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HALK \ E TÖRENLER 
Evet, her tarafta her gün yeni 

bir ıey: ray, bina, yol, fabrika, 
elektrik, mekteb, hergün bu 
memleketin ıarkh ve geri bir par
çasını bayındırlık ve garbhlat
brmak ! Durmakıızın büyük kül
tür merkezlerinden dıprıya doi
ru hoca, hekim, mühendiı, zira • 
atçı, Kamilizmin yapıcı ve aajla
yıcı unaurlarmı yollamak! Son ve 
tam fetih böyle tamam olacaktır. 

MOGOL - MANÇU SINIR HADiSELERİ 

Sovyet ve Japon hükümetleri 
karşılıklı protestoda bulunuyorlar 

Ve çocuklarımıza mekteblerde, 
yetiıkinlere parti ~~~a 
hep bu fetih atkının ve ırad•mın 
terbiyeıini verece~z. On al_!ı yıl • 
danberi, memleketi maddı ma
nevi parçalayan ne varsa kaldıra
rak, onu birlettirici, yugu~ ve 
fuurlandırıcı müeueselerle cıhaz
lamaktayız. Kültür, bayın~~r~~ 
ve teknik olmaksızın, bu küçük 
latayı yekparelettirmek ~~nı 
var mı idi? Cehalet ve ıerılıiin, 
kan birliğini bile bir vahdet ma
yası ohnaktan çıkardığı zaman
lar ve hadiseler, hep hatırımızda
dır. 

Moıkova, 28 (A.A.) - Sovyet Ruı
yamn Tokyo büyük elçisi B. Yureaef, 
26 martta jlapon cbt bakanlrtına side
rek ailihb jlapon müfrezelerinin IOVJet 
sınırım seçmesini ve aovyet devriye koL 
larma hücum ebnea.. iai protesto etmif, 
ciddi tablcilrat yapdmaanu iatemiı ve i
leride tazminat istemek hakkını muha
faza ettiğini bildirmiftir. 

27 martta Japonyanın Moakova bü
:rülc elçiai B. Obta, cbt komiser muaYİDİ 
B. Slonloni.kof'u ziayret ederek, •JDİ 
.mesele haldancla mukabil bir protesto'. 
ela bulumnuı ve japon müfrezelerinin 
IOVyet SlnırlDI &eçmecfi;ini tersine Man
ÇUrİ topraldanncla bulunurlarken sov
yet sınır muhafızlarının biç aebebıiz a
letine uiracbklannı temin eylemittir. 

B. Stomoniakof, bu proteıtoyu tid. 
detle reddetmit ve •t•iıdaki teblijde 
bulunmufhar: 

••- Japon aıkerlerinin aovyet ıının
nı seçmeleri 8 numarab budud ifareti
nın yanı bafmcla olmuıtur ki, bu, hu
dudun belli olmadıit huıuıunclabu defa 
biç bir teJ' iddia edilmesine meydan ver. 
miyecektir. Sovyet sınmnm geçilmiı ol
cluiu keyfi,.eti de aavq yerinde, so•
yet topraldarmcla ve ıınırclan 250 metre 
içeride japon ordusundan ölen iki kiti
nin cesedinin bulunmau, jlapon barb cİ
bazlannını mübimmabnı, dolu r1 el 

bomhuımn, 86 harb hartuçunun, 1600 
bot kovanın balummaiJ'le sabittir." 

B. Stomoniakof, 26 martta toV1et 
elçiıinin T okyocla yapbfı protestoyu 
ve isteklerini tekrarlamııtır. 

B. Stomoniakof, ayni umanda i
kinci bir protestoda daha ltuhuunuttur 
ki, hidiae tuclur: 

.. _ r1 martta aaat 13 de bet jlapon 
suvuiai Mançuriden Arsum mnaimcla 
IWa Sovyet R .. syaya aid adaya pclerek 
aovyet sınır devriyesine taamazcla bu
nınmuıtur. Müsademe neticeainde mü
tecavizlerden üçü ölmiif •e diğer ikiıi 
de aavaı yerinde iki hafif mitralJ'ÖZ, iki 
mavzer ve bir tüfek bırakarak lcaçmıt
larchr'' 

B. Stomoniakol, ıınırlarcla pvenlerin 
aatlanmaıı için sereken tedbirlerin ab
nacaiı hakkmcla japon hükümetinin 
yapını, olduiu vade rajmen ton &Ün
lerde tovyet aanırlanna tecarizlerin art
mıt olcluiu busuıuna elçinin dikkatini 
çekmiı ve bunu, aovyet • japon münase
betlerinin iyileımeaini hot sörmiyen 
mahalli ,İapon askeri mabfillerinin bir 
tahrik eıeri olmamadan büaetmİftİr. 

Diler taraftan japon elçisi, B. Sto
moniakof'un bir önceki sörütmelerinde 
kannqık unır komiayonlan k\lrulmaaı 
meselesi baklandaki sualine cevab ve-

(Sona 5. inci «ıylatlo) 

Vahdet ve tecanüs: lıte cumu
riyetin rayları ile, yolları ile, fab
rikaları ile, hocaları, hekimleri ve 
telmikçileri ile Rumeli ye Anado
lu Türkiye'ıine verdiği madde ve 
ruh kurtulutu ! Topraklar, kasa -
balar, köyler ve kazalar, kalbler, 
tuurlar hergün biribirine d~~ 
yaklqıyor. Toplu, arta~, mu
temadiyen yaklqan Ye bırlet,en 
Türkiye'nin bu vahdet ve teca
nüs hali, türklüiün ebedi emniye
ti demektir. Tdrklük, aaırlarc:la.n
beri hu topraklarda bayle bir 
emniyet ve devam hasreti ile yan
mıftır. 

Tekaiit kanununda değişiklik 

Herhangi bir inta töreni kartı
ımda halkın sevincine ve heyec~
nına bakınız: Bunlar yalnız b~r 
timendüfer uğrağına, yahud bır 
fabrikaya, veya bir anıta _kawt
muı değillerdir. Bunlar, nıhayet, 
bunca fedakarlık ve umuaalar
dan sonra, yqamak, sürm~k,. il~r~ 
lemek ve mesud olmak umıdmı 
elde etmektedirler. Biz yal~ı~ 
memleketimizde halk saadetını 
değil, birleıik, ıuurlu,. kala~abk 
Ye uyanık Türkiye ıle, dunya 
cojrafyuımn naLık ve husu bir 
noktumda, bütün insanlık için 
bir huzur Ye pven kalesi kuru-
1oruz. 

Ahlak noktasından tekaüt edilenler devlet, belediye, 
hususi idare ve devletin ilgisi olan şirketlerde 

kullanılmıyacaklardır .. 

ismet lnönü'nün çıktığı kürsü ve 
clolattıiı yollar etrafında haylu
rqarak Atatürk'e anılmaz, ıevte
mez ruh baiblıldannm haberini 
yolhyan halk yı-ğınlan, Kamilizm 
eaerinin milli ve insani yüksek 
yazife ve meıuliyet deierini ıe -
sinmiılerdir. • 

F.R.ATAY 

Kamutay yarınki toplantısmda as
keri ve mülki tekaüd kanununun bazı 
maddelerine fıkra eklenmeai hakkmda 
bir kanwı projesi göriifecektir. 

Hükümet bu projenin esbabı mu

cibeıinde projenin hazırlanma mak
aadlarmı töyle anlatmaktadır_: 

"Ordu mensubları ile sml devlet 
memurlannm tekaüd usullerini müm

kün olduiv kadar birleıtirmek için 

orduda olduğu gibi sivil devlet me
murluğunda sicillen tekaüd usulünün ...... , 

Asker veya aivil memurlardan ah

lik noktaamclan aicillen tekaüd edi
lenlerin bir daha hiç bir devlet hiz
metine alnnnamalan, 

ikramiye ile tekaüd olmak hakkı

m kazanan memurlardan tekaüd ol

madan ve ikramiyelerini almadan ö-

Kiğıt fabrikamız işlemeye hazır 

Fabrikanın kazan1an ilk olarak öteygün yakıldı 

/ıanit lıGiul labrikumda 1'•rton maAU..a perd•h lcıarnı 

lzmit, 28 (A.A.) - Dün ıaat 15 Fabrikama açılma hazırlıktan hiti -
de klfıt fabrıkasının kazanları ilk rilmek üzeredir. Önümüzdeki ayın 
tlefa olarak yakılmıt ve f abrikanm 16 inde bütün hazırlıklar bitmit ola-
t. • -t n ılk duman tütmiiftür. caktır. 

lenlerin kazanılmıt bir hak olan ikra
miyelerinin, bu ölümle daha muhtaç 
ve himayeye layık bir vaziyete düte
cek olan kanuni mirasçılarına veril
meai muvafık sörülmüı ve ilitik layi
ha bu makaadlarla hazırlanmııtır." 

HükümelİD teklifinin bazı kıaım
lan maliye ve büdce encümenleri ta
rafından detiıtirilmit ve umumi he
yetin tasvibiae ıu ıekilde sunulmut-
tur: 

(Sona Z. inci «ıy/ada) 

Dıt bakanımız 
geliyor 

B. Litvinol da Moskova
ya hareket etti 

p~ 28 (A.A.) - Türkiye harici.. 
,_ Mili B. Tedik Rüttü Araa baıün 
Anbra'ya, B. Litvinof ela Moakova'ya 
hareket edeceklerdir· 

Albay V elçef idam
dan kurtuldu 

Sofya 1.8, (A.A.) - K.ral, V el
çef ye Staapf'in idam cezalarım 
müebbet ldireie İDclİrmİftir. 

ULUS: Ahy Velçerle arkacLıp 
bialJap Stançef, lmalm phmna ve 
rejimine brll bazırlannut bir kom
plo ..., .. tevkif edilerek mahke-
meye verilmit ve •uç -.bit aörüldü
itinden idama mabkUm edilınitler
cl • Temyis mahkemesince ele tas-
dik eclihnit olan bu ölüm cezalan, 
timdi kıralm mü~eaiyle, icra e
dilmiyecek demektir. B. V elçef, 19 
ıubat ihtililini meydana ıetirmit o
lan zümreDin en mühim tahaiyt>ti ol
duiu için, &krbeti, yahuz Bulgaria
tanda deiil, bütün dünyama ıiyual 
mabfillerince takip edileıelmekteydi. 

29 MART 1936 P ZAR 
........................................................................... 

Son haberler ücü ııcü , 

sayf amızdadır 
................................................................................ 
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ALMAN CEVABIBEKLEN1YOR 

Lokarno devletleri delegeleri 
yakında yeniden toplanacaklar 

Paria, 28 (A.A.) - Sıyaaal ve dip
lomatik mahfillerde söylenditine sö
re, salıya yapılacağı söylenen alman 
teklifleri almclıktan sonra, Lokarnocu 
devletler koaferam haliade ve müm
kün olduia kadar aüratle. toplaaa
caklardll'. lnailU, franuz Ye Belçika 
clq babalan ile bir ital,._ del••elİ· 
nin 3 niaanda Brükael'de toplanmala
n muhtem•ldir. Bununla beraber bu 
huausta hiçbir kesin karar almmamıı
tır. 

Bir / ranauı g02ıeıinin 
düıünceleri 

Paris, 28 (A.A.) - 8. Flanden'in 
gelecek söylevi hakkmda "La Repüb
lik" aazetesi diyor ki: 

"Almanyanm hukuki vaziyetini i
zah etmek hiçbir zaman bahse mev
zu deiildir. Franaanm, sendelemekte 
olan sulhu kuvvetlendirecek bütün 
teklifleri dinlemeye hazll' oldufunu 
dünyaya iabat etmesi lazımdır. Fran-

sanın aenelerdenberi sükutu muhafa
za etmeaine kartı, birçok söylevler ile. 
B. Hitler, diğerlerinin Vena,. antlat
masının kendilerine verdiii aYantajb 

vazi,.eti kıs~ bir tekilde muhafaza 
etmek ..istedikleri, halbuki aalhu isti
yen ancak kendisi olduju teairini .,...._ 
mittir.'' 

Franaa, k&l'fılıklı yardım ve silah
sızlanmaya dayanan bü,.ük bir A ....,,.. 

pa pl&nma önayak olmıya ha....dır. 
Fransa, Ren bölgesiade iatediji inaa
cayı elde ettiii, M Alman,.a ailahaas
lanma ve kal'fılıklı yardım h .......... 
da teahhütlere ciriıtiii takdirde Ran 
hükümeti ile söriitmelere girifmeye 
hazır bulundufunu açıkça söylemeli-
dir." 

"Radikal aoayaliat mahfbJeria 
- gerçi keıin ihtirazi kayıtlar altmda -
görüpneye olan arzuaanu anlatan ra
dikal tosyalist partisi eaki genel sek-

( Sona 3. üncii •7latlo) 

Va.ziyetin ger.Wiii dol•yuql• lr....._, Ren ..,.,,....,,,. mülaim 
70Uann IHıfma makineli tül•kler koymllflardır. 

"Ulus,, un Dil Yazıları 
• 

Güneş · Dil teorisi ile kelime tarihi 
ve rihi tetkik yapmak tecrübeleri 

Vll. 

Eridu ve Ordu yeri.imleri: 

Sümer ailelerinden her biriain
de bir ziaurat bulunclujunu bili
yonıa. Bunlarm en etldai Eridu'da 
1apılmıt olanıdır. Zaten Ericlu 
Sümerin en esiri bir tehridir. Bu
ra körfezi kıyıamda ıenİf bir•· 
hada ve clajmık olarak yapılaiq
b. Suru ve Ç&l'flll yoktu. Çamur
dan Ye ıeliti tüzel ,apılmq hafif 
evleri biribirindea uzaktı. Halk 
henüs bir tehir Ye mabet zapt ve 
raptı bilmiyordu. Huaual Allahla
nnm adı enki, ank veya ea [1] 
idi. Gök ve IÜDef tanrı adına bir 
de mütterek mabet lazımdı. Onu 
yAptılar (yedi bin yıl önce) bu 
ilk Sümer kulesi, Eridu zigurab 
idi. 

Eridu gertekıe nasıl söyleniyor
du ve ne ifade ediyordu: 

Alimler, Eridu biçiminin Akat
ça olduğunu Ye asıl Sümerceıinin 

[1] Sümerce yazısı (A + A 
A) idi. 

H. R. TA.NKVT 

( urucluı) olclujunu aöylerler. Ep
hraim'a ıöre, speiaer'in bu keli -
me haldanclald miitaliuı tudur: 

Ericlu Sümer dilince aite mana
aım liyıldyle ifade ettiği fiiphe
aiz olan eri Ye lehçe farkı ile uru 
ye daha clotıwu unıclu' dan olma
dır [2]. Bu ..-0 baı iamin bugün 
Karadeniz sahilinde güzel bir aa
hil tehri olan Ordu ile alikaaım 
arattıralım: 

Eridu'nun Sümerce urudu ve u
ruduk biçiminde telaffuz eclilcliği 
ve site demek olclujunu ötrendik. 
Bir de liigat manaıım anyalım: 

Sümercecle; H. De Barenton'ca 
göre [3]: 

Uri - metken 
Uru temel, kaide 
Uru tehir, mahal, kapı 
Urugi, urugal mezat, 

dem ktir. 
- Sayla ı viriniz -



SAYFA 2 

Rejimler ve terbi.ye sistemi 

Çok tanınmış alman prof esöı le
rınden '' Aereboe" Arebo'nun ağ
rar politiğinin devlet ve iktısat 
bahsinde söyle bir fıkra vardır. 
Arebo diy~r ki: Türk - rus harbın
dan sonra babam bir türk zabitiy
le tanışmış. Onunla görüşmüş, ko
nuşmuş ve ona geniş yurdunun 
verimli ve zengin topraklarından 
niçin istifade etmediklerini ve ik
tısaden niçin yükselmediklerini 
sormuş. Zabit cevab vermiş: "Pa
ra ve iktısad beni ilgilendirmiyen 
,ve bence ehemiyeti olmıyan şey
Jerdir. Beni yalnız müteesslr eden 
şu harbta şehid olmayışım ve cen
nete gideıneyişimdir" demiş. 

Bu fıkra belki doğrudur. Belki 
de hakkımızda uydurulmuş bin bir 
çeşid masallardan birisidir.. Fakat 
uydurma da olsa insan birazcık 
geçmişi ve geçmişteki ruhi haleti
mizi hatırlıyacak olursa bu fıkra
nın o devri ifade eden acı bir ha
kikat sakladığını kabul etmek Ia
zımgelir. Fakat bilmem ki bu ha
kikati iyiden iyiye belirtmek için 
uzaklara kadar gitmeğe ve tarihi
mizin derinlikleri içinde örnek ve 
misal aramağa lüzum var mıdır? 
Daha dün denecek kadar kısa o
lan Osmanlı imparatorluğunun 
son devirlerinde bile aramızda bu
na benzer tipler, bu ayarda insan
lar ve bu düşünce ve bu zihniyetle 
yasıyan yurddaşlarımız yok muy
du?. 

İyi günler kara günleri çabuk 
unuttururmuş derler. Doğrudur. 

