
ON YEDiNCi YIL. NO: 5255 

Türk -Sovyet dostluğun un 
on besinci yılı ... . 

Dün ak~amki 
süvare çok 

ziyafet ve oıııı takih eden 
amim i ve neşeli geçti 

Moakova andlatmasmın 15 inci 
Jddönümü dolayısiyle Dıt Bakan Ve
kili Şükrü Saraçeğlu, dün gece Halk
,,i aalonlarında büyük bir ziyafet ver
IDİftir. 

Ziyafette Batbakan İamet lnönü 
ile bütün Bakanlar, Dıt Bakanlık ile
ri gelenleri, Sovyet Büyük Elçisi B. 
Karahan ve elçilik memurları haztr 
l.ulanmU§tur. 

Ziyafeti büyük bir suvare takib et· 
IDit ve buna sivil Ye askeri erkan ve 
elçiler ittirak etmittir. 

Ziyafet sonlarına doğru B. Şükrü 

Saraçoğlu afağıdaki nutku aöylemİ§· 
tir: 

Hwıbeıke 

lKI YOl .. DAN UOC.Rl SU 

Milletler cemıyeti vasıtasile u
mumi bir güvenlik kurulmak müm
kün olsaydı, deniz ve karada silih
ıalanma te~bbüsleri muvaffak ola
caktı. Sıkıntısı ve nüfusu arttığı nis
bette kazancı düşen memleketler, ye
ni ve pahalı silahlara kal'fıhk bulmak 
İçin, halk yığınlannı yeni vergiler 
ve yükümler altında bunaltmryacak
larclı. Artık vaziyet o değildir: Dev
letler v• hızlar,ı ~e hava, kara ve de
niz kuvvetlerini artınnaktadırlar. ls
teneniz hepsine milli ve haklı müda
faa duygusunun hikim olduğunu 
farzecfiniz: Silahlanma yarışı demek, 
harb hazırlığı demektir. 1 

Her tarafta harbrn yalnız bir eko
nomi ve politika zarureti değil, fakat 
nıilletleri miskinleşmekten ve yoz
latmaktan kurtaran sıhhi bir dava ol
duğunu söyliyen peygamberler tü
remiftir. MeJlıur Marinetti yeni harb 
ideolojisini, fütürizmin bütün nazari
ye ve ilham kuvvetleri ~le donatmış
tır. 

B .. 'jiikrii Saraçoğlıı'nun nutku 
"- Büyük Elçi Hazretleri, Bayan 

lar, Baylar, 
Bu akıam, bu Türk - Sovyet aile 

söleninde bizi tophyan hadiae, Mos
lrova muahedesinin imza edilitinin 
15 inci yıldönümüdür. Bugünü teaid 
yolunda hepmizin hiasettiğimiz sevin
ce, baıarrlan eserin büyüklüiünün ta· 
mamiyle muhik gösterdiği iftihar hiı· 
si karışmaktadır. 

Bu asrın en karışık bir devrinde, 
iki kumşu memleket, kendilerine ve•·· 
dikleri yeni hayat unsurlarında, bir
ço~ asırların toplanmıt kinlerini bir 
kRlemde silmek kuvvetini bulmuılar 
ve güler yüzlü ve ümid verici yeni bir 
binanın temelini atmrılardır. 

Türkiye ile Sovyetler Birliğinin, 

karıtıklık içindeki dünyaya, insaniye· 
ti, alçaltıcı ve iğrenç aç gözlülüğün 
doğurduğu adi kavgaların fevkine çı
karmak için takib edilmesi lazımge
len yolu gösterdikleri bu mesud gÜn· 
denberi on bet yıl geçmittir. 

'"Haşurılan eaerle iftihar 

edebiliriz." 
Evet, Baylar, batarılan eserle if

tihar edebiliriz. Moskovada konulan 
bu ilk dostluk tafına daha birçokian 
ilave edilnıittir. insani idealizmin bu 
ilk tezahürüne o kadar gayretler ve 
o kadar baıarılar atılanmıthr ki, bu
~ün aonsuz arızalar arasında lekesiz 
yükaelen bu güzel, bu asil, bu yıkıl
maz Türk · Sovyet dostluğunu se
vinçle temafa edebiliriz. 

Büyük Elçi Hazretleri, 

imanla ve her sahada batarılarla 
dolu olan bu mazi, Türk - Sovyet 
dostluğunun istikbaline emniyetle 
bakmayı kabil kılmaktadır. Yüksek 
aulb davası yolundaki itbirliğimiz 

çok semereli olmuttur. Ve her adım
da kartı çıkan güçlüklere rağmen, bu 
yüksek ideale itimadla bağlı kalmak
tayız. Muhakkak kf yeni gayretler 
yapmamız lazongelecektir. Fakat bu 

(Sonu 6. ıncı sayıfada) 
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sayıfamızdadır 
f 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR Heryerde 5 kurut 

Alman hükümetinin verdiği cevabtan sonra 
~lilletler cemiyeti konseyi düıı gizli bir toı)lanb yaı)tı 

Verilen karara göre Almanya öteki Lokarno devletleriyle nıüsavat hôlinde 
yani reye girmeden konseyde bulunabilecek, fakat alman teklifleri konsevr 

de~il, Lokarno devletlerince gözden geçirilet.:ektir. 

Londra'da Sen Ceyma aarayında Milletler Cemiyeti lronseyi nin toplandıiı salon 

Londra, 16 (A.A.) - Siyasal faali
yet dün son derece azalmıtbr. Çünkü 
delesaayon teflerinden çoiu hafta tati
lini tehir dıtında ıreçirmitler, yahud o-

"Ulus,. un 

tellerinde kal.arak kendi danıımanlariy

le çabımıtlarclır. 
Biricik ebemiyetli mülakat, B. Pol 

Bonlcur ile B. Bek arasındaki mülikattır. 

Dil Yazıl~rı 

(;üneş--Dil 
Teori~ine ~öre Türk 

Ek -ZamirlPrİn 
x 

dilinrlt-ki 
analizi 

L;;fNIZ 

lıim ve sıfatlardan hüküm ma
naıiyle yapılan sözlere ve fiillerin 
katııık aıygalarına gelen (•İniz) 
nıürekkep ek - zamiri, ( ıin) mü
rekkep ek - zamirine (iz) getirile
rek yap1lmıttır. lıim ve sıfatlara 
mülkiyet ve izafet manaıiyle ve 

fiillerin ana aıyıalariyle düz ııy
ıalarına ikinci phaın cem'i anla
miyle katılan (iniz) mürekkep 
ek - zamiri de bunun haftan(•) ıi 
dütmüt bir ıekli mahiyetindedir. 

(Siniz) ek - zamiri iki türlü a
naliz edilebilir: 

1. Ek olarak; 

B. Eden dünkü, öileden aonra, k1a 
men dıt bakanlıiı binaaında kalmıı n 
Almanya'mn milletler cemiyeti konaeyi
nin çağmaına vereceği cevabı beklemit
tir. 

lngiliz kabi11eıinln ıoplafuı ı 

Londra, 16 (A.A.) - Kabine bu••
bah dıt bakanlıiında toplanarak ll. Hit
ler'in cevabını sözden ıeçirmit ve bu
gün öğleden sonra konsey toplanlıaın
da alacaiı tavır hakkındaB. Eden'e mu
fassal talimat vennittir. 

Kabine, ileriai için alınacak hareket 
tarzım da ıözden ıeçirmittir. Roytcre 
göre bu hareket, milletler cemiyeti kon

(Son11 3. üncü savtatl&l J 

Başbakanımız düıı 

foto sergisini gezdi 

Devlet hesabına okuyanlar 
il. Kök anlamından ek haline 

ıelmit olarak. 
1. Ek olarak (sini~) in ilk 11örü

niifte etimolojik tekli ıudur: 

Baam Genel Direktörlüğünün ha. 
zırladıiı foto aerırisini Bqbakan is
met lnönü dün ziyaret etmiftir. Her 
resmin önünde dikkat Ye alika ile du 
ran Bqbakanunız bütün aerıriyi ıcz· 
mele içia bir Mat kadar kalmıttır. 

En büyük tehlike budur: Büyük 
harb faciumm ıatırab ve tecrübele
rinden doğan barıtÇılık, milletlerin 
bak eş::I:ği ve müıterek güvencilik 
zihniyetinden uzaklaşılarak, hege
ınonya aavaşlarmm cehennemi içine 
dönülmek ihtimalidir. Kendi aami
nıiyetleri içine girilebilae, milletlerin 
biribirleriyle boğazlatmak niyetinde 
olmadıklan anlqılabilir. Fakat rejim 
tazyiklerini lxrakouz, serbest mem
leketlerde bile barb menfaatçilerinin 
heaablı ve devamlı telkinleri hürriyet 
İçiııde dütünmek ve söyleşmek im
kinmı kaldırmaktadır. 

nasıl memur olacaklar? 
(1) (2) (3) 

1. (is + in + i.z) 
Buradaki elemanların her üçü 

de, aaha anlamı veren ek katego
rilerine dahildir: 

ismet lnöaii aergiden ayniden 
BaMn Geael Direktörü Veclad Nedim 
Tör'e tu sözleri aöylemqtir:• 

Acaba bütün ümidler kaybolma
dan, Milletler Cemiyeti ile onun do
iurduğu bant ve silahsızlanma usul
lerine tekrar sadakatle bağlanmak 
en doğru yol olduğu hakkındaki fi
kirlerin, harbcı demagojileri yenme
ie muvaffak olduğunu görecek mi-. ., 
Ytz. 

Milletleri top ağzı altında sömür
ınek kibusunun, bütün tehlikelerin 
\'e rahatsızlıklarının hakiki sebebi ol
duğu yeniden anlasılmak istendiğine 
tahid olacak mıyız? 

Her ne olursa olsun, Avrupanm 
Politika buhranı hi.d dereceye gel
ınittir ve ondan doğabilecek felaket
leri önlemek ihtimali olan tedbirler 
\'e çareler bulmak için mesullerin za
ı ...nı da bol değildir. - ATAY 

Kelime yanlışı 
Dun'tü başmakalemizin ortalarma 

dogru. ciımlc başındaki 
Carlrkla Osmanlı İmparatorluğu 
Sôzü 
Sarıklt Osmanlı İmparatorluğu 
Şeklinde çıkarak, bütün alt fıkrala-

rın manasmı müphemlcştircn bir yan· 

Kamutay dün memurlar kanunu- (Sonu 2. inci sayfada) 

u_ Eseri beiendim. Memldıeti 

her bakımdan lotofralla teabit t'!f· 

mek gibi faydalı ve lü:zumlu bu tf!·' 

(Sonu 5. inci sayfada) 

nun bazı maddelerini değiştiren 
bir projeyi kabul etti 

Kamutay dün Nuri Conker'in reis
liğinde toplanmıttır. Gümnik ve ta.·ır~ 

kanununun 324, 328, 498 ve 502 tari
fe numaralarının değiftirilmesi hakkın
daki kanun projesi hükümetin isteği İİ· 

zerine geri verilmİftir. Kültür bakanlığı 
935 yılı bütçesinde 14.716 liralık müna
kale yapılmasına ve yeniden açılan fa
aıllara fevkalade tahsisat konmaaına da· 
ir kanun projesi görüşülerek kabul edil· 
di. 

Memurlar kanununun 64 üncü mad· 
desindeki, hizmete tayin için üç aylık 
zamanın bir yıla çıkarılması hakkındakı 
hükümet teklifinin müzakeresi sırasın
da Mardin mebusu B. Edib Ergin'in • 
verdiği takrir memurlar kanunu muvak· 
kat encümeninden ufak bir tadille gel-

miıti. Devlet, belediyeler ve busuai ida· 
reler hesabına Avnıpada okuyanların 

tahsilden döndükten sonra vaziyetleri

ni teabit eden memurlar kanununun 64 

madde ve layihanın hayeti umumiyeai 
kabul edildi. 

« - Devlet, idarei hususiye ve bele
diyeler hesabına memleket içinde tah· 
sil görenlerden orta tahsili bitirenler bet. 
yüksek tahsili bitirenler sekiz aene müd
detle ve aynı idareler hesabına ecnebi 

(Sonu 5. inci sayfada) 

İstanbulda 
alb mart 

anıldı 
dün on 
şehidi eri 
İstanbul, 16 (A.A.) - 16 mart 

1920 de İstanbulun işgali sırala- 2ı 
rında şehit edilen askerler için ha- Geçenler e her vekalet ve her umum müdürlükten bir memurun ıft ı 1· 

zırlanan ihtifal çok parlak bir su- iriyle Zirafll stitüsünde açılan kütüphanecilik kursu talebesi dün mcıtb a-

rette yapıldı. Eyüpten ıehidliğe gi- mu:ı wezmiflerdir. 

lerce halktan mürekkeb bir kala- renkli resimlerin basıldıiı kısım da göderilmiıtir. Rcsmimi:z kurs talebcsi-
den cadde ve şehidlik civarı bin- 1 Kendilerine matbaacılıiın muhtelif fUbeleri hakl:ında izahat verilmi~ V:? 
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Bir Cevcıb 
'Fikir hareketleri" nin l 2S inci 

.a) ısında.ki "Fikir hürriyeti" adlı ya-
7.ısınrla Hiiscyin Cahid Yalçın, be
nim "Edebiyatta Otorite" başlığını 
fn!'ııy;ı.n yazımın çok gtizel bir tnhlili
nı yapıyor. 

F,ski politikacının bu yazısını bii
yiik bir lezzetle okuduğum için, onu 
bu ~ibi işinden ho lananlarn candan 
tavsİ) e ederim. Yalnız, eğer bulmak 
kahil olımn şu yazıları da okustin
hır : 

1. Antolnji lmkkında çıkan 100 
kii~ür mnknle. 

2. "Erlebiyatta otorite" 28 şubat 
tarihli Lllus. 

3. "Bir mnkale dolayısile" Nurul
lah Ataç. 7 mnrt tnribli akşam. 

4. "Kritik ve otorite", Burhan Bel
ge, 1 O mnrt tarihli Ulus. 

Çünkü. bu yazıların hepsi göz
den gecirilmiyecek olur a, ortada, 
H. C. Yalçm'm mantık ve politi
ka oyunundan ba ka bir şey kalmaz. 

l-1. C. Yalçın, "Edebiyatta otori
te" başlıklı yazımın Cumhuriyet ga
zetesinde çıkan uretinden bahset
me..,; muvafık görmi.iş. Aym yazı, 
aynı gün, bu sütunda çıkmıştı. Cum
huriyet gazetesi, yazımı, "mektub" 
şekline koymuş, fikirlerime ancak 
kı men iştirak etmiş, fakat "Fikir 
hi.irri) eti" ne hürmetkar olduğu için 
yazımı neşretmiş. Ne külfet! Fakat 
yerinde bir külfet imiş ki, H. C. Yal
çın, "Fikir hürriyeti" kaydini beğe
nerek, bunu, yazısına girizgah yap
mı tır. Ulus'daki şeklinde, böyle bir 
girizgaha ebeb olacak biı notl<"ln ta
biatile e!':er yoktur. c;iinkii on senedir 
orada çalısan bir muharrir, nihayet 
her giinkü yazılarından birini ynz
mı tır. 

Ve "Edebiyatta otorite" ynzısı, 
Ulıı muhnrrirlerinden Burhan Rel
ge'nin ya:nsıdır. Cumhuriyet'deki, 
ke7a. 

Fnk.ıt H. C. Yalçın için, bu. böy
le değildir. Bu yazı, Matbuat umum 
miidürlüğü'nde memur olan Burhan 
Helge'nin yani, ku1leındığı terimi ay
nen alalım: "Memur muharrir" in 
)azı ıdır. Böyle olmalıdır ki, H. C. 
Yalcın, memur Burhan Belge') i kıs
kıvrak bağlıynrak bir kenara çeksin, 
ondan onra da. onun bütün dedik
lerini Mntbuat umum müdürliiği.ı'ne 
atfederek, bir "Hakaret dnvası" çı
karnbilsi:ı. 

Eski bir politikacı için, bu kurnaz
lık. güç bir şey değildir. Fakat bu
mm kahramanlık neresind ? 

Hemen bu noktada, "Şahsiyat" 
ansiklopedimize miiracaat etınekli
ğim kabildir. Ve herkes bilir ki biz
de, belli b."lşh nnsiklopedi olarak bir 
bu mcvcuddur. Keza herkes bilir ki, 
bu ansiklopedinin zengin fasılların
dan biri H. C. Yalçın'a dair olandır. 
Fakat, böyle bir şeyi yapacak olan 
ben değilim. Yalnız H. C. Yalçın·a 
şunu söyliyeyim ki "Edebiyatta oto
rite" yazımı, her hangi bir memur 
dahi yazabilirdi. Çünkü bu yazının 
mevzuu "Politika" değil "Edebiyat" 
dır. Eğer bizim cd ... biyatçılarımız e

debiyat hakkındaki yazılarda dahi 
''Politika" yapıyorlarsa. bu, "Ede
bi:·atta otorite" yazısının bir politi
ka ) dZJsı olınnsmı i tilzam etmez. 
H. C. Yalcın'm bana verdiği cevab 
halbuki b.'"lştan başn politika'dır. .. 

Burhan Belge. "Edebiyatta otori
te" yazı ı .. Ja, Antoloji'nin kopardı
ğı rüriiltllleri tahlil etmiş ve bizde, 
se\ İ)eli bir kritikin mevcud olmama
sını, bu gürültülere eb b göstermiş
tir. Yazının manası ve maksadı, 
bundan ibarettir. Nitekim, yazıyı 
böylece okuyup böyle anlıyan Nu
rullah Ataç. Ak am'daki yazı ında 
bunu pek giizel tebariiz ettirmiş ve 
Burhan Belge de bu muharrir arka
daşma "Kritik ve otorite" başlığı al
tında, Ulus'daki sütununda cevab 
vermi tir. 

