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Lorıdra görll~melerinin ikinci günü 

Dünkü toplantılarda hiç bir karar verilmedi 
·' .. lman~a Ren höl!!esinde yirmi hin asl{er hulunduğunu bildirdi 

Bugün konseyde Fransa ve Belçika delegeleri tezlerini anlatacaklar 
i-tavas ajan

sı, Lok ar n o 

devletle
r i n in, top
lantılarının ilk 
gününde, Al -
manyanm Ren'i 
itgal etmesinin 
V eraay ve Lo-

karno andlat
malarını açık

tan açığa boz
ması demek ol-

Şimdilik İngiltere tarafından yeni 
bir teşebbüs yapılmıyacağını da söy
liyen bu mahfiller, B. Hitlerin bazı 
mıisaadekarlıklar göstermekte oldu
ğunu, fakat bunların Fransa ve BeL 
çikanın göstereceği bazı müsaadekar
lıklara bağlı tuttuğunu bildirmekte
dirlet·. 

Muhafazakar partinin pen1embe ak
şamı yaptJğı toplantısında söz alan BB. 
ÇemberJeyn, Çurçil ve Hor, İngiltere· 
nin Lokarno andlaşması ve ınilletleı· ce
miyeti azalığı dolayisiyle kendisine dü
şen bütün vazifeleri çekinmeden yeı·İ· 
ne getirmesi tavsiyesinde bulunmuştu. 
Almanyaya karşı alınacak tek durumı•n 
metanet olduğunu söylemişlerdir. ~ . , 

sözlere çok ehemiyet verilmekte vt? 
Hitler'in Kaı-lst·uhe'de verdiği nutuk 
tenkid olunmaktadır. 

duğunu re:;men 
kabul etmiş ol
maları dolayı

siyle, görüşme
lerin ilk giinü
nün hoşnudsuz
luk verici oldu
ğunu ve bunun, 
salıdanberi in. 

giliz hükümeti
nin fikrini de
ğiştirdiğini gös
termekte oldu_ 

ğunu bildir -
mektedir. 

Lokarno delegelerinin _lf?plandıkları Londra şehrinden bit-

Londr~ daki fransız mahfilleri, ala
kalı devletlerin Lokarno andlaşmasırun 
bozulduğunu lanımış ol~aları de· · 

siyle, karşılıklı yardım şartlarının ve de
recesinin konuşulma sn·asınrn geldiğini 
söylü;orlar. Ren askerlik dı'1ı bölgesinin 
kaldırılmasını görüşmekten kaçınma~ 

mrş olan Fransanın, bu görüşmelerin 

görünüş: Paı·lamento binasınm gece manzarast 

lngili:z mahfilleri, B. Eden'in, 
gÖrÜ§melere hazırlık olmak Üzere Al-

cevabın uzlaşmaya doğru hafif bir te

mayÜI gösterdiğini ilave etmektedir-
manyanm, Ren'deki kıtaları geri çek- ler. (Sonu 3. üncü sa)tfada) 
mesi için yaptığı teklife B. Hitlerin 

· red cevabı vermesinin ho§nudluk ve
rici olmadığmı ve kabul edilmiyeceği
nı söylemkte, bununla beraber, bu 

Ba.~IJt·I ke 

BİR Yll,BÜI'\t \IÜNOE 

ATAY 

f ıp fakültesinin yüz dokuzun
cu yıldöm.imündeyiz. Tıbbı med
resenin elinden kurtarmak kolay 

· olmamıştır: hatta ilk devirde ders
ler osmanlıca yerine fransızca o
larak okutulmuştur. 

Türkiye hekimliği hakkında 
·yüzüncü yıldönümünde o kadar 
yazıldı ki şimdi lüzumsuz tekrar
lara düşmek istemiyoruz. Fakat 
bu münasebetle iki nokta üstünde 
durmak istiyoruz: Yüz yılın bir 
milletin hayat ve tarihinde ne bü
yük ehemiyeti olduğu şüphe gÖ· 
türmez. Müstakil kalmak ve iler
lemek için garb medeniyetine uy
mak zaruretini anlayışımız bu ka
dar eski iken, Kemalizmin esaslı 
tasfiyelerde bulunduğu günlere 
kadar, medrese, üniversitenin ve 
liselerin asıl kafaya vücud veren 
tefekkür kuvvetleri üstünde hakim 
kaJmııtır. tik günde herşey yapıl
nıak imkanı olmadığına şüphe 
yoktur. Fakat biribiri arkasından 
gel'!n biri pehlivan ve cahil, biri 
mecnun ve cahil, biri despot veca
h.il, biri bunak ve cahil, biri hain 
ve cahil beş padi~ahhk devir, türk 
ınilletine. c:ihan değer fırsatlardan 
birini kaybettirmistir. En ileri ve 
kuvvetli devletler ~rasma geçmek 
için fazlası ile yeter olduğunu u-

Ren askerlik dışı bölgenin işgali hakkında başka bir vesika: 
Hava müdalaa.sı bataryalarının Kolonya şehrine varl§lan 

BALKAN ANTANTI 

11.\KKINOA 

Havas 
hir 

• 
aıan~ının 

haberi 
Cenevre, 13 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: 

B. Titülesko, 11 mart tarihinde l 

!anan ki.içük antant ve Balkan antantı 
delege.erinin toplantısına reislik etmiş
tu. Toplantıya Yugoslavya namına Su
lotiç, Türkiye namına Cemal Hüsnü. Çc

koslov.-kya namına Kavderiç ve Y ı:ı ı 

(Som• .1. üncü say/ada) 

SEÇll\I 

DOLAYI~l\.-LE 

Hitler İu yeni 
hir nutk:u 

Berlin, 13 (A.A.) - Havas ajanı.ı 

bildiriyor: 

B. Hitler, dün akşam saat 20.15 de 
Karlsruhe stadyomuna gelmiş ve tah· 
minen yüz bin kişilik bir halk yığmı ta· 
rafından heyecanh alkışlarla kaı·şılan 

mıştır. 

Hitleı· nutkunda demiştir ki: 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Ticaret odasında.ki diinkü toplantı 

11 1\1:-\Ul' 1936 CU,UAU1 L~i 
... .. ................. 

üçüııcu j 
sayıfanıızdadır. j 

""""'"""""""''"" .... ""'......... .. 

Bayan .. ı\.fet 
CENEVRE TARİH VE 

ARKEOLOJi CEi\llYETINDE 

ÇOK BECENlLEN BiR 

KON.FERANS VERDi. 

Cenevrede bir konferans 
veren Bayan Afet 

Cenevre, 14 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabirinden: 

Cenevre Tarih ve Arkeoloji Cemi. 
yeti azaları ve umumiyetle alakadar. 
lar 12 mart akşamı için cemiyetin 
konferans salonuna davet edilmiş bu
lunuyorlardı. 

Ruzname ~u idi: 
1 - "Frederic Saret" nin "&ienne 

Dumont" a yazdığı neşredilmemİ§ 

mektublar. (1819/ 29), "Robinet de 
Clery" tarafından. 

2 - Türk Tarih Cemiyetinin 1935 
de Alaca HüyÜkteki hafriyatı hak
kında konferans (projeksiyonla) -
Türk Tarih Cemiyeti Asbaşkanı Ba
yan Afet tarafından. 

3 - Muhtelif tebliğler. 

Bu içtimada hazrr bulundum. Sa· 
lon Cenevrenin üniversite, matbuat 
ve ilim mahfillerine mensub kadnı, 
erkek güzide şahsiyetlerle dolu idi. 
Londraya hareket edecek olan türk 
heyeti murahhasları ve Bern elçimiz 
ve Cenevre konsolosluk erkanı ile Ce
nevredeki bütün türk talebe de vardı. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Heryerde 5 kuı " "" 

Fıkra: 

llfecmua kesikleri 
Türkiyede en iyi binalardan 

bir kaçını yapan büyük bir yaban
cı mimar ba~-. dedi ki: 

- Koltuğunun altında bir sü
rü mimari mecmuası ile bana mii
racaat edenler vat. Buttlar, her 
mecmuada bir veya birkaç evin 
en beğendikleri taraflarım göste
rerek: "- Bunları bir araya top· 
layıp bana bir plan yapınız!'' di
yorlar. 

Fakat bir çok yapılarda bu 
mecmua kesiklerini 
görmiyormusanuz? Bir zamanlar 
bizde fransızca bilip lransa ga
zetelerini okuyanlar için, Pamte 
bulunan türk muharrirlerinin Av
rupa mektuplarını okumak lü
zumsuz kopyalar üzerinde yoıul
mak Jemekti. Bugün Jahi mesela 
almanca Moderne Baulormen mi
maı·i mecmuası ile, aynı ayarda 
birkaç mecmuayı gözden geçir
mekte olanlar, sokaklarımızda bu 
mecmuaların k e s i k l e r i n i 
görmektedirler. Bostancı yolunda, 
kır ortasında, her tarafı bahçe, 
fakat bir yanı balkonlu, bir yanı 
baştan btı§a kapalı dıvar biı- köşk 
göreceksiniz. Şüphe etmeyiniz ki 
bu ev aslında Avrupada herhangi 
başka bfr binaya yapl§ıkhr. Ya
huJ yeni bir eve girdiğinizde, şu
rada herhangi bi'r bar, ötede bir o
tel, öbür tarafta bir mektep pla
nından kopardmq parçaları tanır 
gibi olursunuz. Bunlar Ahmedin 
bumu, Mehmeclin çenesi, Hcuanın 
kulağı Üe bile değil, bir İnsan 
burnu, bir kurd çenesi, bir deve 
sırtı ile yoğrulma felıillerdir. 

Bahsettiğimiz mecmualar, bi
naların resimlerini, i, taksimleri
ni, döşeme planlarını, ve hepsinin 
lotograflarını, hatta bazı qyanm 
inşa kroküerini bile göstermekte
dirler. Bunları kendi kağıdları
mız:, ve sonra Türkiye toprakları
nın bir parçası üstüne yapışhrmak 
o kadar güç değilse de, ne sanat 
budur, ne mimarlığımızclan istedi
ğimiz Üerleme böyle olur. 

Bütün bunlmın önüne ise yal
nız müsabakalar ve jürüerle, yani 
müsabaka.sız ve salaltiyetli kim
se! erin kontrolu olmaksızın plan 
kabul etmemekle geçebtliriz. 

* * 

"lTl11~,4 un Dil Yazı1~rı 

(;ünes-- Dil ... 

Teori~ine ~öre Türk diHnd~ 

El{ -- Zamir l~riıı analizi 
vıı. 

• 
1 

tz (1) (2) (J) (4) 
(eg + el + ir + iz) 

Fiillerin "katışık sıygalar" ında (1) Eg: Hareket anlamma bi • 
birinci şahsın çokluğunu gösteren rinci derecede prensipat köktür. 
"iz'' eki, doğrudan doğruya uzak (2) El: Kök mefhumunun alel-
saha gösteren bir basit ek gibi gö· ıtlak olduğunu gösteren ektir. 
rünmektedir. "Gelmişiz, geliyo - (3) lr: Alelıtlak hareket mef • 
ruz, geliriz, geleceğiz. gelmeliyiz" humunun herhangi bir sahada te· 
ve hatta - şimdiki ''gelelim" in es- karrür ve temerküzünü ifade eden 
ki şekli olan . "gelevüz · geleyiz•• elemandır • 
sözlerinJe bunu hep bir (V. -- z) (4) iz: Alelıtlak hareket mefbu • 
?eklinde buluyoruz. nıunun üzerinde tekarrür eyledi • 

Böyle basit bir ek olarak (V. ği süjenin (ego) dan oldukça uza1' 
z), mefhumu a 1\a siije veya ob- sahada bulunduğunu anlatan ek • 

ieden uzak bir sahada tecelli etti· zamir rolünü yapar. 
riı Ana süie olarak (ecro) vu alın- Görüldüğü üzere (ego) yu gös-
:a, bundan uazk sahada bulunan teren a"ıl eleman burada eksiktir. 
bir takım süie1erle hirllktP bahse- Bu (iz) şeMinin sonradan kısal -
dilen i~i vapmıs olmamızı, bir (iz) tılmiŞ bir teşekkül olduğu anlaşı-
ite if "d~ ede-b\liriz. lıyor. Bunun asd tam şekli (imiz) 

. zak - $arktaki bir devletin taf'ihi i
le gö;müş olduğumuz bu müdde
tin sonunda, inkıraz denen kor
kunç faciayı gördük. Kurtulmak i
çin Atatürke kav-.ısmak, ve onun 
eli ile saray ve medrese köklerin
den yıkılmak, milli egemenlik, 
vicdan, tefekkür, kadın ve kanun 
h\i .. riyetlerini ölüm dirim pahası· 
na elde etmek lazım geldi. Milli 
~rtulusun dokunulmaz mukad-
4'eı'len bunlardır. 29 şubatta çoğunluk olmadığı için )'apı lamayan ticaret odası toplantısı dün Mesela, "geliriz" sözünü ele ala - yani (im +iz) - olmak icap eder 

(!onu S. inci s•aJo:> :yapılmıı ve gündemdeki iıler iiıerinde kararlaı· verilnıiftİr (Yazısı 6. sayfada) hm Bunun etimolojik şekli şudur: (Sonıı 2. inci sa~lada} 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---=.--..:.......:..:~~__:_~~~~~~ 



~AYFA 2 

IJii ~ii n ii:f /er 

Belediyeciliğimiz 
Bir memleket, medeniyet sevi

yesini yabancı gözlere, her şeyden 
önce, şehirlerinin dış manzarasiy
le haber verir. Fransız muharrir
lerinden biri, Atina'dan Lahseder
ken "medeniliğin ifadesi olan ge
niş ve düz caddeleri var" diyordu. 
Yeni Ankaranın, inkılabımızı dı
şarda tanıtmış olan edebiyatta ne 
ehemiyetli bir yer tutı 1uş oldugu
nu hepimiz biliyoruı. 

Güzel ve düzgün bir şehir, yal
nız yabancı gözlere karşı bir pro
paganda süsü olmakla kalmaz, 
içinde yaşıyanlara güzel ve düz
gün yaşamayı da öğretir: Ankara 
halkının yaşama itiyadları üzerin
de yeni Ankara kurulalıdanberi 
meydana gelmiş olan değL:.iklik
leri göz önüne getiriniz. 

Bu müşahedelerden sonra he
men itiraf etmeliyiz ki umumi he
yetijle belediyeciliğimiz inkılabı
mızın hız temposuna en az ayak 
uydurmuş bir çalışma şubemiz
dir. Bunun sebebini ben, belediye
ciliğin, bizde, bir amme hizmeti 
olmasına rağmen en az devletleş
tirilmiş bir müessese olmasında 
buluyorum. 

Neden merkezden uzaklaştıkça 
şehircilik sahasındaki çalışmala-

nn yavaşladığına •e hatta büsbü
tün durduguna şahid oluyoruz? 
On iki inkılab yılı içinde bir tek 
düzgün cadde bile açamamış be
lediyelere rastlayışımız neden
dir? 

"Belediyelerin fakirliğinden, 

gelirsizliginden'' diye atılanlar o
lacak, biliyorum. Fakat ben, bir 

tabi kılacak kadar otoriteye sahih 
olamıyan bir belediye reisinin, va
zifesi , her gün iskemlesine oturup 
kalkmaktan ibaret bir kukladan 
başka bir sey olamıyacağı rney
dancladır. 

Belediyeciliğimizin. inkılabın 
umumi gidişine uygun bir seviye
ye çıkarılması icin bu şartları kö
künden değiştimıemiz lazımdır. 

Nasıl? 

Relediye işlerini de vali ve kay
makamlara vermek suretiyle, der
diın. Eger her vali ve kaymaka
mın ideal bir insan olmasına im
kan bulunsaydı. Ayrıca iki kuvve
tin karşılıklı surette biribirini 
kontrol etmesi de daima faydalı 
bir şeydir. Bu noktalar göz önün
de tutulunca belediye reislerinin. 
şeh:r halkından olmamak şartiyle 
merkezden tayin edilmesi dava-
nın tek hal şekli gibi görünüyor. 

Fakat bir hamlede istenilen 
şartlara sahib yüzlerce belediye 
reh;ıni nereden bulacaksınız? İşte 
hatıra gelen cevahı güç soru hu
dur. 

Bu işi bir hamlede yapmanın 
inıkansızlığmı tabiidir ki kabul e· 
.:liy,...ı um. Fakat derece derece işe 
giric:erek on yıl içinde belediyeci
li;: ;mizin manzarasını baştanbaşa 
de~istirmiye imkan vardır. 

Her şeyden önce bize lazım o
lan bir belediyecilik mektebidir. 
Sıyasal bilgiler okulu derecesin
de, fakat idari ve siyasi ilimler 
yanında. şehircilik tekniğini im
kan derecesinde öğreten bir mek
tei' Yarının bütün belediye reis
lerini böyle bir mekteb pekata ye
tiştirebilirdi. 

YAŞAR NABİ 

v L lJ S 

• 
iÇ HABERLER 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Bir ev çöktü 
İstanbul, 13 - Dün gece Ciba

lide milli · emlake ait tir ev çüktü. 
? ;iat yoktur. 

Gelecek talebe grupları 
İstanbul, l 3 - Nisanm beşinde 

ve 12 sinde Romanya üniversitesin
L 1 iki t-1ebe kafilesi gelecektir. 

Profesör Matin 
İstanbul, 13 - Viyana üniversi

l .. .,İ şark memleketleri tarihi prof e
w. ü M ·n bu hafta icinde lstanbu
Ja gelecek ve etütlerde. bulunmak ü
zere Ankaraya gidecektir. 

Buğday yolsuzluğu 
İstanbul, 13 - Buğday yolsuzlu

ğu ife uğraşan :ziraat müsteşarı B. 
Atıf Bayındır tahkikatını bitirdi. An
karaya gidiyor. 

Devlet deniz yollarının 
vapurları 

İstanbul. 13 - Devlet denizyol 
' .. rı idn yapbrılacak vapurların iki 
senede tamamen teslim alınması ka
rarlaştırılmış bulunuyor. Bazı grup 
delege\.:ri ellerindeki işlerin çokluğu 
dolayı.ıile bu müc!d"!tin uzatılmasını 
istemektedirler. Fakat bu talepler 
lmbul edilmiyecektir. Fen heyeti şart
name iu.erindeki son tetkiklerini bi
tirmi§tir. İhale mart sonuna kadar 
bitmiş olacaktır. 

Bir çarpışma 
İstanbul, 13 - Selimiye açıkla

. .nda bir motorla bir balıkçı kayığı 
, __ rpışh "e balıkç kayığı hattı. 

Moskova Radyosunda 
Türkiye için konser 
Geçen kış şehrimize gelmiş olan sov

yet ses artisti Bayan Barsova'nın da iş
tirakiyle 15 martta Moııkova radyosun
da Türkiye için verileceğini daha Önce 

haber vermiş olduğumuz konser, B;. 
Barsova'nın rnhatsızlığı dolayisiyle ge
ri kalmıştır. Günü ayrıca haber verile
cektir. 

Cenubi Amerikada 
tetkikler 

Nevvorkta bulunan ticnret konııey\. 
miz B. Mu:1.aff~r. ce,..ııbi Amerikada b;t. 

tetkik l!C7İsi yapmağa memur ecı;ı · ·· -. 
B. ,. .. ••7affer bu mem\,.ketlcr-t0 ih.-ar- • 

m,.,JJ .. Jerİ,,.;z irin pa7ar arayacak V" 

t,.•k"kl .. rinin neticesini bakRnlıf." bil·· 

rec.,ktir. 

Bir ingiliz firmasının 
isteği 

Londrada Pol B. Beı-lizheimer adm· 
daki firma, memleketimizde Dol. · · 
Oil satan ticaret evlerinin adresleı · · 
sormuş ve kendisine Londra ticaret mü 
messilliği vasıtasiyle gereken malumat 

gönderilmiıtir. 

