diği zaman bunda faili gösteren 
bir ek aramıyoruz. Bunun sebebi, 
failin, üçüncü şahıs olduğu zaman, 
ta en eski dedelerden kalma ata
vik bir inanışla, "Totem'' in ken
disi olduğu kanışımn zihinlerde 
ve yüreklerde yer tutmuş olması
dır. Eğer fail, zihnimizin sonra
dan ayırdığı birinci ve ikinci şa
hıslar ise o zaman "gelirim, gelir
sin ... v. s.,, gibi şekiller altında bu 
tahısları gösteren ek - zamirleri 
goruyoruz. Böyle bir ek - zamir 
olmaması sıyganın en basit iekli
ni üçüncü şahsa atf için kafi gel-

' mektedir. 

Si 
Not: 5. - Bugünkü morfolojik 

fekiller alhnda bir vokalle biter 

kullanılmalarını, ilk boş memuriye • 
te tayinlerinin şart olmasını, vazife
den ayrılanların da tahsil müddetle
t : • • ce yapılan masrafı ödemiye mec· 
bur tutulmalarını ve bu gençlerin şir 
ketlerle hususi müesseselerde iş is • 
terlerse kendilerinden, mecburi hiz· 
metlerini yaptıklarına dair vesika 
aranmasını, bu vesikayı aramıyarak 
ve devlet hizmetlerini yapmadan va· 
zif e verenlerden tahsil parasının taz· 
minini istiyordu. 

B. Ergin tadil takriri hakkında 
izahat vererek, bu tadilin büdce ve 
nıünhal meselesini hallederek bütün 
mahzurları ortadan kaldırd~ğmt izah 
etti. 

Tadil reye konularak nazarı dik • 
kate alındı ve encümene veri1di. 

Kamutay pazartesi günü toplana· 
caktrr. 

ihnirrefik Ahmet 
Nuri Sekizinci gecesj 

Türk sahnesinin en emekdar ve 

değerli sanatkarı lbnirrefik Ahmed 

Nuri Sekizinci geçen yıl mart ayında 

ölmüştü. 

Ankara Halkevinde son günlerine 

kadar büyÜk bir feragat ve sanat af· 

kı ile çalışan aziz sanatkarın hatıra· 

sını anmak için Halkevimizin temsil 

şubesi, bir gece yapmağa karar ver• 

miştir. 

14 mart cumartesi gecesi saat 21 

de yapılacak bir gece için tanınmış 

artist Şadi Ankaraya gelecektir. Şadi 

bu vazifeyi fahri olarak üzerine al· 

mıştır. Bu gece lbnirrefik'in çok bo· 

ğenilmiş bir eseri olan Sekizinci piye· 

si temsil edilecekti.r. 

Gecenin her bakımdan güzel ve 

muvaffak olması için gereken bütün 

tedbirler alınmıştır. 

gibi görünen kelimelerde bu "iğ"· 
in başına bir "s'' gelir. Bunu iyice 
anlamak için, mesela "evin kapı
sı'' cümlesindeki ' 'kapın" kelime· 
sini analiz edelim. 

Bu kelimenin ilk bakıştaki eti
molojik şekli şöyle gibi görünür: 

(1) (2) (3) (4) 
(ak -ı- ap + ıs + ığ) 

Fakat sona gelen eki şimdilik 
bir yana bırakırsak ( kaP.ı) keli· 
mesinin etimolojik şekl~ şudur: 

(1) (2) (3) 
(ak + ap + ığ) 

Buradaki son (iğ) kelimeyı ta· 
mamlıyan, manasını tayin ve ifa• 
de eden, isimlendiren ektir. 

Şimdi bu etimolojik şekle, süje 
veya obje anlamiy]e ona malik ve 
sahip olan süjeyi veya objeyi gôs· 
terecek olan bir: 

elemanı ilave edelim: 

( 4) 
-ı- ığ 

(1) ( 2 ) (3) (4) 
(ak + ap + ağ + ığ) 

tekli hasıl olur. Buradaki son ikı 
elemanı ( Ağığ) diye okumaktB 
hissedilen fonetik güçlük bunlar· 
dan birincisini ( •) ye çevirtmit· 
tir. 

İşte ( ai) şeklinde gösterilen nıü 
rekkep ekin mahiyeti de bundan 
ibarettir. 

Bu (ğ - s) tebadülü, Türkçe e
mir sıygalarmm üçüncü ıahıs)a· 
rındak:i ( ıin) ve fransızca üçündi 
şahsa delalet eden ( •e, ıa, ıott) 
kelimelerinin teşekkülünü· de izaab 
eder. 

1. N. DiLMEN 



12 MART 1936 PERŞEMBE 

SON DAKiKA: 

Fransa Milletler Cemiyetinde 
kalmayı lüzumsuz görüyormuş 

Lordlar kamarasında Milletler Cemiyeti paktının 
değiştirilmesi yeniden teklif olundu 

Londra, 11 (A.A.) - Kollektif 
emniyetin dayandığı andlaşmalar it
lemiyecek olduktan sonra Fransanm 
Milletler Cemiyetinde kalmayı lü· 
zumsuz gördüğü Paris'ten bildiril -
rnektedir. 

Royter Ajansının öğrendiğine gö
re, şayet Fransa milletler. cemiyetin
den çekilirse Belçika, Çekoslovakya, 
Romanya, Yugoslavya ve belki de 
Sovyet Rusya aynı suretle hareket 
edeceklerdir. 

Londra, 11 (A.A.) - Lordlar ka -
marasmda Manfild bir takrir vererek 
nıilletler cemiyeti paktının tadilini 
'Ve aza devletlerden zecri tedbirler 
tatbik ebnek mecburiyetinin kaldml
llıasmı istemiştir. Manfild, bu tadil 
Yapılıncaya kadar lngiltere'nin bazı 
ihtiraz kayıdlan ile aza olmakta de • 
Yam ebnesini ileri aünnüştür. 

Dq Bakanlık müste,an Stanhop 
demiştir ki: 

" - Milletler Cemiyeti paktı ol • 

duğu gibi kalmalıdır. Ve infirad sıya
sası İngiltere için imkansızdır. itiraf 
etmeliyiz ki, milletler cemiyeti azası 
olmaklığımız belki de dünyanın muh
telif yerlerinde kollektif bir harekete 
veya bir harba sürüklenmemiz ihti • 
mallerini arttırmaktadır. Fakat şura· 
sını unutmamak lazundır ki, kollek
tif harekette bulunmazsanız, kollek
tif emniyeti elde edemezsiniz. Hü
kümet, bunun kollektif herhangi bir 
harekete zikrolduğu kanaatindedir. 
Çünkü diğer milletlerin tamamını 
celbetmekte olan zengin dominyon 
ve sömürgelerimizle başkalarına gü
zel av olabiliriz. Bunun içindir ki bü
yük Britanya hükümeti milletler ce
miyetini bugün olduğu gibi tutmak
tadil'. Cemiyet paktmı imzaladık. T e
ahhüdlerimizi tamamiyle tutmalı • 
yız. lhtirazl kayıdlar ileri süremeyiz. 
Hükümet bu takriri kabul edemez.,, 

Bunun üzerine takrir ııeri alm -
Dll§tU. 

İtalyanlar şimalde yeniden 
taarruza . hazırlanıyorlar 

(B~ı 1. inci :sayfada) 

Atangi gölüne yaklaşmaktadırlar. 
Takazze nehri üzerinde ital

Yanlar mevzilerini sağlamlaıtu
ınııla.r ve bütün nehir geçitlerini 
tutmu,lardır. İtalyanların Gozjao 
nehrine doğru ilerlemek istedikle
ri bildiriliyor. 

Kara ve hava taarruzu 
devam ediyor 

Royter Ajansının İtalyan timal 
orduları nezdindeki muhabiri bil· 
diriyor: 

Dün bütün cephede karadan 
'Ve havadan taarruz devam etmİf
tir Bana resmen hildirildigine 
röre, batkumandanlık harbı hız
la. son zafere vardırmak niyetin
dedir. İtalyan ordusu, bala haki· 
ki bir muharebe yapılabilecek tek 
ordu saydığı Negüsün ordusuna 
kattı kati muharebeyi verebilece
tini m:nmaktadır. 

Bütün bölgelerde ileri hareketi, 
t.enıizleme l:ıareketile yol inşası
nın imkan verdiği hızla yapıl
llıaktadır. 

Pazar günü bombardımana a
ta verilmesinden maksat, Millet• 
ler Cemiyeti teklifinin İtalyanlar 
la.rafından kabul edildiği 24 saat
lik bir ara ile göstermektedir. Fa
kat faaliyet ondan sonra tekrar 
ba~lamış ve devam etmektedir. 

Bir tayyare bombardımanı 
Royter Ajansının Adisabaha

daki muhabiri bildiriyor: 
Dört İtalyan tayyaresi Gondar 

\rİliyetindeki lfak köyü ile Gocam 
\rili.yetindeki Humbat köyünü 
hombaya tutmuşlardır. Ölenlerin 
•ayısı henüz belli değildir. 

Adiaababa, dün bir kaç ital
>'a.n tayyaresinin yaklaştığı bildi
tilmeıi üzerine bir panik daha ge
Çirnıit ve halk şehri bo~altmıştır. 

Bununla beraber, bn ·ayyare
!erin Adisababaya 60 ki.ometre 
{ta.dar cenubunda iki köyü bom
bardıman e ttikten sonra şimale 
doğru döndükleri anlaşılmakta
dır. 

* * * 
Adisababa, 11 (A.A.) - Resmi 

Sb~r tebliğde iki İtalyan tayyaresinin 
ıdomo vilayetinin merkezi olan İr· 

realenn şehrini bombardıman ettik • 
erini ve bu bombardımanda 5 kadı
~lll 12 çocuğun öldüğü bildirilmek
'edir. 

lrıgiliz hastanesi üçüncü defa 
bombardıman edilmiş 

k Londra, 11 (A.A.) - Dış ba
e.nfığma Koram'daki İngiliz sey

hr hastanesinin ikinci defa ola
jak bombardımanı üzerine yapı
lln t~~üee dair Roma ~içiliğin-

den bir rapor geldiği ve italyan 
dış müsteşarı bu ikinci bombardı
man hakkında hükümetin hiç bir 
haberi olmadığını aöylediği ve 
tahkikat açtırmayı vadeylediğini 
bildirmektedir. 

öte taraftan, bildirildiğine gö
re, İngiliz seyyar hastanesi üçün
cü defa olarak tekrar bombardı
man edilmi,tir. Ve İngiliz büyük 
elçisi üçüncü defa olarak prote&
toda bulunacaktır. 

Sulh tekli/leri etrafında. 
Roma, 11 (A.A.) - Habet 

anlaşmazlığında Cenevrede güdü
lecek harekete karşı burada bü
yük bir alaka gösterilmemektedir. 
Umumi kanaat bu meselenin ar· 
tık ehemiyetini kaybettiği merke
zindedir. İtalya cevabım vermiş· 
tir. Ve barış yolundaki görütme
leri hızlandırmak için biç bir se
beb görmemektedir. 

Yapılan teşebbüsün ve güdü
lecek usulün bütün mesuliyeti 
bundan böyle Milletler Cemiyeti
ne aittir. 

Leh üniversitelileri grev 
yaptılar 

Varşova, 11 (A.A.) - Oniversi· 
te talebesinin, mekteb ücretleri hak
kındaki tezahürleri neticesinde, gÜ· 
zel sanatlar akademisi ile halle üni · 
versitesi hariç olmak üzere, bütün 
üniversiteler ve yüksek mektehler 
tatil olunmuştur. Yüksek mühendis 
mektebi binası haJa 3500 talebem 
İşgali altındadır. Fakat bütün İvar 
sokaklar polis 'rafından sıkı suret
te tutulmuştur. Polis tezahür yap -
makta olan talebeye yiyecek veril • 
mesinin önüne geçmeğe çabşmakta
dır. Bununla beraber, dün ö~led"!n 
sonra talebe tarafrcdan kull:ınılan 
"'.i tayyare bu mektcb bi. a
de ucmuş ve içer',,~ yi~ ect>'< ·• dolu 
birçok çuvallar atmışbr. Talebenin 
Kültür Bakanlığı önünd~ bir geçid 
yapmak hususundaki tl\,avvur•an ü
zerine polis hemen harekete geçm.~ 
ve t-: ehenin bu tezahürlerini önle • 
miştir. 

Küçük antant ve balkan 
paktı delegelerinin 
toplantısı 

Cenevre, 11 (A.A.) - Küçük 
antant ve balkan antantı delege· 
leri bugün öğled~n sonra Titüles· 
ko'nun rivasetinde toplanaralc bu· 
günkü kriz hnkkında alacakları 
vazi:veti gözden geçirmişlerdir. 
Hiç bir lm.rar verilmemis ve hiç 
bir tebliğ neşrolunmamıştır. 

ULUS 

PARİS GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA 

BB. Eden ve 
Fransız dış bakanlığı m a hfilleri 

Almanyaya kar§ı zecri tedbir alınma· 

sı hakkında bir karar verilmediğini 
söylemişler ve Ren bölgesin in bo§al
tdması için alınacak tedbirler hak
kında yalnız milletler cemiye ti kon· 
seyınin salahiyeti olduğunu bildirmiş
le;dit·. 

Fransız ve İngiliz görüşleri arasın · 

daki ba§hca ayrılık, a lman teklifleri
nin ka bule değer olup olmadığı me· 
selesidir. İngi ltere, Alma nyanm hare
ketini hoş gör mem ekle beraber, Ren 
bölgesi bo!!altdmada n görüşmelere 
başlanmasını dÜ§Ünmekte , Fransa ile 
bu bölgenin ahn a nlarca boşaltılması· 
nı isteme ktedir. Belçika, ikisi ortası 
bir durum alınış bulunuyor. ltalya, 
Almanya aleyhinde alınacak zecri 
tedbirlere i ştir<ık etmediği için müta· 
hid rolü takınnn'ltır. 

· Pariste yarı resmi olarak söylendi. 
ğine göre Fran5a, Lokarno paktmm 
çiğnendiği ınilletler cemiyetince tes
bit edildik ten sonra, Lokamoya kefil 
olan devletlerin, İcab ederse süel 
bir şekilde dahi, kendisine yardım e
deceklerini ummaktadll'. Fransa, 
Ren'de statükonun yeniden kurulma
sı için bütün irnhanları kullanmağa 
azmetmiştir. Yapılan emrivakiin yer
leşmesine engel olmak için Fransanm 
kabul edeceği asgari şey, Almanya
nm, İngiltere ve İtalyanın da garanti 
edeceği bir anlaşma ile Ren bölgesin 
de hiç bir t~l.kimat yapmamasıdır. 

Londrada 
B. Çemberleyn, salı aktamı avam 

kamarasmda Paris görüımeleri hak
kında tafsilat vermiı ve görüpneleri 
kolaylaıtırmak ·için bunlara Londra
da devam edileceğini bildirmiıtir. 

Avam kamarasının görüşmeleri es· 
nasında BB. Baldvin ve Çemberleyn· 
le öteki ba~anlar arasmda ardı sıra 
mühim görüşmeler olmuştur. Görüş. 

melerin Londrada devamı haberi İn· 
gili:r mebuslarınca sevinçle karşılan. 

mıftır. 

Kabine, dün sabah yaptığı toplan· 
tıda BB. Eden ve Half aka'm dö
nütünü bekliyerek hiç bir karar ver· 
memiştir. B. Eden'in bu akşam yapıl
ması ihtimali olan toplantıda vazi:re· 
ti izah edeceği sanılmaktadır. 

