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• 
<·e,rırme . ]ıareketlerinden Ras (assa 

kurtulaı·ak Mulugetta l{tıvvetleri ile birlesti _,. 

1\lareşal Badoglio 
ezdik, yal{ında 

divor ki: « ili:iıu·i lla heş orrlusunu 
~(· l~t·ek» 

. . .. . . . .. . 
ııcnn<~u~uııe 

> 
-

İtalyan u
mumi karar
zihı, 2 (A. 
A.) - Mare· 
ıal Badoglio, 
keyif içinde, 
ı az ete c i
le re demiş
tir ki: 

"- Enfes 
bir teY oldu, 
babetler ezil
di. Bu ikinci 
bir ordudur ki 
yok e d i y o
r uz. Ve ya
kında sıra ü
çü n c üs ü, 
n e, gelecek· 
tir. Ondan 
sonra da za
ten hiç bir şey 
kalmıyor." 

bir hareketin karşısında haheşler 
tutunmaktan acizdirler. 

Öte taraftan habeşlerin yedek 
kuvvetleri olmadığı da kaydedil
mektedir. Söy 
lendiğine gö
re, bizzat im
parator, mu
harebenin son 
anlarında 
muhafız kuv
vetleriyle bir. 
likte, gerek 
Ras Muluget
ta'ya yardım 
etmek ve ge
rek Ras Kas
sa'ya yandan 
hücum etmek

Ras Kassa 

te bulunan üçüncü italyan kolordu-
sunu arkadan vurmak gayesiyle 
şimale doğru ilerlemek teşebbü
sünde bulunmuştur. 

Havas mu

habiri R a s 
Kassa ile Mu- Son harbın cereyan ettiii yerleri göst erir /ıcn·ita. 
lugetta kuvvetlerinin yokedilme
sinden sonra Tembien zaferine 
kati nazariyle bakılabileceği kana
atindedir. İtalyanların ilerlemeleri 
ıunu isbat etmiştir ki, Tembien 

Vaktinde yetiş.emiyen impara
tor Guoram civarında sıkışbrtla

(Sonu 6. mcı 11ayfada) 

Bu.~beıke 

KARlSIK İŞLER 
F.R.ATAY 

- Milletler Cemiyetinin elin
den, şimdilik, bu kadar geliyor! 

l 

Büyük Britanya Hariciye Nazı
rı Eden, bu hükmü ile, eski fran
sız Başvekili La val'in sözünü aşa
ğı yukarı tekrar etmiştir. Cenevre 
nüfuzunun mahdudluğuna sebeb, 
cemiyet otoritesinin ü n i v er s e l 
olmadığını söyliyen Mister Eden, 
gene Laval'le bir fikirdedir. 

O halde Milletler Cemiyeti da
vasından vaz geçmek ıni lazım 
geliyor? Hayır! Habeşistan tecrü
besi iflas etmiş olsa bile, bunu Ce· 
nevrenin iflası gibi telakki etme
mek, bilakis, bu tecrübenin ders
lerinden faydalanarak Milletler 
Cemiyeti mekanizmasının kusur
larını tamamlamak gerektir. En 
başta İngiltere Milletler Cenıiye- ' 
tine karşı aldığı teahhüdleri yeri 
ne getirecek kuvvette olmahdll'. 
Demek ki bir taraftan kollektif 
güvenlik prensipine bağlı kalına
rak, Cenevrenin otoritesi daha 
sağlanacak, diğer taraftan Millet
ler Cemiyetinin kararlannı tatbik 
edecek olanlar, her tiir1ü muka
vemeti kırabilecek bir kudrete ge
leceklerdir. Teahhüdlerden yal
nız İngiltere mesul olmadığına 
göre, bütün aza devletlerin de, 
hüdce ve takatlerine göre, var 
kuvvetleri ile silah1anmaları İcab 
ediyor demektir. 

Milletler Cemiyetinın otoritesi 
ünioersel olmamasının sebebi, Ja· 
ponya, Amerika ve Almanya gi· 
bi devletlerin bu çeşid aza olma
yışındandır. Acaba bu devletler, 
Habeşistan tecrübesinin iflasm~ 
dan sonra, Cenevreyi kuvvetlen .. 
dinneğe gelmekte ne menfaat bu .. 
lacaklardrr? Bundan başka, Mil· 
letler Cemiyetinin ilk fili müda· 
balesine, hu devletlerden biri de
ğil, bizzat kendi azalarından biri 

(Sonu 5. inci uıylaJa) 

" ltalyarılanrı Amba Alaci'ye ilerleyiıl eri esnasında, topçular habeş 
kurJIJetlerini bom bar drman ediyorlar. 

gibi munhasıran tabii istihkamlar
dan müteşekkil bir toprak üzerin
de dahi, geniş ölçüde her hangi 

lNGlLlZ - MISIR 

GÖRÜŞlUELERf 

Görüsmelere dün. ,, 
baslanıldı . 

-
Wıst kabinesi a.ı:acarı bir aı aaa 

Kahire, 2 (A.A.) - Britanya yük 
sek komiseri Sir Miles Lampson'la Mısır 
delegasyonu arasında göı·üşmeler bu
gün başlıyacaktır. Mısırın 1922 deki İ s · 

tiklal ilanında askıda kalan dört noktıı 

hakkmda ıon bir bal tarzı ar:ma<:5'ktır. 

Bu döı·t nokta şunlardır: 
(Sonu 5. inci sayfada) 

JAPONYA'DAKI 

İSYAND~AN SONRA 

Prens Sayonci yen.i 
başbakanı tayin 

edecek 
Tokyo. 2 

(A.A.) - ls· 
yan eden genç 
su b ay l a
r ı n şefi yüz
bası Monoka 
intihar eLmiş
tir. Asi 1 ere 
lq\rŞı gönderi-
ı n imparato
run muhafız 

Prens Sayoııci 

alayın 

d an T eğ
m en A a j i
ma, ise, in
tihaı·mdan önce bir mektup yaza
ı·ak .iapon askerlerinin birbirleı·ine 
karşı muharebe etmelerine daya-

' r; ,,madığın~ bildirmiştir. Genç su
bayların hu hareketleri burada bü
yi.ik bir her.ecan uyandırmıştır. 

Prens Sayonci ancak salı günü 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

~o rs u o ' •tllJOls sn~ 

Yeni Bütcenıiz 
J 

Varidat kısmı 
ikiuı·i '.'la) fanuzflaclır. 

- ... «ııı1 ..... .... ··~ - ~ ...... - -

Soıı haberler Ü(·ii ncü l 
sayı f arn ı zdadı,.. s 

Heryeı·de 5 kuruş 

18 LER KOMITESİNİN TOPLANTISI 

İtalva • 

• 
ı ... delege 

... fakat Havasın hil<lirdiğine göre, 
toplaııtıya hüyiili: elıcıniyct yeriyor 

/VVVVVVV\/\/VV\/VV\/VVVVVVV\/VVV\/'./V"-./\/\/\/\AA.~~'V'\.,'VV'VVV'J''A~ 

Zecri tedbirler ve petı-ol ambargo:.u hakkında görü~meleı· yapacak 
olan on sekiz:ler komitesinin toplantısında bulunmak üzere B. Eden'in 
ba§kanlığrndaki yirmi kişilik ingili;ı; delegasyuııuyle fransı~ delegeleri 
CenerJre'ye varrnı§lardrr. Milletler Cemiyeti mahFilleri, ltalya'nın, bu 
Jela Cenevre'ye delege göndermemiş olmasına rağmen, Habeıistan

daki son ;ı;afer dolayısiyle, toplantıya büyük ehemmiyet al/ettiğini söy
lemektedir. Salahiyetli bir şahsiyet Havas muhabirine bu toplantının 

c.cnlaşma:dık işinde İtalya için bir dönüm noktası olacaiını söylemiıtir. 
Vard Prays, Paris'teki İtalyan elçisinin, :zecri tedbirler lıu.1J1Jetlendi-

1•i/İr$e İtalya'nın Cenevre kurumundan ayrılacağım, 8. Flnaden'e aöy • 
lediğini, sözüne irıanılrr bir fransız kaynağından aldığı haberler ü~ri· 

ne, Dqli Meyl gazetesinde ya;ı;maktadır. 

