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F. R. ATAY 

Gazeteler hükümetin salcihi
yetli dayrelerinin 1937 Paris ser
gisine iştirak meselesi ile meşgul 
olduklarım yazmaktadırlar. 

Büyüklük ve zenginlik bakı
mından henüz bir şey söylene
mez: fak at yeni zamanların en 
mühim •ergi•i 1937 yılında Paris
te kurulacak olandır. 

Brüksel Sergisindeki türk içki , 
ve sigara paviyonunu gördüktec 
sonra, 5 ağustos 1935 tarihli Ulus 
gazetesinde netretlilimb • ,. 
r.ıya: "- Acaba bugün ıerıı k• 
itmesinden ne anlıyoruz? 

"- Pek az ıey ! cevabını ver
memek için kendimi güç tutuyo-

u rum. 
Sözlerile başlamıştık. Brüksel 

sergisini 20 milyondan fazla in
san, yeni Türkiye hakkında hiç bir 
likit' edinmekşizin dolattı. Halbu
ki yeni Türkiye hakkında 20 mil
yon insana tam bir fikir vermek 
üzere, aym sergi için sarfettiğimiz 
paradan fazla bir şey harcamağa 
da hacet yoktu. Öyle kısımlar var
dı ki camekanlar içinde endüstri 
İı?lerinden birer örnek teşhir et
mişlerdi ve memleketlerinin güzel
liklerini, kültür ve bayındırlık iş
lerini d i y o r a m a 1 ar la gös
termişlerdi. Biliyorsunuzki bun
lar ucuz, kolay, fakat yüksek zevk 
kontrolu istiyen şeylerdir. İtalya 
paviyon1arınm, Habe§İstan ha.-bı
na Fikirleri hazırlamak için ve 
İtalyan say ve medeniyetini sev· 
dirmek kasdı ile tertib olunduğu· 
na §Üphe yoktu. Bulgaristan, bi .. 
türk evi olan paviyonu içinde, Nö
yi muahedesinden kurtulmağa ça
lışıyordu. Çünkü nihayet, dava
lar yalnı •. : r-:...-ıddi kuvvetlerle hal
edilmez. 

Mest•fe az \reya•çok ffidSraf 
yapmakta, kiiçük Lir paviyon ve· 
ya büyük bir saray kurmakta de
ğil, bu nevi sergilerin, artık bir sa
lı~ panayırı ve eşya antreposu ha
li . ·len çıkarak, milletlerin kültür 
s_viyelerini, ekonomi ve endüstri 
hareketlerini, ve hayatlılıklarım 
biribirine tanıtmağa yarayan yep
yeni bir müessese haline geldiği
ni düşünmek, ve bu yeni müesse
senin sanat ve tekniğine göre ha
zırlanabilmektedir. Bilhassa bu 
seferki Paris sergisine adeta bir 
kültür ve medeniyet nümayışı 
elenebilir. Programı okuduğumuz
da şuna sevindik: ancak bir mede
niyet memleketinde bulunmak la
;.zım gelen te~hir gruplarından en 
büyi;k kısrnma ferahla i~t;rak ede
c E. k haldeyiz. Velev yalnı:.ı: .... ..tme
~f\o Örnekleri ile, fotograflar ve 
diyoramalarla, yirminci asır me
deniyet alemi içindeki lıa! "ki 
lürk çehresini milyonlarca ileri 
avrupalıya göstermek fırsatını 
1 .... aybetmemeliyiz. 

r Sonıı 5. inci sayfada) 

KÜYCEf;tz 

<;iHJ)NUI:: 

Balıklar karaya 
vuruyorlar 

Muğla, 20 (A.A.) - Köyceği:ı cö· 
!ündeki bahklaı· henüz mahiyeti an· 
la~ılamayan bir sebebten dolayı ka-

raya bl\ygın bir ,ekilde atılmaktadır
lar. Hadise geçen ayın 23 ünde başla
mıştıı·. Ba1ıkl"ı·cla yapılan muayenede 

bir hast"Jık ~örülmemittir. Bahkla
ı·ın yenilmeı;i y;uak edilmiştir. Hadi
~eden h irkaç gün önce yer sanıntısı 
olmuştur. Göliin hulunduğu yer vol
k. niktir. B.,fıkfRrın ve auyun ziraat 
fakültesi bayt•r enıtitüıünce muaye
nesi için su ve balık gönderilmi~tir, 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Lokarno devletlerinin anlaşmasından sonra 

Rayhş anlaşmayı kabul ederse 
I\Iayı~ta bir sulh konferansı 

Eğer kabul etmezse 
öhiir dört devlet 1 Aol{ arnoyu k.oruyat·al{lar 

Konferansın· programında ~u me:r.e
leler vardır: 

1. - B. Hitlel"'in tekliflerinin gözden 
geçiı·ilmesi, 

2. Orta Avrupanın tanzimi mese-
lesinin halli. 

3. - Silahların tahdidi için bir an_ 
laşma yapılması. 

4. - Finansal ve ekonomik mesele
lerin dünya ekonomik konferansı prog· 
ramının esası üzerinden halli. Dövizle. 
rin istikrarı, ticaret serbestliği, umumi 
ve hususi krediler meselesinin halli, re· 
fahın geri gelmesi için zeminin hazırlan
ması. 

İrıµili:::. lwlliuesinin toplmıtıfo,., 
Londra, 20 ( A.A.) - Dış iı;leı·le biL 

hassa alakalı bakanlar, dün saat 16 dan 
17 ye kadar toplanıp B. Eden'in Lo
kı\l"no konferansı hakkındaki izahlarını 

dinlemi§lerdir. 
(Sonu 5. inci :.aylada) 

"lJlus.~ un 

21 :\1 \UT 1936 t;li.\J RTE t 

lı berleı· •• 

saiı fanı zdadır ~· 

Kamutayın diinkü toplantı. 

inlıisar menıurlarının tek.aüt li~uıunn 

kabul edildi 
Kamutay dün B. Tevfik Fikret Si

laym reisliğinde toplanmıttır. Dahili
ye memurları ıkanununun ikinci mad

desi hakkında hükümetin İstediği tef
sir encümence hazırlanarak umumi 
heyetin tasvibine aunulmuştu. 

Tefsire muhalif olduğunu mazba
tada tasrih eden B. Şükrü Ya!ın (Ça
nakkale); Divanı muhasebatın görü-

şüne iştirak eylediğini ve bunun bir le· 
&İs mevzuu olduğunu, geçen yıl dahi-

liye vekilliğince hazırlanan bir kanun 
projesinde de vaziyetin tasrih edildi
ğini söyliyerek verdiği takririn kabu
lünü istedi. 

Encümen adına cevab veren B. Ga
lip Pekel; 1700 numarıı.lı kanunun İ· 

(Son~ 2. inci sayfada) 

Dünkü inkılab dersinde 

Doçent B. Hıfzı Veldet sıyasal partileı·in 
mahiyetlerini ve tat hil{ şekillerini anJattı 

Evelki günkü inkılab dersinde ih

tilal tiplerini anlatan C. H. P. Genel 

Sekreteri R. Peker; dünkü desrinde, 

geçen yılki derı;lerden sıyasal parti· 

lere aid bir hulasa yapacaktı. Peker 

bu iti yapmayı vazife olarak döçenti 

Hıfzı Veldete vermi, ve dersinin ba

'ında bunu talebeye tebliğ ederek sÖ· 

zü doçente bırakmıştır. Hıfzı Veldet, 

Dil 

geçen yılın üç dersinin bir saatinde 

hulasa edilmesinden ibaret olan va7.İ

feyi yapmak üzere sıyasal parti1~rin 

mahiyetlerini ve dünyadaki tatbik şe
killerini pek iyi bir surette anlatarak 
vazifesini yapmıştır. 

Vun acJam kamaraainda 6eyanatta 
bulunan B. Eden konsey ba§kanı 

B . Brus'la beraber 

Sayı Anlamlı Kelimeler 

Hıfzı Veldet kırşehirli bir halk ço

cuğu olarak bir taraftan lise tahsili
ni yapmakta iken bir taraftan da 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin An
karada kuruluıu günlerinde meclisin 
sekreterliğini yapıyordu. Sonra Av
rupada tahsilini bitirerek dönmüş ve 
lstanbul üniversitesinde hukuk do

çentliğine seç.ilmiştir. Dünkü vazife

sini yapışı kendisinin Maarif vekale
tince inkıli.b dersi doçentliğine tayi
nindeki isabeti göstermiştir. 

Fran.:.rz ııarlamentosunda beyanatla 
bulunan clı~ i~ler bakanı P.-E. Flanden 

Londra, 20 (A.A.) - Lokarno dev

letleri tıU"afından yapılan anla~ma geı·c
ğince, ve bu anlaşma Almanya tarafın. 

elan kabul edildiği takdi .. de her halde 

Öııiimüzdeki mayıs ayında, Brüksel'dc 
vey.ı Ccncvre'de biiyük biı- ı;ulh konfc
ran ı toplanacaktır. 

nu konfcri\n51\ yalnız milletler cemi
yeti azaı;ı olan devletler değil, buna iş . 

tiı·ak etmek İ5teyen öteki devletler ve 
bu t\rada Japonya ile Birleşik Amerikh 
d:\hİ duhil olacaktır. 

Hl . 

Sayı sözü ve anlamıyle ilgili 
daha birçok kelimeler vardır. 
(Hisse) ve (Hazz) da bunlardan
dır. 

( Hisıe): bir adama sayılıp ve
rilen parça demektir. Arap söz
lüklerinde bu kelime, sayı anlamı
na geldiğini yukarıda yazdığım 
(Hasis) ve aydınlık anlamında 
( ahası) sözleriyle olduğu gibi 
saymak anlamında Yakutça (ah
sa} ve arapça (ihsa) ile etimolo
jik şekilleri birihirinin aynı olan 
(ihıas) da bir adama hissesini ver
mek anlamında kökle birleşik 
gösterilmektedir. 

Bu üç kelimenin etimolojik 
tahlili şöyledir : 

(1) (2) (3) 
Ahsa : (ah ~ as + ağ) 
lhsa : (ih t ıs + ağ) 
ihsas: (ih + ıs + as =- ağ) 
Üçüncü kelirnenin üçüncü un -

suru olan (as) taki ( s) harfi ( ğ) 
nin değişmişidir. Burada ( ı) nin 
değişmiş olduğunu gösteren bir 
tanık ta: arap dilinde son iki har
fi aynı cinsten olan kelimelerdeki 
son harfin çok kere ( r - y) de -
ğişmesine uğramasıdır. 

Bngünl{ü 

lionf erans 
Hukuk ilmini yayma kuru

munun tertib ettiği ko
1

nf erans
ların on dördüncüsünü Maliye 
Vekaleti teftiş heyeti reisi 

B. CEZl\11 EHÇI N 

Ankara Halkevinde 
verecektir. Mevzu; Mali kanun
/anla makable şumul, vetgi ve 
r~simlerde müruru zaman' dır. 

l tt;tm: t 'aim Ol\'A1' 

Yukarıda sayı anlarnıyle birle -
şik olarak anlamak, duymak ye
rinde kullanıllığmı gösterdiğim 
( ihıô.s ihsa) gibi bunun kural 
altına alınmış bir çok örnekleri 
vardır. Arap gramercileri bunu, 
mahiyetini iyice anlamadıkların -
dan, söylemeyi kolaylaştırmak için 
yapılan bir ses değişmesi sayar -
lar. 

Arapçada (Hazz) kelimesi de 
hisse gibi nasip anlamındadır. 

Bu kelimenin cemi olarak 
( ahuzz) ve ( ahazi) sözlerini gö -
ruyoruz. Arapça mükesser cemile
rin bir takımı Türkçemizin aynı 
anlamdaki müfret şeklinden baş -
ka bir ~ey değildir. Kelimelerimiz 
arap diline geçerken anlamların
da genellik bulunanlar cemi sayı
larak bunlardan ayrıca bir de 
müfret şekli çıkarılmıştır. Müfret 
diye alınan kelimeler de sonradan 
analojik bir şekilde cemi sanılan 
ölçülere sokulmuştur. Arapçada 
mükesser cemi vezinlerinin bir 
kural altına almamıyacak kadar 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Turova kazısı 

Dersten sonra Recep Peker tale
beye Hıfzı Veldetin hulasasını takdir 
etmiş ve kendisini hem vazifede, hem 
de inkılabı yaymak heyecanında genç 
talebeye örnek olarak göstermiştir. 

ElllRNE 

BÜl..GESlı ~nE: 

Sul.arın 
uü.kselmesi dıırrf•( 

Edime, 20 ( A. A.) - Sular iki 
saat önce durmuştur. Ve ayni dur
gunluğu muhafaza etmektedir. 30 
kadar ev su altında kalmış ve bu ev
lerde oturanlarla eşyaları polis ve it
faiye tarafından hazırlanan sandal
larla kurtarılmışlardır.İnsanca ve hay
vanca kayıp yoktur. Vaziyet Gazi
mihal köprüsünden ve başka yer1er· 
den tarassut edilmektedir. Polis ve 

itfaiye kuvvetleri tetiktedir. M usta
f apaşadan alınan haberlere göre, fe
yezan orada daha fazla zararlara yol 
açmıştır. 

= 

başlı1ıor 

}' c::ısmı ve resimlerini altıncı sayfamız.da of~uyun:ız 



l (ll t - ı.:: .nı:ml 

Konseyin kararı 
Almany<ının Lokamo paktını bo

zarnk Ren bölgesini siiel işgal altına 
iı lım~sı, dünynya epey korku geçiıt
ti. O gi.indenberi. bu hareket. Al
manynyn g-Öre politika, Fransaya gö
re ise j\.1ridik bir harekettir. Bunun 
iri n olacak ki. Almanya mi.ieyyide
) i aksyonda. Fransa ise mahkeme
de yani konsey'dt• aramıstır. Ve me
sele, hiıti.in diinyanın gözii önünde 
' 'kendi kı>ndine ilıkakı hak" olamaz 
kaidesine in.<1 edilınislir. Kon~e:/in 
karan hundan ibarı>ttir. 

Lokcırııo paktına göre de. mahke· 
meyi Kcll1-;ey. icra kuvvetini i"e bii
lıin Lolrnrno'cular teskil e-decekler
dir. Miiznkerelerin bu. «Üne kadar u
:7."ma"ın ın sebebi. icra kuvvetini teş
ı·il eden Lokfttno' c:ular arasında, ka
nınn tatbık "ekline dair olan anlaşa
mamazlıktrr. Ru anla~amamazlık or
t<ıdm\ kalkmadıkca. mahkemeden ka
rar isteıncğt· gidil~ınezdi. Çünkü hem ·f 
mahkemenin pn•stiji ile oynanmış. , 
lıem de milletler arası munhedelerin 
değı>ri bir bt deha düşmi.1ş olurdu. 

:\ l<thkt>ıne, kararını verdiğine ve 
Almanyayı suçlu ilan ettiğine göre, 
LokcHno'nun hükümleri infaz edile
cek demektir. Şahsi hukuk meselele
rinde. bir mahkeme, "hakkı kendi 
kendine elde etmiye calışanı" mah
h'.'ıın edince. icra kuYveti, eski duru
mun dönmesini teınin eder. Yani, 
k endi kendine hareket eden tarafa 
lıar<>ketini ~eri aldrrrr. Ondan sonra 
) aptlarak mtıhakemede, hangi tara
f.n haklı olduğu, bir ikinci karar ile 
tesuit edilir. 

Demek oluyor ki, Ren bölgc:si na
sıl :wmbolik olarak İşgal edildi ise 
SPmbolik olarak tahliye edilecektir. 
Ri>yle hir şe) in kabil olabilmesi için, 
Almanyanm hem mahkemenin ka
rarını trınrrnasına. hem de bu l(ararı 
info7. ettirecek icra kuvvetinin önün
de eğ-ilmek mecburiyetini duyması-

ııa ihtiyaç vardır. Halbuki Almanya, 
kararı tanımadığım söyledikten baş
ka. İcra kuvvetinden korkmadığım 
da karardi\n (ince ihsas etmiştir. Bun
dan ba~k<:ı. eğer dava şahsi hukuk 
meselelerinde olduğu gibi mahkeme 
ile icra kuv\ etinin nüfuzu dairesine 
gİ r<>n bir iş olsaydı. Lokarno'cular, 
kendi aralarında giinlerce görüşmez
ler 'e hadiseyi hemen mahkemeye 
tevdi ederlerdi. 

Lokarno'cular arasında biitün Av
rupa vaziyetinin revizyondan geci
tilmesi lüzumu ve bu vaziyet hak
kmda aralarında mevcud olan ayrı
lıklar, şüphe yok ki müzakerelerin 
uzaması üzerinde müessir olmus nok
talardır. Fakat bunlardan baska: mü
zakereler, suçlu Almanyaya- hareke
tini geri aldırmak İşindeki gi.içliik 
yiizünden de uzamıstır. icra kuvve
tini temsil eden Lokarno'cular, asıl 
bu noktayı tartm~şlar ve, şimdiye ka
darki haberlerden bir hi.ikme Yar
mak kabilse, Almanyaya Ren böl
gesini boşaltmak teklifini yapmaktan 
sakınmayı tercih ederek, paktın ve 
mahkeme kararının nüfuzunu baş
ka bir yoldan tanrtmağa karar ver
mişlerdir. Nüfuzu. yeni barış formi.i
lii kmsil ede<.:ektir. Ve bu yeni barış 
formülü, Almanyanm barış teklifle
rini hareket noktası kabul etmekle 
beraber Almanya'sız tesbit edilmiş
tir. 

Bakalım Alm:ıny~. bu yeni barış 
fonnii.lün\i olduğu gibi kabul ede
cek mi? Hitler, kendi teklifini yapar
ken "ya alırsmrz, ya bırakrrsmmz" 
demişti. Lokarno' cularm teklifi ediş 
tnrzarında bu acıkhk ve bu şiddet 
yoktur. Eğer ols~ydı. Ren bölgesinin 
tahlivesini istemek kadar kuvvetli 
bir t~sir yapabilirdi. Bu şeklinde ise, 
mahkemenin kararını infaz değil, 
kararı temin ettikten sonra suçlu ile 
u7.laşmıya çalışmayı ifade eylemek
tedir. 

Bundan başka. tekliflerin neden 
ibaret olduğu şu saata kadar ..tesin o
larak belli değildir. Bir barış konf e
ransından bahsedildiğine ve biitiin 
bu işleri o konferansın halledeceği 
ileri süri.lldiiğiine ğöre, Fransa ile 
Balçikanm bütün bu davada elde e
debildikleri netice. Konseyin kıua
rından ibarettir. 

Yaumrzın başmda demiştik ki. 
Lokarno'nun bozulmasını Almanya 
politik, Fransa ise jüridik bir hadise 
telakki etmişlerdi. Bu işte "gerçek
ten hakem" rolüni.i oynıyan İngilte
re, her iki tarafa da hak verdi. Al
manyamn politik aksiyonunu. sem
bolik İşgali olduğu gibi bırakınrıkla, 
F ransanm jüridik iddiasını da mah
kemeye takbih kamrmı verdirmekle 
tanımış oldu. 