Lokarno andlaşmasını im:ıalayan 

devletler bugl.İD dış b~kanlığmda, 

'mnsey toplantısı da cumartesi günü 

"n Ceyms saraytnda yapdacakbf. 

Halif aks Londraya döndüler 
Londra, 11 (A.A. ) - Roy ter bil· 

diriyor: Lokarno andlaşmasmda im· 
zası bulunan d evletler in perşembe 

günü öğleden sonra Londrada dış İf· 

ler bakanlığında toplana cak bir kon. 
fer ansa it tira ki kabul e ttikle r i res· 
men bildirılmektedir. Konsey toplan
tısı h a fta sonunda Londr ada olacak· 
hr. 13 ler komitesi ise gelecek ha fta 
içind ~ Cenevrede topla nacakbr. 

B. Eden tayyare ile Londraya d ö
ner dönmez Lord Halifaks ile birlik
te resmen kabine arkdaaşları ile gö
rüşmüştür. 

r .. ondrada siikiln 

Londra, 11 (A.A.) - Parlamento 
mahfillerinde söylendiğine göre, ka

moy, Lokarno devletleri konferansı. 

om Londraya getirilme haberinin du
yulmasından sonra sakinliğini muha
fazaya devam eylemi§tİr. Buradaki 
duygular. İngiliz kamoyunun bu so
ğukkanldığmın, görüfmelerde çıka

cak güçlüklere katlanmağa yarayaca
ğı merkezindedir. Şu da belirtilmek· 
tedir ki, fikir teatisi. lüzumu olduğu 
takdirde Londra ile Berlin arasında 
muhabereler ve temular, Cenevre ile 
Berlin araamdakilerden daha kolay 
ve basit olacaktır. 

Konsey toplantısına hazırlık 

Cenevre, 11 (A.A.) - Milletler ce
miyeti genel aekreteri Avenol yanında 
bir kaç memur olduğu halde Londraya 
hareket etmİftİr. Avenol konseyin içti
maını bazırlıyacaktır. 

Kabinenin yeni toplan.tısı 
Londra, 11 (A.A.) - 88. Eden ve 

Halifaka Londraya döndükten sonra ka
bine bu akşam ikinci clafa olarak top
lanmııtır. 

Bir buçuk saat ıürea toplantı BR. 
Eden ve Halifaks Pariı konupalan ve 
bunun neticesinde çıkan vaziyet hakkın

da izahlar venniflerdir. 
Kabine, yarın sabah tekrar toplana

caktır. 

ltalyanın Framaya bir teklifi 
Londra, 11 (A.A.) - Royter ajan 

sının Pariıten öğrendiğine göre. ltaly• 

Paristeki elçisi Cern.ıti vasıtaıiyle fran . 

SIZ • alman anlqmazhğında Fransa ile 

itbirilği vadinde buh.ınmuı fakat b :.; 

kar§ı ltalya • "8bet barbmm ltalya ta-

rafında., kabul edilebilir bir tarzda in 
li hususunda Fran sanm bütün nüfu.ı..ı· 
nu k•ıllanmasını istemiştir 

'l'ekli/m nwlıı.' f'll fü•tlir? 
Londra, 11 ( A .A.J - lla.&yaııın . .-ran· 

saya yapmı~ olduğu yar d.ım vadi m •• 

lak surette Almanyaya karşı zccrı ted

birler tatbiki huıuıunda yardım göıtı::· 

receğini ifade etmez. ltalya, Franaaya 
heı ne kadar az olursa olı...ıı yardan et. 

mek mukabilinde Fran:.adao Laval - ı-ı...,r 

projesinden pek aynlmıyao bir •ulh pro
jesini müdafaa eylemesini ve logiltereye 
alman hadisesi dolayisiyle ltalya aley
hindeki zecri tedbirlerin kaldırılmasa lii
zumunu anlatmaımı istemektedir. 

ltalyayı Londra konutmatarında tem
sil etmeai muhtemel olan Grandi, ltal:ra· 
nın ancak zecri tedbirler kaldmld.ğı 

takdirde Stresa bloku içinde çalıp.laile
ceğini aöyliyecektir. 

Fraııaarun lngiltereden. Atma.a,.,. 
karşı zecri tedbirler tatbiki meıelaiade 
nesıl bir tavır takınacağım aonnuı ol
duğu ve Lokarno mucibince yapdacak 

askeri 7ardım balamından &an11Z • İn
giliz kunnaylarmm görütmelerini U. 
temi§tir. 

Her halde Franaanm bu.kuki yazire. 
ti çok sağlamdır ve İngiliz elkin 1111111-

miyesi Almanya aleyhinde tebellür et
mektedir. Henüz bir karar Yerilma:ait 
ise de lngilterenin yaran konferam.a 
gayn askeri mıntakamn remzi bir tarz. 
da tahliyesini teklif edeceği zan11e •··· r. 

1 ngiliz kam.oyunda Franıa 
aleyhine aksiilıimel 

Paria, 11 (A.A.) - Bedran dö J... 
venel Londradan Paris - Sair gazete.i-

ne yazıyor: "İngiliz hükümet med. 
zinde Franıamn iatelderi Fraoaa ale7. 
hinde bir aksülamel yapmııbr. ln~illete 
Fraoa:uun bugünkü hareketiyle Rur'•a 
i.ıgali aruında bir kıyaslama yapm · .
dır. Alman akıyonlan boyuna yiibel. 
mektedir. Hitler'in "Vard Prayı"a wer

diği mülakat neticesinde alman siya... 
git gidi'! hüsnü kabul bulmaktadır!* 

B. Adolf Hitler 
Ren'in işgali meseleRi hakkın

da Deyli Meyi gazetesinin muha
biri Vard Prays'la bir mülakat 
yapmıştır. Bu alaka verici konu~
mayı 6. sayf am1Zda okuyunll7 

B. Hitler Reichstag?ın tarihi toplantı 8ında, Almanyanın her tarafında radyo ile yapılmıf oları nutl.:r:rııı ·ı~r·r'r . 
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iflas etmiş bir dava: Sömürgecilik ( BQfı 1. inci .aylada) 

cumuriyetle başlar, dersek övünmüı de
ğil ha!tikatı söylemiı oluruz. lşte sıra ile 
bazı cevherlerimizin istihsal adetlerini 
ıenelerıe karşılaştıralım: 

metodiyle ve hangi esas dahilinde me:n• 
leket lehine menfaat temin edileceği de 
ayrıca tetkik edilmektedir. Bu husuda 
memleketimizin cerek linğit ve gerekae 
taş kömüründen terkibi petrol ve amon• 
yak çıkarma mes'elesi, enstitünün ince
lediği teknik vazifeler arasında büyük 
bir yer tutmakta olup, bir çok yatakların 
bu bakımdan incelenmesi kararlaıtırıl• 
mışbr. Belki yakın bir iıtikbalde düı.,, .• 
da da pel yeni olan bu yüksek tekniğin 
memlekette kurulması, yurdun m'' · n 
bir ihtiyacmın karıılanması belclenebİ• 
lir. Böyle olmakla beraber, yurdun pet• 
rol ihtiyacı yalnız tekniğin eline bırakıl· 
mamıı bu değerli mayii tabiattan da el• 
de ebnek İç.İn son senelerde başlıyan pel• 
rol sondajları daha fazla derinliklere ka· 
dar uzatılmışbr. Ayni zamanda bitümlü 
!istlerimizden de mayi yakacak istihul 

Amuilıa'nın tarunmıf muharrirle· 
rinden Natanyel Peller, Harper'ı 

Magaz.ine'de yaz.dıiı bir makalede 
eliyor ki : 

ltalya'nın genişlemek ihtiyacında 

olduğunu duymayan kalmış mıdır ? 
ltalyanlar, bu ihtiyacın kendilerini 
fazla toprak ele geçirmeğe sürükle
diğini söylüyorlar. 1 ngilizler, İtalyan

ların bu dileklerinde haklı oldukla
rını, fakat bunun bir harp açmak 
için sebep teşkil etıniyeceğini ileri 
sürüyorlar. Fakat kimse genişlemek 
ihtiyacının ne demek oldu" ·nu, ya
hut bu kelimede gerçek bir mana 
bulunup bulunmadığını sarmıyor. Ger
çekten herhangi bir memleket, geni§· 
lemek ihtiyacında mıdır ? 

Kabul edelim ki bir takım memle
ketler, kendi nufuslarını kendi kay· 
naklarile besliyemiyorlar. Böyle bir 
memleket ne yapabilir ? Geni,lemek, 
iMi sualin a,iki.r bir cevabıdır. 

Naarl ? Genitlemek üç ıekilde ola. 
itilir : Ya her tarafı ialı:in edilmemiı 
bir memleket alır ve fazla nufusunu 
araya gönderir; yahut ilerilememit 
INr memleketi kendi ihracabna pazar 
elarak aeçer ve yahutta içinde iılen
memİf ham maddeler bulunan bir 
memleketi ele ıeçirir. 

Evela fazla nufua yerleqirmek 
maddesini ele alalım : 

Bu maelede italyanlarm yapmıı 
oldukları tecrübe gayet beliğdir. 

Elli yıldan beri ltalya bir impara
torluk kurmak ve nufus tazyikinden 
kendini kurtarmak istiyor. 1880 den 
beri Afrika'da Habeıistan ve Tara. 
bluada harb etmiı olan bu memle
ket bu dava pişindedir. Fakat 1914 
yılında Afrika'da elde etmiş olduğu 
lılütün sömürgelerde ancak 8000 İtal
yan bulunuyordu. Halbuki yalnız 
Nevyork'da bulunan İtalyanların sa
yıaı bunun elli mislini bulur. 

Almanyayı misal olarak alalım: 

Almanya, büyük bir imparatorluk 
karmak için İngiliz üst\in ba"· iyesine 
çabnak istemi!, bu yÜzden cihan 
harbı çıkmııtır. Hal böyle iken 1914 
MDesinde almayanın dok,· yiiz bin 
mil murabbaıru kaplıyan Afrika SÖ· 

mürgelerinde ancak yirmi iki bin al
._. vardı ve öteki sömürgelerde de 
ancak iki bin alman bulunuyordu • 
H.lbuki Malt.aha. adaamm aeksenin
Gİ ve doksanıncı caddeleri arasında 
oturan almanlann aayıaı bundan 
toktur. 

Nufua çokluğundan uzlanan bir 
llafka memleket de Japonyadır. 

Buna sebep olarak Japonya'nın 

awukatları, bu memlekette her yıl 
Milin altı yüz bin ile bir milyon ara· 
-da arttrğmı ileri •Ürüyorlar. 

Fakat 1930 da yani nu - japon 
laarbından yirmi beı yıl sonra cenup 
Mançurisinde yerlepniı olan japon
lann ıayısı ancak iki yüz bin kişi idi. 811 
mikdar o memleketi almak için ölen 
japonların sayısından azdır. Yalnız 
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Kaliforniya'da oturan japonlann sa

yısı ise bunun yarısı kadardır. 
Nufus tazyiki dolayısile bir İmpa· 

ratorluk kurmak hususundaki bu 
yaygara, halkm yurdaeverlik duygu
larını kamçılamak için yapılır. 

Rakamlar pek güzel gösterir ki 
göçmek İsteyen halk, kendi devlet. 
!erinin elindeki sömürgelere değil, batka 
devletlere tabi, derli toplu yerlere göç
mektedirler. 

Bundan dolayı sömürge İmparator-. 
luklarında beyaz adamın yerleflİği 
görülmez. 

Son yüz aene içinde sömürge ol
m!'k üzere seçilen yerler, Afrika ve 
Asya'da geri kalmış ülkeler olmuş

tur. Bunların içinde Hindistan ve 
Çin gibi esasen ahalisi çok olan yer· 
lerden gayrisi sömürgeleştirmek ıçın 
uygun olmamııtır. 

Şark afrikasmın sahillerinde kaç 
İtalyan yaşayabilir ? Nufusunun faz. 
la olduğunu aöyliyen bir avrupa mil
leti dünyanm bütün sömürgelerini 
ele geçirse yine memleketindeki nu
fus tazyikinden kurtulmuş olmaz. 

Ote taraftan nufua tazyiki altında 
bulunduklarını aöyliyen milletleı·in 

nufuslarını artırmak için bir teviye 
propaganda yaptıkları da görülür. 
Musolini, yıllardan beri İtalyan ka
dınlarına nufus artırmalarını salık 
verir durur. Şimdi ise çoğalan nufus 
için sömürge almak lazım geldiğini 
söyliyen kendisi olmaktadır. 

Eğer genİ§lemek ve saldırganlık 

etmek için nufua fazlalığı sebep gös
teriliyorsa bu, aade, samimiyetsiz ol
makla kalmaz; aaçmadırda ... 

Hindistan, 350 milyon nufuslu bir 
İngiliz sömürgesidir. Bugün bu pazarı 
elinde bulunduran hangi millettir ? 
İngiltere mi ? Hayır.. Japonyadır. 
Malay yanm adau lngiltere'nin elin
dedir. Fakat bugün orada mal satan 
japonlardır. 

Eski alman sömürgeleri ingilizle.. 
rin elindedir. Fakat Tanganikaya id
bal edilen aun'i İpeğin yüzde doksan 
dokuzunu japonlar aokar. Bundan 
başka Kenya'ya giren bir yarda İn· 
giliz kwnaıına kartı altı yarda japon 

kuma'ı girer . 

Sözün kısası artık sömürge zabt
etmek devletlere ekonomik üstünlük-

ler ve faydalar da baiıtlamaz olmuş· 

tür. Bütün bu tarife sedlerine, kredi 
kontrollanna ve para tabdicllerine rai
men artık ticaret, bayraiın arkasını ta
kib etmiyor. 

Ticare, arlık milliyet farkı gözet· 
meksizin, daha iyi kaliteden malı 
daha ucuza mal edebilen müstahsilin 

eline geçiyor. 

Ham madde elde etmek için geni.
temek makul gibi görülebilir. Der-ir, 

kömür, petrol, altın, balar, kauçulJ 
ve teneke gibi endüstrinin onlarsız 

edemiyecegi maddeler üzerine konu
lacak bir monopol, en ziyade o SÖ-

mürge sahibine fayda verecektir. 
Yalnız hiçbir millet, kaynakları ken. 
di elinde olan bütün ham maddeler 
üzerine, etrafındaki milletleri rücen
dirmeksizin bir monopol koyamaz. 
lngiltere Malaya'daki kauçuk kay· 
naklarını elinde bulundurur; fakat 
Birletik Amerika ile anlatmadıkça 
bunlardan faydalanmasına imki.n 
yoktur. Eğer elde gayet genit bir 
endüstri kuramı yoksa ve bir takım 
pazarlardan sipariı sağlanman- ııa 
ham maddelerden edilecek istifade 
mahdut kalır. Geniş bir endüstri or. 
ganizasyonuna sahip olan bir millet 
te ham maddeyi dilediği memlekel
en satın alabilir. Bundan dolayı prim 

vermek zarureti de yoktur. Çünkü 
ham maddelerden ancak bir iki yere 
münhasır ve dünya piyaaaaında fiati 
tesbit edilmemiş olan pek azdır. 

Bugün için fethedilebilecek sömür
geler ltalyanm da, Almanya'nm da 
pek az işine yarayacaktır. Japonya· 
ya gelince onun çini fethetmek için 
aarfedeceğİ para, normal §artlar için 
de oradan alacağı ham maddelere 
harcayacağı paradan çok fazla ola· 
cak ve belki de iflasa yol açacaktır. 

Ham maddeyi satın almak suretile 
tedarik etmek, en ucuz şekil olmasa 
bile en emin tekildir. 