Hind yağı çıkarılan 

nebat yetiştirilecek 
Milasta bir çiftçi, hindyağı çıkarılan 

nebatın tohumundan ekerek yaptığı d • 
neme:len sonra iyi bir netice al- . 
Milas ticaret odaııı. çok mrkdarda ekil. 
eliği takdirde bu nebatın dış piyasalarda 

sat•l""'"!I' mümkün olup clmadıii•"lt -'· "'
nomi bakanlıiındıu'I sormuştur. ll1?ili da
ire b''"" ; .... ,. ... ıA,.._,.k .. ,,,t;r. 

.~1 f yofı- Karaku,ıu 
Bozarıöııii - İsparta 

Yeni hatlar 23 martta 
açılıyor 

Bo7.anönü - Isparta ve Afyon - Ka
rakuyu hatlarının açılr~ töreni bu a. 
yın 23 Üncü pazartesi günü yapıla· 

caktır. 

Afyon - Karakuyu hattı üzerinde 
heyelan olan kuum düzeltilmiştir. He
yelanı doğuran bir su akıntısının, he
men 40 metre kadar derinlikte gale
rHer kazılarak kaynağı bulunabilmiş 
ve ~u bu suretle akıtılarak toprak 
kayması önlenmiştir. 

Afyon AntaJya hattının başlan· 
gıcını te4kil eden 113 kilometre u· 
zunluğundaki bu hat, Anadolu ve 
Aydm hatları arasında kı&a bir irti
bat sağlaması ve varaca"ı Ant;,h·a li
manı vasrtasiyle dt: Akdenize yf'ni bir 
kavı açılması dofayısiyle de hususi 
bi• ehemiyet taşrmaktadrr. Masrafı 

3 500.000 ıirava varan hu hattın ya· 
pılışı; keııif ihalesi. bir yıl içine sığ
drrılmak gibi cumuriyetin on iki yrl. 
lık demiryolu tarihinde bir hız reko
ru olmuştur. 

İllııirref ik ge•·esi 
Boş yer kalmadı 

Bir yıl Önce öten değerli sanatka· 
rımız İbnirrefik Ahmed Nuri Seki
zinci adına bu gece Halkevin • 
de verilecek müsamerede boş yer kal
madığı için bilet almak Üzere müra
caat edilmemesi Halkevi reisliğiice 

aayın halkımızdan rica edilmektedir. 

B. N. Ali Küçüka'nın 
konferansı 

memleketin kalkınma ve inşa 
hamlelerinde, paranın ancak ikin
ci derecede rol oynadığına inanan
lardamm. Her şeyden evel, yapı
cılık, enerjik, inanlı ve bilgili bir 
insan işidir. Bircok sahalarda ol-
duğu gibi, burada da, yapılan ve
ya yapılamamış kalan işleri, baş-

"Ulu~,, un Dil Yazıları 
Anulya. 13 (A.A.) - Halkevimız 

bugün önemli saatlerinden birini ya,a· 
dı. Denizli saylavı Necib Ali Küçüka 
salonumuzu doldurup lafıran büyük bir 
kalabalık önünde inkilib konusundaki 
ilk konferansını verdi. Antalyanın inki
laba yürekten bağlı hallwıın ruhların
da heyecan yaratan konferans zevkle 
dinlendi. Ve bir çok yerlerinde alkışlar• 
la kesildi. Halk konferanstan aynlırkcn 
türk inkilabının harikalarım dinlemekten 
duyduk.lan gurur ile devrin büyüklerini 
saygılarla andı. 

larında bulunan adamların kapa
sitesiyle ölçmek zorundayız. 

Çok daha dar imkanlar içinde 
çok daha büyük işler başarmış bir 
belediyeye rastladığımız zaman, 
bunu, basında layık olduğu adam
ları bulmak taliine borçlu olduğu
mı derhal anlarız. 

Belediye reisi ve azaları secim 
yoliyle iş başına geliyorlar. Bun
lar, çogun, hepsi yerli halktandır. 
Ömürlerinde bir defa olsun ufacık 
şehirlerinden dışarı çıkmamış ve
ya. iyi yasamak itiyadını alacak 
kadar bir büyük şehirde o urma
mış belediye reislerimizin sayısı 

oldukcn kabarıktır. Şu halde nasıl 
istersiniz ki onlar. küçüktenberi 
içinde yaşadıkları ve alıştıkları bu 
şehrin kötü ve bozuk taraflarım 
yadırgasınlar. Kendi evinde en 

· basit medeni konfor şartlarından 
mahrum yaşıyan bir insanın düz 
ve geniş caddeler, parklar, abide
ler fantezisine muhayyelesinde 
yer bulamıyacağını kolaylıkla an
larsınız. 

Dahası var: Bu seçilen reis ve 
azalar, onlara rey temin etmiş o
lan şehir halkının ve bunlar ara
sında bilhassa sözü geçen bir zen
gin zümrenin isteklerini kolla
mak zorundadırlar. Halbuki çok 
küçük bir azlık teşkil eden bu 
zümre şehrin her tarafına dağıl

mıs olan evleri ve arsalariyle, be
lediyenin, her yapıcılık hamlesin-
de karşılaştığı bir engeldir. 'Bu 
zümreden birinin dükkanı yıkıl

mamak için, yeni açılan bir cadde 
daralır veya sapar. Her yeniliğe 
muhalif muhafazakarlar gene bu 
2ümrenin arasından çıkar. 

Medeni şehir hakkında bir fik
ri ve bunu vücuda getirecek tek
nik bilgisi ve görüşü olmıyan, ça
Jışrnalanm şehir halkının arzusu
na deail gelecek menfaatlerine 

(Başı 1. inci sayfada) 

Morfolojik şeklinde vokalle 
biten "gelmeli'' ve "gele'' gibi şe
killerde sondaki ( iy) ve (eğ) ler 
bu (im) rolünü de ifa edebildiğin
den oralarda düşen (im) ler, ben
zetme (analogie) yoliyle ''gelmiş, 
gelir, geliyor, gelecek" gibi sıyga
l<ırdan da düşmüş olacaktır. 

Bu (imiz) mürekkep ek· za -
mirinin fiil tasriflerinde dile ağır 
geldiğini ve bir değişmeye tema -
yül gösterdiğini, bundan önce a
naliz ettiğimiz (ik) şeklinden de 
anlarız. (Orhon) yazıtlarında 
(geldimiz) diye yazılı olan sıyga
nm (geldik) şeklini alması, yal -
nız ( z) nin ( k) ya çevrilmesiyle 
değil; bir de (im) in düşmesiyle 
olmuştur. 

Bundan da anlaşılır ki - isim
lerin sonunda olduğu gibi duran 
(imiz) mürekkep ek - zamiri, fiil 
sıygalarmda ilk önce (im) ini 
kaybetmiştir. İşte ''gelmişiz, geli -
riz, geliyoruz, geleceğiz, gelmeli
yiz" şekilleri bu haldedir. Daha 
sonra bu (iz) İn de ( z) si ( k) ya 
çevrilmiştir. İşte ''geldik'' ve ''gel
sek" şekilleri de hu değişmeye 
varmıştır. Halk konuşma dilinde 
"gelmişik, gelirik, geliyoruk - ve· 
ya - geliyük, geleceyük, gelmeli -
yük'' §ekilleri, ''katışık sıygalar" 

m da bu değişmeden büsbütün ay
rılmadıklarını gösterir. 

Yalnız "iltizam" sıygasmda "ge
leyiz" veya ''gelevüz" ıekli, başka 
bir yol tutarak, hu seriden ayrıl • 
mış, "gelelim" şeklinde görülen, 
"lim'' mürekkep ek • zamirini ya· 
ratmıştır. Eski metinlerde "gele· 
vüz'' şekli çok görülür: (Mevlut) 
daki 

''Bir nasihat kılavu:z illa siz.'-'' 

mınağında olduğu gibi. 

Lt:M 
Bu (lim) mürekkep ek - zami

rini analiz edelim: 
(1) (2) 
(il+ im) 

(J) il: Yapıştığı fiil sıygasınm 
manasını en yaygın ve .,amil bir 

sahaya naklederek oradaki gayri 
muayyen süje ve objelerin hepsini 
bu fiilin anlattığı işte: 

(2) im: ile gösterilen (ego) ile 
birleştirir. 

Bu halde (il im _ lim), öyle 
bir yapıcı süje gösterir ki bunda 
( ~go) - yani (ben) - ile beraber 
onun en geni, sahasında bulunan 
bütün gayri muayyen süjeler or -
takbr. 

(Biz) ve (siz) kelimelerinde ve 
(iz, imiz, iniz, siniz) ek - zamir -
lerinde (ben) ve (sen) süjelerine 
katılan ortaklar, ( z) mıntakasına 
kadar yayıldığı halde, burada o 
sahayı da aşarak ta (l) mmtaka
sma kadar varışın sebebi nedir ? 

Bunu anlamak için ''iltizam sıy
gası" denilen bu "- e li katışık 
sıyga" nm gidişini tetkik etmek 
lazımdrr: 

İltizam fiilleri, gramer tarihi 
içinde iki yol üzerinde yürümiiş -
tür: 

( 1) Bütün öteki katışık sıyga -
larm yürüdüğü yol; (2) emir sıy
gasiyle karışmaya meyleden İs -
tisnai yol. 

''Osmanlı l~hçesi" dediği garp 
Türkçesinin büyük bir gramerini 
yazmış olan Bay Jean Deny (gi -
delim , yapalım) gibi şekilleri 
"emir'' sıygasımn birinci cemi 
şahsı diye alır ve iltizam sıygası
nın birinci cemi şahsını {gideyiz, 
yapayız) şekillerinde tasrif eder. 
Bu, iltizam sıygasınm iki akışı ü
zerinde bir sezgi göstermekle be -
raber, bugünkü kullanışta (gide -
lim) in tamamiyle (gideyiz) yeri
ni tutmuş olduğu hakikatini orta
dan kaldıramaz. 

Bu noktayı iyice izah için, ilti -
zam sıygasının tarihi tekamülün
deki iki akıtı kısaca gözden geçir
mek lazımdır: 

1. "Gide" şeklindeki fiil sıyga
sının sıyga eki ''eğ'' dir. Buradaki 
''i'' bir yandan "y", bir yandan 
da "v" olabilir. İşte "gideyim" 
ve "gideyiz'' tekillerinde bu 
"i = y" değlıimini görüyonız; 

''gidevüz'' şekli ise ''ğ - v'' teba
dülünün örneğidir. Bu sıyganın 
(eğ) eki düıerek (gidem) ve (gi
dek) şekilleri de vücut bulmuıtur 
ki tamamiyle (gittik) ve (gitsek) 
ile birdir. Halk dilinde ve eski me· 
tinlerde görülen "haydi gidek'' 
tollu söyleyi,Ier bu normal teka
mülün İfaretidir. 

il. Yavcq yavaı bu iltizam sıy -
gası mütekamil konuıma şivesin
de silinıneğe baılamııtır. Artık 
bugün garp Türkçesinin ileri ko
nuşma şivelerinde ''gidesin, gide, 
gidesiniz. gideler" gibi fiiller he -
men hemen hiç kullanılmamakta
dır. işte iltizam sıygasının bu şa
hısları kullanılmaktan düştükçe, 
tek başına gibi kalan birinci şa -
hıslar. (iltizam) dan (emir) sıy -
gasına doğru kaymıştır. 

Bu halde emir sıygasr üç şahıs
lı tam bir sıyga haline gelmekte
dir ki tasrifi de &,öyledir: 
Şahıslar (J) (2) (3) 
Müfret Gideyim Git Gitsin 
Cemi Gidelim Gidin (iz) Gitsinler 

Burada (gidelim) şeklindeki 
· ( lim) ek zamirinde yine iki ele
man vardır : 

(1) (2) 
(il +im) 

Bu iki elemanı tam olarak an
lıyahilmek için kelimenin bütün 
etimolojik şeklini yazalım : 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(ig + id + eğ 1 il ...ı.. im) 

(1) }ğ: Hareket anlamına bi -
rinci derece prensipal köktür. 

(2) IJ: Bu hareketin müessir 
ve nafiz bir mahiyette olduğunu 
anlatan failiyet ekidir. 

( 3) Eğ: Bu nafiz ve müessir 
hareketin süje veya objesini gös -
~rır. 

( 4) il: Bu süje veya objeyi gay
ri muayyen, J8lllil bir sahaya ka • 
dar yayarak çokluğunu, sayısızlı
ğını anlatır. 

(5) im: Bu sayısız süjeler ara
sında (ego) nun da bulunduğunu 
gösterir. işte (lim) ek - zamirinin 
de mahiyeti bundan ibarettir. 

I. N. DiLMEN 

Tütün için bir komisyon 
Pek yakında tütün ihracatını arttır• 

rrak için gereken tedbirleri konutmak 
ve bir karara varmak üzere ekonomi ve 
giunriılı. ve inhisarlar bakanlığı delege
lerinden mürekkeb bir komisyon kuru· 
lacagı haber ahnmıJtır. 

Motosiklet kazası 
Saraceddin adında biri idare ettiği 

motoıı" letle, son &Üratle Akköprü cad
de!inden Çiftlik iatikametine doğru git· 
m kt i en karşısına çıkan 8 yaşlannda 
1 sım"te çarparak yaralanmauna sebebi
yet verd"iinden yakalanarak adliyeye' e 
rilmi tir. 

Zilede yumurta murakebe 
komisyonu 

Dahilde yumurta toplama merkezle· 
ri olan y rlerde murakabe komisyonu 
toplama h kkındaki yeni yumurta nİ· 
zamn.tmesi hükümlerine göre, ilk dala 

o arak Zilede bir komisyon kurulmaı
tur. Ekonomi bakanlığı buraya bir yu• 
m rta ekrperi göndermek istemektedir, 

Kızdayın kongresi 
Öteygun çoğunluk olmadığından 

yapılamayan Kızılay Ankara merke. 
zinin ongresi, bugün saat 1 S de Ha
vuzbaşındaki Kızılay genel merkez 
binasında yapılacaktır. 

Bir düzeltme 
Di:nkü ayımızda yerleri de~· " 

emniyet direktörleri arumda Konya em• 
niyet direktörü B. Kerim Hakanye, E· 
dirne emniyet direktörii B. Ahmed De· 
mir B"tlise yazılacak iken bir yanlışl k 

olmu~tur. Özür dileyerek clüzeltinz. 
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Havas 
bir 

• 
aıaıısının 

hal:.eri 
(Batı 1. İnci sayfada) 

llİıt.n namına Roıetti İftirak etmiıler
ılir, Toplantıda ittifakla ve hiç bir ihtİ· 
'-.t kaydı ıerdetmeden, Lokarno and· 

latınaıı ve Ren havaliıinin tekrar it .. :i 
kaı-tıunda Franıa ve Belçika tarafın
dan seçilen hareket tarzı taavib edilmiş
tir. 

Kiiçük antant ile Balkan antantıru, 
l.okarno da beraber olduğu halde, and· 
'-ırnaların tatbikini her türlü vasıtalar 
İle müdafaa etmek kararındadırlar. 

Anadolu Ajansının notu: 

Tahkikatımı:&a göre, Türkiye dele
leıinden bu eaaata bir malumat mer

lte.ze 11elmemiştir. Şu halde bu tebliğ, 
J'G kamilen uydurma, veya bir deiif
fİrrnedir. 

Herhalde hükümetin haberi olma
dan Türkiye'nin bir teahhüde ııirİf" 

lti«•İnin emrivaki olabileceiine aklı 

...,ında lrirnn inananı~. 
Atina, 13 (A.A.) - Eıtia pzete· 

tiain Pariı'ten alarak neırettiii bir tel

l?afa ıöre, küçük antant ve Balkan 
.. tanb, müıterek bir teblii ile ve hi~ 
l.ir ihtiraz kaydı zikrebneden Fransa 

..._ Belçika'mn Almanya'ya karıı aldık

Ja... tavır ve hareketini tanib ettikleri· 
ili ve andlaımalara ve bu meyanda Lo. -DO paktına NYll l'ÖSterİlmeaİnİ her 
tiirlü vuıta ile müdafaa edeceklerini 
laiıd inniı tir. 

.Eıtia sueteıi, bu tebliğ ile, Balkan 
llataıabnın ve bu arada Yunanistan'm. 
Balkan a.ınırları dııında da bazı teahhüd· 
lere ıirmiı olduğunun sabit olduğunu 
h~ta ve bu noktanın, Çalclaris hii· 
laimeti tarafından. Cenene protokolun
clan ıizli tutulmuı olduiunu ilave et· 
-.ktedir. 

Venizeliıt sazetel•, Balkanlar eh· 
..... her türlü teahhiide ıiddetle muha • 

Wet etmddedar. 
Atina, 13 ( A.A.) - Atina ajaa.11 

~yor: 

Küçük antant ile Balkan aatanb de-
1.selerinin B. Titüleako'nun reialiii al .. 
bnda, Cenevre'deki toplanbsına dair 
Havas ajansı tarafından yapılan neıri· 
ht dolayiıiyle aalahiyetli mahfiller, •· 
faitdaki bilgileri vermektedir: 

Y unanistan'm delegesi, B. Politiı, bu 
toplantıda butunmamııtır. Y almz, Bal· 
ilan antantı eski reiıi B. Titüleako tara
fından görüt teati etmek üzere yapılan 
bir çağın neticeıi o~arak, Yunaniatan'
Sb milletler cemiyeti nezdinde daimi de· 
legesi B. Rosetti, teaadüfen orada bu· 
Lınmuıtur. B. RoseUi, Havas neıriyatı 
hakkında izahlaı· istediği vakıt kendisi· 
be bunun gazetelere B. Titüleako'nun 
aörüıünü tebliğden ibaret olduğu ceva
lu verilmiştir. Şaraıı muhakkaktır ki, 
lı:endi hükümetinden talimatı olmadıkçı 
)'Unan delegesinin Balkan antanb namı• 
na ne§rolunan bir tebliğe iştirak etmesi 
Lnkansızdır. Esasen delegeye bu yolda 

biç bir talimat verilınemiıtir. 

Atina, 13 (A.A.) - B. Çalda
riı tarafından yapılan bir talebe 
cevab olarak başbakan B. Demir
cis, bu hususa dair olan dosyanın 
aözden geçirilmesinden anlaııldı
'ına göre balkan paktı Protokolu
bun Cenevrede imzası esnasında 
)'Unan dış bakanı B. Maksimoı 
hu imzayı koymakla Yunanista
nm balkanlar dışında hiç bir ta .. 
ahhüd altına girmemiş olduğunu 
tasrih etmiş ve öteki imza eden 
devletler bu aaralıalı kabul etmit
lerdir. 

600 1\11 ilyon 
Dolarlık harb tahsisatı 
Vaıington, 13 (A.A.) - Senato 

kı-edi komisyonu, barb bakanlığı için 
6oo milyon dolarlık tahsisat kabul et
bli!tir. Böyle bir kredi ıimdiye kadar 
lı)a görülmemİ§tİr. 

Habeş harbı haberleri 
5. inci sayf amızdadır 

1 DIŞ H 
Londra görüşmelerinin 

(Bafı 1. inci saylada) 

emrivaki kartıımda yapılmasını rf'ddet· 
tiği bildirilmektedir. Meseleyi gözdc!n 
geçirmek üzere hususi bir komite kıı

rulacağl söylenmekte ve bu husu~ .<ı 

Danimarka, Portekiz, lıpanya ve Tür
kiye ile bir Danimarka devletinin adı 

geçmektedir. Bu komitenin karan Al· 
manyaya bildirilerek, onun muhakkJk 
gibi olan red cevabı hakkında konsey, 
asambleyi karar vermek üzere fevkalade 
toplantıya çağıracaktır. 