Barış meselesinin yeni formi.ilü~ 

''TTiu-, s~, un Dil Yazıları 
(Başı J . inci sayfada) 

çokluğu, biribirini tutmazlığı, bir 
kelımenin dört, beş türlü cemi kı -
lığına girebilmesi, kelime cemi 
iken bunun müfret gibi bir ve} a 
bir kaç daha cemi yaprlması, cemi
lerden bir takımının müfredi ne 
dir, bilinememesi, ve mükesser 
cemilerin eski devirlerde güney 
araplarmca kullanılmamış ve bi _ 
linmemiş olması bunun en büyük 
tanıklarındandır. Doğu dil bilgin
leri gibi batı dilcileri de mükesser 
cemilerin nereden ve nasıl çıktı -
ğmı bir türlü anlayamamışlardır. 

Araplar, yalnız Türkçeden de -
ğd başka dillerden aldıkları keli
meler Ü?.e:-inde de böyle yapmış -
lardır. Gene Türk kökünden oldu
ğu ayrıca ileride incelenecek olan 
v~ Rumcaya farsçadan geçmiş sa
ndan ( paradis) kelimesi arz.pça 
ya (farô.dis) kılığında cemi ola .. ;\,k 
r,irc'ikteu sonra bundan bir de 
(Firdevs) seklinde müfret sıygas'
~ın cıkma~ı, bunun sayılamıya
c. ak kadar çok ôı neklerinden biri
,fü·. 
Şimdi ( H azz) ın cemi sanılan 

( almzz) ve ( alıDzi) sözleriyle s~ -

yı ve saymak anlamlarındaki öb ·u 
kelimeleri karşılaştıralım : 

(1) (2) (3) 
Ahsı (ah + IS+ iğ) 
lhsa (ıh + ıs + ağ) 
Ahuzz: (ah + uz + uz + uğ) 
Ahazi: (ah + az + iğ) 
Bu dört kelimeyi ören kök 

•e ekler, biribirinin ne kadar ay.-11 
ise anlamları da böyledir. (Haz) 
ttôzü ilk anlamında insana sayı -
lı!> verilen hisse, nasip demek iken 
~ 'ııradar. mecaz olarak . ana kö -

ki::ı aydınlık ve sıcaklık anlam -
J :ınyle - zeyk ve neşe ye.·inde de 
lrnHamlmıştır. 

Saymak anlamı bir adamın kerı 
Jisi için yapıldığına göre hisse, 
;okluk, zevk ve neşe anlatan ke • 
!imeler ~·arattığı gibi başkalarına 
Y"Pılma3ında da, tersine olaraK, 
"~ 1,k, eksiklik, bitip tükenme ve 
N c-esidjk bildiren kelimeler de 
çıkarmıştır. 

Sözü daha fazla uzatmamak 
için bu anlamla ilgili daha bir iki 
keHmenin incelenmesini yeler gö
receğim. 

Arapçaya bir çok kök şeklinde 
giren ve t:ksilnıek anlamında kul
l~nılan bir (eksümek [36] ve (ek
ıımek) sözü vardır ki bu da sayı 
ve saymak anlamında gördüğü -
ruüz agıs ve ahsı sözlerinden baş
ka değildir. 

"Ben buna bu kadar para say
dım." sözündeki (saymak): sarf
etmek ve harcamak yerindedir. 
Parayı veya herhangi bir ıeyi har 
camak: onu yoğa.ltmak bitirip tü
kebnelrtir. Bunun içindir ki Türk
çede (say#xuncıh) [37) (saypa • 
moh) [38) parayı, ınalı israf et -
mek, bitirmektir. 

S~rf ve israf edilen şey, biter, 
ıayı olur. 

işte ziya anlamı ve sözleri de 
bundan çıkmıştır. 

Kırgızcada (zaya) [39] ve Çu-
vaşça (saya) [ 40]: bir şeyi zayi 

[ 36] Divanü ltıgat • it • Türk. 
[J7] Divanü lügat - it - Türk. 
[J8J Radlof Çağaray lehçesi. 
[39] Rsdlof. 
[ 40] Zelatniskiy: Çavuş sözlük

leri IU.gati. 
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Kamutayın dü 

İnhisar memurları 
l{ a il u 1 

(Boşı 1. inci sayfada) 
kinci maddesinin Dahiliye vekaleti 
ile divanı muhasebat arasında b!r gö
rüş farkı doğ~rduğuna işaret ederek 
derece kelime~inin kanunlarımızda i
ki manada kullanıldığına, biri tefsi

ri istenen bu kanunda olduğu gibi da
hiliye memurlarına aid olup bunun 
ayrı hükümlere bağlı bir derece oldu
ğuna ve yalnız bu kanunda hasr ve 
tahsis edilmiş manada olarak düşü· 
~ülmesi lazımgeleceğini, hukuk ve 
"tnülkiyeden çıkan herhangi bir gen
fİn beşinci derece Üzerinden tayin o

lunabileceğini, ve bunda muhakkak 

25 liralık bir d erece Üzernide tayin 

~dileceklerdir diye bir kayrd olmadı
ğını söyledi. 

~ Reye konan tefsir ka:bul ve ŞÜkı-ii 
Yaşının takı iri reddedildi. 

Bundan sonra inhisarlar memur 

21 MART 19~6 Cu_. ' ı 

ERLER 
to 1laı1tısı 

ın tek:a ·· t k.anunıı 
:.d.Jdi 
ve müstahdemleri tckuüd kanununun 
görüşülmesine b şlandı. Proje 6 şu
bat tarihli celsede goriışülürken üçün

cü muvakkat ınnddenin A fıkrası hak
kında veı·ilen biı· tadil takriri büdcc 
encümenine gönderilmişti. En~ümenin 

t.al<rir h1ıkkmdaki mütaleası ile proje
nin diğer maddeleri kabul edildi. 

Elçilik ve konsoloslukların telgraf 
muha.berel~ri için 5000, milletler ce
nıiyetindeki delegasyonumuzun rniJ-

letleraarsı vaziyetin gerektirdiği sık 

fI~ toplantı dolayısiyle eldeki yetme

~iği~~en 30.000 ve diğer ihtiyaçlar i

çin dı~ bakanlık büdcesinden 41 bin 

liralık bir münakale yapılması hak· 

lundaki kanun projesi görüşülerek 

kabul edildi. 
Kamutay pazartesi günü toplana

caktır. 

Toprak. l>a) ramı 

Yarın kutlanacak 
Toprak )ayramı yarın törenle kut

lanacaktrr. Hazırlanan programa gö
re pazar günü sabah saat 9 da köylü 
ve Yüksek ziı-aat enstitüsü talebesi 
halkevi önünde toplanarak Atatürk 
heykeline gelecek ve anıta b:r çelenk 
konacaktır. Orada söylevler verildik. 
ten sonra bando ile Yüksek Ziraat 
Enstitüs ne gelecek, enstitü gezilecek 
oradan köylü tekrar ha lkevine döne
rek hazırlanan temsili seyredecek
lerdir. .. .. .. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü talebe ce
miyeti toprak bayramı dolayısiyle 

Enstitü yak1nındaki bir tepeyi tal~be 
eliyle orman haline getirmek gibi gü
zel bir harekette bulunma vr kararlaş
tırmıştır. Tepede her talebeni:-ı bir fi
danı olacak, her yıl dikilen fidar.f,.r
la burası bir "talebe oı·manlığ-1" hali
ni alacaktır. 

Beyneln ilel altıncı İzmir 
panayırına hazrrlrk 

----~~--------......... · ... ------------~~~ 
Karsta Çanakkalenin 
yıldönümü kutlandı 

Kan, 20 (A.A.) - Dün gece hnL 

k~vinde türk tarihinin parlak bir ay

fasını teşkil eden ''19 mart Çanakkale 

deniz zaferinin" 21 inci yıl dönümı~ 

yüzlerce yurddaşm iştirakiyle eşsiz bir 

şekilde kutlarunıştu·. Bu toplantı mün;t
sebetiyle kurmay subaylarımızdan l\Ji. 

tad tarafından Çanıık:kale zaferi hakk n_ 
da bir konferans verilmiş ve Çannkim. 
lede ölen türk kahramanları saygı if., 
anılmtşhr. 

ne gelince, onu da, hakem rolünden 
aldığı kuvvetle, miinasib g(irdüğü 

gibi halletmiye çalrsryor. 
Süleyman olsaydı. araba başka 

türlü hareket eder mi idi~ 

BURHAN BELGE 

etmek, tüketmek demektir. Arap 
dilinde de kelimenin ' doğru söyle
nen şekli (zlyô) değil (:ı:aya) d r. 

(Saya - zaya) sözleriyle (ek
sümek) aynı unsurlar-dan ibaret -
tir, yalnız ilk iki şekilden ana kö
kün yerini tutan ek düşmüştür. 
Nasıl ki Türkçede de (ahsa - a 
gıs) gene ana kök düşerek (say 
- sa) kılıklarına girmiştir say -
mak gibi ( samak) ta aynı anlam
da kullanılan bir kelimedir. [ 41] 

Arapça sandığımız ( zaya) sö -
zünün (ağ -ı- a.ı) kaynaşmış un -
surlariyle söylenen şekli olarak 
bir de (ızôa) (mazisi azaa) sözü 

· vardır ki parayİ boş yere' sarf ve 
israf etmek demektir. [ 42]' 

Türkçede de bunun gibi (azıt -
mak) ve ( azıkmah) [ 43] sözleri 
de bir şeyi kaybetmek, zayi etmek 
anlamına gelir. 

Gene arapçada (saya) gibi 
Çuva.ş lehçesindeki fonetik şekliy
le (say') ( maizsi sia) söylenişi de 
vardır ki aynr anlamdadır. Bütün 
bu kelimeler "Güneş • Dil'' teori · 
sinin analiz yoliyle incelenince 
hepsinin d8 aynı unsurlardan bir
le~miş ve aynı anlama bağlı ke-li -
me oldukları pek açık olarak gö · 
rülehilir. ilim, bize nasıl başka 
başka görünen sayısız hadiseleri 
belli kanunlara bağlıyarak anlatı
yorsa büyük teori de ayrı ayrı bi
rer kök ve kelime şeklinde kamus
lar dolduran sözlerin biribiriyle 
bağlılığını gözlerimizin önünde 
bir güneş gibi belirtivermektedir. 

Naim ONAT 

[ 41] Divanü Ui.gat - it - Türk. 

[ 42] Lisanülarap C. 10, S. 100. 

[ 43] Pavet de Courteille. 

1 • hır· · azın öliim 
Bugün okurlarımıza vakitsiz ve a

cı bir ölüm haberini vermekle hüzün 

duyuyoruz: Ziraat vekaleti ne,riyat 

nıüdürü B. Cevad Rüştü evelki gün 

ha talanarak Nümune hastanesine 

' kaldmlmı~ ve dün yapılan bütün te· 

davilere ve alınan tedbirlere l'ağmen 

hayata gözünü yummu,tur. 

A vrupad ziraat tahsili yapıp 

memlekete döndükten sonra birçok 
gazetelerde yazdığı yazılarla bizde 
bir :&inat edebi:ratı vücuda getiren 
Cevad Rüştü'nün vakitsiz ölümü kendisi. 
ni tanıyan ve sevenlerde derin bir ke
der uyandırmıştır. AyJesinin ve dost
l arının yusını paylaşırız. 

Cenaze bugün öğleden sonra kal

dırılacaktır. 

Fabrikalar ve havuzlar 
direktörü şehrimizde 
lstanbulda. buluanan ekonomi bakan. 

lığı fahnblar ve havuzlar direktör- .,_ 

Cemil Oa'Zl işler halclanda bakanlıkla le.. 
mas etmek ve direktif almak üzere dün 
ıchrimize gelmiştir. 

Köstence yolu tarif esine 
• yeni bir ilave 

Romanyahlarla yapılan bir "anlaıma 
Üzerine Köstence yoluyla orta Avnıpl\
ya Yı:lJ>ılan yaf sebze nakliyab için ha. 

susi bir tarife kabul edilmişti. Tatbik e

dilmekte olan bu tarifeye yaş meyveler 
için de bir kısun ilave edilmittir. Beş 

tonluk \>ngonlarla gönderilecek }'aş mey
velerin bir tonundan 37.60, on tonun

dan 34.20 ve lS tonunda 33.60 lira .• a. 

kil Ücreti alınacaktır. 

Halkevindeki konferans 

Halkc' i Halk tlcr~aneleri ve 
kurslar ~ubesinden: .. 

Bugün saat 17 de Evimizde Eko-

nomik konferansının dördüncüsü; 

Ekonomik durum ' e 
banka kredileri 

Hukuk Fakültesi profesörlerinden 
ve Ziraat Bankası Genel Muhasebe 

Direl<törü B. Süheyp Nizami li>erkil 
ta.rafından verilecektir. 

H alkevindeki danslı çay 
tehir edildi 

Hal.kevi. Ba1ltanlığından: 
22.3. l Ş36 pazar günü toprak bay

ramı olması dolayısiyle çaylı dans o 
gÜn içia kaldırdmı§tır. Bilet iç.in mü
racaat edilmemesi rica oJunur. 

Beynelmilel altıncı İzmir panayırı

nın bugünkü yeri, iştirak ede ılerin ve 

ziyaretçilerin sayısı artması dolayı~iy}.:! 

kafi gelmediğinden, yeni yapılacak KüL 
tür parkı içine taşınmasına karar ''erit
miştir. Panayır, 360 bin metre murab_ 
bar yer kaphyacaktır. Etra·ı şimdiden 

ağaçlanacaktır. 

İzmir telefonunun satın 
alma işi 

Yan hissesine l :unir belediyesi~in 
sahih bulunduğu İzmir otomatik tele. 
fonuna satın almak üzere bayındn :. k 
bakanlığında ma:ı:akereler yapılmakta

dll". Erikson şirk:etinin mümessilleri son 
vaziyet hakkında merzkezden salahiyet 
İstemişlerdir. 

Yumurta nizamnamesi 
bugün yürürlüğe 

gırıyor 

Bundan bir ay önce tasdik edilen yu. 

murta nizamnamesi bugünden itibar"n 
yürürlüğe girmektedir. Ekonomi bak~ıı

lığı bunun için icab eden tedbirleri nl
mıştır. Alakalılar yeni nizamnamenin, 
mühim bir ihracat maddemiz olan yu_ 

murta ticareti üzerinde faydalı neticeler 
yaratacağını muhakkak saymaktad .. · 

Muğlada tütün ekimı 
başladı 

Muğla, 20 (A.A.) - İlin her tara

fında tütün ekimine başlanmıştır. Kı. 

ydarda yazlık ekime bırakılan yerler~ 

de sürme işi baılamı~tar. ilkbaharın get. 

mesi c!olayLsiyle bağlarda belleme, bu~ 

dama, dikme işleri başlamıştır. Milas 
ilçesi filokserah bir yerdir. Buraya Ma
nisa'dan IS bin köklü amerikan asma 
çubuğu getirilerek bağcılara dağrblmış. 

tır. Merkezden Bodrum İçin 10 bin çe. 
kirdeksiz asma çubuğu gönderilmiştir. 
Merkezde bağcılık inkişaf temektedir. 
Merkezin Karabağlar ve Pisi mmtalu· 
sında 30 - 40 hektar mikdarında bağ 
dikilmiştir. 

Mudurnuda köy kanunu
nun faydalı neticeleri 

Mud'Urnu, 20 (A.A.) - Mudurnu'da 
köy kanunu Önemle tatbik edilmektedir. 

llçeye bağlı 79 köyden 63 köy merkeze 
ve biribirlerine telefonla bağlannırştn·. 
Köylüler, merkezle olan bir çok işlerini 
köylerinde telefonla bitirınektedirler. 

Köy muhtarları kasabaya çağırılar.ık 
muhtarların köy kanununa göre ya;u. 

cakları vazifeleri öğretmek için bir k..ars 
açılmııtır. Kurslarda bütün daire .amir. 
teri vazife almışlardır. Muhtarlara yu~-d 
bilgisi, adli ve idari Mrsler veril,m ı ~

dir. 
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RON DAKiKA: 
---------

İngiltere, 
bakanları 

Fransa ve 
beyanatta 

Belçika dış 
bulundular 

B. Antoni Eden'in beyanatı 
Londra, 20 (A.A.) - B. Eden, avam 

kama•aıında dış ıiyaaa hakkında bek
lenen beyanatını yapmıştır. B. Eden. 9 
marttaki bf-yanatından sonra olan hadi· 
seleri anlattıktan ıonr.ı milletler cemi. 
yeti konseyinin dünkü celse ile nihayet 
bulmadığını ve pazartesi günü tekrar 
toplanması muht~el olduğunu kayde
derek, Lokarnc.. ı!;,·letleri arasında ce. 
reyan eden g<:r'4ı:~zıer hakkında izahat 
vermiş ve sonra bir muhtıra halinde net
redilen tekliflerden bahsederek ezcüm. 
le demiştir ki: 

"- Hükümetlerin hedefleri arsuılu. 
..ı hukuka güvenin geri gelmesi ve Av .. 
nıpa istikrarının tekrar kurulması için 
teıebbüslere imkan veren bir durum İb· 
dasubr." 8. Eden bundan aonra La Her 
mahkemesine bqvurmak teklifi ile aı. 

nırua doğusunda muayyen bir bölgeye 
anmluaal bir kıta gönderilmesi teklifi
ni izah etmit ve demittir ki: 

"- Bqka birkarar sureti de, Belçi. 
b, Fransa. ltalya ve lnrilterenin Lo
bnıo paktından doğan hukuk vecibele.. 
rine müteallik teklifler yapacajtnın te

yidi hakkındadır. Milletler cemiyeti kon
seyi intikal devresi içinde abnmuı dü
fiinülen tedbirler hakkında bilKi. ala. 
caktır. Almanyada bazı tavizlerde bulun· 
maya çağırılmıtbr. Ren bölgesinin AL 
man,.. tarafından aüel işgali ile çıkan 
durum sebebiyle, parlamentonun. Al· 
manyanm tavizlerde bulunmaya çağml. 
DUf olmasını haklı göreceğine kanüm. 
Beş Lckamo devletinin aşağıdaki esas 
içinde cörü~melere başlamalan laznn 
gelmektedir: 

1 - 7 Mart tarihli alanın muhtıra
siyle yapılan tekliflerden bazıları hak. 
kında, 

2 - Ren bölgesi statüsünün deiit· 
tirilmesi hakkında, 

3 - Bütün Lokarno devletlerinin 
iştirak edebileceği karşılıklı yardım pakt. 
lan projeleri hakkında görüımelere gİ· 
rİf111ek. 

Görütmelerin bundan sonraki safha. 
sı, B. Hitlerin diğer tekllflerini, emniyet 
meselesini, silahlann tahdidi meselesi· 
.ebetler meselesini tetkik etmek için 
sebetler meselesini tatkik etmek için 
milletler cemiyeti idaresinde bir konfe
ransın toplanması baklanda olacaktır. 