Sömürgeler fethetmek iae yalnız 
pahalıya mal olmaaı şöyle dursun, 
hiç te emin bir İ! değildir. 

Günün birinde oranm bütün ka
zançları endüstrice daha üstün bir 
memleketin eline kolayca geçebilir. 

Sömürge almak İsteyen develtler, 
iki yakalarını bir araya getirebilmek 
için böyle yaptıklan nazariyesini yÜ· 
rütüyorlar. Fakat bu teori, hakikate 
hiç te yakın değildir. 

Sömürgeleri, kaynakları itibarile 
büyük Britanya'dan daha aağlam ve 
daha emin İmparatorluk olmasın; 

onun da ekonomik organizması da 
ne dereceye kadar sağlamdır ? 

Şimdi İtalyanın ve Almanyanın ln
gütere gibi veya daha kuvvetli bir 
İmparatorluk kurduğunu kabul ede· 
lim. Bu İmparatorluklar ne dereceye 
kadar daha iyi olabilecektir ? 

Hakikat ıudur : Yirminci aaırda 
sömürgelerin vereceği faydalar tah
dit olunmuştur. • 

Bu böyledir, diye milletlerin bir
biri aleyhinde ittifaklar yapmayaca. 

ğını, saldırsanlıia girifmiyeceklerini 
zannetmeyiniz. Fakat bütün banlar 

elde edilince faydasız olduğu anla
tılacak kazançlar elde etmek için 
olacaktır. 

Milli senitleme davası artık, tutar 

bir dava olmaktan çıkmııtrr. Busün 
İmparatorluk kurmak davuı, millet· 
leri ancak ölüme ve haraJtlıia aö
türür. 

Onun için kendi 
kendimiz yoialtacak 
zırlamalıyrz. 

yaptıklanmızı 

bir durum ha-

1 aı komurü ıhracımız 1923 seneıin· 
de ancak 600,000 tonu biraz aııyordu. 
t;ihamn mİJyarı geçen iıtihsali yanında 
bu adet biç denecek kadar küçüktür. Fa
kat bu tarıhten aonra muntazam bir ar
tıı baılaınıfbr ve bilhassa 1932 den i
itibaren dıı piyasaya aatııındaki teza
yüt göze çarpacak kadar eherniyetlidir. 
Nitekim 1931 yılında istihsalimiz milyo
mı aıtı. 1929 da başbyan kriz'in sürü
müne luırıı bu arlı! ayni ıiddetle devam 
etmiıtir, ki bu iki katlı munffakiyet e
konorrumizin tanziminde ne kadar iıa
betl~ hareket edildiğinin en büyük deli
lidir. Vakıa burada pesimist bir itiraz da 
akla gelir. Dünya kömür istihsalinin 
milyar. aşan. yekunu yanında bizim mil
yon ve yüz binler hanesinde oynayan İı· 
tihsalimizi krizden korumak, ihracatımı
zı arttırmak bir muvaffakiyet sayılamaz, 
denir. Dünya umumi istihsalinin ve ia
tihltıkinin yüksekliği karşısında istihsa
limizin artması az ve kolay görünürse 
de karşımızdaki rakiblerin melekesi, ras
yonel çalıtmalannı de göz önünde tu
tunca, iç ve dı! piyasalarda kömürleri
mizin temin ettiği mevki küçültülemez 
ve nihayet dütünelim ki, eski aünlerde 
buhran denen bu ekonomi karğaşal:ğı 
olmadığı halde bugünkü netice hiç bir 
zaman elde edilememiştir. Eğer başı boş 
bir ekonomi siyasası gütmüş olsaydık, 
bu feyizli sonucu elde edemiyeceiimiz 
şüphesizdi. Vakıa bugünkü sonuçla Tür· 
kiyenin kömür ekonomisi henüz gaye· 
sine erişememiştir. Yalnız ıon yıllardan 
aldığunız intiba ve yurda temin ettiii 
menfaatler bize, tutulan ekonomi yolu· 
muzun aağlamlığını ve yüksek idarecile
rimiziu ne kadar itimada değer olduiu
nu gösterir. 1932 de 1.178.000, 1933 de 
1.323.000, 1934 de 1.652.000 ton olan 
kömür ihracımız, 1935 ele 1.700.000 to
nu aıtıiı halde önümüzdeki yıllarda bu 
adetlerin üstüne çıkınak için kömür ha-v· 
zalanmızda esaslı tedbirler alınmakta
dır. Havzada makine ku-vveti fazlalaşı· 
yor. Bizi Avrupa kok ve antrasitine muh· 
t~ etmiyecek yeni inta ettiğimiz kok 
fabriknsının istihaal kabiliyeti 60.000 
tondan 120.000 tona çıkanlıyor. Memle
ket içinde kömür yo:;.altnnı artırılıyor. 
Zon1?'UJr! .. J;. büvük el.,ktrik santralının 
İn~sr. Filvosa gelen h1tttm Ere.llive 
bft::.1an-nuı v• hu hat naklivabnın efokt
,.;ı..t .. ~mesi. ~~tnzü ve Bartın civann· 
,ı .. k; kömür haznelerimi'Zde yapılan esas· 
lı :>""'~tırmalar ta-ı kömiini sanaviimizin 
İ<ı•"'·~,.li"• ;;...,j,n""' bRi!lRhnah dri'l'er 
k,.•>: .ı.mı •rdir. 

Ts-ı ki;mürü 1uıV2am•u mı eheminti 
verirken yurdumuzun birçok yerlerinde 
rastgelinen liğnit kömürlerine de ihmal· 
ci bil' ıözle balobnum,bl'. 1929 da liğnit 
kömürü istibsalimiz 9.000 tonun pek u 
üatüncle olduğu halele, 1932 de 13.500, 
1933 Jc 29.SOO, 1934 de 52.777 tonu bul· 
mut ve 1935 ele bu mıkdar 69.148 ton 
dur. Bu adet ile liğnit istihsalinde Tür
kiye cumuriyetinin gayesine eriımiş ol· 
madığını son 1935 yılmda lifnit kömüı·
leri sabalannda bil'amel yaptırdığı araş· 
tırmalar anlatır. 

Maden tetkik ve arama enstitüsü
nün Kütahyada yapbrdığı arama ameli-
yesi haylı ilerlemiş, külliyetli kömür re· 
zervlerini ihtiva eden bir havza meydana 
çıkanlmıştır. Şidmi buradaki sondajlara 
ve ihzari ameliyelere devam etmekle be
raber bu liğnitlerden ne gibi bir i,letme 

1 
etmek esası üzerinde mahallerinde tel· 
kikler yapılmaktadır. 

Dıı piyasalara yolladığınuz krom ceY• 
het'.imizin artış niıbeti de hakikaten her 
türkün göğsünü kabartacak kadar ehe· 
miyetlidir. Dünya istihlaki vasati olarak 
400.00G ton kabul edilirse, - ki kriz sene
lerinde bu mıkdar 300.000 tondan da a• 
tair dü,müıtü • bunun 150.514 tonunu 
tamametti. 1935 yılında yeni Türkiye bu 
istihsal adediyle dünya istiblakinin % 40 
ından fazlasını vermekte krom müstah· 
silliğinde birinciliğ almııtır. Halbuki 
bundan bq on sene evvelki adetlerin 
bir kaç bin ton ara11nda ve karşımızda• 
ki kuYVetli nkiblerin blok halinde otdıı• 
ğunu düşünürsek ekonomimiz için bir 
muvaffakiyet olduiu inkir eclilemez. 
Şimdiden ilave edebiliriz ki, önümüzdeki 
yılda bu rakamlara analizleri çok iyi cev• 
her olduğunu gösteren Ergani'de Gule
man cinnndaki maden tetkik arama 
enstitüsünce etüdü yapılıp bitirilmiı olan 
yeni krom ocaldannın mallan da Iran· 
tacak Ye ihraç yekununumuzu mühim 
mıkdarcla arttıracalmr. 

Diier kurıun, çinko gibi madenleri• 
miz de, krizin onlar üzerindeki çok tid
detli tesirine rağmen, hükümetimizin 
kuvetli himayesiyle itletilmiştir. Ayni 
zamanda metal madenlerimizin memle
ket ekonomisinde daha mühim bir yer 
alabilmesi için hükümete aid eski simli 
kurşun madenlerindeki arama ve ihzar 
ameliyelerine ehemiyetle çalıfrlmış tır • 
Bulgar dai, Keban'ın bütün güçlük• i
ne rağmen gümüşlü kurşun ve çinko ma• 
denlerinde esaslı araıtırmaları ilerlet• 
mekten çekinilmemiıtir. 

Şunu da ilave edelim ki, Keban ve 
Bulgar dağ gibi cevher zenginliğine sahib 
olmasına rağmen jeolojik ve tabii zorluk· 
lardan dolayı bir çok mühim ıirketler ba 
aratbrmalan yapmaktan kaçınnuılardı. 
Bu güçlükleri türkün azmi yoketmi,. tir 
ve yarın ifletmeği de temin edecek ara• 
ma galerileri her gün bir az daha metre 
adedini çoğaltmaktadır. Bakır cnh . i 
istihsali de bir zaman mes'eleei olmu•• 
tur. 

Erganinin cevher zenginliti esasen 
muayyen oMuiundan tesisat ikmal ecli• 
lir edilmez bakır cevherini dünya piya• 
aalanna yollıyacağız. Bundan başka . 'ı 
vilayı:tlerindeki diğer bakır ır.adenleri· 
nİn de işletilmesi kararlaımış olduğundan 
maden enstitüsünün tetkik programına 
girmiştir. 

1935 yılı Türkiye maden blanço9UnU 
kapatırken maden tetkik arama enstitü• 
sünün bu gizli servetleri meydana çıkar• 
mak için faaliyetini arttırdığını, ve bu a· 
raıtınnalardan ekonomik faydalar do· 
ğurmak ve memleket madenlerinde hct· 
kiki 1aznn olmak üzere E tibank da te•· 
kilatım tamamlamakta olduğunu iliıve 
ederiz.'' 

tefsiri işinde ise, Avrupa diplomasisi eşsiz 
bir hünerbazhk göstermiştir. 

tını teşkil etmiştir. 

Yazan: Norberı von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

çünkü bezirganların sayısı çoğaldıkça, padi
şahın küpleri daha çabuk dolmakta idi. İşte 
birçok namelerde tastir olunarak on altıncı 
ve on yedinci yüzyıllarda hukuki bir mahi
yet iktisap eden kapitülasyonların aslı ve 
manası bu idi. 

Bu mukaveleleri imzalamakla, padişah
lar, kendi imparatorluklarının idam hükmü
nü imzalamışlardı. Gerçi hükmün infazı çok 
daha sonra, yani kendileri kuvvetten düşe
rek Avrupa milletlerinin tevessü kabiliyetleri 
önüne geçilmez bir hal aldığı sıralarda ol
muştur. 

Bu elsürülmez haklar namına, her biri 
imparatorluğun inkırazını ayn ve kendile
rine en uygun gelen tarihlerde bekliyen bu 
mirasçıların her tarafta memurları bulunu
yordu: Sivil komiserler, hakimler, posta mü
dürleri v. s. 

Ve zerre kadar müdafaa tertibatı olrtll'" 
yan memleket, olduğu gibi yabancı serma
yenin sömürgeciliğine teslim edilmiştir. ~ 
kadar ki, bu sermaye, memleketin ekonom•" 
inkişafı bakımından olan ihtiyaçlan ile \r"en
disinin kar hesablannı, görünürde olsurı 
ayarlamaktan, kendini müstağ"ni savmıstır· 
Ve sermaye, Osmanlı İmparatorluğunu~ 
iliğini, bir kocaman vampir gibi. helker111"' 

ğinden emmiştir. 

Kuvvet ve kudretin en yüksek noktasına 
geldikleri ve Avrupamn en büyük cenk er
leri oldukları sırada, padişahlar, kendilerin
den ihsan istemeğe gelen fransız kıralım, 
müsliıman memleketlerindeki hıristiyanla
rm hamisi tanımışlardır. Onlarca, bu, şeref
li bir unvan sayılamazdı, çünkü hıristiyan
lar, hele katolikler, dinler ve tarikatler ba
krmından çok zengin olan doğ_uda en baya
ğı fasileyi teşkil etmekte idiler. Fakat batı
daki uzak pazarlarda doğunun mallarını sat
masını en iyi onlar bildiği için, kırallarına 
dilediği haklan, kendilerine de acayip ve 
anlaşılmaz bezirganlıklarından do<racak ih
tilafları vanp kendi büyükleri önUnde hal 
ve fasletmek imtiyazlarını, bir tuhaflık ol
sun diye bağışlayıvermişlerdi: 

Bir yabancı krrala verilen bir hakkı öte
kilerden esirgemekte de bir mana olamazdı 

Bu, on dokuzuncu yüzyılın ortalanna 
doğrudur. Padişahın hükümranlık haklarını 
kapitülasyonların ne dereceye kadar tahdid 
ettiği ancak o .zaman anlaşılmıştır. 

Kültürel imtiyazlar sayesinde, padişahın 
kendi reayası ile olan münasebetlerini kon
trol etmişlerdir. Vergiden muaf olması, ya
bancı tüccarı yerli tüccarın rekabetinden ta
mamen korwnuştur. Adli imtiyazlar ise, yal
n:r.z yabancıyı Osmanlı adliyesinin müdaha
lesinden korumakla kalmamış, herhangi bir 
yabancı ile davası olan Osmanlr'yı yabancı 
hakimin önüne sevketmiştir. 

Kapitülasyonların gittikçe daha geniş 

Bu elsürülmez haklar namına ve işin 
ehemmiyetine göre, sefaret tercümanları ya
hut sefirler devletin her ama mübaleğasız 
her hareketini kendi menfaatleri namına 
sevk ve idare etmeğe çalışıyorlar ve icabın
da, "stasyoner" gibi yumuşak bir ad taşıyan 
elçilik gemilerini Boğaziçi'nde tehdidkar 
bir sefere çıkarıyorlar yahut irice bir harb 
gemilerini getirterek, arzularını buna teyid 
ettiriyorlardı. 

Ve bu elsürülmez haklar namına, niha
yet, imparatorluğun nufusu iki parçaya ay
rılıyordu: Her şeyi yapmağa haklan olan, 
yabancılar ve ancak bunların müsaade ettiği 
şeyleri yapmağa haklan olan, yerliler. 

Hukuk ve politika sahasındaki bu dunun, 
ekonomi sahasında da karşıhğın' yaratmış
tır; öyle ki. bayrağın ucunu göstermek, her
hangi bir ekonomik işin muvaffakıyet şar-

Bankasından demiryoluna, onnanındal'l 
madenine ve gaz şirketlerinden şehir su\'~ 
idarelerine kadar, her şey yabancıların eh
ne geçmiş, her şey yabancılar tarafmdan ~'3'" 
pılmış ve her şey yabancıların menfaat1rıe 
göre idare edilmiştir. 

İmparatorluğun en gönülsüz prodüksy.~r. 
ve ekonomi denemeleri bile doğmadan ol"' 
dürülmüştür. Proteksvonist tarif eler olrtı3"' 
dığı için, dıs ticaret Önünde esnaflık ölnı;~~
tür. Ve bir muazzam imparatorluğun bütı:ıfl 
geliri, padişahın ha~inesine düşen payı ~ef" 
dikten sonra, Paris, Londra, Bertin ve Vıy•" 
na'daki bankaların kasa dairelerine akmış
tır. 