H. C. Yalçın, mc selenin bu tnra
file al:,kadar n, Burh 'n Belge, 1at
bunt umum müdürluğii'nde değil, 
Ulus'daki Yan sıyasal siitununda gö
riı" .• ek d\irüstH.ıği.inde bulunmnlı
dır. O zaman, "Edebiyatta otorite 
ve kritik" derken knsdettiğimiz "li-
~ 'rnirc" ve "apolitique" noktalar 
hnkkmda geniş geniş konuşuruz. 

Yok eğer maksadı, Matbuat u
mum miidiirliiğü hakkında bir bakı
ma gi.ire bir "istiyzah takriri" ve bir 
diğer bakıma göre de bir "mallımat" 
vermekse, bunu bu dC'fasındn "mü 
kemmel'' yaptığıma sevinerek fırsa
tın ve ve ilenin yenisini gözetleme
lidir. 

Yc\7.ımı ve cevabımı bitirmeden 
önce şunu i<ıaret edeyim ki, o maka-
1 mde edebiyatımızın gerek "Mu
harrir" ocrek ise "i'vluharrer" unsur
lan arasında değer taşıyanları hep 
medhedilmişti. Binaenaleyh edebiyat 
ve edebiyatçılarımızı toptan tahkir 
diye hir şey yoktur. 

Hem Len bunu istemesem de, e
<lt:biyatçılarımızın bizzat kendilerinin 
yaptıkları kadaı yapamam. 

RURHAN BELGE 

''Ulus,, un Dil Yazıları 
(Başı 1. İnci soylada) 

(J) İs: Oldukça uzak bir saha 
ifade eder. 

(2) ln: En yakm muhiti, bitişik 
sahayı gösterir. 

(3) iz: En uzak sahaya delalet 
eder. 

Bu üç saha ekini şöyle birleı;ti-
rebiJiriz: • 

.. (Ego) ya (s) gibi oldukça u-'' 
"zak sahada bulunan bir süje," 
'' (eg·o) nun yakın muhitine ka -'' 
"dar gelerek ana süjenin karşı-" 
"sında, (n) mıntakasında bulu-'' 
,, ( . ) b ,, nuyor: sen sın ; ıonra u 
"süjenin kendisinden çok uzak'' 
" (z) mıntokasında bulunan Ji-" 
''ğer süjeler de onunla birlefiyor:'' 
( . . ) ,, 
sınız .. 

Mesela "gelirsiniz, çalışkansı
nız, iyisiniz .. .'' dediğimiz zaman, 
''gelir, çalışkan, iyi" kelimelerine 
katılan bu "siniz" ek - zamirinin 
(is in - isin - sin) kısmı, doğ
rudan doğruya ikinci tahsın müf
redini göstermektedir- ''Gelirsin, 
çalışkansın, iyiıin" gibi. Muha
tabın birden fazla olduğunu gös
teren sondaki (iz) ekidir. Bunun 
çokluğa delaleti de, - (biz) ve 
(•İz.) ıahıı zamirlerinde ve( iz) ve 
(iniz.) ek - zamirlerinde olduğu 
gibi - süjeye uzak sahadaki başka 
~üjelere de hükmü yaymak yoliy
ledir. 

Not: 1. - Fransız fiil tasrifle
rinde de bu ikinci cemi şahsa de
lalet eden ek (z.) veya (s) konson
lariyle teşekl<ül etmektedir. Mese-

la "vous a vez, vous don nez, vous 
recevez, vous finissez, vous ren
dez ... '' şekillerinde sondaki (ez)
ler; ''vous etes, vous faites, vous 

, finissates ... '' !ekillerinde de sonda 
ki (es) ler, bu şahsı göstermekte
dir. Semantik rol bakımından ( z) 
ile ( s) bir olduğuna göre, fransız 
tasrifinin elemanlariyle Türk tas
'rİfinin eleman),,....ı hep aynı oldu
ğunda süphe edilemez. 

il. Kök anlamından ek haline 
gelmit olarak ( ıiniz) ek - zamiri 
doğrudan dooruya (siz) şahıı; za
mirinden başka bir şey değildir. 
Eski metinlerde mesela (gelirsi
niz) yerine (gelirsiz), (iyisiniz) 
verine (iyisiz) denildiği çoktur. 
(Ruhi) nin meşhur (Terkibi bend)-. . 
mm: 

Dedim ne ıayaasrz:, ne alurşuz, ne 
verirsiz 

K'aala dilinizde ne nebi var, ne hot 
Allah 

beytindeki (sayarsız, alursuz, ve
rirsiz) sözleri hep (sayarsınız, a
lırsınız, verirsiniz) yerindedir. 

Bu halde görüJiiyor ki, nasıl: 
gelirim = gelir + men (ben) 
gelirsin - gelir + sen 
geliriz = gelir + miz (biz) 

demek ise: 
gelirsiniz de= gelir + siz 
demektir. 

Bu takdirde ( ıiniz) in - yukar
da ek olarak, olduğu gibi göster
diğimiz - etimolojik şekli, 

(1) (2) (3) 
11. (is+ iğ ' iz) 

ULU~ 11rv ......... , 

• 
iÇ HABER 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Sevim vapuru köprüye 
çarptı 

İstanbul, 16 - Sevim vapuru 
bu sabah Halice girerken köprü
ye çarptı ve dubayı yaraladı. Bu 
yüzden seyrüsefer saat on buçuğa 
kadar geri kaldı. Liman idaresi
nin yaptığı tetkikler neticesinde 
hadisenin akıntıdan ileri geldiği 
anlaşıldı. 

İstanbul birinci noteri 
tevkif edildi 

İstanbul, 16 - Beyoğlu birin
ci noteri B. Salahaddin, dün zim
metine 3500 lira gecirmekten suç
lu olarak tevkif edildi. 

Danimarkadan gelecek 
mallar 

Bize sattığ-ı kadar bizden mal 
almıyan Oanimarka'ya kambiyo 
kararnamesinin 32 inci maddesi
nin tatbiki kararlaşmıştır. Bun
dan sonra Türkiyeye idhal oluna
cak Danimarka menşeli eşya be
delleri Cunıuriyet Me··kez Banka
sma yatırılacaktır. 

Deliorman göcmenlerinin 
şeker işi 

2396 sayılı kanunla l~kfı.n ka
nununun meriyetinden evvel 
gümriikleriınize .gelmiş ve şimdı
ye kadar transıt antrepolarında 
saklanmış olan şekerlerinin 885 
numaralı kanun hükümlerine gö
re muafen memlekete sokulması 
hakkında Deliorman göçmenleri 
tarafından yapılan müracaat fi
nam Bakanlığınca tetkik edilerek 
bu şekerlerin gümrük muamelesi 
bitirilerek memlekete idhal edil
diği takdirde meri iskan kanunu 
hükümlerine tabi olması lazım 
geleceği Başbakanlığa bildirilmiş
ti. Bu işi tetkik eden bakanlar he
yeti mayıs I 936 sonuna kadar çı
karılacak şekerlerden halen meri 
bulunan, iskan kanunu hükümleri
ne tabi olmak kaydile anbar ve 
antrepo i.icreti alınmamasını ka· 
rarlaştırmıstır. Keyfiyet gümrük
lere hildirilmi~tir. 

yolunda düzeltilmek lazımgelir. 1 
Burada: 

(1) 1s: Ana süje veya objeye 
oldukça uzak bir sahayı gösterir. 

(2) iğ: (ni) mürekkep konso
nundan tahallül eden ve sonradan 
( n) sesini alan süje gösterici ele
mandır. 

(3) iz: Bu süjenin daha uzak 
sahaya kadar yayıldığını, yani ( s) 
mmtakasındaki bir süjeye ( z) 
mıntakasındaki başka süjelerin de 
k~hldıi7ını anlatır. • 

(Siniz) şeklinde ikinci konson 
olan ( n) nin bir ( nğ) mürekkep 
konsonunun tahallülünden doğ
muş oldu~unu okuyup yazmamış 
Anadolu halkının söylevi$İnde de 
bu ( n) nin ge"i7Clen ~övlenmesi 
açıkça orta va koyar. Mesela ( ge
lirsiniz) telaffuzu, bu söyleyiste 
( gelürsiiöiiz) krlıiına girmektedir 
ki bu tabii söyleviş tamamiyle yu
karıki etimolojik şekil ile uyuş
maktadır. 

Not: 2. - Ortadaki bu (iğ 
in) elemanı tamamiyle düşerek 
kelime asıl şeklini bulur ki o da 
(siz) den ibarettir. 

Not: 3. - Baştaki (is) elema
nı da (ı ~ ğ) formülüyle (ğ) ye 
çevrilebilir. Ortadaki (in) yerine 
hu baştaki eleman düşerse - dün
kü yazımızda analizi yapılmı' o
lan - (iniz) ek - zamiri ortaya çı· 
kar. 

Bu takdirde kelimenin etimolo
jik şekli: 

(1) (2) (3) 
Ill. (iğ + in + iz) 

olur ki burada da: 
(1) iğ: (Ego) yu, yani ana sü-

Hiikiimet, i. ç se ıe beş ayda 

köylüden on altı küsur milyon 
liralık huğ ay aldı 

Bu sene fakir çiftçiye 
buğda,y yiruıi biıı 

dağ 
tondur 

l1 

Buğdayı koruma kanuniyle ve Zi
raıı.t Bankası vuıtasiyle hükümetin 

buğday i~i Üzerinde Üretınenden ya

na olarak yaptığı müdahale 3.5 ~ene

y<ı yakın bir zaman içinde, umulan

dan daha çok verimli bir netice ver

mittir. Hükümctin tesbit ettiği fi t 

üzerinden ve üretim f :dası olup iç

pazarı hareketli olmıynn yerlerde, Zi

rnat Bnnkuının fiatlar üzerinde na

zım vazifesini görmesi buğday en. 

deksinin son üç yıl İçinde fazla iniş, 

Adliyede terfi etmiyenle
rin i tirazlan 

Ter fi müddetlerini dolduran 
hakim ve müddiiumumiler için 
Adliye Bakanlığı tarafından ha
zırlanmış bulunan terfi defterin
de isimleri olmıyanların itirazla
rını tetkik etmek üzere teşkil edi
len itirazları tetkik komisyonu işi
ııi bitirmiştir. Komisyon vaki iti
razların bir kısmını yerinde ve 
haklı bulmuş ve bunların isimleri
ni terfi defterine idhal etmiştir. 
Terfi defterindeki isimleri tasnif 
suretiyle terfie esas teşkil edecek 
olan liısteleri hazırlamak üzere 
teskil olunan adliye ayırma ko
misyonları bugünlerde toplantıla
rına başlıyncaklardır. 

Türkofisin yeni bir esen 
Türofia, ikinci baş müşıwirlik neşri· 

yatından olmak Üzere, •·yaş meyve y..,. 
tiştiren memleketlerde ihracat ticareti 
nuıl yoluna girmiştir? Y etittirmedc 
rnsyonalizaıyon ve ticarette İıtandardi
za&yon" adlı bir kiteb çıkarmıştır. Es r· 
de yat meyve ve sebze ihracatiyle uğr • 
tanlar için çok faydalı bilgiler "'ardır 

je veya objeyi gösteren ana kök
Hir. 

(2) İn: Bu ana süje veya obje
nin en yakın muhitinde, karşısın
da. bulunan bir süjeye delalet eder. 

(3) iz: Ana süje veya objenin 
karşısındaki bu süjenin - yani mu
hatabın - bir tek olmayıp geniş bir 
sahada ortakları da bulunduğunu 
anlatan ektir. 

ı,te (eviniz) ve (geldiniz) ke
limelerinde (siz) tahıs zamiri böy
le bir değişme ile (iniz) ek - za
miri halinde görülmektedir. 

Not: 4. - Bu on şekildeki ( n) 
ler de yine ( nğ) den tahallül et
miş geniz (n) feridir: (eviniz) ve 
(geldiniz) sözlerinin (eviğüz) ve 
(g~ldüğüz) kılıklarını alabilmesi 
bundandır Bu ( n) ler de ( ğ) ye 
tahavvül edince, etimolojik tekil, 
doğrudan doğruya bir 

(1) (2) 
iV. (iğ J iz) 

halinde dt gösterilebilir. 
Bu son şekil ikinci şahıs cemi 

ek zamirinin birinci şahıs cemi 
ek - zamiri olan (iniz = iz) ile 
karışması tehlikesini gösterdiğin
den dolayıdır ki düz sıygaların bi
rinci şahıs cemi ek - zamirlerinde 
(• -= k) formülüyle (geldik) ve 
(gelsek) şekilleri meydan almış· 
tır. 

Bu analizler, gerek izafet ve 
mülkiyet ve gerek hüküm mana
larındaki Türk ek - zamirlerinin 
doğrudan doğruya şahıs gösteren 
sözlerden çıkarak ek halini almış 

çıkışlar yapmadan durluğunu l<oru• 
masını lemin etmiştir. 

Hükümetin, Ziraat Bankası va&ıta· 
siyle buğday satın almaya başladığı 
t rih olan 1. 8. 932 den 31. 12. 935 • 
k dar, yani üç aenc bet aylık bir ı:a• 

mnn içinde köylüden 451.895.233 ki• 

ro buğday nhnmış, buna mukabil 

16.166.563 lira verilmiştir. Banknnın 
bugün elinde 40 bin tona yakın ~tok 
buğday vardır. Bu yıl, ihtiyacı oları 
fakir çiftçiye dai!ıhlan tohumluk da 
20 bin tona yaklaşmıştır. 

?ran~aııın Suriyt"' 
f evh~alade lioıni~eri 

Dün şehrimizden geçti 
Parise gitmekte olan Fransa· 

nın Suriye fevkalade komiseri B. 
Do Martel, T oros ekispresiylc dün 
sabah Ankaraya gelmiş ve gene 
aynı trenle İstanbula doğru yolu· 
n devam etmiştir. • 

B. Dö Martel'i, Adanada vah 
hi.ikümet adına selamladığı gibi, 
Ankara durağında da dış işleri 
bftkanlığı birinci daire şeflerinden 
B. Basri kendisini karşılamış ve 
uğurlamı~tır. 

:;: * * 
İstanbul, 16 ('Telefonla) -

Kont Dö Martel Bu sabah şehri· 
mize geldi ve akşam trenile Pari• 
se hareket etti. 

İs tan bul Radyosu 
18- Dans musikisi (plak) 
19- Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar 
20 - Oda musikisi (plak) 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu A• 

jansının gazetelere mahsus hava· 
dis serviııi verilecektir. 

İ,., tan ll ul da 
mal't 

aıııldı 
dün on altı 

şelıidleri 
(Ba§ı 1. inci sayfadtı). 

balık ta.rafından tıklım tıklım dol· 
durulmu!tU. Bu kalabalık arasın· 
da merkez kumandam general 
Fehmi, emniyet direktörü Salih vt 
şehir meclisi azaları, üniver$ite 
\o'e yüksek tahsil gençliği göze çar· 
pıyordu. 

Törene aat 15 de başlandı. 
Şehir adına ilk söylevi veren Ce· 
malettin Kamil, uyurken öldürü· 
len tehidlerin hatırasını tebcil et· 
ti. 

Ondan sonra milli lürk talebe 
birliP,i ba~kanı Hüseyin, her ct.irn· 
lesi hararet ve heyecanla alkışla· 
nan hir söylev verdi. Bunun arka· 
smdan muhtelif fakültel~re men· 
sup .geneler hitabeler söylediler· 

Miiıilrn. yas havasını ç.- 1dr ve 
gecidresmi başladı. Saat 16 bu· 
cuktl\ llıtHal bitmi" hı•lun"':nrdu. 

olduğunu göstermektedir. Yanı: 

im men (ben) 
ın, sın = sen 
iğ, :;iğ = o 
imiz, ik. iz = biz 
iniz, siniz = siz 

olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 
Bu ek . zamirlerinin doğuıun1l 

gösteren şekil ile izahım da yarın 
yazac< ğız. 

1. N. DiLMEN 
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~U1V DAKiKA: 

l(oıısey dün gece aleni bir toplantı yapb 

Milletler Cemiyeti mahfilleri vaziyeti çok ciddi gö
rüyorlar - Konseyin gizli toplantısındaki karar, al-

man teklifini red mahiyetinde telakki olunuyor 
Londra, 16 (A.A.) - Konsey ak

'arn geç vakıt aleni bir toplantı yap· 
rnıı, &ansız dıt bakanı B. Flanden 
•Öz alarak geçenki toplantıda söyle· 
diklerine ilave edecek bir §eyi olma· 
dığmı bildirdikten sonra Fransa ile 
Belçika tarafmdan müıterek olarak 
hazırlanan karar ıuretini okumu,tur. 
Bu karar suretinde, Almanyanm Ver· 
sa.y ve Lokarno andlaımalarma aykı· 
t't olarak Ren'deki askerlik dııı böl· 
geye asker sokmak suretiyle bu and· 
laımalan bozduğunun iki hükümet
çe müşahede edildiği bildirilmekte Ye 
Milletler cemiyeti genel sekreteri key
fi:retten Lokarno devltlerini haberdar 
etmeye çağınlmaktad1T. 