Nihayet maalesef iıtemiywek nazarı 
itı"bare almmaıı 1i.ztm gelen diğer hat do 

mutau.vver müzakerelerin akim kalma. 
.aı ihtimalidir. Bunun içindir ki, ingiföı 
Ye italyan bükümetlerinin Fransa ve 
Belçika bükümetlerine birer mektub 
röndererek böyle bir ihtimal halinde 
tutacaklan hareketi bildirmeleri göz ö
nünde tutulmuıtur. Bu mektublann 
metni beyaz kitaba dercedilmiıtir. Ali. 
kalılara teblii edilen teklifler bunlar
dır. 

Şimdi durumun düzelmesine hizmet 
için ne yapmağa hazrr olduğunu bildir. 
mek alman hükümetine düten bir iştir. 

Pek ciddi olan arsıulusal durumun ani 
bir tehlikesine karşı darmak ve AYrU· 
pada devamlı bir ıulh durumu sağlam 
lamak vesilesini bulmak idi. 

Hükümet gayretlerine 
cektir.'' 

devam ede. 

B. P. E. Flanden'in beyanatı 
Pariı, 20 (A.A.) - B. Flanden 

mecha.e ıu beyanatla bulunmuttur: 
"- l\ııu ıit.ı kayguarla geçen gün· 

!erden aonra, hukw.ıet bugün aize ba
nıın sag am1aı ıruoığmı bildiriyor. 
Bu &ağla.""11 aşma, hukumetin ilk gün
denlıari ılan ettiği prensiplere ihanet 
etmeden mumkun olmuştur.,, 

B. f andcn 7 marttanberi cereyan 
eden badıselerin bir huliaasm.ı yap· 
mıı ve beyanatına ıu suretle devam 
ebniıtir: 

"- Görüımeler, alakalı hükümet· 
ler tarafından tasvib edilen anlaşma· 
larla bitmiştir. Esasen pek ziyade na· 
zik olan bir ekonomiyi tehlikeli bir 
hale koyabilecek olan zecri tedbirler 
tatbiki Lokarnoyu garanti altına alan 
devetlerle Belçikanm yardunına maz• 
bar olmıyacaktı. Bunun için mutedil 
tekliflere illi ıak etmeyi tercih ettik. 
Almanyaya bir davet yapıldı. Bu ka
bul edildiği takdirde, Avrupa barııı
nın aaf lamlaıması için yeni bir ufuk 
açılmıı olacaktır. 

Almanya bu daveti reddettiği tak
dirc:le, İngiliz hükümeti, durumun ye
ni bir tetkike tabi tutulmuı lazım 
celeceği hususunda fransız hükümeti 
aynı fikirdedir. 

8. Hitler mÜ&pet görünen teklif
ler yaptığı için Ren bölgeainin yeni 
falolU ve batı devletleri arasındaki 

karfdrkh yardım hazırlanmasına İt· 
tirakte bir mahzur görmediğini aöy
liyen tl. Flanden, bu görüşmelerde B. 
Hitlerin tekliflerine layık oldukları 

ehemiyetin verileceği, hazırlanan pro
gramm ba~rılması için bir konfe· 
ransın tor•'nnbya çağırılmasının kon
seye tavsiye edildiğini anlatarak de
miştir kiı 

"- Barııı;ın lxuvvetli bir surette teşki
latland1rılmr .~r silahlanma yarışının 

nihayet bulması ile kabildir. Keza bu 
iş. AVl'\lpaya barışı zaman altına al· 

mak isteniliyorsa, ekonomik salahı 
da emretmektedir. Elde edilen neti• 
ce, bir İngiliz • fransız kompromiaidir. 
Belçika batbakanı bu kompromiyi 
kolaylaıtrrnuıtrr. lngiliz kamoyu B. 
Hitlerin hareketi hakkında fraruız 

kamoyu gibi hüküm veremezdi. lngi· 
liz kamoyun andlaşmalarm metniyle 
fransız kamoyu gibi alakalı değildir 
ve İngiliz bükümeti bunu göz önünde 
tubnağa mcburdur. Fakat fikir farka, 
franarz • İngiliz itbirliğindeki aamimi
liği asla bozmamıştır. İngiliz hüküme
ti Lokamo andlaşmasma sadık kal
mak niyetindedir. Bu husu.ta B. E· 
denden yazı ile aldığım garanti Fran· 
aada hiç bir kimsenin inkar edemiye
ceği kadar mühimdir. Londra gÖl'Üf
meleri ancak bir merhaleyi temsil et
mektedir. Almanya kendisine yapılan 
ve bir kül olan teklifleri reddettiği 

takdirde. hüklimetlerimiz lüzumlu gö
recekleri tedbirleri müştereken te .. 
bit ve tatbik icin karar vermit bttlun
maktadırlar. Esasen milletler cemiye
ti konseyi bu tedbirlerden bazıları 

hakkında görüşmeye çağmlacaktrr. 

Bu vaziyetin çıkmryacağmı, Alman• 

yanm tekliflerimizi kabul edece • 

iini ve B. Hltlerin sulhçu tekliflerini 

iyi niyetlerle dikkate almak tetebbü

sümüzün muvaffakiyetle neticelene • 

ceğini ümid ediyoruz. Fransa, bu gay

retlerin muvaEfakiyetle neticelenme

sine çalıfacaktrr. Hiç fÜphesiz tecrübe 
mübalegalı ümitlere kapılmaklığnnı· 

za imkan bırakmamaktadır. Önümüz
deki ayların Avrupaya bir barı~ dev
resi şafağı açacağını ummaktayım. 

Fakat daha karanlık diğer ihtimalle· 
ri de bir tarafa bırakmak hakkımız 
değildir. Fransanın kuvvetli olmasını 
istiyoruz. Frruısa, dostlarına güven· 
mcdcn, emniyetini temin için her ıe· 
yi yapmaya mecburdur.,, 

B. Van Zeeland'ın beyanatı 
B uksel. 20 (A. A .) - Başba

kan B. Von Zee?and bugün öğleden 
sonrn m ecliste Londra müzakereleri 
hakbnda şu beyanatta bulunmuş· 
tur : 

"- Banşın ~·.di kurtarılmış ol· 
duğttnu saruy~ um. Ren statüsü ta· 
dil eiilecektir. Artık gelecekte and
laşınalann ihlaline karşı garantiler 
vnrdrr. Andlaşmalann nakzedildiği 
Londrada kabul edilmistir.'' 

B . Zeeland bundan ;onra Alman· 

yaya hitap ederek Lokamo devletle· 
ri andlaşmasmı kabul etmesini iste· 
miş ve demiştir ki: 

"- Londrada her türlü kin fikri 
bertaraf ve objektif olmaya gayret 
edilmiştir. Devletler uzlaşmanm son 
haddine kadar gitmişlerdir. Eğ~r Al
manya kabul ederse - ki bunu san· 
mıyorum - o zaman tekliflerini ta
savvur edilen fikir ve ruh içinde yap
madığını sanmak zarureti olacak
tır." 

ULUS 

DIŞ 

Lokarno 
anlasması nın _, 

metni 
l.ondra, 26 (A.A.) - Lokarno an. 

lapnıuının birinci kı1171ı, Lokarno dev
letleri taralındcm alınmcuı gereken 
tedbirleri muhtevi altı maddeden i
barettir. Maddeler ıunlardır: 

1 - Arsıulusal teahhüdlenn bir 
taraflı ihlalinin takbihi. 

2 - Lokamo devletleri. büyijk 
kurmayların karfıhkb yardım fartla
nnm tatbikini temin edeceklerini bil
direcelderdir. 

3 - Lokarno devletleri. Almanya 
hükümetini. franıız • sovyet paktınm 
Lokarno andlaımaıiyle telifi mümkün 
olup olmadığı meaele~i La Hey ada
let divanma havale eylemefi ve La 
Hey divanmıa kararını kabul eyleme
li vad etıneğe çafıracaklardır. 

4 - Bu arada. Ren bölgesine gön. 
derilip mikda.n alman hükümeti tara· 

fmdan teblii edi.lmit olan askeri kı
talar fazlalatbTılmıyacak aynı zaman

da bu bölgedeki nazi kurumları ile 

hava kurumlan bugünkü mikdarını 
geçmiyecektir. 

5 - Lokarno andlaımasma kefil 
olan devletlere mensup kıtalardan 

mürekkep arsıulusal kuvvetler Fran

sa • Almanya ve Belçika • Almanya 
amırlarının §arkmda Ye 20 kilometre 
derinliğinde bir bölgeyi İşgal edecek
lerdir. 

6 - Almanya ıark ademi tecavüz 
paktlariyle Almanyanm milletler ce

miyetine dönmesine aid görüımeler 

hariç olmak üzere Hitler tarafından 

yapılan teklifler esa&1na dayanan gö

rüımelere ittirak edecektir. Bu görüş

meler Ren bölgesi ıtatüıünün yeni

den tanzimini ve Lokamo pakb yeri

ne geçen bir İngiliz • franaız, Belçika 
• İtalyan kal'§rlıkh yardım paktının 
yayılmasını istihdaf edecek. aynı za· 
manda kurmaylar arasındaki muhte
mel anlatmaları da ihtiva edecektir. 
Yeni istihkamlar inıası men veya tah
did edilecektir. 

Lokarno anlGftrta .. nın ikinci lumıı 
iki maddeden ibarettir. Bu maclcleler

de milletler cemiyeti konaeyi taralın

dan yapılma•c gereken tavaiyefer kay
dedilmektedir. 

1 - Programında kollektif emnİ· 
yet siıteminin tanzimini milletler ce
miyeti paktmm 16 ıncı maddesinin 

tatbiki usulünü. ticaretin yeniden dü· 
zene konulmasını, farka aid ademi te· 

cavüz paktlarmm akdiyle Almanya 
nm milletler cemiyetine dönmesi me· 

selesine müteallik Hitler tarafından 
yapılan tekliflerin gözden geçirilme· 

sini ihtiva edecek arııuluaal bir kon· 
feransm toplantıya çağmlmaar. 

2 - Gerek l 1 maddenin ve gerek 
andlatmalann bir taraflı bozulmaar 
ihtimaline müteallik olarak t 7 niaan 
1935 tarihinde verilnıit olan karar
ların tatbikini temin edecek tedbirle· 
rin tayini. 

Bu anlaımaya bağlı birinci veaika
da, alman hareketinin takbihine aid 
kararın mdni yazılıdır. 

ikinci vesikada lngiltere ve ltalya 
tarafından Fransa ve Belçikaya hita
ben yazılı, Almanyanın bu anla§mayı 
kabulden kaçındığı takdirde alınma-

' sı münasib göriilen tedbirleri muhtevi 
mektub münderiçtir. 

----- ~ 

SAY1-.\ 3 

HABERLER 

1 
tTALYAN -HABES HARBi , 

Kanlı 
Negüsün 

çarpışmalar 
eniştesi Ras 

devam ediyor. 
Makonnen öldü 

Londra, 20 (A.A.) - Habeı 
kaynağından gelen haberlere gö
re, Aşangi gölü ile Amba-alagi 
arasında çok çetin çarpıımalar ya
pılmaktadır. Aynı haberler, im
paratorun kumandası albndaki 
kuvvetlerin hiç olmazsa ıimdilik, 
İtalyan ilerleyişine engel olduğu
nu ihsas etmektedir. 

Habef mahfillerinde söylendi
ğine göre, Ogaden cephesinde ya
pılacağı haber verilen italyan la· 
arruzu, henüz hazırlık devre.inde 
bulunmaktadır. 

Çetin ve kanlı muharebeler 
Royter Ajammın Adisababa 

muhabiri, çektiği bir telırafta. 
Amba-alagi cenubunda çetin ve 
kanlı ç.arpıımalar yapıldıjını ha· 
ber vermektedir. Bu haber Adia
ababa•da da teyid edilmektedir. 

İtalyanlar bütün ku't"Yetlerini 
harcıyarak Aıangi gölüne doğru 
ilerlemeğe çalqmaktadl1'lar. Fa
kat habeıler, çok tiddetli mukabil 
taarruzlarla bu ilerleyişe muvaf
fakiyetle engel olmaktad1Tlar. 

Habe!ler, yerlerinde tutunmak
ta olduklarını söylemekte, fakat 
her iki tarafın ağır zayiata uğra
dıklarını da ilave etmektedirler. 

imparator bizzat kumanda 
ediyor 

• Ha~eı kuvvetlerinin stratejiki 
bızzat ımparator tarafından ida
re edilmektedir. 

Söylendiğine göre, habet im
paratoru günde 20 saat çalıımak
ta ve İtalyan topcu ve bava kuv
vetlerinin günden güne tiddetle
nen bombardımanları karşısında 
katiyen sarsılmamaktadır. 

Dün cenubtan gelen üç İtalyan 
tayyaresinin Adisababa istikame
tinde uçtukları görülünce, çabu
cak tedbirler almmı~ ve tehir bo
f&ltılmışbr. Fakat bu arada tay· 
yarelerin geriye döndükleri tele
fonla haber verildiğinden tehir 
yeniden sükun bulmuştur. 

IJ"ggabrır yeniden bombcırdı· 
man edildi 

Yedi İtalyan tayyar~si dur. 
Oaggabur üzerinde • .! sonra bü
tün şimali Ogaden' de uzun bir ke
şif uçuşu yapmışlardıı Royter A
jansı muhabirinin Adisababaya 
gönderdiği bir telgrafa göre. ln
ıiliz lazılhaçına mensub olan dok
tor Melli ile yüzbaşı Stevens ve 
T ovnshend, Gouram'ın İtalyan 
tayyareleri tarafından bombardı· 
man edilirken yaralanmıtlardır. 
Hollandalı doktor Van Sehelen'de 
yaralanmıştır. 

lngilü kızılhaçının 
uğradığı ıectıvüz 

Söylendiğine göre, İngiliz !u· 
zılhaç mensupları. zehirli gazlar
dan zarar gören bir çok hal:.e 
askerlerini tedavi etmialerdir. Mev 
zuu bahaolan üç ingiİiz, bomba
larla tahrip edilen habeş kızılha-

çı tayyaresinde bulunanların yar
dımına koştukları vakit, mitral
yöz atqinin tesirinden kurtulmı\k 
için bir çok defalar yere yatmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Ar
ııulusal kızılhaçın delegesi B. Ju· 
no•nun Royter muhabirine söyle
diğine göre, tahrip edilen habeş 
tayyaresi. yaralı bulunan doktor 
Van Sehelen'i Adisababaya ~jtiır· 
mekte idi. 

Ras ıUakonrıe11 iiltlii 

Adisababa, 20 (A.A.) - De
caz Balça, harb meclisine iştirak 
etmek üzere tayyare ile Sidamo
dan buraya gelmiştir. 

Şimal cephesi ordu kumar .ı ~
!arından Makonnen, İtalyanlara 
kartı askerinin başında bir hü
cum yaparken ölmüştür. Habeş s-

tan, bir avrupab talim ve terbiye
si görmüş olan İyi bir asker kay
betmektedir. Mokannen, impara
torun kız kardeılerinden biriyle 
evli idi. 

Uzlaşma gayretleri neticelenmezse dört 
devletine düşen karşılıklı vazifeler 

Lokarno 

Londra, 20 (A.A.) - İngiltere ve 
ltalya delegeleri Franıa ve Belçika· 
delegelerine verecekleri mektubun 
metni fU olacaktır: 

"Yukarda zikredilen anlatma ile 
vanlmak istenilen uzlaıma için yapı· 
lan gayretler akim kaldıysa büküme
timin: 

1. - Bu suretle ihdas edilecek o. 

lan yeni durumu karıılamak için İcab 
eden tedbirleri hükilmetini7.le birlik
te hemen gözden geçirecefia. 

2. - Müttereken karar verilect>k 
tedbirin tatbiki için hükümetinize 
muavenet edeceği 

Hakkında inanca vermeye mezu
num. 

Hükümetim, tahrik edilmetfen n
ki olacak bir taarruza karşı memle. 
ketinizin emniyetini garanti altına 111-
mak İçin İıtişarede bulunmak hakktn· 
da hükümetiniz tuafmdan vaprlı-n 

vade karft mümkün olan bütün ted· 
birleri alacaktır!' 

Konseye verilen karar sureti projesi 
Londra, 20 ( A.A.) - Kooaeye ve· 

rilecek olan karar sureti projesinde 
ıu maddeler vardır: 

1. - Alman hükümeti bir taraflı 

icraatiyle me§rU haklar kazanmış ol

mamaktadır. 

2. - Arsıulusal durumdaki karar· 

sızlığı artırmış olan bu bir taraflı hA· 
olarak yapılmış olan tebligat hakkın· 

da malümat almaktadır. 
reket Avrupa emniyeti için bir tehdit 

karno devletleri tekliflerinin uzun 
olarak görülmektedir. 