Fakat ne de olsa bizim unutamı
yacağımız ve bilhassa unutmama
mız Iazırngelen birçok acıklı ha
tıralarımız vardır. Bu hatıralar 
kötüdür. Üzüntülüdür. Lakin bir 
millet hayatı için ders verici ve 
öğretici olmak itibariyle de hiç 
hafızadan silinmemesi icab eder. 
Çünkü o hatrralann yaşaması dü
nün ve bugünün farkını, impara
torluk ve cumuriyet rejimleri ara
sındaki iş ve eser başarmalarını 
öğretmek, göstermek yönünden 
de çok faydalıdırlar. 

Milli' mücadeleden sonraki dev
reyi hep hatırlarız. Ermeniler, 
rumlar yurdumuzdan giderlerken 
bu gidiş birçoklarımızı, hele ik
tısaddan anlıyanlanmızı adeta en
dişeye düşürmüştü. Diyorlardı ki 
bunlar giderse ne olacağız? Artık 
elbiselerimizi kim dikecek, kun
duralanmızı kim yapacak? Bize 
kim para verecek? Ve nihayet 
memleketin iktısadi durumu ne 
şekil alacak? .. Bu endişeler yer-

Deimele göre Sümerce: 
Uru = temel atmak 
Urgu - konak, karargah, depo 
Urda = harp 
Uru = barındırın~ sığmdır

ınak, barınacak yer 
Unı -== imar etmek, bina yap

mak 
Urumu - mabed, kule 

Başka eski dillerde de aynı ma-
naları buluyoruz: 

Lenorment'a göre: 
Akadçada uru = şehir 
Protomed vuru-n =memleket, 

yer, toprak 
Mordivien voş, oş = memle

ket, yer, toprak 
"Hordivienler Şarki Rusya'da 

oturan Fin cinsinden bir kavim
dir". 

Ostyak voş - memleket, yer, 
toprak 

Vogul voş - memleket, yer, 
topr~ k 

"Vogullar Ural Altay cinsinden 
bir kavim olup Rusyanm topolsk 
ve P rn viluyetlerinde otururlar". 

Macarca var - şato 
Tür! çe yer -
Tatarca urun [ 4]. 

Fars denizi kıyısmdah:i bu Eri
du veya unıdug ile Karadeniz kı
yısındaki bizim Ordu arasında hiç 
bir bakımdan fark bulunmadığını 

[ 41 La langue primitive de la 
Clıaldee et /es idioms touraniens. 

Cavid ORAL Niğde Saylavı 

siz, bu korkular boş değildi. Çün
kü elbiselerimizi diken Y.orgi, 
kunduralarımızı yapan Artin ve 
bize sarraflık eden Dimitro idi. 
Çünkü ortada, ihtiyaçları karşıh
yacak ne kafi rrıikdarda sanatka
rımız ne yetişmiş işçimiz, ne de 
sarrafların yerini dolduracak mil
li bankalarımız vardı. Olanlar da 
bir !;ıymet ifade etmiyordu. İşte o 
günle bugün arasındaki zaman 
nihayet on, on beş sene olmuştur. 

Fakat bugün hiç bir yabancı un
sura, ustaya, işçiye lüzum görmi
yoruz. Her işimizi mümkün oldu
ğu kadar kendimiz yapıyoruz. Her 
ihtiyacımızı kendimiz karşılıyo
ruz. Vakla noksansız ve eksiksiz 
değiliz. Fakat bunlar da zaman 
meselesidiı. Ve zamanla düzele
cektir. Bugün hiç şüphe yok ki 
sanatta da, zanaatta da, sanayide 
de çok ilerliyoruz. Yurdun muhte
lif yerlerinde kurulan fabrikaların 
adedi gittikçe artıyor. Demiryol
lan mctodlu ve bilgili bir politika 
ile her gün biraz daha ilerliyor. 
Türkiye yürüyor, yükseliyor ve 
büyüyor. Şimdi kendi kendimize 
sorabiliriz: Acaba bugünkü türk 
devletinin büyümesine, yükselme
sine çalışan elemanların anası, ba
bası, atası bu topraklarda doğma
mış bu yurdda büyümemiş insan
lar mıdır? Acaba bugün kendi iş
çisi, kendi emeği ve kendi parasiy
le iş ve eser yaratan türk varlığı 
içinde yalnız cennet icin ölmek 
istiyen imparatorluk zabitinin ço
cukları, torunları yok mudur? 

Öyle ise bu iki düşünüş, bu iki 
zihniyet ve bu iki tip arasındaki 
büyük ve aykırı farkı yaratan se
beb nedir? Öyle iki tip ki biribiri
ne zıd, biribirine düşman. Bimici
si en dar, en iptidai ve geri bir zih
niyetle yalnız cennete gitmek için 
ölmediğine peşiman. İkincisi mil
li varlığını ve milli benliğini koru
mak için ölmekten hiç bir an çe
kinmiyen ve fakat aynı zamanda 
da çalışmak, yaşamak ve yüksel
mek isti yen bir insan. 

Bu iki tip bize gösteriyor ki 
milletlerin ruhi haletleri üzerinde 
yaşayış ve düşünüş tarzlarında 

rejimlerin terbiye sisteminin bü
yük tesiri ve rolü vardır. İşte bu 
rolün imparatorluk devrinin bil
gisiz, şuursuz ve kötü terbiye sis
temini temsil eden o cennetlik za
bitiyle, Kemalist rejiminin bilgili, 
suurlu ve yetiştirici terbiye siste
mini yaşatan bugünkü miinevver 
çocuğu iki canlı örneğidir. 

iddia ediyoruz. Kelimenin telaffu
zuna gelince: bizim Ordu dahi 
bundan yarım asır önce Ardu ve 
Urdu biçimlerinde de yazılır ve 
söylenirdi. Önceleri bizde de Or
du'nun ifade ettiği varlık başka 

idi. Askeri bir kadroya olduğu gi· 
bi uluslar federasyonuna ve onla
rın yurt tuttukları çadırlı ordu
gıihlara da ordu denirdi. O za
manki manayı iyice izah edebildi
ği için Webster's dictionery'nin 
ordu ve ordi kelimeleri karşısına 
yazdığı satırları aynen alıyorum: 

"Ordu, ordi: kamp, aslen Tatar
ca dır. Çadırlarda oturan Moğol 
\' e yahut Tatar gruplarından ve
ya samiyelerinden bir zümre. T eş
kilab gevşek bulunan iptidai, ço
ban bir cemaat. Bu Asyalı ordu
lar tarihten önceki devirlerde Av
rupayı s:lip süpürmüşlerdi. Hord 
yurttan gelmedir. Ordu çadırlar
dan mtirekkep bir grupun karar
gahı". 

Ordu ve Avrupalı tipi ile Hord 
kelime i yakm mazide neyi ifade 
ediyor!la Woolley'in tarif ettiği 
Sümer Eridusu da aynı şeydi. Bi
zim Altınordu da onlardan başka-
sı değildi. Eğer Karadeniz kıyı
sındaki Ordu şehri bugün için bir 
başkalık gösteriyorsa o, zamanın 
ve bugünkü medeniyetin icap ve 
tesirlerindendir. Orada da şehir
lerin ve köylerin kurumu genişlik 
ve dağınıklık esasına dayanır. 
Orada da hala yedi bin yıllık Eri-
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iç HABER 
IST AN BUL TELEFONLARI: 

Profesör Egli için 
İstanbul, 28 - Profesör Egli

nin güzel sanatlar akademisinden 
ayrılması münasebetiyle bugün 
akademide talebe cemiyeti bir top
lantı yaptı. Egli'ye teşekkürle ve
da etti. 

Türk gemi kurtarma 
şirketi 

İstanbul, 28 - Türk gemi kur
tarma şirketi umumi heyet toplan
tısına verilen raporda şirketin 
on gemi kurtardığını, tehlike ha
linde bulunan beş vapura yardım 
ettiğini bildirmiştir. 

İstanbul' daki a.lmanlar 
İstanbul, 28 - Yarın lstanbul

daki almanlar bir alman vapuriy
le açık denize çılcacak ve reyleri
ni vereceklerdir. ----·----
inkılah ve istiklal 

konferansları 
Finike (Hususi) - Kazamıza An

talyadan gelen Cumuriyet Halk Par· 
tisi ilyönhurulu azasmdnn Bayan 
Hayriye Y etgin tarafmdan ( inkdab 
ve istiklal) konuları üzerinde iki kon· 
ferans verilmiş ve yüzlerce köylü ve 
tehirli tarafından ilgi ile dinlenmiş

tir. 

bir acı 

Kaybettiğimiz B. Miinür 1-brahim 

Anvers konsolosumuz B. 
lbrahimin kısa bir hastalıktan 
Anverste öldüğünü teessürle 
aldık. 

Münir 
sonra 
haber 

B. Münir İbrahim temiz ahlakı ve 
kibarlığiyle arkadaşlarına ve her mu
hite kendini sevdirmiş değerli bir 
yurddaştı. Ölümü kendisini tanıyan
lar arasında büyük bir acı doğurmu1• 
tur. 

Bayan Münir lbrahimin, yetim ka· 
lan genç kızının ve hariciye aileır.inin 
acılarını paylaşırız. 

du tanrısı ea'yı anarlar (5]. 
1Ik Sümer §ehri Eridudan sonra

ki şehirlerde yapılar üstüste ve 
toptan sazlam bir sur içindedir. 
Halk sıkı bir din ve belediye ni
zamına tabidir. Bu şekil ve nizam
da yapılmış ilk Sümer siteleri ara
sında en çol{ tanınmış olanı Erek
tir. Erek'in de tanınmış bir zigu
ratı vardı. 

Anadolunun Karadeniz versa
nında ve Yeşil ırmak üzerinde bu
lunan bugünkü Erek dahi "Toka
dın Erbaa kazası'' başucunda bir 
sakarat muhafaza etme!ttcdir. 

H. R. TANKUT 
(Arkası var) 

[5] Anadolunun her tarafında 
halkın ağ~mda ya.'iamakta olana
nu, abo, tcha' un, ca, tu gibi inter
jectionlar birer Sumer mabudu i
di. Onlann her biri bir tabiat kud
ret ve unsurunu temsil eder. Nete
kim ( EA) akıl ve ferasetin tanrı
sıdır. 

Tekaüt kanun 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

Madde 1 - 1683 sayılı askeri ve 
mülki tekaüd kanununwı 3 ncü mad
de~inin mülki memurlar hakkındaki 

kısmına aşağıdaki yazılı fıkra eklen
miştir: 

( F) Yapılacak nizamname muci
bince sicilleri Üzerine), 

Madd<e 2 - 1683 sayılı kanunun 
7 nci maddesine aşağıda yazılı fıkra 
eklenmiştir: 

(Zabitltrle askeri ve mülki me
murlnrdan ahlak noktasından hük
men veya sicillen tekaüd edilenler 
devlet, huı.usi idare ve belediye hiz
metlerinde ve hususi kanunlarla teşkil 
edilen veya sermayesinin en az yarısı 
devlete aid olan banka ve müessese
lerde ve menafii umumiyeye hadim 
cemiyetlerde istihdam edilmezler. 
Ancak 1076 numaralı kanun hüküm
leri mahfuzdur). 

Madde 3 - 1683 sayılı kanunun 
13 ncü maddesi aşağıda yazılı ~ekil
de. değiştirilmiştir: 

( Znbitlcrle askeri memurlardan 
hükmen veya sicillen tekaüde sevke
dilenlcrin hizmet müddetleri 15 sene 
veya daha fazla olur~a bu müddet 
nisbetinde tekaüd maaşına müstahak 
olurlar. Bu gibilerin hizmet müddeti 
15 seneden aşağı ise beher hizmet se-

nesi için birer ayhk hesnbile son al
dıkları maaşın emsali hasılı defaten 
verilerek alakaları kesilir. 

Mülki memurlardan sicillen veya 
memurin kanununun 77 nci veya 
2919 sayılı kanunun 3 n<.:Ü maddeleri 
mucibince tekaüde aeTkedilenler hak· 
kmda bu kanunun 26 ncı maddesi 
hükümleri tatbik olunur). 

Madd~ 4 - 1683 sayılı kanunun 
58 nci maddesi aşağıdaki şekilde de· 
ğiştirilmiştir: 

Bilfiil otuz sene ve daha ziyade 
hizmet ifa edenlere teknüd oldukl:ın 
zaman almakta bulundukları maaşla
rmm emsali hasılmm bir seneliği ik
ramiye olaralc verilir. Otuz sene vo 
daha ziyade bilfiil hizmet edip te te
kaüd olmadan ölenlerin müstahak 
oldukları ikramiyeler kanuni miras· 
çılarına verilir). 

Madde 5 - Bu kanun neşri tarİ· 
binden muteberdir. 

Madde 6 - Bu kanunun ahkamı· 
nr icraya icra Vekilleri Heyeti me
murdur.~ 

Knmutay bundan ba~ka, Suriyede 
türklerin ve Türkiyede suriyelilerin 
mallan hakkındaki mukavele müd
detinin bir yıl daha uzatılması hak
kındaki kanun projesinin ikinci gÖ
rÜ§Ülmcsini yapacaktır. 

-~~-~---------·· .. --------~~----
Yan ıs })İl' haber 

' l tanhul kız list•si talchc.,.iıult•n 
l iYİ) c ncdc·n zclıirlcndi? 
İstanbul kız lisesi talebesinden Bn. 

Ulviyenin mektepte sahlan pastadan 
zehirlendifi ve mektep idarecilerinin 
çocukla ilgilenmedikleri hakkında 

bazı gazetelerde çıkan yazı üzerine, 
maarif miıfettİ§lcrince yapılan tahki
katta, Ulviyenin içtiği kininden ze· 

hirlendiği ve mektep idarecilerinin 
çocuğa ilgisizlik göstermediği anlaşıl
dığı, Kültür bakanlığı orta öğretim 
genel direktörlüğünden bildirilmekte· 
dir. 

Bı günliü k.onser 
Bugün, Musiki Öğretmen Okulun

da Cumur Başkanlığı Flarmonik Or
kestrası tarnfından halk konserleri
nin on beşincisi verilecektir. 

Program şudur: 
Şef: Emst Praetorius 
1. Cari Maria Yon Weber (1786. 

1826) 

Euryanthe Uvertürü 

ll. Joh. Sebastian Bacb (1685 • 

1750): 
iki piyano için konçerto, do majör 
Solistler: Ferhunde Erkin, Ulvi 

Erkin. 
a. Allegro moderato 
b. Adagio ovvero Largo 
c. Fuga 
10 dakika dinlenme 

111. Feli Mendelssohn - Hartholdy 
(1809 • 1847) 

Dördüncü Senfoni La majör 
a. Allegro Vivace 
b. Andante con moto. 
c. Con moto moderato. 
ç. Snltnrello (Presto). 

---··---
Ç ğrı 

Arzuhnl encümeni yarın toplana
caktır. 

lıiselerdeJci 
• •• • 

}Jansıyon ucret erı 
Pansiyoner talebelerden alınacak 

ücretleri hükümet 1936 büdce pro
jesinde tesbit ederken bazı mıntaka
lardaki ücretleri indirmiş, bazılarını 

da çoğalbnışbr. Bu arada Ankara üc
reti 225 ten 200 e, Galatasaray lise 
ve ilk kısmı 250 şerden 240 a indiril
miştir. Diyarbekir ve Kayseri pansi
yon ücreti 150 den 160 a, Konya ve 
Sivas 120 den 130 a çıkanlmı~tır. 

.'ııpor 

Bugünkü maçlar 
Ankara Giicü - Çankaya, Altın 

Or•lu • Muhafız Giicii 
kar~ılaşacaklar. 

Bugün iki alanda birden, birin
ci takımlar arasındaki lik maçla
rına devam edilecektir. 

Ankara Gücü alanında, Muha· 
fız Gücü - Altınordu arasında ya

pılacak maç, üzerine alaka topla
yan kaf!ılaşmalardandır. Bu maç 
saat 14 dedir. 

Muhafız Gücü alanında yapı -
lacak Çankaya - Ankara Gücü 

1 
maçı da enteressandır. Geçen haf. 
ta Gençler birliğine karşı iyi bir 
netice alamıyan Çankayanın, 

likin en önünde bulunan Ankara 
Gücü karşısındaki durumu, fut -
bol meraklılannı epi müddetten
heri işgal etmektedir. Maç saat 
15,45 dedir. 

Bundan başka Ankara Gücü 
alanında, saat 15,45 de Demirspor 
- Gençler Birliği ve Muhafız Gücü 
alanında, saat 14 de Güvençspor 
- Kırıkkale maçları vardır. 

İzmit hallıevinde İngilizce de ~s e i 
lzmit Halkevin

de Üç senedenberi 
İngilizce dersleri 
veren Öğretmen 

Bayan Sabihanm 

himmetiyle yeti
şen talebelerin sa· 
yısı her sene ço
ğalmaktadır. 

Muntazaman 
devam eden bı• 
kurslardan çok i,; 
neticeler alın. 

maktadır. Yandaki kli~e bu kursfarm birinde çalışıın talebeleri göstC\·İyor. 
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Ha besi erin müdafaa hazırlığı/ 
_, 

Ras kassa ve Seyum ordularının yokedildiği 
hakkındaki i talyan haberlerinin aslı 

olmadığı b il diriliyor. 