~\/VVVVVVV'VV"./V"-./\/\AAr-A.N\.'VV'VV'VVVVVV'VV-JV\.AAAA.AA."" •~A} 

Londra, 2 (A.A. ) - Deyli Eks -
pres gazetesine Paris'ten bildirildiği
ne gÖl'e B. fla.nden 8. Eden ile yapa
cağı göı·üşmede, B. Hitler'in suJh tek. 
lifine dai.r olan sözlerinden bahsede

cektir. 

B. Ed,m'in temasları 
Cenevre, 2 (A.A.) - B. Eden bu

raya gelir gelmez fransız dıı bak.anı 
B. Ftanden ve B. Pol Bonkur ile uz-. 
bir görüşmede bulunmuı ve ondu 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

"Ulus,, un Dil Yazıları 

Menfi anlamı hakkında 
indo ·· Öroıleeıı ve SemitilC 

arasında bir mı1ka 'ese 
l"'ürkçe ile 

dille..-
v. 

[Şimdiye kadar Türkçe (ne), (me), (yok), (hayır), (tt~) me,... 
fi •Özleriyle Grek, Far•, Fran•ız, Latin, /ngÜiz, Alman'"' Ara,P. 
dillerinde bunların benzeri olan menfi anlamlı kelimeleri~ 

kaye•e ettik. Bugün de (değil) ıöziyle bir seriden olan kelim .. 
leri kar§ılQ§tırarak bu bahsi bitiriyoruz]. 

Reşirıci Seri Kelimele,.i 
''Tütkçede menfi anlamlar" se

risinin IX. numarah yazısında 
"değil" kelimesinin analizi göste
rilmiş, bunun sonundaki ' 'il'' un· 
surunun ayrı bir eleman olduğu, 
asıl menfi anlammm (değ) deki 
(ez = eğ) foneminde bulunduğu 
izah edilmişti [1]. 

Bu fonemin baş tarafında bulu· 
nan ( d) elemanı da ' 'esas0 anla
mını sahiplik manasiyle temessül 
ettiren bir prensipal kökten iba
rettir. 

Ude - Ott· 
Grek dilinde de yalnız başına 

ve yahut isim ve zamirlerle birlik
te olarak kullanılan menfi anlam
lı zarflar, ( ude) ve ( ute) kelime
leridir. Bunların sonlarındaki ( e) • 
ler, kendilerinden sonra gelen ke· 
lime de bir vokalle ba~larsa dü
şerek (ud) ve (ut) şeklini de alır. 
Mesela ( ud'utos, ut' ekinos = ne 
bu, ne de o) sözünde ( e) ler düş
müştür. Bu düşüş' morfolojik bir 
hadisedir. Kelimelerin aslı (ude) 
ve (U.te) dir ki tamamiyle bizim 
(değil) in (değ) parçasının aynı
dır. Etimolojik şekillerini alt alta 
yazarsak hakikat hemen meydana 
çıkar: 

(1) (2) (3) 

Değ : eğ·+ ed + eğ (z) 
Ude : uğ + ud + eğ (z) 
Üte : uğ + ut + eğ (.z) 

Bu ( ude) ve (iUe) sözlerinin 
baş tarafına (im) getirilerek ve 
baş vo~aller düşerek husule ge
len (mıde) ve (mite) kelimelerin
den ikinci seri sözleri arasında da 
bahsetmiştik [2] . 

[ı] Bu yazr (Ulus) un 27-2-1936 
da çıkan sayısındadır. 

[2] İkinci <;eri sözleri ( Ulus) 
un 29-2-1936 da çıkan "ayısrntla
dır. 

1 
lJi• 

(Değ) ve (de) ve (te) elemaın. 
larmdaki (eğ) ve ( e) ferin aonla .. 
rındaki ( ğ) konsonlarımn uzak 
saha anlamlı bir (z) den değifme 
olduklarını gösteren en canla dil 
varlığı, Frans11; kelimelerinin hat 
tarafına gelerek menfi anlamı ve-

(Sonu 2. inci sayfada) 

L YPZIG PANA \ IRINDA 

VERDİGI NUTUKTA 

B. Göbels Versay 
andlasnıası na , 

çatıyor 
Berlin, 2 (A.A.) - B. Göbbelı. LayP

zig panayınnın açdı,ı dolayiıiyle söyle

diği nutukta Venay andla,ma11nı müza~ 

kere edenleri "Almanya'nın va:ı:iyeti kö

tülestiğ i nishette öteki milletlel'İn inki'?af 

(Sonu 5. inci sayfada) 

1 '\ 1 
mQn Pnlpaga.nda baknrı ı " ,.... ' • 
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SAYFA 2 ULUS 

... 
l arı - ~ryuMJl 

Mili tler iÇ HABERLE Cemiyeti 
Bundan çok yıllar önce, daha ne 

biz, ne de Sovyet dost1ammz Millet
ler Cemiyeti'nde üye değil iken, l\1il
Jetler Cemiyeti hakkında göriişülür 
ve onun neden itibarım bir türlii ya
pamadığı araştrnhrdı. 

O sıra]arda cemiyetin başlıca ö
devlerinden biri t 9 t 8 muahedeleri
nin tatbikat safhalarını idare ve kon
trol ebnekti. 

Arkadaşlardan bazısına göre, Ce
miyet'e milletlerin coğunu candan 
nl;Jmdar eden bir misyon verilmeli 
'e bu misyonun yerine getirilmesini 
gerçekten istiyen bu memleketlerin 
her birinde "Milletler Cemiyeti Par
tisi .. kurulmalı idi. 

- Eevet, ve bu parti mecliste ck
l!eriycti kazanmağa çalışmalıdır. 

- Cemiyet'in bu suretle her 
memleketin dahili politikasında fili 
miieyyideleri olacaktır. 

- Katolik fırkasından yahud so
syalist fırkasından nazır yerine Mil
letler Cemiyeti partisinden nazırlar 
olmalıdır. 

Geçmiş zaman. Bu görüşmelerin 
hiç birinde, Cemiyet'e verilecek can
lı misyon iizerinde arkadaşlar birle· 
~mezlerdi; bir teklif yapıldı mı, bu
nun ya iç politika oyun1an tarafm
dan sabote edileceği yahud milletle
ri iki hatta ikiden fazla parçalara bö
leceği kolaylık.la takdir edilirdi. 

Fakat bugün: 

Milletler Cemiyet'ine bir misyon 
bulunmuştur ki. bunun üzerinde he
men hiiti.in milletler mutabıktır: ba
rış! 

O sıralarda, 1918 e daha o kadar 
yakın bulunuyordu ki, 

- Barış! işte ize aradığınız mis· 
yon! 

Demek, hic kim enin hatırına gel
miyordu. 

Barrş'ın bir gaye olabilmesi için , 
çünkii. savaş'm mümkün hatta ya
kın , yılması lazımdır. Garantili bir 

1 
barışa dört elle sarılmakta mana ola
bilir mi) 

Demek oluyor ki, 1918den 1935e 
kadar yani J 7 sene içinde, savaş, ha· 
yatın sahnesine yeniden çıkmış ve 
aktüel olmuştur. 

Milletler Cemiyeti'nin barış mis
yonuna daha doğrusu, onun kendisi· 
ne yıllardanberi aradığı misyonu bul
muş olmasına, işte bir küçiik izah. 

Bundan başka, 
Eden, daha düne kadar, lngiltere

nin Milletler Cemiyeti bakam idi. 
Bugün Fransada, Milletler Cemiye
ti bakam Boncourdur. Hatta onun 
Miiletler Cemiyeti namına ve lehine 
fransız halk yığmlan arasında yapıl
ması lazım aksiyondan bahsetmesidir 
ki. bize, Anadolu ajansı·nm tahrir 
odalannda bir zaman yapılan zevkli 
ve entell~..ktüel konuşmaJan hatır, 
lattı . 