Konsey, alınacak ameli tedbirleri 
tavsiye etmek Üzere bir koaıiıyon ku
racaktır. Fransız • sovyet pakh hak
kındaki alman gÖl'ÜfÜ La Hey dıvam
na verilecek, alakadar taraflar dİ~4· 
mn kararma başeğeceklerdir. 

~~~~~---------···----------~~---

Son fıkra ile. konsey Belçikağ Fran
sa, lngiltere ve ltalya namına yapılan 
ve LoKıımo andlaşmasından kendil .... 
ri için doğnn hukuk ve vecibelerin 
meriyette kolmasına dair olan beya
nat ile gene bu dört devlet hükümeti 
tarafından Ren bölgesi hakkı .• J-ki 
hükmün ihlalile Versay andlaşma• 

nın 46 ıncı maddesine göre gözde. 
geçirilmiş olan tedbirlere müteallik 

l{onseyiıı gizli toplantısı 
Lokarnocularm teklifleri pazartesi görüşülecek 

Londra, 20 (A.A.) - Konsey 
bugün öğleden sonra alman heye
ti mürahhasasının da iştirak ettiği 
bir gizli celsede pazartesi günü 
saat 16 da Lokarno devletlerinin 
teklifleri hakkında görütmelere 
baılamıya karar vermiştir • 

Konsey azasından bazıları, hü
küm-!tlerinden talimat alabilmek 
için daha uzun bir mühlet istemİt· 

lerdi. Muhtelif delegasyonlar, Lo
tetkike ihtiyaç gösterdiği kanaati· 
ni göstermİ!lerdir. Azanın gözden 
geçireceği meselelerin çokluğu 
sebebiyle ve bilhassa Edenin ar
zusu üzerine bir kaç defa geçikti
rilmiş olan 13 ler komitesi pazar
tesi günü Saat 10,30 da toplanarak 
son İtalyan • habeı durumunu 
gözden geçirecektir • 

BB. Şuşnig ve Valdeneg
de Romaya gittiler 
Vened:k, 20 (A.A.) - 8. Göm

böş ve Şuşnig saat 10. ,5 de bura
ya gelmişlerdir. Biraz sonra Ro
maya hareket etmişlerdir. 
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abancı gazetelerde okuduklarımız] 1 
Dış tecimimiz artıyor 

9 3 5 bir yıl Önceye göre dolgun bir 
yekunla kapanmışhr 

-- · ·- -

Tardieu parlamento hayatından neden çekildi 
E•ki h-arut~ ba§balıan aıc bakan

larından ve Fransanın ÖA planda po
litika adamlarından biri olem Andre 
T ardieu g<Zçenlerde, seçicilerine yaz
dıcc bir açık mektupla. parlamento 
hayatından çe~ildi.ğini bildirdi. Fran
sız gcıutelerincle b~rçok mürnıkQfa ve 
tefsirlere yol açan ba gösterifli jeat 
ha.!.:.n"a• Le 1"empa ga~tesinJe Çl· 

kan bir ycuryı kısaltarak sütunlcuunı
z;a alıyoruz: 

On bir cıefa bakan ve Üç defa ba§• 
be.kan olduf,u yirmi iki senelik parla
mento hayatından sonra, B. Aadre 
Tardieu, politikadan vazgeçerek se
çicilerine veda etti; ve ıimdilik, yal
nız okuyucular istediği için. Gringoi
re'de, kendisini çekilmeye sevkeden 
aebebleri ve memleketin rejimi ile bu
nu değiştirmek lüzumu hakkında iki 
aenedenberi beslediği fikirleri neşret
meye başlıyor: "Oradan niçin çıkıyo
rum ••• " kastedilen parlamentodur. 
B. Andre Tardieu, kendisine göre ar. 
tık içinde müspet yapacak bir feJ' 
kalmamış olan fili politikadan n.zge
çiyor. Fakat mefgullyeti gene politi
ka kalmakta devam ediyor~ yük.ek 
ve filozofik bir politika. Politika 8§•

ğıdan, vakıalar sahasına, Ye yukar
dan, fi' I :ler dünyaama temas eder. 
Eski başbakan bundan böyle çalışma
larını bu ikinci sahaya hasredecektir. 
Bununla beraber emin olalım ki 0 • 

nunki kadar realist bir dimağ, fikir
lerle ideolojiyi biribirine karıştırmak 

ve bu ikincisine düşmek tehlikesin
den kendini koruma~nı bilecektir. Ve 
hatta, öyle sanıyorum ki, ideolojiden 
duyduğu nefret yüzündendir ki, için
de bunun boy atbğı ve ancak seçim 
menfaatlerine hizmet ettiği muhitten 
çıkıyor. Bu çekiliş, kırgmlık veya yor
gunluk yüzünden değildir. Fikirlerin 
kudretine inanan B. Tardieu, faali
yetini kullanmak için yeni vasıtaları 
kalemden ve kitabdan istiyecektir. 
Bu, Fransanın amme hayatında işle
rin neden yolunda gitmediğini kendi
siyle beraber aramaya bizi mecbur 
etmek suretiyle gene bir hizmet ola
caktır. Çıkaracağı neticeleri önceden 
tahmin etmeden, B. Tardieu'nun ni
hai görüşü göze çarpryor: derde ilaç 
parlamentodan gelmiyecektir. Bu me
aeleleri daha serbestçe görüşmek için
dir ki B. Tardieu iskemlesini seçicile
rine iade etmiştir. 

Kendi karakteri olan o alaya Ye 

ta~km samimiyetile yazmaya başla

dığı yeni "On senenin hatıraları" nda, 
eski başbakan, eski hareketlerini hak
lı gösterirken, muvaffakiyetsizliklerİ· 
nin sebeblerini tah)iJ i ~, idare maki

nesinin bozukluğu neresinde olduğu
nu, ve iyi cwnuriyetçilikleri fÜphe 
götürmeyen Clemenceau. Poincare ve 
Doumergue gibi adamların da parla
manter çerçeve içinde icra kuvvetini 
daha nüfuzlu yapmaya her girişişle
rinde diktatörlük korkusunun haklı 

teşebbüslerini hiçe indirmesile neden 

mu..-affakiyetsizliğe uğradıklarını i· 
zab ebnek fırıatmı buluyor. 

B. Andrc Tardie\1, 1875 nıqnıtiye
tini kurmuş olanların, onun yerini a
lan ve "bu.gün içinde yqaclığımız yem 
rejimi tanıyamıyacaklarım söylemek
le yerinde bir müıahede yapryor. Bu· 

DUi\ neticeai ıudar ki, bugün hes-ltea 
menaJelcetin Kiare sisteminde bir re 
fona yapılması hususunda birleşilue. 
onunla mikadele için •§kmlıldardan 
istifade edenlerden meded ummak 
ıuursuz bir harekettir. 

Tenkid kuvvetti ve etraflıdn·. Ve 
B. Tardieu'ıriin bugün tecrübesini i
çinde topladığı ye'k"Ônun bu illıı: sayfa
larını okumak, bir işte mütehassıs o
lanın sözlerini dinlemekten hoşlanan 
herkes için çok meraklıdır. Aynı za
manda eğlendiricidir de 

B. Andre Tardieu diyor ki "Tabi
at.~mde, henüz tükenme-:nl.ş olan bir 
istihkar kudretim vardn ~. bsan po

litika yaptığı zaman ve ikt:dar mev
künden insan•an seyrettiği zaman on-

ları İstihkar etmenıeai herhalde güç 
olur. Fakat hükümet reisi olan, ve 

laiç olmazsa böyle kalmak iıtiyea. bi
ri için buna söylememek herhalde 
daha fyadah olur. 

B. And...C Tardiea, artık hükümet 
reisi değildir -ve olmak da istemiyor. 
Fikrini daha. iyi ifade etmek için, re

jimi ve iktidarsızlığı itham ederkeD 
biç bir menfaat kayguau tapdığından 

şüphelenilmemeai için serbest kalmak 
İatiyor. B. Andre Tardieu'nün çıkara

cağı netice ne olacak? Onu okurken 

bu neticeyi görür gibi oluyonım. Her· 
hangi bir faydalı reformu, hatta mil

let meclisi halinde toplanmış bir par

lamentodan bile beklemeye imkan 
yoktur. Bu reform memleketten gele· 
cektir. Şu halde hangi yollardan ve 

nasıl? Geriye yalnız Etats "Generaux" 
kaziyesi kalıyor. Bu takdirde, aman 
dikkat edasin ! Eskiden de, ihtilal, 
nereye gideceğini bilmeden böyle ba~· 
lamışh. - E. H. 

Avrupanın s<ırsılm15 kııran11 
13 mart 1936 tarihli Mançester 

Gardiyan gazetesi "kııram" başlığı 

altında )'azdığı bir bapnakaleJe di
yor ki: 

Hitler'in söylediği ilk söylev ve al
man ask.erlerinin Ren bölgesine gir
diği hakkında gelen ilk haberler Üze
rine fransızlar istilık.amlarıw askeı·

le doldurmağa başladılar. Bu hare
ket, onlarla bizim aramızdaki farkı 

gösterir. Franuzlar, h.ila istila acısını 
unutm.Jyarak ve bundan korkarak 
böyle yapmışlardır. 

Mesele bu değildir. Hitler, a&ker
lik - dl§l bölgeyi, Franaayı istila et
mek emeliyle i§gal ebneıni~tir. Hatta_ 
o koDı§ulariyle bir saldırmazlık paktı 
iç.in konuşmağa hazır olduğunu bile 
söylemiştir. Bu, Hitler'in hareketin
den k<>m§ularmm teli.fa dii§eceğinden 
ileri gelınİftİr. Bu, hakikatte, alman 
hadiaesi hakkında ilgili devletleri ve 
Almanya ile müzakereler yapddığı 

müddetçe Fransa ve Belçika ile bizim 
aramızda tedafüi bir ittifak buluna· 
cak demektir. 

Eminiz ki alman politikası, bu bağ
lılığı harekete geçirmek niyetinde de
ğildir. 

lngiltereyi bir defa daha harp sa
haamda kendi karşısında görmek ar
zusundan uzak bulunan Almanya, ay· 
m zamanda İngiliz kamoyanu tatmin 
etmek dileğindedir de. Bay Eden, al• 
man elçisi ile konuştuklan hakkında 
demiştir ki: 

"Elçinin milletler cemiyeti ve kol· 
lektif emniyet hakkında ileri sürdü
ğü mütalea1ar benim ve başbakanm 

sık sık söylediğimiz düşili:ıce ve fiw 
kirlere uygun bulunuyordu.,. 

Kendisine böyle yaldı7!ı bir suret· 
te inanca \•erilen bir hükümel bunun 

ne gibi sonuçlara yol a.;.ıbiJeceğini 
takdir etm"!lidir. 

B. F.den, Almanyanm cıahil oldu. 
ğu muahedelere karşı beslenen ıti
madm sarsıldığı hakkında söylediği 

söylev herkesin, zaten, bileceği §eJ• 

!erdir. 

... Hatırlanması lazımdır ki geçen 
nisan ayında Almanya Versay mua-

hedesinin süel hükümlerini kaldırdı
ğı zaman Fransa Cenevreye başvur

muş ve bir komite teşkili ile, bundan 

böyls tek taraflı olarak muahede yüken. 
]erini bozarak devletlere zecri tedbir 

tatbiki kararı ve;ilmesini İstemişti. Bu 
komite, hala, kararını verememiş, bu çe. 
tin işin içinden çıkmanın pek zor oldu
ğunu söylemişti. 

B. Eden kendisinden beklendiği te

kilde meselenin bu tarafına temas et. 

memiı. yalnız hiikürnetin iyi bir görüı 

ve objektif bir düıünüıle bu teklifleri 

inceleyip sar&dnut olan aullı kurammt 

kuvvetlendirmek yolunda çalı'8-eaimı 

YadetmiJtir •.•• 

.... f ratua öteki Lokarno devletlerin. 

den fazla olarak Alınanyanrn genel sul

ha korumak yolunda kabul ettiği bu 

müsavitik • gayn maddelerin çiğnen. 

mesinden isti rap duymuştur Yalnız, 

acaba bu müsavili~ - gayrı duruma ar

bk bir nihayet vermek zaınanJ &elme. 

mi~ midir? 

Bu gelineeye kadar sulholaınayacak
tır. 

Silahıızlanma konferansından evvel 

Dıt tecimimizin durmadan artan 
rakamlarma bir göz atmak, cumuri
yet hükümetinin plinh tedbirlerinin 
memleketin genel genlik seviyesinde 
J'Bl'&tbğa büyük eseri daha yakrndan 
anlatmaktadır. 

Dünya buhranı; tekniği. endüatrisi 
~e tarımı en ileri olan memleketle
rin ihracatlannda bile büyük gerile
meler ve azalmalar yaratırken Türki
yenin IOD be§ yıllık d.ıf tec.İnıİndeki 
rakamlar genel olarak artmqbr. Bu 
arbştan son iki yılın, 934 ile 935 tin 
rakamlarını ahyoruz: 

Yaprak tütün: 934 de 12.664.000 
Hralık 17.988 ton; 935 de ise 
18.676.000 liralık 21.858 ton sabl
mıştır. iki yıl arasındaki fark. 935. 
den yana olarak mikdar itibariyle 
3.870 ton, kıymetçe de (6) milyon 
lira artmışbr. 

Kuru üzüm: 934 de 7.278.000 li
ralık 54.284 ton, 935 de ise 10.497 .000 
liralık 76.422 ton satrlmı~t.ır. Üzüm 
ihracatmuz 935 yılında. 934 de niş. 
betle 22.138 ton ve 3.219.000 lira faz· 
lala~rnqlır. 

Kabuksıu fmdık: 934 de, 6.959.000 
liralrk 17.078 ton, 935 de ise 9.105.000 
liralık 19.958 ton satılmıştır. Bu mik
dar son altr sene içinde en yüksek 
derecedir. 

Pamuk: 934 de 5.225.000 liralık 
13.279 ton, 935 de ise 6. 782.000 li-

rahk 15.589 ton satılnuthr. Pamulr 
ihracabmaz 935 de bir yd öncekine 
göre 2.310 ton ve 1.557.000 liralık 

fazlalaşmıştır. 

Kuru incir: 934 de 2.791.000 li
ralık 28.796 ton. 935 de ise 4.459.000 
liralık 37.487 ton incir satılmıştu·. 

935 de incir ihracatımıi bir şene 
Öncekinden mikdarr,. '< 691 ton, kıy
metçe de son aJb s " <! • ı;.ıı.ıde görül
memiş derecede yük.e.uniJtir. 

Kabakla fındık: 934 de 238.000 

liralık 1.214 ton 935 de ise 1.109.000 
lira değerinde 5.428 ton satılmıştı.-. 

Kabuklu hndık ihracab 935 de b·r 
yıl öncekine göre 4.213 ton ve 871 
bin lira artmqtır. 

Ywmuta: 934 de 2.628.000 liralık 
10.438 ton. 935 de ise 1.36a 000 lit"a

lık 6.086 toa yunıurt.a sa tdmış tır 

Alman tedbirlerle yumurta satışı

mızın 936 da artacağı umulml'lktR· 
dır. 

uytinyağı: 934 de 1.928.000 lira 
değerinde 7.743 ton, 93.5 de 1..826.000 
lira değerinde 6.669 ton Zf!rtİnyağı 

sahlm14hr. 

Halı: 934 de 500.000 liralrk 297 
ton Ye 935 de ise 431.000 lirahk 207 
ton hah sahlmrşbr. 

Alyon: 934 de 361.000 liralık 42 
ton. 935 de 1.064.000 liralık 11 O ton 
satrl-•ştır. 

~~~~~------................ ________ ~~~ 
Amerikadaki liorkunç su ha~!--- nı 

200.000 KİŞi AÇIKTA KALUI. - 150 MiLYON 
DOLARLIK ZARAR , 140 ÖLÜ VAR 

Nevyorlı. 20 (A.A.) - Dün akşa.. ı 
ma kadar, feyezan neticesinde Penıal. 

vanya'da 56 kişinin öldüğü tesbit edil-

miştir. 300 kilometre boyunca Odio 

nehri civarında oturanlar korkudan ya.. 

lan dağlık arazıye ıılımmşlardır. 
Piatbıurg'da 150 milyon dolarlık za 

rar vardır. Elektrikleri de işlemeyen bu 

tehirde fİındiye kadar 6 cesed bulun. 

muıtur. Civarlarda da aynca 13 kişi öl

muıtur. 

Nevyork, 20 (A.A.) - 11 tark bii
kimetindeki feyezan neticesinde bu aa. 
baba kadar 133 kitinin öldüğü tesbit o-

Almanyanm müaaviliği bir teori olarak 

b"-ce kabul eclilmiı, fakat bu tatbik aa

haımda tanınmamıştır. 

•• ..Minetler cenıiyeti sürekli silah. 

lanmakta ve ittifakla değil, biribirle. 

rine güvenmekle konmabillr. Eğer mil

letler. almanlan bu müaaYilik • gayri 
durumunu ortadan kaldırmak Ye onun 
ileriye sürdüğü projeler üzerinde kc>
DQfmU eauını kabul edecek olurlarsa 
o zaman bu aarsılmıı kurumun düzelc
cejine dair ümidler beslememk için şe.. 

beb kalmaz. 

lunmuştur. Bunlardan !:KJ ı Pensilvan
ya'da, 21 i garbi Virjinya dadır. Yurd. 

ıuz ka.lanJarm mıkdarı 300 binden fazla 

sanılmaktadır, lSOmilyon dolardan ta;ı:.. 

la ziyan vardır. 

Ohio nehrinin &ulan bala kabarmak
tadır. Bu sabah tehirlerin bir çoğu, e
lektriksiz ve gazsız kalmışlardır. lçıle.. 

cek su da yoktur. Bulaşıcı bastal klar. 
dan korkulmaktadır. 

Nevyork, 20 (A.A.) - Su bask nla· 
rının yaptığı zararlar 150 milyon dolar 
sanılıyor. 200.000 kişi yerıiz kahnıştır. 
140 kişinin öldüğü haberi verilmcktedır 

Vatington, ZO (A.A.) - Senato ko

misyonu, feyezanlara karşı tabaffuzi. 

tedbirler alınması hakkında bir kanu:ı 

projesi hazırlamıtt.ır. 
Bu proje, 200 milyon dolarlık bir 

masraf yapılmasını gerektirmektedir. 

Londra' da toplanacak 
kereste kongresi 

31 Martta Londrada toplanacak o .. 
lan beynelmilel kereste kongresine 

Londra ticaret konseyimiz B. Nizamed. 

din Ali iJtirak edecektir. 

Tefrika: No. 25 etmesi değil, ana yurddaki almanlarm haya. Ordunun her türlü harb Jevazımı ile teç-

TOPYEKUN HARS 
Yazan: General Ludendorl 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

tım da idame ettirmektir. hizi de, bir memleketin ekonomi ve topye -
Giyinme meselesinin, ulus birliği ile sıkı kfın politikası için aynca ciddi bir iştir; yar

bir surette münasebeti vardır. Giyinme mü- dmıcı teknik araçlara nasıl bir ehemiyet ve
zayakası da ulusu ve hususiyle, giydikleri rilnıesi lazımgeldiğini ilerde anlatacağım; 
çabuk harabolan el ve koluyla çalışan halkı ancak müdafaa ordusunun, silah, cephane 
müteessir etmektedir. Bunun içindir ki, bu ve her türlü harb levazımı ile, harb gemile -

Ayakkabı ve beygirlerin koşum takımla- davanın da önceden kestirilip tanzim edil- rine, tanklar~ ilh, ilh ... kısmen azami ölçü -
rı ilh .. için de deri ihtiyacı yurd içindeki stok- mesi gerek topyekun harb güdümü, gerekse de ihtiyacı olduğuna bugün arktık hiç bir 
tarla karşılanamadı; memleket içinde hu topyekun politika için çok ciddi bir mesele- yerde şüphe edilmeınektedir. 

cevheri olan lsveçle denizyolu açık kaldıkça, 
böyle bir kay~ya yer yoktu. Bu vaziyet kar
şısında, diğer memleketlerden yaptlan itha
latın kesilmesinden bir zarar gelemezdi. Fa
kat, silahlanma endüstrisinin muhtaç bu ... 
lunduğu diğer hammaddelerde, işin mahi
yeti değişiyordu. Yukarıda lafı geçmiş olan 
eserde, çeliği sertleştirmek ve saire için la
zım olan yardımcı madenlerin eksikliği hak-

ihtiyaca yetecek deri yapılamıyordu. Daha dir. Memleket içinde temin edilemediği Her endüstride olduğu gibi, silahlanma 
sulh zamanında büyük tutarda deriyi mem- müddetçe, hammadde meselesi gibi bu da, endüstrisinin de temelleri kömür ve maden 
leket dışından getirmek mecburiyeti vardı. devletin finansa ve tekmil ekonomiye vere- cevheridir. Dünya harbmdan önce bu ham -
Çok ,,.eçmeden deri de eksikliğini hissettir- ceği şekil ile çok yakından ilgisi olan bir da- maddeler, bizde kafi derecede mevcuddu. O 
miş ~'ıduğundan, giyinme işinde biraz önce vadır. zamanlar Rayhş'm elinde, Loren'deki ma • 
kısaca bahsettiğim gibi, aynı şekilde bir el- Seferi bir ordu için lazım olan elbisenin denler de bulunuyordu. İlerde anlatacağım 
den idare edilmeğe başlandı. sulh zamanında temin ve tedariki bile, bü - işçi meselesi halledildiği müddetçe, kömür 