** il: 
Havas ajansı, B. Litvinofun, Lo· 

ka.rno pakbru imzalayan devletlere 
muhtemel bir alman taarruzunu önle· 
mek için bazı teklifler yapmayı dü
§Ündüğünün Sovyet diplomatik mah
fillerinde söylendiğini, Moskovadan 
öğrenmiştir. Aynı mahfiller, Lokamo 
devletlerinin bulduğu uzlaıma çare
leri Almanyac:a reddedilirse Sovyet
ler Birliiinin, zecri tedbirler de da
hil olmak üzere Milletler cemiyetinin 

kararlarım tatbika hazır olduğunu 

bildirmektedirler. 

88. Titüle•ko, Litvinof ve Avenol 
pertembe aktamı Londraya varmıt

lardD'. B. Litvinof B. Flandenle dün 
yarını aaat kadar gÖrÜ§mÜ§tür. Fran
sız devlet bakanı B. Pol Bonkur dün 
tayyare ile Londraya hareket etmit
tir Milletler cemiyetinin türk ve Da· 
nimarka azalan da Londraya var. 
mıtlardır. 

Dün ıabahki komite toplantı$ı 
Londra, 13 (A.A.) - Lokarno 

devletleri delegelerit bu aabah, bir 
komite toplanbaında görüımelerine 

d:nm ebnitlerdir. 

Bu hususta Preu Auociaation di· 

yor ki: 
"Bu sörütmelerde B. Hitlertin 

Karlaruhe'de aöylediii nutuk inceden 
inceye gözden seçirilmiıtir. Aynı za
manda. Bitlerin Londradaki alman 
büyiik elçisi vaaıtasiyle gönderdiii 
tebliğ de gözden geçirilmiıtir. 

Dq itleri bakanı 8. Eden, bu aa
bah Lokarno devletleri ile görüıme· 
den önce B. Baldvin ile uzun bir ko
nutma yapmııtll". 

Londra, 13 (A.A.) - Lokamo hü
kümetleri delegeleri, öğleden sonra 
görüımelerine batlamıılardır. Bundan 

az önce dış. bakanı B. Eden ile Al
manya büyük elçisi arasında bir ko
nuşma olmu§tur. "Press Assocation"· 
un bildirdiğine göre, milletler cemi
yeti konseyinin C\'-nartesi toplantısı 

pek kısa s!irecek ve başka bir güne 
bırakılaca!ctrr, Bunun sebebi. Lokar. 
no devletlerinin kendi görüşmelerini 
daha Önce bitinnek arzusunda olma
larıdır. 

Tovlwıtıdarı xonnı <:ılwrılan 
teblig 

Londra, 13 (A.A.) - Lokarno 
devletleri konfernası bugünkü toplan
tısını saat 17,15 de bitirmittir. 

ilk önce İngiliz delegeleri Hali. 
faks ve Nevil Çemberleyn ayrılmışlar 
ve hemen arkalarından da İtalyan de
legesi Grandi çıkmıttır. O teki delege
ler biraz sonra gİbnişlerdir. 

Kurulan küçük komite, Van Zee
land'ı bir karar sureti hazırlamaya 
memur etmittir. Bu karar auretinde 
şimdiden Üzerlerinde anlaşılan nok. 
talar tesbit olunacak ve vaziyeti göz
den geçirmek ve ilerde tutulacak ha
reket tarzını çizmek üzere de bir tali 
komite kurulması teklif olunacaktır • 

Toplanh hakkında ıu tebliğ veril
miştir: 

"Lokarno andla,masını imzalayan 
devletlerden üçünü temsil eden kü· 
çük komite, bütün gün vaziyeti göz· 
den geçirmeye devam etmiştir. Gö
rüşmeler ilerledikçe daha sıkı bir gÖ· 
rüş yakınlığmm bariz bir şekil aldığı 
hoşnudlukla görülmüttür. 

Komite yarın tekrar saat 17 de 
toplanacaktır." 

Fransız mahfillerinde bugünkü ko
nuşmalardan sonra bariz bir hoınud
luk görülüyordu. 

Hiç bir karar verilmedi 
Londra, 13 (A.A.) - Bugünkü top· 

lantılarda her hangi bir mahiyette o
luraa olsun hiç bir karar almam.amıt

hr. 
Ancak öyle anlaıılryor ki, fran

sızlar ve belçikalılar Lokarnoyu İm· 

za eden devletlerin ne tekilde olur. 
aa olsun harbcı hiç bir tedbir düşün
medikleri fakat düımanca mahiyette 
olmamak üzere gerekirse almabilecek 
tedbirlerin tetkiki lazım geldiği hu· 
susunda temayül ebnektedirler. 

Milletler cemiyeti konsyei Alman· 
yaıını LokanıCP pakbnı bozduğuna 

L R 
ikinci günü 

dair olan Lokaroo devletleri kararını 
öğrenecek ve bunu resmen tesbit ede. 
cektir. 

Konsey toplantısında 
gi>riişiilecek şeyler 

Londra, 13 ( A.A.) - Royter bildi· 

riyor: Milletler cemiyeti konaeyinin 

yarınl<i toplantısında fransız ve Belçika 

delegelerinin tezlerini anlatmaaına inhi· 

sar edecektir. Başka delegeler de söz 

söylemek isterlerse bunlar da dinlene

cektir. 

Konsey tekrar pazartesiye toplana. 

cak ve bir raportör seçilecektir. 

Bundan ıonra konsey önümüzdeki 

haftanın sonunda gene Londrada top· 

(anacaktır. Bu toplanh, Flandenin Pari.1e 

giderek kabine arkadaşlariyle görüştük

ten sonra tekrar Londraya döniifün
de olacakbr. 

8. A venol ve Titüleıko ile Polon:'a 

elçisi bugün öğleden sonra dıt bakanlı

ğına uzun ziyaretlerde bulunmuılardır. 

Samldığına göre B. Avenol, milletler 

cemiyeti konseyinin yannki toplanbı' 

için son tedbirleri almak üzere lazım 
gelenlerle görütmüştür. 

R~n'de 20.000 alman askeri var 
Londra, 13 (A.A.) -Almanya. gay· 

rı askeri mıntakadaki kuvvet meYcudu· 

nun yirmi bin ki!i olduğunu resmen 
tebliğ etmiştir. 

Londra, Berlinle göriişmedi 
Londra, 13 (A.A.) - Resmen bil-

dirildiğine göre, İngiliz hükümeti Ber

linle görüımemit ve Berlin tarafından 
da gerginliği giderecek hiç bir teklifte 

bulunulmamııtır . 

Alman bü)·iik elçisinin dq 
bakanlığı ziyareti 

Londra, 13 (A.A.) - Alman büyüle 
elçisi saat 17 de Lokanıo konferansı 

başlamak üzere iken clıt bakanlığma gel
miıtir. Elçinin bu ziyareti hayret uyan· 

dmnııtır. 

Londra, 13 (A.A.) - Alman elçisi 
fon Höş, bugün dıt bakanbğnıa yapbğı 

ziyarette hukuk müıaviri sir Villiam 
Malkin'le görüşmüştür. Cörüıme deni% 
meseleleri üzerinde cereyan etmiıtir. 

.~en hctdısesinin ve•ikaları: Ren'Jeki a• kerlik dıfı bölgenin almanlarca işgali üzerine Fransız. askerleri tarafında. 

1 İfgal edien §O rlı sınırında Majino hattındaki istihha mlnrdan (Ja:zıları 
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DOLA Yl~IYLC 

• B. Bitlerin yenı 
bir nutku 

( BQfı l. inci 11ayfcula) 

" - Soa üç aene zarfmCla, biç kim .. 
nin yapam:.dığı İJİ gerçeldeıtirdim. Al
manya'ya bak beraberliği temin etti :ı. 
Almanya'nm kudretini canlandırdım. Ku
manda birlijini gerçekle§tİrdim. 

Arsıulusal anlaşmaz..i<ıara, A zr 

içinde kulland:ğım usullerle halletme, 
arzusundayım. Avrupa, Aımanyanın .ta· 

duğu gib~ çok küçük bir sahadır. .t>:ı 

aııha içinde, kendi an'anelerıne sadık 

ve milli alm yazısına güven besliyen ay. 

m aylelerdcn milletler yaşamaktadır. ~i· 

yui ıınırlar değişebilir. Fakat millet. 
ier arasındaki sınırlar asla değişmez. 
Bir millete tahakküm etmek için, onu 
milliyetinden ayırmak saçmadır. Almaa
:ra ne Lebistan'a, n~ Belçika'ya, ne de 
bu mem!eketlerle ittifak andlllfmalan 
yapmış olaa Franaa'ya taarruz etmek 
niyetinde değildir.'' 

B. Hitler bundan sonra So~7et Rus. 

ya'ya tiddetli hücumlarda buhuımut "! 

fU sözleri ilave etmiıtir: 

''- Son dafa bir sulh tedifi yaptım. 
25 senelik bir sulh teklif ediyonun. Bir 
gün o.up da, Ren üzerinden uzanan "'
terin yapıa bir sulh için birleıtiiini 
gÖ~ek en büyük emelimdir." 

B. Şuşnig Budapeşte, de 

Budapeıte, 13 (A.A.) - Avuıtur,.. 

batbakanı B. Şu§nİg, refakatinde dıt it&o. 
ri bakanı ile dıt itleri bakanlıjl )"Üks~ 
memurt.ı.n ve ekonomi bakam oldup 
halde, buraya gelmit ve durakta Maca· 
ristan bqbakanı Gömböf, Mac:a · 
dıı itleri bakanı ve Avuıturyanıa B.t· 
dapette elçisi tarahndan kartdanmııtır. 

lki gün aürecek olan bu Ziyaret e.
aaaında .,: .. aıaa Avuaturya ve Maca. -
tan ticaret andlaşmumın tathiki do!.t
yiaiyle ıoa aylar zarfında çıkan tica 'İ 
aiyaıet üzerindeki süçlükler bnuıuta

ukbr. Bu ziyaret emumda, •rr - -ı .~ 

yaat-ı.·ya ile Çekoıloffkya ansr::;da:.i 

son ıörütmeler neticesinde ortaya ç.
lmn nziyet de bal ofo.,l\c,.kt11" . 

GizU bir toplantı yapıldı 
Budapeşte, 13 (A.A.) - A

vusturya başvekili Şuşnig, dış ba
kanı .ler~er Valdeneg bugün öğ
leden sonra başbakan Gömböş "e 
dış bakan Kanya ile gizli bir top
lanb yapmışlardır. iktisadi ve ti· 
cari meseleler yann görüşülecek
tir. Sıyasal mahfillerde bugünkü 
karşılaşma esnasında dört devlet 
adamının bütün ar1nulusal vaziye
ti ve bu vaziyetin Tuna bavzası 
üzerint .. olan tesirini gözden gecir
dikleri sanılmaktadır. Aynı '!a· 
manda gelecek hafta toplanacak 
olan Roma konferansı için hazır
lık göril~m,.J ,.. .. : ~ ....... ..,,J"'lı '""ır. 

,; 

Ren işi hakkında 

l'ravdanm bir başyazuı 
Moakova, 13 (A.A.) - ~ravda ga. 

zetesi, Lokarno meselesi hakkında 

yazdığı bir baımakalede diyor ki ı 
Alman hükümet.inin dünkü tebli· 

fi, §antaj ve tehdit tabiyeainin deva· 
mmdan ba,ka bir şey değildir. Alma11 
fqistleri, ilendi hareketleri karıısm-

' enerjik tedbirler ahnmaundaa 
lı..orkmakta ve bütün kuvvetleri ile 
bunun önüne geçmek istemektedirler. 
Dünkü tebliğinde, alman bükümeti. 
sulh sözlerinden tehditlere geçmiş ve 
ıantaj yaparak garb kom~ularmı kOl\o 
kutuuığa yeltcnmi~tir. 

Hitler tvafından ileri sürülen mu
ahetlenin, ••hiç bi>.· tazyik olmaksızın,. 
yapdmı§ ilk anla~mayı teşkil edeceği 
hakkındaki söz, gülünçtür. Bu söz. 
Almanyanın Ren'i bir askeri karar
gah haline soktuğu ve toplarını kom
şular1na doğru çevirdiği bir zamanda 
söylenmektedir. Böyle bir muahede, 
ancak alman fa~izn;.bin pençesine 
düşürmek istediği kimselerin znfıru 

ifade edecektir. Sulh dostlilrmın me
taneti ve teyakln~zu m:lt~cır.:i.ı.l4'!1'C şu

nu isbot etmdid!r ki cc:::ı r,::rmek" ı :r.İu 
Dlilletlcrin süki!neti İ~ll<\1 olıınamaz. 

yapılamaz.,. 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
- ~ - __.._ ·-- .... ---

Alman olutu karşısında fransız gazeteleri 
Almanyanın, Lokarno paktını çiğneyerek, Veraay antllapncuı gereğince askerlik dı§ı tu 
tulmuı olan Ren bölgeıini fili olarak aıkeri işgal altına almakla yaptığı olut kaTfııında 
lranıtz basını büyük bir heyecan ve aıabiyet göstermekte devam ediyor. Bununla beraber, 
gazeteler ihtiyatlı ve temkinli davranmakta ve ıidtlet tavıiyeıin de bulunmaktan çekinmek 
tedirler. 
Radikal partiıinin ileri gelen ıellerinden Emil RO§ La Repiiblik gazetesinde yazdığı bir bet 
ketle, B. Hitler'in fahıi otori teline güvennelı bu kadar cür'etli bir harekete geçtiği sırada, 
Franıa'nın, btJJında kendini idareye layık adamlan bulamaması yüzünden iç kavgalarla uğ 
ra§tığım anlatarak diyor ki: 

Bir tek adamın hüküm sürmesini 
metcttiğim mi söylenecek ? 

Hayır, Fransa'nm kendi tarihini 
hatırhyabm. Franaa ancak on birinci 
Lui, dördüncü Hanri, Riıliyö, Maza
ren, Robespiyer ve Sen • Jüst'ün ida
reai altında, kendini aevkedecek bir 
irade bulduğu zamanlar, karar ver -
mek için, fransızlann aıkm ferdci • 
likleri dolayısiyle herhangi bir mese
lede mutabık kalmalanna imkan ol· 
mıyan bunca adamm fikrini danıf • 
maya mecbur kalmadıiı zamanlar 
büyÜktü. 

Yaklaıan ve adı harb olan • e§i
ğiode oyruyacağ1ID1z ve saflarımızı 

sıklaştırarak bir kere daha takdire 
layık olacağımız - hadise kar§ısında 

bu satırlar bir ısyan haykırışıdır, 

harb etmİJ olan 1rollelrtif ıayretia 
kıymetini bilen ve verilecek menfi ce
Yah ilrerine teredclüd etmeden, o 
kahraman Fransa'ıun 17 aenedenberi 
kendine layık tefleri bulmuf olup ol
madığmı aoran bir neslin 11yan hay

k'"pdrr. 

ENERJiK KARARLAR MI ? 

L'Eko de Paris gazetesinde Perli· 
naks ya.zıyor: 

Lokarno'nun Ren hakkındaki bü
kümleri İngiltere ve İtalya tarafın -
dan garanti altına alınmııtır.. Roma 
hükümeti, pazar günü, petrol ambar. 
goau tatbik edildiği takdirde artık 

kendisine güvcneıniyeceğimizi bize 

bildirdi. Berlin'in diplomatik mahfil
leri, ltalyanın bu tehdidi yapmakla 
kalmadıiuu ve Hitler'in faıist hükü
meti yönünden korkacak bi.r ıeyi ol· 
madığına dair inanca alınq olduğunu 

bile sanıyorlar. Eaaae•, Afrika'da 
yıpratıcı bir sefere ıiripnit olan ltal· 
ya'am Anupa'da bir harekete girq -
meye muktedir olmadığı da ortadadır. 
Geçerken tuna da İpret edelim ki, 
l..okarno rerejjnce, ne garantilerin, 

ne de ~anti vennjı olanların and -
laımacbn çıkmaya haklan nrdır; 

ancak milletler cemiyeti onları l:na 
bağlarmdan çözebilir. 

Şimdi İngiliz garantisi ne olacak 1 
Ren paktmm 4 üncü maddesi gere • 
ğince, lagiltere. tecavüz halinde, te • 
cavüze uğrayan memlekete bütün 
kuvvetlenyle yaninn etmeye ınecbar
dur. Geçen sah, B. Flanden, B. Eden
den doğrudan doğruya bir sual soru
yordu ve lngiltere'nin cevabı gelecek 
pazartesi için vadedilmi§li. Ne yazılı 
ki aynı dördüncü madde, garanti ver-

mit olan devletlere, mesuliyetlerini 
milletler cemiyeti koııseyine yükle -
mek müsaadesini veriyor. Londra'da, 
yedi aydanberi kollcktif emniyete çok 
ehemiyet verildi ve bu sistemin nis
beten ikinci derecede olan bir mesele 

Üzerinde tatbiki için ellerinden geleni 
yaptılar ve biz bunu çok ciddiye al -
dık. Şimdi alman meselesi, enerjik 
kararlar istiyor. Bazıları tarafından 

bize karp ileri sürülecek delilleri bil
miyor değiliz. Her §eye rağmen, fi _ 
kil' ihtili.flan, pek vahim olan bir va. 
ziyeti maskelemeye yaramamalıdır. 

Bundan başka, İngiltere, andlaşma -
larm tek taraflı ihlali aleyhinde 17 
nisan tanhinde Cenevnede verilm · o
lan karara rey 'ftrmi,tir. 

Bilinmesi li.zmıgelen nokta, Al • 
mananın, şarkta istediği gibi hareket 
etmek için, Ren'i istediği gibi tahkim 
etmesine müsaade edilip edilmiyece -
ğidir. 

lHTlY ATLI OLMAK 

Piyer Bernüs, Lö Jurnal dö Deba 
gazetesinde ihtiyatlı ve pratik ola . 
lım tavsiyesinde bulunuyor: 

Hadiseler meydanda, şimdi bun . 
lan soğuk kanlılıkla tetkik etmek la
zım. intizamsız ve pıU1'suz tetebbüs
ler'n zamanı değildi.. ilk borcuma :ı 
derin düıünmedcn hiç bir fey .öyle -
memek ve hiç bir ıey yapmamaktır. 

Fransa ve lngil re hükümetleri, bu· 
günkü hadiseyi hazırlBDUf olan biri
birini kovabyan vakaalar karıısmda 

tedbirsiz .e mecalsiz davranmak ba
taamda bulunmapardır. Şuunuz ka -
rarlar verdikleri takdirde bu ltatala. 
rını tamir etmiş değil ancak ağırlaı
tırmış olacaklardır. Heyecana kapıl· 
madan görüşsünler, en münasip ve 
en manbki görülecek bir hareket tar
zmı seçsinler, bugün için söylenecek 
§ey bundan ibarettir. 

ALMAN SiY ASASI 

L'Enlormayon'da B. Lcon Şaımon 

endqeli llörünüyor: 

Lokarno gibi bizzat kendileri ta -
rafından teklif edilmiş olan andlaı • 

maları paçaYTa telakki etmif olanlar, 
timdi bize yeni andlqmalar imza.la· 
mayı teklif ediJOl"lar; fakat bir and
lapaanm yırtılması gibi bir hareket, 
dostça bir jest aayıla111a2. Pelr bü • 

nerli bir ifade kullanılarak fanua 
enerji Ye iradesini ymnUf&tmaya bey

hude yere uiraııbyor. Buna mUYaf • 
fak olamıyacaklardır. Almanya Av · 

rupa'ya sözünü dinletmek istiyor. 
Hangi yeni bir andlapna bizi, bugün 
inkar edilmiş olan hükümlerden daha 
fada mı emniyet altına alacaktır Al
manyayı idare edenler, yeniden silah... 
lanmaya karar verdikleri zaman Ren 
bölgesini iıgal etmemiş olduklarına 

pİ§manhklarını aöylüyOl'lar. Her şey 
onlar için oportünlük meselesidir. 
Onlar için hak diye bir şey yoktıır. 