"Geniş halk yığmlan arasında, 
Milletler Cemiyeti namına ve lehine 
bir aksiyon .... " işte size bir memle
kette. Cemiyet namına kurulacak bir 
partinin temeli 1 

lngiltere'de Robert Cecil'in yap
tığı referandüm, sanki başka bir şey 
miydi} Nitekim Boncour'un Fransa 
için yapmak istediği de budur. Ka
moya, Milletler Cemiyeti'nin inanı
nı ve sevgisini aşılamak; her mem
leket kamoyunu, kollektif ban§m 
bir bekçisi yapmak ... 

İşte size, memleketlerde yapıla
cak '"Milletler Cemiyeti partisi .. nin 
temelleri ve işte size, Eden ve Bon
cour' u bir başlangıç kabul ederseniz, 
Milletler Cemiyeti bakanları. 

Bir fikir olan sosyalizm de, ilk 
aksiyonunu ba§langıçta, ancak bu 
ölçüde yapabilmişti. Yalnız şunu da 
öyliyelim ki bu fantezist göriişü

müz, şimdilik ancak lngiltere ve 
F ronsadnki ahvale uygundur. Hatta 
İngiltere, ''Milletler Cemiyeti nazı
n·· tertibatından dönmüştür bile .. 

Burhan Belge 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

B. Celil Bayar 
İstanbulda 

İstanbul, 2 - Ekonomi Bakanı B. 
Celal Bayar geldi ,.e istas1onda knr
tılandı. 

Tramvay arabaları 
f stanbul, 2 - lstanbul rni:ddei u. 

mumiliği tramvay kazan do!ayısiyle 

bütün tramvay arabalarının muaye -
nesini vilayetten istemi~ti:-. Vilayet 
de bu talebi nafıaya havale etmİ§tir. 
Nafıa bütün arabaları tetkik edeuk· 
tir. 

Galatasaraylı boksörler 
şehrimizde 

Bayramın 3. cü cuma e martın 8 
inci p&zar günü, Kızılay menfaati
ne, iki maç yapmak üzere ~ehrimİ· 
ze geleceklerini haber verdiğimiz 
Galatasaraylı boksörler, Per§embe 
sabahı Ankarada bulunacaklardır. 
Ankara Gücü ve Ankara Boks kulü
bü bunlarl!l karşılaşmak üzere, 
Hilmi, Salih, Burhan. Ahmet, Ali, 
Mehmet. Abbas, Demir ve Vehbi
yi hazırlamaktadır. 

Galatasaraylılar arasll!d .. tanm
Dllf boksörlerden Küçük Kemal, 
Melih, Levend vardır. Aynca İhsan, 
Necmi, Fahri'de talama dahildir
ler. Müsabakalar beş katagori ü 
zerine tanzim edilmiftir. Memle
ketimizde ilk defa şehirler ara
sında yapılacak olan bu müsaba
kalar için Kızıl y Hnlkevi salo
nunu hazırlamı trr. 

"Ulus,, un Dil Yazıları 
( Baıı l. İnci saylıuia) 

ren ( dia) onekidir. (Disgrace, dis
proportion) kelimelerinde olduğu 
ıibi. 

Fransızcada ( Je) teklinde de 
kullanılan bu menfi önekinin La
tince aslı ( Ji•) olduğunu biliyo
ruz. Bunun "uzaklaşma" anlammı 
da ıörmek üzere Fransız etimolo
ji Jugatinden ıu satırları okuya
lım: 

''De ( prelixe). - Latince "dis" 
lıelimerindendir ki uzaklQ§ma ve 
ayrılık anlamlarını göıterir." [3]. 

İşte bu ( Jis) aslımn etimolojik 
,ekli: 

(1) (2) (J) 
(iğ+ id + is) 

dir ki bundan (değil) deki ( Jeğ) 
parça.siyle ve (ude) ve (ute) ve 
(de) kelimelerindeki ( Je, te2 de) 
parçalarının da sonlarında bulu
nan (eğ) lerin hep ( u - ez) olma
lan lazım geleceğine en açık bir 
delildir. 

JJ7 itlıoııt 
lngilizcede menfi ön - edatı ola

rak kullanılan (Without) kelime
sinde de yine bu (değil) kurulu
fUDUn izini buluyoruz. Kelimenin 
etimolojik tekli f(iyledir: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(iğ + ig + ith +· oğ + ut) 
(1) iğ: Esas anlamına ana kök-

tür. 
(2) Jg: Ana kök anlamını ken

dinde temeHül ettiren eleman
dır [4]. 

(3) ltla: Bu mürekkep İngiliz 
l'.onsonu ( J) ile ( :z) arasında bir 

[J] Dictionnaire etymologique 
de la Tangue lrançaise, Par Oscar 
Bloch, T. 1., P. 201. 

[4] lngilizce (W) konsonunun 
yarr vokal sesini böyle mükerrer 
bir (iğ +: ig) ile ilade zarureti 
vardır. 'Bunu sadece bir (iğ) ana 
iöllf 'erine geçmiş (iv) prensi pal 
el~·rv,·mı diye de alabiliriz ve ma
na değişmez. 

ıes verir. Bunu ( d) olarak alır· 
sak, (iğ + ig + iJ = iğigid = 
With) esas anlamının lecelli etti
ği sahibi gösterir ki (değil) sözü
nün ( J) konaonundaki mananın 
aynım vemıiı olur [SJ. 

(4) Oğ: Bundaki (ğ) de - tıpkı 
(değil) in (eğ) foneminde oldu
ğu gibi ( z) den değiıme olarak u
zak saha anlamını verir ve ana 
kök anlamının sahipten uzak kal
dığını, yani sahibin ondan mah
rum bulunduğunu anlatarak men
fi elemanı rolünü yapar. 

(5) Ut: Bu menfi anlamın vu
kuunu ifade eden ektir. 

Bu analize göre (iğ + ig + ith 
oğ ut= iğigithoğut) ıeklin-

de ana kökle onu temsil eden ele
man kaynaşarak ve baş vokal de 
diişerek ( ğ) ve ( g) konsonları bir 
(w) yarım vokaline çevrilmiş ve 
dördüncü elemanın da konsonu 
düşerek kelime (Without) şeklini 
almıştır. Manası "esası temsil e
den mefhumun bir sahipten çok 
uzak bir sahada vulruu"ndan iba
rettir. 

Görülüyor ki bu kelime dahi 
(değil) ile bir kaynaktan gelmek
tedir. 

Be.şinci Serinin tablo3u 
Şu izahatı tamamlamak üzere 

bu seride tetkik ettiğimiz kelime
lerin etimolojik tekillerini de bir 
tablo halinde, alt alta gösterelim: 

Değil [T. ] : 
Ude [Gr.] : 
Üte [Gr.] : 
Dis [Lat.] : 
Dis [Fr.] : 
De [Fr.] : 
Without [fng.] : 

[5] Bu (th) unsuru, (Divanü 
J(ıgat-it-Türk) te (değil) in aslr 
olarak gösterilen (dağ) kelime
sinde de (dhağ) diye yazdığımız 
peltek (z) ye yakrn (d) şeklini 
hatrrlatmaktadır. 

işte görülüyor ki bütün bu seri
de de elemanlar hep birdir ve 
hepsinde de menfi anlamı yine bir 
(V. + z) elemaniyle ifade edil
mektedir. 

Türk dilinde menfi anlamlara 
delalet eden sonek, edat ve keli
melerin birer birer analizi, Tiirk
çeye yabancı denilen Grek, Latin, 
Fars, Fransız, Alman, İngiliz ve 
Arap dillerinde yine menfi anlam
lar gösteren önek, sonek, edat ve 
kelimelerin bunlarla karşılaştml
ması, gözümüzün önünde ''Güneı
Di/'' teorisinin şu parlak verimini 
canlandmnaktadır: 

"Y cryüz.ünün kültür taşıyan dil
lerinde kültürel anlamları ifadeye 
yanyan aö:zler ve ekler hep ana 
Türk dilinin zengin kaynağından 
kopu§mu§, türlü prehistorik ve 
hi•torik amillerin tesiri altınd al
Jıklan §ekillerin içinde hep Türk
çenin kelime kurulu§ ıekilleri ha· 
kim bulunmuıtur." 