Bu meselede de, giyilecek şeyler hakkın- yük ölçüde hazırlıkları icabettinnektedir. tedarikinde kaygumuz yoktu. 
da söylediklerimle iktifa ediyorum. Bunun Almanya'da, bizim, hususi müesseseleri de Alman yüksek fmnlarr ve döküm fahri -
da, iase meselesi gibi topyekun harb güdü - katarak, sulh ve harb stoklarını hazırlıyan, kaları. 1913 de 40 milyon ton demir cevheri 
mü için çok büyük bir ehemiyette olduğu be- ve harbta da faaliyetlerini kat kat çoğaltan işleyorlardı. Bunun 11,5 milyon tonu, al • 
dihidir, cünkü, bahse konan, daima, yalnız aynca askeri giydirme dairelerimiz vardı. man cevherinden bir parça daha iyi ve daha 
ordu de~.1, ulus da bahsin içindedir. Bu iti - En büyük tedariklerde bulunmuş olsalar fazla demiri olan yabancı memleketlerden 
barla, düşman karşısında yer almış olan as- bile, hükümetler, istikbalde gerek iaşe ge .. getirilen cevherdi. 

kında aşağıdaki şevleri okuyoruz: . 
" Alman endüstrisi bu madenlen tcda .. 

rik hususunda, esas itibanyle, yabancr 

memleketlerden yapılan ithalata bağPr baht. 
nuyordu. Bu yabancı memleket~i!rdck · kc •· 
nahlann yardımı olmasaydı1 alman demır 

endüstrisi orta hatlı bir inki1af geçırırdı Bu 
gibi yardımcı madenlere olan ihtiyaç hv. h 

olduğu ni.sbctte, çeliğin veya demirin k t c
ai, yahud bunlardan yapılan şeylerm kulla • 

nılır bir mahiyet almaları bakımından 
bir ehemiyette idi Yalnız memleket ıc 

. utihsal edilen çinko ve kurşun mikdan 
piyasaya çı.kardan lam mamül eşyaya " 

biliyordu. Buna karşı, hemen hemen Jr' 
endüstri ıubelerinde kullanılan 11ur 

maden, ynai bakır, sulh uunanmdaJ 
cın beşte bfri nisbetinde İstihsal e r· 

kederi, vurd içjndeki kardeşlerine göre üs - rekse giydirme sahalarında halkı rasyona ... Bu itibarla, bir harb takdirinde demiı 
tün bir muameleye tabi tutmak laztmsa da, tize edecek ve vesika usulüne tabi tutacak - cevherinin eksik geleceğinden dolayı kaygu 
h~h~P. knnan valnız askerin.n.<LlüilID.L~·lilllınıe.._--t'Il':.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.~..,_,._,.._-~-..."""""'.-.1u..__ ....... ·· ...... ~.....,._..ı....w ..L.-.;..,_~~...d.a_~~~~~~~~~~--'..:..::ı.=..;.~.;...--~~~~~ 
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Lokarno dev !etlerinin anlaşmasından sonra 

Rayhş anlaşmayı kabul ederse 
Mayısta bir sulh l\:onf eransı toplanacak 

Eğer kabul etmezse 
Ü hür dört devlet ~okarnoyu koruya~aklar 

( Bop 1. iıKi &aylada) 
Kabine saat 22 daa 22.55 e kadu 

yeniden to~ l..obrao dnletleft. 
llİla yaptddan ..a.pnayı tanih etmiıtir. 
Bugün öğleden Mlll'8 çılır:ardacak beyaz 
lritanta, anlaşmanın biitüıı tafsitab ya. 

zıh balaaacakbr. 
Lokanıo devletleri anlaJuıası Fran. 

sa ve Belçika tarafından da tasdik edi
line cumartesi veya pazartesi günü 
Londra veya Cenevrede konseye sunıı. 
lacaktır. 

B. Baldviıı veya l>. Eden avam 
kamurasında beyanatta 

bulunacaklar 
Londra, :.:.J (A.A.) - Bugün saat 

15.30 da B. Baldvin veya B. Eden avam 
kamarasmd.ı hükümet adına Lokrno dev · 
letlerir.in çalışmalarım &'llatacak!ard r. 

Siysal mahfillerde söylendiğine göre 
Lekarno devletleri aıadlapaa31Ddalô 
tavsiyelerin müsbet mahiyeti bundaa 
IODl'aki görüşmelerde Almanyamn Ren' -
İn bir kısmmı askerlik dışı bale getir. 
meye razı olmasını daha kolaylaşbra. 
caktır. 

B. Eden BB. T.R Aras ve Masigli'
yi kabul etmiştir. 

Almanya T.,okarno tekliflerini 
reddederse .•• 

Londra, 20 ( A.A.) - Hauas ajan
aı muhabirinin tavzihan bildirdiğine 
göre, Lokarno telllilleri Almanya ta
rafından red ecfldiği tal~dirde, ltalya 
da, Fransa, lngiltere ve Be?rika gibi, 
Lokarno andla$masını müclalaayı ka
bul etmiştir 

f~ iste 
Pariı, 20 (A •. ) - B. FJanden, dün 

saat 17 de Bur i tayyare istasyonuna 

gelmiş ve hemen başbakanlığa giderek 
Saro ile görütm""ştür. 

Paı is, 20 (A.A ) - Fransız kabine
si, cumur reisinin başkanlığında yapbğı 
toplanhda L k rno tekliflerini ittifak. 
la kabul etmiştir. 

Toplantı ıor:ıunda fil teblii çdtanl. 
mııtır: 

"Bakanlar, dün akşam. Elize'de 8. 
A1ber l öbrön'nün reisliği altında saat 
tl den 23.40 a kadar süren bir toplan
tı yapmışlard r B. Flanden Londra gö
ri' cmeJeri hnkkmch. mlıTar vermiştil'. 

lkkanlar kur hı bu izahlan B. Flan. 
der. 'in i:ıablanru ittifakla taavib ve 
Fı-ansa') ı ve sulhun menfaatleri müda. 
fM hus 1snnda gösterdikleri enerjid;m 
dolavı B. F anden'e ve Pol Bonkur'a 
tn.,·kk""r etmiş kendilerini kutlamıştır. 
Drş tı,,kanr, mr"Ün öl!leden sonra, par
lamentod!l bcT:ıt!:tftF\ bulanacaktır. 

Fransrz h::ıkım ~n. J,oJnrno dev1et
len plant ~~" höftüm~ farafmd.~ıı 
kabul eilild1wini YC'lm""!'I H;n etm~ 

olmakla beraber, tdlliğde, B. FJ.Me.•c 
ve Pol Bonkur'a hanırctli tebrikle.ele 
1-lanalchığundan bahsedilmesi, bu met.. 

nİn kabine azilannnı hepsi tanfmdaa 
taıvib edildiğini açıllça gödaadleGr. 

Havas, fransız hük.iimetinia Loliane 
andlaşmasım kabul ettiğini kat'i oJuaaı 
ifade edebilec...sğini söylemektedir. 

Bu andlaşmanm Britanya hükiimdi 
tarafından kabul edildiği bebari Paria'e 
çok geç geldiği için fransız bakanlar fla. 
rulu tarafmdan öğrenilememi§tir. Ba
kanlar, bu haberi toplanbdan çıl'itddan 
sonra alnu§lar ve çok hoınudlofıla br
'ılamqlardır. 

Paris. 20 (A.A.} - B. Flaadeo, 
diplomatik hidi.elerin inkipıfı t.aldan. 
da saat 15.30 da meclise mhlar ftft

cektir. 

Celsenin ak§a!D geç vakte kadar -.. 
vam edeceği aandıyor. Bu cdse im ıle.
renin son toplanbsı olacaktır. 

Berlinde 
Berlin, 20 ( A.A.) - ffaTU ajaao 

bildiriyor: 

Dün akfBDJ alman ~ 
mühim bir llonferanı topla:mnış:tır. Bcr
lin'de balunmıyan B. Göbbds, lkealav
dan tayyare ile gelmiştir. Hükümet er
kanından ekıeriıi ve nazi partisi li.'erle
ri B. Hitler'in etrafında toplauarak 

Londradan gelecek haberleri beklemiş.. 
lerdir. 

Milletler cemiyeti konseyinin bük. 
münden bir kaç saat aonra, arsıulusal 
bir ko.ıferans toplanacağı haberi Ber
line gelmi~ ve sükun doğurmuştur. Na
zi liderleri bu konferansın yeni bir sulh 
konferansı olacağım sanıyorlar. 

Alman mahfilleri hükümetin ırnrr 
bölgeleri işinde aynlık gözetilirse b 
itiraz edt'ceğini söylemektedirler. Ba. 
nunla b. her bu mahfiller, hükmün 
yalnız Hitlerin olduğunu aöylüyorlar. 

*** 
Londra, 20 (A.A.) - Lokarno dev. 

Jetleri tekliflerinin metni alman delegele
rine dün ak§am bildin1mi1 ve bunlar 
teklifleri hemen gözden geçinneğe baş
Januıbr. Berlinin en yakın bu gün öğ. 
leden sonra fikrini bildireceği sanılmak.. 
tadır. Alman ddegaşymıu Lokaıno an• 
lqmasnun bilinen kısımlan hakkında fi.. 
kir yÜrÜtmekten sakmıyar. Ahna.nya_ 

nm b11 uılaşmaya tiddetJe muhalJet 
göstereceği aamlıyor. 

D. N. B. nin bildirdiğine göre B. Foa 
Ribbentrop'un konıeydelri beyanatı de_ 
legeler araımda derin bir tesir uyan
dırmıştır. Fransız - sovyet paktının Av. 
rupa nmnzenesini epi sandtğr gİ'Z'fen. 
memektedi-r. 

Londra, 20 (A.A.) - Kıral bugÜn. 
Buckin~ham sarayında alman deleg,,m 

Fon Ribbentrop'u kabul edeı-ek yarım 

saat görüşmÜ§lÜr. 
Abnan delegesi dış bakanlıkta Eden'i 

de ziyaret etmiş ve bu ziyaretten son
ra, B. Eden kırat t11rafmdan kabul o. 
lunmuştur. 

. 

Konseydt 
Londra 20 (A.A.) - Alınan delege

lerinillı. LolcarnocuLmn plinın1 kabu& 
veya reddetmeden önce Berlin hüküme. 
tİllİD fikrini aormau ihtimali çok oldıa
P İçİD, İyi haber ıdaıı mahfiller kon
ae)'İD perıembeye kadar Londrada de. 
'ftllD edeceğini samyorlar. 

Konseyin saat 15.30 da yapacaiı 
topfaıır;:ı, 8. Edcn'in aTam kamarasında 
bükümet adına yapılaealı beyanabnd:ı 

lııulunabilmesi için saat 17 ye bıralalmıı
trr. 

Kıral BB. Avencı! ve Pol Bonkııru ka
bul etmiştir. 

13 )er komiteainin toplantısı yarın 

• saat 3 e bıralnbnışbr. 

1 ıalya fikrini mümkün olduğu 
kadaT çabuk bildirecek 

Roma. 20 (A.A.) - ltalyan bükü. 
meti Londrada bazırlmıan Lokamo dev
letleri aulapua projesiui bazırlanuşhr. 

Hükümet bu husuatalci fikrini mümkün 
olduğu kadar çabuk bildirmek hakkını 
muhafaza etmektedir. 

B. J' an Zeeland Brüksele döndü. 
Londra, 20 (A.A.) - Belçika bat

bakam Van Zeeland bu sabah tayyare 
ib Londradan Brüksere hareket etmi~ 
tir. 

Brüksel, 20 ( A.A.) - B. Van Ze.. 
eland Haren tayyare meydanına gelmq.. 
tir. 

Belçika anla§mayı ıasvib etti. 
Brüksel, 20 (A.A.) - Hükiim~t 

Londrada Fransa, lngiltere, ltalya ve 
Belçika arasında bruıd alan anla~mayı 

tsvib etmiştir. Başbakan Van Zeeland 
tayyare ile Londradan döner dönmez, 
öğle üzeri kabine topfammş ve bu top. 

lantıdan sonra şu tebliğ çık'lrılmıştır. 
''Ba~bakan Van Zeeland, Londra 

konuşmalanru ve dört Lokarno devleti 
arasmda elde edilen aulaşmalann muh

teviyatı anlatılmışbr. Kabine kendisine 
verilen projeleri tuvib eylemiştir. Baş. 
bakan bugün öğleden 90IU'a parlamen

toda beyanatta bulanacalctır." 

Yüksek Ziraat Enstitü
sünde konferans 

Bugün saat 17 de Prof. Dr. C. 
Gemgross tarafmdan yüksek zira
at Enstitüsü Dafllli hastaMdar ens
titüsü salonunda uBulınmlar, kimya .... lci-' _..:..:_,, .. 
sanayımı m !""' çıu.u.u-. tnevzuu u-
zerinde bir koııferans verilecektir. 

Konferans almanca. Te türkçe ola
rak verilecektir· Türkçeye Asistan 
Turgut B. Yazar tarafından çevrile
r.eldir. 

Keçiören kulübünün on 
beş günlük toplantısı 
Keçiören kaf.iibii an bq pmiik 

top)antnna ha p<e J'&JJaeaktı:r. 
Keçiörene gece on ikiye kadar o· 

tobüs semsi YUChr. 

KISA D Ş 
* Kahire - Garb cenubundaki 

Fuka - Marsa Matruh askeri demir
yolu açdmı§tır. 

*Cenevre - Sıyasal mahfiller, ls
viçrenin eırmiyeti için komşularile an· 
lqmalar yapması gerekeceği fikrin
dedirler. 

* Kahire - Nikla'da bir mar§an· 
diz trenile iHi dolm bir kamyon çar
• JHJaıışbr. ll ölü, 30 ağır yaralı, Üç 

ka11p Tardır. 

* Paria - Çarhjm fl"aıuaya olan 
borcu halledilmedikçe Sovyetlerle 
P•fDU.fbr. 11 ölü, 30 aflr yaralı, üç 
takriri parlamentonun raznaıııesin

den çık:arılmı,tır. 

* 5an. Joze - Kosta Rika bükü
meti ltalyaya üç tayyare topu ve 400 
mitJ'alyöz ııımarlamıfbJ'. ltalya, zecri 
tedb~lere iştirak etmiyen bu büküme
te 175 mitralyöz armağan etmiştir. 

:tc Danzig - Rikahaft açıklarında 
bil' balıkçr yelkenlisiyle bir gemi, sis 

B~betke 

1937 SERGlSti DE 
(Başı 1. inci uıylaıla) 

Biz bili sergimizi töyle d·.işü
DÜyoruz: yeni Türkiyeyi, onun 
lrii:ltür, ekonomi ve endüstri başa
nlanııı, bayındırlık eserlerini gös
teren bir kısmı ile, birkaç müze
den alınan qya.nm bulunduğu ve 
eski türk kültiiriinü, ve nefis sa
nat ~erlerini, fehirciJik projeleri
!'Iİ ve bina maketlerini gOsteren 
'bir merkezi paviyon ve sonra, a
caz fiatlar, Türkiyenin yenecek 
ve içilecek şeylerini satan üçüncü 
bir kısım! 

Gü?el çıkan bir tek mecmua
nm veya broşürün bile, yeni Tür
lôyeyi tanımıyanlar üzerinde be
yin tleğiştirici bir tesir yaptığını 
görmekteyiz. Biz, masrafla değil, 
zevk ve yeni teknik kavranarak 
vücud bulacak bir teşhir eseri ile 
1937 sergisinde milli bir zafer ka
zanabiliriz. 

Tan gazetesinin ve nice fran
sız gazetelerinin senelerdenheri 
Türkiye inkilibı hakkında bir tek 
ha.her vermek istemediği Pariste, 
garh medeniyetinin en koyu teka
süf ünü yapacak olan bu f n-sa.t, 
Kamalizmin yaratma ve devam 
kudretlerini tamtmaklığmııza yu
dmı edebilir. 

F.R. ATAY 

BU AKSAMKi 
' BALO 

Türk Hava Karomu An.ka.a 
şahesinin balosu bu ak,m 

HALKEVi 
salonlarında verilecektir. 
En gü%el bit .miizik oe bü

yük emeMe hazırlanan büle bu
facaksınız. Ankma Palas~m 
ılansözleri bu baloJa num(IJ"a
lar yapacaAlmdır. 

HABERLER 
yüziinden çarpı§1Dqlar, yelkenli bat
mı§, tayfaları kurtarılmı§br. Kurtar• 
ma esnasmda gemi tayfalarından biri 
ölmiittür. 

* Lonclra - Lmservatavar mebus 
Herbert Vilyams'm bir sualine ceva· 
ben avam lı..amaraımda Lord Kran
born ••tngilterenin dış Mogolistanda 
Çin hakimiyetini tanımaktan geri 
durmadığınr' söylemiştir. * Londra - Deniz anlaşması pro· 
jesi hazırlanmış olup deniz konferansı. 
nın birinci komitesi projeyi gö.:den ge

çirmek üzere toplanacaktır . 

* Tiran - ltalya ile Arnavutl. k '
rasında finansal ve ekonomik bir anlat
ma i1e t.caret mukavele ve anlaşmasn.a 
zeyl bir protokol imzalanmıştır. İtalyan 
demir~ ollar idaresi ile de yeni ... .-,. pet. 

ro] böJgesi imtiyan hakl{.nda bir - • ş
ma İm7.alanm1~hr. * Erier (Prusyada) - B. r ' lf 

Hes o.ıradı\ bü .. i.;k bir nu•"k VPr- • •• • 

Bugünkü ve yarınki 
maçlar 

.4nl..-ara UJaktoptl kurulun"darı: 

Bu hafta. yapılacak lik nıaçları a· 
~iıda gösterilıniştir. Bugün yapıla· 

cak maçlar: 

Ankara Gücü alanında 
Altm Ordu - Güvenç Spor genç 

takımlar saat 1 S de yargıç izzet (Be

şiktaş) 

Altın Ordu - Demir Spor 11 takım· 
lar saat 16,15 de yargıç Hadi 

Muhafız Gücü alanında 

Çankaya - Ankara Gücü genç ta
kımlar saat 15 de yargıç Fehim (G. 
B.) 

Çankaya - Gençler Birliği ikinci la· 
kımlar 16,15 de yargıç Hikmet (A. 
G.) 

Yarm yapılacak maçlar: 

Ankara Gücü alamnda 

Demir Spor - Altın Ordu birinci
takımlar saat 14 de yargıç Nuri (Be
§iktaş) 

Gençler Birliği - Çnkaya birincı 

taknnlar saat 15,45 de yargıç Bur· 
han (Beyko%) 

Muhafız Cüıcü alaıuncLa 

Muhafız Gücii • Kırıkkale Gücü 

birinci talmnlar 14 de yargıç Necdet 

(A.O.) 

Ankara Gücü - Güvençspor birin
ci takımlar 15,45 de yargıç Ömer 

(D. S.) 

Kars köylerinde deprem 
Kars, 20 (A.A.) - Vilayetin 

Digor kamunundan gelen haberle
re göre a:Ym 16 sındanberi Digor 
ve köylerinde zorlu ve hafif ol
mak üzere fasılalı yer tepremleri 
olmakdadır. Bazı evlerin divarla
r& çatlamış ise de İnsanca kayıp 
yoktar. 