(Sonu var) 
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Bugün Halkevindeki konferans, 
Ötey günkü 

•ymuzda yaz• 
dıfmiı7. gibi bu 
ırün iıf\lkevinde 

l&'lt 1 7 .5 da al· 
ınan eski eıer• 

ler etutitüaü di· 
rektörü profe • 

"1r Şeyde An -
kara tapınafı 
laallllmda en• 
tereaan konfe • 
ranamı vere • 
eelrtir. Konfe • 
ranıta projek • 
•İyonla tapma • 
iın muhtelif 
tarih devirle • 
rinde aldığı va· 
ziyetler de gös· -
terilecektir. 

Evrensel ta· 
rihi bir değeri 
olan tapınAğın 

tarihinin mil • 
letlerar-v:ı i>.":'"i 
~oMl•iır 
bilgin tarafın • 
dan izah edil • 
inesi dolayısiy • 
le Halkevl ıta • 
lonunda bu gün 
seçkin bir din • 
leyici kalabalı • 
iı toplanacak • 
br. 

P.l.'animiz la• 
Pınafm dıt ka· 
P11mı gösteri 
J'or. 

Fıkra -
Basın neşriyatı 

( BQfı 1. İrtcİ aaylaJa) 

de yoktur. Doğrusu, biz muharrir
lerin inediğimiz antoloji, hani ıu 
büyük panayırların bir köıesinde 
gördüğünüz bir dev aynaları ga
lerisi' dir. Fakat öyle bir galeri ki. 
ıneıela yalnız beni dev, ötekileri 
ciice gösterecektir; bu mucizeyi 
laerkeı hakkında da aynı suretle 
tekrar edecektir. Bcuın antolojiai. 
bugünkü fikir Türkiyui muhiti ü-
3erİne iddiaıız bir aydınlık ver
rraektedir. Bu da yeter. 

La T urquie Kamali.te' e gelin
ce, bakınu bir iddiada bulunaclJ 
iun: Şimdiye lıaJar Türkiye ba
lın cileminde bundan daha .iyi bir 
reaimli mecmua çıkmamqtır. Bu 
rraecmua Ba.,,n Umum Müdürlüğü 
ve De1Jlet Ba&ımevi için de müı
teana bir mu1Jallakıyet venkuı
dır. Hatta onu en ileri milletler 
tarafından kendilerini tanıtmak 
İizere neşrolunan bütün eı
leri ile, birçoğunda birinciliği '· .~
laalaza edeceğimizJen emin ola
rak, mukayese edebiliriz. Keıke 
tıaullerimiz izin verseydi de bu 
rraecmuayı kitabçı dükkiinlanndn 
da aattırabilseydik! 

La Turquie Contemporaine, bıış 

Tefrika: No. 5 

Poliste: 

Sarhoşun atbğı tabanca 
Muaa oğlu lbrahim admda biri, ae

bebm yere, umumi evler eokağmda 
yere bir el tabanca atmıı ve yaka· 
landığı zaman kendini bilmiyecek ka. 
dar aarhoı olduğu anlaıtlmııtır. lbra
hiın hakkında takibat yapılmaktadır. 

Mahmud ve Mehmedin nıarif eti 
Mahmud ve Mehmed yanlarına u

mumi kadmlardan Hikmet ve Pakize
yi alarak Keçiören köy gazinosuna 
gitmiıler ve sarhoı olarak, bulunduk
ları yerin nezahet ve sükiinetini boza
cak derecede bağırmağa baılamıılar
dır. Hepsi yakalanarak haklarında 

adli takibata baılanmııtır. 

günkü hareket ve ak.iyon T ürlıi
yaım, fÖyle böyle propagan
da t'ıerlerinin değil, enikonu tef· 
kiklt:-rin bile erifemiyeceği bir mü
kemmellikle canlandırmaktadır. 
lıte tam yerinde harcanan tanıt
ma masralı ve emeği bunlardır. 
Bö\<le eserler, yalnız yabancılaro 
bizim lıak!ıımızda clobıı ve iyili
kir telkin etmekle kalmazlar: Or. 
lan görür ve okurken bfae de ,evı. 
verirler. Güzel baıdml§ ve arze 
dilmif bir yazı onun muharririne 
yeni yazı şevki ve ilhamı verdiği, 
ve aksi, muharrirden yazı iflahını 
kestiği gibi! Güzel, hakikat 
kadar lazımdır. - Atay 

Eduar: 
- Harikulade, dedi. 

ULU!:> 

Bükreşradyosunda 
türk festi vali 

Romanya ve Bükreş radyolannın 
hazırladığını bilcfudiğimiz türk fes -
tivali dün gece saat 20, l 5 den 21 • -
kadar devam etmek üzere yapıldı. 

Festival, Bükreş elçimiz Bay Ham 
dullah Suphi T annöver'in başlangıç 
nutkiyle açıldı. Bay T annöver bu 
nutkunda, türk re888mlannın, Cu -
muriyet Halle Partisinin delaletiyle 
Moskova ve Kiyef'ten sonra Bük • 
reşte açtıklan serginin iki dost mil -
let arasındaki kültürel yaklaşmadaki 
ehemmiyetini belirterek bu serginin 
dost romen muhitinde bıraktığı çok 
iyi izleri anlattıktan sonra gerek bu 

1 hususta ve gerek bu festival için yar
dımlarda bulunan romen hükümeti· 
ne teşekkür etti. 

Sonra Bükreş üniversitesi sanat 
tarihi profesörü Bay Jorj Üpresko 
tarafından Türkiye'de güzel sanatlar 
hakkında güzel bir konferans veril · 
di. 

Sonra, musiki programına geçile
rek Cemal Reşidin, Necil Kazım'm 
ve Ulvi Cemal' in eserleriyle diğer 
milli parçalar çalındı ve söylendi. 

Piyano, Bükreş konservatuvann
Cla Profesör Bay Filionesko ve şarkı
lar Bükret operasından Soprano Ba
yan Emilia Gutziano tarafından ek
ai}[si'z bir şekilde çalındı ve söylendi. 

Bizi duygulandıran Romanya rad
h:~a teşekkür etmeyi bir borç bi-

Konser saatının 21 , 15 olarak ilan 
edilmesi dolayısiyle bir çok dinleyi -
ciler vaktıncla radyolarını ayarhya • 
mamışlar veya konserin sonuna ye -
tiımişlerdir. 

Diyarbekir vali 
muavinliği 

Diyarbekir vali IDll8vinliğine birinci 
umumi müfettişlik eaki iakan mütaviri 
Kizim tayin edilmiştir. 

BÜKR.EŞ SERGDIİZ ---
ÇOK_!~GENİLDI. 

Sergi salı akşamı 
kapandı 

Bükrq, 11 (A.A.) - Parlak 
bir muvaffakiyet kazanını§ olan 
Türk resim sergisi dün ak!&JD ka
pandı. Romanya ulusu, türk ar
tistlerinin eserlerini pek ziyade be
ğenmi1 ve gazeteler sergiye alaka 
göstererek, Türkiyede sanatın i
lerleyitini öven ve Bükrqe türle 
artistlerinin eserlerini göndermek 
suretile iki memleket arasındaki 
entellektüel bağların sıkılqtırıl
masına pek çok hizmet etmit olan 
halk partisinin bu güzel insiyati
vinden dolayı samimi takdir ve 
teşekkürde bulunan yazılar yaz
mışlardır. 

Bu münasebetle, Bükreş rad
yosu, dün akşam bir türk akşamı 
tertip etmiş ve Türkiye büyük elçi
si ile profesör Opresko sergi ve e
serler hakkında birer konferans 
vermişlerdir. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 
19.45 
20. 

20.30 
20.40 

18. 
19. 
19.15 
20. 

Hukuk ilmi yayum 
Hafif müzik plak yaymu 
Karpiç Şehir lokantaımdan 
nakil 
Ajana haberleri 
Karpiç Şehir lokantaaındaa 
nakil ( orkeatra) 

lSTANRllL 
Dana muaikiai 
Haberler 
Muhtelif plaklar 
Sıhhi konferana: Dr. Profe
sör Kaznn Eaat tarafından 

20.30 Stüdyo orkeatraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den aonra Anadolu 
Ajanaınm gazetelere mah· 
sw havadis servisi verilecek· 
tir. 

• • 

E'~'. her şey sizi sabırsızlandırıyor Yf lltizlendiriyorsa eger ufak bh 
ıksılık f!kirleri~i~i ılt-~s.ı ediyorsa, eger geceleri uyku ıu;mayorsa, le$his 
pek basıttır : sınırlerınızm tenepbuhlyetl artmı$tır. heniıı vakıl " ku b 
ft'nalı~ı ğidermeie acele ediniz r u 

Bromural ·Knot. 

bulun d~n~anı~ tanıdığı ·bir müse~kin olup kaybetliğlniz rahafı, uykuyu 
\e :ılıyeıı sıze ıade eder. - Tnirl gayet seridir. - Bromural'in ~ btr 
2arıırı yoktur. 

10 '\'t 20 komprimeyi lınl tup
ltrde tcı~otlerde rtçett fit saıılır 

1<noll A-u .. l<ımyevi maddeler fabrikaları, Ludwlgshafen sfRhfn. 

SAYFA 5 

Kaymakamlar 
arasında 

Tayinler ve Nakiller 
Eminönü kaymakamlığına Geyve 

kaymakamı Agah, Siverek kay • 
makamlığma Eminönü kaymaka • 
mı Raif, Hizan kaymakamlığına 

Bitlis kaymakamı Yahya Galip, Si•· 
rice kaymakamlığına Hakkari Kay. 
makamı Asaf, Şirvan kaymakamlığı
na Beşiri kaymakamı Kemal, Milas 
kaymakamlığına Beypazarı kayma
kamı Rasim, Beypazarı kaymakamlı
ğına Arabsun kaymakamı Nail, A· 
ı·absun kaymakaır.ı ığma Hayma -
na kaymakamı J\asuhi, Katum 
kaymakamlığına Ermenak kayma
kamı Salahaddin, Malkara kay -
makamhğına Torbalı kaymakamı Na
zım, Çine kaymakamlığma Lapseki 
kaymakamı Necati, Karakoçan kay
makamlığına Silvan kaymakamı İz
zet, Hendek kaymakamlığına Gerede 
kaymakamı Şakir, Gerede kayma· 
kamlığma Ladik kaymakamı Ramiz, 
Ladik kaymakamlığına Araç kayma• 
kamı Rauf, Biamil kaymakamlığına 

Sivererek kaymakamı Nedim, Adıya• 
man kaymakamlığına Viranıehir kay. 
makamı Cemal, Gemlik kaymakamla
ğma Karaaun kaymakamı Zeki, Tos
ya kaymakamlığına Kavak kaymaka
mı lamail Hakkı, Kuıadası kayma· 
kamlığına İnegöl kaymakamı Haıim, 

Kula kaymakamlığına Y enitehir kay
makamı Nec:meddin, Bersama kay• 
makamlığına Salihli kaymakamı Ki
mil, Salihli kaymakamlığma Bergama 
kaymakamı Fikri, Silifke kaymakam

lığına Çapakçur kaymakamı Recai, 

Egil kaymakamlıtma Çine kaymaka· 

mı Hulusi, Orhaneli kaymakamlığma 

mülkiye mezunlarından Söğüdalanı 

nahiye direktörü lsmail Hayri, Mua

taf akemalpaıa kaymakamlığına 3 

üncü sınıf mülkiye müfettiılerinden 

Fuad Kimil, Bozkır kaymakamlığına 

hukuk mezunlarmdan Havza nahiye 

direktörü Ruhi, Gördeı kaymakamlı
ğına mülkiye mezunlarından Yenice 

nahiye direktörü Celal, Uluborlu kay• 

makamlığına miilkiye mezunlarından 

Virancık nahiye direktörü Sadi, Fat

sa kaymakamlığına mülkiye mezun. 

larmdan U zuniaa nahiyeai direktörü 

KemaJ, Kavak kaymakamlığına lz

mır maiyet memuru F azıt, Karasu 

kaymakambğma hukuk mezunların

dan Nizameddin, Virantehir kay • 
makamlığma Urfa maiyet memu • 

ra Zihni, Geyve kaymakamlığına 

Heybeliada nahiye direktörü Hamdi, 

Araç kaymakamlığına Aydın maiyet 
memuru Mümtaz, Silvan kaymakam

lığına mülkiye mezunlarından Ek

rem, Lapseki kaymakamlığına mül
kiye mezunlarından Durak nahiye di

rektörü Cemil, Torbalı kaymakamlı
ğma birinci umumi müfettitlik eski 

iskan müşaviri Naci, Ermenak ay

makamlığına Konya maiyet memu u 
F.!lad, Haymana kaymakamlığına Bur
sa maiyet memuru Sadi tayin edil
mitlerdir. 

- Bu son günleı de biraz daha yorgun 
olduğuna dikkat etmiş miydiniz? 

IS:voöOôk ve Ot~~n - Değil mi? Aı tık şarabtan anlamağa 

Efendi sinin adetlerini bilen ve hareket
lerine dikkat ettiği bu insan muhitinde olup 
bitenlere hiç şaşmıyan David, Mösyö Dö
gui mahzenden görününce, durgun ve tem· 
bel, yavaş yavaş gidip elinden şamdanla şi
şeyi aldı. 

- Hayır. Hiç bir rahatsızlığı yok. 
Bert birdenbire: 

Yazan: ]ak ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

-----.: -
llazı vakitler, Madam Dögui'nin misafirleri 
'1arken salona giriyor ve kadınların sıkıldık
larına dikkat etmiyerek oturup konuşulan
ları dinliyordu. 

Mösyö Dögui, damadı ile Emma geldiği 
ıaman biraz canlanıyordu. Aileye yeni gir
tlıı~ oıan Eduar onun hikayelerine alakala-
11.ır göıüııüyor, fal~at Bert bunları bildiği için 
hiç dinlemiyordu. 
. Bir gün misafirlerine seçkin bir şarab 
ikram etmek üzere sofradan kalktı. 

Madam Dögui bu ikrama lüzum olma
dığını anlatr:ııs olmak için: 

- Beıı şarab istemiyorum, dedi. 
Damadına hitabta devam ederek yerıne 

0turan Mösyö Dögui: 
- Bakınız, ne güzel şarab, 

1 ."Ve sonra şarab dolu bardağını, titrek el
erıyle, birdenbirt> dudaklarına götürerek 
l'a\7a~ vavaş hepsini içti. 

başladığınızın farkındayım. Halbuki bun
dan da iyisi var. 66 dan kalma Burgonya'm 
da var. Dört şişe kaldı. 

Madam Dögui atıldı: 
- Mahzene inmiyeceksin ya? Eduar, 

rica' ederim, kaymbabanızın mahzene inme
sine izin vermeyin .. 

Emma anasına bakarak: 
- Canım, keyfine mani olmayın, dedi. 
- Çocuklar, emin olun ki bunu ben doğ-

ru bulmıyorum. Nasıl ateşlendiğini görüyor
sumız ... Konuştukça sinirleniyor. 

Eduar cevab verdi: 
- Mahzen uzak değil ki! 
- Siz mahzenin merdivenini bilmiyor-

sunuz! kavmbabamz artık bir delikanlı gibi 
inip çıkamıyor. Baş1 dönüyor. Dolaşırken 
birdenbire mobilyalara dayanmasından bu
nu an hvorum ... mahzenden birimizi çağıra
cak olsa se<sini işitemeyiz. 

Emma: 
- Davi<l gidip bakabilir, diyerek odanın 

bir köşesinde abajurun gölgelediği kısım
da, kımıldamaksızın dunıp uyuklayan uşa
ğa doğru ba!<tı. 