Konsey reiai B. Brus verdiği ce
vahda, karar suretinin konseyce tet
lôk.ine vakit bulunmasını ve celsenin 
tehirini teklif ebni§, alman hükümeti
!le yapdan çağll'lyı hatırlatbktan aon· 
l'a konseyin gizli toplantısmda verilen 
karan alman hükümetine bildirmek 
için bu bükümete çekilen telgrafm 
ıuretini okumuıtur. 

On dakika kadar süren celse yarın 
aaat 15.30 a brrakılmışbr. 

13 ler komitesi çarfambaya 
toplanıyor 

13 ler komitesi çar§amba günü, 
Lokarno devletleri konferansı da ya
rm konsey toplantısından Önce saat 
1 l de toplanacaklard1T, 

Y aziyeı cumartesi günkiinün 
aynı 

Londra, 16 (A.A.) -Sryasal mah
filler, konseyin kararını alman ceva
bmm reddi auretinde telakki etmek· 
tedir. 

Bu karar, Almanyaya, Lokarno 
devleti sıfatiyle kayıdsız ıartsız ge
lip konsey gÖrü§melerinde bulunma
aı için ilk çekilen telgrafta ısrar ma• 
hiyetindedir ve onun için. vaziyet de 

tekrar cumartesi günkünün aynı ol
muıtur. 

Almanya konsey toplantısma gi· 
rerae ne onun, ne de Fransa ve Belçi· 
kanm, konseyin vereceği kararda rey 
hakları olmryacakhr. Çünkü her üçil 
de anlaımazbkta alakalı tarafları 
tefkil ebnektedirler. Bu husus Al
manyanm, müsavi haklarla konseyde 
bulunarak ittifakla verilmesi gere
ken bir kararı, aleyhte bulunarak İm· 
kinsız bırakabileceği yolundaki iti
razı ortadan kaldırmaktadır. 

Londra, 16 (A.A.) - Vaziyet, 
Milletler Cemiyeti mahfillerinde çok 
ciddi görülmektedir. Son alman ceva· 
bmm iıleri düzeltmediği hiaaolunu
yor. 

Son günlerde, çok az fedakarlıkla 
bir aalah husulüne yardım etm-:k için 
Almanyaıım eline iki defa fırsat geç
miı ise de, en uf ak bir imada bile 
bulunmaktan çekinmiıtir. 

Ote taraftan Fransa da tuttuğu 

yoldan teref ve haysiyetiyle dönmi
yeceğinden gerginlik devam edec:ek 
ve herhangi bir münubetaiz hid.işe· 
den çok vahim neticeler çıkabilecek· 
tir. 

Fransa tutulan yolda devam edil
meaini istiyor. Bunun manası ıudur 

ki, Lokarno andla§masma vuku bu
lan tecavüz takbih edilmekle kalma
yıp aynı zamanda bir takım ceza, mu
kabeleibilmiail ve yabud ıslah tedbir· 
leri düşünülmektedir. 

lngiltere, kefil bir devlet olmak· 
tan doğan vazifeleri gereğince takibi 
gereken harekti ihtiyar edecektir. 

Bu vaziyet dolayısiyle, B. Eden'in 
bugün öğleden sonar konseyde vere
ceği nutkun fevkalade bir ehemiyeti 
olacaktır. 

ltalyada, Lokarno davasındaki gö
rüşünü resmen ilk defa meydana ko
yacağından, B. Grandi'nin nutku da o 
derecede mühim sayılır. 

B. Hitler üçüncü nutkunu verdi 
.... Ve bu seferki nutkunda Sovyetler Birliğinin 

aleyhinde bulunmadı 
Paris (Husu.si radyomuzla sabaha 

kartı) - 8. HitJer bu akşam frank. 
furtta üçüncü ıeçim nutkunu ver-
IDİftİr. 

Alman devlet reisi, Karlsruhe ve 
Münih'delô nutuklarında olduğu gi
bi, iktidar mevkiine geldiği üç yıl. 
danberi memleket içinde yapbğı iş
lerden bahsetmiştir. 

8. Hitler bundan sonra dış mese
lelere temas etmiştir. Nutkunun bu 
kumı havli karekteristik olmuştur. 
Çünkü Fürer bu nutkunda, evvelce 
olduğu gibi, Almanya'run can düş
manı saydığı Snvyetler birliği aley
hinde bulunmamıştır. Bu da, Alman
ya Milletler cemivetine yeniden gir
mek istecf!n; t,_krlirde, Sovyetler bir-

liği aleyhinde bulunmakta devam e
demiyeceğini J!Ö$teı ~idedir. 

R. H~tler Lok:ırr n~ktmm bozu. 
luşundan Oı babsederek kendisiniı. 
şerefli bir insan olduğunu; şantaj, 

cebir ve tehdid altında imzalutb. nan 
bir andlaşmanm ancak muayyen bir 
müddet için saygı göreceğini söyli
yerek, kendisinin sulha bağlılıi'mı 
bir çok defalar isbat ettiğini anlat
mıştır. Alman devlet reisi 25 yıllık 
sulh tekliflerini tekr ... r rak bunun 
Almanyanm gidebilecı::ği son had ol
duğunu, bu suretle kendi~inin vaz1-
fesini yaptığını, secim tarih: olan 29 
martta Alman mil etinin kendine dü· 
şen va7ifeyi yapmasını beklediğini 
söylemiştir. 

iTALYAN -HARES HARBi 

İtalya on üçler k:omitesiııin bu hafta 
toplanmasını istedi 

Bir i talyan tayyaresinin düştüğü teyid ediliyor 
Loodra, 16 (A.A.) - İyi ha

ber a lan bir kaynaktan öğrenildi
ğine göre 13 ler komitesi, İtalya
nın bilhassa izhar eylediği arzu 
dolayısiyle haftanın ortalarına 
doğru toplanacaktır. 

ltalya, bu komitenin zecri ted
birler sıyasasmı, hoşnud edici bir 
tarzda tasfiye edeceğini ve, ma
dem ki bugün Almanya meselesi 
arsrufosal faaliyetin mihveri ol
lnU§tur, Habeş davasını artık hal 
\?e fasla muvaffak olacağını um
ltlaktadır. 

İtalyan mahfilleri, Avrupa ni
~" ""'"· 8. Hitlerin planına uy-

gun olarak yahud da başka her 
hanği bir suretle yeniden korumak 
için başlıca şartın zecri tedbirle
ı:in kaldırılması olduğu fikrinde
dirler. Fillıakika, İtalya, düşülen 

blokun en önemli unsurlarından 
biri olabilir, diyorlar. 

lngiliz sıyasal mahfilleri, bu
günkü vaziyetin, İ r..giliz kamoyu
nu İtalyan - habeş davasını İtalya 
için elverişl i bir surette halledile. 
cek bir tesviye tarzını eski r.inden 
daha kolaylıkla kabule sevkedece
ği kanaatindedirler. 

ULUS , ... 
' .. 

I DIŞ HABE 
• 

Alman hükürnetinin verdiği cevabtan sonra 
Milletler cemiyeti konseyi dün gizli bir toplanb yapb 

( Btı§ı 1. inci sayfada). 
seyinde cereyan edecek vaziyete fazla. 
siyle bağb olacakbr. 

Vaziyetin nazik olması dolayiıiylc 

bakanlann önümüzdeki günler içinde 
umumı heyet veya komite halinde he
men daima görüımelerde bulunmalaı·ı 
ihtimali fazladır. 

Muhtelif devlet adamları 
arasında görüşmeler 

Londra, 16 (A.A.) - lspanyol dıı 
bakam B. Borcia bu sabah BB. Flan· 
den, Pol Bonkur ve Avenol ile uzunca 
süren bir görüıme yapmı§ B. Flanden 
BB. Litvinof, Titülesko ve Puriç'le de 
görüşmüştür. Teeyyüd ebneyen bir ha
bere göre konsey toplantısından ıonra B. 
flanden kabine azasiyle gÖrÜ§mek iç.in 
Pariıe gidecektir. 

Alman not.asındaki bir kelime
nin hakiki manası 

Londra, ~6 (A.A.) - Royter'in Ber

lin'deki dıt bakanlığının yüksek bir me

murundan öğrendiğine göre, B. Hitler'in 

aon cevabında yazdı ve hayati bir ehe

miyeti haiz olan "alsbald" kelimesi aynı 

zamanda yahud hemen manasına gel

meyip "vakıt ve zamanında'' manasım 

ifade etmektedir. 

Siyasal müşahidler, alman dıt baka· 

nının gönderdiği telgraf muhteviyatına 

verilen yeni manaya rağmen, ıniUteler 

cemiyeti konseyinin alman tekliflerim 

nazarı itibare almağı kabul edeceğini 

sanma.maktadırlar, 

Bu müşahidlerin fikrine göre, Hit

ler'in 7 mart tarihindeki teklifleri, yal

nız Fransa, lngiltere, ve ltal?'a'yı değil 

milletler cemiyeti konseyinde temsil e
dilmeyen Belçika, Polonya, Litvanya, 
Avusturya ve ÇekosloTakya'yı da ala
kalandırmaktadır. 

Her halde korueyin bu memleketler· 
le görüşmelere girişmelerini tavsiye et
meai ihtimali pek azdır. 

Almanya fikrinde ısrar 
~diyor, fakat ••• 

Berlin, 16 ( A.A.) - Royter ajan· 
sımn bu sabah haber aldığına göre Al· 
manya, Lokarno ile alman tekliflerinin 
ayru zamanda münakaşa edilmesinin, en 
makul hareket olacağı fikrinde ısrar et· 
mektedir . 

Bununla beraber bunun tatbiki im· 
kansız görülecek olursa, Almanya, bu 
iki mevzuun ayrıayrı veya arka arkaya 
görüşülmesini kabul edecektir. 

Bu haber, fransız mahfillerinde siı· 

kı1net ve ümidle karşılanmıştır. 
Royter bunu B. Pol Bonkur'a haber 

verdiği zaman mumaileyh bu hususta 
fikir yürütemiyeceğini fakat bunu çok 
"entereaan'' bulduğunu söylemiştir. 

Konseyde Almanyayı kim 
temsil edecek? 

Berlin, 16 ( A.A.) - Havas ajanııı
nın muhabirinin bildirdiğine göre, R 
Fridrih Gaus, Londra'ya geldiğine da· 
ir gezetelerde çıkan bavadisleı· tersin.?, 
Berlin'den ayrılmamıştır. 

Doğu. Afrilm' ya yeniden 
a.~ı·er gfüıderildi. 

Na~oli, 16 (A.A.) - Çazaıe 
Batik vapuru bu sabah 1136 is 
alarak Doğu Afrikasına gitmiştiı 
Tevere yolcu gemisi 16 subay 2. 
assubay 316 a sker, bahriyeli "t: 
tayyareci ile aynı istikamete ha 
reket etmiştir. 

Bir tayyarenin diiştiiiii 
teyid ediliyor 

Roma, 16 (A.A.) - Mareşal 
Badoglio bir tebliğinde bir bom
bardıman tayyaresinin İtalyan hat
ları gerisine düşerek parçalandı· 
ğmı ve içinde bulunan bes kişinin 
öldüğünü tasdik etmektedir. 

Almanya'nın ıutları kabul edildiği 
takdirde, Almanya'yı, konseyde B. Fon 
Höt temsil edecektir. 

Siyasal mahfiller, Almanya'nın, an· 
cak B. Hitler'in sulh planı kabul edildi· 
ği takdirde konseye delege göndenneğe 
razı olacağım söylemektedirler Her hal· 
de Lokarno paktının çiğnendiğini tea
bit ebnek üzere toplanacak olan celsede, 
hiç bir alınan delegeai bulunmıyacakhr-

.411lsız bir haber 

Londra, 16 (A.A.) - Almanya bü
yük elçiliiinin saWıiyetli ınemuru, al· 
man dıı bakanbiı hukuk müpviri B. 
Gaua'ın Londra'ya gelmit bulunduğuna 
dair olan pyiaları yalanlamaktadır. 

Alman tahşidatı luıkkındaki 
haberler mübaleğa imi§ 

Londra, 16 (A.A.) - Oeyli Ekspres 

gazetesi hususi muhabirinin Karlsruhe· 

den bildirdiğine göre, fransız amırr ya· 

kınında yapılan alman askeri tahtidab 

hakkındaki fransız haberleri mübalağa· 

lıdır. Sınır bölge.inde yaptığı bir dolaı· 

ma esnasında muhabir seksen kilometre· 

lik bir mesafe üzerinde ancak 30 alman 

askeri görmüştür. Sınıra en yakın bu

lunan kuvvetler bu sınırın bet kilometre 
uzağında yer almıı bulunuyorlardı • 

Milletler Cemi;vetı 1ıonseyindelıi 
lrannz ve ingil~ delegeleri: 

B. Flanden ve B. Eden 

Konse)·in gizli toplantısı 
Londra, 16 (A.A.) - Milletler ce

miyeti konseyinin çağırısına karşı B 

Hitler tarafından verilen cevab Fransa 

tarafından "kabul edilemez", İngiltere 

tarafından da "ümid kırıcı" olarak gö · 

rülmektedir. Bu cevab konseyin bugün

kü gizli toplanb11nda "istihare" mevzu

u olacakbr. 

Londra, 16 ( A.A.) - Royter bildi. 

riyor: Konsey yaptığı husuıi · toplantı· 

11nda gizli bir içtima yapmağa karar 

vermiı ve bu celse !aat 15 i bet geçe 

başlaımıtır. 

Gizli celsede §U karar verilmiştir: 

1. - Almanya, konsey toplantısın

da Lokarno andl.Qfmasını im~ etmİ.§ 

olan öteki devletlerle tam müsavat 

Üzere, yani reye İ§tirak hakkı olmak· 
sızın hazır bulunabilir. 

Bir İtalyan - AT 

2. - Alman tekliflerin• gelina, 
bun!an gömen geçirmek konsc w: de
ğil, paktı imza edenlere ail ıır . 

Konseyin umumi toplanlr!> ı MUıl 

18 olarall tayin edilmiştiı. 
Sanıldığına göre konseyin ya.·ı n y.ı 

pacağı aleni toplantısında Almanva 
Lokarno paktını bozduğu için mahkün• 
edilecektir. Bundan sonra toplantı tal ık 
edilerek önümüzdeki hafta içinde Ce 
nevrede toplanacakbr . 

Almanyaya karıı zecri ıedbfr 
alınacak mı? 

Londra, 16 (A.A.) - Hana: 

Milletler cemiyeti azumdan bir ço

ğu, ln.giJtere Almanyarun kar§ıhlk ola· 

rak ıüel ve finansal tedbirler elmasıa

dan korktuğu için, gerçektea tesirli zec

ri tedbirler alınmanna aleybdar bul-u

yorlar. Alman,·aya karp zecri tedbirler 

tatbik olunursa bu devletin lngiltıre,e 

olan ticari borçlanmn fam hakkındaki 
uzlaımayı ve lnaiJtere banblarma olan 

15 milyonluk don.muı borçlarım buu· 

nuyac:ağmdan korkuyorlar. Bu takdir· 

de bu bankalar fena vazl,ete düterek 

devlet bankasının yardımını istemek zo. 

runda kalacaklardır. 

Haber alındığına göre lngi.Itere ban-
kası Aimanya'ya karşı zecri tedbir aiya

' aasma fiddetle muhalif bulanmakta •• 
kabinenin üzerinde bu yolda tesir yap· 
maktadır. 

B. Bitler Londra'ya husu•i 
bir delege mi göndermiı? 
Londra, 16 (A.A.) - Hitler tara. 

fından hususi memuriyet ile gönderildi
ği iddia edilen Dük dö Salu • Kaburğ 
Gota tayyare ile Berlin'e hareket etmiı
tir. Dük hareketinden önce pzetoecilere, 
yolculuğunun, vaziyetin bugünkü inki
ıafiyle hiç bir münasebeti olmadığım 
söylemiştir. 

B. Titiilesı·o'nun bir t.ekzibi 
Bükrq, 16 (A.A.) - Dlf iıleri ba· 

kanı, bazı yabancı ajanslar tarafmd.uı 

B. TitüJesko'nun, Almanyaam milletlu 
cemiyeti konseyine çağrnlmuına muha
lefet ettiği hakkında yaydan haberan 
doğru olmadığım bildirmeyo Rador a
jansım memur etmiıtir. B. Titüleako 
yalnız bu çağrıya yardım ebnekle k.-ı
mamq, fakat aynı zamanda bu buıusta 
nihayet kabul olunan bir formül teklif 
etmiştir. 

Fransa'nın şark sınırındaki 

tedbirleri muvafık görüldü 

Paru, 16 (A.A.) - Media ordu ka
moyu tarafından ç.akanlan bir teblicde. 
meclisıa tayin ettiği husun bir heyetin, 
Fransanm ıimali f&J'ki tahkiınatıru tefbf 

ettiği ve k.ıtaların burada manevi ve alb· 

hi bakımdan çok mükemmel p.rtlar içın· 
de bulwıduğunu gördüğü bildirilmekte
dir. Komisyon, ıivil halkın normal ya
şayıf tarzına dokunmadan gereken bü
tün tedbirlerin çabucak alınmış olma· 
smdan dolayı hoşnudluk göstermi§tir. 

8a§ka bir heyet, yakında timal iı
tihkamlarım tefrit edecektir . 

yakın aşması ım? 

Alınan elçisi, hükümetinin ha beş işinde İtalya ıçın 

iyi niyetler beslediğini B. Suviç' e bildirmiş 

Roma, 16 (A.A.) - Siyasal mah 
fille .. · • !S:.. .. tiGlııe göre, Almanya 
:::3 de mevzuubahr edilmiş olan ve 
'_ ·:. t devlet paktı" denilen sistem 
.... lıinde ltalvanm yardımını temine 
çalı"m:.'dadır. 