Tefrika: No. 14 - Çok sevimlisiniz ... dedi. Salona Loran'm girdiğini gören Alber, 
Yüksek sesle ve masada bir bilyayı yuvarlı
Yarak : 

işitiliyordu. Bert, karşı tarafta bir sokak 
lambasının altındaki su birkintisinde uçuşan 
su böcekleri kalabalığına bakıyordu. EvOfiUülk v~ Ct~~I 

Yazan: ]ak ŞARDON 
Tür çeye çevıren: Nasuhi BAYDAR --

Onu, küçük salonda gözetliyen Alber, he
uıen ardısrra yürüdü: 

- Beni affettı1emiş olduğunuzu görüyo
rum. Dinleyiniz beni ... bana darılmayınız ... 
bu hafta gidiyorum .. böyle dargın mı ayn
lacağız? 

Bert'e aklaşarak bilardo masasına da -
yandı: 

- Beni böyle üzecek misiniz?.. Bunu 
aklmızdan geçirmediğinizi söyleyiniz bay -
di ... Cevab veriniz •.• Şimdi belki bİr kimse 
geliverir! 

Açık duran kapı.ya doğru birden bire iler
ledi, sonra gene Bert'in yanma döndü: 

- Yoksa artık d-şrnan mı olduk? 
Bert gülün·sedi. Pikodöri satosu hadise

sinden be:i ti.ksindiği adam yok ohnustu ve 
biran geçırmtş oldu ' n korkunun hatırası bu 
zavaJlıca ~efkat kar:rnmda erimişti. 

Atber onun ellni .. utarak : 

Bert, iyice tanımadığı bu adama karşı 
böyle bağlılık duymakta olmasına şaşarak 
elini elinin içinde bırakıyordu. Sonra. birden 
gene Pikodöri'yi batırlıyarak ''yaptığım 
doğru değil,, diye düşünüyor, fakat Alber'in 
gideceğini ve her şeyin böylece bit."IlİŞ ola· 
cağını kendi kendine tekrarlıyordu. 

- Paris'te biribirimizi göremez miyiz? 
Bert hemen elini çekerek: 
- Hayır, dedi. 
- Niçip.? 
- Hayır, hayır ! 
- Şimdi hayır, diyorsunu~~ çünkü yanı ~ 

nızdayım •.. fakat ben gittikten sonra belki 
bu inadınıza esef edeceksiniz ... 

Bert ısrarla başmr sallıyarak tekrarladı: 
- Hayır, olmaz. .• 
- Birinci katta oturuyorsmııız.- elbet, 

zaman zaman, pençereden dısarı bakarsınız, 
değilmi? Saat altıda apart:mı'anınızm önün
den g~eceğim .•. 

- Apartımanda sokaıYa pençeresi olan 
salondur .•.. ben de akşamİan salona hiç gir
mem. 

- Zarar yok, siz benim s"at abda geçe -
ceğimi unutmayınız ... 

- Saat altıda bakarsınız! değil mi Lo
ran, ilktcsrinde güneş saat altıda batar ? 

III 
Madam Dögui, daha fazla bir otorite 

göstermek istediği zamanlar, birden bire ta
kındığı aksi tavırla: 

- Eve. geç dönüyorsu~ dedi. 
Bert cevab verdi: 
- Geç değil ki! 
- Gece oldu. Böyle gcc.e olduktan sonra 

senin, yalnız başına sokakta bulunmam is -
texnem. Bu caddeler çok karanlık. Hrotans 
gidip seni alsın. 

- Vakti varsa pek.ali. Fak.at ilkönce 
pancurlan kapasın. 

- Zarar yok. karşı taraftan bizi kimse 
görmez. 

Be~ anasının zafı dolayısiyle Hortans
:rn ihmallerini haklı çıkarmakta olmasına kı
zarak balkon kapısına doğru gitti: 

- 1 şte, dedi, çiçekler hala balkonda du -
ruyor ... Hortans btınlan bütün gece burada 
mı bırakacak ? 

Yağmur yağdığı ne göri.ılüyor, ne de sesi 

Lambanın yanında örgü ören Madam Dö 
gui sordu: 

- Çalrsmıyacak mısın ? 
Uzun tığlarm acele hareketleri onnn 

uyuklayıcı haliyle tezad teşkil ediyordu. 
Biraz durduktan scnra sanki kendi ken

dine konuşuyormuş gibi devab:ı etti : 
- Akşamlan gözlerim iyi görmüyor. 

Luiz daha dönmedi rr.i? Demin onu postaya 
göndermi~tim._ Posta saat altıda gidiyor. 

Sokak lambasının altında bir adama dik
kat eden Bert cevab verdi ~ 

- Altı buçukta. 
Kapryr carpıp kapatan bir hava cereva -

nmdan zıplayarak uyanmışcasına Madam 
Dögui sordu· 

- Ne oluyuı? 
Bert elindeki sksıvı ocağın üzcr;ne. ko -

yarken: 
- Fes1e'1eni ic .. ri ;:olr •orum, cl 0 r{i v 

laıımak isti •p, ı>ııtc:: gibi gidin c::·· 1,.., 

kC: şesine büzüı<l l.i. 
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Tarova kazısı reniden başlıror 
Altı kültür tabak tısı üzerinde llrasi ır11ırılar ııa111,lllrakt1r - Kazıyı Cin.cintıti üniversitesi 

1932 de yeniden baılanan Turova 
hafriyatına lu aene de devam oluna
caktır. 

Bu hafriyatı Cincinnati Oniversito· 
:.. Arkeolojı Prof. Cari W. BJegen 
idare etmektedir. Bilindiği üzere al· 
man Schliınann 1870 den 1882 ye ka· 
dar yalnız olarak, sonra tanmmıı mi
mar Dörpfeld ile birlikte 1890 a ka· 
dar burada hafriyat yapmıt üstüste 
dokuz kültür tabakası lesbit etmifti. 

Kültür tabakalarmı çoğaltmak 

mümkün olmasma rağmen şimdi d e 
bu taksime riayet edilmektedir. Bu 
tabakalardan en altta olan 1 inci ta

baka gerek mimari gerek çanak çöm
l'!k bakımından açık Özgelik g;)ater
d iği için miıtaleası kolay olmuştu. 

2 inci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci ta
bakalardaki kültür efyası biribirine 
çok be01:e t!iği için bu tabakaların hu 
ausiyetlerini belirtmek çok güçtü. 

Schliır.··un'ın duvar İçınde buldu· 
ğu altın h1'nnel4"ri ikinr · •nh~k l\ Vll 

aittır. 

Schlimann 1890 da ölauınen ı.un 
ra hafriyata devam eden Dorpfeld 
1893 ve 1894 hafriyatlar mevıiıninde 
6 mcı ve 7 inci tabakalarda çalııb ve 
bu tabakaıarın açık huausiyetlerini 
tesbit etti. Oörpfeld 8 inci tabakayı 
tayin eden bazı izleri de gösterdi. 
Helleniıtik ve Romen çağına ait 9 un
cu tabaka zaten biliniyordu, 

Dörpfeld Turnovada çalışırken Ci
rit. Kıbrıs, Yunanistan'da, Suriyede 
ve bilhassa içeri Ana doluda hafriyat
lara batlandı ve zikri geçen kültür 
tabakalariyıe yaşıt pek çok eserler 
bulundu. Fakat bug ün bu eserlerin 
Turnova ile münuebeti Hubert Sch· 
mıt'in değerli kataloğuna rağmen a · 
0

çık olarak tayin edilmemiştir. 
itte prof.-sör C. W. Blegen'in ida

resindeki heyet bilhassa bu sorguyu 
aydınlatmak için yeniden son derece
d e ince bir metodla araıtırmaya ko
yu•mut bulunuyor. Heyet her kültür 
tabakasının imkan derecesinde ka· 
rakterini betirtmeğe ve bu tabakala· 
nn kronolojisini tesbite çalıııyor. Me· 
seli: eski bronz çağmdan sayılan bi· 
rinci tabakanm karakteri şöyledir: 

Evlerin duvarlan tattan sağlam ola· 
rak Hering Bone denilen balık kemi· 
fi biçiminde dizilmittir. Planı hemen 
tam olarak ele geçen bir evin temeli 
müatatil biçunindedir. Ağaç gövde
sinden sütunlar kullanılmııtrr. 

iptidai çanak çömlek elle yapıl· 
mıtbr ve ekseriyetle ıiyahtD' ve bu ça· 
naklar Ankaranm 15 kilometre batr 
cenubunda bulunan Ahlatlıbel çanak· 
larma benzemektedir. Bulunan ma
den eıya halis bakırdandır. Evin dö
temea.inde gömülü olarak • bir çocuk 
iıkeleti bulunmuıtur. 

ikinci tabakanın karakteri fÖyle· 
dir: 

Geçen sene bu tabakada yapduı 
hafriJatbl ev kümeleri arasmda 1 ?S 
çanak ve bazı altm eserler bulunmut· 
tur. Bu tabaka birinciye göre bir iler• 
le)"İf göstermektedir. Maden efYUI· . 

nrof esörleri1ıde11 Prof. Blegen idare edecektir 

l>IE AUSGHABUNO 

TROJA 

.. 

Dörpleld t.walrnJ.a.n p11İlen Turovanın ka:ıu planı 

nm tahlilinden bnkır yanında kalay 
da görülmüştür. Fa ka t bu henüz asıl 
devri değildir. Bu devirde yerleşme 
merkezi küçük tatlarla yapılan kuv
vetli bir hisarla çevrilmiştir. ikinci 
devrin yerleşme merkezi bir yangrn· 
da büsbütün harap olmuştur. Bir bu
çuk iki metre kaim yangın döküntü. 
sünün üstüne üçüncü yerleşme rT>Pr 
kf'zi kurulmuttur. Bu yerleıme m ·t · 

kezi bir Bey veya hükümdarm mai· 
yeti ile bar Andığı bir istihkimdır. 

Oçüncü tabakanın karakterine ge
lince artık bu devirde yerletme mer• 
kezinin biraz daha dıf&J'ı tathi'mı 

adeta bir kasaba huıule geldiiini gö
rüyoruz. Çanak • çömlek ve maden 
eserlerde daha ziyade bir Uerleyiı 
vardır. Fakat bu tabaka ikinciye gö
re daha fakirdir. Çanak' çömlekler· 
den birkaç parça Yunaniıtandan ge· 
tirilmİf çoğu ise taklit olarak mahal· 
linde yaptınlmıthr. ithal olunan par
çalar kronoJoji tayini iç.in dayan«cak 
nokta teıkil ettiğinden biiyijk deferi 
haizdir. Buna ilim ısblahmda Early 
Helladiç = eıki Helladik adı veril· 
mektedir. Bu çanaklar Yunanütanda 
yunanldann gelitindea önce, aailat• 
tan e .. eı 3000 senenin aonlanaa dol• 
ru yani 2000 den once yapdmıftır. Su 
tabak& da bir yanımdan tamamen 
harap olmuıtur. 

( 

. fı 
Dö~--'ent. iki sıra ağaç sütunun 

biayiik taşlardan yapılmı~ kaideleri 

bulundu. Dö~emelerde büyÜlıı mik · 

yasta kül rengi, cilalı ve bir tabakaya 

Kuı)'t idve edeulr olaıe 
JNO/e•ör Bleıen 

Dördüncü tabakanın karakteri: 

Çanak çöcnlekte yeni ilerleyiı 
·,ardır. Şehir daha büyümüıtür. Dı -
tardan ithal olunan çanakJarm tanık· 
Jığma göre takriben milattan evvel 
2000 ydlarma aittir. 

Beıinci tabakanın karakteri fÖY -
ledir: 

Şehir zengindir. Tunç görülmeğe 
baılamııtrr. Evler kerpiçten yaprlmıı 
olup temeli taıtır. Daha iyi cins ça -
naklar Üzerinde bazı geniı çizgiler • 
den ibaret swler görünmektedir. Bu 
tehrin yangm izi olmadığı için bu su
retle t ahrip olunduğu hakkında bir 
fikir yürütemeyiz. 

Altıncı tabakanın karaktrei ıudur: 

1 
ma·:sus çanak çömlek ayrıca Mycenien 

çağı çanakları ve bunun mahalli tak· 

litleri elde edildi. Tabii bu Miken ça· 

ğı parçaları devir tayinine hizmet et· 

ı mektedir. (Milattan önce 1300 • 17001 

Altıncı tabakada bulunan mezar· 

lıktaki cesetfer yakıldıktan sonra ka· 

lan kemik parçaları ve kül ile birlik· 
te küpçükler içine konmuıtur. Bu 

küpçüklerdcn sağlam olarak 20 tane 
bulunmuştur. 180 i ise daha eski de

vırde dağıtılmıt Ye parçalanmışh. 6 
"mcı tabaka yangından değil belki 
zelzeleden harap olmuştur. Yangına 
delalet eden kül .,e· kömür tabakala· 
ra yoktur. Hiaarın zelzeleden düten 
tatları 7 inci tabakada evlerin yapı 
ımda kul1aıulmışbr. 

Yedinci tabakanın karakteri : 

M"deniyet 6 ancı tabakanın deva· 
mıdır. Gene de bazı fo.rklan tesbit et· 
mek mümkündür. Bu tabaka milat . 
tan en-el 1300 den 1200 e kadar ıür· 
müttür. Sonra büfiilc bir ,.anım bti 
tün e•ler dahil old .. ;u halde bu ta · 
bakayı tahrip etmittir. Bir erin ka 
pıamda yanımdan kaçarken dütüp 
ölen ve tqlar altında kalan bir inaa· 

nen kemikleri bulwunuıtur. Blegee•ia 
kanaatine göre .Agame1DM1D, !İmdi • 
ye kadar zannedildiği ~ 6 mcı telt
ri deiil belki 7 inci tehri Turovaldar· 
dnn almıttır. Ve bu zavallı tehir bir 
savatın kurban1dır. Yangından aoara 
tehir yeniden kurulmuftur. Fakat 7 
inci tabaka daha devam etmektedir. 
Bu yeni ıehre Dörpfeld izinden 7 8. 
adını vermek mümkün dÜT. Bu deTir
de ve bundan evvelki devirlerde hep 
aynı medeniyet devam etmektedir. 
Y ~hm: 7 B. do yeni unsur olarak fi • 
mnıden gelen sirah ve çok iptidai bir 
c:ıuıak çömlek cinsi görilmektedir. 
A l.n anJar buna Buckel Keramik 
(di,~me ve memecikli çanak çömlek) 
l\tiını veriyot lar. Bu cins çanakfAr 
Tun11 hav7.ar.rntfa Vf' Makednnvıı 'tir 

pek cnk bulunmuttur. 1 B. tabAkayı 

mil .ntı .. n önce 1200 ile 1000 seneleri 

arı. ' ' !l rerleıtirmek gereklidir. tıu 

ıehir de tamamen bir yanım tarafm. 
dan tahrip edilmiıtir. E•ler kül ve 

kömürlepnif en.kazla doludur. Evle • 

rin içinde zahire saklamak için yaau 
~.\~ kapaklı düzünelerle küpler yer • 
leştirilmittir. 

Sekizinci tabakanın karakteri fÖJ'· 

leJir: 

Dörpfeld bu tabakada bazı e" te · 

melleri bulmuıtu. Blegen ise bu ta 

bakanın 1<ronoloJİ&in i tayine ~ızmet 

eden huausı evsafı haiz çana!< çöm • 

1- kler bulnıuıtur . Bütün tehrin 9 un· 

cu tabakada yeni inşaat ıçin büsbu • 

tün siipürüımüı ve kaldmlmış olması 

muhtemeldir. 

Dokuzuncu tabakanın ka ra kteri 

şöyledir : 

Bu tabaka Helleniıtik •e Romen 

devirlerine a ittir . Bu devirde şehir 

cenuptaki bü tün d üzlüge yayılmı~ ve 

!:nıgünkü manada hakiki büyük hır 

şehir kurulmuıtur. (Milattan evvel 

300 den milatt~ sonr a 400 e kadar) 

Heyet 9 uncu tabakadaki malÜm•ta 

yerı: bir jimnaz eklemiş, büvük tivat· 

ronun bir kısmını meydana çıkarm•ş· 

tır. Şimdiye kadarki zanların hilafına 

Hellen=o;•ik devırde !\Chnn büvüı. oır 

ro! oynadığ anlaşdmışhr. Geçen 40· 

ne Komiser Arkf'oloğ Remzı Of:u1 un 

· , yardımiyle milattan aonra 4 ünc:ü 

3 S incı asra ait güzel moz.aiklı nir 

de kilise meydana çıkarılmıştır 

Turovada henüz halledilmemiş bir 

;ok aorgular vardar. Bu sene de sor 

guları çôzrr.elr için elden gelen gayret 

yapılacaktır. Turova"nın Anadolu'nun 

gat'p kö~esınin tarihini aydınlatacak 
mühim bir yer olJuğunu herkes bilir. 

Ankarada Kültür Bakanı Bay Saf. 
fet l\nkan'• zİyAret eden Prof. Ble -
ren bu araftırmaların Türkive Cu • 
muriycti tarafmdan kendilerine le .. · 
di edilmiı olduğu için büyÜk bir iftİ· 
har ve minnet duyduğunu söylemek· 
~d~ H. ~ 

Birinci tabakaya aUl eaerlerclen ilııia 

T urova'da 9 uncu tabaka müstes· 
na en büyük ve en zengin şehirdir. 
Bu devirde büyük tatlarf a şehrin et
rafına burçlar ve büyük kapılarla 
kuvvetli bir hisar yapılmışbr. Cenit 
evler biribirini takip eden taraıalar 

Üzerine yapılmıstır. Hafriyat heyeti 
ilk defa olarak 8,5 metre geniıliğin
de 11 metre uzunluğunda bir eTİ bü· 
tün teferruativ1~ - .. ..,~•nl'! cıkardı. Üçüncü tabakada çıkan eacrler 
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l'ürk Hava ((urumu 

INew Hampshire eya-
1 leti Yüksek Mahkeme 

Biiyiik Piyangosu 
~imdiye h~adar 

• 
zcnoııı 

~ 

binlerce kişiy' 
• • 

etmıstır. 
' 6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Biivül{ il{ranıive :200.000 
1 ,iradır. 

Nafıa Bakanlığındaıt: 
4 • mayıs - 936 pazartesi günü saat 15 de Ankaarda Nafıa Ba -

kanlığl Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında 2700 lira muham. 
men bedelli 30 ton lama demirinin açrk eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartname ve teferruatı parasrz olarak Bakanlık Mal 
2eme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 202 lira 50 kuru~tur. 
İsteklilerin 4 - mayıs - 936 pazar•esi günü saat 15 de Ankarada 

Bakanlık Malzeme Eksiltme Komisyonunda bulunmaları lazımdır. 
(581) 1 - 990 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 

10.000 liralık ikramiyelerle (50.000) 

"1l1 ·: ~·~ :_.· it . " . .. . : : ' . - . . . . . . . • ' 1 . . . 