Bu büyük hakikati "Günef -
Dif' teorisinin kanunları, artık hiç 
bir itiraz kabul etmez bir belagat
le ortaya koymaktadır. 

l. N. DiLMEN 
(1) (2) (3) (4) 
eğ + ed + eğ (z) + il 
uğ + ud + eğ (z) + 
uğ + ut + eğ (z) + 
iğ+ id + is + 
iğ+ id + is + 
eğ + ed + eğ (z) + . 
iw + ith + oğ (z) + ut [*] 

[*]Burada tenazur içrn (w) un

suru tahlil edilmeksizin tek bir I 
eleman gibi başa. alrnmıftır. Bu-
nun da bir (İğ + ig) veya (iğ + 
iv) olduğu malumdur. 

.Çift tedrisat 
İlk tecrübe başarı ile 

neticelendi 
Kültür Bakanlığı, bu ders yıh ba-

mda, me~cud mekteblcre umud edi· 
lenden çok talebenin ba§vurduğunu 

görünce, birkaç :yerde yeni mekteb • 
ler nçmıştr. Ankarada da böyle bir 
mekteb açılmış e Türkiye'dc ilk de • 
fa olmnk üıere hu mektebte çift 
tedri!at. usulü tatbik cdilmeğe baş· 
lanmııtı. 

Kültür Bakanlığı, bu mektebte 
yaptırdığı teftit ve tetkikleri sonun
da iyi neticeler alrndığınr gördüğün
den önümü~deki ders yılında, lÜJ~um 
görülen yerlerde, aynı usulün tatbi • 
kına karar vermiş ve hazll'ladığı bir 
programı orta mektcb ve liselere gön
dermiştir. Bu suretle, muallim kadro
suna yapılac k birkaç ilave ile mev _ 
cudun bir misli tal~be daha okutta
rulabiJecektir. 

Bu haberi ya.:r:.nrken çift tedrisat 
yapan ikinci or-ta mektebin durumu
nu gözden geçirdik. Mektebte yalnız 
birinci wııf olarak 16 ıube vardır. 

Bu şubelerde talebe sayısı 570 dir. 
Saat 12 ye kadar sekiz ve öğleden 

sonra 16 ~a kadar diğer sekiz tube 
otriımaktadrrlar. 

Talebenin gidip gelmesi çok gü • 
zel tan.zim edildiğinden tedrisatta 
ufak bir ak alılık olmamaktadır. Mu
allim kadrosu 26 dır. Mektebte güzel 
bir disiplin kurulmustur. Tedrisatta 
olduğu kadar terbiye ve idare işleri 
de talebe velilerinin memnuniyetini 
mucib olmaktadır. Diğer mektebleri
mizde olduğu gibi ikinci orta mekte -
hin de gençlik kızılayr, kooperatifi, 
spor şubesi çalışmaktadır. 

Kızılay kolunun, mekteb direlltörü 
Bayan Nimet'in başkanlığında tertib 
ettiği piyangodan kuılay umumi 
rnerkezine 70 lira nakid para veril • 
mif ve bütün masraflar çıktıktan ıon• 
ra çalışkan, fakat fakir olan talebe -
ye ayakkabı, çorab, fanila Ye bilhas
sa kitablan alınmıştır. Her gün 80 
fakir çocuk mektebte aıcak yemek 
yemektedirler. Sıcak yemekler, halk
evi içtimai yardım ve krzılay merkez
lerinin yardımlariy]e verilmektedir. 

Halkevlileri çağrı 
Halkevlilerin yüksek örnek arka • 

da~larından ve memleketin büyük ka
yıplarından Dr. Reıid Galib, lbnür -
refik Ahmet Nuri, Sami Çölgeçen ve 
Di§ Doktoru Ali Rıza, bayramın üçün· 
cü günü mezarlarında ziyaret edile
cektir. 

Bu büyük ölülerin mensup olduk· 
ları Dil, Tarih ve Edebiyat Şubesi, 

Cösterit Şubesi ve Sosyal Yardım Şu
besi üyeleri ve bütün halkevlilcr bu 
ziyarete çağnlıdırlar. 

Bunun iç.in 6 mart cuma günü sa -
at 14 de halkevinde toplanılarak me. 
zarlarına gidilecektir. 

Ekonomi Bakanlığında 
tayinler 

Moskova Ticaret Konseyyesi B. 
Mümtaz iç Ticaret Umum direktör -
lücüne, mürakıp komiser B. Cevad 
Nizami vekilliğinde bulunduğu latan. 
bul sanayi ve ticaret oclaaı umumi ka· 
·bliğine, iç ticaret dire.ktöni B. Nec

det kredi işleri direktörlüğüne, mü· 
fettiılerden 8. Ekrem iç ticaret eli • 
rektörlüğüne, levazım direktörü 8. 
Zeki müralup komiserliie, ıirketler 
direktörlüğü bırinci mümeyyizi 8. 
Halis levazım direktörlüğüne, mü • 
fettiılerden B. Müfid zat itleri direk
törlüğüne, müf ettit maaYinleri BB. 
Kamuran ve Huluai müfettitliie ter
fi ve nakil uretiyle tayin edilmitler
dir. 

Hava Kurumu Ankara 
şubesinin balosu 

Haber aldığRDıza göre. Hava 
Kurumu Ankara ıubesi 21 mart 
cumartesi aktamı bir balo verecek
tir. Bu balonun mükemmelliği ve 
davetlilerin eilenmeleri için ,im
diden hazırlıklara ha,Ianmrşhr. 

Yeni bütce 
"' 

Varidat kısmı 
Hükümet tarafından Kamulaya. 

verilmiş buluna 1936 büdçt proje İ· 
nin masraf kısmını eVTelce yazın~ -
tık. Bugün de varidat kısmını ya.:.u • 
yoruz. 216,882,265 lira olarak bağ _ 
lanaıı masraf büdçesıne mukabil va
ridat büdçeai 216,890,000 lira olarak 
teabit edilmiştir. 1935 varidat büd _ 
çesi ile 1936 varidat büdçe pro1e~i 

arasmda bir mukayese yapılacak o
luna; hay•anlar ,·~rgisi haaıle.tında 

6,350,000 lira., kazanç vergisinde 
S,100,000, gümrük vergilerinde 
3,230,000 muamele vergisinde 
3,100,000 inhisarlar hasılatında 

2,300,000, muvazene vergisinde 
1,220,000 Muaul petrollarmdan ah • 
nan hisae de 300,000 liralık bir 
fazlalık tahmin edildiği görülmekte
dir. 

Buna mukabil de dahil; istihlak 
vergisi hasılatı 2,715,000 ve iktisadi 
buhran vergisi 720 000 lira noksan 
thamin olunmUJtur. 

Hava kuvvetlerine yardım vergiai 
ha11latı 3,500,000, 

Buidayı koruma vergisi 616001000, 
Haausi idarelerden alınacak ver

gi farkı da bir mil:yon lira olarak tes
bit edilnüıtir. 

Arazi •e bina vergileri hasılab 

hazirandan itibaren hususi idarelere 
brrakrlacağrndan yeni varidat büd • 
çeıi projesinde bu '\'ergiler hasılatı 
gösterilmemiştir. 

Hükümet mülhak büdçe ile idare 
edilen dairelerin de 1936 büdçe pro· 
jelerini Kamutaya ''ermiştir. 

İki tayin 
Gazi terbiye enatitüıü tabüye mwı'

limi ve eıki ziraat umum direktörü ZiJa. 
ni ikinci umumi müfettiılik ziraat mü .. 
virliğine ve Tekirdaf baytar direktörv 
Şevki ayni müşavirlik muavinliğine ttt· 
fian tayin edilmi!lerdir. 