Madam Dögui kocasına bakarak sordu: 
- Nen var? 
- Hiç! biraz hızlı çıktım ..• 
Konuşmamağa, nefes almamağa çalışı

yordu. Fakat eliyle göğsüne basarken ba
kışları düşünceli bir hal alıyordu. Bütün 
gözlerin üzerine dikilmiş olduğunu görerek 
kalktı ve Emma ıstırab içinde, babasının ha
reketlerini takib ederken o, bir el hareketi 
ile kansına işaret ederek: 

- Bir şey değil, şimdi gelirim, dedi. 
Emma: 
- Bu tabii bir nefes alış değil, sözleriyle 

kaygısını anlatmak istedi. 
Tasa sebeblerini hep zihninden uzaklaş· 

tıran ve korkulan hadiseleri daima iyi bir 
görüşle karşılamakta ısrar eden Madam Dö
gui cevab verdi: 

- Şimdi gelir; biraz başı döndü. 
Burgonya kadehini süktlnetle dudakları

na götüren Eduar sordu: 

- Zil çaldı, dedi. Zil çaldığını iyice işit
tim, emin olun. 

- Ben bir şey işitmedim. David, siz işit
tiniz mi? 

Herkes susup dinlemeye başladı. Uzun bir 
sükuttan sonra Eduar Madam Dögui'ye: 

- Bir kere çıkıp baksaydınız. 
Bert atıldı: 
- Ben gideyim, 
Nihayet yerinden kımıldanmağa karar 

veren Madam Dögui: 
- Yok kızım. ben gidivorum, diyeb' ı i. 
Elektrik çıngırağı uzun uzun ötti.ı. 
Madam Dögui, arkası sıra gelmek isti~ ..,n 

çocuklarının öniine geçerek: 
- Siz oturunuz! dedi_ ve çıktı. 

Merdivenlerden çıkarken kocasının oda
sı tarafından kulaklarına homurdanıı;a ben
zer bir takım sesler geliyordu. Nihayet Mos· 
yö Dögui'yi alçak bir iskemleye oturmuş 
gördü; boğuluyormuşçasma soluyor ve za
man zaman önüne dti§en başını zorlukla k, 1-
dınyordu. · 

(Sonu \ :.r\ 
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·tıerle bir konuşma 

Alman devlet reisi Vard Prays'a Ren bölgesinin 
işgal sebeblerini anlatıyor 

Londra, 11 ( A.A.) - B. Hitleı, Dey
le Meyi gazetesinin hususi olarak gön
dM"diği muhabiri Vard Prays'a §U mii
likab vermiştir: 

"- Almanyanın doğusunda ve batı
sında ndcmi tecavüz paktları yapılması
na dair oian tek 'fim, evrensel bir t ' 'f 

olarak tehir cdi melidir. Bu teklif şüp
heıiz hiç bir istisnayı ihtiva etmemekte· 
dir. Ve Çflkoslovakya ile Avusturı.ı 

hakkında da tatbik edilecektir.'' 
B. Hitler, başka suallere de cevab 

olarak demiştir ki: 
"- Duygularım, alman hükümeti 

taratından teklif edilen ademi tecavüz 
paktları yapılmasının alakalı devletler a· 
ra11ncla doğrudan doğruya görüımeler 

yolu ile en tesirli bir surette görüıebilc
ceği merkezindedir. Bir taraftan Alman
ya ve öte taraftan Fransa, Belçika ve 
belki de Hollanda arasındaki emn'. t 

paktları ile garanti altına alınması tazım 
ıelen dnletlerin her teYden önce meae
leyi, ilerde, kefil devletlerle görütmeleri 
belki de arzuya değer. Bununla beraber, 
Almanya, bqka bir devletin, mesela in· 
ıilterenin ameli tekliflerle dürüst bir a· 
racı rolünü yapmaacndan pek hoınud ka
lacaldw." 

..4Lman ıeklif leri 
B. Hitler cumartesi ıünü yaptığı tek

lifler hakkında demittir ki: 
"- Bu teklifler için bir mühlet tea

bitine hiç bir ıebeb yoktur Bununla be
raber, bu teklifi• de öncekiler ıibi red
dedilir ye ya.bud bunlara aldınt edilmez
se, alman bükümeti Avrupayı yeni tek
liflerle ııkmayacaktır." 

B. HitJer, cumartesi g-ünkü nutkun
daki -htelif delillerini de tekrar etmiı· 
tir. 

V .... Pra:yı: 

" - 8. Hitlerha yapbiun konuıma, 
ı.--. keecliainia yapbiı fqi idameye 
......._., oldap kawtini uyandll'mlf
br... Demiftir. 

B. Hitlw aynca demİJlİr ki: 
"- Almanya'nın hemen milletler c:e

nai:reli.e ıirmeie hazır olduiunu bilclir
DIİttim. Bu buıuıta, ümid etmekteyim 
ki, manfık bir saman içinde aömürıe 
meaehılerindeki hukuk müaavabmız hal· 
ledilir ve milletler cemiyeti statüsü de 
Yenay andlqmuından çıkarılır." 

Yani Prayı, Fürer'e fU suali ıonnuı· 
turı 

·•- Bütün alman topraldannda tara 
hakimi,.et premibinin kurulmasmdan 
sonra. acaba Fül'el', kendiliğinden Ren 
ltölge.incleki askeri latalan F ranaaya 
kartı her hangi bir tecavüz için kafi gel
miyen bir hadde indirecek midir?" 

"Jı'r<msaya tecavilz etmeğe 
. , . . k ,, 

nıye ımız )'O •• 

B. Hitleı tu cevabı vermiıtir: 

"- Askerlik dıtı denen bölge 
ıa1 edildi ise, ih.ınun sebebi Franaaya 
kartı bir askeri tecavüz yapmak niyeti· 
nin mevcudiyeti değildir. Fakat bir mil
letin kabul edebileceği bu kadar büyük 
fedakar! k, ancak böyle bir muahedeyi 
imza eden diğer tarafın gerek objektif, 
gerek siyasi at'nİ dÜ§Ünceleri gözetme•i 
ve: bu fedakarlığın kıymetini tam olarak 

taKaır etmesi ile mümkündür ve anca" 
bu suret:e hc:.klı göriilebilir. Andlatmalan 
L zan Almanya değildir. Vilson'un M 
maddesi esası üzerine Almanyanın gö
rüımeyı kabulündenberi Avrupa da ıu 
teamül yol almııtır: Yenen ve yenilen, 
bir andlaşma imza eyled.kleri zaman, ye
nilen, bu andlaşmayı saymakla mük~?' f. 

tİl', l &at yenen, ba andlaşmaya kartı o
lan vaziyetini, kendi işine geldiği gİ · 
tayin eyler. Vilıon'un 14 maddesi ile bu
nun üç labikasma, zamanında, saygı gÖs· 
terilmediğini siz de takdir edersiniz. 

Lokarno paktına gelince, bunun yal
nız kelime üzerinde ehemiyeti değil, fa. 
kat aym zamanda siyasal bir hedefi de 
var idi. 2 mayıs l 935 de imza edilen 
fransız • aovyet paktı Lokarno andlaşma· 
sının im~a•ı 11rasında mevcud bulunsay
dı bu Lokarno andlaşmasının imza edil· 
miyeceği tabii idi. Bir andlaıma üzerin
de sonradan başka bir tefsir gütmek doğ
ru değildir. Bugün ise Lokarno andlaJ
masnua yalnız ruhundan değil, fakat 
metTtinden de aynlmıt bulunuyoruz. 

Fransız • sovyet askeri ittifakının yapıl· 
maıı Almanya için ortaya yeni bir vazi· 
yet çıkarmaktadır ve bu vaziyet Alman
yayı bundan kendisi için neticeler çı
: armağa mecbur eylemektedir. Yaptığım 
ıeylcr, çıkarılan bu neticelerdir. Çünk:ı 
Fransa bir taraftan bu tarzda askeri 
andlaşmalar yaparken alman devletinin 
bu k..ıdar mühim bir kısmı sınır boyu .. ~ 
müdafaasız bırakılamaz. İngiltere de 
herkes şunu dikkate almıyor ki, eski as· 
kerlik dışı bölgede Çekoslovakya ve ya· 
hud Yugoılavyanın umumi nufusu kıı

dar bir halk vardır. Bu topraklar bu
günden itibaren Almanyanın öteki kı 

sımları gibi sulh zamanı garnizonlann" 
malik bulunacaktır. Burada ne b.ı . · 1 

fazla ne bundan eksik asker bulundurul· 
mıyacaktu. 

A.lmmıyarun f'rtımuıdtm 
istiyeceği yoktur. 

Tecavüz nayeti ile aakeı tahtidi mev
zuu bahıo)amaı. zira: 

1. - Almanyanan Fransadan hiç biı 
iıteyeceği yoktur ve hiç bir tey istemi· 
yecektir. 

2. - lngiltere ve İtalya tarafından 
ıaranti edılmit ademi teavüz anlatma
lan imzasını bizzat Almanya teklif et· 
miıtir. 

3. - Askeri bakımdan da böyle bir 
tahtid manasız olacakbr. 

Bunlardan baıka ıki memleket ara
sında tebdid mevzubahsolmaması gele
ceğe aiddir. Eğer B. Saro Strazburg iı
tihkimlarımn alman toplarının tehdidı 

altında bulunmasına izin veremiyec:eğini 
söylüyorsa, tunu daha iyi anlaması li
mız gelir ki, Almanya da Franldurt, 
Frayburg, Karlıruhe gibi açık şehirlerini 
franı~ toplarının tehdidi altında görme· 
ii o kadar arzu etmez. Böyle bir tehdi· 
di, ancak iki taraftan da ayna mahiyette 
bir ukerlik dqı t.ölıe siderebilir." 

V ard Pra~ı ıu euali ele SOl'llU&ftur: 
"- Dünya, Führerin hedefine nr· 

mak için neden bu yolu tercih ettiğini 
aoruıturuyor, buna ne dersiniz?" 

Cevapsız kalmıJ ıekli/ler 
B. Hiuer ıu cevaoı vermııur: 
''- lhtimaJ ki ben Men bölgesinin 

aakerileıtiri&meıine batvurmayarak yal· 
nız tekfülerimi yapmıf olsaydım dunya 
belki heyecanla bunu alkıtlardı. Bu muh 
temeldir, fakat ntıtice vermez. Meıela 
ben zamaruada 300 bin kitiiik bir ordu 
için teklitte bulundum. Sanıyorum ki bu, 
zamanında çok makul bir teklifti. Bu 
müsbet tekhf kabul edil ... :~ olsaydı Av· 
rupada bir ferahlık doğacaktı. Vakıa b .• 

teklif bir çok kunseler tara. ından tasvıb 
olundu. Hatu İngiliz ve İtalyan lı j. 

metlt:ri bu tt.loifi benimsedıler. Fakat 
nihayette büıun buntara rağmen redde 
dildi. Onun ıçin herk~s tarafından ma
nen kabul eailen Almanyanın sil.ahlan· 
maaa hususundaki hak beraberliğini an
cak kendi mesuhyetim altında yapm;ık 
lazım geliyordu. Bugün eğer düyaya. 
bu tekliflerimi ilk önce yalnız olarak yaaJ· 
mıı ve ayni zamanda askerlik dıtı · ·· 
gede her türlü hakimiyet haklarının ta
nınmasını istemiı olsaydım dünya belk: 
bunları anlıyacak, kabul edecek we ta•· 

vib eyliyecekti. Fakat timdiye kadar 
yapmıt olduğum tecrübeler üzerine söy· 
lüyorum ki, bu hususta görüımelere 
katiyen yanaıılmıyacak ve bu gÖrüf111e 
hiç bir zaman batlamıyacaktı. Esasen 
her hangi bir İngiliz ve yabud &ansız 

devlet adamı kendi milletini alman mil
letinin vaziyeti kadar trajik vaziyetlerde 
görmek bedbahtlığında bulunsaydı, bu 
devlet adamlan da benim yaptığım gibi 

hareket ederlerdi.'' 

Ankara Halk.evi 
Sosyal Yardım Şubesinin 

lbnirrefik Ahmet Nuri ıelıiz.in
ci geceıi 14 mart cwnarten ıaat 
21 de ıanatkar ŞADl'nin lahri İf· 
tirakile Halkevi göıterit ıabeıi 

tarafından 

SEKİZİNCİ 
Piyesi temsil edilecektir. Biletler 

Halkevinde saıılmakıtidır. 

TaıJu ve k:adastro iş- ı 
lerimiziıı durumu 

Umum Miidürüu Ö) ]edikleri. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürü 
B. Arun tapu ve kadastro İ§leri hak
kında gazetemize §Unları söylemiştir: 

"- TaıJ&rruf hakkını medeni ka. 
nunun emrettiği tekilde temin edecek 
olan kadastro faaliyeti devam etmek
tedir. Şimdiye kadar kadastrosu biten 
yerler sırasiyle şunlardır: 

En başta eski Ankara kadastroısu 
vardır. Bu kısmın sicilleri tamamlan· 
mış ve Ankara tapu teıkilatı tama· 
miyle kaldırılarak, yerine tapu sicil 
muhafızlığı kurulmU§tur. Bir ıubat
tan itibaren Ankarada ikinci bir m m 
taka tesis edilmiştir. Şimdi, Ankara 
etrafında beş kadastro poıstası çalı§. 
brılmaktadır. 

Konya merkez kazası kadastrosu 
da bitmiıtir. Heyet timdi Meram bağ
ları mıntakaaında çalıımaktadır. 

Malatya merkez kasabası kadaa. 
trosu tamamlandı ve yeni siciller mey· 
di'\na getirilerek yerine muhafızlık i~ 
kame edildi. Malatyanın lsmetpa§a 
nahiyesi kadastrosuna baılanmıt ve 
üçte biri bitirilmittir. 

Bıirsa merkez kazasının kadastro· 
ıu yapılacak bette iki nisbetinde yer 
kalmııtır. Mudanya kadastrosu ta· 
ma.mlanmqtır. 

fzmirde Karııyaka ve merkez ka· 
zada gayri menkullerin en kesif bu
lunduğu mmtakaları:n kadastrosu ta· 
mamlanmıfbT· Yalnq Baımahaneden 
sonraki kıNID kalmııtır ki, burası bet
te bir sayılmaktadır. 

lstanoula Eminönü ve Beyoğlu l 
lan kadastrolan başlamııtır. Eminönü ka
za11 lstanbulun huk~ku tasarrufiye it:l>a-

riyle en karıtık bir mıntakasıdır. Un. 
kapanından Y edikuJeye çekilecek 
metruz bir hattın bir tarafında kalan 
bu genit sahanın kadastrosunun bir 
buçuk seneye kadar biteceği umul
maktadır. 

Maniaada evelce yangın :yerinin 
haricinde kalan kıamm kaclaatroıu 

bitmitti. Y aagm yerinde kad ... troya 
bqlıyabilmek için belediyenin çap 
tevziatını beklemek lazım geliyordu. 
Çapların bir kısmı alakalılara verildi· 
ğiaden burada yeniden çalıtılmaia 
batlanılmıttır. Manisa yangm yerin
de 10 binden çok gayri menkul var· 
dır. 

Geçen aene haziranda batlanılan 
Çankırı kadastrosu. yerinde yaptığı· 
mız tetkiklere göre haziranda bite• 
cektir. Aydm ve Denizli kadastroları 
da yapılmıttır. 