BECERlKSIZLlI' iSTEMEZ 

Bütün gazeteler ihtiyat tav.iye e
diyorlar. L'Entransijan'Ja Gallis 
şöyle yazıyor: 

8 Hitler, gazeteler vasıtasi) le 

saf halka hitab ettiği zaman bize 
ynkınfaşmaya hazır oldu~unu haykı· 

rıyor. Kcnd. bürosunda bizim elçimiz. 

le konuşurk"'n de bambaşka türlü 
söylüyor. ve gördüğümüz tek yakm· 
laşma, onun askeri kıtaları tarafın . 
dan yapılıyor. 

Vaziyeti tetkik için öğleyin bir ba
kanlar heyeti toplanıyor. Aynı saat . 
te. Hitler Rantag önünde söz söyli. 
yecektir. Berlin'de beyanatının dün. 
yayı hayrette bırakacağı söyleniyor. 
Bu sözler ne olursa olaun, Ren yo . 
!undaki askerlerin çizmelerinden da

• e fazla gürültü uyandıramıyacaktır. 
Bununla beraber sükutumuzu ve mu· 
hakeme aerbestimizi muhafaza ede
lim Bir tek beceriksizlik Allah hilir, 

bizi ner lere sürükler. Halbuki, Av 
rupa'nm. altı aydanberi beceriksiz 

Jiklerden baska bir şey yaptığı yok • 
tur. 

REN'lN MÜDAFAASI 

B. A • L. Jön, Ren'de müdafaanın 
hem Fransa ue hem de lngiltere la • 
rafından lemin 'ldilmesini istiyor: 

Başbakan Hitler'in aon jesti iki de· 
neme teşkil eder: Evvela Almanya 
için Avrupa'nın geri kalan kumım 

harekete getirmeden bazı andlaşma
ları çiğnemekte nereye Jcadar gidebi
leceğinin denenmeai. 

Fransız - İngiliz birlitinde de daya
nqına derecesini. denenmesi. Birkaç 
ay önce, Akdeniz için, lngihere 
F rama 'dan ba21 iaancalar istedi. Ba 
inancalar Yerildi.. Genel Jnnmaylar 
g~tüler. Kara. deniz .e Jaaya için 
askeri aniapnalu yapıldı- O zaman, 
Cihraltar, Malta. Mısır tehlikedeydi.. 

Bizim için Ren, MiSii' -n Malta'dan 
ehemiyetlidir. 

Franaa'mn lngıltere için yapbğı -
nı f "'illere de Fransa için vapmayııı 

14 MART 1936 CU t 

Renin işgali ve ingiliz basını 

l\IUAHEDELER YIRTILDI 
8 Mart 1936 tarihli Sunday Times 

ı:azeteri "Muahedeler yatıldı - Al
manyanın yeni hamlesi" ba§lığı altın
da yazdığı bir bqmakalede diyor ki: 

Eğer tehlikeli bir dünya içinde ya
şadığımız.dan ıüphelenen kimse var
sa, dünkü hadiseyi göz öaüne getir· 
sin. Alm~nlarm hücumu karırsuıda 

Fransa, hemen ne sibi bir emniyet 
tertibab alabilecektir? 

Ren yöresi V eraay muahedesince as
kerlik • dı§ı edilmiıti. Bugün artık, 

bu vaziyet ortadan kalchnlmıı bu
lunuyor. Almanya, hiç bir haber ver
medi, münakaşa etmedi, pazarlığa gi
rişmedi. Bu sahaya askerlerini gön· 
derdi, kestirme yoldan iti hallediver
di. 

Bir işi halledebilmek için "emı i
vaki" e baş vurmak ilk defa olarak 
yapılmıyo\". 

B. Hitlcr, mecburi askerliği iac'e 
elliği, ağır topçu bulundurmak yaM. 

ğını kaldırdığı, alman hava ve deni-z
al'.J kuvvetlerini muahedeye karpn 
olarak yeniden kurduğu zaınan da 
böyle hareket etmiıti. 

Alman diktatörü önce bu iıleri 
yapmış, sonradan ilan etmİ!tir. O. 
çok fazla ihtilafa düşmüı ve sıkışmı§ 
olan A vrupaya muva.ffakiyetli bir ıu
rette meydan okumu!, kafa l•lmU!· 
tur Bu sefer de muvaffak olacaktır. 

Fakat bu çeıid zaferler, hakikatte 
neye mal oluyor? Bunlarm her taraf

ta &ilihla.omayı: arbrmaia yaram•k 
tan bqka ne mi.nau vardO"? Büyük 
milletler, emniyetsiz yqayamazlar. 

hazır mıdır ? Bugün bütün mesele 
bundan ibarettir. 

Ve Almanya'nm, bazı ıart1ar al · 
tında, Cenevre'deki yerini yeniden 

alm k hakkmdaki teklifine bu mese
le hakimdir. 

Bu teklif çok hünerli hesabfan . 
mıştır, çünkü lnciltere'nin gizli biT 
dilew• i gel'çekleştinnektedir ve bu 
itibarla İngiltereyi uzlapnaya meylet
tirebilir. 

HE ARAFT AN TEHUKE 

Liberte gazetesinde B. Raul dö 
Nolva, her tarafta tehlikeler görüyor. 

Dünyaya şöyle biT bakmız. Ne gö
rüyorsunaz? 

Sovyet Rusya, dış Mongolistan'ı 

işgal ettiği takdirde Japonya ile harb 
edeceğini btldiriyor, Ye Japon askeri 
mahfilleri SoTyetlere kaJ'!ı daha e • 
ner jik bir politika temini için sek • 
~ üyük adamı öldürüyorlar. 

lngiltere Jtalya'ya düflll&n muame
lesi yopıyor ve: Milletler Cemiyeti •· 
Ul!J deYietleri, bir harb çıkarmayı bt 
le göze alarak Mwıolini'ain izerine 
aaldınyor. ltalya'da, zaferlerine da
yanarak, kanunun kendisine mate 
edihnesini reddediyor ve milletler ce
miyetiyle lngi1tere'ye kafa tutayor. 

lıte. çok iyi seçılmiş olan bu esna. 
dadır ki, Almanya, biz.e kartı .on 
mer'i kalan teahhüdlerini de inkir 
edivor. 

Onlar, bunu ya muahedelerde yahud 
da silahta ararlar. 

Eğer muahedeler birer kağıd t<>-' 

manndan baıka bir şey değillerse or .. 
tada kala kala silah kalır. 

Şimdi a.vam kamarasında kim b.
yaz kitabın aleyhinde bulunabilecek? 
Çetin realiteler bunu meneder. 

Bu metodun yeni olmadığını sÖY. 
lemiıtik. "Önce vur; sonra konu~" 
sözü Prusya Militarizminin eski bir 
prensipi idi. Bugün de öyledir. AlınaJI 
dış bakanlığının bu sıyasaısı bugün 
milletlerarası sahneye nakledilmiştir .. 
Bu hareketler yankılar uyandırmıyıı• 
cak mıdır? Sizi birdenbire yumrukh· 
yabilecek ve sersemlediğiniz zaman 
kendi şartlannı sürebilecek bir ada• 
mm yanısıra içiniz rahat olaJ"ak naSJI 
yÜrüyebilirsiniz? 

B. Hitlerin şartları, dün fevkalii• 
de toplanan Reichstagda söylendi. 
Büyük garb devletlerine birer not• 
ile bildirilen bu karar ilgili dıt ba• 
kanlıklarında herhalde aabn' •e dik
katle incelenecektir. 

Bu notada tark Ye garbda teca
vüz etmemek paktlan yapılması da 
teklif edilmektedir. j'akat prkta 
Rusya bu pakta sirmiyecek, yalnıs 

Almanya ile sınırı olan devletler gi• 
rebilecektir. 

Böylece Almanyanın Rusyayı v• 
yahud Ukranyayı istila edebilmek 
iç:.1 bunlardan birisinin suç ortaklığı
nı satın alması lazım gelecektir. 

Rendeki askerlik - dıfı bölgenin iş• 
gal edilmesi, farkta•böyle bir hareke• 
te geçildiği takdirde Fransanm AJ.. 
manyayı arkadan vunnasma engel o
labilecektir. 

Almanyada son zamanlarda ~
vetli bir surette silahlanmış olan Rus. 
yaya kar§r duyulan derin köklü bir 
korku bulunduğu şüphesizdir. Bo his• 
lerin Hitler politikası üzerine tesirler 
yapını, olduğu da aıiki.rdır. 

Almanya da, komşulan gibi kor• 
kusund;ın dolayı harekete geçiyor. 
Ortada daha tehlikeli hisler yoktur. 

B. Hitlerin yaptığı tekliflerin de. 
ğeri, onu alan devletlerin alman te
ahhütlerine güvenme derecelerine 
bağlıdır. Bu güvene diktatör bugÜıl 
ıiddetli bir darbe indirmiştir. Bunun 
mutlaka meşum aonuçlar doğuracağı· 
ru söylemek İstemiyoruz. Meseleyi 
soğukkanlılıkla muhakeme etmek la• 

1 zım gelece,tir. 

Fakat dünkü darbeden aonra Av• 
rupamn 1932 denberi içine girdiğ\ 
tehlike havascın tamir edilmez pkil· 
de arthğını dü,ünmemek müşküldür. 

BU HAFTAKİ MAÇLAR 
Ankara Ayaktopu Kurıdundan: 

Bu haftaki lik maçları aşağı
ya yazılmıztır. 

14/31936 Cumartesi 
Demir Spor - Ankara Gücü 

ikinci takımları saat: 16 - Yargıç: 
Necdet ( A. O.). 
ıedfr.'' 

Tefrika: No. 31 

IAJ ANKARA 
Ya.acın: N•berı uon BISCHOFF 
Türkçe~ pucrea: BurlNıa BELGE 

Gerçek bir dindarlıkla verilmesi şart o
lan bu en yüksek emri, müslümanhğın ger -
çekten kılıcını kuşanmış olan ve gerçekten 
hıristiyanhğa karşı cihad açan mr Selim ve 
ya Süleyman değil; devleti içine soktuktan 
maceradan muvaffakiyetle çrkabilmek: için 
zavallı bir padişahı pe lerinden sürükliyen 
Talat ile Enver yani dindarlıkla hiç bir ala
kalan olmıyan iki adam vermiş bulunuyor -
du. Verilen emrin yerine getirilmemesi ise, 
İslam dininin harice karşı artık politik bir 
tesiri kalmadığun görememek itibariyle, bu 
iki adamın islam dininin içyapısma ne kadar 
az vakıf olduklarını göstermistir. 

ta on yedinci yüzyıla kadar, Avrupa onun 
karşısına bir eşini çıkaramadığı halde hun
dan 200 yıl kadar sonra II. Abdülhamid za -
manmda ve türk askerinin bütün bu müddet 
zarfında kat'iyen değişmiyen ve azalmıyan 
kahramanlığına ve birçok reform dcnemel~ 
rine rağmen, hazin ve biçare bir kalabalığa 
inkılap etmistir. 

(Bischoff, burada Yeni çeri Ocağının 
malum tarihçesini yapıyor. Savaşı at üstün
de idare ecfen padişahlardan sonra. savaşı 
hamamlardan yahud harem dairelerinden 
idare eden padişahlar geldiğini; yeniçeriler 
için önce bekarlık mecburiyetinin kaldırıl -
dığını daha sonra da, her türlü mesleğe in -
tisab etmek hakkının verildiğini kaydedi -
yor.) 

mek isteyen padişahtan tahtlarından indir
mış yahud katletmiş, vezirlerin hayatına ve 
ölümüne tasarruf etmiş ve temsil ettiği 
mesuliyetsiz1ik ve dirayetsizlik yüzünden 
osmanh devletinin inkTI"azmı hazırlamıştır. 
adeta otomatik bir presizyon ile, nasd eski 
yeniçeriler ile onların on beşinci ve on altın· 
cı asırlardaki kahraman padişahlarının bir 
arada çalışmalan devleti büyük ve şerefli 
kılmış ise, on yedinci ve on sekizinci asır -
Jardaki yeniçeriler ile bunlann adz padişah
la~ sanki hadiselerin çarhmı tersine çevi -
rerek. biribirlerini karşılıklı bir tereddiye, 
acze ve biçareliğe götürmüşlerdir. 

lannm, Napolyon muharebeleri ile kazan· 
dıklan mesafe çok büyüktü. İmparatorlu· 
ğun içerdeki müşkülatı. devletlerin ihtiras· 
lan ve hrristiyan eyaletlerin kurtuluş arzu· 
lan, çok büyüktü. Keza, Mahmud'tan sonra 
gelen padişahlann hafif meşreblikleri ve is· 
rafları ve hele Abdülhamid'in korkulan da 
çok büyüktü. Abdülhamid, ordusunun kuv· 
vetinden ziyad~ emniyetini. devletler ara .. 
smdaki loskançJıklara emanet etmeği tercilı 
ediyordu. 

Abdülhamid zamanında, osmanh ordu • 
su., teşkitatsızhğm ve bakımsızlığın en son 
derekesine inmiştir. Donanma, Boğaza bile 
çıkamıyacak bir haJde. Haliç'de pastutmak· 
tadır. Topların kamaları, emin olmak için, 
uzakça bir depoda muhafaza edilmektedir. 
Paytahttaki kıtalar, selamlık alayları ve bir 
de şehirde çıka.bilecek ısyanlan bastırmak 
içindir. Taşradaki krta1ar1a depolar ise, het' 
şeyden mahrumdur. Müdafaa işleri için na
diren sarfedilen paralar ise, ricalin cebine 
girmektedir. Fakat buna mukabil, padişah, 
askerlerinin tayinatım kendi saray ihtiyaç
larına tahsis etmektedir. 

Fakat padisahın fikir taşıyan dini kolu· 
nun yanında nasıl kılıç. taşıya!'\ dünyevi ko
lunun da mutlak bir felce uğradığını anla -
mak için, osmanh or u •na geriye doğru bir 
<{Öz 2tmak lazımdır. O osmanh ordusuna ki, 

Mahalli sarf bulamıyan cengaverlik va -
sıflan birer birer ölmüştür. Savaşta kulla -
nılamıyan kuvvet, gündelik hayatın politik 
emelleri peşinde başıbozuklaşmıştır. Yeni -
çeri için açık tutulan yüksek makam ve 
mansıblar, ordunun zihniyeti kadar impara
torluğun idaresini de tereddiye uğratmıştır. 

Yeniçeriler ile bektaşi dervişlerinin pLJ . 
litik müdahaleleri, devletin mukadderatına 
körlemeden r!ll-:;'71 olmuş, mukavemet et-

Öyle ki, II. Mahmud. memleketinin ha
vasını bozan ve yaptığı reformlara mani ol
mak istiyen bu binkafab ejderhayı boğazla
mak mecburiyetinde kalmıştır. 

Ve bu sureti~ bu gibi kanlı sahnelere bi
zanslılar ve osmanltlar zamanında esasen 
alışık olan İstanbul, bütün Yeniçeri Ocağı'· 
nm ortadan kaldınlmasmda bunların bir ta
nesine daha şclhid olmuştur. 

Fakat tarih Mahmud'a bu başarısından 
ı,onr~ getirttiği Prusyalı ordu mualliınle
riyle beraber yeni ve kuvvetli bir ordu ya -
ratmak fTr~atmı vr.1"111emiştir. Avrupa ordu- (Sonu var) 
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Değerli bir ]Jrof esörümüzü kaybettik 

Prof. Dr. Hamdi Suad'm hayatı 
.. ~ tA ..,te

...... ~rii \ir acı 
~ Mlralı. Mem
~ ve mule
liılia .. ini pek az 
Jetiıtire
~il,.c•'ii,.,._ 
.... \,ilgin ıp.,,. 

'-ör Doktor 

..... di .S-d ıôl
• Ac\ ,..1mz ht. 
lletnimize ~, 
llÜlletleraruı bb 
~ile de nalol
~ .bu ~k değer, 
li Prafe:tör bütün 
~ içinde çal11-
"-nın, feragat ve 
tevazuun tam Ör· 

-.eğini vennİ§ de
ierli bir insandı. 

Uzıun seneler 
'-küıte kür:süsün-
de yüzlerce tale- PToleaör.. Dr. 
l.e Yetiıtirmiş, son· Hamdi Suad 
l'a üniversite deiiıikliiinde yap -

llnı ilerlemiı olması yÜzünden fa • 

IQalteden ayrılmqtı. Fakat onun ih • 
tiyarlamıı vücudu içinde daima ve hali 

s-Lımak isteyen bir meslek •Jkı •arda. 
Dinlenecek yerde tekrar ça1ışmaia atıl-
dı ve Gureba haatmtewinin maraz teı· 
l'İb mütebanıılıiı• !90• ;sÜDÜlle btial' 
'-rik llrDYllffaki,etle yaptı. 

14 ıubat 1898 de yüzbaııldda mek

tebtea çıkan Dr. Hamdi Saad ataj .0..
'-k izere girdiği Giilbane hastanesinc11e 

~ zamanda kendini aöaterdi. Alman)Ql

)ll tabaile göaderildi. Almanyada m8b

telif üniversitelerde be~ sene kadar ç ~ 
lrıb. Memlekc.tine aönüace Gülluane .e
ririyatına tayin edildi. Mqrutiyetten 

sonra bb'biye mektebi fakülte halini a· 
lmca burada maraz teırih hocalığ .a 
tayin o&..ııılu. 

H .. di SaMI, o zamana kadar pek 
iptidai bir ıekilde okutulmakta olan ve 
doktorluiun ana Mtbnı teıkil eden bu 
ihni en Üllİwnİtıelerindeki sistem Ü· 

.n.de o'lmt.mf ft abnan üniveraitele
ıri &.eti .... w ınıtaloji enıtitüsü kur• 
'!lmlftu. Hamai Suad daha Gülhanede İ· 

ken mesleki arattırma yolundaki çAlıı· 
malan n biiMua cild üzerindeki tet· 
kikleri, ciW lmn11erleri hakkındaki etüd
leri ile a'lman 1tJb dünyasına kendini ta· 
Nttınnrıtı. ~31 de Cenevrede toplanan 
palo1oji jeoğrafik koqreıine karat.·· " 
seynızlan hakkında elaemiyetli bir ·a· 
por vermiı ve bu raporda türk tezini 
başım ite müdafaa ebniıti. 

Paı·iste toplanan milletleraraıı ı.ıu

kayeseli patoloji kongreıinde nebat ur
lan hakkındaki \ravayı .büyük ilgi u) 
drrmııtı. Hatta kongrenin bir toplar.tı
sına reislik elmiıti. 

Bu kıymetli tıb bilgininin ''patolo
ji jeneral" ve "otopside maraz teırih 

teıbiıi ve Mili tıbcla ehemiyeti" adlı iki 
ehemiyetli eseri hala bb f akülteai ta· 
'ebeai ile cloktorlarımızın elinde ço" 
faydalı bir eMr .&arak yataınaktadır. 

Genç ya§ındanberi meslek bayat · ı· 

..le ıchmnadan çAlıtan bu değerli bilgin, i· 
lerilemq ~ •rtık dinlenmek ih· 
tQ.aıw tluJ'llmftUJ, Cureba hastane
sinin 'laboratuvarlanncla gene eskisi gİ 
bi çalıım..i• bapamıtil• Ve o burada 
lı ve ,,..ife '-fıacla Çlllııa çalıf8 sön
dü. Bütün ı..,.tı içinde ihtiraı ne !ir 
tJilmemiı olan ve mücadeleyi yalmz 
mikroıkop b~ııncla mikroplarla yapan 
Hamdi Suadın ölmez hahrasını türk 
«>ktorlan w tüdt doktorluğu her va· 
im sanı ile anacaklardll'. 

Kısa Dış Haberler 
* Madrid - 1934 de Aaturi isya. 

llını ıiddetle baıtırmıı ıolan General 
Eopez tevkif ol.......Jc: ham ~ivanma 
.. erilmiı tir. 