İtalyanın, şimdiki vaziyetteki tav
n, Milbtler cemiyetinin, İtalyan - h!'
beş anlaşmazbğı hakkındaki miiı· 
ta:2lel siyasetine dair olarak B. Gra. 
dinin yapacağı görüşmelerin netice
sine bağlıdır. 

Yan resmi ruahfillerin söylediği
r. ~ ~::re, İtalya, Lokarno paktının 41. 

dnlar tarafından çiğnenmiş olduğu
nu tasdik etmekle beraoer, Almanya 
hakkında karar verilmesi muhtemel 
zecri tedbirlere katılmıvacaktır. 

Haber vcrildiğme göre, almaıı el
ç:.,i fon Hassel, !"ecen ,..,ma giinü 
8. Suviçle yaptrP.ı m1'1a~at esn .... -n. 

•'l, Almanyanm J-t • • • • 1 ~ . ft;?•
ya hakkında iyi niyetler besled!eini 
hatırlatnuşbr. 
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Hitit muahedeleri ve notaları 1 Kısa Memleket Haberleıi 
Belgrad'cla çıkan "Praocla" gazetesinin 1936 yılı lıadoğumu yortuları münasebetiyle 

Yc:aan: Yugo$lavya Krallığının Ankara nqrettiği levhalacle sayıdan: • 
Elçisi Gospodin Branko La.zareviç. 

.. Diplomasi dahi insan kadar es 
kidir. Diplomasi insan ile bearber ba§
lamı§, insan ile beraber Ye onun ihti. 
yaçlarma côre ilerlemiıôr. Sonra da 
kabilelerin, kavimlerin, ırkların ve 
milletlerin inkİ§afı ile birlikte inki§af 
etmiştir. Diplomasi felsefesi de, aynı 
suretle, İnsanın başlangıcı ile baflar. 
Her ne kadar, zamanların geçmesiyle 
şekiller, muamele tarzları, usuller ve 
metodlar, az çok, değişmiş iseler de, 
diplomasinin künhü değişmemi§ ve 
olduğu gibi kalmıştır. 

Hitit imparatorluğunun merkezi 
olan Boğazköyde, yani, eski Hatusas'· 
da bulunan bazı taşlardaki neohitit ' 
yazılar bundan az zaman evvel de -
şifre edilmiştir. Buralarda takriben 
3500 yazılı taştan mürekkeb koca bir 
arşiv bulunmuştur. Bu yazılı taşlar a
rasında Hitit kıralları ile yabancı kı
rallar ve bilhassa Mısır kıralları ara
arnda akdedilmiş bazı muahede1er dip
lomatik notalar ve aaire vardır. 

Her teYden evvel Hititler hakkın
da biraz izahat verelim: Boğa:ı.köy
de bulunup deşifre edilen yazılı taş
lara göre Hititler Küçükasya'da ve 
bilhassa Anadolu yaylalannda lııado· 
ğamundan evvel dördüncü ve birinci 
aurlar araaında yapmıflardır_ Hitit· 
lerin payitahtı, Ankaradan takriben 
yüz seksen kilometre uzaklıkta, Bo
ğazköyün yanı başında bulunan Hn· 
tuaas'da idi. Yapılan hafriyat Hitit
lerin büyük kültür ve medeniyet sa
hibi bir millet olduklarını göstermek
tedir. Ankara müzesinde bulunan 
heykeltra§lığa müteallik bazı eser -
ler; muahbaren Asuri, Babil ve Mısır 
kıtalarıru aprak Akropol'a varan 
yolun başlangıcının bu Hatusaa'da, 
Hatusas Akropolunda olduğunu a -
çıkça göstermektedirler. Bu heykel -
traşhk ve mimari ba§langıçları (şim
diye kadar keşfedilmiı olan başlan

gıçlar) ile birlikte diğer batlangıçlar 
ve bunlar arasında da diplomasi gü
zel sanatın (çünkü diplomasi her şey
den evvel güzel sanat ve ondan son· 
ra da ilimdir) batlangıçları vardır. 

Diplomasinin batlangıçları bu ya
zılı taşlarda bulunmaktadır. Maatte -
esaüf bu yazılı tatların en eskileri 
deıifre edilmemiştir. Çekoslovak a -
limlerinden Hrozni bunlann bir kııı
num halletmeğe muvaffak olmuıtur. 
Bu kısım Neobitit ve Babil dili ile ya· 
zılmıt bulunmaktadır ve lsadoğumun
dan evvel on ikinci ve on dördüncü 
asırlar arasındaki zamana aiddir. 

Hrozni, Forer ve diğerlerinin hal· 
lettlkleri bu satırlar arasında, bugün 
dahi mevcud olan ittifak muahedele
ri; dostluk, uzlapna, hakem, ademi 
müdahale, karşılıklı yardım, istişare 

ve saire gibi muahede tekilleri gö • 
rülmektedir. 

O zamanlar bazı "Hat tampon" 
lar dahi mevcud olduğu görülmekte
dir. Bu "etat tampon" ları Hitit Kı • 
rallanndan Şupihıliumat Mitani'lerin 
imhaamdan sonra. ıüratle lnnvetlen
meğe baıhyan yeni Asuri devletine 

kraşı, İaadoğumundan evvel on dör
düncü asırda vücude getİrmİ§tİr. Şi _ 
mali Suriye'de Hitit nüfuzu hakkın
da Mıarr Fira vu.nlarmdan biri ile Bi-
ti t Kırallarından Hatuşila§ arasında 

akdolunan bir dostluk muahedesi bu
gün de nümune olarak kullanılabilir. 
Şimdiye kadar deıifre edilmiı bulu -
nan yazılı ta§lardan diplomasi güzel 
sanatınm, lsadoğumundan evvel on 
ikinci ve on üçüncü asırlarda müstes
na bir surette büyük ve muvaffaki _ 
yetli olduğu görülmektedir. Hitit Te 
Mısıl' kıralları bugünkü Suriye, Frlis
tin ve sair kıtalar üzerinde hakimi -
yetlerini kuı·mak iç.in yaptıkları harb· 
ları bitirdikten ve kılıç ile her şeyi 

hnlletmeğe muvaffak olanuyacaklan 
kanaatini hasil ettikten sonra ibtilaf-
1 ı meseleleri notalar yazmak ve mu
ahedeler akdetmek suretiyle hallet -
meğe başlamışlardır. Diğer devlet ve 
kabilelerin mülkiyetlerini temin hu -
su unda ve Mısır ve Hitit kırallan a. 
rasındaki küçük devletler de nüfuz 
mıntakaları hakkında bir sürü &ulh, 
dostluk ve ittifak muahedel~ri var -
dır. Bilhassa, Hatuşil ile Mısır lira -
vunlarından ikinci Ramzes arasında 
akdolunan ve Hatufil'in firavun 
Ramzea'in Suriye üzerindeki bakimi· 
yetini ahden temin etmesine müte -
allik olan muahedeler, enteresandır. 
Bu muahedclerden biri ve bu mua . 
bedenin akdi münasebetiyle teati o
lunan notalar olduklan gibi muhafa
za edilmişlerdir. Bu muahede tama
men hukuk müsavab esası üzerine 
akdolunmuştur. Muahedenin mu -
kaddemesinde akidlerin isimleri bu -
Junmakta ve bundan sonra da akid -
lerin biribirlerine karıı deruhde et • 
tikleri teahhüdler sayılmaktadır. Bu 
muahedede ikidler arasındaki müs
takbel münasebetler "Ahuta = kar· 
deşlik,, ve .. Sulh Salama" diye tav
sif olunmaktadır. Bu tabirler, teati 

olunan notalarda da bilafaaıla tek • 
rar edilegelmektedir. Bu diplomatik 
muhabere çok iyi muhafaza edilmi§
tir. Muahedenin diğer maddelerinde 
üçüncü bir devlet tarafından teca -

vüz vaki olduğu ve yahud memleket
te isyan zuhur ettiği takdirde tara • 

feynin biribirine yapacaktan askeri 
yardımın mikdarı zikredilmektedir. 
Bundan sonar da hükümdarlık huku. 
kunda veraset ve aıyaaal mücrimle -
rin iadesi hakkında teminat verilmek· 
tedi:-. Muahede iki memleket ilahla
rına kar§ı y~minlerle nihayetlenmek
te, ilahlar tahid gösterilmekte ve ta· 
rafeynden biri muahede ahkamına 

hürmet etmediği takdirde ilablann 
intikamına intizar olunmaktadır. 

O zamanlar, aefaret heyetlerinin 
de mevcud olduğu görülmektedil'. 
Bunlar, hakikat halde, konu§JDalanla 
ve müzakerelerde bı•lunmak ve mua
hedeler akdetmek üzere, mcktublar 

ve hediyeleri hamil olarak giden ku
riye'lerdir. Devletler arasındaki ihti
lafların tetkik ve münaka.ıa edildiği, 

izdivaç teklifleri yapıJdıiı ve a.kicller 
icra olunduğu, istikrazlar akdedildi
ii ve em ... _ li muameleler icra ohm . 
dağu görülmektedir. Hediyeler bil . 
hassa yeni bir kıralın taç giyme me -

raaimi eanaaında hazır bulunmak ij • 
zere gönderilen murahhaa heyetlerin 
getirdikleri hediyeler aayet munta -
zam idi. Bu hediyeler "kardqlik'' ve 
"sulh" un devam edegeleceiini cöa. 
terirlerdi. Bu gibi ahvalde kıraldan kı 
rala malum mutantan §ark uslubu 
ile yazılmı§ hususi selam mektubları 
gönderilmekte idi. Bu selam mek -
tublarından bazılan muhafaza edil· 
mit olup güzel ve heyecan verici bir 
hitabetin izlerini taşımaktadırlar. Hitit 
kırallarından Şipiluliumat'in Mısır 
kıralı Amonefes'e gönderdiği mek -
tup bu selam mektuplarından biridir. 
"Etat tampon" ların Hitit devletine 
kartı vaziyet ve münasebetleri hak . 
kında ve devletler ile "etat tampon" 
lar arasında devlet mefhumu bakunın· 
dan hususi tipte bir devlet te§kil 
eden devletlerden bahia mwı.hedeler 
vardır. Bu devletlere Hitit lisanında 
"Kuryunat'' adı verilmektedir. Kıra) 
Şipiluliumaş'in ölümünden' sonra Mi
tani, Harva ve Kisvatna devletim Hi
tit devletine karşı bu vaz.iyette bulu· 
nuyorlardı. Bu devletlerle Hitit dev
leti arasında da azçolr. ahde müesseı 
bir vaziyet mevcuttu. Bu devlelerden 
ikisinin Hitit devletine karıı "etat 
tampon" vaziyetinde bulundukları, 
birinin, yani, Kisvatzu devletinin de, 
adeta müsavi hukuk vaziyetinde bulun
duğu bu muahedeler.len görülmektedir. 
Adeta diyorum. çünkü, muahedelerin 
bazı ahkamı gayet mahirane bir surette 
tabiiyet ve maduniyeti ifade etmektedir. 
Nitekim kıral Kisvatna, bu muahedeler 
mucibince, Hatusas'a arzı ubudiyetc 
gitmek ~buriyetinde idi. Buna mukn
bil taviz makamında bir fonnül vazedil

mİftİ. Bu formüle göre arzı ubudiyet İ• 

çin akdol~nacak mecliste Hitit ileri 

gelenleri ayakta durmak suretiyle K:is
vatna'ya tazimde bulunmak mecburiye
tinde idiler. Kisvatna haraç vermekten 

muaf idi vebu imtiyaz muahede de tes
bit olunuyordu. Bundan ba§ka yapılan 
istisna, Kisvatna'nın diğer bir devletle 
diplomatik müzakerelerde bulunması 

hakla idi. Askeri kuvvetler bulundur
mak hususnda aynca ahkfun konulmuş 
ve bunlann mıkdan tayin edilmit bulu

nuyordu. Heyeti umumiye itibariyle Hi
tit kırallığının Kuryunas'lara kaqı va· 

ziyeti hamilik taklinde idi. Bu vaziyet 
Hitit devletinin diğer devletler üzerinde 
pastektora'sı demek idi. Müruru zamanla 
daha bazı küçük devletler bu vaziyete 
düşmüşlerdir. Harici siyasa müstesna 

olmak üzere .,etat tampon"lara dahi az 
çok muhtariyet verilmişti. Bu muahe
deler ahkamına göre "etat tampon" hl\· 
riç ile münaaebette buhınmak hakkını lıa
iz değildi ve hariçten kendisine lrarşı 
vaki olan bu kabil mürac:aatlan Hatu
sas'a göndermek mecburiyetinde idi. 

~lor/in yiiziinden nıalıhum 
edilen bir doktor 

Adana adli ihtisas mebkemesinde 
bbbi hiç bir ihtiyaç olmaks1ZJD Keti a
dında bir kadına sırf kazanç ve menfa
at mukabilinde morfin aatmaktan suç
lu Dr. Ahmed Hamdi iki aene bahse ve 
2&0 lira para cezasına prpılmıttır. mah
kum Dr. cezasını bitirdikten sonra iki 
yıl da ıanabnr yapamıyacalctrr. iptila 
derecesinde morfin lmllancbiı sabit o
lan Keti de alh aydan aıaiı olmamak ü
zere, iyi olduğu bbben meydana çıkın

caya kadar hastanede tevkif ve tedavi e· 
dilecektir. 

lznıİT Kordon oıobiisçüleri 

İzmir Kordon otobücüleri birliği 

bo:ı.arnk, kendi hesaplarına otobüs İ§
lebneleri üzerine, serviılerin intizamı 

bozulmuş ve belediye bu vaziyete ka
nımak mecburiyetinde kalmı§b. Oto
büscüler bir toplantı yaparak tekrar bir
liği kurmuşlar ve otobüs seferleri derhl'l.I 

yoluna ginniıtir. 

.Menemen Atati'irk anıtının açıl
ma töreninde 8porculaT da 

bulundu 

Pazar günü Menemende yapılan A· 
tatürk büstünün a~ıhna töreninde iz
mir balkevi sporcularmdan müreldıeh 

bir fudbol takımı da bulu.nmut ve Me
nemen sporculariyle yaphğt maçı lrazan-

IDl\hr· 

"Etat tampon" yalnız Hitit devleti ile 
müttefik olarak harb edebilir ve Hitit 
devletinin yaphğı harbe müttefik gibi iş
tirak ederdi. Bu bakımdan ''etat tam· 
pon"un barb halinde göndermek mec

buriyetinde olduğu askeri kuvvet mık
dan muayyen idi. Bu hizmetlere muka
bil Hitit lorallan, .. etat tampon .. loral
lannm mülki tamamiyetlerini ve taçla

nnı garanti ediyorlardı. Bu ''etat tam· 
pon" lar sistemini Hitit kırallanndan 
Şipiluili tesis etmiı ve kıral Murtilis 

dnhi tevsi ebniştir. 

lsadoğumundan evel altıncı asırdan 

on ikinci asra kadar Hitit'lcrin yaptık
tan muahedeler bu neviden idi. Bu za
mandan evvelki devirlere aid olan eser
ler henüz deıifre cdilmemiılerdir. Bun
ların deıifTe edilmeleri için bugüne ka
dar henüz hiç bir miftah bulunmamış
tır. Bugüne kadar toplanan malzemeye 
göre büyük ve kuvvetli Hitit devleti ı. 
sadoğumunclan evel ikinci asırda mah
volmuı ve, lncildeki çok cılız malumat 
müstesna olmak üzere, Hitit1er hakkın
da hiç bir ize tesadüf olunmamı§br. Son 
zallklnlarda bizzat Türkiye Cumur Rei
sinin teıebbüsü üzerine Hitit1er haldon· 
da malzeme toplamak ve hafriyat husu
ıunda pek çok gayret sarfohınduğundan 
(Türkiyede bİT de ''Türk Tarih Tetkik 
Cemiyeti" vardır.) Anadolu yaylalan· 
nm, diğer eserler: ile birlikte parlak ve 
fevkalade dikkate değer beybltraşlık 

eserleri terketmi§ olan bu büyiik sakin
lerinin maıilerine daha ziyade nüfuz e. 

dileceği muhakkakhr." 
Branko Lazareviç 

}'umurla lwnıisyonunurı 
ildnci toplantısı 

Türkiyede tavuk neslinin isldhı ve 
yumurta ihracatının tanzimi için laZ!:ll 
ıelen tedbirleri araJbrm:ık iu:crc d,.ı
nomi bakanlığında tqkil edildigini haıJer 
verdiğimiz komisyon, dün öğleden önce, 
Türkofisi başkam Dr. Mecded Alkin'in 
reisiliğinde toplanmıştırlar. Bu toplan· 
bda, istihsal vasıtaları, yumurta toplama 
usuDerinin islahı, ucuz nakliye temini, 
ihraç yerlerinde birlikler kurulması ve 

bir yumurta §irketi teşkili, yumuta i§le
rinde çalışacak eleman yetiştirilmesi 
yumurtacılığın istihsal mıntakalarında 
neşriyat yapılması gibi mühim mevzu· 
lar üzerinde gÖrii§Ülmüştür. 

Bıçaklı hız 

lzmirde Gaziler caddesinde Bahriye 
adında bir kızın çarşafı altında bıçak ta· 
ııdığı görülerek yakalanmıştrr . 