Pek yakında Trakyada kadastro 

faaliyeti baılıyacaktır. Buraya göç

menlerin yerleıtirilmesi ile yeni bir 

vaziyet has~I olmuıtur. Trakyada haz. 

neye aid yerlerin meydana çıkanl

ması, köylere aid mera yerlerinin tes

piti İcab etnıektedir. Bu bir nevi ta. 
rama kadastrosu olacaktır. Bunun İ· 
çin beş komiıyon ve 10 posta ile ite 
baılanılacaktır. 

Bunlardan baıka Kara ve Artvin 

ve bavalisinde hususi kanuna tevfi

kan tapu tahriri yapılmaktadır. Mın. 

takanın mühim köy ve nahiyeleri 

ihtiva edea kısmın tahriri bitmittir. 
Heyetin bir kumı lğdırda ve bir kıs
mı da Artvinde çalıtmaktadır. 

Kamutay encümenlerinde bulunan 

layihalar kanuniyet kesbettikten son

ra, teşkilatımızı daha ziyade kuvvet· 

le.ıdireceğiz ve tapu, kadastro itleri 

üzerinde daha çok çahıacağız. Pa

zartesi günündenberi tekrar Ankara· 

da çahımaya baılıyan tapu ve kadas

tro meslek mektebinden çıkacaklar· 
dan bu hususta çok istifade edeceği
mizi umuyoruz. Tapu ve kadastro 
tetkilatında çalıtanlarm bin küsuru 
bu mektepten yetitmitlerdir. lhtiya· 
cımız gittikçe artmakta olduğundan 
daha fazla memur yetiıtirmek için 
tedbir arıyoruz. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
Y azılarınıızın çokluğu dolayısiy
le "Topyekun harb,. tef rikamızı 
bugün koyamadık. Okurlarımız
dan özür dileri11. 

iııli. aı) ve . stikJal 
Mevzulu konferanslar 

Bayram dolayısiyle ulak ve 
muoakkat bir durgunluk devresi 
geçiren inkilap ve istiklôl mevzu
lu konleranılara yurdan her tara
fında devam olunmaktadır: 

İzmir, 11 ( Hususi) - Erzu
rum saylavı B. Nafi Abıf Kan
su dün gece Halkevinde inkilap 
mevzulu konferansını vermiştir. 
Degerli hatib tanzimat ve meşru
tjyetle Atatürk devrimini muka
yiseli bir tarzda anlatarak devri
mimizin büyük değerini tebarüz 
ettirmiş ve salonu tıklım tıklım dol
durmuş olan büyük bir kalabalık 
tarafmdan uzun uzun alkışlan
miştir. 

B. Nafi Atuf bu gece de gene 
dolu olan Halkevi salonunda istik
lal mevzulu ikinci konferansını 
vermiştir. istiklalin değerini pek 
iyi bilen İzmirliler bu konferansı
da büyük bir alaka ile dinlemit
ler ve hatibin sözü sık sık sürekli 
alkı~larla kesilmiştir. 

B. Nafi Atuf' dan sonra söz a
lan C. H. P. tlyönkurul ba,kam 
B. Avni Doğan, yurdun, C. H. P. 
tarafından tertibedilen konf eran• 
lara gösterdiği umumi ilgiye i
taret ederek, sözlerine delil ola
rak da İzmirlilerin bu konferans
lara gösterdikleri alakayı göster
mit ve sözlerini bitirir~'!n, İzmir
lilerin büyük kurtarıcıya kartı 
gösterdikleri bağlılık tezahürleri 
son haddini bulmuştur. Konferans 
bittikden sonra Halkevi gösteril 
kolu "istiklal" piyesini oynamıt
tır. 

Biga, 11 (HusuaİJ - Bu akşam 
Biga sinemasında kalabalık bir halk 
kütlesi önünde Halil Dilımıç tarafın
dan istiklil ve inlalip konferamlan 
verildi. Mevzuun yülaek kudreti 
dinleyiciler üzerinde çok müabet te
sirler ~br. 

Rize, 11 (Hususi) - GirelUD 
parti betlmnı F abri Bilge halkevimiz 
aalonunda inlnliı ve istikW konulan 
üzerine konferanslar verdi. Yüzler • 
ce kişi tarafından derin bir ilgi ile 
dinlendi. latikW savaşı hatıralan ta -
zelendi. lnlalabm yüceliği ve muvaf
f akiyetleri beli~1-'i. 

GRENATA'DA 
J" ahim hadüeler olclu - 32 yaralı 

Madrid, 11 (A.A.) - ispan
ya hükümeti Grenata bölgesi için 
süel idare ilin etmi,tir. Burada 
umumi grev dolayisiyle ağır ha
diseler olmuş ve dün bütün gün 
sıyasal hasımlar arasında karşı
lıklı ateı açdmıfbr. 32 kiti yara
lanmıştır. Bunların çoğu ağırdır. 
Komünistler sokakları dolaıarak 
bazı evlere ateş vermiıler vebazı 
soygunculuk vakaları yapmışlar
dır. Katolik "ideal'' ve "el deba
te" gazetelerinin idarehaneleri yı
kılmış, makineleri harap edilmit
tir. Süel idarenin ilanına cevab ol
mak üzere grevin uzalblmasına 
karar verilmiştir. 

Madrid hükümeti sansürü, ko
münistlerin sabotaj hareketleri 
hakkındaki bütün haberleri çiz
mektedir. 

NEVYORK'DA 
.4snn14ifrciilt>r grevi yeniden 

lm~ladı 
Nevyork, 11 ( A.A.) - Bina 

müstahdemleri grevini idare eden 
tederasyonunun lideri, tarbaY tarafın
dan hazırlanan hal proiesi bina aa • 
hipleri delegeleri tarafından kabul 
edilmediğinden 900 aaansorcu ve 
başka işçilere grev yapmalannı bil -
dinniştir. Federasyon lideri 7000 iş.
çinin grev halinde olduğunu ve bu • 
nun ~imdi 4200 binayı müteessir et
tiğini söylemekte ise de polis bu be • 
yanatm mühalagah olduğunu bildir
miştir. 

Amiral Betti öldü 
Londra, 11 (A.A.) - Amiral 

Lord Betti gece yarısından sonra 
Londradaki evinde vefat etmit
tir. 65 yaımda olan Amiral bir
kaç haftadanberi hasta idi. 

HAVA KLRUl\J L PJY \ (,.O~lJ 

Oünl\:Ü çeliiliş e 
liazanan 1111maralar 

• 
verıyoruz 

(Ba1ı 1. İnci sayfada) 

lira kazandılar. 

Hu numaralnruı alt \ 'C iistle· 
rindcn !'.!onları 8, O, 31 9 ile hi
tcrılcr ikiscr lira alacaklardır. 

2248 nu~ara bin lira kazanmııtı.r 

500 lira kazananlar: 
7549 15831 26714 7021 19451 

24226 25321 28845 16068 25805 

150 liru kazaam:for: 
12919 26850 15936 16799 28864 
1732 8293 28497 11959 7143 
9655 20782 9650 20324 7486 

100 lira kazananlar: 
12435 24749 5860 6927 5748 
23090 20937 15749 539 16487 

447 7234 28952 15870 17676 
15524 321 25807 

50 lira kazananlar: 
29221 14710 17627 12849 17595" 
9714 3633 1300 4888 26362 
6884 4480 14460 8010 8291 

11027 19304 11421 722 7316 
21225 13725 6460 23548 13809 
5849 6420 26396 8990 10240 
23956 29704 705 19353 16225 
20719 7797 14434 24158 22164 
5359 2012 11068 17202 3168 
5654 29306 15088 15346 7271 

306 13573 16517 28120 20269 
13438 24747 16611 2516 27278 
24808 2394 14853 10211 9811 

641 13854 16078 10467 4183 
21285 10270 18245 22548 12684 
13802 25265 23210 4102 3949 

4801 29617 22987 6273 2508 
12801 15818 21369 15644 5811 

8511 8536 12149 27417 15543 
18605 18937 7771 4923 29964 

6116 29101 5909 4616 22220 
26612 15036 19784 10781 17614 
9283 220 12733 1390 11712 

10140 2461 1Z827 25097 2332& 

30 lira kazananlar: 
7006 19881 29576 74 29731 

29232 5605 29359 15085 4747 
11600 9029 6905 4049 15419 

3216 8987 16571 1015 21340 
8367 28927 14158 568 3346 

19173 28779 22846 20070 22988 
2058 744 4617 24887 3489 

22974 14244 1189 11658 21420 
12297 6386 19068 224 28677 
22884 28379 767 1489 14881 

8076 21875 6312 12928 25072 
20790 3315 15801 26418 15665 

500 6409 3689 19089 463 
26306 20109 16339 20326 20744 
20546 16599 11100 16832 17981 
16621 6686 11250 26313 2875 
11367 14479 20200 23150 900 
16209 13010 13477 15193 

Hukuk işleri direktörleri 
arasında 

Seyhan hukuk i!fleri direktörlüğüne 
İzmir hukuk işleri direktörü Dilaver fz. 
mir hukuk işleri direktörlüğüne Ed;r
ne hukuk işleri direktörü Seyfeddin E· 
dime hukulc işleri direktörlü~üne Se .. • 
han hukuk işleri direktörü Hi1mi taorin 
edilmişlerdir. 

Kiralık Ev 
Yenişehir İsmet İnönii cad -

desinde 55 numaralı ve Çin elçi· 

liğinin işgalinde olan bina 1 
mayıs 936 tarihinden itibaren iiç 
dairesi ayı ayrı ve.ya toptan ki· 
raya verilecektir. Garajı da var· 
dır. Telefon: 3944 

1 - 902 

Kiralık konf orhı 
oda 

Ulus !Hin Memurluğuna müra
caat. 

Satılık kaptıkaçtı 
Ford marka az kullanılmrt 

aekiz kişilik bir kaptıkaçtı satı" 
lıktır. fstiyenlerin İtfaiye nıeY'" 
danında Haymana Oteline mü-
racaatları. v--859 



12 MART 1931 nR.~MBI. 

Ankara Palas T. A. Sirketinden : 
' Ankara Palas T. A. Ş. Heyeti Umumiyesi 30 Mart 1936 tarihi-

nt- mus.ıdif Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Ankara Pal~s ~~e
lhde ~uıcti adiyede içtima edeceğinden ?issedaı-larn~ ı;ıez.kur gun
de içtimaa teşrifleri ve malik oldukları hısse senetlerını Şırket mer
lr.t OL k<ıydettirilmeleri rica olunur. 
MÜZAKERAT RUZNAMESİ BERVEÇHİATİDİR : 

ı. - Meclisi İdare raporunun kıraati 
2. - Mürakip raporunun kıraati . .. 
3. - B:Ianço ve kir ve zarar hesaba.tının tetkı~ v~ kabulu 
•. - Meclisi İdarenin ve miirakibin zimmetlerın ıbrazı .. 
5. _ Meclisi İdare azasının intihabı ve hakkı huzurlarının tayını 
5. -- Mürakip intihabı ve ücretinin tayini 
7. - Meclisi İdare azasına ticaret kanununun 323 ve 324 iincü 

maddelerind~ yazılı salahiyetlerin itaaı. 1-900 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun 6-7-927 ~a
rih ve cilt 28 sabite 43-70 numara:.ında kayıtlı ~e ~nkaranın mıh
rıyar mahallesinde kain ev asagıdaki şartlar daıresınde açık aı tır-
rncıya konmuştur. ~ .. . . 

2 _ Evsttf ve müı;t mılat: Ev uç kattan ıbarettır. 
Birinci katta bir o..ıa bir antre bir dükkan; ikinci katta be: o?a 

bır banyo bir mutfak bir hela. üçüı.cü k~tta arnı. teşkilatı haızdı_r. 
.Elektrık ve su tesisatı mevcuttur. Heyc:tı 35 bın lıra kıymet takdır 
edilmiştir. . . .. . 

3 - Satış peşın para ıle olmak üze~e 13-l'f-93_6 tarıhıne m~sadıf 
pazartesi günü saat 14 - 16 ya kadar ıcra daıresı gayrı menkul sa
tış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler talı;ılir edilmiş olan yukarıd;ıki '?l~h~ınen kıy
metin yüzde 7.5 ğu nisbctinde pey akçası veya mıllı ~ır banka~m 
teminat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edılen hazıne 

tahvilleri getireceklerdir. . . .. 
."i - Satış günü artırma be~eli ta~~ir. edılc:n kıymctın. yu~.de 

75 şini bulduktan ve üc; defa nıda ettır_ıl~ıkt.en sonra mezkur gu -
nün 16 ıncı saatinde en çok artıran talıbıne ıhale olunacaktır. 

6 - lşbu tarihdeki artırmada tekli~ edilrn bedel m.u~amm:.n 
kıymetin yüzde 75 şini bulmadığı takdırde 28-IV -936 tarıhıne mu
sadif aah günü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikin_ci artırmada (ke
za muhammen kıvmetin yüzde 75 kini bulmak şartıle en çok artıran 
talibine ihale ol~nacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 
numaralı kanun ahkamına tevfikan borç beş ~ene müddetle tecile 
1abi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta~ 
r ihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslime vezne eylcmeı;ı 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet za.rfında ihale 
~deli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarıhten evvevl 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri mcnkUI yeniden on
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine iha
le edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkiil talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim iı;e borçluya aittir. . • 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu _gayrı m:n~ul 
ti.zerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa daır olan ıddıa
larını mUsbitelcrile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdrr. 
Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkc;a satış bedelinin 
paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler hergün tarihinde 933 - 124 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese acık bulundurulan sartnamc-
mizi okuyabilirler. 1---893 

~\nkara Defterdarlığından : 
,r. ı < l Demıryolıarı idaresine karşı 2934 lira 75 kuruşluk meş_e 

odunu teahhüt eyliycn ve bu teahhüdü 21-11-932 den 21-2-933 tarı
hi~ hdar ifa eylediği tesbit edilen ve Ankaranın mukaddem ma
hallesimn istasyon caddesinde 9 numaralı binayı adres gö~teren 
Osman Hayri namına bu teahhüdünden dolayı maa ceza 20 Jıra 13 
lıuruş kazanç vergisi tarhedilmi~ ve kendisinin nerede bulunduğu 
tesbit edilemediğinden ihbarnamesi tebliğ cdilememistir. İlan gü
nünden i t ibaren 30 gün içinde matruh i bu vergiye itiraz edebile
ceii Hukuk usulü muhakemeleri kanununa tevfikan ilan olunur. 