* Tokyo - Sovyet Büyük .Eiç.iai, 
elçilikte çall§an japonlann e&aaslak 
&uçu.daa dolayı te..tôflerini japon 
hiikiimeti nezdinde protesto etmiı, 

· japon hükümet:i de elçiliğin caaushık· 
tan dolayı zan altında buluaan adam
ları kuUandıiuu bildirerek makabil 
bil' protesto hazırlamıştır. 

* Nevyork - 1934 yılı lemmllZtlD• 

danberi ilk defa olarak borsada en 
büyük düıükluk kaydolunmuştar. Bu, 
8. Hitferin sulh tekliflerinden vaz 
leçnıek tehdidinCie bulunmuındaıa 

ileri gelmiştir. 

* Londra - Sü Bakana onla biid .. 
Ceaini ~ken, adalarm gÜvensiz va
aiyeti dolay;siyle, icabında lngilte
l'eden ayrılabilecek bir ordunun lüzu· 
lnuna iıaret etmittir. Avam kamarası 
biidceyi kabul etmiıtir. 

* Vaıington - Aınerikanıa 1..oft. 
dra büyük elçisi durum hakkında 8. 
lUzvelt'l• ıöırüpa~tür. * Nevyork - Karlann erimesi do-

layısiyle memleketin birçok yerlerin
de ıehirler su altında kalmıı, aet· 
ler yıkılmıı, kôprüleri ael götünnüt

tür. Sa be.skmma lljrayan bir trenin 
35 ,olcuu b)'lklarla lı:urtarılmıtbr. 

'* Bera - 1936 olimpiyadlannm 
Filadelf"ıyada yapılman için Lozan
daki arsıulusal olimpiyad komitesine 
Filadetfiya tarb&J'ı batvurmuıaa da 
bu istek kabul olunnu•ıfbr. 

* Londra - tık defa olarak İngi
liz hükümeti uzaktan idare olunur 
bir tayyare filoMa ı.tarlamııtır. Filo 
üç uftada hazır olacaktll'. 

* Trenton - Hauptman'm idamı- • 
nm yeoidea tecili için lazım gelen 
müddet aym 12 sinde dolmuştur. Vali 

yeni bir tecil veremiyeceğini söyle· 
miıae de avukatlar -..udsuz değil
dirler. 

* Bükreı - B. Bratyano parla
mentoda romen fim~erinin sov
yet asker ve mühillllllab taıımağa ha· 
zr olmak ü:Nre ~nm .. tdtklal'ını bil
dirmiı, orada bulunan lnkuletz ve 
Koıtinesko adi. bakanlar bu sözleri 
yalar.lanutlanhr. 

Bayan Afet 
CENEVRJ: TARİH VE 

RKEOLOJt CEMIYETlNDI: 

ÇOK BE(;ENILEN BiR 

KONFERANS VERDi. 
( Bafı 1. inci •aylada) 

Cemiyet Reiai, Bayan Mete söz 
vermezden evel kendisini a&milere 
takdim ile T1irlıt Tarih Cemiyetinin 
Aabafkanı olduiunu söyledi. Ve Türk 
Tarih Cemiyetinin kendilerine yazdı. 
iı mektuptan iki cemiyet arasnıda 
ilk elbirliji eaui oheak iisere Türk 
Tairh Cemiyetinin yapmıf olduğu ar· 
keolojik al'a§tırmalar hakkında bir 
konferans vermeainin Bayan Afetten 
rica edilmit olduğuna dair olan fıkra· 
ları okudu. 

Bayan Afet gayet vekarlı ve fasih 
bir fransızca ile konferansını verdi. 
Ve projeksiyonlan izah elti. 

Konferans del'in ve devamlı bir a
laka ile dinlendi. Projeksiyonlar mu
•affakiyetle gösterildi. Konferans ao. 
nunda Bayan Afet çok alluılandı. 

Reis, Bayan Afeti hararetle tebrik 
ve gerek kendisine gerek Türk Tarih 
Cemiyetine bu çok faydalı konferans
tan dolayı cemiyet namma teıekkür
lerini ifade ettikten sonra Bayan Afe
ti• Cene'Yl"e Tarih Cemiyetinin de a
:Aıı balunmaanulan dolayı oMm im 
akpmki muvaff akiyetinclen bu cemi· 
yetin de bilhaaaa iftihal' duyduğuna 
ilave etti. 

.Samiler arasında bulunan Cenev· 
re Oniftnİteai Rektörü ve Journal de 
Gene•e bapnahamri ne difer zatlar 
Bayan Afeti tebrik ettiler. Bu akşam 
Türk Tarih Cemiyeti Cenevrenin ilim 
aleminde Bayan Afetin konferansı ile 
çok pal'lak bil' muvaffakiyet kazan· 
mıfbr. 

Ba,beıke 

BiR YILDöNOMtlNDE 
(Bap 1. üaei .a)'lada) 

r. ATAY 
Tıb falı:ülteei kandllfllndan 

yüz dokuz yıl sonra, milletin aıhi 
ihtiyaçlanna yetişmek için daha 
ne kadar bekim, dispanser ve bas
ta yurdları lazım olduğunu Sağlık 
Bakanımızdan sonınuz. Yeni bir 
doktorluk mektebi açılacak olur
.a, bakanıma, on senede bu derin 
botluğun en büyük kısmmm dolduru
labileceğini aöylemektedir. Saray 
ve onun idaresinin milli hayat ve 
aıhatla hiç ilgilenmemiş olduğuna 
bundan açık delil ister misiniz? 
Biz Anadolunun bütün hastalıkla
rını medrese üfürükçülerinin alız 
kokuları karpsında bulduk. Halkı 
ötür zorbaları ile qrr sihirbazla
rınm -elinden aldık. Kemalizmin 
milli ve garbcı ve müsbetçi aydın
lığı altrnda dsim ve :ruh sağlığı 
buluyoruz. Varlığmnz Kemaliz
min tasfiye ettiii esiri kıymetlere 
kartı tahrib hareketine clunna-

l 
dan devam ebnek ve omm kurdu· 
ğu yeni kıymetleri durmadan P.Y
mak, yerleştirmek ve 11mumlaştır· 
~ak sava~larma ba~hdır. 

i'l'r\l. Y ı\N .... B \ 1~ EŞ 1-IAJ{JJI 

Simalde i __ ~ ,.Ln ileri hareketi haşladı 
~ 

Bir it~~yan t3yyaresi daha düşürüldü 

Asmara, 13 (A.A.) - Dnb'oin 
hususi muhabiri bildiriJor: 

Resmi İtalyan mahfilleri, ti· 
mal cephesinde İtalyan kuvvetle
rinin ileTi yürüyüşü ıbakkmdaki 
son haberler leyid olunmaktadır. 

Yerli :.uvvetlerinden mürek· 
keb kıtalar Setit nehrini geçer
ken sağ cenahlariyle Sudan sını
rından bir kaç kilometre beride bu
lunan Noggaro'yu i,gal etmişler
dir. 

Jkinci kolordu Takazze'nin ce
nubunda Semien yaylumda ileri 
yürüyüşüne devam etmektedir. 

Üçüncü kolordu ise Sokota 
üzerine yürümektedir. Ve Fenar
doyu iıgal etmiıtir. 

Henüz teyid edilmiyen bir ha
bere göre de, birinci kolordunun 
aağ cenahı Apnginin yakınlarına 
kadar ilerlemittir. 

Enderıa muharebesinin 
bilançoıu 

Roma, 13 (A.A.) - 10 ıubat
tan 15 ıubata kadar "1ereyan -eden 
Enderta muharebesi hakkında Ma
re§al Badoglio' dan Musoliniye 
mufassal bir rapor gelmiştir. 

Bu rapora göre, Enderta mu
harebesine hemen hemen münha
uran İtalyalı ukerleT gİımif ve 
ölü olarak 36 subay •e 620 usa
bay ve uker,, 130 eritreli Ye Raa 
Guksa adamlanndan 15 kiti -zayi
at vermiflerdir. 

Düşman kayıplan bet altı bin 
kiti tahmin olunmaktadır. 

Londra, 13 (A.A.) - Royter: 
İtalyan tayyare faaliyeti hariç ol
mak üzere, ıjma.1 cephesinde za. 
hiri bir sükWı hüküm 8Ürmekte
ise de Atanzi gölüne doğnı bir 
italyan taarruzu için hazırlddar 
yavaşlamamıştır. 

ltalyan ön müfrezeleri şimdiye 
kadar hiç bir mukavanede kartı· 
l&flJlamıt olmakla beraber, Negü
aiin kumandasındaki habe! ~
sunun da bir taraftan ha'EU"lan
makta olduğu Ye bir muha~benin 
pek yalan bulunduğu bilinmekte
dir. 

Royterin fimal orduları nez
dinde bulunan Ye italyan ileri ha
rekatını phsen takip etmiı olan 
muhabiri, İtalyan nferlerinin, bü· 
yük bir kısmının, topçu sayesinde 
mümkün olduğunu ve topçunun 
habe§ müdafaasını kırmak aureti
le kati bir amil olmuı bulunduğu
nu yazıyor. Her hangi bir habeı 
hareketi rasat tayyareleri tarafın
dan haber verilince, İtalyan top
çusu bu kıtalan dağıtmakta idi. 

Rotter Ajansının Adisababa
daki muhabiri bildiriyor: 

Bir ıitalyan tayyaresinin .Jinı-
rin batı ıfİmalindeki All8SSİ ""la-

l yetinde yere düşerek içindekile. 
riıa hepsinin öldüjü lrilairillllek
tedir1 

Burada dola!Ul falrat ..esmen 

teyid edilmiyen bir habere göre, 
bet rtalyan tayyarui Anıssi vili· 
yetinin tenhabir kısmında karaya 
inmitler, mürettebat halk a~asında 
propaganda yapmak için talimat 
almış bulunuyorlardı. Aynı habe· 
re gere, uzun müddet Hahe~istan
da oturarak memleket lisanını .Oğ· 
renmiş olan Bora adındaki b·r 
doktorla Kavagna adındalc; bir 
mühendis de bu tayyarede bulunu· 
yorlardL Bunlar en yakın köye 
giderek halkla temas ebni§ler ve 
halk 'kendilerine la\nmış görün
mekte idi. Fakat o sırada ansızın 
bir habeş muharibi gelmi~ ve bu 
iki yabancının italyan olduğunu 
söyliyerek ''bunlan öldürünüz" 
demiştir. Bununla beraber Bora 
•e Kavagna kacmıya muvaffak ol
muılar Te kendilerini kovalıyan 
köy1ülcr de mitralyöz ateşile kar
şılanmı!lartlır .. Biraz sonra beş 
tayyare uzaklaşmıştır. 

ltaly<m - HnlJe~ ıızlaması da 
Londr<Ula görÜ.§Ülecek 

Lonclra., 13 (A.A.) - Royter 
Ajansının öğrendiğine g~ ltal
yan hiikümetinin isteği üzerine 13 
ler komitesi italyan - habq azlaş
ması meseleaini gözden geçirmek 
üzere öııümüzdelci hAfta Londra· 
da toplanacakbr. 

Yunan kahine inin 
alaca~ şekil 

Atina, 13 (A.A.) - Atina ajan· 
S1 bildiriyor: 

Kat'i olmamalcla beraber yeni ka· 
b:.ıe ıu suretle kunılınuıtur.: 

Bathalkan ve dıt işleri bakanı: B. 
Demircis, iç iıleri bakanı: B. Logo-
1.:tis, Harbiye bakanı: B. Metakaas, 
Adliye bakanı: B. Dragamis, Deniz 
bakanı: Amiral Paparigopulos, Ha
va bakanı: General ZoiopUlos, Fi
nans bakanı: B. ManzaVinoa, Zira· 
at bakarv: B. Bena'kis, Münalcalit 
bakam: B. Ekonomu, Sihlıiye 'baka
nı: B. Kuziı, Ekonomi 1-lcam: B. 
Dekazos, Sosyal yardım baltam: B. 
Teolokas, 'Kültür bakanı: Pr. Mari
dakis ve yahud devlet .uruı R B. 
Kc.fıva.s. 

Müateprlar: Başbakar hk miAte
:.n: Y...-akopulos, FİDBD' •iiae

fUI: B. V alaorit.is. 
Girid \111 .i alisi l.. Bakopa-

los ha~, u111urn~ v~ller arıısmd. de
ğln1cn1c yoktur. 

B. Demircis''in biraz rahatsız o). 
mau '1aılayısile, kabine Clmlarte&İ gü-

.: yemin edecek ve gelecek hafta 
parlamentoya çik.cal:hr. Kabine, 
par1amenloda, liberallerin, curıul!'ca 
,..artiııin, radikcJlerin, ...&1et.aUuçla· 
rm ve :rocam.ni5'ilerin tamhleıini 
alacaktır. 

Yeni kabint;, üç ay için sal5.biyet 
ı&tiyecek ~ 1bu esnac'! y.inız par
lamen\L ~nclimeclerinİl:ı f .. :_ eHc 
huhmma"'mı JAl'f lcoyacaldır. 

Telrilta: No. 1 

~vnnnnk v<® Otesı 

diyordu. David'e izin verecek ve yazlan ge -
lip torunlarını görecekti. 

· Emma, bu derece manasız bir tasavvur
dan anasmı dömfürme~e çalışıyordu; Ma -
dam Dögui de daha ilk itirazda bundan vaz
geçm~ gtiriiniiyoT, hı\tt ~ocuklarına karşı 
müdafaa etmek istediği yeni otoritesini pek 
k&Sk.andlğı jçin, ~ fikrini takib -emyordu. 

Kocası ile bir kavgadan beri gclmiyerı 
Mösyö Şoran'ı salonunda :göriir görmcE 
Madam Dögui bir gözyaşı buhranına ttmıl -
du. Mösyö Şocan Paris'e yerleşmenin mah-

1;Cyi görmediği apartımanuıdan hiG çıkma· 
yordu. 

Bert, bazı bazı, Katröfoj'lacda öğle ye -
meğine kalıyordu. Duvarları tablolarla dolu 
olan. yeğ.eni Odet'in yaıadığı bu bir çeşid 
hapis ve esirliğe benzıyen kocaman apartt .. 
man, Mösyö Katröfoj'un Slılsuşlan, herkesin 
beğenip arsız .ettiği küçük Mer.sedes'in küs
tah1ıkıan, batta halasının .sarıya .boyanmış 
saçları, Odet'in idar:esi sayesinde pek lezzet
li yemeK:lerin yeı:ıilaiği o bitmu tiikea.mez 
öğ1e vemekleri Ber.t'in yüreğini sıkıyordu. 

Yaıan: ]al ŞARDON 
Türtçeye çev.ır~n: Nasahi BAYDAR --

Ve mektubu tekrar katlarken ': 
- Ben de ona kewşmak isterdim, '<ltdi. 
Bert socdu~ 
..._ Sen evlendikten sonn. K:ri'stin ha'.fiı 

Paria'te kaldı. dtğil mi f 
- Mösyö Katröfaj adında bir -awkada 

tvlendi. Biz ikimi~ ilci ku kvdeş gibi YB'§a· 

dık; halbuki yinni scııeMtıberi biribirimizi 
ancak ıkı kere .gördük. 

Madam Dögui evliliğinin bqlangıcında 
~uvazik"e güçJükle alışmıştı; şimdi bu lü .. 
~mundan fazla büyük evin içinde kendini 
YenMetı yabancı hissettiği için Ol"ada .artık 
Yasayanuyacağmı sanıyordu. 

Ona Paris"e gelme~ini tavsiye etmekte 
~lan Madam Katröyfa}'m mektubundan ilk 
0 nce kimseye bahsetmedi, Fakat bu daveti 
Sık sık düsündü. 'leğen ine yakin bir yerde, 
~~tlı gençlik hatıralar'iyle dolu olan bi.r şe ~ 
ırde otunnakt'ln zevk .alacağmr tahmin e-

Bir gün dMn1ldtM ~ 
- Evimi ısiae blndnyonmı, bana küçük 

hic kira vaniniı. ŞeltiTde rahatSlzsmız; 
burada hem çocoktannmn 'Odalan, mm de 
g1ael bir bahçeleri olmuş t>lttr. 

Mösyö Şt)111n, ~"ımn 1;eTVe't vaziye
ti Mldanda ş;ltt ~ ~ansiyl-e 'konuşayordu. 
İki aen~dcnben NttnZ11t"den ayn1mrş olan 
Bonifa'.tarm "Vtkthşı i!e Oô'gtli ticaret evi · 
nin ıyuttammışmda 'lrendi k'iyaset'inin doğru
Juğanu gMityordn. Ço'k zengin oıdnğu lıalde 
çok idattl; yaşıvori!n ve bn~tna aa bu kay
gılı v.e arnetf vıibniyetm'i <te1kin eı:misti. 

Madam Soran. Madam Dôgui'yl arzu -
sundan va~...g.ed1'mek teşeb'hüsünOe bulun -
mas1 için kocas.mt kanmrdt. 

Biraz boğak ve ıerkek gibi 'Sesl ile: 
- L·11i'nfo ~rkadaşt idin~ bn vazifendir, 

<livor~ 

zudamıdaa bahsetmek imk.inmı bu1unca 
Ma~m Dögui. raa olarak, '9evimli bir ta -
vırla iskemlesinde kalktp oturdu. Fakat 
Paris'a: bir apartnnan tutmak ~azifesini ye
ğenine vereli Gll beş gün ~uyordu. 

" " " 
Maaam "Katrofaj, yeğeru için, tap-alılara 

uygun 'Saydığı, iki yanı a_ğ~lı sakin :bir .cad
de~. yeni bir apartıman seçmişti. lbdam 
DögtÜ, beyaz boy4lı kilç.ük odalarda çok yer 
tutan eski rnQbil y.alarmdaa ıbic kaçanı bera -
berinde get;ırınistL Bect'.in od.asa sarmaşık • 
1ı bir duvara bakıyor. birkaç a<!aan ttpeleri
ni, hir gök parçasnu ıg&iiyardu Fabl hura
nm adeta kır sakinli,ği iç.inek., am1111 V\man, 
gürültüler ülkesind""n kaç.~Jıı~ :s.u'Sla biT şe
yin hrv.lı aer..isi .işitiliyordu. 

Madam Dögui, tutma'kta -olduğa yas
tan dolayı bijtün davetleri ıredi!ed;vordu: 
bir ziyarette~ sonra Katrörojıa'l"B .ıda bir da
ha gitmedi. Gcnçiiğindm beri ço'k i!e0i1mı is 
olan kalabahk sokaklardan ürküyor ve kim-

'Bert'le b1c kGnuşmay.aıı Mösyö Katrö -
foj. bir ~un, sofrad• tavuk .ayuvkıeıı.: 

- Meslekda$llil P.akaci'yi Nuv.aı:ik'te 
iönnuş o1acaks.ınız. d~il mi? 

Bert, alçak sesie : 
- Oğlunu tanı}'~ .dedi. 
Odet söze -kar.ıstı.: 
- Anlaşılan AlbeT .dipılomasiden vazgeç

m'is: babasının katihi olmuş 
Xonusulanıar~ dikkat .etmek zahmetin

den lcendini kurtarmak icin etrafındakileri 
sözlermi te.kr.arlamağa :meclJur eden Mös
yö J{atröfoj ı;:ordu.: 

- Ne deainiz? 
(Sonu vAr) • 



·,ı ti<·aret 
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Ankara ticaret ve sanayi odası 
1936 yılı kongresi dün Yozgat meb
usu B. Süleyman Sırnnm reisliğinde 
ikinci celsesini yaptı. 

llk önce Ankaranın ekonomik 
durumunu tedkik etmek ve umumi 
heyete raporla bildinnek üzere 88. 
Hasan Münir,. Mehmed Celi.l, Şerif 
Cemal, Turgud ve Cemalden mü
rekkeb bet kişilik komisyonun rapo
ru okundu. Encümen, faiz işini ele 
almış ve kredinin yalnız Ankaranm 
değil, bütün Türkiyenin en esaslı 
davaları arasında olduğunu işaret 
e •. :· .:ten sonra, amme hizmetlerile 
yakından alakadar olan her işi bü
yük bir isabetle salim bir nizam altı
na almasını bilen cumuriyet hükü
metinin cumuriyet Türkiyesinde pek 
yakın bir istikbalde faiz hadlerini ye
ni ve mutedil bir tenzilata eriştirece· 
ğine emin bulunduklarını yazmışt •.. 