Londr~ 28 (A.A.) - Habeşle
rin tahminine göre, şimaldeki baş
lıca tehlike, kuzay batısında Sana 
gölü istikametinde belirmeye baş
lıyan italyan taarruzu. ile ~e~~i~i 
gösterecektir. Bu tehlıkenın onu
ne geçmek üzere imaprator, kuv
vetlerinin büyük bir kısmım A -
şangi gölünün garbına ve Gon~ar 
ın 1 75 kilometre şarkına dogru 
yürütmektedir. 

Tahminlere göre, italyanlar, 
merkezi Dessie' de bulunan dağ
lık araziden ziyade, Ambara ve 
Salah vilayelertnden ge\-erek 
Adisababa'ya varabileceklerdir· 
Çünkü hu vilayetler arazisi aske
ri hareketlere daha ziyade elve • 
rişli bulunmaktadır. 

Takazze ve Sehit ırmakları böl
gelerinden gelen önemli İtalyan 
kolları şimdi, yeniden bon:ıh~rdı
man edilmiş olan Gondar ıstıka -
metinde yürümektedirler. Bu kol
ların sağ yanını korumak ü~ere 
birleştirilmiş olan karmaşık ıtal
yan kuvvetleri, Mısır Sudanı hu
dudunu takib ederek güneye doğ
ru yürümektedirler. Diğer bir kı
snn İtalyan kuvvetleri de, sol 
yanda herhangi ani bir hadise?in 
olmasını önlemek üzere, Semıen 
bölgesinin temizlenmesine de
vam etmektedirler. 

Royter ajansmm Adisababa mu
habiri telgrafla bildiriyor: 

" Çok sağlam bir kaynaktan 
öğrendiğime göre, habeş kuvvet
lerinin büyük bir kısmının başın· 
da bulunan imparator, Suoram ci
varında Sokota yakınında bulu
nan bir noktaya giderek kuvvet -
lerinin sevkülceyş vaziyetini bu 
suretle kuvvetlendirmiştir. 

Kuzay cephesinin cfeğu yanın· 
daki habeş hatları yeniden teş!<il 
edilmekte ve İtalyanların Amba
alagi' de yaptıkları son taarruzun 
doğurduğu vaziyete karşı gelecek 
bir şekle getirilmektedir. 

Haber verildiğine göre, Ras 
Kassa ve Ras Seyum'un orduları 
bütün kuvvetlerini muhafaza et
mektedirler. Bu bakımdan, bu iki 
ordunun yokedildiğine dair olan 
İtalyan iddiaları tamamiyle asıl -
sızdır. 
Başka bir telgrafın bildirdiği-

ne göre, Bali vilayetindeki Goba 
şehrinin bombardımanında İsveç 
seyyar hastanesinin bir aranası 
ikinci defa olarak İtalyan tayya • 
relerinin ateşine maruz kalmış ve 
kısmen tahrib edilmiştir. 

Ogaden'de İtalyan tayyareleri 
büyük bir faaliyet göstermekte 
devam etmektedir. Bu tayyareler, 
Berbera . Ciciga • Harrar yolun
da mevkilerini tahkim eden ha -
beşleri devamlı bir şekilde bom· 
bardıman etmektedir. 

ltalyanlar Ulkate bölgesinde ilerliyor 
Roma 28, (A. A.) - 167 nu

maralı tebliğ: 
Kuvvetlerimiz ıimal cephesinin 

garbindeki Ulkate bölgesinin ifgali
ni tamamlamaktadır. 

Kafta esasen elimizde bulundu-

ğundan dün çok kuvvetli diğer bir 
mevziin de elimize geçmiı olması bi
ze bütün bu bölgenin egemenliğini 
sağlamıştır 

Her iki cephede de tiddetli bir tay
yare faaliyeti vardır. 

Habesler , italyanları protesto ettiler 
Adis Ababa 28, (A. A.) - Ha

beş hükiimeti, bveç seyyar hastane-
sine ait bir tayyarenin italyanhır ta· 
rafından bombardıman edilmiş ol
masDD Milletler cemiyeti nezdinde 

protesto etmiştir. J.talyanlar bu tay
yareyi yalnr~ bombardnnan etmekle 
kalmamışlar, aynı zamanda şic.ldetli 
bir mitralyoz alt~ine de tutmuşlar
dır. 

ALMAN CEVABI BEKLENİYOR 

Lokarno devletleri delegeleri 
yakında yeniden toplanacaklar 

(Bap 1. inci •aylada) 1 
releri B. Ofeifer, Lö Kapital gazete
ıinde "1nları yazıyor: 

"Statükoya takılıp kalmakla en 
büyük hata yapılmış olunacaktır. Şim
di Fransa için komşuları ile gÖrü§me
den başka büyük avantaj olamaz.,, 

* * * 
Londra, 28 (A.A.) - Bu sabah çı

kan ga-zeteler, Polonya dış işleri bakanı
mn B. Eden'e yaptığı göreli yazıyor

lar. Söylendi[:ine göre, iki hükümet a
damının görüşmesi, her iki taraf için 
memnuniyet vel'ici bir şekilde olmuştur. 

B. Bek, avam kamarasındaki hava
dan çok iyi bir intiba edinmiş olduğ.ınu 
\issettirmi ş tir. 

lngiltt.•re ve Yugoslavyanın 
arzuları 

Paris, 28 ( A.A.) - Jur gazetesi, nL 
gilterenin alman tek~iflerine karşı büyük 
bir meyil göstermekte olduğunu ve Bel
çıkanın da görüşmelerin iyi bir neticeye 
varmasını istediğini kaydederek bükü. 
rneti son der~ce ihtiyatla harekete da
vet evlemrktedir. Bu gazete, fransrz dış 
hakaJ11nm Yugoslavya elçisiyle yaptığı 
görüşmeyi de yazarak Belgı·ad'ın da 
Almanya ile uzlaşma taıafdan bulundu· 
iunu çü k'i Yugoslavyamn Almanya 
ile büyü'.: rkor.omi!< mÜ!13sebetleri oldu

ğunu yazmaktadır. 

B. Flundenin söylet'i 
Paris, 28 (A.A.) - B. Flanden, pa· 

:tar aünü Uezelay'da saat 8 de dış siya. 
"' ' sa hakkmda büyük bir söylev veı-H:ektir. 

Stokbolm, 28 ( A.A.) - Dıt bakanı 

Sandler zecri tedbirler, siyasası hakkın
da Ursala' da söylediği bir nutukta de. 
miştir ki: 

"- İsveç için zecri tedbirler siyase-

ti ancak umumi bak meselelerine olan 
riayeti bakımından bahse mevzu olabi
lir. 

Milletler cemiyeti paktının 16 ıncı 

maddesi mesela İtalyan - habeş anlaş

mazlığına tatbik edilebildiği halde alman 

askerlerinin Ren'e girmesi hadisesine 
tatbik edilemez." 

Amerika senasında Fransa ve 
l ııgiltereye lıücum 

Vaşıngton, 28 ( A.A.) - Ayan aza

sından Borah, Levis ile çoğunluk lideri 

Robinson ıenada görüşülürken lngilte. 

re ve Fransaya şiddetle hücum ederek 

bunları andlaşmalarm sari bir hastalık 

şeklinde bozulmakta olmasından mesul 
tutmuşlardır. 

Borah demiştir ki: 

"- Harb borçlarını ödemekten geri 
durmak Almanyanın süngü tehdidi al
tında imzaladığı Versay andlaşmasını 
bozmasından daha fazla kötülenmesi li.. 
zım gelen bir harekettir.'' 

I.evis de şunlan söylemiştir: 

''- Fransa milyarlar veriyor; fakat 
bu parayı borcunu ödemt:k için değil 
siiahlaı·ını artırmak ve kendisine rakib 
gördüğü düşmanlarım muhasare etmek 
için harciyor." 

' 

D ş HABERLE 
İngiltere -Mısır 
görüşmeleri 
etrafında 

Londra 28, ( A. A.) - lngitiz -
Mısır görüşmeleri hakkında Deylitel
graf guetesi bir "Ölü noktaya0 

Ta

rıldığını söylemekte ve şunları ilave 
etmektedir: 

"Son on beş gün içinde, lngi&z 
-komiseri Sir Millampson, meselelere 
yeni bir hal çaresi bulmak üzere, N ... 
has paşa ile yeni görüşmeler yapmş
tır. Bununla beraber, daha bir esrı 
bulunmadığı için gelecek hafta t~ 
lanması kararlaşmış olan konferans 
geri bırakılmıştır. lngiltere, askeri 
meselelerin her şeyden evvel hallini 
kesin olarak istemektedir. Bana kar
şı mısırWar, İngiliz hükümetinin, ~ 
sır topraklannda daimi bir şekilde 
garnizonlar tutmadan Mısır'm mü
dafaası için bütün tedbirleri alabile
ceğini söylemektedirler. 

Tahminlere göre, iki mayısta ya
pılacak seçimlerde, Nahas paşa par
tisi olan vafd:stl~r, ezici bir çoğun
luk kazanacaklardır. 

Almanyanın «Ren) i 
tahkim etmesinden 
çıliacak neticeler 
Paris 28, (A. A.) - Gazeteler 

Ren çevresindeki istihkamlar mese
lesiyle uğraşmaktadırlar. Malen dı
yor ki: 

"Bütün problem buradadır. ~ 
lin, fransız ve belçika smırlamu biç 
bir zaman çiğnemek niyetinde 
olmadığım iddia etmektedir. lngiliz 
garantisi yalnız Fransa ve Belçilcaya 
şamildir. Ren bölgesinde yapdacak 
tahkimat, Fransayı orta ve şarki A.,,_ 
pasındaki müttefiklerinden aynlacak 
tır. Bundan başka bu tah..1<imat saye
sinde Almanya, bazı siyasal blokla
rını dağıtabilmek ve, şarkta bir harb 
olduğu takdirde, Fransanm süratli 
bir müdahalesini önliyebilecekti.r." 

Almanya da seçim 
hazırlığı 

Her taraf ta geniş ölçüde 
bir propaganda yauıhyor 

Berlin, 28 (A.A.) - B. Hitler, se.. 
çim dolayisiyle son mıtkunu bugün Ko
lonya'da verecektir. 

lki haftadanberidir, memleketin her 

tarafında çek hararetli bir propaganda 

yapılmaktadır. Bu uğurda kıullam1an 

vasıtalar, şimdiye kadar Almanya' da 

görülen her şeyin üstündedir. Her ak

'3m, radyo istasyonları, Almanya içinde 

mekik dckuyan partı reislerinin nutuk
larını yaymakla meşguldur. 

Bizzat B Hitler her tarafta ve bu 

arada Doyçlandhalle' deki miting' de bu

lurumıştur. Devlet reisini buraya ulaş. 

tıran on iki kilometre uzunluğundt.ki 

"Zafer caddesi"nde yanm milyon halk 
tarafından alkışlanmıştır. 

Resmi makamlar, yahudileriı:ki de 
dahil olduğu halde, bütün evlerin donan
mış bulunmasını sağlamışlardır. 

Her duvarın üzerinde B. Hitler'in 

resmini taşıyan ve etrafı çelenklerle be
zenmiş büyük afişler yapışbr•lrnıştll'. 
Berlin taksilerinin hepsinde: "29 mart
ta reyini ona ver,'' ibaresini taşıyan lev

halar asılıdır. 

Japonya' da büyük 
bir yangın 

Tokyo, 28 ( A.A.) - Tokyoda "Fu

lruşima'' sun'i ipek fabrikasında şiddeL 

Ji bir yangın çıkmış, tesisatm büyük bir 

kısmı harab olmuştur. Dört kişi alevler 

arasında ölmüştür. lki sene Önce kurul
muş olan bu fabrika, on milyon yenlik 
sermayeli bir sosyete tarafından işletil
mekte idi. Fabrikada iki bin amele çalı
şıyordu. 

Zecri tedbirler kaldırılsa bile 
İtalya, Avrupa işbirliğine girmek için Cenevre' de 
verilen mahkumiyet kararının kalkmasını istiyecek 

Roma 28, (A. A.) - Salahiyet
tar bir kaynaktan bildirildiğine göre, 
bir kısım yabancı memleketler gaze· 
teleri tarafından B. Musolini ile B. 
Şambnın'un konuştuğu hakkında ve· 
rilen haberler yalandır. Bu gazeteler, 
B. Musolini'nin fransız büyük elçi· 
sinden fransız hükümeti nezdinde 
zecri tedbirlerin kaldmlması için a
racılık rica ettiğini bildirmişlerdi. Yi
ne yabancı memleketlerde bildirildi
ğinin tersine olarak, İngiliz beyaz ki
tabına İtalya hiç bir cevab verme
miştir. Hadiseler derhal bir cevab ve
rilmesinin önüne geçmiş olduğun
dan İtalya bugün hadiseleri bekle
mek vaziyetini muhafazada devam 
edecektir. 

Roma siyasi mahfillerinde belirt-

ildiğine göre, zecri tedbirlerin kaldınl. 
ması İtalyanları tamamen tatmin et
miyecek ve 1talya'nm Avrupa me
selelerinin halli için tam surette iı 
birliğini yeniden alması için kafi gel
miyecektir. İtalya, son aylarda ken
disine karşı yapılan baksızlıklarm 
menvi ve ciddi surette tamir edilme
sini istemektedir. ltalya, Cenevre'de 
kendisine karşı açılan davanın tem .. 
yiz olunmasını ve ltalya'nm bir te
cavüz yapbğı hükmünün geri alm-
masmı İstemektedir. Siyasi mahfille
rin fikrine göre, yalnız başına zecri 
tedbirlerin kaldmlması, Lokarno deY. 
letlerinin yeni kararlarının tatbiki sı
rasında ltalya'nın iş birliğini elde et· 
mek için, katiyen kafi değildir. 

~~----------------·----------------------
MOGOL - MANÇU SINIR HADİSELERİ 

Sovyet 
karsılıklı , 

ve lap on hükümetleri 
protestoda hulunuyorlaı· 

(Başı 1. inci savlada) 

rerek bu komisyonlar sa13hiyetinin bü. 
lıiin sovyet - Man~ko hududuna teşmi
lini Japonyanın muvafık görmediğini ve 
bu salahiyetlerin Kar ka gölü ile Kora 
•amma inhisar ettirilmesinin daha a
meli olacağı kanaatinde bulunduğunu 

ıöylemiı ve aym zamanda bu mesele
aia Mançuko ile dış Mogolistan sınırlan 
~İn de benzer komisyonlar kurulmasına 
bağlı tutulmasmm doğnı. olmadığığnı 

İ18ft etmiştir. Japon elçisi bu hususla 
iki taraf arasında görüşmelerin başlamış 
olduğunu bildirmiş ve bu k~nuşmaJarın 

yakında iyi bir neticeye irişeceği ümi. 

dinde bulunmuştur. 

Moskova, 28 ( A.A,.) - Tas ajansı 
bildiriyor: : 

Dış işleri halk komiser vekili Sto
moniakof ile ja.pon büyük elçisi Ohta'mn 
ıon görüşmelerini tefsir eden bir yaı:ı
amda lzvestiya gazetesi diyor ki: 

''Sovyet Rusya ve Japonya münase. 

betlerinin iyi!eşmesi ihtima!inden ziya

desiyle kaygılanan japon askeri mahfil

leri yeni hareketler ile bu iyileşme• 

nin önüne geçmeğe karar vermiş bulun

maktadır. Hudud hadiselerinin ham i. 

çin kurulacak komisyonun kurulmasın

daki geri k:ıhş da gene bu müt~caviz 
zihniyetli aı..:....?ri mahfillere atfedilmeli· 
diP. 

Son zamanlarda aovyet • Mançuko, 
Mançuko - Mogol sınırlarındaki hadise
ler de gösteriyor ki aeruvenci unsurlar, 
bu hadiseleri sınırlarda sükunun knruma
ıııru temin için kurJlması düşünülen ko
misyonların teşkilini zorlaştırmak mak. 
sadiyle çrkartmrktadrr. 

Diğer taraftan japon hükümetinin, 
sovyet - Mançuko sımrım yalnız şark 

kısmında sının talıdid edecek bir ko
misyon kurulmasını teklif eylemesi key. 
fiyeti de hayret uyandırmaktan hali 

kalmamrşbr. BeJki bu g.:.rib teklif de 
gene askeri mahfillerin tesiri altında ve

rilmiştir. Bu suretle askeri mahfiller, 
sovyel • japon münasebatında gerginli
ği rmıhafaza ettirmeğe ve bütün sınır 
boyunda olmasa bile bu sınırın bü}'ük 
bir kısmında gelecekte hadiseler çıkar. 
mak ihtimalini ellerinde bulundurmağa 
gayret eylemektedirler. 