(541) 1-903 

Ankara Belcdi~Te Rei~liğinclen : 
a) Otobüs İdaresı garajında mevcut üç kanal büyütülecektir. 
b) Keşif bedeli 179 lira on kuruştur. 
c) 'hale açık eksiltme suret iledir. 

s d) Eksiltme 14-3-936 cumaertesi günü saat on buçukta Otobii 
Direktörlüğünde Komisyonda yapılacaktır. 

e) Muvakkat teminat on üç buçuk liradır. (542) 1-904 -
-ANKARA ASLİYS MAHKEMESİ TİCARET DAİRESİN 

'.DEN: 

-Müddei Emniyet Şirketi vekili avukat Cemal Hazım tarafın 
dan İstanbulda Aksarayda Kızıl minarede No. 15 haned mukim 
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iken ahiren mahalli mezkuru terk ile nereye gittiği meçhul bulu 
nan Softa oğlu rençper Osman kalfa zimmetinde müvekkilinin ba 
sencd matlübu olan 418 lira 47 kuruşun tahsili hakkında muma 
ileyh Osman kalfa aleyhine açılan davanın yapılmakta olan duruş 
rnasında: müddei vekili müddeialeyh hakkında ittihaz. olunan gı 
yap kararının ve davanın müstenidi olan senetteki imza hakkınd 
istiktap yapılmasına dair olan kararın ilanen tebliğ edildiginc dai 
Ulus gazetesinin 25-1-936 tarihli nüshasını ibraz etmiş ve müddei 
aleyh Osman kalfanın ilanen yapılan tebliğata rağmen müddet 
zarfında itiraz etmemiş ve iı;tiktap için tayin olunan günde de gel 
rnemiş olduğundan gıyaben duruşmaya devamla davanın müstcni 
di olan senedin kendisi tarafından verilmediğine ve altındaki im 
zanın kendisine ait olmadığına dair yemin teklif eder olduğun 
"e tebliğatın ilanen yapılmasını istediğini söylemiş ve Osman kal 
faya davacr vekili tarafından teklif edilen yemin mahkemece d 
ınliveccch görüldüğiinden yemin hakkında Osman kalfaya tebliğa 
Yapılmasına ve ıkametgahının meçhul olması dolayrsiyle tebliğatı 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 142 inci ve müteakip mad 
deleri mucibince ilanen yapılmasına karar verilmiş ve muhakem 
27-3-936 cuma günü saat 14 de talik edilmiş olduğundan mumailey 
O~an kalfanın malGmu olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 1-88 

Zile Şarbaylığından : 
e . . . 

-

İnşa edilecek umumi Bahçenin etıafına yapılacak 170 metr 
h>ıkabında harçlı 26 metre mikabında dozajlı beton duvar ve üzen 
r-.e konulacak 3/ 4 parmak 220 11/ ., parmak 160 metre boru ve ima 
lıye ve boya bedeli 1184 lira bedeli keşifle açık eksiltmeye konql
~U~tur. İhale günü olan 17-3-936 sair günü saat 10 dörde kadar 
1
Stekli olanların teminat mektubiyle birlikte Zile Belediye Riyase 

11ne müracaat etmeleri. (1243) 1- 906 

ULU~ 

Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Bankamızın Ordu ve İnebolu Şubeleri için askerliklerini yap
mış ve yaşı otuzdan aşağı olmak \'artiyle iki kambiyo memuru alı
acaktır. n 

r 
ı - Taliplerin en aşağı ticaret lisesi veya lise mezunu olmala

ı, iyi fransızca ve İngilizce de bilmeleri matJUbtur. 
2 - Bu lisanlardan başka almanca bilenler tercih oJıınurlar. 

ı 

3 - Talipler 30-3-936 ya k adar Mektep şehadetnamesi, Hüsnü
hal ilmühaberi. nufus tezkeresi ve A kerlik vesikalarını hamilen 
ı.tanbulda İstanbul Ziraat Bankasına ve Ankara'da Umum Müdür
ük Memfırin Direktörlüğüne müracaat ederek sıhhi muayenelerini 

ve kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 
1 

4 - İmtihan 1-4-936 carşamba günü sabahleyin Ankarada ve ls
anbul şub~mizde yapılacaktır. t 

S - İmtihanda muvaffak olanlara muvaffakiyet derecelerine 
göre (100) liraya kadar avlık verilecektir. (548) 1-905 

A~l{eri J~ahrikalar 1,iearel . 
l\.alemiıulen : 

.ıioo Metre mikabı Ceviz tomruğu 

.500 ., •• Çam Kalası. 
ı 7 Mart 936 salı günü pazarhkfa sdtın 

ceklerin o gün gr.lmcleri. 
Şartnameyi görmek istiyrnler her giin 

kalemine gelebilirler. 

alınacağından verebile-

öğleden sonra Ticaret 
1-889 

-------------------------------------
ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

An karada İc kalede 11 numaralı evde mukim iken nerede oldu
ğu belli olmıyan Sivrihisarrn Burhanettin köyünde İsmail oğlu Ri
fat: 

Karınız Hayı iye tarafınrzdaıı aleyhinize a:çılan ihtar davası ar
zuhali ilanen tebliğ edilerek 10 gi.ln içinde cevap vermediğinizden 
16/ 3 936 cuma giinü saat 14 e duruşma günü tayin ve davetiyenin 
ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan bu tarihte mahkemeye 
gelmeniz veya bir vekil gcindermeniz aksi tak<lirde hakkınızda 
H. U M. kanununun 401 ve 402 inci maddeleri mucibince muame
le yapılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan ve tebl iğ olu
nur. (555) 1-912 

Ank:ara Def lPrdarlı~ından : 
Tedavülden kaldırılmış olan gümü• mecidiye ve aksamının 

safi beher gramının değil safi beher on gramının on dokuz kuruş
dan satınalınacagr 26.29 şubat 936 ve 3. 1 J mart 936 tarihinde Ulus 
gazetesiyle yapılan tebliğleri tavzihan ilan olunur. (557) 1-913 

Adliye ' 1 ekale ti l jv. l\lüdiirliiAii 
Mahkemeler için lüzumlu olan 20 kolemde 3,550,000 matbua ve 

12 kalemde 4.800 adet defterin bir kısım malzemesi vekfilete ait ol
mak; baskı cilt, numara. meşin, vedip bezi müteahhide ait bulun
mak üzere yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2713 936 cuma güni.i saat 15 de Ankarada vekalet le
vazım müdüriyeti odasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 3,600 lira. muvakkat teminat 270 liradır. 
Bu işe ait ekı;iltme şartnamesi ve diğer evrak vekalet levazım 

miidürliiğünde ve İstanbul adliye levazım memurluğunda olup is
teklilerin biJa bedel bu dairelerden alc·.bilecekleri. 

İsteklilerin ihale günii muvakkat teminat olmak üzere verecek
leri nakıt ve nakıt mahiyetinde olan tahvilleri malsandıklarma tev
di ile alacakları makbuzları veya bank teminat mektuplarını ha-
mil olarak komisyona miiracaatları ilan olun11r. (554) 1-911 

L\ııkara '"f icaret Odası Sicilli L 

rri<·arct l\lenıurluğundan : 
Ankara Vilayetinde Akbaş mahallesinde Türbe sokagında 10 

numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup Ankarada Koyun -
pzarı s:ıraÇJar çarşısında 73 numaralr mahalli ikamctg~hı ticari itti· 
haz ederek Manifatura ticaretiyle istigal eden ve Ticaret odasının 
393 sicil numarasında mukayyet bu~unan Alinin unvanı ticareti 
Ali Ünver olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ti· 
car~t kanununun 42 inci maddcı;i mucibince dairece 11.3.936 tari-
hinde tescil edildiği ilan olunur. 1-908 

Kavst:.ri ve <·İvarı Elektrik 1,ürk 
Anonim Sirketinden : 

• 

Şirketimiz heyeti umumiyesi 30 mart 1936 tarihine rnstlr
ynn pazartesi günü saat 14 de Kayseri'de Maarif hanında bu· 
lunan Şirket merkez binasında alelade olarak toplanacaktır. 

Bu toplantıda hazır bulunacak hissedaranm sahip oldukları 
hisse senedatmı içtima güniinden en aşağı bir hafta evvel Şirket 
veznesin~ makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. 

Sözü geçen hisse sen~tlcri iş ve Ziraat Bunkalanna da verile
bilir. Bu takdirde Bankalardan alınacak makbuzların gene mu
ayyen olan giinde Sirkete ibrazı 7aruridir. 

1l.uzııamei m iizakcrat şunlardır : 
1 - Meclisi İdare ve Mi.irakıp raporlarının okunması. 
2 - 193.5 devrei h~abiyesine ait bilanço kar ve zarar he

saplarının tetkik ve tasdikiyle Meclisi idarenin ibrası. 
3 - Nizamnamenin 34 ve 3 5 inci maddeleri mucibince kı· 

dem itibariyle çıkarılacak iki mm ile münhal bulunan bir azalı-
ğa yeniden aza intihabı ''c Meclisi idare hakkı huzunınun tesbiti 

4 - Miirakıp intihabı ve ücretinin tayini. 
Esas mukavelename ve Ticaret Kanunu ahkamına tevfikan 

hissedaranm ~evmi mczkilrda toplantıda lmzır bulunmaları 
ilfm olunur. 1-894 

GÜRÜN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ RİYASETİNDEN: .. 

Altı senedenberi terkettiği evine dönmesi için kocası Telin kö -
yünden Seyit oğullarından Abu Seyf oğlu Aziz'e ihtar yapılması, 
karısı Fatma tarafından istenmiş ve bu isteği medeni kanunun 132 
inci maddesine uygun görülmüş olduğundan Han tarihinden iti6a • 
ren bir ay içinde müddei aleyh Aziz'in evine dönmesi ihtar ve ilan 
olunur. 1-892 

!;l .. ~'F.'. l 

1 ANKARA LEVAZil\1 Al\HRL1~l ... 
1

~.,, 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR ı 
ı - Denizli garnizonundaki kıtaatın i htiyacı ol~n 123000 kıi•> 

kuru otla 125000 kilo yulaf kapalı zarf usulü ile eksıltmcye kon u~-

du. k · 
ı - İhalesi 20-3-936 cuma günü saat 14 de satın alma omı"yo· 

nunda yapılacaktır. . 
3 - Yulafın muvakkat teminatı 750 lira ve kuru otun 692 lırad ı r. 
4 - Teminaın ihaleden önce maliye veznesine verilmiş olma"ı 

ve teklif mektuplarının kanunda yazılı formüle uygun bulunma ı 

lazımdır. 
s - Şartname her gün An~ara levazım ami~liği satın al~ -~~-

misyonu ile İstanbul ve Denizl~. s~tın alma ~?mısyonlarında t:orulur. 
6 - Kapalı zarflar ihale gunu saat on uç buçukta komısyona 

verilmis bulunacaktır. ( 455) 1-734 

- 1 1 MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 
3ATIN AL1'1A KOMjSYONU İLANLARI 

300 Tane direklik demir potrel 
273 Km. ~akanizli demir tel 

2250 Tane mücerrit fincan 
2250 Tane düz fincan demiri 
364 Tane takazlık korniyer demiı'i . 

Ykarıda cins ve mıkdarı ya.ıılı bes kalem muhabere malzemesı
nin kapalı zarfına is tekli cıkmadığından yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Hepsinin tutarı (7175) jiradır .. Ev af _ve art
namesi paı a,;ız olarak şubesinden alınacakıır İhalesı : 13 nısan 9l6 
pazartsi günü saat on birdedir. f Jk teminatı: ~8 lira .. 12 kuruştu~. 

Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2. 3 cu maddelerınde 
istenen belgelerle birlikte teminat ve tckHf mektuplarını havi zarf
lar ihale saatinden f'n gec bir saat evveline Jcadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna versinler. ( 447) ı 1-733 

İLAN 
M.M. V. Terceme şubcı;indc iki tercumaryJr,k yeri açıktır. Bu 

yerlere fransızc.a, almanca, ingilizce 'bilenftrden. Ankarada Di.1 F~
kültesinde. İstanbulda tlniversitede yaptırılacak imtınan netıcesın
de kazananlar alınacaktır. 

.. Veriluek para miktarı nihayet yüz yirmi altı liradır. 
isteklilerin. bilgilerini gösterir ellerindeki bclgelc;rle ve bon

servisleriyle M. M. V. kara müsteşarlığına miıracaatlarr, imtihan 
giinleri aynca bildirilecektir. (528) .. 1-896 

iLAN 
Onlu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız olarak ecza sandıkları satın alı

nacaktır. Sandıkların içinde bulunacak maddelere ait listeleri al
mak ve fazla malumat edinmek istivenlerin ~nkarada Milli Müda-. 
faa Vekaleti sıhhati leri dairesin~ 'tstanbulda Komutanlık sıhhi fi . 
at tahmin komisyonu reisliğine başvurmaları lazımdır. 

Bu is için olan hususi vasıflariyle birlik,t# fiatı da gösterir tek
liflerin ve nümunelerin mayıs 1936 sonuna kadar Milli Müdafaa 
Vekaleti Sıhhat 1 şleri dairesine gönderilm~si. ( 527) 1---895 

B1LfT 
100 takım sıhhiye ve 400 takım tezkereci pala kaın imal edile · 

cektir. Malzemesi dairesinden verilmek üzere beher takım palas • 
kanın imaliyesi ( 180) kuruştur. İlk teminatı (67) lira (50) kuruş
tur. Pazarlığı 28 - 3 - 936 cumartesi gün!i saa~ 10 dadır. lstekJilerin 
evsaf ve şartname ve nümuneleri görmek tizere her gün M. M. V. 
Satın Al. Ko. nuna müracaat ve pazarlığa işt1i'tak edeceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat mektubiyle birlikte 
belli gün ve saatinde satın alma komisyonuna gelmeleri. (540) 

1-897 

ANKARA BELEDİYE R. İLANLARI 

SATILIK AR SALAR 
1 - Yenişehirde olup aşağıda ada ve parsel numaralariyle mik 

tar ve muhammen bedelJeri ve muvakkat teminatları yazılı arsala· 
nn mülkiyeti açık arttırma ile satılacaktır 

2 - Muhammcn'B. Muvakka t temınat 
Ada Nr. Parsel Nr. Metresi Lira Lira K. 

1149 39 S30 2120 159 00 
ti 40 342 1368 102 60 
" 41 345 1380 103 50 
" 42 563 2252 168 90 
~ 44 370 ı so 138 ~s 
,, 4S 375 18"5 140 63 
,, 46 380 1900 142 50 
., 47 38.S 1925 144 38 

48 555 277 5 20~ 13 
1152 32 320 1920 144 00 
.. 33 440 2640 198 00 
3 - İhale 16 - 3 - 936 pazartesi günü tam saat on beşte yapııa • 

caktır. 

4 - İstekli olanlar ihaleden evvel muvakkat teminatlarını vezne
ye teslim ile mukabilinde alacakları makbuz ilmilhaberıni komis • 
yona verecek ve bu suretle arttırmaya iştirak edecektir. 

5 - Bu arsaların bedeli nakden ve peşinen ödenecek.tir. _ 
6 - Bu arsaların şartname ve haritalarını görmek ve daha ziya

de tzahat almak istiyenler her gün Hesap lş. Direktörlüğüne mü -
, racaat edebilirler. (486) 1- 781 

HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

l(iralık Ev 
YenıŞchirde Devlet Şurası 

ittisalinde birinci knt 3 oda ban
yo; havagazı, elektrik. su ve 
konforu ha\•idir. Or .. C:evad Arif 

1\.ta acrun 
eJ 

Ucuz bir fiatla kiraya veri • 
lecektir. Görmek :sti}'.enJer Kı • 

4 zılay yanında Yıldız oakkaliyc-
4 sine mür:.c:aat. 1-907 

.ı 
Yenişehir Kızılay karşısı ~~ 

Ali Nazmi apartımanı No: 3 
rYenişchir eczanesi Ustil] bet 
gUn sabahtan akşama kadaı 
bulunur. Telefon 2728 

1-786 

Sablık arsa 

Kiralık~ Ev 
Yenişehir İzmir caddesinde 

27 numarada bodrum katından 
başka iki katlı dokuz odalı iki 
ailenin de kuUanmasına müsait 
ev kiraya veriliyor. Kınac. za
deler hali No. 17 ye m:iracaat. 

Telefon: 1174 1-899 

Sağlık Bakanlığı karşısı dtsrt ~ 
yol ağzı köşe başı Uç cepheli flrl Ucuz ve temiz 

l\langal 
Ki>mürü 

" 

ev yapmaya müsaid 680 M2 cba· 
dında Telf: 3855 

1--827 

ZAYİ 
929 - 930 yılı Mıhalıççık ilk 

okulunda a~ılan halk deruneıi 
{B) kursundan almı~ olduğum .ı~ 
~/153 sayılı yesikamı kaybet· 
tim. Yen isini alauığımdan ulri· 
sınin hiıkmü yoktur. 