Encümen ikinci bir iş olarak, 
Ankarada çıkan mahsullerle ticaret 
mallarının ilmi esaslara göre istan
dardizasyonu yapılmasının Ekonomi 
Bakanhğmdan temenni edilmesini 
ileri ıünnüştür. Umumi heyet bu 
iki teklifi kabul etmittir. 

Ruznamenin bundan sonraki mad
desi, kazanç vergisi üzerinde tedkik
ler yapan BB. Ali Nazmi, Ahmed 
Tevfik ve Agi.hdan mürekkeb ko
misyonun hazırladığı raporun okun
ması idi. Rapor okundu ve tasvib 
edildi. 88. Halil Naci, Sadi, Mehmed 
Ali, Rauf ve Vehbi Koçtan mürek
keb dilek encümeninin raporunun 
bazı maddeleri üzerinde uzun ko
nuşmalar oldu ve bir çoğu kabul e
dildi. 

Bunların arasında, elektrik, hava
gazı, ücretlerinin ucuzlatılması ve 
dipozitclannın mtlli bir bankaya ya
brılması, lsmetpaşa kız enstitüsün
de tiftik elişlerinin de yapdması, ke
reste f ıatlannın ücüzlamasmı temin 
edecek müstacel kararlar ittihazı, 

Kazanç vergisinden o/0 2 uisbetin
de ticaret ve aanayi odalan tarafın
dan tahsil edilmekte olan paranın 
kolayca alınabilmesinin temini, 

Esnafın ıdıhi muayenelerinin ve 
verilen ehliyetnamelerinin daha sıkı 
kontrola tibi tutulması. 

Otomobil plaka ve reklim resim
lerinin indirilmesi, gibi dilekler vardı. 

Taksi otomobillerinin tahdidi ve 
ondüluyonun men'i baklandaki tek
lifler kabul edilmedi. Kabul olunan
ların ait olduğu makamlara sunul
ması oda baıkanlı~ma havale edildi. 

Oda reisi 8. Vehbi Koç iyi muha
sebeci ve aabcı yetiftirilmesi için 
kuralar açılmasını dileyen bir takrir 
verdi. Bu ıatairde B. Vehbi Koç, ti
carethanelerimizin vaziyetlerini mu
hafaza edebilmeleri ve yükselmeleri 
için malum olan do~ruluk, sebat ve 
çalışmak gibi prensipler yanında iyi 
muhasebeci ve satıcı yetistinnenin 
lüzumunu bildirivordu. B. Veli Nec
det halkevi nezdinde teşebbüsler ya
pılmasını teklif etti ve takrir kabul 
edildi. 

Soğuk hava deposu yapılması hak
kındaki B. Agahın teklifinin beledi
yeye arzı muvafık görüldü. 

Azadan B. Kizimin uzun takri
rindeki meseleler üzerinde c:le ko
nı.. ıalar yapıldı. En son reis B. Sü
leyman Sırn, yeni ölçülerin kabulü 
ile müstehlik amıfmm kilo ve okka 
farkından zarar ettiğini ve belediye
nin nazan dikkatini ce1hetmeği fay-

Tefrika: 20 

TURK - YUGOSLAV 

klering anlaşması 
Müddeti biten türk • yugoslav ti

caret ve kliring uzlaşması bir aene 
müddetel uzatılmıtbr. Uzatılma pro· 
tokolu ile uzlaımaya bağlı iki listede 
ufak değişiklikler yapılmıttrr. 

Yeni yumurta nizamna
mesi ve bazı tüccarlar 

Bir İstanbul gazetesi, 21 martta 
. yürürlüğe girecek yumurta nizamna· 
me!İnin yumurta satışını güçleştire· 

ceğini yazmıştı. Bu hususta bize veri
len malUmata göre, nizamname ya· 
prımadan önce, bütün ticaret odaları 
nın. Üretmen delegelerinin ve ihracat 
çıl<\rır düşünceleri alınmıştır. Bundan 
başka şimdi y\irürlükte olan değişik 
nİ7amnamenin de bir .ııenelik tecrübe· 
si, yenisinin yapılmaıırnda amil ol
muştur. Gelen raporlar üzerinde E· 
konomi bakanlığı servisleri uzun etüd. 
lct vapmışlardır. ilgililer şikayetlerin 
menedilen şekillerde yumurta ihraç 
etmek istiyenlerden çıktrğrnı söylP· 
mektedirler. Çünkü, bazı mutavauıt· 
farın, binbir fedakarlıkla elde edilen 
mahreçlere gönderdikleri yumurtala. 
rın çok zaman bozuk, kırık ve esaı< 

var.ıflarını kaybetmit oldukları tiki.· 
yet edilme.si üzerine bu nizamname 
yapılmıştır. Yeni nizamname memle
ket ürünlerinin fena tanıtılmasına 

meydatı vermemektedir. 

Bir amcrikalmm takdiri. 

Bayanile beraber Türkiyede bir etüd 
gezisine çıkan, Milletler cemiyeti nez· 
dinae Amr0 ka Genç hrristiyan.11.r bir 
li~:nin delegesi B Alton Davis, bir 
kaç ciindür Ankarada bulunmaktıııı 

ve müesseselerimizi gezmekte idi. 
Bu tetkikleri aıarsında, iki gün 

önce Ziraat Enstitülerini de gezen B. 
Alton Davis, saatlerce kaldığı müea.. 
esseden çıkarken. tekniğin en yeni ke· 
tiflerile ciha~1 -.ndırılmıt bulunan bu 
müessese hakkında duyduğu büyük 
hayret ve takdirlerini bir yazarnnıza 
söylemittir. 

• 

Sahil aıhiye tetkilatı olmıyan yer
leı de yolcu ve nakliye gemileri aıhi 
muayenelerinin gümrük muhafaza 
teıkili.tı tarafından yapılması karar· 
laşmıştrr. 

Resim ve heykel dersleri 
llnlkcvi Ar .'jube.'fi Başkanlı

ğından: 

Evimizde resim ve heykel dersleri 
haftada iki defa pazartesi ve cuma 
günleri saat 5,5 dan 6,5 ğa kadar ve· 
rilecektir. Bu derslere devam etmelr 
istiyeoler hergün 17 den t 8 e kadar 
Halkevi Sekreterliğine gelip isimleri 

ni yazdrrnıaları ve kayıd muamelesi 
de martın 20 sinde bitecektir. 

dalı bulduğunu söyledi. Bunlardan 
başka gelecek yıl oda reisliğinin ve
rilen kararlann neticelerini rapor ha
linde umumi heyete bildinnesini is
t,.di. Ankarada müstakil bir tiftik 
borsası açılması hususunda Ekono
mi Bakanlığına müracaat edilmesi 
hakkındaki teklifi de kabul edildik
• ' sonra celseye nihayet verildi. 

ULUS 

Japonlar k~rom 
madeni alacaklar 

Bir kaç japon bcaret müeaıeıes. 

memleketimizden krom madeni alacak· 
lannı bildinniıler ve bunun için geniş 
malumatla numuneler iıtemi,lerdir. 

Türkofiı, japon finnalarınrn adreılerinı 
madencilere bildirmittir. 

Türkofis'in bir tebliği 
Türkofiıten bildirilmiştir: 

Sela!lik limanından transit olaral< 
Mer!<ezi Avrupaya yapılan sevkiya
t kolaylaştırmak istiyen Selanik li
manı serbest bölgesi komiserl;ğince ~ 

t - Demıryollar1Je ihraç edilmek 
üezere yunan ve yr.ıbancı limanlardan 
.,,-len malların Selanik muvakkat ge 
nel antröpolarmda kalddclan ilk beş 
günlük antrepo resim muafiyetinin 
on beş giine uzatılması, 

2 - Bu on beş günlük mühlet 
ten sonra, mezkfü emtionın gerıel 
antrepoların transit emtiaya mahsuır 
tenzilatlı özel tarifesi gereğince yüz. 
,f .. '!5 tenzilattcan faydalanması ka 
·arl((ştırılmışnr. 

Doktorlarımız ara51nd? 
Beyoğlu hükümet doktoru Cemal 

Bingöl sıhiye direktörlüğüne, Duzce 

firengi mücadele bat tabibi Saim Ri· 

ze sıhiye direktörlüğüne, Bilecik aı · 

bive direktörü Saffet Niğde sıhiye di. 

rektörlüğüne, Adapazarı hükümet 

doktoru Cudi Erzincan arhiye direk· 

törlüğüne, Niğde sıhiye direktörü lb 

rahim Samsun sıhiye direktörlüğüne 

tayin edilmışlerdir. 

U~iiudi umum miif etti~lik 
m fo~a ,.i rliği 

Erzurum baymdırlık direktörü 
bat mühendis Mehmed Nuri üçüncü 
u-ı.umi müfottişlik nafıa müıavirliği 

n.! tayin edilmittir. 

Kültür tayinleri 
Or;':ncü smıf kültür müfettitliğine 

l•tanbul kültür yardirektörü Şevket 

Süt eyya, birinci umumi müfettişlil

. "ııtür mü,vairliğine, Balıkesir kül 

tür direktörü Salim ve Balıkesir kül 

tur direktörlüğüne Balıkesir Necati· 

ı, .. y muallim mektebi direktörü Emi~ 
tayin edilmitlerdir. 

Deniz l aıı1amları 
Deniz hamamlarınm plajlar gibi 

tayyare resmine tabi tutulmaması ka· 

rarlafmı§ ve ilgililere bildirilmiıtir. 

Bugünkü konferans 

Anlwro llulkevi Halk df•rsa
tw.leri şubesinden: 

Evimizde verilen ekonomik konfe· 
rar.alar serisinin üçüncüaü olan: 

Ti«'aret tarihi 

Bugün aaat ı 7 de Merkez banka· 
smdao B. Fuad Başarır tarafından ve 
r=' · ktir. 

t 
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Aksaray Halk iktisat Bankası 
Meclisi idaresinden: 

Aksaray Halk İktisat Bankası T. Anonim Şirketi hissedcrlar he
yeti umumiyesinin adiyen içtimaa davetine mUsadif 31 • 3 • 936; 
h günü saat on dörtte vaki topla~tısınd~~ o.?~~ .. fevka.lide o\dl 
üzere açılacak celsede sermayenın tenkısı goruşuleceğı ve ~g 
metni yazılı nizamnamenin (S) in ·· maddesinin sureti gösterılen ~ 
kildı: tadil olunacağı hissedarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

Ruzname: 
1 - Sermayenin (60000) liraya tenkisı. Ji. 
(Nizamnamenin S inci maddesi) şirketin sermayesi (100000> 

radan ibaret olup beheri beş türk lirası kıymetinde yirmi bin ~ısse; 
ye münkasemdir, bundan başka yUz müessis senedatı ihraç edıJere 
bundan on adedi şirketin tesis ve teşkilinde hizmeti mesbuk zev;ta 
takdim mütebaki doksan adedi de 1 - kanunusani 926 tarihine ka ~r 
bes yilz liralık hisse almayı teabhüd eden (beher beşyiiz lirah~ı btr 
his~e olmak üzere) müessisin beyninde taksim edilecektir. 

Tadili teklif olunan şekil (şirketin sermayesi (60000) lıradaP 
ibaret olup beheri beş türk lirası kıymetinde on iki bin hi_sser: 
münkasemdir. Bundan başka yüz müessis senedi ihraç edılere 
bundan on adedi şirketin tesis ve teşkilinde hizmetı mesuuk zevatı 
takdim Mütebaki doksan adedi de t _ kanunusani • 926 tarihine k:
dar b~ yüz liralık hisse a:mayı teahhüd eden (beher beşyüz li~ ı· 
ğı bir hisse olmak üzere) müessesin heyninde taksim ecli'ı-rı"ktır. 

ı - 945 

Polonya Tütün İnhisar İdaresi 
Türkiyeden satın alınacak tütünler hakkında Polonya TiıtÜ.il 

İnhisar İdaresi berveçhf zi'r bir müsabaka açtığını ilan etmekt•hr 

İstenilen tütünler aşağıdaki yazdı ha validen alınacaktır: 
TRAKYA HAV ALİSi: 

Edime mahsulü 
KARADENiZ HE VALİSİ: 
Trabzon ve Samsun BB. orta nevinden ve Bafra BB. ve Ta;-0 

va ve Düsce mahsüllerinden. 
MARMARA HAVALİSİ: 
İzmit ve Geyve ve Akhisar ve Göncü ve Avonia ve 

Balıkesir mahsullerinden 
Altı sınıfa alınmış olan olmuş bahusus Uso kavallanın ışlert

mis tütünlerinden bahia olunmakta:iır ve fakat 1-nd ve 11-ci sıntf 
içi;1 mümkün olduğu takdirde en az mıkdar teklif olunmalı .. 

Keza beş. ve yahut altı sınıfa taksim olunan Uso Samsun ı len· 
mış tütünlerin bi.rinci ve ikincı sınıfında ne kadar mümkunse .. as 
mikdaı verilmesi ve aynı zamanda V-ci ve Vl-ci sınıfların ( Gor
mez) mikdarı ayuca gösterilmek iktiza eder. 

İstenilen tütünler bahusus 1934 mahsulünden olacaktır. 1935 
mahsulüne gelince misabakaya girenler tarafından gönderilen 
numune Jenkleri ancak 1934 havi olacaktır. 

Teklif olunan tütünlerınden satın alınacak mikdar ve y~bu~ 
kabul olunmayacaklar hakkında Polonya Tütün İnhisarı ldaresı 
serbest olmakla her hukuk muhafaza eder. 

!-leır hevaliden gelecek numune denkleri nihayet 4.V.1936 ~· 
hine kadar şu adrese gönderilmelidir: Fabryka Wyrobôw Tytonı· 
owych i Varsovie. rue Kaliska 1. 

Numunelerin cins ve nevi gösterir bir liste aynı fabrikaya 
göndorilecek ve bu listenin bir sureti yapılacak teklife rapt 
olunacaktır. 

Tütünlerin gerek mikdar ve gerek nevi kabulü Polonyada icra 
olunacaktır. Kabul olunmamış olan numune denkleri, mUsabakaya 
giren zevat, istedikleri tekdirde, Polonya tütün inhisar idaresi 
ta.rafından satın alınacaktır ve bu halde onlarm fiyatı Polonya 
inhisar idaresi tarafından konulacaktır. 

10 haziran 1936 tarihine kadar mu~ber tutulacak olan tekalif 
4.V.1936 tarihine kadar bu adrese gönderilmelidir: La Di.rection 
dtı Monopole Polonais des Tabaca a Varsovie, rue Nowy Swiat 4. 

Teklif iç içe zarfla konulacak ve içindeki zarfın Uzerine bU 
adr~ yazılacaktır: "Offrc i l'adjudication N.r. 2940/ tlt/l/ 36''. 

Teklif olunan tütünlerin fiyatları beher kilosu türk lirası üze• 
rine olarak ve Polonya hudud istasyonuna franko vagon olacak· 
tır. 

Polonya tütün inhisarı idaresi satm alacağı tütünlerin bedehni 
ya türk lirası ile ve yahut flemenıc florini ile tediye etmek hakkı· 
nı muhafaza eder. 

Yapılacak teklifler 17 temmuz 1928 tarıhinde neşrolunan "ya· 
prak tütünler.inin teslimine dair şeraiti umumiyesi'' ne muvafık 
olmalıdır. "şeraiti umumiye" nin 18-ci maddesinde göstoııilen te· 
d~ye şeraitinden başka bir tarzda tediye edilmesi istenildiği tak· 
dırde L:unun yapılacak tekliftı- göı.terilmesi icabeder. 

. "Şeraiti umumiye" f stanb .lda Polonya jeneral konsoloshane· 
sınden ve keza Varşovada Polonya tütün inhisar idaresinden alı· 
nabilir. 1· -949 

Umumi Direktör namına: 
(A. Lewicki) 

İkinci Direktör 

Ankara Belediyesi Reisli~nden : 
1 - Su İşleri İdaresi için 50 çift listik çizme ile 75 takrm ba· 

Iıkçı muşambası açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve nümuneyi Su işleri Di· 

rektörliiğünde görebilirler. Şartnameler ve çit:mcler hep birlikte 
bir istekliye verilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de verilebilir. 

3 - Bunların tasınlanmıs tüm tutarı 822 lira SO kuruştur. Mu
vakkat teminatr 61 lira 68 kurustur. 

4 - Eksiltme 28-3-936 günü, saat ıs de İtfaiye meydanında Su 
İşleri DirektörHiğUnde nl::ır.akttr. (531) 1-876 

TOPYEKUN HARB 

mak üzere rayh§bankın emrine Verıldi. Her 
feyclen önce, mecburi rayice dair ha~rlan
makta olan kanuntara uygun olarak, bank 
notlarına altın kwıılığı gÖ•termek tnükel • 
leliyeti, rayhfbankın inerinden kaldırdclı. 

güdümü için lci~ım otan finans ihtiyaçlarını 
temin edeceği meaele•i, onun kararına bı • 
rakılmlfh. 

Para pİycuaaını u•taca kullanmak •ure
tiyle kredılerden faydalanmak gibi ince bir 
•anatı, Almanya'nuı dahi. geçen asrın .an
larından aonar tatbika bcqlamlf olmasına 
rağmen, geçen 125 yıl içinde g.\tikçe ;yijk • 
•elen halk refahı dolayuiyle, efoerİf•İ:& bir 
linans durumunun, mu&Jalla.kiyetle güdül • 
müf olan bır harbın neticesini hiçe indire • 
ceğinden korkulamazdı. Bilaki., rayhş'ın 

müdalaa.sı için, )'Qlnı:a elı ailcih tutan bir 
Almanya'nın, •ilaha .anlmak emrine itaat 
edeceği değil, yurd içinde tekmil ulusun, 
çok büyük ölçüde maddi leclakôrlık yap • 

mak i.teiini tcqıyacağı da güvenle heaaba 
katılabilirdi. ,, 

ler de katıldı. Ezcümle, dışarıya yapılacak 
olan ödemeleri, başka bir zamana bırakan 
moratoriumu hatırlatmak isterim. 

YaHn: General Ludendorl 
Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Önceden diifünüldüğü gibi, ekonomi ve 
ticaret mahlillenne devlet bankaaı tarafın· 
dan, fevkalade fiimullü bir ölçüde kredi 
ve, Almanya'nın tekmil bü;yijk fehirlerincle 
derhal kurulmuı olan ikr0% •andıkları de • 
laletiyle de, mal ve •ehimlere karıılık geniı 
tutulmıq ödünçler verilmifti • 

Rayhfbanka. banknotlarına karıılık ola. 
rak, kıN vadeli taıui:a hcuine bonoları ile 
rayhı poliçeleri ve bankaca itibarı olan tüc· 
car poliçelerini kabul etmek •alahiyeti Ve• 
rildi. 

Piyıuadan çekilmif ue herhangi bir cid • 
eli an için Hklnam'f olan banknotlar (ya • 
krada $Öylediiiın 2()()() milyon marklık lcii• 
çük rayhf IHueknotl.an) piyaaaya çıkarıl • 

.... .. .,.. .. --~ --.... 

Bu, mahiyetleri ağır kanun projelerinin 
mer'iliğe geçmelerı, varlığı için mücadele 
zorunda bıralnlmıt olan rayhfQ, zamctncn 
zarureti ile cebri bır tedbiri ve 46 yıldanbe
ri hükmünü •Üren altın para esaaından geri 
dönmeyi ifade ediyordu. Aynı zamanda, 
harb güdümünün menfaatine uygun olarak, 
rayhıbankın o cina kadar rayhıa karıı olan 
genif ölçüdeki linanaal muhtarlığı da tah • 
did edildi. 