Sovyet kamoyunun anlıyamadığı baş
ka bir keyfiyet de vardır. O da, japon 
hi.ikümetinin niçin Mançuko - Mogol sı
nırı için komisyonlar kurulmasını iste. 
mediğidir. Gayet sarih değil midir ki 

uzak şarkta sulhu devam ettirmek için 
Mançu - Mogol hududu üzerinde sükunu 
kurmak lazımdır. Sovyet Rusya Mogo. 
listan halk cunnıriyetinin mülkiyet tam
lığı ile derinden ilgili bulunduğunu ve 
bu hükümetin bir tecavüze uğraması 
takdirinde seyirci kalamıyacağını bir çok 
defa bildirmişti. Eğer Japonya, Sovyet 
Rusya ile münasebetlerinde gerçt:k bir 
sulh istiyor ise. yalnız sovyet • Man-

çuko amırı üzer-inde ve Kanka gölü ile 
Kore smın anuında sulhu koruyacak 
bir teklifte bulunmamalıdır. Aynı za
manda Japonya. Mançako - Mogol sı.. 

nmndaki bugünkü vaziyeti de gözetme.. 
lidir. 

Bazı japon mahfilleri .aziyeti böyle 

göstermek istiyorlar. Sanki aovyet bü.
kümeti, MaDçıuko - Mogol hudud ko

misyonlarmm kurulmasım sırf bu koınia

yonlarm çalıımasına katılmak için isti. 
yormuş. Bu. baştan aşağı yanlı§tır. Her
kes bilir ki, Mançurya istasyonunda ya. 

pılau görüşmelerde aovyet hükümeli. 

Ma.nçulı:onwı japonlar tarafından temsil 

edilmesine rağmen, hiç bir iştirak niye

ti göstermedi. Nasıl ki, sovyet hükümeti, 

bugün de kurulacak Mançuko - Mogol 

kcmıisyonana girmek için hiç bir niyet 

göstermemektedir. 

Sovyet hükümetinin niyeti ıudur: 

Hududlarma karşı yapıfan tecavüz te
şebbüslerini şiddetli bir surette geri 

püskürtmek. harbe sebeb olmak isteyen 

japon askeri ınahfillerinin planlarını açı

ğa vurmak •e Japonya ye Mançuko ile 

birlikte uzak fQl'kta gerçek sulhun ko.. 
ruınast "asıtalarını aramak." 

Dış Mogolistan - Sovyet 
onluşması 

Ulanbator, 28 ( A.A.) - Dış Mogo. 
listan parlimentosu, memleketin ergin
liğini her r.tsıtaya başvurarak müdafaa 
etmek yolundaki hükumetin siyasetini 

karşılıklı yardım husı.•sunda Sovyet Rus.. 
ya ile olan anlaşmayı tasvib etmiştir. 

Parlamento hüki.imetin milli müda· 

faayı kuvvetlendirmek için aldığı ted
birleri ve sIDJr hadiselerinin düzeltil

mesi hususunda da Mançuko ile giri-:i
len görüşmelerdeki gidişini muvafık 

görmüştür. 

Havpttnan affedilmezse 
Trentoıı. 28 (A.A.) - Havptman'• 

ın avukatı, mahkeme idamdan af dileği. 
ni r~ddettiği takdirde, dıwanm yeniden 
letk:kini gerektirecek yeni delillere sa
hib olduğunu söylemiştir. 

Amerikada işsizlerin 
sayısr 

Vaşington 28, (A. A.) - "A
merikan sendikalar federasyonu"nun 
bir tahminine göre, şubat sonunda 
Amerikada bulunan işsizlerin mik
tarı 12.500.000 idi. Bu rakam ikin
cikanun ayındaki işsizler miktarın
dan 95.000 kişilik bir eksilme gös.
termektedir. 

Federasyon, hususi endüstrinin 
İşsizlerden önemli bir miktarı şimdi
lik kullammyacağını söylemiş lir. 
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DÜNYA POLİTİKASININ KULİS ARKASI ( --

Londra konferansı intibaları yabancı gazetelerde okuduklarımız 
. 

Cihan hadiseleri arasında, Alman
yamn Milletler Cemiyeti tarafmdan 
suçlu ilan edildiğ'i kısa devreler ka
dar dik.kale değeri olanı henüz kay
dedilmemi~tir. Bu suçlunun ilan edil
diği ana kadar çok çetin gün ve ıra
atler geçti. Çarşamba akşamı Millet
ler Cemiyetinin mukadderata hala bir 
kıla asılmış duruyordu. 

ralm uzun boylu muhafızlan gezini· 
yorlardı. Hu iri yapılı askerler, laci
verd, kırmızı ve sırmalı bir üniforma 
taşımaktadırlar. Dııardan gelen din· 
leyiciler arasında nizamı, polisler te· 
min etmekte mükellef idiler. Burada· 
ki manzaı·a, daha ziyade bir İngiliz 
mahkemesini andırıyordu. Adeta Ma
ri Dugan'ır. muhakemesi yapılıyor

muş gibi bir şey. Toplantı salonunun 
da her iki kapısına İngiliz neferleri 
dikilmişti. 

KAPiTALiZMİN tSTlKBALI 

lngiliz. kadınlarının sulh 
tezahürleri 

Perıembe- günü öğleden sonra, kon· 
&ey, bir parça gecikmiş olarak, top
lantısını yaptı. Cenevredeki mekaniz· 
mayı ve ışıerin mahiyetini bilen her
kes, burada, dikkate değer bir hava 
estiğinin farkında .idı. 

Ccnevrede her §ey iııbikten geçiri· 

lir, laboratuvarda hallolunur. Cenev
reliler, Vilson rıhtımında can sıkıntı
larım gidermek için bir aşağı bir yu. 
karı dola,ırlar. Onlar, büyük mukad
derat işlerine karşı fevkalnde bir me· 
tanet göstermektedirler. 

Halbukı, Londra bu metaneti gÖs· 
terememelttedi~. Toplantı ba~lama· 
dan saatlerce Önce, bu büyük §ehir· 

de fevkaı<..de hadiseler cereyan et· 
melde olduğu anlaşılıyorda. 

Birdenbıre "Almanya barış istiyor, 
biz neden istenuyelim? !" ibaresini 

taşıyan bı.iyük levhalarla taksi otomo· 
biıteri peyda oluyordu. Bu ibareler 
hem ingili2ce ve hem de almanca ya· 
zılmışb. 

Lord Beavel'brook'un gazetelel'İni. 
satan kadınlar, sattıkları gazetelerin 
havadislerini ilan eden levhalarında: 
(Avrupa kıtasmda biribirlerinin kafa
larını yarıyorlarsa, bize ne 1) ibaresi
ni taşıyorlardı. 

Sen Ceyms sarayının avlusu önün· 
de birdenbil'e, ellerinde açılmış şem· 
aiyeler taşıyan ve bonlann Üzerlerine, 
''biz, salh istiyoruz!" ibaresni yaz
nııt kadınlar dolaşıyordu. 

Londra, bu toplantıyı büyiik bir pa
nayır günü göziyle görüyor. Tıpkı 

Moslay'ın tı~plantıları gibi bir ~Y· 

Halk, Seu Ceyr-::s sarayı önüne yı· 
ğıhyor ve o koskocaman bahçeyi çe· 

viriyorlardı. lri yarı İngiliz polisleri 

ise, güç bela intizamı temin edebili· 
yorlardı. 

Nöbet bek/iyen muhafız subayı 
Saray kapısının önünde, muhafız 

alayının bir subayı dimdik duruyor

du. Kırat ise hala Prens dö Gal bu· 

lunduğu zaman otu ~uğa sarayda ya· 

şamaktadır. Buna göre, Milletler Ce· 
miyeti toplanlısuu İngiliz lnralmın 

muhafızlan korumaktadır. 

Askerlik her yana sinmişti. Sen 

Ceyms sarayındaki bütün toplantı 

müddetince bu cihet hissediliyordu. 

Sarayın, o muhteşem koridorlarında 

bir aşağı bir yukan İngiliz askerleri 
dolaşıyorlardı. 

Sarayın holünde kurulmuş olan 
gazetecilerin kabineleri arasında kı· 

., ~'i.S''''VıllU::I 
~ 1 ı 

Her şey ingilizdi 
Her şeym İngilizcesi ileri sürülüyor

du. Sen Ceyms'de bulunanlara ingiliz 
olan ne varsa, hepsi gösterildi. Tek
mil sarayın ışı~ı meşaleleli avizeler· 
den etrafa yayılıyordu. Sa Majeste'· 
nin yemek salonunda kurulmuş olan 
büfedeki yiyecek ve içecek ıeyler de 
ingilizdi. 

On beş tane altından yapılmış 
küçiik mi 'uoion 

Kısacası, dünya tarihi, sıyasal 

kanaatler, diploma ... nin muvaffakı

yetsizliği, hepsi, bir evet ve bir hayırla 
hatlolunacaktı. 

Bu evet ve hayır, Almanyanın suç
lu olduğunL ilan edecek iki kelime 
idi. Bu su~ ilan edilirken, Fon Rib
bcntrop da hazır bulunuyordu. 

Her bakanın onunde birer küçük 
altın mikroton duruyordu. Bu mik· 
rofona her devletin mümessili bir tek 
kelime söyledi. işe Şili ile başlandı. 
Şili müstenlr..it kaldı. Bunun arkasın· 
dan Ekvator'a sıra geldi. Başkan ilci 
defa, Ekvator, diye bağırdı; fakat 
hiç cevab veren olmadı; mikrofonun 
önünde kimse yoktu. 

Sporcu dili ile. vaziyet henüz Al· 

manyanm lehine olmak üzere, 0-2 idi. 

Bunun arkaaından lspanyanm mü· 

messili Baçia'ya soruldu. Yeni sosya· 

list devletinin yepyeni dış bakanı. 

mikrofona bir "evet" dedi. Sıra ltal· 

ya'da idi. ltalyanın mÜl".essili de ga· 

yet sarih bi~ "evet'' dedı Albay Bek

in sesi yarım metre ilerden işitilmi

yecek kadar hafif çıktı; o da. "evet" 

diyordu. 'fitulesko, kuvvetli çıkan er· 

kekçe sesile cevab verdi. T. R. Aras'

ın "evet•• i iyiden iyiye işitilmediğİn· 

den tekrarlanarak soruldu. Litvinof 

konsey masasınm başında, bir parça 

yorgun bir tavur takınnuştı; anlaşılan 

gece geç yatmı~tı. "Evet•' dikkati çe· 

kecek derecede hafif çıktı. Ondan 

sonra ba~kan kendi kendini çağırdı. 

(Bir nezaket eseri olaark a b c sıra· 

sındaki yerini Şili'ye bırakınışt) ı Ar

jantin de, gayet kayıdsız bir tavurla 

"evet" deJi. En sen Eden sesini çıkar· 

dı. Onun "evet" inde de bir yorgun· 

luk, bezgınlik seziliyordu. Ve bu 

"'evet" Eden'in ilk defa kullandığı 

fransrzca bir "evet" idi. 

Londra, mart, 1936. 
Noyes Viner Jurnal'dan 

La Repüblik gazetesinde Piyer 
Dominik yazıyor: 

Fransıs.'da sendikacılar birleşmesi· 
nin muvaffakıyeti, kuvvetli bir halk
çı hareket be.demenin marksçıianmı· 
zın kalbind~ doğurduğu umudlar, is
panyada sosynlizme yönelen solların 
zaferi, İngiliz i~çi bir1iği ile Belçika 
s:>~yalizmmin kuvvetlenmesi, ve ni
hayet dünyanın en kuvvetli banka ve 
endüs~ri kuvveti üzerine B. Ruzvelt 
in yarı .ıı:ateri, bütün bunlar belki 
kati olacak bir antikapitaiist haı·eke
tin alametleri gibi görünüyor. Buna 
B. Ginyu: ''Yavaş olun!" diye ccvab 
veriyor; is~ihsal rejimi olarak kapi
talizmin kuvveti öylecesinedir iri, 
batta Sovyct reji.mi içinde bile onun 
baıılıca ınt.todlarınm yeniden meyda
na çıktığı görülmektedir. Şu halde 
tehlikede olın k::ıpitalizmin mevcudi
yeti değildir: Mesele, kapitalizmin 
kendin: dis;prne sokup sokamıyaca· 
ğını sol veya sağ bir otoriter 
kuvvetin, bazı muvaffakıyetsizlikler 

ve aşkınlıklar vesiles!ni büyüterek 
ekonomik organizasyonu umumun 
menfaatine değ-il, kendi p~litikasmm 
menfaatlerine tabi kılıp lcılmryacnğı· 
nı bilmektedir." 

"Jurn~ Endüstriyel" gazetesinin 
bu yazısı oır hnfta Önce çıkmıştır, ve 
onu daha ence neden zikretmemiş ol
duğumu bilmiyorum, çünkü davayı 

açıkça ort~ya koymaktadır. Bununla 
beraber ıtç nokta üzerinde münakaşa 
edilebili.r "Ve bu faydasız olmıyacak

tır. 

ilk nokta: kapitalizmin başlıca ka

rakterleri Ru.sya -.fa yeniden meydana 

çıkmıt Dl!dır? H ... yır. Liberal kapita

lizmin en az iki başlıca karakteri 

vardır: fstihsalde anarşi ve hususi 

şahısların elinde kazançların birikme· 

si ve servetlerin miras yoliyle oğulla· 

rma geçmesi, ki bu yeni bir aristok· 

rasi smıfının te~kkülüne yol açmış· 
tır. Halbuki Sovyet Rusyada buna 
benzer hiç bir şey yoktur. Orada dev
letin di.ri İP. ettiğini ispat etmek için 
beş yıllık planlar vardır ve kimse 
RL1sya'da bir- para aristokrasisinden 
bahsedildiğini işitmemiştir. 

Magni to.7,orsk' da, Kuzniyetzka' da, 
Stalingrarı' da, her halde BB. Vende! 

veya Şnayder kadar iktıdara sahih 
,..ciamlara rastlamış oldvğumu hatırlı. 

lıyorum. lhınlar bütün istediklerini 

yapabifadi ve tabiidir kı aynı zaman
da bütün mesuliyetlerı de kabul edi • 
yarlarda İyi para ahyorlardı: Aydn üç 
bin ruble, emirlerine amade birer 
otomobil, konforlu bir ev ve bir iki 
hizmetçi. Şüphesiz ki onların vaziye
ti. yüz adını ötede, otuz günlük ça -
h~ma içi~ otuz ruble alan yoksul bir 
işçininkinin aynı değildi. 

Bu bakımdan, B. Ginyu haklıdır: 

Askeri komünizmin devri geçmiştir. 

Ve tipik marksçı memleket olan 
Ru~Vo'l'da, herkes artık ihtiyacına gö
re değil kabiliyetine göre para al
maktadır. Bununla beraber Magnito
rosk veya Kuzniyetzka ~efleri birgün 
içinde değiştirilebilirler, çocuklarına 
ancak birkaç tnobilya, büyÜk kıymeti 
olmıyan birkaç efya ve bir emniyet 
sandığı defteri bırakabilirler, ve ne 

mutlak tekli ile miras, ne de 
istihsalde anar,i yeniden tesia edilmit 
olmadığı için, kapitalizmin başlıca 
prensiplerinin Sovyet Rusya'da ye
niden ortaya çıktığını söylemeye kim
.senin hakkr yoktur. 

" u ,, 

B. Ginyu, acaba yalnız istihsal me
todlarından mı bahsetmek istemiştir? 
Bu ayn bir meseledir. Mesela Rusya
da "Stakhanofçuluk" namı altında 

yeniden teıis edilınit olan feY, dün
ya kadar eıki olan ve kapitalizmin 

mükemm~l bir istikballe beraber bü
yük bir hız vermi§ olduğunu sandığı 

- işte istedikleri hakem mahke mesi ••• (La Repühlik'ten) ı 
metodlardır. Fakat neden bu metod
lar "işçiler'' tarafından "işçiler" 

menfaatine olarak (yalnız işlerinin 

mahsulü ile geçinen insanlarm men· 
faatine demek istiyorum) yeniden 
ele alınmıştır? Sadece Rusya, bitmez 
tükenmez bir demir, kömür, petrol, 
orman ve buğday ambarı olmakla be
raber her gün genişliyen bir pazar 
olduğu için unutmayalını ki Rusaya· 
nın nufus artr§ı senede iki buçuk mil
yondur, ve gene unutınıyalını ki rus
larm ve bilhassa rus ILöylülerinin ih
tiyaçları her gün artmaktadır. 

Başka bir ifade ile, kapitalist de
nilen ve kütlevi ve hızlı istihsal de · 
niJmek daha doğru olacak olan me • 
todlar kendi başlarına ne iyi, ne de 
kötüdürler. Muazzam ve sonsuz de -
recede olmasa da ehemiyetli nisbet • 
lerde geni~liyebilec.ek olan bir pazar 
karşısında bu mtodlar İyidirler: "bu -
gün Rusya'da vaziyet böyledir, 1914 
den önce bütün dünyada vaziyet böy• 
leydi"; Pazarın imtisas kapasitcsj a· 
zaldığı veya hiç olmazsa, istihsal ka
dar hızlı clarak inkişaf edemediği za· 
man {Garb kapitalizmine sorulan ve 
onun bir bal çaresi bulamadığı sual 
budur) kötüdür. 

Mevzu Üzerinde bir kelime daha. 