H.ARBAK 

Depomuzda ~n iyi Kar.ı 
köy komürll perakende kilosu 
üç buçuk. toptar. üç kuru§ oı 

tl paradır. Tel: 2791 
istasyon mahr..ıht depo 

su: Hü!'O~in Orıık 
'•mmrıı•D&X•~m~i\IDDI 



SAYFA 8 ULUS 12 MART 1936 PEHŞEMEF. 

Bahçeli Evler Yapı ı NewHampshireeya- ı 
Kooperatifindeıı : leti Yüksek Mahkeme 

31 Mart Salı günü saat on yedi buçukta Ankara Halkevinde 
Şirketmizin senelik adi toplantısı yapılacaktır, Bütün ortakların 
gelmeleri rica olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 
ı - İdare Meclisinin ve mürakiplerin raporlarının okunması, 
2 - Hesapların ve bilançonun kabulile İdare meclisinin ibrası, 
3 - İdare Meclisi 'Üyelikleri için yedek aza seçimi, 
4 - Yeni mürakiplerin seçimi. 1-886 

Y .. Z. E, Baytar Fal{ülte i İç Hasta
lıklar l{liniği Direl{törlüğünden: 

1 - 2/ mart 1936 tarihinden itibaren hasta hayvanların muaye
ne ve teda .. ·isi tadil gün'crinden maada her gün o~led<"l evvel saat 
10 - 12 de yapılır. - -

2 - Müstacel vakalar için günün ve gecenin her saatrnda mü-
racaat edilebilinir. (509) 1-852 

~lalatya ilhaylığından: 
l - Eksiltmeye konulan i~: 
Malatya viHiyct merkezinde yaptırılacak hastane binasının 

14624 lira 60 kuruş keşifli temel ve sair aksamı insaatı : 
2 - Bu işe ait evrak: ' 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
Ç - Umumi şartname. 
D - Keşif cedveli, 
E - Proje, 
F - Hususi şartname, 
İstekliler Malatya vilayeti daimi encümenine ve .vilayet Nafıa 
Jdürlüğüne müracaat ederek izahat alabilirler, 
3 - İş, 1/ 3/ 936 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve ka

palı zarf usulile 2490 saydı artırma, eksiltme ve ihale kanunu ahka
mı dairesinde eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme20/ 3/ 1936 tarihine rastlıyan cuma giinii saat 15 de Ma
latya hükümet dairesinde daimi encümen odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için keşif bedelinin %7,5 gı olan 
1098 lira 15 kuruşluk muvakkat teminat vermek ve en aşağı 10.000 
1iralık bir inşaat işini muvaffakiyetle yaptığına dair ehliyet vesi
kası göstermek lazımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saattan bir saat 
evvel Malatya vilayeti daimi encümeni reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların ihaleden bir saat ev
veline kadar gelmiş olması ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış 
bulunması lazımdır. 

7 - Bu işe aid mevcud tahsisat 10.000 liradan ibaret olduğun
dan yaptırılacak inşaat da bu mikdarı tecavüz etmiyecek ve işbu 
inşaat arasından hanı6sinin yaptırılacağı vilayet Nafıa mü<lürlü
ğünce tesbit edilecektir. ( 512) 1-853 

1 - Şartnameleri ayrı ayrı yapılmış Harita Genel Direktörlü
ğü kıta Erat ve hayvanları için aşağıda yazılı (4) çesit yiyecek ve 
yem açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şartnameleri görmek için her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin aşağıdaki yazılı gün ve saatlerde teminatı muvakka
te makbuzlarile Cebecide Harita Genel direktörlüğü satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (431) 
Muhammen 

bedel 
Lira 
3000 
2200 
900 
350 

Cinsi 

Sade yağ 
Arpa 

Ot 
Saman 

Mikdarı 

Kilo 
3000 
40000 

15000 
14000 

Muvakkat 
teminat İhale tarihi gün 

Lira kuruş 
225 00 13·3-936 Cuma 

165 00 13-3-936 .. 
67 50 13-3-936 " 26 2S 13-3-93& " 

1-699 

sa atı 

10 
13 
14 
ıs 

Vekaleti atıııalma 
l\omisvoııundan : 

Vekfileimiz ay?iyat an:ıbarmda mevcud boş benzin tenekeleriyle 
hurda bakırlar, bıllu~ avızeler, muhtelif kumaş perdeler, kanepe 
ve sobalarlala, elektrık ve telefon hurda malzemesi, portatif san
dalye ve masalar, karyolalar ve sair eşya &çık arttırma ile 17. 3. 936 
s~~ı günü veka1e_t binasında saat 15 de ve 18 _ 3 - 936 çarşamba ~ü -
nu ?e eş~anı~ bır ~ı.smın_ı_n ~.ulunduğu Yenişehirde Necatibey cad · 
desındekı eskı harıcıye koşkunde saat 15 de satılacağı ilan olunur. 

( 99) 1-822 

l\lüziJ{ öğretmen ()kulu 
Dir<:.kti)rlü!!iind(~n: 

'-
Müzik öğr.etm.e~ okulu ok~ırlar.ı ~çin nümuncsine göre bir ta-

kım erkek elbısesının kumaşı ıle bırlıkte dikme ücreti muhammen 
bedeli 20,70 kurus ve kızlar için kuması ile birlikte dikme iicreti 
muhammen be<ieli 19 lradır ' 

Erkekler için 68 i1a 90 kızlar için52 ila 70 askari 120 azami 160 
takımdır. 

Teminat 239 lira 47 kurustur. 
Nümune ve şartnamesini 

0

görmek istiyenler okul direktörlüğü
ne her gün müracaat edebilirler. 

İhale, açık eksiltme suretile 19.3.936 per~embe günü saat 15 de 
okullar sağısmanlr~ında yapılacaktır. 

Teminat 19.3.936 günü saat 14 e kadar okullar s.ığı::;;manlı~ı vez-
nesine yatırılmış Lulunacaktır. (491) 1-804 

l\lüdürlüğüııdtı.n : 
İdare ihtiyacı olan iıç nevide 100 ton galvanizli demir tel kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23 - 3 - 936 tarihinde ve 
saat 15 te Ankarada P. T. T . U.Müdürlüğünde toplanacak komis -
yonda yapılacaktır. 

100 ton telin muhammen kıymeti 13.500 liradır. 
Taliplerın 1013 liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesine 

teslim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka te
minat ~e~tublarını ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mektup
larını ıhtıva edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe 
te~a~u: eden paazrtesi giinü saat 14 e kadar sözü geeçn komisyon 
reıslıgıne vereceklerdir. 

Şartna~eler Ankarada Levazım Müdürlüğü ile !stanbulda Le· 
vazım Aynıyat muıwinliğinden parasız verilecektir. (463} 

1 - 773 

Müddet, Eyllıl 1935, 
2 inci kanun 3, 1936 

Hillsborough Kantisinin Yük
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkik edilebilecek evrak asliye 
ile kayıdlarrn aynı mahkeme dos
yalarında olup "hak" ve kanu
ni" davalar münasebetile mev
cud meseleler şunlardır: 

Hak (Equity) 3100 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi 
müdürü Demetrios Voliotis'un 
Victoria Ventroura, Evanthia D. 
Vlahava ve Evangelia Papachris
todoulou aleyhinde. 

Sivil (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi a
leyhinde Ebanthia Demetrius 
Vl:ıhava. 

Birinci Teşrin 6, 1928 de mez
klır Hillsborough Kantisinde ve 
New Hampshire Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda ismi ge· 
çen Evangelia Papachristodou· 
lou'nun sağ veya ölü olduğunun 
tahkikile kendisinin veya varis
lerinin bu malike ve servetinden 
istifadelerinin tayini; vasiyetna· 
me bırakmıyan mezkfır Evange
lia PapachriQtodoulou'nun sorı 

defa olaıak, 1897 senesinde Yu
nanistanın Trikala şehrinde ika· 
met etmiş olduğu ve oradan da 
aynı sene içinde Makedonyanın 
Manastır şehı ine merbut vito
lio'sur.a gittiği ve mezklır Evan· 
gelia Papachristodoulou'nun cok 
zaman eve) öldüğü iddia edildi-. 
ği: 

Mevzuu bahis miıdiır Demet· 
rios Voliotis'in mezkur Evange· 
lia Papachristodoulou'ya, ve 
mezkür Evangelia Papachrbto
do•ılo öldüğü takdirde varisleri· 
ne Nisan ayının ilk sah günün
de Hillsborough Kantisinde. 
Manchester'de toplanacak Yük
sek M<thkemede bulunması, ve 
mezkftı Evangelıa Papachristo
doulo•J'nun mahkemede bulun· 
ması. ve mezkfır F.:vangelia Pa· 
pachristodtJulou'nun ölmüs ol
duğunu ve Sophocles Papachris· 
todvulou'nun malini taksimde 
kanuni varislerin olmadığı farz· 
edilerel< mezkur Sophocles Pa· 
pachristodoulou'nun malının Vic
toria Ventroura ile Evanthia D 
Vlahava arasında neden taksim 
cdilemıyeceğini gösteren sebeb
lerin gösterilmesi hususunda e· 
mir verilmiştiı 

Yukardaki izahatın mezküı 
müdür tarafından hu celbname
nin vr ihbarnamenin doğru ve 
musaddak nüshasını Hillsbo
rough Kantin'<le Manclıester'de 

neşir edilmekte olan Manches
ter Union'de neşir ettirilmesı. 
Yunanistanda Atina'dcı erkan 
"K:ıthimerini" gazetesinrle nesi. 
ettirilmesi ve Yunanistam ı Tri
kala sehrinde dağıtılması ve Yu. 
goslavyanın Belegrad ~ehrinde 
çıkan "Politik;ı" gazetesin<le 
neşir ettirilip Yugoslavvanrıı 

Vitolia kasabasında da~ıtılması 
ve Türkivenin Ankara sehrinne 
ve Cankırı Cadde inde cıkal'I 

Ulus gazetesinde nec;ıı ettiril· 
mesi Hizım geldiği ve bu nesri· 
vatın üc hafta müddetle miiteva 
!iyen gazetelerrle cıkmn<:ı ve son 

neşriy:ıtın (veya ilanın' Nisan 
1936 ilk c;ah Piiniinden 14 giin 
evel ne .. ir edilmiş bulunması 
sarttır 

T"tsdik eden· Arthuı S Healv 
Katip 

M . AJoysus T. Connor: Müdüı 
Demetrios Voliotis'in dava ve. 
kili Ve S 'Phor.les Papachristo· 
doulol' malikanesi. 

M. Samuel A. Margolis: Vic

toria Venteroura'nin dava vekili 
Posta adresi: Manchester, N 
H. 11. S. A. 

Bal:lclaki izahat. celbnamcnin 
ve ihbarnamenin hakiki bir nÜ~· 
hasıdır. 

Tasdik eden: Arthuı S Heah 
Katip 

1-789 

················································ 
imtiyaz sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare e 

den Yazı lşlerı Müdürü Na 

.suhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

lllııs Rasımevinde l•rısılnuc:r11 

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

l}airı1a genç 
daima ~Üz~I 
KANZUK 

Balsamin kr<ı.nıi 

' ' 
~ 

TUAIC 
ANTRA/iTi 

rmm 
~ 

Balık:esir Şarl}aylığıııdan : 

' • 

İçme suyu talimatnamesinde yazılı maddeler ahkamına göre 
Bahkesire getirilecek suyun kısmen proje vesair fenni evrakının 
mahallinde tetkik ve ikmali için mütehassıs bir mühendise ihtiyaç 
vardır. İsteklilerin Balıkesir ilbaylığına miiracaat etmeleri ilan 
olunur. (521) t-862 

Ank.ara Hapi evi 1' 1 üd iir lüi\i ndt~ 11 
'-

Elli senelik bir maziye malik 
ve di;nvanrn her tarafrnd~ tak
dir kazanmıs Pİİ7ellik kremidir. 
Cildinİ.7.İn giizellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balc:amin 
krenıi memleketimizin kibar me· 
hafilinıi e raöbet görmüş ,.· · ' i bir 
kremdir Cilleri ve buruşukları 
izale ederelt tene fevkalade biı 
cazih~ hahc;röer. Ruhnüvaz ko· 
knsu ile avrıca ~öhret kazanmış 
tır. Balsamin kremi kativen ku. 
ruınaz '.ı'cninizin latif tazeliği. 
ni. citninizin ra?io taravetini an. 
cak krem B~lsamin ile mP•·t'lana 
cıkarahilirsiniz. Bir defa Balsa. 
~in kullanan başka krem kulla· 
namaz. Tcınılmış itrivat mai;aza. 
lan ile 'ıiiyük ecza evlerinde bu
lunut 

• 

Ankara Hapis evi eski münferitler kısmı üstüne yapılacak ça· 
tı insası - 999 • lira - 72 - kurusluk kesifnamesi mucibince 1 mart 
936 tarihinden itibaren 16 gün ~üddetİe açık eksiltmeye konul
mu~tur. İsteklilerin yüzde 7.5 teminatı muvakkate akçesi veya 
banka mektuplarile birlikte yevmi ihale olan 16 mart 936 tarih pa· 
zartesi günü saat 15 te Ankara cumuriyet müddei umumiliğinde 
mütesekkil komisyona ve seraiti anlamak üzere Cebecide Hapis evi 
münürlüğUne müracaattan itan olunur. (457} 1-790 

25-3-936 salı günü saat on beşte Kocaeli nafıa müdürlüğü odasın· 
da dokuz bin sekiz yüz on sekiz lira keşif bedeli Adapazarı - Hen
dek yolu ;jzerinde altı a<let beton köprü ve menfez inşaatı açık ek· 
sil tmeye konmu:;;tur. 

Şartname, iHin ve keşif ve buna müteferri diğer evrak yetmiş 
beş kuruş mukabilinde kocaeli nafıa müdürliiğünde verilecektir. 

Muvakkat teminat (737) liradır. İsteklilerin teklif mektupları ve 
ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesikasiyle laakal onbeş 
bin liralık bu gibi köprü ve menfez inşaatı veya esaslı aksamı beton· 
arme bina inşaatmı yapmış bulunduğunu vesaikle isbat etmesi ve 
yahut bu gibi inşaatı yapmış bir fen memuru ile şeriki mesai edece· 
ğini mübeyyin Noterden musaddak teahhüt senedini ibraz eylemesi 
ve bu vesaikin ihaleden sekiz gün evvel Nafıa müdürlüğüne ibraz 
edilmesi ve fenni ehliyet vesikası almış bulunması lazımdır. (510) 

1 -831 

Ank:ara 'l'iear{ı.f Odası 
• • Başl{anlığıııdau 
Odanın senelik kongresi ikinci içtimaınr 13-martl936 cuma giırıı.1 

saat -14- de oda salonunda aktecleceğinden bilumum tiiccar ve sa· 
natkarlarm teşrifleri rica olunur. 1-915 

SiNEMALAR l 
YENi f f KULÜP) 
BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

DİKTATÖR KÖNİGSMARK 
Clive Brook - Madelein Caroll Elissa Landi - Pierre fresnay: 

FIATLARDA FEVKALfiDE TENZİLAT 
Cuma günii gündüz seanslarında 1 Per~embe günü gündüz sea 1sı nda 
Balkon: 60, Hususi: 40, Birinci Balkon: 60, Husu~i: 30, Birin . i ve 

ve Duhuliye: 30 Duhuliye: 25 