Fakat, ba dala edilmif olan linan• tek • 
niii seferberlik tedbirlerini CZfClll başka bir 
teçh~ tedbiri rayhf tarafından alınmadı •••• 
hatta ciddi bir vaziyet karımncla, belli baı
lı ba:aı linCUP ameliyelerinin tatbiki için de 
olman devletinin linaıu iıleri ômirine Ha•

lı direlıtilln verilmedi. Rayhf'ın, hangi 
~dan ,iderek, muuallakiyetli bir hnrb 

Altın karşılığının feda edi1emiy~ceği ina
nı altında bunalmış ve paranın mahiyetini 
araşatınnamış olan bir memleket için, finan
sal seferberlik tedbirleı\ yu"inde bir hareket 
i r. Bunlara. daha \>aska ekonomik tedbir -

Harbı, finansal sahada da başarmak için. 
hükümet, memleket icinden ödünç almak 
yolunu tuttu; çünkü, kendisine bu hususta 
dünya piyasası kapanmıştı. Ulus 84,000 mil
yon ödünç verdi. 

Hükümet, mesela İngiltere giöi, vergile
ri yükseltmeğe kalk1şmayarak, bu çareden 
vazgeçti. Düsman memleketlerinin, ne dere
ceye kadar ödünçlcrle çalıştığım hrekes bi
lir. 

Bilhassa Birleşik Amerika hükümetle : 
rinde çalışan yahudi - roma dünya kapitah, 
bu ödünçleri, daha Birleşik Amerika, Al -
manya'nm düşmanları tarafından yer a ıa
rak harba ginneden, seve seve verdi. Ve so11'" 

radan da, parasını kurtarmak için şimah A
merikanın birleşik hükümetlerini, AtmanY3 '" 

ya karşı haçlılar seferine sürükledi . 
' (Sonu var) 
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D. D. YOLLARI ve LIMANLARI UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI: 

İLAN 
"1uhammen bedeli 19371 lira 19 kuru olan 106 kalem matbu ev;ak. 1_6. 3. ı 936 pazartesigünü saat 15 de Haydarpaşada Gar binası 

Jiahıhndeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalı zarf usu
ıJe 

satın alınacaktır. 
. 'Bu iı;e girmek istiyenlerin 1452lira 84 'kuruşluk muvakkat te

lrlınat ve kanunun tayin ettiği vesaik ile tekliflerini eksiltme günü 
laat on dörde kadar komisyon Reisliğine teslim etmeleri lazımrlır. 
....._.Bu işe ait şartnameler komi~vondan parasız olarak dağıtılmak· 
-ır. (439) 1-719 

iYAH 

P. '1'. l,. l>. 'c l_Jt~, azını 
!\ 1 iiılii rliii"ii11<h~11 : 

İdare ihtiyacı olan 100 ton 4 m m kutrunda galvanizli demir 
~l kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 17-3-936 tari-
11lde ve saat onbeşte An'karada P. T. T. Umum Müdürlüğünde 

toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
100 Ton telin muhammen değeri (13500) liradır. 
'talipler (1013) liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesine 

teslim edecek ve alacakları ma"ltbuz veya kanunen muteber banka 
teminat mektuplarını ve cartnamede yazılı belgelerle teklif mek
t\ıptarını ihtiva edecek olan kapah ve mühiırlü zarfları mezkur 
~l'ihe tesadüf eden salı günii . aat 14 e kadar sözü gecen komisyon 
reİsJiğine vereceklerdir. 
Şartnameler Ankarada L':.vazım Müdinliıgü ile lstanbulda Le

.!!!...,_rın Ayniyat Muavinliğinden parasız ol ara~ verilecektir. 

Kapalı zarf usul ile eksiltme ilanı: 

Kütahya Vilayetindf~n: 
24 Mart 936 salı günü saat 15 de ilbaylık Daimt Encümenince 

31571 lira 38 kuruş bedeli kesifli Kütahya • İstasyon yolu bulva
~1nın o+ooo - ı 038.15 kilometreleri arası araba yollarının parke 
1~§aatı kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Şartname. ke
lif, grafik, ve ekleri olan evrak her zaman Kütahya Bayındırlık 
llircktbrlügünde ve daimi encümen kaleminde göriilebilir. Ve isti
)'tnlere 1~8 kuruş mukabilinde ilbaylık Daimi Encümen kalemin
den verilebilir. Muvakkat teminat (2367) lira (85) kuruştur. 

İsteklilerin ihtisas sahibi olduklarını veya direktörlüğe ibraz 
tttiklcri vesaiki muvafık görülen bir mühendis veya fen memuru-
1'un işin mesuliyeti fcnniycsini der'uhte ettiğne dair noterden mu
lladdak bir teahhüdnameyi ve ticaret odasından mali kifayetine aid 
l'tsikayı ihaleden enaz sekiz gün evel bayındırlık direktörlüğün
den alacağı ehliyet vesikasını teklif mektuplarına eklemeleri şart· 
tır. Teklif mektuplarının martın (yirmi dördüncü salı) günü saat 
14 de kadar Hbaylık daimi encümen başkanltğına verilmesi lazım-
!!:_ (523) 1-864 

Nafıa Rakaıılı~naan : 
16-3-936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa 

~kanlığı Demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonu 
Odasında ve teahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve hesabına 
33491 lira muhammen bedelli 66982 metre mikap balast açık eksilt
lbe usuliyle eksiltmeye konulm~tur. Bu balastlar Aydın hattı 
~erinde Burhaniye istasyonu civarında 209 uncu kilometredeki 
cııJek deresi yatağından temin olunacaktır. 

Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi ve Nafıa işleri umumi 
krtnamesi 84 kuruş mukabilinde Bakanlık Demiryollar insaat dai
resinden verilmektedir. 

Muvakkat teminatı 2511.83 liradır. 
J İsteklilerin eksiltme sartnamesinde yazılı vesikaları ve 2490 No. 
1 kanunda gösterilen diğer evrakı yanlarına alarak o gün ay nr 
.. atte mezlrOr eksiltme komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. 

(467) 1-792 

Ağaç Meraklılarına 

Müjde 
Ankarada Orman Çifliği fidanlıklarında yetiştiri

len her nevi fidanlar satılığa çıkarılmıştır. Ağaç dik
rne zamanı gelmiştir. 
Fidanlanrun tutmasını ve menfaatını istiyenler çif

liğe veya Ankaradaki çiftlik satış mağazalarına mü
racaat etmelidirler. 

Telefonlar: 
Orman çifliği 1824 

Satış mağazaları, 3755, 3680, 3576, 3633. 
1-807 

Aııkara Def terdarlıiındaıı : .. 
!Jev et Demiryolları idaresine karşı 2934 lira 75 kuruşluk me::;e 

~unu tcahhüt eyliyen ve bu teahhüdü 21-11-932 den 21-2-933 tari
b ine hdar ifa eylediği tesbit edilen ve Ankaranın mukaodem ma· 
~e~inın istasyon caddesinde 9 numaralı binayı adres gösteren 
.:-•man Hayri namına bu teahhüdünden dolayı maa ceza 20 lira 13 
~ruş kazanç vergisi tarhedilmi~ ve kendisinin nerede bulunduğu 
:abit edilemediğinden ihbarnamesi tebliğ edilememiştir. İlin gü

l'tun1en itibaren 30 gün içinde matruh işbu vergiye itiraz edebile
cc'i Hukuk usulü muhakemeleri kanununa tevfikan ilan olunur. 

.......... (541) 1-903 

Zile ~arbaylığından : 
inşa edilecek umumi Bahçenin etrafına yapxlacak 170 metre 

bııkabında harçlı 26 metre mikabmda dozajlı beton duvar ve üzeri
~c konulacak 3 4 parmak 220 tı/., parmak 160 metre boru ve ima
ıye v~ boya bedeli 1184 lira bedeli keşifle açık eksiltmeye konul· 
llluştu •. İhale günü olan l 7-3-936 salı günil saat 10 dörde kadar 
t~kı olanların teminat mektubiyle bırlikte Zile Belediye Riyase-

r ~iracaat etmeleri. (1243) · 1-906 

UL\J;:) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaleti ı 

iskaıı lJınum ~tüdürlüğüncleıı: 
1 - lskan Umum Müdurlüğünce cins ve miktarı ve fenni şeraiti 

ayn ayrı tesbit edilen tiplerden Trakyadaki göçmenler için on bin 
pulluk pazarlıkla imal ettirilecektir. 

2 - Pazarlık martın 20 incı cuma günü saat 15 de Sıhhat Veka
letinde müstesarlık dairesinde toplanacak komisyonda yapılacak -
tır . 

3 - İstekliler buna ait şartnameleri Ankarada İskan Umum Mü
dürlugünden ve İstanbul, İzmir, Canakkale İskan Müdürlükleriyle 
Kocaeli Valiliğinden alabilirler . 

4 - İsteldiler şartnamedeki şerait dairesinde ve muayyen gün 
ve saatte komisyona müracaat ı-tmelidir (566) 1 - 940 

F.:vkaf lJınunı i\lüdnrlüğüııd~n: 
Tahmin edilen 

Kira: Muvakkat Evkaf 
Lira K. teminat Mevkiı ~insi No: sı 
25 - 22 50 Sarnçlaı da Dükkan olarak ) 

kullanılmak. ) 16 
üzere furun. ) 

8- 7 20 Fiı enk özii Değirmenden - ) 
bozma bina. ) 118 

5- 4 50 tlç taş Bostan 114 
5- 4 50 •• .. 116 
Kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulan yukarda yazılı 

dört parça vakıf emlake artırma ve uzatma müddeti içinde de talip 
çıkmadığından pazarlığa bırakılmıştır. Tutmak ve şartlarını öğ
renmek istjyenlerin her gün Evkaf apartımanında varidat ve talı· 
ailat müdürlüğüne müracaatları. (538) ı-919 

..... 

, . .... 

Yemiş ağaçlarınn böcekle rden ve kurt 
!ardan muhafazasr ıçın 

Y edikule Gazhanesinin 
( Karbolineum ) unu 

Kullan1nız 

Adres: Metro han, Beyo<Y1u. Istanbul. 

Nafıa Bakan hğındaıı : 
17-mart-1936 sah günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlıgı 

malzeme eksiltme komisy.Jnu odasında Seyhan vilayetinin Dörtyol 
kazasındaki aızırilyas ormanından veya hususi mukaveleli rman
lardan kesilip ana lıat üzerinde herhangi bir istasyonda vagon için
de tcslım edilmek şartile 2700 lira muhammen bedeli olan 450 adet 
me. e köprü tr versir.ir kapalr zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak
tır. 

Şa.r+name ve teferruatı bedelsiz olarak Bakanlık malzeme daire· 
sinden >'erilecektir. 

Muvakkat teminat 202.5 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını l 7-mart-936 sah günü saat 14 e 

kadar Ankarada B:ıkanhk malzeme müdürliiğün vermeleri lazım-
dır. (476) 1~3 

Ankara 'J'it·aret Odası 
Riya~etindt~11 

10. Mayıstan 14 Hazirana kadar Barsclonda bir beynelmilel Nü· 
mune ser~isi açılaca~ı ve bu sergi hakkında fazla malumat almak 
istiyenlerin Bükreşte İspanya sefareti Ticaret Konseyine müraca-
at etmeleri lüzumu ilan olunur. 1-917 

: Galatasarayda «Avrupa 
Pasajı » pazarlıkla 

satılıktır 
Ankara Biriııci 

i<·il 
l\lıııtal\:a Tapu 
l\luhaf ızlığıııdan : 

Ankaranın eski İncesu yeni Firenözü mepkiinde kain olup vergi 
1293 kaydında Ak Mehmet oğlu Hasan 318 kaydında Bostancı oglu 
Hammal Osman ve 341 tahririnde Azize, Hafize. Keziban ve Sıddı· 
ka namına kayıtlı Taşıtsız malın tapuda kaydı bulunmadığından 
Ak Mehmet oğlu Hasan veresesi tarafından senetsizden namlarına " 
tescili istenmiştir. 'Bu yerin mülkiyetinin tahkiki için 1 - ~ - 936 
çarşamba giinü saat 10 da yerine memur gönderilece~inden bu yer-
de hakkım var diyenler ellerindeki belgeleriyle birlikte yerine va -
racak memura veya Ankara birinci mıntaka tapu sicil muhafızlığı· 
na başvurmaları bildirilir. (571) ı - 942 

nkara VaJiJi:iinden: 
Z nisan 936 tarihinde perşembe günü saat on beş te Ankara vi • 

layeti daimi encümen odasında 522955 lira 73 kuruş keşif bedelli 
Stadyom ve Hipodrom sahasında yapılacak bina, sulama tesisatı, an
trenman yerleri, manialı koşu pisti ve sair müteferrik inşaat kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Şartname, plan ve projeler mukavelename projesi ve buna mü • 
teferri: diğer evrak 26 liı a mukabilinde Ankara vilayeti Nafıa da
iresinden verilecektir. Muvakkat teminat 24668 lira23 kuruştur. İs
teklilerin teklif mektubları Nafıa müdürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet vesikası ve ticaret odası vesikasını 2 nisan 936 tarihinde 
perşembe günü saat 14 de kadar Ankara viHiyeti daimi encUmen re-
isliğine vermeleri lazımdır. (551) 1 - 935 

.t\n){ara A~k(•rlik Suhc. inden: .. 
ı - 332 dogumlulcırın ki.ınyelerini havi cetvelleri evvelce köy 

, e mahalelere kadar gönderilmiş ve herkesin görebilecekleri yerle
r,. astırılmıştı. Bu doğumluların yoklamaları köy ve mahallelere 
kadar gidilerek yapılacaktır. Bu işe evvela kasaba mahallatından 
t.a~lanılacak ve hangi mıntaka eratmın yoklamaları nerede ve han
gi gün yapılacagı aşağıya yazılmıştır. 

332 dogumlular yerli eratmın o günlerde tayin edilen yerlerde 
b~hınacak olan } oklama memuruna yeni nüfus cüzdanlariylc mü.. 
racaat ederek yoklamasını yaptırması lazımdır. 

2 - Yabancı eratınm 332 doğumluları Belediyeden ve yahut 
Emniyet dcvairinden alacakları ikametgah vesikalariyle ve yeni 
niifus cüzdanlariyle şubeye gelerek yoklamalarını yaptırmalıdırlar. 

3 - 24 • mart • 936 !Wl1. e;~ııun'.1m itibaren Ankara kasabası ma
hallatı yerli lıalıunın 307 den 331 dahil doğumuna kadar olan yir • 
mi beş doğum ihtiyat vcruhsatlı eratiyle henüz askere sevkedilme 
miş olan eratının senelik yoklamaları şube binasında yapılacağın -
dan bu gibiler de terhis tezkeresi nüfus cüzdanı ve diğer askeri ve
saikilc şubeye gelmelidirler. 

4 - Köylerin 307 den 332 dahil doğumuna ! adar olan eratının 
yoklamaları köylerine kadar gidilerek ya;ulacağmdan köyliılerden 
hiç bir kimse bu iş için şubeye gelmemelidirler. 

5 - Kanunen tayin edilen .. amanda yoklamasını yaptırmıyan
Jar para cezası vemıeğe mecburdurlar. (564) 

16 - mart _ 936 pazartesi günü: Yenişehir mrntakası: Yenişehir 
po~is merkezinde, 

16, 17. 18 mart 936 pazartesi, salı, çarşamba Dumlupınar mınta -
k .. sr: Dumlupınar polis merkezinde, 

19 • mart . 936 perşembe günü Demir fırka mıntakası: Demir 
fırka polis merkezinde. 

20 • mart • 936 cuma günü Anafartalar mıntakası: Anafartalar 
polis merkezinde . 

21 • mart • 936 eumartesi günü Doğanbey mıntakası: Doğanbey 
polis merkezinde. 

23 • mart • 936 pazarte11i günü Keçiören mıntaaksı: Gazi Çiftliği 
Etlik istasyon mıntakaları Ankara askerlik şubesi binasında. 

J-937 

E~kisehir Sarhaylıiından: 
' ' • LI 

Belediye Fen İşleri Şefliği açıktır. (200) lira maktu iicret ve -
riJecektir. 

Şehircilik mesleğinden yetişen ve uzun müddet Belediye hiz • 
metinde bulunan Mühendis ve Mimarlar tercih olunacaktır. 

Bu evsafı haiz olanların vesika ve hal tercümeleriyle birlikte 
mart sonuna kadar belediyeye ve b; zzat veya ayzı ile müracaat et-
meleri bildirilir. (547) l - 934 

F:n1lak ve Evtanı Banka~1n,J:1 n ~ 
Bankamıza aid cmlakden lstanbulda Galatasarayda 

"Avrupa Pasajı'' nc:.miyle maruf ve yirmi iki dükkanı müş
ternil çarşı 18.3.1936 çarşamba günü saat on beşte Ankara
da İdare Meclisimiz huzurunda peşin veya taksitle pazar
lıkla satılacaktır. 

İsteklilerin o günü o saatte Ankarada idare meclisimiz
de ha.zır buhınmalan veya teklif edecekleri bedelin sekiz· 
de birini depozito olarak şubelerimize tevdi edip son tek
lif ve şartlarını telgrafla veya mektupla Ankarada idare 
meclisine veya şubelerimiz müdürlüklerine bildinneleri 
ve fazla tafsilat \cin bankamıza müracaat.lan. (532) 1-881 

Y Z. E., Baytar Fakülte i İç Ha..,ta
lıkhır kliniği Direktörlijğüııdeıı: 

1 - 2/tnart/1936 tarihinden itibaren hasta hayvanların muaye· 
ne ve ted,ıvisi tadil günlerinden maada her ~n ;o 1ed ., ~\ve) ~aal 
10 - 12 de yapılır. -- -

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

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

Kütahya \7ilayetindeıı : 
24 mart 936 sah günü saat 15 de ilbaylık daimi erıcüaıenin e 

66434 lira 29 kuruş bedeli keşifli Kütah} a merkezinde yapılacak 
12 dersaneli ilk okul binasının inşası kapalı .zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. Fenni ve eksiltme şartnameleri ve ke if hula
sası ve projeler ve ekleri olan evrak her zaman Bayındırlık direk
törlüğünde ve daimi encümen kaleminde görülebilir. Ve istiyenlere 
332 kuruş mukabilinde İlbayhk daimi encümen katemınden verile
bilir. Muvakkat teminat 4982 lira 57 kuruştur. 