S 'nkhanofçuluk iyi midir? Kötü mü

dür? lşsizlik olmıyan yerde, İşçiler 

değilse bile uzman İşçiler kıt olduğu 

yerde iyidir. Fakat uzman işçilerinin 

mikdarı çok fazla olan, işsizliğin mil· 

letin canlı kuvvetlerini tükettiği yer • 

de, Stakhanofçuluğun, daha fazla 

mikdarda işçiyi sokağa atmaktan baş

ka bir netice vermiyeceği ortadadır. 

iyi veya kötünün nisbiliği hakkında 

bir de!il daha. .. ,, 'l 
İkinci nokta: Şu balde Rusya'da 

artık mevcud olmıyan ve yeniden ve· 

rilmekte de olmıyan kapitalizm, B. 

Cinyu'nun temenni ettiği gibi mev

cud olduğu yerde, hususiyle garpta 

kendini disipline sokmaya muvaSak 
olabilecek midir? Meslek.:laşımız di· 
yor ki: Buna muvaffak olamazsa, 
sağcı vey..J. solcu bir otoriter kuvvet 
ona hakim olac;.., 'c, onu belki ele tas • 
fiye edecek ve ekonomik organizas
yonu umumun menfaatma değil, ken· 
di politikasının menfaatlerine tabi 
kılacaktır.,, 

Ceç,.rken kaydedeyim ki B. Gin
yu kapitalızmin daiına umumun men· 

faatine hizmet ettiğini farzediyor, 
endüstri ve banka büyiik kapitaliz -
mi için bu hal isbat edilmiş değildir. 

Bugüne kadar Avrupa'da ne geç -
m.iştir? Solcu bir otoriter kuvvet 
Rusya'da kapitalizmi tasfiye etmiştir. 
Onun tarafından yaratılmış olan eko
nomik orgeınizasyon umumun menfa
atine mi tabi kılınmıştır, yoksa ken· 
di politikasının menfaatlerine mi 1 
Tabiidir ki umumun menfaatine, sa
yısı çok az olan ve az layık olan bir 
burjuvazinin bundan ziyanh çıktığı 

söylenebilir; fakat bundan geniş halk 
yığınları kazançlı çıkmıştrr. 

Rusya'da her şey yalnız işçiler için 
ve bilhassa bolşevikler için yapılmış 
değildir. Bol§evİk olmıyanlarm sayısı 

çok daha yiik.sektir ve bunlar daha az 

İ§ buluyor veya daha fena muamele 
görüyor değillerdir. Şüphesiz ki 1917 
de çok afaiı bir kültür de çok a§ağı 
bir kültür ve ahlak seviyesinde olan 
köylüler yeni erjim tarafından (eski
si gibi) uzun zaman kul halinde kul

landdılar, fakat her geçen gün onla
rın vaziyetlerini değifl,iriyor, köylü
yü şehirliye, çiftçiyi işçiye yaklaştırı· 
yor. 

.. 
,, ff 

Rusya için vaziyet böyledir. Al -
manya ve ltalya'da sağcı otoriter kuv
vetlerin ikbdan ele almış olduğu mu 
söylenecek? Bu sağ kelimesi, burada 
büsbütün yanlq değile• bile, tamamiy
le manasız olına~ına rağmen, kabul 
edelim. Bu iki memlekette de sıyasal 
gruplar, hatta partiler tiddetle ta;fi. 

ye edildiler ve on üç senelik çalıtma• 
aı bir hüküm vermemize müsait olan 
lta)ya'yı ele alırsak, İtalyan inkılabı· 
nın umumun menfaatine hizmet et • 
mekten başka bir ~ey yaptığı söyle· 
nemez. Kapitalizmin bütün menfaat· 

leri ellerinden alınarak yalnız sıkm • 
tıları kendilerine bırakılmış olan ital· 

yan endastricileri bunu iyi takdir e
derler. İçlerinden pekçoklan kendi 
işleri başında, devlet tarafından ta -
yin edilen ve ondan aylık alan birer 
müdür olmayı tercih ederler. 

Luna karşılık, dünyanın hiç bir 

memleketinde kapitalizmin kendi 

kendini disiplin altına aldığı görül

memiştir. Disiplin görülen her yerde 

dışardan bir otoritenin İşe karıtma • 

sı icabetmiş~ir ve Amerikanın misa• 

li, bize k.t.pitalizmin bunu kolaylık • 
la kabul etmediğini isbat eder. 

Kapitalizmin kaybolduğu yerde 

umumi menfaatlerin kazançlı çıktı· 

ğı artık an.laşrlmış bir hakikattir. 

Kapitalizmin kontrol altına alın • 
drğı veya dirije edildiği yerde umu -

mun menfaati zarar görmek şöyle 

dursun, bundan ancak faydalanmı§ • 
tır. 

Bütün bunlardan çıkacak ilk neti

ce, liberal kapitalizm müdafilerinin, 

Fransa'da her gün tehdidi biraz da

ha artan bir "sağcı veya solcu otori· 

ter kuvvet,, in müdahalesinden kor• 

karak sağcı bir otoriter kuvvetin ta • 

rafını tutmaya karar vermit oldukla

rıdır .. Fakat ıuraıı muhakkaktır ki 

B. Ginyu ve arkadaıları alman veya 

İtalyan (hatta Amerika) tecriibesin· 

den memnun değillerdir, kapitaliz • 

min kendi kendini düzeltmesi doğru 

olup olmıyacağını, bunu yapıp yapa
mıyacağını soruyorlar. 

Bu ne demektir? Şiındi de ben so

ruyorum (ve bu çıkarddıın ikinci ne· 

ticedir) bir endüstriyel hüküm et mi 

tasarlıyorlar? Musolini'nin amıfmdan 

değil, fakat parayla tutulmuş ajan. 

lar vasıtasiyle memleketi iki yüz ai

lenin idare ettiğini bir göz önüne ge
tiriniz. 

23Nisan 
Çocuk Haf tasının 

başlangıcıdır 
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İstanbul 
•• • • değeri muzesının 

Halkevindeki dünkü koni erans 
çok en tere ssan oldu 

Ankara Halkevi müze ve sergi §U· 

besinin hazırladığı eski eserler sevgi
aini artırma kooferaıışlarmm ikincisi 

de dün balkevinde verilmiştir. 
Halkevi müze ve aergi kolu lstan· 

bul müzesindeki "Grek ve Romen,, 
heykelleri üzerine bir konferans ver
mek üzere lstanbul fransız arkeoloji 
enstitüsü aziismdan arkeolog Devıım

lezi Ankaraya çağırmıştı. 
Arkeo!og "Devamlez" .:iün Halke

vi salonunu dolduran kalabahk ve cok 
aeçilmiş bir dinleyici kütlesi kar§ısm-

,.,.,.,,.,, rniisuin.Jeki eserlerden 

Artemü heykeli 

da dikkate değer mevzuunu anlatmış

tır. 

Sözlerine kendisini Ankaraya ça-

ğıran Halkevine teşekkür etmekle 
başlayan M. Devamlez İstanbul mü-

zesinin dünyanın en mükemmel ve 

muntazam müzeleri arasında olduğu. 

nu ebemiyetle kaydetmiştir. 

Fransız alimi bundan sonra lstan

'bul müzesinin Grek - Romen salon-

larmı dolduran eserlerin Anadolu aa-
natmm hususiyetlerini açığa koymak 
baknnmdan ne kadar değerli olduğu
nu anlatmı~trr. 

M. Devamlez ilmi tetkiklerine gö
re AnadoJuda yapılan "Grek • Ro
men'' heykeller ve kabartmaların ön
ce Anadolu sanatınm bizzat Grek ve 
Roma medeniyetlerine kuvvetle tesir 
ettiğini ve sonra onların tesiri altında 
lmicliğı sanılan miladdan evel beşinci 
a5ırla miladın birinci asrı arasında 

gene kendi hususiyetlerini muhafaza 

etrn=~tir. 

Bu d~vredeki Anadolu sa.nah, ta
bi"t scv,...ısinin, hayatın, hareketin 
conlı ifadesidir. 

41 projeksiyon camr konferansı 

s .. ~',.mi~'ir. 

D:-. Devam)ez, s3z1erfoi şöyle bi
tirmiştir: 

"- Cck defa lstanbula gelen 
franstz arl·eolog ve amatörlerini gcz
dird=~im gibi size de lstanbuJ müze
sini r;ezdirdim." 

"Onların bu yoldaki intibalarını 

hulas:\ e 4 mckle sözlerime nihayet ve
r"'ce;;. ·m: 

Bu z'yaretcilerin fikirlerine göre 
lst nb·1I müzcsi:neel.i "Grek - Romen" 
h ... •kel'r>r koleks"yonu diinyanın hiç 
bir ko!,..ksiyonuna benzemez. Ve ilim 
karfrsmd" şunu isbat eder: 

Anadolu sanatkarları her vakit o
rijinal katmışlardır. Ve vahdet gös

termHerdi1' Müzede buJunan eserler
den bir kısmı bariz olarak Grek tesi
ri altmcli\ kalmıştır; bir kısmı pek 
sathi mÜlPf'stİr olmu§tur; bir krsmr 
da hic m•itf'essir olmamışt•r. Fakat en 

sonunda kendi hayatiyeti ve canhh· 
ğJ ile Grek sanab üzerine müessir ol
ma~tur.'' 

Konferans dinleyiciler tarafından 

uzun uzun alkışlanmıştır. Salonda bu
lunan birçok efçilel', saylavlaı:-, mual-
1imler ve P,ençler iki saat süren kon
feranıır büyük bir dikkatle takip et· 
mi .. 1erdir. 

l 
1 

Evveli akşamı Halkevinde Ankara Gücii, Muhaft:z Gücü, Demirspor, Gü-
1
1 

vençspoı· kulüplerinin en kuvve ;i güreşçilerden yl!dı"şer kişilik bir takım mü-
•abakası yapılmıştır. Resimlerimiz güreşçileri bir nrada göstermektedir. J 

ULUS 

~bliyograf ya 
.,' 

ASKERİ MECMUA: 
Askeri mecmuanın 100 üncü sayısı 

çıkmışbr. Bu sayrnın tarih kısmında "la
t.iklal savaşında Kütahya ve Eskişehir 
mubarebeleri" ve mecmuaya ek olarak 
da 1877 - 1878 Osmanlı - Rus ve - Ro
men savaşının il. inci cildi vardır. 

Me::muanın i k sayfasını Atatark'ün, 
l. İnönü'nün ve Ludendorf'un askeri ve. 
cizeleri süslemtkted"r. Mecmuanın met
ninde, tümenin eü :lemdeki yerj ve Öne
mi, co~rafi ve iktisadi bünyer:in harb 
ve harekat Üzerine tesiri, scvk~lceyşin 
mühim kaidelerinin tatb.I;: edi!mcmesi yÜ. 
zünden uğranılan felaketler, tank harbı, 
büyük s:.ıvari biri.ik!erinin güd:.iıııü, oya. 
lama müdafaasiyle kati neticeli müda
faa arasındaki esaslı f, k,ar ba-.~ klarım 
taşıyan yazılar mecr.-uanm se k ve ida
re bölümür.ü teşkil eh 1. c- "r. 

Tabiye tedrisatı ı " .,: Daime 
tahkimab ha:Jında l:.ir ·· .J, t ' iye mese-
lelerinin tertibinde g z · · ÜZtm ge-

len ~ esaslar, tabiyede 1 yazılan 
varda-. 

Harb tarihi te er de: SD"J> sm-
dığı, Çanakk'l! .. nin eski !tl.'U'I hzk-
kmda bir te k "k ve m n cereyan 

e~ bazı imha muba.rebekri, 
Talim ve terbiye kıs:nmd'l: Sevlrul. 

ceyş ve tabiye b-.k m~ndan kıyı müda. 
fa.ası, alman ordusunda neler ~ördüm, 

T~kilat lnsnunda: Ye "çeriler, 
Tabiye mese'esi lcsm..'?lc!a: iV ko

lordu meselesinin bal tarzı, p"yade tü-
men meselesinin hal tarzı. piyade tü:ıtcn 
meselesi vazifesinin devamı, üç vazife
nin halli, kolorda mesel..ı il";::'I cfovamı 

: azıları vard•r. Ki•abfar k•smrndıs as
keri neşriyabn bibloğrafyası'nı okayo. 
nız. 

İçinde herk('si at: k"1!andıracak de
ğ0rde va .... •lar olan askeri mecmuayı tav
siye ederiz. 

YVRD HABERLERi: 

Kooperatif kursu açılıyor 
Nisan için.de Edirne'de umumi mÜ· 

fettiflik tarafından tetrib edilen bir 
haftalık bir koopeartif km-su açıla • 
cakbr. Muvaffak olanlara ehliyetna
me verilecek ve derecelerine göre ko
operatif İ§lerinde çalıfbrrlacaklardır. 

Göçmenlere da~'Itılan topraklar 
Edime kaza ve köylerine yerle§ • 

mit bulunan göçmenlerin hepsi top • 

rağa baılamı' ve arazi d ğıtılınası 
80Da ermiıtir. 

Mersin 'in haritası 
Profesör Yansen'e ihale edilen 

Mersin tehri planma esas olacak şe
hir haritasmı mühendis Hiknıet Ser
denceçti üstüne alımıtır. Harita dört 
a)'cla bitmit olacaktır. 

Bartın spor sah·1sı "enir.liyor 
~ ~ 

Halkevinin delaleti ile, ihtiyaca 
kifi olmadığı görülen, B:ırtm spor 
sahasının geni~Jetifmesi karan veril
miştiı·. Parti ilyönku. ul bunun için 
para yardımında bulunacaktır. Saha
ya bitişik bir taı-lanm satın alınması 
için sahibi ile pazarlık edilmektedir. 

SAYFA 5 

Hukuk ilmini yayma kurumunını dünkü konferansı 

• Eski ve yenı telakkilere 
hükmi •• gore şahsiyet 

Hukuk ilmini yayma kurumunun, 
terli.J ettiği konferansların on be§in
cisini dün, Ankara Halkevinde Anka
ra hukuk falıültesi profesörlerinden 
B. Hüseyin Cahid vermiştir. Konfe
ransın mevzuu (Eski ve yeni telakki
lere göre hühmi şahsiyet) idi. 

Konferansta İnhisar vekili, mebus
lar, profesörler, çok kalabalık hukuk
çular vardı. 

Konfe~ ansçı §ahıs kelimesi ve şa
hıs mefhumu ve şahsiyetin en eski hu

kuk sistenuerinde yer aldrğmı, garb 
hukukunun belli başlı kaynaklarından 
biri olan .t.f.oma hukukuna bir göz at· 
tığımız zaman orada şahıs karşılığı 

olarak Persone tabirine tesadüf edi
leceğ~ni ve bu t.ı.birin n1anasmı izah 
ettikten sonra Persone kelimesinin 
menşeinin Altheim iddiasına göre 
Etriisklerin dilinde bulunmakta ol
duğunu, bundan dolayı eski türk di
line aid bir t.~bir olmasının kuvvetli 
bir ihtimal içinde olduğunu söylemiş
tir. 

Bundau sonra insanla şahıs mef
humunun taririnc geçerek birincisinin 
tabii ilimler mevzuunu teşkil eylediği
ni, ikincisıcin İse hukuki ve içtimai 
ilimlere m~vzu olclu_:u..,u ve bu hu
SU$ta Romu. hukuku iie asri hukuk te
lakkilerindeki farkları izah etti. 

Hakiki §ah.ıs dışında bazı var
lıkların, kurumların ş<ıhıs suretinde 
telakki edilmesini anormal bir hadi
se diye tavsif edenler ve bunun ak
len kab•ıl edilemiyeceğini, kanun 
vazunın yoktan varetmek kudretini 
taıunadığım süyliyenlerin bulunmu~ 

olduğunu, hadisenin hu.kukan izahı 

hususunda fikir anlaşmazlıklarının 

mevcud t:>1d1• .;unu ve bu hususta sayı
lamıyacak kadar çok ve türlü nazari

yelerin ortaya atıldığını ve fakat bun

ların hükmi §ahıslarm sosyal ve eko

nomik zarure!ler neticesinde ve mu
ayyen ihtiyaçlara cevap vermek üze
re vücud bulmu§ oldukları hadiseden 
fazla bir Şf:yİ değiştirmif olmıyacak-

Atp.u.arındaki 

su deposı.mun üze· 
rine belediye tara
fından bir canavar 
düdüğü konulmu§
tur. Dün ilk defa 
olarak ÖtıDÜ§ olan 
bu düdük hergün 

tam aaat 12 de öi· 
le vaktini ~hre bil
direcek v·~ icabmda 
tehlike tş;ıreti ola
rak kullamlabiJe .. 
cektir. 

Mehmed Halis Ece müessesesi ta
rafından vücuda getirilen bu düdük 
tesisatı Türkiye ve Balkanlarda eşi 

olmayan bir mükemmelliktedir. Bu 

larını izah ederek hükmi şahıslar hak. 
kında ileri sürülen muhtelif nnzarjye
leri İzah ve münakaşa etmiştir. 