Yi1ksek Ziraat Enstitüsii 
Mütedavil Sermaye Muha-

11 . ı·..,,,. d 
sıp ıırın en : 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden: 

29- şubat -1936 cumaı tesi günün Bclecliye salonunda yapılan şir
ketin umumi heyet alelade ve fevkallide içtimaında. esas mukavele 
namesinin 46 mcı maddesi mucibince nisabı ekseriyet temin edilme 
miş olduğundan toplantının 21- mart 1936 cumartesi günü saat on 
beşte Halkevi salor.unda yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 

Adi toplantı ruznamesı 

1 - 1935 senesi idare meclisi ve mürakipler raporlarınm okun-
ması 

Z - 1935 snesi bilançosunun tasdikiyle idare meclisinin ibrası 
3 = İnhilal eedn idare meclisi azalık!arma yenilerinin intihabt 
4 - 1936 senesi miirakiplerinin intihabı, ücretlerinin tayini 
5 - Ankaradan infikak eden hissedarlar hakkında yapılacak mu

amelenin tayini 

Fevkalade ictima rüznamesi 

1) Ye<linci maddeye iliive edilecek kısım: 
(Hisse taksitlerini. vadelerinde ödemıyenler hissedarlık hak -

laıından istifa<le edemezler. Her hangi bir taksit vaktinde ödenmez
se diğerleri de muacceliyet kesp eder. Muacceliyet kesp eden tak· 
sitler için şirket tarafından taahhütl:.i mektupla verilecek iki ay
lık mühlet sonunda taksit bakiyeleri defaten ödenmediği taktirde 
ortaklık sakıt olur ve tediye edilen miktar iade olunmaz. 

Bu kabil sakit olan hisselerden kalacak paralar şirketin ihtiyat 
akçasma ilave olunur. 

Z) Temetti.iün dağı1ması ba~lığr. (kar ve zararm dağrlmasr) na 
tahvil olunacak. 

3) Onsekizinci maddenin sonuna ifüve edilecek kısım: 
Ancak kardan bidayeten içtimai yardımlar için bir pay ayrıla

rak geri kalanı bu şekilde tevzi olunabilir. 
Şirket zarar ettiği takdirde 17 inci maddenin son fıkrasına 

tevfikan muamele yapılır. Mevcut ihtiyat akçesi zarar mikdarmı ka
patmaz ise bakiyesi müteakip senenin karı ile kapatılmak üzere 
devredilir. lki sene birden zarar olur ve mahsup edilecek ihtiyat 
akçesi bulunmaz ise zararların yekünu sermaye nisbetlerine göre 
ortaklara taksim edilir ve sermaye hesabmdan düşülür. 

4) 32 inci maddenin yeni alacağı şekil: 
Şirketin bütün umumi muameleleri idare meclisi tarafından ted 

vir olunur. İdare meclisi hissedarlar arasından umumi heyetçe iki 
sene müddetle seçilecek sekiz kişiden mürekkeptir. Her sene kur'a 
ile azanın nısfı değişir. Kur·a isabet eden azanın tekrar intihabı 
caizdir. 

5) İdare meclisinin vaıi f e ve sel~hi yet1eri mey anma ilave edi
lecek kısım: 

Şirket emvali gayri meokulesinin teterrüğ veya ferağ ve ipo • 
tek muamelelerine ait vesaiki tasarrufiyeyi şirket namma imza ve 
kabule) 

6) 45 inci maddesinin tadil edilecek şekli: 
Şirket ortaklarına verilecek malların icap ettirdiği şekilde idare 

meclisince tayin olunacak taksit, vade ve sartlarla ve en çok memu· 

riyet maaşlarının nısfr nisbetinde borca satış yapabilir. Bu suretle 

mal alacak ortaklara en az iki ortak kefalet eder ve daire mutemedi 
nin lııı horcıı bilakavdü şart maaşlarından kat ederek şirkete tesvi
ye eyleyeceğini taahhüt eylemiş olması şarttır. Fakat asaleten v_e 
kefaleten borç taksitleri tamamen ödenmeden kendilerine yeniden 
krcd~ ile satış yapılamaz., 

Şırket dcvairi resmiyeye, idare heyetinin tensip edeceği mües
seslerc tesbit edilecek seraite tevfikan borç mal verilebilir. 

Yeniden i11ive olunan maddeJer: 

7) ~adde • 50: za~arlr ~ecen seneleri takip eden yıllarda yapı
lacak karlardan evvela. geçen senelerden devretmiş zararlar kapa
trlır: sonra zarara mahsup edilmiş sermaye ve ihtiyat akçası nok.
sanlan tamamlanır ve bundan c;onra artan kısım olursa 18 inci madde 
h:.ikiimlcrine göre muamele yapılır. 

8) Madde - 51: Ortakların şirkete olan her nevi borçları altı ay 
zartıncia tahriri mükerrer taleblere veya icra! takibata ra~men te -
!iye olunmadığı ve mu7.tar kahndığr takdirde bilakaydü şart. tedi-

yesi laZ'ım tarihten baslamak üzere C1, 9 faizle birlikte hisse bedel
lerırııien mahsup edili~. 

Hisse bedelleri borcun itfasına kifayet etmediği takdirde müte
hakisi idn avrrca kan•ıni takibat yapıJrr. 

1 - 811 ... 

l 1 iirkiye milli ithalat ve 
" 

ihracat ~irketinden : 
Şirketin 1935 senesine ait alelade hissedarlar heyeti umumiycsi 

senelik içtimamı 31 Mart 936 salr günü saat 15 de Ankarada Kına
cı hanında 19 numarada vapacaktır. İçtimaa gelecek hissedarların 
içtima gününden bir hafta evel duhuliye varakası almaları rica 
olunur. 

l\lüzal{ere • 
ruzııamesı 

ı -- ldare meclisi ve murakip raporlarının okunması. 
2 - Bilanço ve kar ve zarar besabrnın tetkik ve tasdiki ile ida

re meclisinin ibrası. 
3 - Miinhal azalıklara idare meclisince se~i len azaların tasdiki 

\'e miidcletll'ri dolanlann yerine aza intihabı 
-t - Murakrp intihabı ve ücretinin tesbiti. 1-926 

30 adet domuzun ayakta canlı olarak kilo üzerinden 24 mart 936 
salı günü öğleden sonra saat üçte pazarlıkla Eski Ziraat M.:!ktebin· 
de müteşekkil satrş komisyonu tarafından satılacağı ilan olunur. 

(596) 1-1014 

Kurul us 

1 8 9 ı 
lJ\' ANI~ • 

Scrı:eti fünu• 

verine eık:u 

44 ::.enedir durnıa<lan c1kmakta olan bu h;ıftalık resimli ~;; 

~etenin Ankara'da satrs veri A K R A Kitapt'vidir Se 

ıetilı: abone 10 lira ~~Vf!liı 'W kurus 

G3ziant€ p'Sarbaylığından: 
B ,Jeli muha.mmeni (2500) lira olan 1 - 2000 "'e 1 - 5000 

r.•ikyasınd<>ki 1000 hektl'\rlık G. Antep Şehir civarı haritası ilan tari 
hinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla talibine ihale edile · 
cektir. 

Pazarlık muameelsi her pazartesi günü saat 14 te belediye 
encümeninde yapılact'ktır. hteklilerin şeraiti anlııtmak üzere belediyf'-
ye müracaat etmeleri ilan olunur. (590) 1-992 

ı _ PazarJıoa konulan is (Hariciye Vekaleti binasının üst k;ıt 
ta mevcut böl~:lerin tadil ve tavana kıı.daı temdidi). 

2 - Ke if bedeli (292) lirarhr. 
3 - Pazarlrk ıt'i-4-936 perşembe günü saat on beşte Maliye Ve

kaleti Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık suretile yapılacaktır. 
5 İstiyenler bu ise ait evrakı ~ormek ve fazla tafsilat almak 

iı:in Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğüne 'TIÜracaat edebi· 
lirler. 

6 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin :2 lira muvakkat temi· 
' nat akçesini vermiş ve Nafıa Mühendisliğinden verilmis ehliyet 

vesikasınr haiz bulunması lı>.zımdır. (576) 1-9?? 

Ankara P. ·r. T. Ba~müclürlü~nden 
Anlı..11' )tv~u·: u ~forı oinas.ne y:..ııiden ılave edilen kısının 

Jıtalörifer ~'!SİSati A~ık otlcSÜtru'1 f'tl! ti-.ıt~ yaptıı:ılacakttr. 
Keşif hedeti 23tlf ..,. f? 'ııurı.1st: 1 t • ~fu11a.kkat teminat 175 L. 98 

cuı:uştur 
Bu kur ırru. alt plan ıe 1ar+narrı.. 3asmüdürlüğümüz yazı i~Ieri 

oGrosundı 1 er pco görült!b..li . 
isteklilerin ,!·; nar• <rJ6 cuma ~ünü saat 15 de konıis',•onumuza 

1 
-niiracaatları. (558) l-fl24 

O. D. YOLLARI ve LİMANLARI UMUM 
MÜDÜRLÜÔÜ S. A. KOMİSYONU 

!LANLARI: 

Af yon nakJiyatına tcıızilat 
1 

1. 4. 936 tarjhinden itibaren seyrihafifle taşınacak afyonlardan 
seyrihafif I nci smrf ücretleri alınacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. (593) l-1012 

İLAN 

Muhammen bedeli 18500 lira olan muhtelif alat ve edevat 
5 • 5 - 936 salı günü saat 15,30da kapalı zarf usu1ilc Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1387,5_0 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesika?arr. tek~ıf!erini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermelerı lazımdır. 

Buna ait şartnameler para:rz olarak Ankarada Malzelll<' dai~~ -
sinde ve Haydarpasada tese!1um ve sevk müdürlüğünden almabılır. 

(579) 1~1037 

İLAN 

Muhammen bedeli 18846 lira olan vagon tenviratı için akkümü
latör plakları ve komple bataryalar 6 • S • 936 çarşamba günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Aukarada idare binasında satın alına · 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 1413,45 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynr gün saat 14,30 a 
kadar kotnisyon reisliğine verıneleri lazımdır. 

Şartnameler Haydarpaasda tesellüm ve ::.evk müdürlüğünde. 
Ankarada Malzeme dairesinde parasız olarak dağrtılmaktadır. (594) 

1-1038 

Maden cevheri nakliyeücretlerinde tenzilat: 
Yalnız muayyen iskelelere yapılan nakliyata tatbik edilmekte 

olan maden cevheri tarifesi, bu kerre şebekenin her istikametinde 
tam vagonla tağınacak cevher~.ere \Mllllil olmak üzere genişletilmiş ve 
nakil ücretJeri de mesafeye gore % 5 ila 23 nisbetinde ucuzlatılmış 
olup 680 kilometreden fazla mesafelerden taşınacak cevherlerden 
ton ve kliometre başına alınacak ücret bir kurustan ibarettir. 

15. 4. 936 tarihinden itibaren tatbikina başlaıl'acak olan bu yeni 
tarife hakkındaki fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilme-
lidir. (609) 1-1040 

Müddet, Eylfıl 1935 
2 inci kanun 3. 1936 

. Hillsborough Kantisinin Yük
sek Mahkemeı>inde ilgilı partıler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkilıı.. edilebilecek e~.ak asli:ı;c 
ile kal ıdlarm avnı mahkeme dos 
yalarında olup "hak' ve kanu. 
ni,., davalar münasebetile mev· 
cud meseleler ~unlardır: 

Hak (Equity) 3100 Sophacles 
Papachristodoulou mal kanesi 
müdürü Demetrıas Voliotis'un 
Victnrıa Ventroura. Evanthia D. 
Vlahava H Evangelia Paµachıis· 
todou!ou alevhinde. 

Sivil (Cıvil) 10107 Sophocles 
P iJa :hristodoulou malikanesi a
leyhinde Ehanthia Demetrius 
Valhava 

Birinci Teşrın fı.19:?.~ de mu
kür H itlsborough Kantisindc ve 
New Hampshire Evaletindcki 
Manc:hesteı'de yukarrla ısmi ge· 
çen. Evangelia Papachristodou· 
lou'nun sağ veya öliı oYduğunun 
tahkikile kendisinin veya vaıis 
lerinhı bu malike ve servctınden 
istifaıielerinin tavini ~ vashetna
me bırakmıyan mezkfü Evange
lia Papac:;hristodoulQu'nun soc 
defa olarak. 189i s.enes.inde Yu· 
nanistanm Trikala şehrinde \ka. 
rnct etmis olduiu ve oradan da 
aynı ,,ene icinde Makedon\•anın 
Manastrr sehrine merbut vito· 
lio'suna gittiği ve mezkur Evan. 
ı;elia Papachristodoulou'nun çok 
7.aman evel 13Miiğü irlıli~ edildi
ği: 

Mevzuu bahıs mndiır • · met
rios Volfoti!!'in merkiir ' •<ın ı:-e

lia Papachristodoulou', . ve 
mezkur Evangelia Papacbri to
doulo öldüı?ü takdirde varic;leri· 
ne Nisan ayrnm ilk alı gilnlin· 
de HHlsborougn K'an isinde. 
~anc:h ster1rlt" toplanacak Vük 
sek Mahkt-mecle bulunması. ve 
Vlaha ·nı arasında neden taksim 
edilerr ;y•ct"!Tİni ~ös•e-en sebeb 
'"tle?.kur Evang-elia Papachristo-

nulo'nun mahkemede bulun. 
ması vt' me:lki'ir Evan~elia Pa
•)aehri!:ıtodoulo'nun olmüs ol
duğunu ve Sophocles Pap3C'hris
dou!ou'nun malini taksimde 
kanı mi \•arislerin o tmad1ğı farz. 
edilerek mezki'iı Sophocles Pa· 
oachrı stodoulc.u'nun malınrn Vic 
toria Ventroura ile Evanthia D. 
!erin gösterilmesi hususunda e· 
-ni r verilmi s tir 

Yukdrda i i7ahatın mezkiir 
-ııüdüı tarafrndan bu celbnamc· 
nin ve ihbarnamenin doğru n 
musaddak nüshasmı Hillsbo· 
rough Kımtin'de Manclıester'de 
neşir edilmekte olan Manches· 
ter Union'de neşir ettirilme"İ. 
Yunanistanda Atina'da çrkan 
"Kathimerini'' gazetesinde nesir 
ettirilmesi ve Yunanistamn Tri· 
kala şehrinde dağıtılması ve Yu 
~oslavvanm Belegncf ıc;ehrinde 
çıkan "Politika" g-azetesinde 
neşir ettirilip Yugoslavyanın 
Vitr;lio kasahasııı~... <lağıtılması 
\l"e Türkinni" Ankar.o sehrinde 
ve Cankırı Cadde5inde çıkan 

Olu!': gazetesinde ne it et.tiril· 
mesi lazım ~eldie:i ... e bu neşri. 
vatın üc h;ıfta mii<lcietle müte 
valiv,.r ı:razetelerde çıkması ve 
son nesrvatın (veya ilanın) Ni 
san J03~ ille c;alr e:iinünden 14 ırüıı 
evel ne<:ir edilmis bulunmac;, 
cıarttır. 

Tasnik eden: Arthur S. Healv 
Katip 

M . Aloysus J. Connor· Müdü1 
Demetrios Voliotis'in dava \'e
kili. Ve Sooboclec; Papat:hristo· 
rloulou maliHnesi 

M. Samuel A Margolis: Vic· 
totia Ventcroura'nin dava vekili 
Posta adresi~ Manchester. N 
R. U. S. A. 

Biiadaki izahat, ce1bnamenin 
ve ihbarnamenin hakiki bir nüs
hasıdır. 

Tasdik eden: Arthur S. Healy 
R2ti,. t -'JS9 
mrr•-r"'~ 

Ucuz ve temiz 

1\lan!!al 
' l(ömürü 

Kiralıli ve Satılıli 
Rus sefarethanesi arkaslnda.. 

ki bahçeli evin üst lratı kiralık 
ve yanındaki bağ satılıktır. 

1-982 

M. M. VEKALE71 
s. A. KOI\1İ SYONU 

İLANLARI 

B1L!T 
1 - 40 rnEtre mikabı anıeı i

kan carm kapah zarfla eksilt
meye· konulmu.§tur. 
. Z - Hepsinin biçilen ederi 

8400 liradır. İlk inanı: parası 
690 liradır. 

3 - İhalesi 7-4-936 salr giınü 
saat 15 dedır. 

4 - Eksiltmeye girece-klerin 
2490 saydı kanunun 2, 3 uncü 
maddelerinde- ı tenilen belgele
ri} le bırlilrte tem "nat ve teklif 
mektup} rrn n nun emrettigi 
miıhür Ü r a f icinde ihale sa
atinden b"r saat eve} M. M. Ve
kaleti :satm alma komisyonuna 
, ermeleri. (398) 1-6'12 

RlLll' 
l - hep::.ıne bı!Sılen eucri 

4:S.c5 hı-a olan ve yeı n m.unuıa • 
tından 7UU ua 1000 tane kıl çul, 
IUO tane k~çe ı:ıeueme, ıuu tuııt: 

sapı ı!e yeın torba::.r öıçık ek:.ııt

nıe ııe satın annacaktır. 

2 - lh~lesi 7 - nısan - 9.>6 sa
lı gunü sa.at 11 dedir. 

.> - İlk inanç parası 362 lıra 
dır. 

4 - ~aı Tname:.ı paı as.ız: ola
rak M . .M. V. satın alma ko. dan 
alınır. 

5 - Eksiltmey~ girecekler ilk 
inanç parası mektup veya ma.k
buzlariyle kanunun 2 ve .) üncü 
maddelerindeki belgelerle bir -
likte ihale gun ve saatındc M. M, 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(618) 1-1042 

~lLİT 
l - Miıt..ah.tıit nam ve hcsa-

1.>ma 1000 kilo tctraklör de kar
bon açık e .• ::.ıltmey1.: !tonmu~l.ır. 

ı - Hcp:.inin bi!Silen eoerı 
2001J lira ve ılk inanç parası 150 
liradır. 

3 - ihalesi 6 - 4 - 936 pazar
tesi guniı saat ıı dedır. 

4 - Şartnamesinı gormek ı::.
tiyenlerm her un saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girccck
le.rio de 24.90 sayılı kanunun 2, 
3 ünciı maadel rinde istenılen 
bilguerle ihale giınü M. M. Ve -
kaleti satm alına komi::..ynouna 
vrcmelcrı. (621) 1-1043 

BİLlT 
YAP!; Sıhhiye De po::.u ya _ 

nına yapılacak b r.a ile İn ik Ma
halleri yapı ı kapah zarfla ek -
siltmeye konnn.ştuı 

BunJarın keşif tutarı (7677) 
lira {45) k mı~tur. Kegif, Şart
name ve resmı bedelme Kar~ı ın
şaat şubesinden alınacaktır. 

İHALESİ: 6 - 4 • 936 pazar
tesi giınü saat on dorttt•dır. 

İLKTEMINA'ı' : (5'i5) ııra 
( 81) kcruştur. 

Eksiltmeye gııeccklcr l49u ı.a
yılı kanunun 2, 3 üncü ınadc.lcıc
rinde istcneıı belgeler ile birlık. 
te teminat ve teklif mt-ktupları
nı havi zarflar en gelji ıhale ~a -
atinden bir saat evveıın~ kadar 
M. M. V. Satınalma komı-.;yonu
na versinleı-. (6U) 1-1044 

B1L1T 
YAPI · S1!1~1iye Depotarın -

da yapılacak t'tu gara]J kap<ıh 
zarfla eksiltmeve konm ;-tur. 
Kesif tutan ( 10897) lira (15) 
kuruştur. Ke._if, re~im ve şart
namesi bedepnc kaı·şı !nşaa.t şu
besinden almacaktır. İhalesi 
8 - 4 - 936 çarşanıb;;. gıinii saat 
on birdedir. •İlk temınatı ('81 7) 
lira (29 kuruştur. 