Balıkcsfr çevresinde tidun 
fiaıları yükseliyor 

inhisarlar idaresi ile iki tütün kunı· 
panyaımm Balıkeaire bağlı Agunyada 
ve cmnndaki köylerden ehcmiyetli 
mıkdarda tütün almağa başlamaları Ü· 

zerine fiatlar derhal yükaelmi§tİr. En 
yüksek fiat .60, en aıağm 25 kuruıtur 

Aygır deposu direktörlüğü 

Konya merkez baytarı B. Seliın An· 
kara merkez ayp deposu direktörlüğü· 
ne tayin edilınitôr. 

l$panya ile yapılan ticaret 
anlll§masının iyi neticeleri 

Türkiye ile lıpanya arasında 31 ~ 
rinci kanunda imzalanan ticaret ve kli· 
ring anlaşması imza edileli pek az bir 
zaman olduğu halde, 1stanbuldan İs· 
paayaya 4400 küçük sandık yumurta 
gönderiloıiıtir. lhracat mcvaimi baıla· 
dı.ktaıı ve piyasaya daha çok mal gel· 
dikten sonra bu mıkdarın artacağı ku•· 
vetle umulmaktadır. 

Tarsus'ıa Uomalılardan kalma 
bir kanalizasyon 

Tarsuısta bir tesadüf eseri olarak 

romalrlar devrinde yapılmış bir ka· 

nalizaayon meydana çıkarılıruıtır. 

Kanal caddeden 3 metre derinlikte

dir. Her taraf ta§ ve harçla dondurul· 

mut ve wtü de büyük tatlarla örtül

mü§lür. 

Belediye açılan kısmı takib ederek 

kanalizasyonun tamamını meydana 

çıkannağa çahımaktadır. 

Aler8inde Atatürk giuıü 

Atatürk'ün Mersin'i ilk ~reflen· 

dirdikleri bugünü, Mersin Hnlkevi 

Atatürk günü olarak kabul etmiıti. 

Bu mutlu gün için Halkevi geniş ha• 
zırhlılarda bulunnu11tur. Gündüz ev· 
de bir tören yapılacak, söylevler ve. 
rilecek, gece de "Kahraman" piyeai 

temail edilecektir. 

Tefrika: No: 40 güç bir şey olamazdı. Hiç, içinde, yanyah 
rum tüccarın yanında Trablu~lu Şeyh ve ma
kedonyalı bulgar köylüsü yanında Beyoğ -
lundan gelen ermeni avukat yahud anadolu
lu türk beyi oturan bir parlamento, azlıklar 
meselesir..i halledebilir mi idi Bu adamların 
biribirleriyle ne fikri ne de maddi bakımdan 

uğı mücadelenin ne ahlaki ne de siyasi bir 
mana ve değeri olabilirdi. Mücadelesinde 
mı.;;!lıb çıkmasının sebebi budur. Ve 1908 de 
Gençtürk1er ihtilali, bir gecenin içinde, mu
kavemet görmeksizin, kan dökmeksizin, kor
kunç padisahın elinden iktidarı alıvermişti. 

trr. Bilhassa, alman hocaların eliyle ordu
nun tensiki, üzerinde ne kadar durulsa yeri 
olan bir hizmettir. 

Ycuan: Norbert uon BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Şurası yalnız muhakkaktır ki, Genç Türk
ler inkılabının zaf ı, onun istiklalsizliğinden 
ileri geliyordu. Ve, imparatorluğu tehdid 
eden tehlikelerden birini ve gerçi en tehli
kelisini yani azlıklar meselesini ele alırsak, 
bunun parlamento kanalından halledilebile
ceğini ummuş olmak kadar hazin bir hayal 
olamaz. Cünkü aynı problem, yalnız ç~k da
ha uygun ve kolay şartlara rağmen, Avus
turya • Macaristan parlamentosunda, sene
le::-ce hclledilemiyerek gün geçtikçe daha 
büyük karışıklıklara yol açmıştır. 

Böyle bir problemin padişahın ülkesinde 
halledilmesine nasıl imkan tasavvur edile -
bilirdi ki, bir kere, din farklan yüzünden, 
ihtilafların kökü metafizik sahadan kuvvet 
alıyor ve bir çok milJetler c=ribirine o kadar 
kansmıc; bulunuyordu ki, bunları ayn saha
lar d-ıhHinde biribirinden ayırmak kadar 

hiç bir münasebeti yok idi ki, yaratacaklan 
devletin mahiyeti uğruna müşterek bir ta • 
savvura vararak müşterek vazifelere inan • 
sınlar. 

Böyle bu şartlar arasında toplanacak bir 
parlamentoda, birdenbire çözülen politik ihti
rasların imparatorluğun esasen gevşek olan 
yapısını sarsıp devireceğini, gençtürkler, şa
şılacak bir gaflet göstererek görememişler
dir. Eski Abdülhamid idaresi halbuki, bütün 
bozukluk ve ahlaksızlıklarına, bunu görmüş 
ve buna göre hareket etmiştir. Ve Abdül -
hamid, imparatorluğu çözüp dağıtacak olan 
yeni fikirlere karşı bütün vasıtalan en çir -
kin vasıtası kullanmaktan çekinmemiştir. 
Fakat Abdülhamid, bu mücadelesinde yal
nız kalmıştır. Programı ise ancak yeni'yi 
reddetmekten ibaretti. Menfi idi. Konstrük
tif hiç bir tarafı yoktu. Bunun içindir ki yap-

Hemen bir kuvvetli heyecan ve nikbin 
itimad dalgası memleketin her tarafına ya· 
yılmış ve bazı azlıklann şeflerini bile birlik
te sürüklemistir. Urun ve öldürücü karanlık
tan sonra artık yeni bir nizamın, doğruluk 
ve hürriyetin güneşi doğmuştu. Kocaman 
imparatorluktaki ayn milletler ve ayn din
ler arasında, arkadaşlık, artık kurulacağa 

benziyordu. Bu idealistçe doğruluk irade
sinden ilk faydalanan bizzat Abdülhamid ol-
muştur. Kendine mahsus olan hilekarlıkla 

yeni rejimi gizlice devinneğe çalışıp muvaf
fak olamadıktan sonra, İstanbul'un alısık ol
madığı bir yumu~akhkla muamele görmüş 

ve şerefile köşesine çekilerek huzur içinde 
ölmüştür. 

İdeaJistçe bir nefse itimadın güciyle, 
bilhassa idare ve ekonomi sahasında, kısa 

bir zam.::.n \~fode bir hayli işler başarılmış-

Gen;;i realitelerin sert rüzgarı, çok geç
meden, taze fidanın bütün çiçeklerini yol: 
mağa başlamıştır. Kansız ihtilalin verdiğı 
heyecan devresini takib eden kısa sükun 
devresinden sonra, imparatorluğun her tara· 
fmda, bir taknn mukavemetlerin başı belir· 
meğe başlamıştrr. Doğruluk ve beraberlik 
rejimi, bir takım eski imtiyazlan zedelemek 
bir takım ihtirasların da önüne geçmek mec· 
buriyetinde kalmıştır. O imtiyazlarla bu ih
tiraslar, çok geçmemiş, aralannda ittifak 
aktetmiştir. Ve bilhassa, hıristiyan milletı:r 
anlamışlardır ki, İmparatorluk eski kuvvetı· 
ni tekrar elde etmeden müdahale ederek. 
imparatorluktaki kardeşlerini kurtamıak 
için, bu, son bir fırsattır. 

İnkılabtan hemen sonra, Bosna - Hersek'
in işgali yapılmış ve Bulgaristan istiklalini 
ilan etmi§tir. Gerçi, Bosna - Hersek, kırk se
nedenberi Avusturya idaresinde bulunuyor. 

(Sonu var) 
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ILERLiYEN EN DUSTRll\11Z Esl\:i bir · no·iJiz e 

Beykoz deri ve ){un dura fabrikası bal{aııı diyor Jij: 
Devlet hesabına 

ı1ıısıl 

okuyanlar 
memur . olacaklar? 

Tiirk deri ve kunduracılığı da ilerle
mektedir. Bu endüstrimizin en teknik 
plıfaft, en geniı organizasyonlu kuru
... olan Beykoz deri ve kundura fahri
.... baklonda öğrendiklerimizi aşağıya 
)'Ulyoraz: 

kete imalatı da 1933 de 214.953 kilo· 
dan 1934 de 333.650 kiloya ve 1935 de 
494.727 kiloya geçmiştir. 1933 de ancak 
689 işçi çalıştıran fabrika 1935 de vasa
ti olarak günde 1.050 işçi kullanmıştır. 
Fabrikanın umumi .sahşları içinde ordıs-

Beykoz deri ve kundura fab »ikasında işçiler çalışırken 

Sümer ba •• k'ın idaresinde bulunan 

Beykoz deri ve kundura fabrikan, mem
leketin ve hatta Balkanların bu sahada 
çalışan en büyük fabrikasıdır. Bu fabri
kanın Türkiye ekonomi.sinde oynadığı 
rolün ehemiyetini anlatmak için 1935 se .. 
nesi içinde satın aldığı yerli ve yabancı 
deriler mıkdarımn 1.360 milyon liralık 
3.100 milyon kiloya vardığını söylemek 
kafidir. 

Fabrika imalatı, aeneden seneye ge
ni§ ölçüde artmaktadır. Kösele imali, 
1933 de 412.007 ve 1934 de 818.574 
kilo iken 1935 de 1.326.823 kiloya çık
mışhr ki 1933 senesine nazaren 
% 28 artmış demektir. Bunun gibi 
kundura imalatı da, 1933 de 326.707 
çift iken 1934 de % 54 bir fazlalıkla 
504.709 çifte ve 1935 de % 39 bir faz. 
bhkla 702.043 çifte yükselmiştir, Va-

Beyko~""1ti 

ya aid siparişler pek mühim bir yekWı 

tutar. Devlete olan sabt yekWıu 1933 

de 1.347.704 lira iken 1934 de % 76 

fazlalıkJa 2.374.083 liraya •e 1935 de 

% 31 fazlabkla 3.106.721 liraya çılmııı

tır. Piyasaya aid serbest sab§lardal<i 

artı§ nisbeti daha memnuniyet vericidir. 

1933 de ancak 102.481 lira tutan bu sa

tışlar yekunu 1934 de 111.189 liraya 

ve 1935 de de % 475 bir ubfla 

640.374 liraya yüluelmiıtir. 

Beykoz deri ve kundura fabrikası, 

Sümer bank'ın idaresi altında çahşmaya 
bqlayabdanberi gösterdiği ba hızlı i
lerleme ile Tiirlôyeain yeni endistrilet
me hamleıinde kendi üzerine ~ his
seyi liyikiyle başarma yohına gİrmİ§ bu
lunuyor. 

deri ve lıunclrıro. labriJuaınm cımanti 

"B~ de Almunyu gibi l.:.undırıl
saydık, isyan ederdik. lşıe Al· 
manyll bugün onu )·apmakt<ı
dır.'' 

Londra, 16 (A.A.) - Büyük 
harbte bakanlık etmiş olup Ver
say andlaşmasını imza edenlerden 
biri bulunan Corc Barnes, Brik
tonda verdiği bir söylevde, Ver-· 
say andlaşmasının Almanyaya 
karşı büyük bir haksızlık olduğu
nu izah etmiş ve demiştir ki: 

-" Bu andlaşmanm görüşüldü· 
ğü sırada Almanya bu andlaşmaya 
itiraz etmiş İse de, gerek hüküm
lerde ve gerek bizzat Klemanso 
tarafından alman bükümetine i
nanca verilmiş ve kendisine icbar 
edilen silahsızlanmanın bir baş
lanğıç olduğunu ve itilaf devletle
rinin de silahsızlanacaklan söyle
nilmiştir. 

Hlbuki Fransa değil silahsızlan
mak, tersine olarak bütün harb va
sıtalarını fazlasiyle artırmıştır. 
Başka memleketler de Fransa gİ· 
bi hareket etmişler, ve nihayet in· 
giltere de silahlanın arbrmqtır. 

Almanyanın kandmldığı gibi 
biz de kandmlmıt olsaydık, ne 
yapardık? her halde isyan eder
dik. İfte Almanya da bugün onu 
yapmaktadır.,, 

ÇAGRILAR 
Arzuhal encümeni bugün parti 

grupa ictimaınJan soma toplana
caktır. 

*** 
Hariciye encümeni bugün par

ti gnıpa ictimaıntlan ıonra topla· 
nacakhr. 

* ıı: * Maliye encümeni bugün parti 
gnıpa ictimaından ıonra toplana 
cakhT. 

görünüşü 

Kamutay dün memurlar kanunu
n,un bazı m,addelerini değiştiren 

bir projeyi kabul etti 
( BGft 1. inci sayfada) 

memleketlerde bükümetin tayin ettiii 
müeueselerde tahsilini bitirenler de tah
ıil müddetlerini iki misli kadar meslek 
ve ihtiaaslan dahilinde hizmete mecbur 
ve bunun için biz.zat alikadar dairelere 
derhal müracaatla mükelleftir. 

Bu suretle müracaat vulmancla kad
roda açık bir memuriyet bulunmasa bile 
bunlann kanunen tayin edilebilecekleri 
memuriyte mahsuı (Maat ve emsal Jaa. 
alı kendilerine ücret olarak verilmek 
f8riiyle) meılek ve ihtiaulan dahilin· 
deki vezifelerde ıtajiyer olarak istih
dam edilirler. Bu gibilerin ilk açılacak 
memuriyetlere tayinleri mecburidir. 

Stajiyerlikte geçirecekJui müddet nam· 

zedlik müddetine ve mecburi hizmetleri· 
ne mahsub edilir. Ancak bwılann as
kerlikte geçirecekleri müddetler mec
buri hizmete mahıub edilmeyip umumi 
hükümlere tabidir. Hizmete ahnmak İ· 

çin müracaat etmeyenler ile mecburi 
hizmet müddetini ikmal etmeden evel 
vazifeden ayrılanlar tahsil miiddetlerin
ce kendilerine yapılan masrafı faiziyle 
birlikte öderneğe mecburdurlar. Hususi 

kanuiılariyle bu kanana ıöre meeburi 
hizmete tabi olanlardan banka, imtiyaz
h tirket ..-eya her hangi bir hususi mii
aıes.ede it iateyenlerin mecburi hizmet
lerini ifa ettiklerini veya tazminah öde
diklerini vesika ile ispat etmeleri la. 
zımdır. Bu §ekilde vesika göstermiyen 
mecburi hizmet erbabı;:u İstihdam ed~n 
müesseseler kanunun tayin eylediği taz• 
nıinalı Üzerlerine almış olurlar.~ 

* * $ 

Kamutay dün kültür bakanlığı büt· 
çesinde kabul ettiği münakale ile ' ·• 
çedeki faslında bulunan 29.904 lira, 
11.096 lira ilavesiyle (40) bin liraya çı· 
karılarak Kadıköyündeki Notrdam Des
yon binası saba alınacaktır. 

Ayrıca, her yıl, on binlerce lira veri
lerek kız sanat enstitüleriyle, kız sanat 

okullarında talebenin müfredad progra• 

mına göre yapacağı temrinler için getia-
tilen malzemeyi de bakanlık mütedavil 
sermayeden almayı kararlaşbr1n11tır. 

Bakanhk dün aldığı 3.000 liralık tah

sisat ile bu İ.§İ de batarmıı olacaktır. 
Kamutay yann toplanacaktır. 

Serdar Feyiz Mohammed Hanın Moskova ziyareti 

Afganistan dış halcanı BB. Kafinin ve 
.Molotof tarafınd&n kabul edildi 

Moakova, 16 (A. A.) - Sovyet 
:buya merkezi icra komitesi bqka
•• Kalinin dün Afganistan dq qleri 

1 bakanı Feyiz Mohammecl Ham ka
buı eunittir. Afganistanm Moskova 
büyük elçisi Abdülhüseyin Han A
ziz ve dış işleri komiserliği muavini 
Krestin.ski bu göriifmede hazır bu
lunmuıJardır. 

Afganistan dıt işleri bakanı bun
dan baıJca halk komiserleri başkanı 
Molotof tarafından kabul edilmiştir. 
Görüşmelerden sonra Afgan bakanı 
şerefine verilen ziyafette Molotof ve 
Feyiz Mohammed Han söylevler 
vennişlerdir. Afgan büyük elçisi, 
Voroşilof, Çubar, Mikoyan, Vme
jlauk, Bozengolts, Piatakof, Bub
nof, Krenstinski, Stomöniakof, 
ve bazı ,ahsiyetler bu ziyafette 
hazır bulunmuşlardır. 

Feyiz Mohammed Hanın 
Moskova' daki ziyaretleri 

Moakova, 16 (A. A.) - Afg~ 
nistan dq qleri bakanı Feyiz Mo
hi4 ..... .ae..: Han, B. Krestinski'yi ziya
ret etmiş, şehri gezmit ve yer alb 
demiryollanm gözd:m geçirmiştir. 
Akşam B. Krestinski, Feyiz Mo

hammed Han şerefine bir ziyafet ver
miı ve bu ziyafette milli müdafaa, 
dış, ticaret, finans, hafif endüstri ve 

• 
k~!~ür halk komiserleri ile daha bir 
çok zatlar hazır bulwımuştur. Ziya
fet esnasında BB. Krestinski ve Fe
yiz Mohammed Han, nutuklar ver
mişlerdir. 