İsteklilerin diplomalı mimar veya inşaat mühendisi olması ve 
bu gibi insaat yapmış olup asgari 25,000 liralık tek bir bina yapmış 
bulunması ve ticaret odasından mali kifayetine ait \esikayı ihale· 
den enaz 8 gün evvel Bayındırlık direktörlüğünden alacağı ehliyet 
vesikasını teklif mektuplarına eklemeleri meşruttur. Teklif mek· 
tuplarınm martın 24/3 936 sair günü saat l 4 de kadar ilbayhk dai
mi encümeni baskanlığına verilmesi lazımdır. (5Z2) 1-863 

Ankara Pala T. A. Sirketiııd n : 
• 

Ankara Palas T. A. Ş. Heyeti Umumiyesi 30 Mart 1936 tarihi· 
Oi: müsadif Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Ankara Palas Ote• 
'inde sureti adiyede içtima edeceğinden hissedarların mezkfır gtln· 
de içtlmaa teşrifleri ve malik oldukları hisse senetlerini Şirket mer, 
cez·n, kaydettirilmeleri rica olunur. 
MOZAKERAT RUZNAMESİ BERVEÇH1ATİD1R 

l - Meclisi İdare raporunun kıraati 
2. - 1\'Iürakip raporunun kıraati 
3. - B:tanço ve kir ve zarar hesabatının tetkik ve kabulil 
ıı. - Meclisi İdarenin ve mürakibin zi~tlerin ibrazı 
S. - Meclisi İdare azaırnm intihabı ve hakkı huzurlarının tayini 
5. -- Mürakip intihabı ve ücretinin tayini 
1. - Meclisi İdare azasına ticaret kanununun 323 ve 324 lincU 

uıaddelerinde yazılı salahiyetlerin itası. 1-900 

Ankara Bölge Sanat Okulu 
Direktörlü~nden : 

Okulumuz talebeleri ıçın cins ve evsafı aşağıda yazılı 95 takım 
numunesi veçhile dıt elbise yaptırılacaktır. İstekli olanların nil· 
mune ve şartnamesini görmek üzere hergün okul idaresine ve eksilt 
meye gireceklerin de bu İ§C ait teminat mektuplarıyla birlikte 16.3. 
1936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Kültür Bakanlı· 
ğmda Okullar Sağışmanlığmdaki satın alma komisyonuna gelme
leri. (477) 

Cinai 
Dıt elbise 

Mikdarı 
95 takım 

Fiatı 
22 liraıian 

Tutarı 

2090 lıra 
J-76~ 

Pey akçesi 
157 lira 
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Naw Hampshire eya- ı 
leti Yüksek Mahkeme 

Müddl!t, Eylül 1935, 
Z inci Unun 3, 1936 

Hiilsborough Kantisinin Yük· 
Mk Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkik edilebilecek evrak asliye 
ile kayıdların aynı mahkeme dos
yalarında olup "hak'' ve kanu
ni" davalar münasebetile mev
Oud meseleler şunlardır: 

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

Sivil (Civil) 10107 Sophocles 
P.apachristodoulou malikanesi a
leyhinde Ebanthia Demetrius 
Vbhava. 

Birinci Teşrin 6, 1928 de mez
kur Hillsborough Kantisinde ve 
New Hampshire Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda ismi ge
iCn Evangelia Papachristodou· 
lou'nun sağ veya ölü olduğunun 
tahkikile kendisinin veya varis
lerinin bu malike ve servetinden 
İatifadelerinin tayini : vasiyetna· 
me bırakmıyan me:ı:kur Evange
lia Papachristodoulou'nun son 
defa olaıak, 1897 senesinde Yu· 
nanistanın Trikala şehrinde ika· 
met etmiş olduğu ve oradan da 
aynı sene içinde Makedonyanın 
Manastır şehrine merbut vito· 
lio'sur.a gittiği ve mezkur Evan
gelia Papachristodoulou'nun çok 
zaman evel öldüğii iddia edildi-. 
ği; 

Mevzuu bahis müdür Demet
rios Voliotis'in mezkur Evange· 
lia Papachristodoulou'ya, ve 
mezkur Evangelia Papachristo
do•ılo öldüğü takdirde varisleri
ne Nisan ayının ilk salı günün
de Hillsborough Kantisinde, 
Manchester'de toplanacak Yük
sek Mahkemede bulunması, ve 
mezkQr Evangelia Papachristo· 
doulou'nun mahkemede bulun . 
ması, ve mezkur Evangelia Pa
pachristodoulou'nun ölmüş ol
duğunu ve Sophocles Papachris· 
todoulou'nun malini taksimde 
kanuni varislerin olmadığı farz· 
edilerek mezkur SophocJes Pa
pachristodoulou'nun malının Vic
toria Ventroura ile Ennthia D. 
Vlahava arasında neclen taksim 
edilemiyeceğini gösteren sebeb
lerin gösterilmesi hususunda e· 
mir verilmiştir. 

Yukardaki izahatın me.zkQr 
müdür tarafından bu celbname· 
nin ve ihbarnamenin doğru ve 
rnusaddak nüshasını Hillsbo
roua;h Kantin'de Manchester'de 
neşir edilmekte olan Manches
ter Union'de neşir ettirilmesı, 
Yunanistanda Atina'da çıkan 
"Kathimerini'' gazetesinde neşir 
ettirilmesi ve Yunanistanın Tri· 
kala şehrinde dağıtılması ve Yu· 
goslavyanın Belegraö şehrinde 
çıkan "Politika" gazetesinde 
neşir ettirilip Yugoslavyanın 
Vitolia kasabasında dağıtılması , 
ve Tilrkivenin Ankara sehrinde 
ve Çankın Caddesinde çıkan 
Ulus gazetesinde nesir ettiril
mesi llznn geldiği ve bu neşri· 
yatın Uc hafta müddetle müteva· 
llyen gazetelerde çıkma11 ve son 
neşriyatın (veya ilanın) Nisan 
1936. ilk aalı ıününclen 14 gün 
evci neıir edilmiş bulunması 
prttır. 

Tıtıdik eden : Arthur S. Healv 
ICitiD 

M. Aloysus J. Connor: Müdür 
Dcmetrios Voliotis'in da,va ve
kili. Ve S 'Phocles Papachristo· 
douJou malikanesi. 

M. Samuel A. Mar«olis: Vic· 
toria Venteroura'nin dava vekili. 
Posta adresi: Manchester, N 
H. U. S. A. 

BAiadaki izahat, celbnamenin 
ve ihbarnamenin hakiki bir nüs
hasıdır. 

Tasdik eden : Art bur S. Healy 
Katip 

1-789 

················································ 
imtiyaz sahibi ve Baımu· 

haM'iri Falih Rıfkı ATAY 

Umuma neşrıyah idare e 

den Yazı lşlerı Müdürü Na. 
suhi BAYDAR 

Çankırı catlde., cıvarında 

Ulua Baaınwuinlle IHuılmıflır 

··············································· 

MiLı:;-'MüDAFAA VEKA:_LETİ ı ı Ankara 
3ATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI : 

Biriııc·i 

Sicil 
1\lıntaka Tapu 
Mu haf ızlığındaıı : 

Kiı·alıli 

apartıman 
J LAN 

M.M. V. Terceme şubesinde iki tercümanlık yeri açıktır. Bu 
yerlere fransızca. almanca, ingilizce bilenlerden, Ankarada Dil Fa
kültesinde. İstanbulda Üniversitede yaptırılacak imtihan neticesin
de kazananlar alınacaktır. 

•• Verilecek para miktarı nihayet yüz yirmi altı liradır. 
İsteklilerin, bilgilerini gösterir ellerindeki belgelerle ve bon· 

servisleriyle M. M. V. kara müsteşarlığına müracaatları, imtihan 
günleri ayrıca bildirilecektir. (528) 1--896 

İLAN 

KALÖRİFER: Cebecide As
keri hastanesine kapalı zarf usu
liyle kalörifer ve sıcak su tesis:ı· 
tı yaptırılmak üzere eksiltmeye 
konmuştur. Keşif tutan: 16409 
lira 58 kuruştur. Keşif ve şartna· 
mesi bedeline karşı inıaat şube-

sinden verilecektir. İhalesi: 17 
mart 936 salı günü saat on birde-
dir. İlk teminatı: 1230 lira 72 ku
ruştur. Eksiltmeye girecekler2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddf'· 
!erinde istenen belgeler ile birlik· 
te teminat ve teklif mektuplarını 
havi zarflar ihale saatinden en 
geç bir saat eveline kadar M. M. 

Ucuz ve temiz 

l\lantral 
~ 

Kömürü 
Depon.u ;ı:J" ıı ıyı Kar 

köy kömurü perakende kilos 
üç buçuk. topt<ııı üc kuru 
· r rlır. Tel: '791 

il t ı rı · trl• 

.... . Hü Pvİ Or k 
sacmm~11ma1111•11·~ .. 

Satılık ı~2·)t1kaçtr 
Ford marka az kullanılmı 

sekiz kişilik bir kaptıkaçtı satı
lıktır. İstiyenlerin İtfaiye mey
danında Haymana Oteline mü-
racaatları. v--859 

Kiralık 
Y enişehirde Hilaliahmer mer

kezinin karşı sırasında, asfalt cad
de üezrinde kaloriferli ve her tür
lü konforlu 49 1 numaralı Foto 
apartımanında kiralık daire 
vardır. Kapıcıya müracaat 

Telefon 3002 ve 2002 . 
1-874 

V. &atın alma komisyonuna ver· 
sinler. (471) ı:._775 

BİLİT 
1 - 500 Adet battaniye açık 

eksiltmeye konmuştur. . 
2 - Hepsinin biçilen eden 

4000 ve ilk inanç parası 300 lira 
3 - İhalesi 25/3/ 936 çarşam-

ba günü saat 10 dadır. . . 
4 - Şartname ve nümunesını 

görmek istiyenlerin her gün 
saat 15 den 16 ya kadar eksilt
meye gireceklerin de 2490 sayı
lı kanunun 2,3 üncü maddelerın
de istenilen bilgelerile ihale g.ü
nü M. M. V. satın alma komıs
yonuna vermeleri. (504) 1-851 

Kiralık lionf orlu 
oda 

Ulus'ta B. Saı.-cte mi..racaat. 

HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

• f)r. (:evad Arif 
Atasagun 

Yenisehir Kızılay karsısı ,.il 
il Ali Nazmi apartımanı No: 3 ,,_ı 

1 Yenişehir eczanesi üstü] her ,,_~ 
gün sabahtan aksama kadar ıı 
bulunur. Telefon 2728 1ı 

t-786 i 

Satılık arsa 
Sağhk Bakanlığı karşısı dört 

vol ağzı köşe başı üç cepheli iki 
ev vapmava müsaid 680 M2 eba· 
dında Telf: 3855 

1 R'7 

ANKARA PALAS 

Bu akşam P A VJYONDA 
MEŞHUR DANSOZ 

MYRTLE WİNTER 
VF ŞANTÖZ 

BLA~K and BLONDE 
En yüksek ve muhtelif nu marn repertuvarlanyle 

·'Büyük Gala Dine.. si 

Aksaray Halk İktisat Bankası 
Meclisi İdaresinden: 

Aksaray Halk İktısat Bankası T. A. Şirketinin 935 senesi hesa
batının tetkiki zımnında hissedarlar heyeti umumiyesi 31 · 3 • 936 
tarihine müsadif sah günü saat on dörtte şirketin merkezi idaresi 
olan belediye dairesi altındaki binada adiyen toplantıya davet olu
nur. 

Ruzname: 
1 - Meclisi idare raporunun okunması. 
2 - Mürakıp raporunun okunması. 
3 - Bilanço ve karüzarar hesablarının okunması. 
4 - Sermayenin yüzde onuna sahih hissedarlar tarafından yapı

lan teklif mucfoince müddetleri bitmeyen idare meclisi azalariyle 
mürakıbin yeniden intihabı. 1 - q44 

Divanı l\luhasehat Reisliğinden : 
Divanı muhasebatta münhal bulunan 3000 - 3500 kuruş maaşlı 

mürakip muavinlikleri için imtihan açılacaktır. 
Mürakip muavinliğine istekliler arası~da Mülkiye, Hukuk veya 

bunlara muadil yllksek İktısat mekteblerınden mezun bulunanların 
adedi münhal adedinden fazla olmadığı takdirde bunları kabul im
tihanına tabi tutmaksızın veya idarenin tensip edeceği mevzulardan 
bir müsabaka imtihanı icrası suretiyle tayinde idare muhtardır. An
cak istekliler arzuhallerinde kabul imtihanına gireceklerini behe • 
mehal tasrih etmelidirler. 

Mürakip muavinliği kabul imtihanı mevzuları hakkında Divanı 
Muhasebat Zat isleri müdürlüğünden izahat alınır. imtihan günü 
ayrıca isteklilere tebliğ edilecektir. 

15 - nisan - 936 tarihine kadar vesaik suretleri bir arzuhala rap
tedilere.k Divanı Muhasebat Riyasetine müracaat edilmelidir. As _ 
kerliklerini bitirmemis olanlar namzed olarak tayin edi!Mer ve 
askerliklerini bitirmedikkçe memuriyetleri tasdik olunmaz. 

Arzuhala raptedilecek vesaik suretleri: Nüfus hüviyet cüzdanı. 
askerlik vesikası, tahsiJ vesikası ve memuriyette bulunmus olanlar 
için buna dair vesaik, memuriyet ifasına veya sari hastalıklarla ma
lftl olmadığına dair heyeti s ıhhiye raporunun aslı - İdare ledelhace 
ayrrca heyeti sıhhıyeye sevked~rek muayene ettirmekte muhtardır. 

(565\ ı - 938 

Ankaranın aşagı Ayrancı mevkiinde kain olup vergi kaydına 
numara ile Hayrettin oğlu Tahsin adına yazılı 41 dönüm ölçüsün
deki tarlanın tapuda kaydı bulunduğundan Hasan oğlu Hayrettin 
veresesi tarafından tapuya tescili istcnmıştir. Bu yerin mülkiyeti 
hakkında 20·3-936 cuma günü yerinde tahkikat yapmak üzere me
mur gönderileceğinden bu yerde benim hakkım var diyenlerin el
lerindeki belge ile birlikte yerine varacak memura ve yahut Anka
.r~ Birinci mıntaka Tapu Sicil Muhafızlığına başvurmaları hildiri-
hr. (572) 1-943 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
A) Eksiltmeye konulan şey otobüs direktörlüğü için tabettiri • 

lecek yedi milyon bilet olup tahmin bedeli garaj teslimi (2590) 1i • 
radır. 

B - Şartname ve numunesi Ankara otobüs direktörlüğünden 
parasız olarak alınır 

C) İhalesi 30 - 3 _ 936 günü saat 10.30 da otobüs direktörlüğünde 
yapılacaktır. 

D) İhale kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E) Muvakkat teminat (194.25) liradır. 
F) Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu gibi biletleri muvaffaki -

yetle tabetmiş olduklarına dair alakadar müesseselerden tasdikna· 
me almış olmaları şarttır. (552) 1 - 936 

Evkaf llmum Müdürlüğünden: 
Ankara'nın Bozkurt mahallesinde kabristan sokağında 72 ada 

ve 25 parselde kayıtlr 359 metre murabbaı arsanın mülkiyetine bi -
rinci açık arttırma müddeti içinde istekli çıkmadığından arttırma 
on gün uzatılmıştır. İhale 23 - 3 • 936 pazartesi günü ikinci vakıf 
apartımanının zemin katında Varidat Müdürlüğünde yapılacaktır. 
İstiyenler her gün bu müdürlükte tapu senedini ve satış şartlarım 
görebilirler. Muhammen bedel 718 lira muvakkat teminatı 54 lira -
dır. İsteklilerin gününde müracaatları (567) 1 - 9.ıjl 

Ankara Jandarma Genel Komu
tanlığı Satınalma Komisyonundan 

l - Elde bulunan plan umumi, hususi şartname ve mukavele 
projelerinde yazılı vasıflar dairesinde Jandarma Mektebi için 
8_758 lira kesif bedelli otuz iki çeşit ve müstakil tabur için de 3481 
lıra keşif bedelli on ccsit (şartnamelerinde etraflıca yazılı yazıha
ne, koltuk, masa, kanape ve saire). 

Mefruşat ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mekteb mefruşatına ait kapalr zarf eksiltmesi 31 _ 3 - 936 

salı günü saat onda müstakil tabur mefnısatı acık eksiltmesi aynı 
gün saat on beşte yapılacaktır. · 

3 - Mektebe ait mefruşat şartnamesi 43, tabura ait şartname 18 
kuruş karşılığında komisyondan alrnabilir. İlk teminat 656 lira 85 
kurus ve 261 liradır. 

4 - İsteklilerin kanun ve şartnamede yazılı belgeler içinde bu
lun~cak teklif mektuplarım ve açık eksiltme için de vesikalarını 
eksıltme vaktinden en az bir saat evvel Komisyona vermis olmala-
rı. (534) 1 - 932 . 

1 ~KERİ FABRİKALAR UMUM MÜDUR - ı 
LÜGÜ SATIN ALMA KOMİSYONU 

İLANLARI: 
MOTEAHHJD NAM VE HESABINA l TON GRAFİT 

Tahmin dilen bedeli (500) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko • 
misyonu?ca 30 - .nisan : 936 tarihinde perşembe günü saat 14 de pa· 
zar~ı~la ıha~e e~ılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan 
verıhr. Talıplerın muvakkat teminat olan (37) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
1ün ve saatte komisyona müraca tları. (544) 1-933 

t I" AN 

Dört buçuk oda iki .bal 
banyo ve mutfak d:ıirclerı 
tazam bir daire kiralıktır. a 
t.ıaşı İzmir caddesi No :5 -9 

Alt kata müraca:ı~ 

KiralıkE~ 
Yenişehir İzmir ca•d~ 

27 numarada bodrum ka ~ 
başka iki katlı dokuz odal•_. 
ailenin de kullanmasına 111 ,,. 
ev kiraya veriliyor. Kına'• t. 
deler han No. 17 ye m~ra~ 

Telefon: 1174 1 ::./ 

iş Arıyor 
(1500) lira teminatı ~~ 

göstermek ve vermek şa ""' 
tecrübeli bir mubasib ticare'f.r 
veya müessesatta iş anyor. .,.
raya da gider. isi olanların . .k

simemizdc A. R. rumuzuna 111"~ 
tubla bildirmeleri. t-9~ 

tuzu 

En hoş meyva tuzudur. 1 
bazı defeder. Mide, bağırsak; 
raciğerden mütevellit raba 
hkları önler. Hazmı kolaylaştıtd'' 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
Beyoğlu • İstanbul""""""' 

Kiralık Ev 
Yenişehirde Devlet Ş~ 

ittisalinde birinci kat 3 oda ~ 
yo; havagazı, elektrik. s.u 
konforu havidir. • 

Ucuz bir fiatla kiraya veı1 • 
lecektir. Görmek :stiyenler JCı 
zılay yanında Yrldrz bakkalif"' 
sine mür~caat. ı-90_!,...-

Kırşehir Ti<·aret Barıkası Türk Anoııim Sirketinİ" 
27 / şubat / 936 tarihine müsadif perşe~be günjj 

adiyen içtima eden heyeti umum iyede kabul ve ta8-

dik edilen 935 senesi bilançosu aflğıda ilan olunut 
AKTİF PASlf 
Kasa: Lira 

Evrakı Nakdiye 4125 
Gümüş 450 
Ufaklık 217 

DAHİLİ MUHABİR BANR:ALAR: 49 
SENEDAT CÜZDANI: 

Vadesine üç ay kalanlar 37791 
AVANSLAR: 

Sair mütenevvi teminat 
üzerine avanslar 6164 

KABULLERİMlZDEN DOLA-
YI BORÇLULAR: 

Sair muhtelif borçlular: 6325 
MENKULLER: 

Kasalar 284 
Mefruşat 84 

YEK ÜN 55491 

Kr. 

00 
00 
06 
78 

00 

50 

()() 

75 
44 
53 

SERMAYE: 
İHTİYATLAR: 

Kanuni ve Nizami 
ihtiyatlar. 

SAİR MUHTELİF 
ALACAKLILAR: 
KAR 

YE KON 

Lira J!; 
50000 "" 

2051 

421 Z8 
3019 oı 

/ 
-5-54-91-=ss 

f YENi J SİNEMALAR (KULÜP] 
BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

ANN K KÖNIGSMARK 
A ARENIN ELISSA LANDl-PIERRE FRF.SNA l' 

Greta Garbo - F redric March latanbulda olduğu gibi Ankarad-
t'' 1ema sevenlerin sabırsızlık121. bek- da büyük bir rağbete mazhar oları 

Jediği bu eser Avrupa sinema müsa- bu şaheser muvaffakıyetle devalll 
1:. ' · sında birinciliği kazanmıştır. e..::yor. 

FIATLARDA FEVKALADE TENZiLAT 
Cuma günü gündüz seanaları:r.r\'.1 ı Perşembe günü gündüz seanaındı 
Balkon: 60, Hususi: 40, Birinci Balkon: 60, Hususi: 30, Birinci ve 

ve Duhul iv-· -ın Duhulive: 25 