Şirketi Hayriye tarifesi 
Şirketi Hayriyenin altı aylık tarileai 

ekonomi bakanlığı tarafından tetkik edi
lerek tadil suretiyle tasdik edilmi§m. Ye
ni tarifede halk lehine ehemiyetli uau
lama vardır. Bu ucuzlama ikinci mmtaka. 
birinci kmmda yapılnuıtır. Bu lasımcb. 
Emirgan. Kandilli, Anadoluhi&arı isk.~ 
leleri vardır. Bu iıkelelerden Köprüye 
gidip ıelme: Birinci mevki - 30 dan26 
kuruşa, ikinci mevki - 2S kuruıtan 22 
kuruta ve Köprüden - bu iakelelere gi
dip gelme: Birinci mevki - 32.5 elan 
28.S kuruşa, ikinci mevki - 27.5 dan 
24.S kuruta indirilmiftir. Yeni tarife 
dün /stanbula tebliğ eclilmi!tir. 

Sağlık Bakanlığının büd-
cesinde münakale 
Sağlık ve sosyal yardım ba

kanlığının 936 yılı büdcesinde mu
nakale yapılması hakkında bir ka
nun li.yihasmı hükümet Kamuta
ya vermiıtir. 

1\.redi k0<)peratifl ri 
Esa" mnka,·elcnaıne formülü 

hazırlandı 
Kredi kooperatifleri kanunu m\ı • 

cibinc::e hazırla1lln&aı lazım gelen e • 
saı mukavelename formül projea1 
Ekonomi Bakanlıiı mütehawslan ta. 
rafından bitirilmit Ye Bakanhim ta.s
dikinden geçmiştir. Bayram erteai 
Bakanlar Meclisine ıunulacakhr. 

Formül Bakanlar Mecliaince ta.-. 
dik edildikten sonra mevcud kredi 
kooperatifleri umumi heyetleri der • 
hal toplantıya çağınlacaklar Ye ko~ 

operatifler bu fevkali.de kongrele -
rinde kanunun emrettiii yeni tekle 
iatihale kararı vereceklerdir. Yeni 
teldin mart ayı iç.inde ta....ıaaacaiı 
kun-etle umulmaktadr •• 

Sabt kooperatifleri Ye lairlilakri 
eaaa mukavele formiil projesi de ha • 
zırlanraıt• da henüz t.aka.aiık Ma • 

kamm1n tasvibinden 1reÇ111emtı.lir. 



SON DAKiKA: 

Havas, B. Eden in zecri tedbirlerin 
artması lelıinde olduğunu bildiriyor 

İngiltere, t talyanm Milletler Cemiyetinden ayrılma
sı ihtimalini sükiinet~e karşıladı 

Cenevre, 2 (A. A.) - Milletler 
Cemiyetinin bazı mahfilleri ltalyan
lann kazanclddan ukeri zaferlerin 
göriifme üzerinde çok miihim bir te
mi olacağım tahmin etmekte. öteki 
bazı mahfiller, bu anda lngı1izler, 
bu zaferlerin siyual yankılar yapnu· 
yacajı fikrinde buluftmaktadulu· 

Aynı 1118hfiller, Roma hüldimeti
ni, askeri muvaffakıyetler kazan· 
mak auretiyle Milletler Cemiyeti ka
rarlan üzerinde tesir yapmak iste
nwnit olmakla ittibam etmekte Ye 
Omekizlerin vaziyeti hitarafhlda tet
kik etmeleri ye Milletler Cemiyeti 
premiplerinıe tadık kalmalan lizmı 
aeldiiini eöylelftf'kt,.cfirler. 

lıalya ıetebbüate bulunactı 1• mı? 
Ceoene, 2 (A. A.) - Milletler 

Cemiyeti mahfilleri, kalyan zaferle
riaiD ehemmiyetini kaybetmekte •e 
a.... hükimetinİD, ianlaşmulığm 
..... temin eclebildc çok mühim 
tliplolmtik bir tetebbtis yapacatau 
... • • etınektediı ler. 

B. Eden secri tedbirlerin ıid -
"'111endlrııme.ine ıara/ıarmıt 

Cenene, 2 (A. A.) - ffa't'M &• 

im- muhabirinin öireJldiiine p, 
~ r.den ltal,anlarm H .... iltan. 
da bundddan saferlere rağmen ltal
,.,. ..... w:ri tdirlerin pldet. 
lendirilmeaine taraftarda. 

Haber almdığma göre, Cenevrede
ki bir çok delegasyonlar ve hele ln
giliz delegaayonlan ltalyonlarm On 
aekizler komitesinin toplanb arife
linde mühim ukeri hueketlerde bu-
1.makhuamundeki karanm ft ltal
,.. onlalarmm kazanclddan zafer
leri aüriilt6'6 bir tanda nefir ve ilin 
ebn rıisıi a.effe karşdamalctachr1"". 

l 3 ler komiıeıi de toplantı~·" 
çağırılacak mı ? 

Cenevre, 2 (A.A.) - B. Flan 
den 18 ler komitesinin göruımele· 
ri esnasında yeni bir uzlatma 
formülü bulmaya, teıebbüı ıure· 
tiyle avqa nihayet yerdmesıni 
ve bunun için 13 ler komitesinın 
toplanmıya çağnlmaıını teklif et
miştir. 8. Eden bunu kabul etmit 
ve 13 ler komiteıinin yarın top
lanmasına karar verilmiıtir. Bu ko
mitede zecri tedbirler meselesi bir 
kerre daha gözden geçirilecektir. 
8. Eden bu uzlasma gayretleri 
s~ a cı ·tı ~ 1 takdirde lngilterenın 
petrol ambarga.una munfakat 
edece;;.'ni teyit etmiıtir. 

18 ler konan.ileırinirı ilciMİ 
ıaplanıuı. 

Cenevre, 2 (A.A.) - 18 ler 
komitesi saat 16 da tekrar toplan
mııtır. 88. Eden Ye Flandenin de 
iftirak ettiii celse aleni deC'dir. 
komite enel emirde me'VCUd zec.. 
rl tedbirlerin tatbikab m.elesile 
mefp olmuttur. Eksperler komi
tesinin bafkam olan lıveç delegesi 
V eatmaD bu hulUlta bir rapor oka
muttur· Celse de'RID etmektedir. 

lngilıere lıalya'nın Cene11re'den 
çekileecği haberbıi ıükünla 

karıılıyor 

Londra, 2 ( A..A.) - Royter: 
den: 

Hakkında yeni zecri tedbirlere 
karar Yerildiii takdirde ltalyanm 
Milletler Cemiyetinden çekileceği 
hakkındaki haberler Londrada aü
J,l\.,la kar-ııhl'rn.,' 'ada. 

Kıral Corç Elen parlamentosunu açtı 
Atiaa, 2 (A.A.) - Parlamento ba 

....... töreale açıbmtbr. Kıral ...... 

... IDCe mı~•l•i' ,..U. etmitlw Y9 

.... eaat 11 .. ,.._ laral, ....... 
na " cUaaeP:ileriD aireldi alkqla .
ri,le ~bl'. 

ıc-t açq autkana ..-erek, aaa • 
p•em tıemel olmıyaa lailriiml•Jaia 
ft -'eket müdafH-ID ailam • 
lafbnlma....- ıerek oldaj1ina ~ 
mit. Ygneniıtanm yabaacı d..teder
le olaa miiaeeebetlerinia aüik-'· 
liliai ft memleketin clott devi..._. 
ltaila:raa ••'•fl"Alara olan eadakati
llİ aalatarak IÖzl_.. ,öyle deYUD 

•tmİflİı 
" - Hildimetin Balkan paktma 

atfettiği 1a..- elaeamÜJ9tİ bilh .... 
kaydetmek ---. Yaaaniıtan ba 
pakttaa INıllrenlar ............ talrftJe
.mi " INıllre• alatlarmı bailı:raa •· 
la .......- ...-.eebetlel'inin b--9an 

IOlll'akİ inkiıafım itilDatla ........ 
teclir. Bu uluların terakldti ft nfa
lu bu miiaatebetl• ea;retİDcle t.mia 
eclilecektir.,, 

Kıral, laikümetİli, ......ı.kette .... 
... u:raea laayatma prçekl.,tirmek 
için 7apbiı saJNtlerclen, fakat bana 
elde etmek için çok ,.,.._. yapılmak 
...-tilüadea baUetmit. cleYleti lna•
wtle eline alacü bir hüldimetİD lü • 
zmnana aalatmqtır. 