Ziyafetten sonra bir kabul resmi 
yapılmı~ ve bu kabul resminde elçi
ler, maretallar, muhtelif Sovyei eko
nomik lrurumlumm delegeleri, ~ 
i§leri, milli müdafaa ve öteki :,omi
serlikler ileri gelen! ... ri ile Sovyet ya.
hancı gazetele. erkim hazır bulım
muıtur. • 

Bashakanımız diin 
' foto serf,rİsini gezdi 

(Ba~ı 1. inci saylada) 
şebbüse aynı muvallakıyetle devam 
etmeli •• ', 

Sergi.ye giren amfltÖr ue profe~ 
syonellere şeref diplomaları 

verildi 
Foto sergisine iştirak eden ama· 

tör ve profesyonel fotoğrafçılann e

serlerini gözden geçiren jüri heyeti 
dün Sergievinde tekrar toplanmış ve 
§eref diplomalarının profeayoneller
den Veli Demir'e, amatörlerden lh
aan Celal ile alınan gazete muhabiri 
Engelman'a verilmesini ittifakla ka
rarlaşhrmıştır. 

Telrika: No: 10 

EvDüDDk ve Cte.sD 
Yazaıı: ]alı. ŞARDON 

Türkç~ye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

lan bulunan biraz çıplak kırlar, beyaz evle
ri, buğday ve mısır tarlaları, üzüm bağla
riyle, tevazulu ve güler yüzlü, güzel bir ışrk 
içinde, uzanıp gidiyordu. 

Bert durakların adlarım hatırlıyordu. 

Bert eve varınca odasına koştu. Kapısı· 
nın çıkardığı gürültü, sarmaşıklar arkasın

da biraz kararan camlar, yatağı, duvarlr, bü
tün bu tekrar kendisine kavuşulmuş olan mu-

az dolaştıktan sonra, her şeyi an1atıp tüket-
miş olduğunu gördü. ' 

hi~ çok sert bir koku gibi, boğucu bir se- ti. 
vinçle kalbini sıkıyordu. Masasının gözleri

**'t-
Bir perşembe günü Bert Fondbo'ya git-

---
Gitmek düşüncesi kafasına saplandığın

aan beri Madam Dögui Pari.s'e tahammül 
edemiyordu. Her gün Emma'ya yazıyor, kış
lık eşyayı yerleştiriyor, apartnnanda dola
şırken durup büyük ve pek serin eski evini 
düşünüyordu. Bu yüzden durmaksızın pay
ladığı küçük hizmetçi kız nihayet kalkıp 
gitti. 

Madam Dögui de Bert'e: 
- Hayır, bir başkasını aramıyacağım. 

Hemen gideriz. Bu daha basit. Zaten Emma 
ile her şeyi kararlaştırdım. 

Bert, orada Mari Luiz'i göreceğini düşü
nerek avundu. 

Tonney' ıs! Nuvazik trenine biniliyordu. 
Gerilek bir aurağın öbür ucunda beklenilen 
Paris treni ancak, birçok manevralar yaptık
tan ve birçok düdükler çaldıktan sonra ha
reket edebiliyordu. 

S11rac::mda burasında kavak ve ceviz ağaç-

Her duruşta, yandaki kompartimanda, Sen
tonj vilayeti şivesiyle konuşanların gürültü
lü akisler kulağa daha sert geliyordu. 

Daha sonra, ymnuşak iniş çıkışlı ovalar 
ve tek söğüdlü çayırlar göründü. Kapının 
kenarına büzülmüş olan Bert, yüzünü taze 
rüzgara vermiş, Okyanos'tan önceki top
rakların son çıplaklıklan arasında bataklık
ların ve Nuvazik'in yaklaştığını hissediyor
du. 

Duraktan çıktıkları zaman Altıntop ote
linin arabacısı onları. tanıdı. Madam Dögui. 
eşyasını gözlerinden kaçınnıyarak Emma 
ile görüşüyordu. 

Bert omnibüse girdi. Yaya kaldırımının 
kenarında hareketsiz duran kocaman araba, 
yüklenen sandıkların çarpışları altında sar
sıldı, sonra camları şmgırdayarak sert sar
sıntılarla yürümeğe başladı. Bert, bulanık 
camJar ardından, hemen hemen unutulmuş 
sokakların birdenbire gözlerinde canlandrk
lanna bakıyordu. 

ni, gizli taraflarını açtı, dolabının her köşe
sini, her bucağını karıştırdı, sonra tavan a
rasına çıkıp bataklıkların manzarasına bak
tı, bahçeye indi ve her şeyden, çabucak sili
nen hatıra tadı alarak çamlığı, köşkü dolaş-
tı. 

Evin içinde Madam Dögui'nin hayret 
sesleri geliyor, bavulları getirmiş olan ihti
yar Jan, ayaklanndaki altlan çivili kundu
ralarla dikkat ede ede merdivenlerden ini
yordu. 

Akşam yemeğinden sonra gidip Mari 
Luiz'i görmesi için Bert'e müsaade ettiler. 

Bütün gün o, Mari Luiz'i ilk göreceği anı, 
alaca~ı haberleri, bahsedeceği intibaları dü
şünmüstü; ona öyle geliyordu ki anlatacağı 
hikayeler hiç bitmiyecekti. Fakat büyük çi
menliğin etrafında Mari Luiz9le birlikte bir-

Madam Dükroke onu yanına oturttuktan 
sonra: 

- Söyle bakalım, yavrum. dedi. Paris'te 
eğleniyor musun? Herhalde kurslara devam 
ediyorsun, deeil mi? Ah, orada öyle alaka ,, 
ile dinlenecek profesörler vardır ki! 

Bert daha aö-zmı açmağa vakit bulama
d<\n Marl:ı..,, Oiikroke. avnı neseli canhhkla 
Madanı rfö Bri ,.....öv',. <l'lö-n1 clönerek: 

- Ritivorc::1ınuz ya, Dögui'ler şimdi Pa
ris'te oturuyorlar. rliyordu. 

Bert tenise rlovru gitti, sonra kiiti.t'1ha. 
neye girerek dergileri karıştırdı. Eskid .. n 
pek zevkli bulduğu Fondbo ona şimdi hü
.zünlü görünüyordu ... Neden? Kendinde da
ha a2 heyecan duyuyordu. Oturup sakin sa
kin konuşmak istercli ... Fakat Mari Luiz az 
konuşuyor, ve Antuvanet. gözleri tenis oy 
myanJarda, tek kelim~lerle cevab veriyor
du. 

(Sonu var) 
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SAIF. 6 

Türk· Sovyet dostluğun un. 
on beşinci yılı 

Dün akpmki ziyafet ve onu takib eden 
suvare çok samimi ve neşeli geçti 

(Bap ı. inci M7illlla). 
......... ilati,...._n ola bwweti, mil
...._. .... -ı.atlan, ......... 
..... " aaadete olaa haldan ~ 
•...-.k ,.l..dald laarantll ...... 
- "-idaia dk---. kapaktan 
ahaaklıtnnız bitil olac:akbr. 

On ,.llık yeni itWrU;i dnrai 
- Mria Wr itimadla•1r ki, W.. 

lerl Wribirimi.. ......,._ pakb .... 
.. ..... .. ..... ....eo1m1 ... 
Ilı ....... iMii ........ " .... 
...... •ıı ........ ~ ililllı•6 it-
Wl'lit' hı - pllk ,..i .. t1 ..... 
aıpl , ... 

-.... atlat--. ••··•1• " 
-...-.:ra t....wid ..... ..,..... 
iwW. bir .............. ,..... 
•ıklıMlir. 

.. bnlcal• ...... ..,. IKl-
1.-i ..... katlelümi w......-. ... 
~ Wr he,.ecaa ..,..._...,_. 

...,.... Birliliaia tefi •. Kale
.... .......... ~der BirliiWa 
.............. ~w. Birik 
Stalla'lm,-~it ............ 
_,._.... .... ._twa Litft. 
..r.. .... ~ Elci Haaett.i, .. 

.... ~ti···- ... 
naw._u_ ........... , •• 

· olaa ebla •hatiaize ~wm" 

8. Karalıan'ın ceNIR 
.. -tka 5"Jet Birik Elçili 8. 

Karüan, ta mukabelede balanmut
t..ı 

"- lhqÜla lelİ4I etmekte olduta
... ,..lclieiu eQeill telkia •ttiii de-

_ .......... iki -1eketia ......... 
b hMrQrle maciW imtiaaj tet.kld o-
kz ......... ~ ............ kblırbr 
ki, ....................... c. ıek aL ...... ..,... .. ~ ........ ,._ 
,..........,. ..... "kan , ...... 
............ ~11a ... u.. 
......... .._ ......... doin .. 
- ,.. ........... kwkaMI o1 .... 

..... ,,,,. yıldöniUn;i 1- -·h-111"nin ..... ,..Sclö
ala' ' Awapeam heriade flrtma. 
- ••lıc.p.i .-_...kara balatlar 
.............. ehil bir aada, kati.,. 
............. ,., ........ -.iJet 
•ınlul etırafmcla 7&Palmatda olaa .......... ..,... ........... 
...... takip edi,w. .. , .__ ··- .. ~ ........ .........,... ~· ı 
ÇlmN, -·- .. h ...... ~ ._. •· .... ...,. ...... .......... .... .... 

Mieekatalana ....... , fil• bir din· 
ya harlamm laamrlddan tefkil etmek· 
tedir. HarltlD ...... patlaau,.acai• 
cffitiDoeıi,.te •itetelli ohmya imkan 
;roktw. Hl( ldlue .. felaketin • sa• 
maa batımna selecetiai bileADez. 
Harb, içiade w--.p birçok -... 
lriillerdea ..,......,.. " banalbCI •· 
lmablardaa lawTete mıiracaat .... 
ti1'e lmrhalma,.. laarbta • .,. ....... 
.................... ~ta-
rafmdaa .................. .m-
,.,. ........ ".,....,.°W li7919t 
lamıred-1 ara1111dald ........ in 
ele bDclimı müaid oldataaa laik. 
medildili siD •• ... tta açılacakbr. 

Sullı ufrunda IG1'Gf 
~ ıt.qa " Tiirld,.e ...... 

meYCudi,.tı--.. ilk sinündm İtİ· 
bana aalla -en-da micadele,.. bat
lamıtlarda-. Bida,..tte ..ıha o1- hak· 
~. aiWa bYYeti,.te elde ebneleri 
lazımpldi. 9-ra da, birçok defalar 
tehdide aln:ram ........ , ... için 
.; siD clplamatik •udalarla mlca· 
dele ettiler. 
~...,.." ,.. .......... 

laaclacllanma ........u,.d için, .. ya• 
,.,.......... ielMiklerl siW ~ 
içia :raplllllan ............ ........ 
ı--. çöa...._. ralntalarla baih .. . 
~ 

Ve laarb telalikeainia bpamza da-
1'aachiı bqinde sene beraberdirler. 

iki preruipı bölünmez ıulh 11e 

lwllekti/ enaniyeı 
Taluim bbal etmez aulh Ye kol

lektif emDİJ"ltı itte bize aalh mica
del--iW nJaher ol- iki pnuip. S. 

.... ;pa- ·-- ·-·· Mltla AY· ..... ~ tarahMlaa kaW .. 
> •ı-•T...._ ...... ....._...._ 
aleyhinde IÖs aöylenir •e ıükraala 
karpiamama:ra imkia olnuyan bir 
hali\a ile dün,..aun bir tarafında .... 
ha caranti etmek kabal n diler ta· 
rafmda baadan imtina ediline, laar
na ......... celeceiiai ele bilmit ola. .,... 

8qia ppllacak fq .. titis .... 
~an bile .........- eclebileoek 
fwımill• ,......k clefilclir. MiDede
ria " ..... derin hayati menfaatlan 
.. vzw Hhietir. Ve ..U. ......._ti 
.. lalam ç&;lmit ....... 1aa11..a. tal· ............ 

l' eni bir harbın önüne 
seçmek için. •• 

Bitin .-.,.. milletleriain ietedik· 
ı.ı feY • ita OBlarm mabet-. hir 

haldndlr. yemi bir ........ -- P9-
-- lcln .....adiılOI... yapdmul..... 

.. ,... ..... mavili kalaltile
öelİ ft ....._.. ............. 

mak 4-altilecekleri lmicliyle lalll 

l)LUS 

müteaelli .,ıan pek az kimae vardır. 
Fakat Ya&İJ'et her ne olursa olsun 

.Wh yolunda mücadelemize daima 
devam edecejiz. Bu mücadelede mil. 
letlerin azmi. o mill~ler ki hanı ara
ma~dar, Milletler 'Caai,..ti, brplık
b caranti muahedeleri ve nihayet •e 
• mühimlerinden olmak üzere ...ı. 
h- ötedenWi aarıılmaz mihYeri bu
lman .. bacün oldaia cibi iatikbal
de de öyle kalacak olan Türk • Sov. 
ret doadap cibi amiller hep bizden 

• , ... dır • 

Muılu, fak-at çalıfma ve ma!?.1'11· 
mlyede dolu yıllar 

MoakoYa'da imzalar teati edileli
deaberi ıs ,.. seçti, mesad ••• ,.. 
zemenda mesai 'Ye mahrumiyetlerle 
doha ,... ••• 

Bu ıs p içinde 1'•pılan İJİ itler 
cleD dola,.. Wribirimiai tıebrilc ve •Y· 
m hızla çatqmakta .__ edecek 
lan-Yet" ..... jiJİ haia oldajumu'l 
la._amada Wribirimbi temin edebili. ..... 

Türlci,.. we 5oY,.et Rusya, ıulhun 
........, .... ajruncla micadele el -

mekle beraber aalh• • bdretli a
..WlerincleD biriaia de bizzat k•di 
•lclaf- lrllYftltlerİ ....,_. bir aa 
bile aaaıbid,.ıar . ..__ içindir ki, 
....ıeketl..imizİD .... , .. tetkili· 
tmdald laer aaqffala,etten " bJa. 
....... ft bnlef .......... ZID R•• 
ftliııai arbraa her ..,..._ dola,.. mi
t.bitilen cleria bir 8"İaç n,.a,.o. ..... 

ilk Türk • 5oY1'et do.dala, So•yet 
" Tiirk milletl..w. "-adi •atanları 
.. İıltiklan-i için lamlarmı döktülr
a.; barit ealmel.-incle doiaa doatla-
1• ancak bir ~ olda. 

Bu maalledede fU ahler Yardır: 
"... Empelyalizme kartı micade

lel..mde mlteaaaid olduklarını ve 
iki millettea biriaia WlinJ-acaia müt
ldilibn diierinin de •aziyetini •ahİln· 
lettirecetia; m6fahede edwek. •. " 

Geçen ıs aene içiadelci münaaeba
bmna bir söz sezclirinek birı"birimi· 
ze ıana aö,liyebiliria: Evet ha albn 
................... liibWial ... 
....... ifa .. etmektedir. Sim mlt-

Türk - Sovyet paktının yenilenmesi dolayısiyle 

Sovyet gazeteleri dustça yazılar yazıyorlar 
Moıkcwa, 16 (A.A.) - Türkiye ile 

Sovyet Rusya ara..- imzalanan dostluk 
ve kardqlik paktıaaa on betiaci ,.d dö
nümü miauebetiJle bütün pzeteler 
nqrettildai ınah'elırde, iki milletia 
~ tec:ariaiae kup ....... 
nnda ltir makes oı.. IMa tariW Wpnia 

büyük ·~ a-iyetini •sün ... 
muhafaza etmekte ohluiuna ehemi,.tle 
kaydetmektedirler. 

••tzveıtiJa" pnteli, doatlak ve llııi

bu'afbk wllaflDll- umumi ...U. iPa 
mühim Wr imil oWapau YI ._. iki 
hikümetia • ....J.lıelif bqka ......... 
le ao.....-. yapllldan .._ ......_ 
pÜtlara ,.. açbt-~ .... 
ra türk • ....,._ ..,._., ldlllir " ilim 
it Wrlilderinde elde ..... ~ te
barüz ettim•• di,... ld: 

" tirk • '"7el ... lluia ..... --
...... it WrliiWa 1ıir timul ..... o. 
-.- ,.. döaüml, ............. . 

fevkalade arttıtı .. milletlen ....... ,. 
pdmak iste-'Jeıa ... ,... " feci c:İalı· 

Jete ...... olabilecek -- lmnetlerin 
Wrlepneaiaia çolE --.. .......... 
oWaia Wr -ına• rutk= 'dnilr. Bu 
l1a7p..WftaiJet .......... ~t 
a..,..ileT~~ .......... . 
ki ba tecriilte .......... doatlak, .............................. 

Pravda ı•nteai. Mr iki .....,. ...... i
çin de cic Wr ........ doPa IOYJel • 
türk dosdajuaua iki t•r,.fıa mitt_.. 
menfaad.riae t..,,..,,.Jle aydutıanu " 
.. pakba iki - lılıet tarafaMlaa .. 
dil• aulla .......... ....,... ., ..... 
.ıo.t .. 17 • • .; --..a..~ ..... olda
taau kaydettikten ....... dİJW ki: 

"r • .o.U.. pakbma inen ..... nh-i 
,... ıs ... içiDde tirk -~ tioet
haiu ba1ati,..tUai ua.t etmitlir. Bu dost-

laian ileride de iakipıf ecleceii8e " iki 
memleket nefiM oWaia ciW. ........a 
... _ .... ele l'MUll ~ ....... ,..... ... 

Krunaya Ziwıada, TÜl'kİ7 .. • 
muriyet rejiminin iç sene .... _.... 
mi ve kiiltür sabalumda elde ettiii ..,. 
uzam .. vaffaki,.etleri ve ... YI .,_ 

"DIMJI cari bir lıefkilita liW bl .... 