Ek:..iltme,'ı/e gireceklel i490 
:;ayılı kanunun 2 ve 3 üncu mad• 
delcrinde istenen belgeler ile 
birlikte teminat ve teklif meK -
tuplarını havi zarflar en gece iha
le saatından. bir saat evveline 
kadar M. M. V. Satın alma ko -
misvonuna versinler. 

DlKKA T: Eksiltmeye ı;:irc -
cekler bu gibi işleri yaptıkları -
, a veya vapalıileceklerine dair 
ı;:etırec.ekleti belgelerden Ba -
yındırhk Bakanlığından alına • 
caklar için mezk,.ir Bakanlı~a 

1 - 4 - 936 günlemecıne kadar 
müracat olunacaktır. (623) 

1-1045 
BİLtT 

Umum Sıhhiye Deposunda 
mevcud ve çürüğe çıkarılan bir 
baş hayvan satılacaktır. Satış 
günü 23 - 3 - 936 pazartesi günü 
saat 10 dadır. Hayvanı görmek 
ıst-iyen her gün umu:n sıhhiye 
deposu müdürlüğüne müracaat 
ve satışa gittceklerin belJi gün 
ve saatında satın alma komisvo· 
nuna geJmderi. (624) 1-1046 

BİL İT 
625 çift te:tik pazarlıkla sa

trn ahnacaktır. Elinde mevcttd 
terli~ olanJarm numtıne?eri"le 

1 

birlikte pazarlık ı::ünü olan 23 
mart 936 f'IUZ'rtesi p,finü saat t 5 
se kadar M. M. V . !!<'ltm alm~ Ko. na JreJtnPltl"i. (634) 1-Hlı'iO 



SAYFA 8 Ulü~ 21 MARl 1J3o CUMA1'{ I L51 
•EE2~!!!!"'!!'!"'~!"!'!!!!!!"'"!'!"""--~l!'l'!!llJll!!ll!!!!!'!!!'"'"'!!!!!!"!"!!!!!!!!!"!!""!'!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!"!!'------~'!!'!"!!~!!!!!'~·---------~----------------------------------------..... J•JJJU.-.------..,..------------------------------------------~~~ 

1 ANKARA LEVAZIM AMİRLICl 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
ı - Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 262 bin kilo yulaf kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mezkur yulafın muhammen tutarı 
16375 lir:ı olup muvakkat teminatı 1229 liradır. 

Eksiltme 4 nisan 936 cumartesi giınü saat 15 de Konyada Kor 
satın alma komisyonunda yapılacaktır (615) 1-1031 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIS ME
MURLUGUNDAN: 

1 - Bu kerre satılmasına karar verilen Ankaranın Keçiören 
bağlarında tapunun 30 cilt, subat 341 tarih 202 sıra 5, 6 470 emlak 
numarasında mukayyet sarkan Hurukus Ağa kerimesi Anitenin 
Müfrez bagı. şimalen Keseci oglu Viçin bağı, garben devlet oğlu 
Horokos Aga bağı, cenuben Keles oğlu Kirkor bağı ile muhdud ha
ne bağ yeriyle gürümünün tamamı aşağıda yazılı şartlar dairesinde 
ve tayin edilen günde satılmak üzere artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müıtemilat: Yapılan tetkik ve mesaha neticesi 
alettakrib 6 dönüm meaahasında olan bu bağın 105 metre murabbaı
" işgal eden bodrumda bir odunluk zemin katta bir methal, bir taş
lık, bir kilar, üç oda bir sofa bir salondan mürekkeb iki katlı bir 
ev ile 20 metre murabbaı sahasında bir çiçek odası ve bir o kadar 
sahada ahır bulunan i!bu ınaa bağ ve hanenin heyeti umumiyesine 
HOO lira kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış pesin .para ile olmak üzere 4.5.936 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menku1 satıs me
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler taırdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıymetin 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya mim bir bankanın temi
nat mektubu ile k•unen teminat olarak kabul ediJen haı:ine tah
vi11eri getirecekler•r. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 şini bulduktan ft iiç defa nida ettirildikten sonra mezkur gü
niin 16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - tsbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhamme!' 
kıymetin yüzde 75 tinl bulmadığı takdirde 19.5.936 tarihine müsa-
11adif sah günü saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artırana ihale eluRacktır. 
2280 numaralı kanun ahkimına tevfikan borç beş sene müddetle 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli iha1eyi müteakip 
verilmediği takdirıle üı:erine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecktir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadıfı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel 
en yüksek teklifte tnılunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa raı:ı ise ihale 
farkı birinci talipclen tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edile· 
cektir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden 
on beş günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine 
füale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildik•n 
tapu harcile dellaliye re1mi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. ı 

9 - Borçlu ve alataklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirme
leri lbımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olma<hkca 
satış bedelinin paylaştırılmasından haric tut111acak1archı 

10 - Artırmaya ittirak edecekler 20.4.936 tarihinde 933 58 
numara il ıfairemizdel:i ver'nrte l)erkeıe acık bulundun ı ,., " rtnam ·-
mizi okuyabilirler. 1-1056 

GelihOlu Belediye Riyasetinden: 
1 - 10 • 3 • 936 tarihnide ihale edileceği ilin edilen Elektrik tesi 

satına muvafık talip çılcmadığından evvelki şartlar dairesinde ek
siltme kanununa te.tikan temdid edilmi,tir. 

ı - Temdid miiddeti 11-3-936 tarihinden bıuJlar. ıs gün devam 
eder. 

25-3·936 çarşamba günü saat on altıya kadar taliplerin teklifle
rini Gelibo1u Belediye Encümenine vermelt:ri ilan olunur. (588) 

1-979 

~ ıhhat ve içtimai l\luavenet 
Vekal~tindPn: 

350 lira ücretli umum sıtma mücadelesi Su Mühendisliği mün • 
haldir. Talip olnlarm Diploma ve hal tercümeleriyle Sıhhat ve iç -
tirnai Muavenet Vekaletine müracaatları. (625) 1-1047 

Beypazarı 

Belediye inden: 
' . 

l - 2740 metre uzunluğunda 4974 lira 26 kuruş bedeli keşfi olan 
su yolları inşaatı 15 • 3 • 936 tarihinden itibaren ıs gün müddetle 
açık münakasaya konmuştur. 

2 - İhale günü JO - 3 • 936 pazartesi günü saat 10 da Belediye 
dairesinde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin mezkur güne kadar% 7,5 teminatla bu işlerden 
anlar su mütehassısı olduğuna dair vesika ile belediye dairesinde 
müteşekkil komisyona bizzat gelmeleri. 

4 - Proje ve şartnamelerini görmek istiyenler her gün belediye 
riyasetine müracaat edebilirler. (608) 1-1039 

tSTANBUL DENİZ LEVAZIMI SATIN ALMA KOMISYO -
~UNDAN · 

rahmin edilen bedeli 22000 lira olan 20000 kilo yataklık yün 24 
mart 936 salı günü saat 15 te pazarlıkla alınacaktır. Muvakkat te • 
minatı 1650 liradır. Nümune ve şartnamesini görmek istiyenler her 
giin pazarlık için yazılı giinde Kasımpaşadaki komisyonumuza mü-
r caat olunması. (617) 1-1048 

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

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

B - Şartname ve numunesi Ankara otobus direktörlügünden 
parasız olarak alınır 

C) İhalesi 30 • 3 - 936 güniı saat 10.30 da otobüs direktörlügünde 
yapılacaktır. 

D) İhale açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
E) Muvakkat teminat ( 194,25) liradır. 
F) Eksiltmeye i'tirak edeceklerin bu gibi biletleri muvaffaki -

yetle tabetmiş olduklarına dair alakadar müesseselerden tasdikna· 
m~ almıs olmaları şarttır. (552) t _ 9l6 

Kiralık~ nıağaza 
Adliye Sarayı karsısında Se

kerci Hacıbekir magazası 936 ni
san başından itibaren. Üstünde
ki Sakarya apartımanı kapıcısı 

Ahmede müracaat. 1-1053 

ZAYİ 

İstanbul Sultanahmet nufu -
sundan almıs o1clugum nufus ka· 
gıdımı zayi ettim. Yenisini ala
cagımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Cumhuriyet un fabrikasında 
muhafaza memuru Yafis 

1-1057 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK MAHKEMESİN -
DEN: 

Ankaranın Gicik mahallesi • 
nin Yenicami sokağının 9 sayılı 
evinde otururken şimdi nerede 
olduğu belli olmıyan Abdurrah· 
man oğlu Osman'a: 935 - 566 nu
marada kayıtlı karınız Müzey -
yen vekili avukat Reşit Muhlis 
tarafından aleyhinize açılan ih • 
tar davası sonunda: tlanm erte • 
si gününden itibaren bir ay zar
fında karınız Müzeyyenin evi -
ne dönmenize 17 • 7 _ 935 gü • 
nünde mahkemece karar veril • 
miş olduğu tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilanen tebliğ o-
lunur. 1-1055 

ZAYİ 
17 - 3 - 936 salı günü aksamı 

nüfus cüzdanımı ve hususi evra
kımı kaybettim. Hiç kimsenin 
işine yaramıyacağından bulup 
adresime teslim edeni memnun 
edeceğim ilan olunur. 

Başvekalet Neşriyat me • 
muru İsmail Hakkı Şen 

1-1052 

Ankara Levazım A mirliµ.i 
Satmalma Komiı-;, 0011 

tlanları · 

İLAN 

l - Aı.keri fırın damının ak· 
tarılması 6 • nisan · 'J 6 '"aı il 
ne müsadif pazartesi günü :.aar 
on beşte pazarlık suretiyle yap -
trrılacaktır. 

2 - Şartname ve keşfi mü • 
nakasanın yapılacağı Ankara 
Levazım amirliği satın alma ko • 
misyonunda her gün görülür. 

3 - Keşfi 690 lira 35 kuruş 
olup teminatı muvakkatesi sı li
ra 78 kuruştur. 

4 - İsteklilerin ehliytena -
me ve teminatı muvakkate mak
buzları ile belli gün ve saatte ko
misyonumuza gelmeleri (628) 

1 - 1051 

İLAN 

İstanbul ve Trakyada bulu • 
nan kıtaat için 4470 ton 600 kilo 
buğdayın kırdırılması 6 - 4 - 936 
pazartesi günü saat on beş bu -
çukta htanbulda Tophanede sa_ 
tın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Hepsinin tah,ınin bedeli 39548 
lira 42 kuruştur. İlk teminat 
2966 lira 13 kuruştur. Şartname
si 198 kuruş mukitbilinde komis
yondan alınır. İstanbul ve Trak
ya için ayrı ayrı fiat verilecek
tir. İsteklilerin kanunda yazılı 
vesikaları ile beraber teklif mek
tuplarını ihale saatrndan bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

(629) 1--1050 

NAS1RllAC1 
KANZUK 

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

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

ilacıdır. 

1 As. Fb. U. Md. Satın 
Alma Komisyonu ilanları 

İKİ BAŞ ARABA KOŞUM 
HAYVANI SATISI. 

Beherine 25 lira fiat tahmin 
edilen yukarda yazılı iki baş 
hayvanın 31 Mart 936 tarihinde 
salı giınü saat 7 de Askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüğü satrn
alma komisyonunca Akköprüde
ki pazar mahallinde açık artır
ma i1e satılacaktır. Bu hayvan
lar her gün öğleden sonra umum 
müdürliik tavlasında görülebilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat O· 

lan üç lira elli kurus ile yukar. 
da sözü geçen günde pazar ye
rinde bulunacak olan Komisyo
na miirac:ıııtl;ırı (580) 1-964 

HASTALIKLARI 
MOT EH A. ssısı 

llr. <:~vad t\rif 
Ata ·atrun 

~ 

Y enisehir Kızı lav karsıs 
Ali Nazmi ıpartrmanı No: 3 
1 Venisehir eczanesı üstül heı 
gün sabahtan akşama kada1 
hulunur Telefon 2728 

t- 78" 

Kiralık daire 
Havuzbaşı Necatibcy Cad. No. 

7 evde e1ektrik. gaz, banyolu 
daire kiralıktır. Ostkatta Sahibi
ne basvurulması. Tel: 1841 

1-1024 

A, ... ı .. Satılık Ev 
Eşyası 

Havuzbaş Ali Nazmi apartı
'Ylan !\le. fq -ıüracaa~ 

-il" 

Adliye \ 7 {~kaleti Lv. l\lüdürlüğü 
Mahkemeler icin lüzumlu olan 20 ka1emde 3 550,000 mat ve 

12 kalemde 4.800 adet ciefterin bır kısım malzemesi vekalete aıt ol
mak: baskı cilt, numara. meşin, vedip bezi muteahhide ait bu un 
mak üzere yaptırılması acık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 27 3 936 cuma güniı saat 15 de Ankarada vekal t le· 
vazını müdi.ıriyeti odasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 3,600 lira. muvakkat teminat 270 liradır. 
Bu işe ait eksiltme sartnamesi ve diğer evrak vekalet 1 va ım 

müdlirluğiinde ve İstanbul adliye levazım memurluğunda olup is
teklilerin bila bedel bu dairelerden alabilecekleri. 

1 1 lilerin ihale günü muvakkat teminat olmak uzere verce k· 
)eri nakıt ve nakıt mahiyetinde olan tahvilleri malsandıklarına t v
di ile alacakları makbuzları veya bank teminat mektuplarını ha-
mil olarak komisyona müracaatları ilan olunur. (554) 1-911 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 9450 lira olan 19 kalem eczayı tıbbiyenin 

pazarlıkla münakasası 27 · Mart • 936 cuma günü saat 14 de Anka
ra Milli Müdafaa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve münakasaya ıstL 
rak edecek1erin de yevmi mezkurda 708 lira 75 kuruşluk teminat 
mektupları ve 2460 sayılı kanuna göre belgeleriyle komisyona mü-
racaatları. (611) 1-1041 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret 
Memurluğundan: 

Ankara vilayetinde semtinde Koyunpazarı mahallesinde Ark, 
sokağında 26 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup An. 
karada Koyunpazarı mahallesinde Akgün So. 24 numaralı mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek tarihindenberi helvacılık ticare
tiyle iştigal eden ve Ticaret odasının 1551 sicil numarasında mu
kayyet bulunan Ahmedin unvanı ticareti Ahmed Ünver olarak tes
cil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 
inci maddesi mucibince dairece 20.3.936 tarihinde tescil edildiği 
ilan o1unur. 1-1058 

1 
ANKARA İKİNCİ İCRA MO • 

A. BELEDİYE R. MURLUÔUNDAN : 
Bir borcun ödnemesi ıçın 

İLANLARI mahcuz ve paraya çevrilmesine 
ı LAN karar vnilen bir adet Overlond 

Ölçü ve tartıların senelik markalı ve (373029) silindir 
No. lu otomobil 936 nisan ikisi-

mu.ı rene ve damğasma 1.4.936 f 
çarşaml>a günü başlıyacağmdan ne müsadi perşembe giınü saat 
evvelct! müracaat edipte müra- 14 • 12 de Ankara belediye me-
caat kağıdı almış olanların mu- zat mahallinde açık arttırma ile 

~IB&•~•wlBlllMmımı~~') ıı.yenc gününü öğrenmek üzere satılacağından istekli olanların 
~ 11.AI\ ~ \ '\ L~KI l~ ı1 Jeledi}•C ayar memurluğuna mü- muayyen günde hazır bulunacak 

raca .. tları il~r <''' nnr 633) memura müracaatları ilan olu • 
~ S Be'ıeı Be•·"' ı~, -1059 nı r. 1-1054 

a vıfa Santımi ~avıfa Santim ----------------------------------------

! :: ~ ~~ 1
• B. M. l\f eclisi Genel 

6 80 7 40 
1ı 

s 30 kuruıtur. Sekreterliğinden: 
- Havır i•lerine ve venı 

çıkan kitaplara aid 11inlardan 
% ıs tenzilit yapılır. 

? - Zavi ilin bedelleri mak. ı 
tu vüz otuz kuruştur. 1 

3 - Tebrik, teşelckür, evlen. 
me. vefat ve katı alaka i1inlı· ı 
rından maktuan • eş Ura alınrı 

ABO E Ş RTL.\RJ 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 T.ira 30 Lira 
6 Aylığı 9 ., 16 
3 Avlılı 5 ., 9 .. 

Posta ücreti gönderilnı: •. rı 
rnektuhlara cevab verilmez 

imtiyaz sahibi ve Bafl"U· 
harriri Falih Rıfkı ATA. y 

Umumi Neşriyatı idare 
edee Yazı İtleri Müdürü 
Nasuhi BA. YDA.R 

Çanlrırı caddai ciuarındo 
Ul~ Banmeuinda bturfmıfh• 

Kanunlar kaleminde 20 lira maaşlı bir vazife açılmı!ftır. Musa
bakaya girmek istiyenler, memurin kanunundaki hükümlerden baş· 
ka, yüksek mektep mezunu da vlmalıdırlar. (636) 1-.1062 

ANKARA PALAS 

Rn akşam P A Vl YO )) 
MEŞHUR DANSOZ 

MYRTLE WİNTE.R 

VE ŞA 'TÜZ 

KLACK and BLONDE 

En yUksek ve muhtelif numara repertuvarlarıyle 

"Büyük Gala Dine,, si 
" 

1-1049 

imar Müdürlüğünden : 
Kimrien istimlak Muhammen bedel 

edildiği Mahallesi Sokağı Ada No. Parsel No. Lira 
Hatice ve Ihsan Hacıbayram Tahta kon ak 49 12 28 
Hüseyin Hamit İnkılap ,, 49 15 120 
İsmail Hacrbayram Çankırı 49 27 120 
Ahmed Mukaddem Yağcı 240 .ı 140 
Şah ver Sakarya 528 5 190 
Yukard_a ka.rdı çıkarılan evlerin ankazları 31. Mart. 1936 salı günü saat on beşte bilmüzayecle satıl ca-

ğından talıplenn İmar Miiclürlüğüniieki kom• • nJ'la müracaatları. (606) 1-1010 

r j SİNEMALAR 1 
(YEN( 

BUCON BU GECE 

UNUTMA 8 E Nt 

BENJAMİNO GtCLI -
MACDA SCHNEİDER 

En katr yürekleri bile yumuıatan, 

çok hisli ve Özlü bir eser 

BUGÜN BU GEL1: (KULÜP) 
ATEŞ KRALi'rt.!>.t 

TAMAMEN TÜRKÇE SOZLO 

Korku, dehşet, heyecanlı aahnelerile 
seyircilerini büyük bir alaka ile 

sürükliyen ıaheser 

FlA UARDA FEVKALADE TENZtLA T 
Cuma günü aıündüz seanslannda Balkon: 60, Pertembe ıünü gündüz st:anılarmda Balkon: 00, 

Hususi: 40, Birinci vı· nuhuliye: 30 Hususi 30, Birinci ve Dıabuliy..?: ~5 