Medeni kanunumuza göre hükmi 
şahsiyeti İ2.ah ederken, kanunumuzun 
esası olan lsviçre kanunu medenisini 
Ören Hoberin realite nazariyesinin 
kuvvetli taraftarlarından biri olduğu 
cihetle kanunun tamamen bu nazari
yenin tesiri altında kalarak hükmi 
şahsiyetler ahkamının hazırlandığını 

anlatmıı ,.e federal mahkemenin de 

realite na7ariyesini kabul ve kanun 

vazımı bu hususta kuvvetlendirmiı 

olduğunu söylemiş, ve hükmi şah"İye
tin 8.rızi ve mevhum olmayıp te'ni bir 
varlık olduğunu, hukuki nizamın bu 
varlığı hakiki tahıslan tanıdığı gibi 
bunları da tanıdığını, hukuki §ahsiyet 
İnsan gibi hakiki, §e'ni bir varlık olup 
yalnız maddi vücudu ve mevcudiyeti 
olmadığını söyliyerek konferansmı bi
tirmi§tİr. Baştan afağrya, ilmi bir hü
viyet ta~ıyan konferans geniş bir ilgi 
içinde dinlemni§tİr. 

Karışık maddelerden 
alınacak istihlak vergisi 

Kanşık maddeleri ihtiva eden nes
nelerden alınması lazım gelen istih· 
lak vergisinin tayin ve takdirlerinde 
zorluk çekildiği anlaşddığmdan Fi
nans bakanlığı ilgili makamlara bu 
hususta geni§ bir izahname hazırlı
yarak göndermiştir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaza teşkilatı, biri ölü elli ka
çakçı, beş bin yüz on iki kilo güm
rük ka~ağı, iki yüz elli beş kilo inhi
sar kaçağı, yüz altmış top kuma§, 
yüz iki kilo esrar, sekiz silah, otuz 
bir gümüş mecidiye, bin yüz yirmi 
beş türk lirası, kırk iki bin be, yüz 
kırk defter srgara kağıdı ile kırk iki 
kaçakçı hayvam ele geçirmiştir. 

~var düd ·~ ""·· kondu -

tesisatın eşleri de Antalya, Tarsus, 
Adana, Balıkesir, Urfa, Ağrı vilayet
leiryle eJ!iyi mütecaviz kazalarda da 
vücuda getirilmiştir. 

Tefrika: No: 50 
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Yazan: Nurbert votı 8/SCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Büyük devletlerin elinde, artık hiç bir 
türlü tazyik vasıta.;ı kalnıamı:ştı. Selefini ö
lüm yatağına seren bütün bağlardan silkin· 
miş olarak, yepyeni bir Türk devleti <lo~
rnuştu. Bu devleti dcğuranf Türk milletiııın 
kuvveti ve iradesi idi. Varlığına kayıd:ız 
şartsız bir istiklal btiyen Türk milleti, Av
rupalı devletlerin karşısına çıkarak onLırm 
elinden doğru olan banşı, Mnstafa Kem .. d'in 
bidayettenberi Sevres diktat'ına karşı tut
tuğu banşr, üç sene sürmüş olan şanlı bir 
harb ve bir sene sürmüş olan muvaffak bir 
müzakere ile kopannıştr. 

ucdoğusunda bir memleket yarım asır için· 
de yaptığı terakkiler sayesinde Avrupalılar 
la Amerikalılann arasına müsavi bir devlet 
olarak girebilmiştiı. Fakat bu, dünyanın da
ha beyaz adamın pclitik ve ekonomik men· 
faat ağlan içine henüz girmemiş olan b?" 
noktasında cereyan etmiştir. Dünyanın bır 
kenar mahallesinde cereyan etmiştir. Ve bu· 
nu yapan japon milJeti, sayarsak, o sıralar
da Türk milletinden beş hatta altı kere daha 
kuvvetlidir. Bağlanmış olduğu tradisyonel 
nizam eski fakat henüz sağlamdır. Bundan 
başka da, Japonya, yabancı boyunduruğuna 
girmemiş bir memlekettir. Yıllarca süren bir 

tcdenberi bir hükümranlık - nüfuz - mücade
le bölgesi ilan edilmesi acıet olmus bir dün
y~ parçasında, Asyalı küçük bir devlet, iki 
yuz sedenberi devam eden kötü idare ve fa-

. sdasrz bozgunların kendisini tam ortadan 
kaldıracağı bir sırada, kendiliğinden, hiç bir 
dos!11 ve vasıtası olmadığı halde, hazırlıksız 
v~ adeta bir gecenin içinde, cihan harbmın 
cıharu ellerinde tutan galiblerine karşıkoy~ 
1?3 YI gözüne kestirerek, bu cesaret ve cüre
~d.e, bütün haklarını ve bütün hürriyetleri
nı sılahla geri almak kuvvetini bulmuştur. 
!şte bu hareketin Asyalı milletlere verdiği 
omekte, eşsiz bir tesir ve ikna kuvveti 
Vardır. 

mediği gibi, bu korkunç silahları kullanma
nın sadece beyaz adama mahsus bir sır ol
mayıp azbuçuk bir gayretle bunu Asyalr'nm 
da yapabileceği fikri de, çaresiz, ilerliyordu. 
Kaldı ki, beyaz efendilerin bizzat kendileri, 
modern bir muharebenin nasıl yapıldığı, za
ferlerin nasıl elde edildiği ve hükümranlığın 
nasıl tesis edildiği gibi hünerleri milyonlar
ca Asyalı'ya öğretmek hususunda, biribirle
riyle adeta yanş ediyorlardı. Böylelikle, hü
kümranlık ve hürriyet davası, cihan harbın
dan sonra, bütün Asyalılara sadece bir tek
nik ve kantite davası olarak gözüktü. İşi bu 
kadar sadeleştinnektcki mübaleğa ve safde
nmluk, aşikardır. Şu var ~ nasıl eski şe
kildeki mistik mübaleğa, beyaz adamın üs
tünlüğünü ve hükümranlık hakkını müdafa
asız ve mukavemet:siz kolaylaştırdı ise, bu 
seferki "teknik ve kantite0 ye irca mübç_~
ğası da, beyaz adama ve onun müddetsiz 
hükümranlığına karşı, bütün kuvvetleri oto
matik: bir surette çözmüş oldu. 

Avrupalı zaviyesinden bakınca mua.zzam 
görünen bu başarılar, Asyalı zaviyesind~n 
bakınca - ki doğru!ıu budur - çok daha mu
&zzam ve muhteşemdirler. Gerçi Asyamn en 

barış içinde yeni organizasyonun~ başına 
kimse musallat olmadan, yapıp kuvvetlene
cek ve ancak bundan sonra, 0 da büyük dev
letlerin aksyon ve menfaat merkezlerinden 
daima uzak kalmış olan bir bölgede, Çin'e 
ve Rusya'ya karşı bir harekete geçecektir. 
Keza, ancak bundan sonra, Avrupayı ve Rus
yayı berbat eden cihan harbı, kendisini ko
lay zaferlere sevkedeoektir. 

Halbuki beride, A vnıpa devletlerinin ö-

Avrupa devletlerinin prestijleri, onların 
Tanrı emrine dayanan üstünlükleri ve dün
yayı hükümleri altına almalannın adeta mu
kadder oluşu gibi kanaatleri, Japonların 
Ruslara karşı olan zaferi sarsmıştı. Cihan 
h.CU:hından sonra ise, bu gibi kanaatlerin ye
rını, daha realist görü~ler aldı. Hükümran
lı.k ve kölelik meselesinin derilerin renginden 
zıyade topların ve makinahtüfeklerin sayısı
na dayandığı kanaatinin artık önüne geçile-

(Sonu var) 
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Tarih ve antikite 

v rlara ait yen arkeolojik keşifle~ 
Abar - Avar ismiyle tanmını§ olan 

büyük ve maruf türk kabiyleai etra
fında bugüne kadar hayli malumat 
edinmiştik. Bu büyük kabiyle Orta • 
(,\5 yada w;:uvvetli bir devlet kurmuş ve 
pek çok türk kabiylelerini de bu kud
retli devletin idaresi altında yerleş

tirmişti. 

Çin müverrihlerinin Juan • Juan 

Biribirine bir inci gerdanlıkla bağlan
lnlf bir çift mezar. Solda görülen 

bır at iskeletidir. 

dedikleri bu türkler muahharaıı (Gök 
türkler) tu-afmda.n ta.zyik görerek nü
fuzbrmı onlara bıraktılar ve garba 
doğru hicret ettiler. Orhoa kitabele
rindo raatladığımız Apar adı •e Kaf
kas7a'da uzUJ1 müddet ya§adıktan 

sonra Hazar türkleriyle beraber bü· 

tlin A vrupay~ lberyaya • İspanya • 
Ye Afrika fimaJine kadar giden, yayı
laıa •e birl~ lber kabi:rle ismi n 
yirmi dört Oğuz te§kilatında gördü
ğümüz tbar • Yapar isminia de aynı 
kavmin adt olduğu §Üphe götürmez. 

Bu büyük kudretli türk bölüğünün 
büyük bir kısmı 550 senelerine doğ
ru iki yüz bin aileden mürekkeb kuv
vetli bir akm kolu halinde A vrupaya 
müteveccihen yola çıkarak Hazar 
denizinin §İmalinden •e nas eteplerin
den geçerek Tuna boylarına geldiler. 

Bütün Home be.kayuı da bunlara 
karışarak bütün Tuna boyuna, §imdi
lri Macarİ6tan •e Almanya hududla· 
rına kadar merkezi A vrupaya yerle§· 
tiler. Bizanslılarla hemen iki buçuk 
un- mütemadiyen münasebette bulun
dular ve kurdu.klan devlet nihayet 

Şarlman tarafından yıllarca süren 
biiyiik ve kanlı harblar sonunda do
kuzuncu asır iptidalarmda mahvedil
di ve A•arlara hrristiyanlık kabul et· 

tirilmek suretiyle de ırki hüviyetleri 

eritildi .. e bakiyeleri de o zamanlar 
ıarkten yeni gelen türk macar camia
• içine karışarak macarla§b. 

Avrupa ve şarkı - garbi Roma dev

letleriyle asırlarca harb eden ve hatta 

iranhlarla birleşerek Bizance'yi bile 

muhasara etmi§ olan Avarlar, Avru

palılarca barbar telakki olunurlardı. 

Halbuki yeni arkeolojik ke§fİyat bu
non tamamiyle aksini ortaya çıkar· 

mış, Avarların bilakis mütemeddin 
bir türk nrugu olduğunu ispat etmiş

tir. 
Macnristan'da Szentes'de Csong· 

rad havali müzesi müessisi ve 40 se· 
nelik direktörü olan B. Gabriel Csal-

lany bu civarda birçok hafriyatlar 
yapmış 'f'e 4.000 den fazla eski me· 
zarda tetkiklerde bulunmuştur. Bü
tün bunlarda bu havalide neolithique 
devirlet"den Magyar'larm Macarista

na ge~i .. teri zamanına kadar oturmuş 
olan muhtelif kabiylelere aid pek çok 

Ye değerli eserler bulunmuştur. Bu 

havaliye gelmiş yerleşmit olan muh· 
telif kabiyleler arasında yazyg'lar 

- yirmi dört Oğuzlar arasmda (ya
zır - yazgır) olarak rastladığımız 

(Hazar) lar ihtimal ki bu kabiyle ile 
aynıdırlar - ve Germain'ler, Hunlar 
Tuna nehriyle Tisza arasındaki aaha
lara yayıhıuşlardı. 

R ,.. .., briel Csallany'nin açtığı me-

zarlar arkeolojik büyük değerleri o
lan mate,-yeller vermiştir. En son Ka· 
jan'da yaptığı hafriyattan Macaris
tanda yerleşmiş olan Avarlara aid 
500 kadaı· mezarı muhtevi bir mezar
lık meydana çıkarmıştır. Mezarlığın 

bir kısmı şimdiye kadar hiç açılma· 
mış ve soyulmamış olduğu için ölüler
le beraber konmuş olan şeyler oldu· 
ğu gibi durmaktadırlar. 

Bu keşfiyat Avarların sade yarat· 
ma ve sanat kudreti itibariyle çok in· 
kişaf etmiş bir duyguya sahib olduk-

larını ispat etmekle kalmamış, fakat 
bu kavmin ruhi temayüllerindeki de· 
rin İnceliği, zarafeti de ortaya çıkar· 
mıştır. Bu mezarlar gösteriyor ki §İm· 

diye kadar barbar telakki edilen (A
varlar) çok zarif ve duygulu insan· 
lardır. Bu mezarların birisinde 

bir çift erkek 
ve kadm iske· 
leti bulunmuş

tur ki, va2iyet
leri bunıarm 

dudak dudağa 
gömülmüş. ol • 
duklarını gös
termektedir. Bin 
iki yÜz yıl evel 
buraya gömül
müş olan bu 
facianın ne ol· 
duğunu ancak 
Allah bilir. Ma
carların bir 
darbıme-

s e 1 i "Me:rara 

yatan karı koca bir çiftin yanlarında 
en sevdikleri atlarının iskeletinin de 
bulunmasıdır. Bu çift kollarmı biri
birlerine yastık yapmışlar ve göğüs 
göğüse yatmışlardı. Kad:!.'·n İnci ger
danlığı da her ikisinin boynuna ta· 

kılmıştı. 

Bu me7.arlarda analık şefkati ve 
muhabbetinin de ince tezahürlerine 
rastlanmıştır. Bir çocuk iskeletini ana
sınm iskeleti göğsünde sıkıyordu. 

Bunların ö>ümleri herhalde biribirin· 
den pek kısa bir zamanda olsa ge

rektir. 

Bütün çocuk mezarlarında, ölünün 
f'n sevdiği oyuncaklar bulunmuştur. 
Ekseriyetle saplr çıngıraklar ve kuzu, 
köpek ve sincap gibi tercih edilen 
dört ayaklı hayvanların iskeletleri 
bulunuyor. Şayanı hayrettir ki bin ikt' 
yüz yıl topraktı:, kalmış o!_masrna rağ 

kadar ,;eviştİ· S:zentea mözesi direktörü Ga!Jriel Csall - ny b:r ka-'ınla n•mın 
ler" d İ y n r • birlikte! gömülmüş olduğu mezarı tetkik ediyor. 
Fakat bu mezarın gösterdiği nümu
ne, darbımeselin gösterdiği hududu 
da aşmaktadır. Görülüyor ki bu iki 1 

men bir çocuğun boynuna takılmış o

lan bir"' küc;ük çı~ "'".n-ak tannaniyetini 
hali. kayhetmemışi.ı. 

Macariatanda Sz.entea cioarında bulunmuş olan arra mezarlar 

Avar ölümden sonra da sevişiyorlar .. 
Bu derin ve ince hisleri gösteren 

tezahürlerden birisi de, bir mezarda 

Bu ke~iflerin türk medeniyet ta
rihi Üzerinde çok büyük değerlerde 
tesiri olacaktır. 

Tarsus ta Gözlükule l{azıları 
Amerikalı hafriyatçı Mis s 

Aınerıaa'nm Harvard Üniversite
si adına Seyhan yoresinde Miss Gold· 
man taratmaan 933 de yapılan arat
tırma seyahatinden sonra 934 de 
Gözlükule'de kazılara başlanınıştı. 

Bu kazılara bu sene de devam edil· 
mektedir. Kazıların hedefi: bilhassa 
bu yörenin (milattan evel 1100) se· 
nelerinden önceki durumunu aydın· 

latmaktır. 934 kazısında Romen, He
len, Kıbrıs demir devri başlangıcı 

(milattan evel 500 den 1000 e kadar) 
kültür tabakaları bulunmu§, tek tük 
olarak Etı eserlerine de rastlanmıştı. 
Bunların içinde bir mühür baskısı Ü• 

zerinde Eti hiyeroglifi ve çivi yazısı 
bulunan çok önemli bir belge ile ka• 
zı heyeti ne kadar övünse yeridir. 
Bu belgenin çivi yazısmda kıral lşpu
tahsu adı okunmaktadır. Zikri geçen 
ve mühürün ortasında bulunan Eti 
hiyeroğlif işaretleri bu kıralın tuğrası 
mahiyetindedir. 

Boğazkay tabletlerinden de Eti 
kır ah T elepinu'un Kızvatna ülkesi be-

Gol dm an şehrimizde 

Tar!rıs haliri Mi•a GolJmmt 
yi lşputahsu ile bir mukavele yaptığı 
yazılıdır. Tarsusta bulunan mühürde
ki adın aynı şahsa aid olması çok 
muhtemeldır. Bununla diğer bir me
sele daha çözülüyor. 

iz.mit Dipsiz. bataklığından Sapanca gölüne açılan kana'i 5. ınct llıfomctrııt:.:l• 

Sıtma savasının _, 
• bir zaferi yenı 

En büyük sıtma bölgelerinden biri olan Kocaeli' de 
bataklık nisbeti %48 den %6 ya indirilmiştir. 

J:zmit hususi muhabirimizden: 

- Nerelisin 1 
- lz~tli!.. 
- Gene, sıtma var mı "! 

- Öy)e bir şey bilmiyorum .•. 

Bunu artık her lzmitliden duyabi
lirsiniz. 

Eskiden İzmit denilince hatıra sıt
m.ası da birlikte gelirmiş. 

Kocaelinin sağlık hayatınm bu 
korkunç düşmanı ile başhyan savaş 

muvaffakiyetle bitirilmiş sayılır. 