JOhmda ,........ ~ ..,....... -
miyıtle b,clettild.a ...... lqıw ki: 

"S..,.t a...,.,.., türk ..Weti _. 
mimiJetle .. ...-..mr. Ve ,.... 
aoYJel .......... tirk • ...,. ........ 
miimı11•ıtleri ............ M...ı'ua .. 
llliai ....... iT 'irlll'le ........... 
olma-, tirk mH"4W• .. s..,.t ._,. 
.. - ...... tok ..nldiiuü -- ..... .. --·de psnmı, v....,,.. 
T&-ldJı•W•..,_ ...... .,.... 
li .. eillleri haflrlatarak Wthı• ..... 
clirı 

"S.U... bilhuea .............. 
oltlaP.. ura4a !o.,et ~ 
T•ldı• ile tetrHd ......W. yalms W
.a. a..di milletlcimis için ...... 
fakat bütün .Wh ..... deri için de ... 
rik bir ehemi,..t kesbetmelrtecllr ... 

Amiral Betti'nin cenaze 
a ayı 

Londra, 18 (A.A.) - Amiral 
Betti, Sea-pol ldliaesi mnarlıt-
tefi Amiral Jellicoe'nun me_.. 
JaDID& " Nel80D'un mesan br
ıuma ıömülmittiir. 

Cenaze tlrmi acıklı olnıutW· 
Amiralm cesedini tafıpn taW 
Jutland muharebesindeki ~ioa• 
isimli amiral ıemiainin diretia8 
çekilen bayrap sanlmqtır. 

lzmirde lik maçlan 

""'•lti . ....... .. 1 1 ...._ ,._ ____________ ... 

bmir, 16 (A. A.) - Dün ,..... 
lan lik auıçlumda Al1+•eLımc•',. ,,&. 
.. -. 8 le, Glldlpe ........ 
le, Deminpora plib plmL,tir. Sizin enditeleriniz bplu bizim kendi 

eaclitelerimia kadar bizi müteellim 
etti. Ve •JDI Hmanda ıizin her ma
nffalrıyetİDİz memleketinizm ,..... 
1'1f1Ddald .... wcl hldi..a_. ha.im 
binat keaıll m ... ffala,..tlerimla lr1t 
dar bizi •-• etti. 

Mo•kowı andlafnuua laayadye
dnf multa/am eld N edeeelc 

Moelawa...Uedeai hapliJ'e
tW Üpat etti .. iatilsWI Hin ...... 
MlilW ......... etmektedir. Çlnkl 
b daallw...a....ı1a ...... .... .,......,.. ........... ....,_,_ 
1-müzi - ...... olarak aluetdrmelr· 
tedir. 

a. --"···· ,.tdöaimial lmt.--. dllw .mett... di,.wliriz 
ldt "itte lld ..Oletia i,.i ~ de. 
,... ..... .. tıeeribe ..... ............................. 
t.ı- Pi'• daıt.W a.diais içla ele 
DWedWa.ve11a1..ww.-.1e1a-
'"""'·" "" 1ıa,..,.. prparak ......... 
aacalcllr." 

Yeni TiirkiyeJİ randan n bugün 
muud ,..ldönümüai idrak ettijimis 
maahede,.i ilham eden ala ÖDd• A· 
tatirk'ün ... tine kadehimi kaldın
,.., pluek bir ct..let ...._ .... 
çokmah....._Ba ... kan~ .... 
ri'nün " aaiz .. WlJlk .,...., clok
tar Aru'• ... tiM " doetlatam• 
- ..... taraftan olan .. -.11-
.._ içi,ww." 

Andlaşmanm musaddak 
nushalah teati edildi 
Moelron. 18 (A. A.) - a. S.... 

'9t • ,.... ..... - ••ı•d ,..tdö-
..... olaa ..... Dit ltaeh• W· 

..... ICrNlbıki ile ,..iti,. ... El

.. Zelıll Atta,.S.. 17 Dk•' - ı• 
tarllali T .. • Sow,et •lh* .,. W. 

....,.. ....... '........... 1141 ._... ................. kın•• 
A.braa 7 •bıllız Ma •-•-. 
••••••..,.im•'-_ ..... ,..._ ................... ,, ..... _ 

Günün en heyecanlı 1D11Ç1 !(arp 
• .:... • lzminpor anısmda olmutt•· 
iki lan.et& talnmm ~ beyeCaall 
oldu. Nalicede Karp,.ka -.... ..,_ 
.. 2 .. ,. ile llllıp ....... 

Edimede Bayındırlık 
hareketleri 

F.dime, 16 (A.A.) -Etlme'aia 
... ,... ... Wr lıetlmwç ... 
L.-tnt .. ,. ........ hftl&&•+et ..... 
&ndua &ç tam bl,tik W-11nı ...... 
................. bunlum yedtli 
taWt .. htimllk eililrip ...... -_ _. ... ........ 
llelli .... .. 1 w, içlnc:ilii .. 
---....... olac-ldno. Ole tanıf 

W-... dfı s..tmi•e tdlli ... 
riW ........... 'Z1 - ....... ,. '°" .... ti • at ,.... .,,,. •• 
............... de cin.. .... 
aıldir. 

Tnrlka: No: 22 

TOP~EKUN HARB 

rek ihzari emniyetinin, gerekae bapnlma. 
amm zaruri bir neticesi otan finansal tedbir
leri. ulusu çok derinden müteessir ettiği, 
apaçık bir keyfiyettir. 

politikada• istemek meselesi ortaya çık- ce, dıprdan ithalltı da kesilmit olacatma 
maktadtt. göre. lhtiyaçlanm da tamamiyle tatmin et· 

Dünya harbmm tectlibeleri. u1m birliii- maine artık imkan kalmaz. 
nin finanaal sahada faal olabilmesi ve zarar Bu mülahazalar dolayııiytedir ~ ıı.
ıönnemesi için, ne gibi tezalıiirlerin ortadan devletin gayesi, bir harb olunca, hiç olmo
ka ldınlmaa icab ettifini apaçık g&termek- aa, kendi ihtiyaçlanm temin edici mevkie 
tedir. geçel>ilecek sabalan sulhta iken hazırlamak 

""r-' G.....ı .._,..,_, 
Tir.,. ~ı Hu..t TUNA 

Butun bu şeylec, harb güdümünü, ekono
mik sahada güven altına almak bakımından, 
bir milletin manevi ~asasının ne kadar bü
yük bir ehemiyet ta ıdıgmı, bir sahanın na
at başka bir sahaya katıştığını, topyekQn 
bir harbta, başka bir çare olmadığını gös
termektedir. 

Devlet, büsbütün başka bir para sistemi
ne karar vermedikçe, "harb paniği" ve kar
gaşalı~ boraalan erkenden kapatmak, ban
ka ve tasarruf sand klanndan para çekilme
sini bir ni.zam altına almak gibi tedbirlerle 
ualtılabılir. Faka~ ..,edakirhk" kendini ni· 
zam akma aokturaniaz; olsa olsa, fedakirbk 
yerıne bir, gönül nzaaiyle yapılanın yeri-
ne. orla yapılan istikraz gelir ki, bununla, 
kCndilerinl şaşkınlığa kaptırmış olanlann 
ödfblç Olarak verecekleri parayı nereden bu
labilecelderi meaeleaı halledihni§ olmaz. 

N'lll9tl oluna olsun ı pyekAn harbm, ge-

Hele ulus, kendi emniyeti için can ver
menin tabii bir ıey, fakat para vermenin 
çok eUm bir İf olduğu terbiyesiyle Yetİfecek 
oluna, bu teessür o derece büyük olar. 

Ancak, ulus, kendinin bir tekparça mu
kadderat birliği olduğunu hiaaeder ve böyle 
hissedebilecek bir hale getirilmiş iae, bu 
teeessür de o nisbette küçülür. 

Bu meselede de, "memnun olmıyanlar". 
m ışıktan gizledikleri faaliyetlerine meydan 
vermemek bakımından, ul1J11un, manevi bir
liğinin ehemiyeti ve bir milletin topyekQn 
harb hakkında aydmlanması, bütün açıklığı 
ile kendilerini göstermektedirler. 

Diğer taraftan, ulusun, kendi varbğnu 
idame için verdiği paranın, yolsuzluğa kur
ban edilmeden harcanmasını, her ne suretle 
oluna olsun, irtiklp ve irtişaya meydan ve
rilmemeıini ve nihayet bir teberru değil. U· 

lusun canını korumak için, harb iıtikrazlan. 
nyaydolan yurddaşlanmızm başlanna gel
diği ' gibi, kendi halkmm soyulamıyacağmı 
en yüksek bir vicdan emri olarak, topyekOn 

Finansa verilecek olan p:ldl, alaaw:l ve ve, ulusta ordunmı techizat ihtiyaçlarını, as 
ordunun gıda maddelerini ve her tGrlii barb çok temin etmektir. 
malzemesini temin keyfiyetine çok derinden Ancak bunun için de paraya ve hem de 
temas etmektedir. çok paraya ihtiyaç vardtt iri, kötil ve gU..-

Şurası aşikirdır ki. bir memleket, bir siz bir fınana kurumu ile gevtek kambiyo 
harb olunca, ordunun doğrudan doinJya mü- vaziyeti içinde, ba bol parayı, yalııu dUnya 
dafaa etmekle mükellef bulunduğu kendi top- kapitalistlerinin mürüvvetlerine, milıt iatik
raklannda gıda, yem, ot ve ham madde mat- lallerini değiıen devletler bulabilirtec. (10). 
zemesini ne kadar fazla hazırlarsa, ulus, or- (Sonu var) 
du ve topyekftn harb &fidilmll için bayırlı .fll) s.,,,..,.,. A....nMt ,......,,.,... 
olur, ve bmımı aonucunda. topyekOn politi- cMa;. ..,..~ .,,_,__... ı.••• "'6-
kanin da iti o nişbette hafifler. Ne var ki, ,.,-., w. harp •• ..,., .... ..,.,.., aiWııaaans 
biç bir devlet, bu balamdan. böyle bir me- ine .,. .,.._,.. -~ ....,.._,, ... ,.... 
sud durumda deiildir. • "'"ııel ~ ,,.;q.ı. .,.,.a.. Bs;lll, 

Bir uluaun ve hususiyle harb gUdtlmiinUn a)'ftı din7fı lraphlüt'-"'• "-eliler • 11 ~ 
ihtiyaçlan o kadar tttrliilesmiş bir hal almq "'"lif el~ &a ,,.,.,_, ,,.,ı ....,_... 
bulunuyor ki, bunu, ancak dihıya ~yle ........... 6a. ,,.P.w~, ,,,,_,, ._..,,,. 
tatmin etmek kabildir. p, .,._ ,,.,.. ....., .ı.. ...,.,. 1111 ııl in 

Bir harb halinde, barba glritmif olan J>lr &a ,,,,,,,. ..,_,.,.,,. ..... ..._..,..,. NjJeuaf11f 
memleketin dilnya ile olan tlcaretl keliQp- lir ., 11• ,_.._.,.., ...... 
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'l"ürk Hava Kurumu 

Biiyiik Piyangosu 
kadar binlerce 

• • 
etmı§tır .. • 

zengın 

6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük İkramiye :200.000 
J Jiradır. 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 

10.000 liralık ikramiyelerle (50.000) 
11r~lrk ;ld nı;;1,.~fat vardır .. 

Ankara Ticaret ve Sanayi odası 
Sicilli Ticaret Bürosundan: 

Sicilli ticaretin 308 numarasında müseccel bulunan Haydar Em
re ve Ortakları İnşaat Kollektif Şirketinin fesholunduğuna dair 
Noterden Musaddak 16. 3. 936 günlü fe&hi Şirket mukavelenamesi· 
nin berveçhizir aynen neıredilmekte oldu'u ilan olunur. 

Yevmiye Numarası: 3733 - Sıra numarası: 525. 
Haydar Emre ve ortakları inşaat kollektif sosyetesi unvanı al

tında ve alelumum inşaat ve istikşaf işleri yapmak ve bu işlerle 
al&kadar olan veya bu maksatların istihsaline hadim görülen başka 
lnuamelatla iştigal ve teşebbüsat ve tesisatı deruhte ve iştira ve bu 
pbi teşebbüsata iştirak veya onların mümessilliğini deruhte etmek 
ve her nevi inşaat malzemesi ticareti yapabilmek ve bu malzemenin 
imalile meteul olabilmok ve otuz bir birinci kanun bin dokıa yüz 
otuz altı tarihinde müddeti bitmek ve Haydar Emre ve Ortakları 
inşaat Kollektif şirketi unvanı altında ı;re merkezi Ankarada olmak 
üzere musaddak ve müseccel 10. Temmuz. 935 tarihli mukavelena
me mucibince aktettiğimiz şirketten 14. 12. 935 tarihinde Ziya Ko
cainan çıkmış ve alakasını kesmişti. Diğer ortaklar biz aşağıda im· 
zaları mevzu Haydar Emre ve Hayri Kocainan da işbu şirketi 
9. Mart. 936 tarihinde müttefikan fesheyledik. Olbaptaki mukave
lename mucibince şirketin emrü tasfiyesine Haydar Emre memur
dur. Ticaret kanununun 182 inci maddesi ahkamına tevfikan keyfi
yetin tescil ve ilanı için İfbu beyanname tanzim ve imza kılındı. 
Haydar Emre imzası H. Kocainan imzası. Maçkada Vehbi bey 
apartımanmda No. 4 dairesinde Mühendis Ali Haydar Emre ve 
Kadıköy Modada Devriye sokağında No. 2 evde Hayri Kocainan. 

Okunup anlatılan bu mukavelename altındaki imzalar şahıs ve 
hüviyetleri dairece maruf Muhendis Alı Haydar ve Hayri Kocai

. nanın olduğu tasdik kılınır. 10. Mart. 936. 
Reıımi mühür: Beyoğlu Beıinci Noteri Karcı otlu Halim. 

H. Karcı imzası. 1-985 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME-• 
MURLUGUNDAN: 

1 - İpotek olup satılmasına karar verilen Tapunun 15 16G kü
tük, '17 pafta ada 408 ve parsel 3/4 numarasında kayıtlı ve Ankara
nın Akbaş mahallesinde ulukapı sokağında kain evler aşağıdaki 
ıartlar dairesinde açık artırmaya konmuştur. 

Z - Evaaf ve milıtemilat: Bunlardan biri üç kattan ibarettir. Bi· 
rinci katta bir oda, mutfak heli ve ahır ikinci katta üç oda bir mut. 
fak bir hela ve bir genit yer avlu, üçüncü katta iki oda. bir büyük 
INLlon vardır. Ve kıymeti 1150 liradır. Diğeri bir kat üzerine bina 
edilmit olup küçük iki odadan ibaret ve 450 lira değerindedir. 

3 - Satı§ peşin para ile olmak üzere 174936 tarihine müsadıf 
cuma günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me
murluiunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıymetin 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın temi
nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen huine tah
villeri getireceklerdr. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 tini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur gü· 
nlln 16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 şlni bulmadığı takdirde 2-5-936 tarihine müsadif 
11.13 günü saat cumarte&iye kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artıranın üzerine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi ilzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecktir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel 
eıı yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edile· 
cektir. Teklifi veçhile almağa razı olmana gayri menkul yeniden 
on bet günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine 
ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da vayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu barcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. ı 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer allkadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemue bildirme
leri llznndır. Aksi takdirde haklan tapu sicilliyle sa.bit olmadıkça 
satış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler her gün 935/120 numara ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamemtzi oku· 
yabilirler. 1-984 

Gelibolu Belediye Riyasetinden: 
1 - 10-3-936 tarihinde ihale edilecefi ilan edilen Elektrik tesi

aauna munfık talip çıkmadığından evvelki şartlar dairesinde ek· 
ailtme kanun.una tevfikan tenıdid edilmiştir. 

2 - Temdid müddeti 11-3-936 tarihinden başlar. ıs gün devam 
eder. 

25-3-936 çarşamba günü saat on altıya kadar taliplerin teklifle
rini Gelibolu Belediye Encümenine vermeleri ilan olunur. (588) 

1-9?9 

ULUS 

UNUTMA BENt 

Ağac; Meraklılarına 

Müjde 
Ankarada Orman Çifliği fidanlıklarında yetiştiri

len her nevi fidanlar satılığa çıkarılmıştır. Ağaç dik· 
me zamanı gelmiştir. 
Fidanlarının tutmasını ve menfaatını istiyenler çif

liğe v~ya Ankaradaki çiftlik satış mağazalarına mü
racaat etmelidirler. 

Telefonlar: 
Orman c;ifliği 1824 

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

Ankara Belediye ReisliWnden : 
A) Eksiltmeye konulan iş Otobüs Garajı cephe kesme taş du

varı ve kapıcı odası inşası olup keşif bedeli (7273,23) liradır. 
B) Şartname ve projesi Belediye Fen Direktörlüğünden getiri· 

lecek olan ve ba islerle me•gul mimat veya mühendis -..ya taşçı 
esnafı o1duğuna dair vesika mukabilinde Otobüs Direktörlüğün· 
den parasız olarak alınır. 

C) İhalesi (28-3-936) günü saat (15) te Otobüs Direktörlüğün· 
de yapılacaktır. 

D) İha1e açık eksiltme usulile vapJlacaktır. 
E) Muvakkat teminat miktarı ( 545,50) liradır. 
F) İsteklilerin kanunun emrettiği bUtün evsafı haia olmaları 

lbrmdrr. (553) 1-922 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Ankarada Çubuk J:Sarajİnda yeni-

den yapılacak methal inşaatı). 
Keşif bedeli 
Tahmin edilen bedel (12215) lira (84) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır; 
a • Eksiltme şartnamesi 
b • mukavele projesi 
<: - Nafıa işleri şeraiti umumivesi 
d • Fenni şartname 
c • Keşif cet•eli. silsilei fiat cetveli. metraj cetveli 
f - Proje 
İsti yenler bu şartname ve evrakı ( 61) kuruş bedel mukabilinde 

Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
3 -- Ekailtme 6-4-936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Nafıa 

Vekaleti binasında Sular Umum Mildürlil&ü odasında su eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 916,19 lira muvak

kat teminat vermesi, bundan başka aş3ğıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Diplomalı Mimar veya mühendis olmak veya Yapı Umum Mü
dürlüğünden ehliyet vesikası almak şarttır. 