Uluean bu çok mübrem ihti7acım 

mebualarm kar1ılı1a~daa ıüphe 
etmecliiini eö,.liyen kıral, ba ••tan iti
ni baıarmak için ton :rirmi ,.ı için • 
deki parti a:rrılıldarmm neticeai olan 
sorluklan meltualum ,...ecelderin· 

den emin balandafaaa ilift etmit ve 

ıeçmiıteki a:rnlddarm unatalacaiım 

amduian• IÖJli,.....k lıoplanbJI açtı. 

*m• bildirmıştir. 

Nevyorkta binltlce asansörcü 
grev yaptı 

N..,..,..k, z (A.A.) - Asamör itçi- Sendika icretktiaita artbrduwau, it 
__ ... ......:_:_ .......... ittMnektedir. 

leri, otel ıoraon&.n ft a.tb bur itçi- -uwnuau Nn:rod. 2 (A.A.) -A.•mör me .. 
..... ilia ettika.i ..... ........ edilmi

,... bir mıbette artmakta" N~·un 
WiJik bir kumanda 87* sillüie ... 
.- ......... ... .... t. ılir. 

8itüa pce. S•ctib liderleft. Witin 
fllaria ~ "...-ıw , ......... 
... ,. darclarmak için .. ,... taıfet· 
•ıı r& • ...._.. polis aım•lan ~ 
lllİ At-· ......... ,....... .... ................................ 

C.... Wbı ılli e.kdinle 1&0.000 ._ 
,.. ... 11.000 .. fazla ............ 
................... br. 

.............. peft ....... .. • .,. reiti 
Newyorkta ........... ... ... mi:retl" .......... 

··Güneysu" kurtanldı 
Teldrclat. 1 (A.A.) - Puar ak • 

.... ~ ....... Wlel• p•mcla 
k1lllDA otaraa GiiDe:rla ba l&bala p • 

lea talalüi,. ile eaat ti tle kwtarll
mqta'. ~ lstultal'a JOll·-... 
tir • 

DIŞ BE LER 
JAPONYA'DAD 

ISYAND AN SONU 

18 LER KOMiTESİNİN TOPLANTISI 

ltalva delege göndermedı .. 
•. fakat Havas 1n 

to1,Jaııtıya büyük 

•• 
Prens Sayoncı 11en& 
başbakanı ftq/İ1' 

edecek 

B. Eden'in •J••"M ,,.ı,,.ıJI el• 0.7'i lleyl'U. lıir hrilımirıiı 
/detıl ,,....., «.ı.W GOi 

( •• ı. ;,.a wql"""') 1 
...... da 18 .... komitetİ niti v ... 
koneelloe ile ıöriipaift6r. F......- " 
inciliz delegeleri öile ,.meiiacle .. 
bulapnutlardır. Umami intiba, HCrİ 
tedbirlerin tıddetlendirilmeai hakkm· 
da lqiltere tarafmdaa bir tıeldifte 
balunalmaaı beldeaemiyeceii merke
zindedir. Şimdi petrol ualtarıota me
eeleai ikinci aafta gelmekte olap 
Milletler Cemiyeti asaaı balanan 
deYletlerin İtalyan s...ıı-me lhaaa· 
tarım kapamalan bnlrlnlan sözdea 
geçirihnektedir. 

Parla, 2 (A.A.) - Pöti Jmnal ı•· 
zeteainin Cenewe muhabiri, ltal7a ... ~ ........... ~ ..... --=··· ........... , ......... . 
........ :ramnaktadır. Ç8akl, .. .. 
memleketi•, ilaracab k•tilderl ~
dirde, lta19 piJUUIDID çaa...ak 
amerikalılana eline seçeceiinl • • 
flhaenolc t,öyle bir harekete ablmak il-

tMD ırekteclirls. 
Owr .... -. tmçre•,., A. ........ 

"T•':ra, A.lmaa:ra'P ft Macariataa'a, 
ital,... rallarmm kaçak _..ti,te iL 
haline enıel olmak üzere, Cennre
cle tedbirler almacaiım eanmawbr. 

,......,. ,,.,,,., ........ su. -
yoada - Ondeı BB. Soro • P • ......... , 
Ar'-'a: BB. Fı.ıtdea • pq.tri 

SURiYE DEKİ UZAKŞ~f!K'TAı 

so v AZlYET Sovyet diplomatik kuriye-

U mumi grevin yakın· sine suikast mı 

d b
. . ol ~ 2 A.A.) - Ulaabator'dnD a ıtecegı um uyor bilclirildiiine ,.., Maapko'DUD 21 .... 

Kadü, 2 (AA.) - Şam'daa Wldi- •t wihli protetto notuma Moplialan 
rildijiae SÖ"t Sariye fnkalade komite- tarafwla YSilea cevabta. IMa notadnki 
ri. dün kabine azalan önünde, nuyoan- bütün ibtimeU. eerla edih-lıte " toD 

....... llııidhlllfi ---=---=-=- .......-L!tl litt blok bqkn• H..- 11- Ekttui _,_ -
_, •• a.ide .... pili laidi..a..ia meni için 

ile bir ~ bulunmuıtar Sual•· icnbedlıli te6irllri almak -.. bir M• 
iına .... ıöritme çok iri bir ...... .... .... ,_ tıefkili İl' ........ . 

inkipf etmektedir .. umumi ..... ,... te.IMırMsktaa ................... . 
kanda biı.cektİI'· Naa>"onaliatl•, ~ a.. .-, Harllia'tleki P.,. mnk•mlan 
nia Filittin de ......._. olmak üeN Wİ· "t konsolo diı>· 
tün arap .-aleketlerinde ve Paria'te lomntlı ..nlD aCitinn toYJteklll'J'lleri~ 
Suriyeli koarclotl•r vuatui,.le ....- • ._.. pek ,.._ llir tecarizde .._ 

edibneıini iatemektedirler. ...,. ................ S. ......... mtiW japoalardaa batb ...,.. ....... 
Gre'N plince. Şw'da Halep'de a. na da php-kta olduia .......,._. 

ma'da " H..-'ela u••mi eanu. ..,_ WarefİM a..di edihnittir. 
etmektedir. Polis, Lümua'cla 10 ..... 

federaa,.oma ~.Tası. ...... ._ 
vam etmek .... iN taabiirler u•va• 
,.. ialim • ...,_,...milli_... .... 
ailmeka.dir.~ hatmcla ..U llQ· 
nldar ........ 

f kİ tanlf U)'Uftu. 

Ş..., 1 (A.A.) - Fevkalide ......1 
..... 5ariJe .. ,....deri ........ ... 
....... oldaP Wlclirili,.-. Ba ........ ,. ........................ -. .. . 
....... ,...... ...... ft .... ,..... ............... ...,.. ..... . 
lrnk nahı •RM ...._. Wr nh.-,... 
-'ı ifla P..U. sül•ı:ektir. 

inkılabımız ve İran 
gazeteleri 

T ...... 2 (A.A.) - 1...-W ..._ 
harekeli- ... olap ..., - ••siıet 
paet ... iaia m+.'elm ..,_,... T ... 
rum llntbca pnteleri ... nWnıltlııitÜ 
Titld,..U. Atatlrk'ia idanti sltmda .._ 

~ Wi,ük - ww. lawetmdd. 
" TlrlliJ9 ile bu nra....wn doetlak 
ftM • İJet ............. Mksıar 

..... ........... iki .... idanei ... .... ilerleme,... .. ..-..r1a,. 
ri,.. m INmlrketin WriWriae llemi
yea .... pzdanm ebemi,.ale ka,.,. -· 

( .... , .... ..,,.,., 
Tokyo'p aeleceli•hr '- tarila
tea ince keltizenia tıılriH ......,, ... 
biç hir karar alm•.,.nkbr. 116-
kümet yaptılı bir tehliide llltüa 
mühim mevkilere ,.m Dllar ı~ 
tirileceiinl bildirmiıJtir. Yeai hu 
kümet, lmnetli bir laüldimet ola
cak •• yalan ordu,. dayama.,a
cakbr. 

imparator ayalda..,. ~ 
ainde ölen bekanlara banlan teb
cil için yeni unnnlar Ye aipala• 
ftnlittir. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Ro,ter A
janu bildiri70r: 

Prens Sa1onci Tokyoya aelmit. 
ve hmust konseyle bbine but
nm toplanmq bulunduiu saraya ........ : .... 
•~r. 