Bataklıkların kurutulmaya baş -
landığı günleri hatırlıyorum. Tann -
nm alabildiğine uzanan mezarlarmı, 
kimsenill kurutmıya gücü yetmiyece
ği kanaati ne kadar köklüydü. Altm
a oğlu, Bakırlı. Dipsiz'de yılJarca in
san enerjisi, Makina kuvveti ile bir -
le§ti. Ve yıllarca süren savaş sonun -
da hastalık derecesi yüzde 48 den, 
yüzde altıya indi 

lzmitdeki bataklıklarda bugün 

saban iıliyor. Her türlü ürün, §a§ıla
cak bir bereketle verimleniyor. 

Ben. bataklıkların kurutulma tö • 
reninde bulundınn. Köylünün derin 

sevinç ve hazzının, o manalı sevgi • 
sinin kudretini, yazık ki, anlatmak 
çok güçtür. O bir şükran mıydı, bay· 
ram mıydı, neydi, nenin nesiydi; iti
raf etmeliyim ki, bilmiyorum. 

Şimdi, İzmit Sıtma Mücadele He
yeti, yeni ve büyük bir işin b.::.~mda 
bulunuyor. Dipsiz bataklığmdan Sa • 
panca gölüne kadar açılan geniş ka
nal. be§inci kilometreyi bulmuştur. Bu 
kanalın büyiiklüğünü bir lahza olsun 
gözlerde canlandırmak için resnıiae 
bakmak kafidir sanırım. Bu kanalın 
bitmesi ile lzmit'deki savaş tam bir 
randıman vermiş olacaktır. 

Adapazarı ile Akyazı ovalannda 
74 köy halkının sa:-ğhğını her an teh
kelike içinde bırakan Mudurnu SUYll 

da sıtma mücadelesinin önemli saf -
balarından bulunmaktadır. Nisaa 
içinde bu suyun mecrasının değişti -
rilmesine başlandığı gibi, son günler
de teşkili Kocaeli köylüsünce genel 
bir neşeyle karşılanan hususi idare 
köycüler birliği de sağbk savaşma o
lanca hızıyle karışmak emelindedir. 
Bu arada ikinci bir ekskavatörün, bir. 
lik büdçesinden alınmak suretiyle böl 
gedeki diğer bataklıkların da kluu
tulmasma başlanacaktır. 

Sıtma mücadele heyeti doktor Ye 

küçük sıhhat memurları ayın 20 gÜ • 

nünü köylerde geçirmek suretiyle de 

onların aağlı~ıyla çok yakından ilgi • 

lenmektedirler. Kinin. kinopilazm~ 
hastalara bedava veril...lif:-i ga.,;. lr • 
çük birikinti s••lar da olanca dikkatle 
kurutulmaktadır. 

Iusa Memleket Haberleri 

Bir halkevimizin anrtlarnnız 
üzreindeki çalı!?maları 

Bartın halkevi, tarihsel bir değe
ri olan Kuşkayasmda tetkfaler yap
tırmaktadır. Burada iki kitabe var -
dır. Gerek yüksek olu§undan, gerek
se yosunlarla kaplı bulunmasından 

dolayı yazıları okunamamaktadır. 

Buraya hususi adamlar gönderilerek 
iskele kurdurulmuş ve kitabe temiz • 
letihniştir. Bu yazılar okunursa, §İm
diye kadar gizli kalan Kuskaya'nın 

Bilindiğı üzere Kız.vatna ülkesinin 
yeri bugüne kadar iyice belli değildi. 
Tanınmış bilgin Forrer bu ülkeyi Ka
radeniz kıyılarında arıyor, Göt:ze ise 
Kilikyada olduğunu tahmin ediyor-
du. Tarsuı.taki keşif Götze?ye hak 
veriyor görünmektedir. Bu sene ka
zıda münferit Miken çağı çanakları 
bulunmuşsa da esaslı bir tabakaya 
henüz rastlanmam15tır. (Miken eser· 
leri milattan önce l 100 den evelidir) 
ona mukabil Eti çanaklarını andıran 
kırmızı hazan siyah tek renkli çanak
lBr bulunmuştur. Bunlar Alişar'ın 
ikinci tabakasındaki eserlere bf>nze
nıekle beraber yerli hususiyetleri de 
haizdirler. Bunlarla birlikte Suriye'
den gelen yahut onun tesiri altında 
bulunan boyalı ve hendesi işaretlerle 
bezeli çanaklara da rastlanmıştır. 

Kazılara birkaç &ene devam olu
nacaktır. Miss Goldman geçen sene 
Tarih Kurulu tarafından yapılan A
laca kazısında bulunan eserleri gör
mek için Ankara'ya gelmiştir. Bu ve-

1 

sile ile Yunanistanda Miken eserle
ri Üzerinde ve memleketimizde lzmi
rin Değirmendere mevkiindeki Kolo-

1 
fon'da hafriyat ya~mış olan tanm
mış arkeolog Miss Goldman'ın resmi
ni dercediyoruz. 

esran meydana çıkacak denRmek. 
tedir. 

Bundan ba§ka iki halkevi, Amas
.ra' da şimdiye kadar meydana çıkan 
eserlerin yazılarını kopye ile me§gul
dürler .. 

Kerestecilik Ye ormancılık için 
bir şirket kuruldu 

Adapazarı Türk Ticaert Bankası
nın İştiraki ile "Ormancılık ve endüs
tri limtet §İrketi,, adıyle, kerestecilik 
ve ormancılıkla meşgul olmak üzere 
bir şirket k-..ırulmuş ve şirketin iş 
kadrosu tamamlanmıştır. Şirketin 

merkezi Bartm'dadır. Banka umunı 

direktörlüğü İstanbul ıubesi ikinci 
müdürü B. Nuri Tanberk'i Barbn'a 
göndererek ortaklarla birlikte idare 
mekanizmasını tanzim ettirmiştir. 

Şirket bir nisandan itibaren faaliyete 
ı;eçecektir. 

Domuz mücadelesi devam ediyor 
Ziraat mahsullerinin en büyük 

düşmanlarından olan domuzlarm öl
dürülmesi için. Bartm'da sürekavlan 
tertib edilmi§ ve bu yıl üç ay içinde 
150 domuz öldürülmüştür. 

Bartın panayırı günleri 
teshil edildi 

Zonguldak umumi meclisi, Banın 
panayırının. her yıl, eyh'.ilün ilk haf. 
tası içindeki pazartesi, salı, çarşam -
ba, perşembe ve cuma günleri olmak 

üzere be§ gün devamına karar ver • 
miştir. 

Kömür havzasınclaki tetkikler 
Prof. Granig, yanında bir topog

rafya mühendisi olduğu halde, Arit 
kömür mmtakasının jeolojik haritası
m çıkarmak Üzere, Zafranbolu'ya ve 

oradan Barnn'a gitmiştir. 
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Çankırı llbaylığından : 
ı - Çankrrı Memleket Hastahanesinin 81 kalcmlen iıba.ret ve 

muhammen bedeli 1155 lira bulunan ilaç ve trbbi malzemesi 25-3-
936 tarihinden itibaren 22 gün müddetle açrk eksiltmeye konul• 

muştur. . . • . .. 
2 - İstekliler bu husustaki sartnamey1 ve ılaç lıstesını ve mar-

kalarını görmek üzere İstanbul' ve Ankara Sıhat. ~üdürlükleriyle 
Çankrı Memleket hastahanesine müracaat ~.ta:ı.elıdır. 

3 - Eksiltme Nisanın 15 ci _çarşamba bunu saat 16 da Çankın 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. .. 

4 - Taliplerin bedeli muhamme~e n~~an yuzde. 7,5 .~e ıs he
sabile teminat ve dipozit akçaları ıle bırlıkte mezkur gun ve sa-
atte encümende hazır bulunmaları ilan olunur. (700) 1-1171 

Ankara Belediye ReisH o-: İlanları 
1 - İtfaiye Memur ve Müstahde::ıini için (70) çift çizme yapı-

lacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (1075) liradır. 
3 - Muvakkat t eminat 80 lira65 kuruştur. 
4 _ İhale 15-4-936 çarşamba günü saat onda Belediye Levazım 

Direktörlüğü odaı:ıında yapılacaktrr. . . .. .. 
5 _ Şartnameyi görmek istiyenler her gün İtfaıye Dırektorlu-

ğüne müracaat edebilirler. (660) 1-1102 

Anl\.ara Belediy~ Reisliğiııden : 
Görülen lüzum üzerine bazı tadilat ve ilaveler yapılan otobüs 

garajr cephe ?uvarı i~şaa~n.a ait i~~n ipta.~ :dil~i~. ve keyfiyetin 
asaüıdaki şekılde yemden ılanına luzum gorulmuştur. 
~ A) Eksiltmeye konulan iş Otobüs garajr cephe ve yan duvarı 

ve kaprcı odasr inşası olup keşif bedeli 11615,54 liradır. 
B) Şartname ve projesi Belediye Fen Direktörlüğünden bu i~

]erle ınesgul Mimar, Mü~e?dis veya .~aşçı. esn~~ı .?~~uklarına daır 
getirilecek vesika mukabilınde Otobus Dırektorlug-unden parasız 
olarak alınır. 

C) !halesi 4-4-936 günü saa~ 10,30 da Otobüs Direktörlüğünde 
yapılacaktır. 

D) Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
E) Muvakkat teminat miktarı 871,17 liradır. 
F) İsteklilerin kanunun emrettiği bütün evsafı haiz olmaları 

lazımdır. 
G) Teklif mektupları 4-4-ç;::6 günü saat 10 da Komisyona ve-

rilmiş olmalıdır. (598) 1-1026 

Köpek 
• Sahi • 

erının 

Nazarı Dikkatine: 
ı. - Şehirde her cins köpeklerin numarasrz ağızlrksız ve bağ -

sız olarak snkajta çrkanlması yasaktır. 
ı. - Ev bahçelerinde köpekler mutlak surette bağlı bulunduru-

lacaktır. 
3. - Umumi bahçe ve t:?nezzüh yerlerine köpekle girilmesi ya-

saktır. 
4. - Sokakta numarasız, bağsız ve ağızlıksız olarak görülecek 

köpeklerle sahibi yedeğinde bulunmrvan köpekler numaralr ve a-
~ızlıklr olsalar dahi öldürülecektir. (664) 1-1107 

Sümer Banli: Umumi 
l\lüdürlüğünden: 

ı - Konya Ereğlisinde inşa edilecek bez fabrikasr buhar kuv
vet santralı inşaatı vahidi fiat esasiyle eksiltmeye çıkarılmrştır. 
Tahmin edilen İn§aat bedeli 136.611 lira 10 kuruştur. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
c - Fenni şartname, ölçü usulü 
D - Vahidi fiat ve keşif hülasası 
E - Projeler 
İsteyenler bu evrakı 6,90 lira bedel mukabilinde Sümer bank 

Ankara şubesinden satın alabilirler. 
3 - Eksiltme 10 nisan 1936 cuma günü saat on altıda Ankara 

Ziraat bankası binasında Sümer bank merkezindeki komisyonda ya
prlacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - İsteklilerin 8081 lira muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

Bundan baska eksiltmeye girecekler ilan edilen bu bina cesame-. 
tinde bir fabrika binası inşaatini muvaffakiyetle yaptıklarım tev
sik ederelt ehiltme gününden üç gün evvele kadar bankaya müra
caatla bir ehliyet vesikası alacaklar ve bunu teklif mektublarına 
leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektubları yukarıda yanldığı gün ve saatten bir sa
at evveline kadar Sümer bank umumi müdürlüğüne makbuz muka
bilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapntılmrş bu-
lunması laz:rmdır. 1-1105 

Ankara B()l~e Sanat ()1, 11 I u 
[)irektör·liii!ünd~n : 

Okulumuz ihtiyacı için aşağıda cim ve mikdarı razılı oksijen 
cihazile teferrüatı alınacaktır. İstckli1e:in şartnamesini görmek 
üzere Okul Direktörıü-iine ve ~ksiltmeye giıeceklerin de yüzde 
yedi buçuk nisb 0 tindeki pey akceler'le birlikte 30-3-1936 tarihine 
tesadı.if eden pa artesi gi'nü saat 1:5 te Kültüı Bakanlığındaki O· 
kullar ahm astım komic;> <>nu.ıda hazır bulunmaları. (575) 

Cinsi ve nevi Muhammen Muhammen Pey akçası 

A) Yiiksek tazyikli 
bir o'·ı;ijen cihazı 

ve teferriiatı. 

Fiyatı Tutarı 

810 lira 810 lira 61 lira 

B) Ma ometreleri. salo
meleri. hort mlan ve 
vecl"k ;ıt "'mf r"ra'"J r. 1-95~ 

ef eı·dar ıb~ dan : 
kazanç 

eıoi İs!!"; ""natı Ticaret yeri vergi matrahı vergisi 
Lira K. Lira K. 

F , Manifatura Kemer altı 100,00 55 
ardiyesi % ıs zam 8 25 

v ~-l'!ı .. a a<'t yazılr yeğen bey şubesi mükelleflerinden Hasan ha-
leıı u ... ·ındu~ er öğrenilmediğinden ilan tarihinden itibaren (30) 
g~in • • :ıd, •z hakkı olmak şartile ihbarnamesi tebliğ maka-
r · , ı ·mir - ilan olunur. (678) 1-1132 

,.. 

ULUS SAYFA 7 

~;!~,~~~~~sın~ ~~~~~~~~~!~m:aki ,, ASKERi F ABRIKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iL ANLARI : 

MÜTEAHHİT NAM VE 
HESABINA 

tarihinde perşembe günü saat 14 
te pazarlık ile ihale edilec~ktir. 
Şartname parasız olarak ko'lliS· 
yondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (189) lira 
(38) kuruş, ve kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle m. zkCır 
gün ve saatte komisyona miira-

toprak hafriyatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 13 nisan 936 pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır. 
Eksiltme Yenişehirdeki Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak 

eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 1909 lira 47 kuruştur. 
Muvakkat teminat 143 lira 50 kuruştur. 
Kati teminat 287 liradır. 
İstekliJer bu işe ait Mal1 ve fenni şartnameleri ve krokisini gör

mek üzere Dahiliye Vekaleti vilayetler idaresi levazım bürosuna 
müracaat ederler. 

İsteklilerin 13 nisan 936 pazartesi günü saat 15 te teminat mak
buzlarile birlikte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

( 630) 1-1082 

Kütahya Vilayetinden : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 31,571 lira 38 kuruş 

bedeli keşifli Kütahya İstasyon Bulvarı Araba yolunun parke inşa
atının ihalesi olan 24-3-936 tarihinde zuhur eden talip tarafından 
yapdan tenzilat Jayıkı had görülmediğinden artrrma, eksiltme iha
Iat kanununun 40 ıncı maddesi mucibince pazarlıkla ihalesine ka
rar verilmiştir. 

1 - Pazarlıkla ihale Kütahyada. Hususi Muhasebe binasında 
toplanan daimi encümen tarafından yapılacaktır. 

2 - Pazarlıkla ihale 7-4-936 salı günü saat on beşte yapılacaktır. 
3 - Teminatı muvakkate (2367) lira (85) kuruştur. 
4 - Evrakı keşfiye ve teferruatını istiyenler 158 kuruş bedel 

mukabilinde Daimi Encümen kaleminden ve yahut Nafıa Müdürlü
ğünden alabilirler. 