6 - Bu iş için ahnmaaı lüzumu yukarda yurlmı, olan fenni 
ehliyet vesikası için eksiltme gününden en u 8 gün evel Nafıa 
Vekaletine müracaat edilmesi lazımdır. Bu müddet geçtikte~ son
ra vaki olacak milracaatlar nazarı itibare abnmıyacaktır. 

7 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
.. bir ... t evveline bdar Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü 

Dairesine getirilecek eksiltme komisyonu Reisliğine makbu.ı mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 ııdi maddede yuıh uate kadar gelmiı olması ve dt, arfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması llzımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (550) 1-976 

Jandarma ~nel Komutaıılığı 
Ankara Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Çeşit ve her çe,it mikdarı tartname&inde yuıh 1448 lira 

on bet çeşit yemek takımı (Tabak kaşık, bardak peçete ve saire 
3. 4. 936 cuma gUnD saat on beşte açık eksiltme usulü ile satm alı
nacaktır. 

2 - Şartname parasız olarak komisyondaq alınabilir. İlk temi
nat (108) lira (60) kuruıtur. 

3 - Ekailtmeıalne girmek lıtiyenlerin ek&iltme vaktinden bir 
aaat evci teminatlarmı komisyona vemıı, olmaları. (582) 1-978 

1
New Hampshire eya- ı 
leti Yüksek Mahkeme 

Müddet, Eyli'.ll 1935. 
2 inci kanun 3, 1936 

'Hillsborough Kantisinin Yük
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkik edilebilecek ev.ak asliye 
ile kayıdların aynı mahkeme dos
yalarında olup "hak'' ve kanu
ni'' deı.valar münasebetilc mcv
cud meseleler şunlardır: 
H•lı (Equity) 3100 Sophocles 

Papachristodoulou malikanesi 
müdürü Demetrios Voliotis'un 
Victoria Ventroura, Evanthia D. 
Vlahava ve Evangelia Papachris· 
todou!ou alevhinde. 

Sivil (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi a
leyhinde Ebanthia Demetrius 
Valhava. 

Birinci Teşrin 6,1928 de mez
kur Hillsborough Kantisinde ve 
New Hampshire Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda ismi ge
çen, Evangelia Papachristodou
lou'nun sağ veya ölü olduğunun 
tahkikile kendisinin veya varis· 
lerinin bu malike ve servetinden 
istifadelerinin tayini: vasiyetna
me bırakmıyan mezkur Evange
lia Papachriatodoulou'nun son 
defa olara~ 1897 senesinde Yu
nanistanın Tri1tala şehrinde ika. 
met etmiş oldulu ve oradan da 
aynı sene içinde Makedonyanın 
Manastır sehrine merbut vito
lio'suna gittiği ve mezklır Evan. 
gelia Papachristodoulou'nun çok 
zaman evel öldüğü iddia edildi
ıi: 

Mevzuu bahis müdür Demet
cios Voliotis'in mezkur Evange
lia Papachristodoulou'ya, ve 
mezkur Evangelia P apachristo
doulo öldüğü takdirde varisleri
ne Nisan ayının ilk salı günün-
de Hillsborough Kantiıinde, 
Manchester'de toplanacak Yiik
sek Mahkemede bulunması. ve 
mezkur Evangelia Papachristo
doulo'nun mahkemede bulun
ması, ve me7.Jcur Evan&elia Pa
pachristodoulo'nun 6lmilş ol
duğunu ve Sophocles Papachris
doulou'nun malini taksimde 
kanımı varislerin olmadığı farz. 
edilerek mezklır Sophocles Pa
pacbraatodoulc.u'nun malının Vic
toria Ventroura ile Evanthia D. 
Vlahav;ı arasında neden tak&im 
edilerr ;Y"ft>ı,tinı göıt•eren sebeb· 
lerin göıterılmesi hususunda e· 
mir verilmiştir. 

Yukcudaki izahatın mezküı 
müdür tarafından bu celbname
nin ı;e ihbarnamenin dotru ve 
ıııusaddak nüshasını Hillıbo
rough Kantin'de Manchester'de 
neşir edilmekte olan Manchea
ter Union'de neşir ettirilmesi, 
Yunanıatanda Atina'da çıkan 
"Kathımerini'' gazetesinde neşir 
ettirilmesi ve Yunanistanın Trl· 
kala şehrinde dağıtılması ve Yu
goslavvanm Belegrad ıtehrinde 

çıkan "Politika'' guetesinde 
neşir ettirilip Yugoslavyarun 
Vitolia kasabasında dağıtılması 
ve Türkivenin Ankara şehrinde 
ve Çankırı Caddetinde çıkan 
Ulus gazetesinde neşir ettiril
mesi lbım geldil'i ve bu nepi. 
vatın üç hafta müddetle müte
valiyer gaıetelerde çıkması ft 

son neşryatın (veyıı ilanın) Ni
.san 1936 ilk sah f!ününden 14 gön 
evel nesir edilmiş butunmau 
şarttır. 

Tasdik eden: Arthur S. Healy 
Katip 

M. Aloysus J. Connor: Müdür 
Demetrios Voliotis'in dava ve
kili. Ve Sonhocles Papıchristo
doulou mali!{anesi. 

M. Samuel A. Mar~olis: Vic
toria Venteroura'nin da.a nkili. 
Posta adresi: Mancheater. N. 
H. U. S. A. 

Btlidaki izahat, celbnamenfn 
ve ihbarnamenin hakikt bir nUs
hasrdır. 

Tasdik eden: Arthur S. Healy 
R:atin t~'89 

Kiralık 
Y enişehirde HiW.iahmer mer

kezinin karız sırasında. asfalt cad-
de iiezrinde kaloriferli ve her tür
lü konforlu 49/1 numaralı Foto 
apartımaıunda kiralık daire 
vardır. Kapıcıya mtiracaat 

Telefon !002 ve 2002 
1-174 

__ , ________________________ _ 

'f{iralık ve Satılık 
Rut ıefarethaneti arkaamda

k.i bahçe 1i evf n üst katı kiralık 
ve yanındald bat satılJktar. 

1--982 

~AYFA 1 

A. F. M. M. 
S. A. KOMİSYONU 

iLANTJARI 
İKİ BAŞ AHABA KOŞUM 

HAYVANI SATIŞI. 
Beherine 25 lira fiat tahmin 

edilen yukarda vazıh iki aş 
hayvanın 31 Mart 936 tarihinde 
salı günü saat 7 de Askeri F b
rikalac Umum Müdürlüğü satm
alma komisyonunca A kköprüde· 
ki pazar mahallinde açık artır
ma ile satılacaktır. Bu h;:ıyvan
lar her gün öğleden sonra umum 
müdürlük tavlasında görlileoilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat o
lan üç !in elli kurus ile vukar. 
da SÖ7.\i gecen günde nazat ve
rinde bulun:icllk ~ıan 'K0misyo-
na ..,...;;,,.,.,. •• ı .. n ('I" ' 1 «>'\• 

A ASTA 1.1 K LA RI 
MUT EH ASSTSJ 

Or. ( :P\ ad \rif 
Atasa~un 

Yenışehlr kızıla~ karş" ~ 
Ali Nazmi aµartımanı No: ' 
1 Yenişehir eczaneaı üstü 1 h~ı 
gün sabahtan akşama kaıb 
bulunur. Telefon 2728 

1 

Kiralık 

apartıman 

Dört buçuk oda iki balkon 
banyo ve mutfak daireler' 'llUn• 

tazam bir daire kirahktıı ı· 

Aşı İzmir caddesı No :5 

Alt kata müraC'.auL 

Acele Satılık Ev 
Eşyası 

Havuzbası Ali Nazmi apartı• 
man Ne;. (9) müracaat . 

1--981 

Ucuz ve temiz 

l\lan~al 
Kömürij 

Depomuzda en iyi Ka 
rak6y kömurü 1 -rıtlı'....,nde ki· 
l°'u iiç buç..ık. toptan Ut 
kur\ı\ on paradır. Tel: 279! 

fmsyon "l\rukat def\• 
su: liü4'f'vin nr.ık 

le tcZ'ane"i 
ratun.r1'trm4a hazırlanan Tuvan. 
tln sa~'bovatan muzur w sehirll 
macldeh!nf~n tamamen arf olup 
mçlan tablt renlrterfnf behteder. 
Tunntftı uç lmva1art kumnJ ve 
ılva!ı nl:ır.ı1r i1rf tabit renk tıze. 
rinde tertih edi1mtatfr. 

Gnet "''°"' " abft olat'ılr t-. 
mfn edilen renk yıkanmak ft teı-

teme1t bitti denize Rirmek sure. 
tiv1e & ,..ı.~z 'En cf ddf ve em
nlvetll markadır. Ecsanelert"Jr " 
ıtrlvat mafıazalınndan aravınra 

Apartman veya 
E 

Möbleli n her türlU konforu 
hail 3-4 odalı pyet ttmia biı •· 
partıman veya n birkaç h a 
için kiralanacalrtu Mektu la: 
Uluı 24. ' ntan 
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3AYFA 8 

MtLLlMüDAFAA VEKALETİ 1 
ATIN ALMk KOMİSYONU İLANLARI: 

B1L1T 
100 takrm sıhhiye ve 400 takını tezkereci palasliası imal edile • 

cektir. Malzemesi dairesinden verilmek üzere beher takım palas " 
kanın imaliyesi (180) kuruştur. İlk teminatı (67) lira (50) k.uru.ş
tur, Pazarlığı 28 - 3 • 936' cumartesi güna saat 10 dadır. lsteklılerın 
evsaf ve şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün M. M. V. 
Satın Al. Ko. nuna müracaat ve pazarlığa iştirak edeceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat mektubiyle birlikte 
belli gün ve saatinde satın alma komisyonuna gelmeleri. (540) 

1-897 

Ankara Belediye Reisli~indeı1: 
A) Eksiltmeye konulan sey otobüs direktörlüğü için tabcttiri • 

lecek yedi milyon bilet olup tahmin bedeli garaj teslimi (2590) li -
radır. 

B - Şartname ve numunesi Ankara otobüs direktörlüğünden 
parasız olarak ahnır 

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 tabctmi'> olduklaTına dair alakadar müesseselerden tcı.sclikna· 
me almış olmaları sarttır. (552) 1 - 936 

Tiirkiye Ziraat' • 

Bankasından : 
Bankamızın Ordu ve İnebolu Şubeleri için askerliklerini yap

mış ve yaşı otuzdan aşağı olmak şartiyle iki kambiyo memuru alı
nacaktır. 

1 - Taliplerin en aşağı ticaret lisesi veya lise mezunu olmala
rı, iyi fransızca ve İngilizce de bilmeleri matlı'.'ıbtur. 

2 - Bu lisanlardan başka almanca bilenler tercih olunurlar. 
3 - Talipler 30-3-936 ya kadar Mektep şehadetnamesi, Hüsnü

hal ilmühaberi , nufus tezkeresi ve Askerlik vesikalarını hamilen 
f stanbulda İstanbul Ziraat Bankasına ve Ankara'da Umum Mücliir
lük Memurin Direktörlüğüne müracaat ederek sıhhi muayenelerini 
ve kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

4 - İmtihan 1-4-936 çarşamba günü sabahleyin Ankarada ve İs
tanbul şubemizde yapılacaktır. 

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

Ankara P. 'f. T. Raşmütliirlii!}:iiuflt:.n 
Ankara Otomatik te lefon binasına yeniden iliive edilen kısmnı 

kalorifer tesisatı açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 2346 L . 28 kurustur. Muvakkat teminat 175 L. 98 

kuruştur. 

Bu kuruma ait pHin ve şartname Başmüdürlüğümüz yazı işleri 
bürosunda her gün görülebilir. 

f stekJilerin 27 mart 936 cuma günü saat 15 de komisyonumuza 
müracaatları. (558) 1-924 

ULUS 

Ankaı--a Hıf Zl~!-il! 4~ H 

Müessesesi satınalma komisyo nu 
Reisliğinden · 

Ankara merkez Hıfzıssıhha müessisesi için bir adet otomatik 
pedal makinesi açık eksiltme il. satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli ( 2032) lira olup 25/3 936 tarih çarşamba gü
nü saat (11) merkez Hıfzisc;ıhha müessisesesinde eksiltmesi yapı· 
Jacaktır. 

B u i~ için 152.- lira 40 ku•. uşluk ilk teminatın hudud ve sahil
ler sıhhat umum müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. 

Şartnamesini ve fazla malumatı müessese ayniyet bürosundan a-
lınması . (525) t-866 

17 MART 19:~6 SAIJ 

Kuruluş 

1 8 g 1 
U y .ı\ N 1 S Serveti fünur 

"I verine çıkar 
44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga 

zetenin Ankara'da satış veri A K B A Kitapevidir. Se· 

nelik abone 10 lira. Savrsı 20 kuruş 

~(aliye Velcaletinden: 
1 - Pazarlığa konulan iş (Hariciye Vekaleti binasının üst kat

ta mevcut bölmelerin tadil ve tavana kadar temdidi}. 
2 - Ke~if bedeli (292) liradır. 
3 - Pazarlık 16-4-936 perşembe günü saat on beşte Maliye Ve· 

kiileti Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık suretile yapılacaktır. 
S - İstivenler bu ise ait evrakı görmek ve fazla tafsilat almak 

için Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat edebi
lirler. 

Müzil{ ö!!retmen Okulu , 6 - Pazarlrğa girebilmek için isteklinin 22 lira muvakkat temi-
(....' nat. akçesini vermis ve Nafıa Mühendisliğinden verilmiıı ehliyet 

vesıkasınr haiz bulunması lazımdır. (576) 1-977 

llir~k.törlü~nden: -----------------
, ZAYİ 

Müzik öğretmen okulu okurları icin nümunesine göre bir ta· 
kım erkek elbisesinin kuması ile birlikte dikme ücreti muhammen 
bedeli 20,70 kuruş ve kızlar için kumaşı ile birlikte dikme ücreti 
muhammen bedeli 19 lradır 

Erkekler için 68 ila 90 kızl ar için52 ita 70 askari 120 azami 160 
takımdır. 

Teminat 239 lira 47 kuruştur . 
Nümune ve şartnamesini görmek istiyenler okul direktörlüğü· 

ne her gün müracaat edebi lirler, 
İhale, acık eksiltme suretile 19.3.936 per:>embe günü saat 15 de 

okullar sağısmanlığında yapılacaktır. 
Teminat 19.3.936 günü saat 14 e kadar okullar sağışmanlığı vez· 

nesine vatırılmış Ltıl unacaktır. (491) 1-804 

ZAYİ 

Zir kazası askerlik subesinden 
almış olduğum terhis· tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. 

Kirkor oğlu Kımes 
1- 988 

1\.irahk Ev 
Yenı~ehirde Devlet Şurası 

ittisalinde birinci kat ı oda ban
yo; havagazı. elektrik, su ve 
konforu havidir. 

Ucuz b!r fiatla kiraya vcıi -
lecektir. Görmek :stiyenkr Kı -
~ılay y:ınında Yıldız bakkaliye-
s ine nıür-:caat. l-!)r;7 

GÜRÜN ASLİYE M AHKE· 
MESlNDEN: 

Gürünün Şuğul Mahallesin· 
den Sakıp Çavuş kızı Eminenin, 
kocası Keten Çayırı mahallesin· 
den Ahmet basşa oğlu Şevki a• 
leyhinde açtığı bo~anma dava· 
smda müddei aleyhin eğle§tiğl 
yerin belli olmadığından ilanen 
tebligat yapılmasına karar veril· 
mia ve duruşma 11-4-936 cumar· 
te::>i günü saat ona bırakılmıştır 
Vcı'.<tinde mahkem~1e bulunınas' 

i~;; ~ clun:r. t - ·9S7 

------İstanbul lisesinden 934 sene
sinde dokuzuncu sınıftan aldı
ğım tasdiknameyi kaybettim. 
Yeni!.ini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Türkofiste Hüsnive 1 SİNEMALAR 
(KutÖP] :································ ················ . 

imtiyaz sah ib i ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare e 

den Yazı işleri Müdürü Na 

suhi BAYDAR 

Çankırı caddesı cıvarında 

Ulus Basımevinde basrlm ışl11 

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

( YENi 1 
Blı.._. JN BUGECE 

: :ADlf-E MASKE 
Rudolf Fors tc r - Angela Sallnker 
K_ıdi fo .faskenin dcvaınıncd yal

ııız 4.4 ) seanslarında um umi istek 
L. • : .... Aı 'A KARE 'İN 

BUCÜı' BUC~CE 

SiYAH 1NC1 

Jozeplıiı . Baker - Albert Prcjean 
Eğlen celi mevzu, g:jz kamaştırıcı 

rl •korlarıle emsalsiz bir revü. 

FIATLARDA FEVKALADE TENZiLAT 

Cuma günü gündiiz seanslarında Balkon : 60, 

fl n su si: 40, Birinci ve Duhuliye: 30 
Perşembe günü gündüz seansında. Balk on : 60, 

H ususi 30, Birinci ve Duhııliye: 25 