Uaul ıereiince, .praa S.JODCi 
hafbebnı taJin edeceldir. Fabl 
YUİJetİD ppraflidılı clola""7ie 
ba taJinin bir kaç sinden ince 
yapdacatı belden ........... 

Japon suetel..me ıönt .._ 
nun fikri, "eon badi8enin ..,.1 
aiatmnde hüküm aOrm bcJ.mLWc. 
tan Ye bir çok aenelenlmberi de
vam eden ıiJ&Si infuahtan ileri gel
difi., merkezindedir. 

Deniz partiai, kabinenia. sal· 
lam temellere dayanan bir ..,... 
ıücleceii mükteclir. w milb •ida
faa meselelerinde ..... el bll
iilere sahip kimael.den luanllma-
11 gerekditini .aylemektedir. 

Blr ıubay daha inıUıar etd 
Tokyo, 2 (A.A..) - Oçindl 

piyade alaymm depo tefi binbatı 
T.a.ake Amana, uileria lmndiat 
- -net ........... zn'tf t 
bele~lrenc&.1-. 
aul sayarak intihar et-ittir. 

ISPANY A'DAı 

Halk cephesi Madrid'de 
büyük bir tezahür yaptı 

....... 2 (A.A.) - Dill ........ 
heti ...................... Wr lıealaiir 
,...,..._,m. Teaılaiin iftirnll ıi•h İll 
ellerinde cu._-iJet ..,,..i,.. ...... 
wphat w ........_ .. ~ l 1 _. 
,...... Kadınlar ................ ........ 

Sotpliatlideri Lnrao KM-U.., .._ 

rid Wecli:re NİIİ Pedro Riko " ,- 11-

çilea Mlk ceplıri mı• ı lın .,_ ha 

.... JiriiJor!llJ& B. ~ .... -
kaW edilen .. ..,. ............. . 

ntpl •m iateclikleriai .......... w 
malabra tevdi etmit•· ........ --
8. Aaaa .. ._ ç4 ........ ... 

"Wnlalla ............... ....... 

Htıllı eeplte.W.. Jlaferi el~ 
llaılrid' de 7f11J11an Wr .. ....., 

Bayramın birinci günü göksünüzü Kızılay rozeti ile süsleyiniz 
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ı atbuat hukuk 
Yabancı gazetelerde okudukl ımız tarihine bir bakış 

ltalyanlar Şimal Cephesinde 
l>e)lli r.r.,-al il'Uat•nnin laerp a7-

..... olap .son ......ıarla 1U11nca 

fl'llÜild•t flabepafan'dalti itQlyan Jıuu
ntleri ile beraber •ulunmuf olatt 
Mortimer Durad, ıimal cephesindeki 
hare.fftler 'ltakfrmdcı yasdığı bir ya· 
111lla di~or ili : 

c Eritre ve Etyopya'dalri ita1yan 
kuvvetf erile dört •Y bet'aber bulun• 
duktan aohra timdi lngiltereye dön. 
mÜ§ lbulunuyo?unı. 

Bazen bütwı bir ciiıı Ras Gakaa'nın 
takim§, ta.kışt.ınnq aıkerleriııe refa· 
kat eden çıplak ayaklı A&kari ile 
beraber yürüdüm. 

Miihi .mat sandıklannm yanıbatın· 
da kurulmu~ an aiyab ıgömleklile:rin 
çadırlarında geceledim ve Koııt Cia· 
no'nun « La disperata > filosile uç. 
tuın. 

Şimdi İtalyanlara kar~ı phsi büyük 
bir dostluk hissi besliyerek vatanıma 

dönüyorum. Beni kendi konservele· 
rimden yemeğe bırakmıyarak kea.di 
yiyeceklerinden ikram ederek ağırlı· 
yan zabitlerin gösterdiği doıtluk kar· 
1111ında ben mem!eket1erimiz arann· 
daki sıyasal gergiuJiği unutmll§ bulu
nuyorum. 

Fakat §İmal cephesi.ade Amba ara· 
dam'm ahnnıası ile neticelenen ve 
Raı Mulu&eta ordusunu mahvettiği 

bildirilen ileri hare&ıetin duraklamış 

olduğuna eminim. 
Mareşal Badogliyo, Boia vadizine 

doğru ilerliyecek ve yağmurlar baş· 

famad.an Amba Alagi'yi alacaktır; 

fakat bu, uzun bir sıı;rayı§ln aon 
hamlesi olacaldır. 

•. Dünyanın en iyi tırmanR:tlan o· 
lan Alpini kıtnlan burada çok iyi İ§ 
görmüşler ve iptidai habe§ kuvvetleri 
bunlara karşı mukavemet göstereme· 
mişlerdir. 

Amba Angier'de babeşlerden zap
tedilnüş bir yığın silah gördüm. Bun
lar, eski franıız ve İngiliz silahların• 
<lan bir antika kolleksiyonu idi ki 
bunların zararı Ü:zerine atılandan zi. 
yade atana dokunacağı muhakkaktı; 
pek zavallı şeylerdi. 

Bir defa Askari'lerini dağlık bir 
arazide taamıza geçiren İtalyan al· 
bayma zayiatın fazla olup olmadığını 
aorclam: 

- Zayiat hiç olmadı; dedi, çünkü 
vakit bulamadılar, silahları fırlatıp 

1es1im olmalan bir oldu." 

'Tigre alanına rahat ve kolay gi
n,mesi, da.ha ziyade İtalyan sıyasal 

büroııuıum bir muvaffakıyeti olmuı

tur. Burada italyaalar Napier'nin 
1868 de yaptığmı tekrarlamışlardır. 

Şimal cephesinde italyanlarm ha· 
kiki düşmanı, ara%idir. Burada ital· 
yanlar, gayet iyi yürüyen, ufak ha 
be~ kabrlariyle bütün techizat ve mÜ· 
bimmat taşıyan, gevşek taşları yu

varltyan ve daracık keçi yollarmda 

kayan ufcı.k yapdı ve çevik A&kariler 1 
&e:.yesinde &liratle gidebiliyorlar. 

Fakat ilerJeyiıtea 60nra yeni stra-

tejik vaziyet alınmak luongelince reketinde ben, irtifalarıaa tamamiyle 
güçlükler baıgöıtermekteclir. O za- tahmin edilemediğini, bunun için la· 
man aağlam yollar yapmak ve onları sun gelen tedbirlerin alınmadığını 

iyice muhafaza etmek suretiyle bu görmüttüm. 
sarp memlekette levazım katarlarını Albay Maryotti Degiace Karra 
yürütmek bir me"le olmaktadır. Sebat'ta, önceden tehlikeden haber-

Şimali Habeşistan, büyiik diken· dar olduğu halde askerlerini bir pu-
lerle dolu bir kaya ve toz memleketi- suya düşmekten kurtaraınamışb. 
dir. Birkaç mümbit ova ve vadi mÜs· Ben, buradaki merkezlerde asker-
tesna olmak Üzere bütün bu bölgede terle subayları bu kabil hareketlere 

ben, gölge verecek bir ağaca bile rı~--------.r--::-~-----• 
rastgelmedim. Burada en çok görülen Asınara 
nebatlar, 30 kadem boyundaki bir ne- 'E R 1 "f R E' 
Vi •iaçla iri dikenli ve kalın yaprak. Mi Ugri •' - . 
h frenk İncirleri (kaktüs) tür. Bura· 
da t.abiatin manzarası fecidir. Bir iki 
milinde arazinin irtifaı birdenbire 
yükselir ve arkasından gene ebemi· 
yelli surette alçalrr. Cepheye malze· 
me &'Öndermeğe yanyan yolların bir 
tarafında sarp dağlar, öte tarafmda 
da korkunç uçurumlar vardır. Bu yol· 
tarı yapmak ve muhafaza etmek İn· 
san kudretinden daha fazlaama ihtİ· 
yaç göstermektedir. Hele yağmur 

mevsimi başlayınca bu zorluklar bü.
bütün artacaktır. Bir defa bir kam· 
yonun içinde giderken tekerleklerin 
çamura batmaması için yola taşlar at· 
mak lazımgelmişti. 