5 - İsteklilerin ihtrsas sahibi olmaları veya Nafıa Direktörlü
ğünce ibraz ettikleri vesaiki muvafık görülen bir mühendis veya 
fe~ memurunun bu i~in mesu1iyeti fenniyesini deruhte ettiğine 
daır Noterden musaddak bir taahhütnameyi ve Ticaret odasından 
Mali kifayetine aid evrakı ihaleden enaz sekiz gün evvel Nafıa 
Direktörlüğünden alacağı ehliyet vesikasını hamil bulunmaları 
şarttır. (689) 1-1136 

Ankı ra Valilif!inden: 
"-" 

4 Nisan 936 tarihine rastlıyan cum:utesi günü saat 11 de An
kara Vilayeti Nafıa Müdürlüğü odası_da toplanacak olan eksiltme 
~omisyonunda Ankara Çubuk barajı yolunda yapılacak olan 5400 
!ıra _muhaı_nmen bedelli 6 bin m3 toprak hafri ve iml5 mahallerine 
naklı tesvıye ve tanzimi işi açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 
şartname mukavelename proje!» nafra işleri şeraiti umumiyesi ve 
keşif evrakile planlar buna müteterri diaer evrak Nrıfıa Müdüıli.i 
ğünde görülebilir. Muvakkat tr•minat 40S liradır. İsteklie1rin tica
ret odası, t eminat mektubu Naha rrı;;.:ı;;r'ii~ünden alacakları fenni 
ehliyet vesikalcırile birlikte 4 Nisan q3ı=; cumartesi günü ı:ıııat 11 de 
ekı;iltme knmisvonıın"> aeı.,.,,~leri ( ı;qc;\ 1-101'.l 

Kocaeli Vilayetindeı1 : 
Adapazarı kazasında yeniden insa edilecek yirmi dört bin lira 

keşif bedelli ilk okul yapısı nisanın"' 2 inci perşembe günü saat on 
beşte ihale edilmek ü_zere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. Şartname, keşıf evrakiyle buna mütefcrri diğer evrak yüz 
yirmi kuruş mukabilinde Kocaeli nafıa müdürlüğünden verilecek
tir. Muvakkat teminat bin sekiz yüz liradır. İsteklilerin teklif mek-
tubu ile birlikte ihale tarihine kadar Kocaeli vilayetine vermeleri 
ve taakal yirmi bin liralık bu gibi bir yapı inşaatını teahhüt ve ik
mal eylediğine dair vesikalarını da ihaleden en az sekiz gün evel 
Kocaeli nafıa m5dürlüğüne vize ettirerek teklif zarfına koymala-
rı. (695) 1-1163 

Ankara 
Defterdar lığ~ı dan: 

Yeğen bey şubesi dahilinde sulu h 2 nda meyva ve sebze komis
yonculuğu yapmakta iken ter~cderek n~rede olduğu anlaşılmryan 
Yusuf Yaşarın 931 ve 932 takvım senelerı muamelatr için verdiği 
beyannamelerin tetkiki için defter ve vesaikinin tarihi ilandan iti
baren 30 gün zarfında Yeğen bey şubesine müracaatla hesap müte
hassısına ibrazı aksi takdirde 2395 sayılı kanunun 43 üncü madde-
si hükmünün tatbik edileceği ilan olunur. (698) 1-1169 

Ankara 
Def terclarlığından : 

İsmi ve sanatı Şirketin mümessili 
Massaranti şirketi L. Broglia 
Yukarda adı yazıh kızıl bey şubesi mükelleflerinden Massaranti 

şirketinin şimdiki kanuni.~~ ticari ik2mı:tgfilıı malüm olmadığın
dan 2-2-932 tarihinde verdıgı beyannamenın müstenidi olan defter 
ve vesikaların (terki ticaret etnıesi. hası:: bile) ilan tarihinden itiba
ren bir hafta zarfında kanuni tetkıkat için Kızrl bey şubesine ib
razı, aksi takdirde 2395 sayılı kanuni.ln 43 üncü maddesi hüküm
lerinden tatbik edileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 

(697) 1-1168 

Tit~aret O ası Sicill. 
Ticaret l\'lemurl ğu ıda 

. Ankara vilayetinde Balıkpazarı semtinde çocuk sarayı cadde
smdc sokağında 26 numaralı evde oturan ve T. C. tabaasmdan olup 
Ankara Belediye civarında Kurt mahalies'nde 25 nurr ralı ma -
h11li ikametgahı ticari ittihaz ederek tarihindenberi kundura sat
ın ık ticaretiyle iştigal eden ve Ticar~t Odasının 1454 sicil numara
sında mukayyet bulunan Cafer zade Salih Saminin Unvanr tic reti 
C_a~er zade Salih Sami Şark Ku~dura pazarı olarak tescil edildiği 
gıbı bu unvanın imza şekli de Tıcaret kanununun 42 inci madde-si 
mucibince dairece 28. 3. 936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 

TARZAN GELIYOR1 

• C> 

1250 kilo vakete 
200 kilo salmastralık kösele 

. Tahmin edilen bedeli (2525) 
lıra olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri fabri
kalar Umum Müdürlüğü satın 
alına Komisyonunca 9 Nisan 936 caatlarr. (642) 1-1079 

Türkiye Kızılay CeMiyeti 

genelrrıerkezinden: 

Kızılay Genel Meclisi 1936 senesi nisanınrn yinni beşinci cu • 
martesi günü sabah saat onda Ankarada Yenişehir'de cemiyetin ge
nel merkezi binasında aleiade içtimarnr yapacağından murahh:ıs -
larm yukarda yazılı gün ve saatte Kızılay Genel Merkezine gelme -
leri rica olunur. 

1 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER : 
1 - Başkan ve !kinci Başkanlarla Kfı.tibhdn seçilmesi. 
2 - Genel Meclis Tetkik Komisyonu ve Genel Merkezce yam -

lan işleri gösterir raporların tetkiki ve kabulübalinde Genel 1'.erı;;ez 
zimmetinin ibrası. 

3 - 1936 - 1937 büdçesinin tasdiki. 
4 - Çıkacak üyelerin yerine diğerlerinin seçilmesi. 
5 - Tetkik Komisyonu üyelerinin yeni,len seçilmesi. 
6 - Genel Merkez tf'ldifleri. 1-1 l.'i8 

ANKAKl-\ L~. v ~;_ .. u t il 

~ATIN ALMA KOMfSYONU ;.T .. ANLA 

1 - Sarı kışlanın elektrik tesisatı 8-4-9J6 tarihine müsaclif çaı 
şamba günü saat on dörtte pazarlık suretile yaptırılacaktır. 

2 - Keşif ve şartnamesi sarı kışla alay satın alma komisyonun. 
da her gün görülür. 

3 - Keşfi 299 lira olup temınatı muv, kkatesı 22 lira .'iO kurustu1 
4 - Pazarhğa iştirak edeceklerin yukarda yazılı gün ve saatte 

teminatı muvakkate makbuzları ile bu i~in l!hli olduklarına d ır 
ehliyetname1eri ile birlikte sarı kışla alav s;ıtın 1lma komisyonun ~ 
gelmeleri. (648) l-103F 

O. D. YOLLARI vt: L H LARl U lVl IJ M 
IVIÜDÜRLÜGÜ S. A. KOfv'IİSYONU 

İLANLARI· 
İT.AN 

Ankara istansyonu peronu ü erindeki lıL.ivet bir yıl içinde pn
zarlıkla kiraya verilecektir. Yrlhk kirası 1'140 lira tahmin edil nış
tir. Pazarlık 6 nisan 936 pazartesi gimJ s;:aı 15 de Devlet Demir
yolları Harelcet müdürlüğündeki korr.isyoncla yapılacaktır. Pazar
lığa girmek istiyenlcrin kanuni vesrıiki ve %7,5 muvakkat teminat 
makbuzunu o güne kadar Hareket- komiı:ıjonuna vermeleri Hizını
dır. Şa.rtnameler Hareket dairesinden para~z alınabilir. (617) 

1-1036 

İLAN 
1. 5. 936 tarihinden itibaren Türkiye dışındaki bir istasiyon ile 

istasiyonlarımız arasında doğru biletle seyahat eden yolculara ve 
bagajlarına umumi tarifeler üzerinden: 

Münteritlere 6 ki§ilik gruplara 
Gidiş Gidiş - Dönüş Gidiş Gidiş - Dönü~ 

Haydarpaşa - Fevzipaşa 
kısrnrnı geçenlere 
Yalnız istasiyonlarımıza 

gelenlere 
İstasiyonlarımıza gelenlere 
ve bilmukabele 
1-600 kilometre arasında 
600 den fazla ,, 

% 45 

nisbetlerinde tenziliit yapılacaktır. 

% 60 

% 50 
% 60 

7c 50 

% 50 

% 70 

% 70 

Grul'?.teşkilinde yarım ücrete tabi iki yolcu bir kişi itibar olu· 
nur. Gidiş - Dönüş biletlerinin dönüş mer'iyet müddetleri dört ay
dır. Bu tarife yolcuları Anadolu ve Toros sürat trenlerinde mun
zam ücrete tabi değildir. Fazla tafsilat için yataklı vagon acente
lerine ve istasiyonlarımrza müracaat edilmelidir. (671) 1-1128 

DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI 
UMUMİ İDARESİNDEN 

Sıvas Cer Atelyesi ihtiraz hattı içm Mentese istasyonu civa
rındaki 367 + 900, 368 + 250, 368+450, 368+ 800 oc~klarından çıkarıl· 
mak üzere beher metremikabı 120 kuruştan (13000) metremikabı 
balast satın alınacaktır. 

Alınacak bu balastm kapalı zarf usulile eksiltmesi ( 16-4-936) 
perşembe günü saat (15) de Kayserid'! İşletme binasındaki 4 ncü 
İşletme komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin binyüz yetmiş lira teminatı muvak· 
kate vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince işe ginneğe manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname ve tekliflerini eksiltme günü saatmdan bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavelenameler Kayseride yol Baş Mü
fettişliğinde Ankarada Yol müdürlüğüne ve Samsun Sıvas istasyo-
nunda parasız olarak verilmektedir. (703) 1-1174 

KJUrUL 

l .&lretaıl .D~ 
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ANKARAPAL AS 
Bu gün 

The Dansantda 
En maruf dansöz 

Myrtle Winter 
Akrobatik ve Monden d an slarile 

Me§hur M acar şantözleri 

BLACK and BLOND 
G ü zel ve eğlenceli ~arkılariyle 

1-1170 

Kiralık ve satılık 
apartman 

.. ~~-~ 

İrad ve şehir i~inde --1siz 
manzarcı ve sayfiye sahibi ol· 
mak istiyenler. Telefon: 2992 

1-1006 

Satılık. arsalar 

~ ~ 

lLAN ŞARTLARI ~~ 
Beher B eher ~ 

Sayifa Santimi Sayı fa San ti mı ~~ 

2 
4 
6 
8 

300 3 
150 s 

80 7 
30 kuruştur. 

200 
1oc 

40 

1 - Hayır işlerine ve venı 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 t en zila t yapılır. 

2 - Z ayi ilan bedelleri mak 

~~ 
~ 
~ 

~~ 

GöZ 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Or. Cevad Arif 
Atasagun 

Y eııisehirde 
' 

r-;atılık. arsa 
Metrosu 

780 
700 
487 
475 
678 
572 

675 
675 
675 

Parsel 
8 
20 
21 
22 
23 
11 
17 
18 
19 

Ada 
1157 
,, 
,, 
,. .. 
JI67 

1182 

" 
" Şurayx devlet aı .!\.asında ve 

yeni açılan yol üzerinde ve civa
rında yukarda mikdarları gös
terilen dokuz kıt'a arsa satılık
tır. Emniyet şirketine müracaat. 
Telefon: 1833 1-1138 Yenişehirde Atatürk bulva

rında eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selanik caddesinde 
Maliye şubesi karşısında. 
T elefon. 2123 e müracaat. 

1 - 1155 

E S NA F CEMİYETLERİ MU
RAKİBL1G1NDEN: 

tu yüz otuz kuruştur. ~ 

3 - T ebrik, teşekkür. evlen. ~· 
me. vefat ve katı alfika ilanla· • 
rından maktuan beş lira alınn ~. ~ 

~ ~ 
4 ~ 

ABONE ŞAHTLARI ~~ .~ 
Müddet Dahilde Ha r içte ~~ f.~ 

Sebze ve Meyveciler kuru- ~~ · ~~ .. ~ 
Depomuzda en iyi Kara· 

köv kömürü perakende kilo
su üç buçuk. Toptan üc ku· 
rus on paradır. T el : 2791 

munun yeni idare heyeti seçimi ~. Sent'liği 17 Lira 30 Lira ~. ~~ 

30. 3. 936 pazartesi günü saat 16 Aylığı 9 .. 16 " 1 ~ 
( 14) de Esnaf cemiyetleri bina- 3 Aylığı S ,. 9 " l ~~ 
sır.da yapılacağından cemiyete Posta ücreti göndt>rilmi,.Pıı ~4 .. 

mensub ve mukayyet azasmın ..,.,t>ktııhlarıı r.evah verilmeı:. ~~ 

_g_e_ın_1_e_1e_rı_· _rı_·c_a_o_ı_u_n_u_r._1 __ 1 _11_3_.z·~~. l{irc. hk mao·aza 
M 

Kiralık Ev 

Kuruluş u y .ı\ N 1 ~ Ser vetı fürıııı 
1 8 9 1 .. verine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga 

zetenin Ankara'da satıs veri A K B A Kitapevidit Se 

Elektı·ik tesisatı 
Yozgat Bel diye Rei:liğin eıı : 
Yozgad şehrirde elektrik inşa ve tesisatı eksilemeye konulmuştuı. 
l - İnşaat ve tesisat keşif bedc-li (39.373) lira (64) kuruştur. 
A - Bu işe aid şartname ve evrak: 

B - Ağaç direk hesaplan ve malzeme listesi 
C - Fenni şartnameler 16 sayfalr 

D - Beş aded pHin istiyenler bu şartname ve evrakı Yozgad be
lediyesinden parasxz olarak görebilirler. 

2 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf usuliyledir. İnşaat ve tesisat 
936 senesi eylülünün otuzuncu günü tamamen ikmal edilerek t eslim 
edilmiş ve faaliyete başlamış olacaktır. 

3 - Eksiltme 936 senesi nisanı 20 inci pazartesi saat 15 de Yoz
gad belediye encümeninde yapılacaktır. 
. 4 - Eksiltmeye girebilmek için 20.4.936 pazartesi günü saat 
15 şe kadar muvakkat teminat olarak (2954) lira veya banka mek
t ubuyla (2490) numaralı artırma ve eksiltme kanunu ile muayye:1 
v esaiki Yozgad belediye başkanlığına tevdi etmeleri şarttır 

5 - Şartm .. mede tesisat ve inşaat 936 senesi eylül nihayetine bi
tirilmesi tensib edilmiş ise de talihler arasında en kısa bir zamanda 
ikmalini teahhüd edecek olan sayanı tercihtir. ( 59 1) 1-993 

'l'ürk Hava l{ururnu 

Biiyiil{ Piyangosu 
kadar hini eı'<'e lcisi ~ 

' . • 
zengın etmistir. 

' 
6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Biiyii)~ ikranıiytA :200.000 
1 ,iradır. 

Ayrıca: 30.000, 20.003, 1 ~ 000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle ( 50.000) 

Iirahl{ iki m:;l. afat vardır .. 

Adliye Sarayı karşısmda Şe· 
kerci Hacxbekir mağazasx 936 ni· 
san başmdan itibaren. Üstünde
ki Sakarya apartımanı kapıcısı 
Ahmrcfp miir:ıl'aat. 1-1053 

Kiralık Oda 
Ayle yanında, möble, konfor

lu. Yenişehir Tuna Cad. Yiğit • 
koşun S. ıs.. 1-1159 

Satılık arsa 
Yenişehir Aclakale sokak 24 

No. lu (1100) metre murabbaında; 
talihlerin Tel: 2250 B. Hayriye 
müracaatları 1-1165 

i\leyva tuzıı 

En hoş meyva tuzudur. l 
bazı dcfe<ler. Mide. bağır~ak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız
lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
'Rrvnaln t d'>nhııl 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
hnrriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştı . 

1 

29 MART 1936 PAZAR 

• 
• 

• 

\ 

Günlük kasa mevcudunuz Kıyın etli eşya ve evrakınız için 

Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kaClar - Mahrem daireler 

RAN II~ı\ Ki R 

Ani{ ara Def tcrclar lığından : 
Maa ceza 

vergisi 
Lira K. 

54 90 

185 22 

176 28 
26 25 

32 10 

39 28 

319 40 
224 10 

45 56 

18 92 

2 44 

4 44 
5 82 

Senesi 

933 

930 
931 

., 

" 

" .. 
., 

" 

" 

Tarh İhbarname 

No. No. 

23311200 

183 
358 

1386 
179 
200 

245 

342 

379 

375 

3i6 

380 
382 

27. 17 63 

5 67 
15/74 
19/16 
3 24 

3 37 

3 35 
3 17 

16 95 
16 91 

16 92 

16 96 
1/98 

. 

İsmi 

Berber Melek 

Müteahhit Necati 
Hans Frank ve şeriki. 

Tatlıcı Hayn 
Müteahhit İlhami 
Müteahhit İlhami ve 

Şemseddin 

Mevkii 
Hacı bayram caddesi 

ismet Paşa cad. 
Anafartalar .. 

" .. 
J. Aggiman yazıhanasinde 
Nafız bey yazıhanesinde 

Müteahhit İlhami. Papanı mahallesinde No.ı, 
Birahaneci Ali Hikmet. Zincirli cami caddesinde 

Müteahhit Krips 

Müteahhit Hamit ve 
Necip. 

Müteahhit Hacı Bekir 

Aydın otelinde 

Hacı Dogan. 

Hallaç Mahmut mescit 
Sokağı 

"Müteahhit Kemal Aydın oteli .. Osman Hacı bayram No. 26 

Yukarda arllarile vergi mikdarı yazılı Kızılbey şubesi mükelliflerinin halen bulundukları yerl~r. hı. 
!inmediğinden namlarına t arh olunan kazanç vergile ri ilan tarihinden itibaren 30 gün zarfında ttıraa 
hakkı olmak şartile ihbarname makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (679) 1-l 133 

• 
( YENi SIN 

BUGÜN BUGECf 

MAYERLİNG 
Ch:ules Boyer - Danielle Darrı 0ux 
BÜYÜK Bl MUV AFF AI<I 
YETLE DEVAM EDiYOR 

ALAR 
l 
l 

1 Matinesinden itibaren 
1AS.:~ELER AŞAGI 

l Iissi, aşki ve heyecanlı emsalsiz 
macera filmi 

11 matinesinde son olar..ık 
GOLE~1 

FEVKA L ADE TENZILA l 
Cuma günü gündüz seanslarında B .ikon: 60, 

Hususi: 40, Birinci ve Duhuliye: 30 
Perşembe günü gündüz " ::mslnrıncl B 1 n: C'.l, 

Hususı 30, Girıncı ve Duhu ıy • · 25 