Geçerkeıa yollarda bir takım ame· 
le gruplarına tesadüf edersiniz ki 
banlarm vazife.si tozları kürek kürek 
uçunıma atmaktır. Çünkü blD'alarda 
bir takım granit tqları vardır ki ko
layca toz haline gelebilir. 

Küçük yolları bir tarafa bıralunız, 
ben, cepheye gidecek ana yolların bL 
le yağmur mevsiminden önce tamam
lanabileceğine kani değilim. 

lkiM:ikinun ortalanna doğnı Mu
aa-.va' dan Dekamere'ye kadar olan 
yol, yeni bitmek üzereydi. İtalyan. 
lar, Eritreyi qgalleri albnda bulundur· 
dwdan 40 yıl içinde burada pek az 
faaliyet g · ermişlerdir. Hila, eııki 

smır ıiçinde yapılması icab eden bir
çok yollar vardır. 

Şimdiye kadar Tiğrede ilerleme 
hareketi yapılmıı ve başarılmııtır. 
Bundan sonra elde edilen her mil için 
birçok miiıkülat bat göstermektedir. 

Bu ileri hareketinde her hamle, 
bir evelkinden daha kısa, her ıaflam
la§brma İ§İ, daha önce yapılandan 

daha devamlı olmalıdır. 

Şimdi ıitalyan askeri haerktelerİ· 

nin hızlanmış olmasından yollarda 
çah§tırılan kıtaların daha artmJdıiı 

anlaşılmaktadır. 

Maka.ilenin zaptından sonra mani· 
alı yollarda yürümek hususunda bu 
kadar mehareti olan Alpini askerleri 
mütkülat içinde kalmışlardır. Şimdi 
Alpini'lerden bir tümen daha takviye 
kıtası gönderildiği için. belki de dağ· 
lık arazide ilerlemek İ§İ göze ahna· 
bilecektir. 

Bu arazide bugünkü taktik tama· 
miyle tatbik edilememektedir. Ma
kalle,ye doğru yapılan ilerleme ha· 

Şimal cephe.indeki son harbl_... 
7apıldığı yerleri gö.teren harita 

ahttıracak talimgahlar bulacağmıı u
muyordum. Halbuki bana buna lü. 

zum olmadığını, çünkü bütün aubay
larm yıllardanberi sömürgelerde tec· 
rübe görmüf kimseler olduğunu aöy
lediler. 

Zannedersem Maryotti on altı 1e11e 

Libya'da buhmmuıtur. Maamafih. 

Libyadaki taktiğin, buradaki taktiğe 

uymadığı muhakkaktır . 

Bir İtalyan genel kurmay ıubayı 

bana buralarda kıtalarm azami aür

atle ilerlediklerini söylem.itti. Halbu

ki üat tarafı dü§ntan İ§gali altında bu

lunan bir boğazda süratli hueket bir 

çılgmlıkt.ın batka bir §ey olmamak 

lazımıelir. 

Yeniden baflıyan barbı, İtalyan as

kerleri İyi karıdıyacaklardır. Çünkü 
manoYiyetleri yerinde olan bu asker· 

ler; hakiki bir harb yapmak arza• 

aunda idiler. 

Askari'lerin bundan aonra yapa· 

cakları harb, çok çetin olacaktır. Si-

yab İtalyan askerlerine kumanda e

den bir subay, bana, bunlann kendi 

hemşehrilerinin habeşler tarafından 

fena halde hırpalandıklarını gördük.. 

lerini söylemiş ve demişti ki: 

- Artık bunlan tutmak mümkün 

olamıyacaktır. Bunlar siyah derililer

dir; her he kadar bizim elimizde la· 

]im görmekte iseler de gene içlerin. 

de tabiatin verınit olduğu bir takım 

karakteristikler vardır. Bundan son-

ra bizim siyah askerlerimizin düş

mandan pek az esir alacaklarını zan

nederim.'' 

Hukuk ilmini YCIJlma ku.ruın.t.1M1n 

seri konfe, aıısformda, türk gazeteci· 
tiğini tılahaddT eden ve ta111t bir etiiJ 
neticesi olarak hazırlanan bir konfe· 
rans verilmiffir. Konaşmayı aynen 

sütunlarımıza alıyoruz;: 

Hukuk kitabları matbuat hüriye
tini; her istenilen şeyin gazete, yahut 
kitab vasıtasiyle yaztlma ve neşredil
me hüriyeti diye tarif ederler. Bu el
zem bir hüriyettir. Çünkü, matbuat, 
öğreticiliğin en müeuir vasıtası ve 
fikri ilerleyişin en kıymetli yardımcı
sı ve rehberidir. 

Ancak, matbuat 
hüriyetlerden daha 

hüriyeti diğer 

ziyade suiisti-
male müsait bir hüriyettir. muzir de 
olabilir. Bu itibarla dünyanın her ta

rafmda hususi bir zabıtaya tabi tu
tulmuıtur. Fakat, bu tahdidler mat· 
buat hüriyetini ortadan kaldırmağı 

değil, amme nizamının muhafazası 

baknrundan doğurabileceği zararla
n bertaraf etmeğe matuftur. Çünkü 
matbuat, halk yığmmm düıüncelerine 
daima hakim olduğu, efkarı umumi • 
ye denilen kuvveti o hazırladığı ve 
temsil ettiği için topsuz, tüfeksiz ve 
fakat daha tesirli bir kuvvettir. Onun 
fikirleri hazırlayıcı ve halkı sevkedi
ci ve sürükleyici kudretidir ki dik. 
kat gözlerini kendine çekmi§, her ele 
verilmiyen biT silah, herkesin taYsİye 
edebileceği müessir bir ilaç gibi abş 
veriti, faaliyeti bazı kayıd ve §artlara 
tabi tutulmuttur. Yani, hükümetler, 
matbuabn mühim faydalanna muka
bil, gizli maksadlı fena ellerde halk 
yıiınmı §aşırtan pek çok da zararlı 
misalleri kartmnda vazifelerini ha· 
tırlamışlar ve amme hukukunun mu· 
bafazaıı için iyiye yol açan n fak at 
fenalıklara mani olan kanunlarla 
halka matbuattan gelmesi melhuz za· 
rarlan önleme tedbirleri almışlardJr. 

Vazü kanunlarca cürüm .sayılan 
matbuat vakalarmm tecziyesi için 
müracaat edilen unsur1ar üç ıiıtem ha
linde görülmektedir: 

1 - İdareten tecziye. 2 - Matbu· 
at cürümünün mevcud olup olmadıiı· 
nı jüriye tayin ettiren çok mütfik ve 
yumufak yol. 3 - Alelade ceza Jau.. 
kukunu tatbik •İstemi. 

Matbaat büriyet:inin zabıta•• ba 
sistemlerde iki zümre tedbirlerle W• 
cuda cetirilmiıtir: 1 - Tab'dan evel 
tetkik (aanaör) tatbik eden mani feci· 
birler. 2 - Neşirden aoııra; ceraiın 

irtikabına teıvik, devletin ve umumi 
menfaatine kartı neşriyat, eıhaaa kar
§• ceraim ve bilhasaa rejimi« bakı· 
mından aykınhklar için tatbik edileD 
tenkili tedbirler. 

Matbuat hüriyetinin hususi zabıta.. 
ya tabi tutulması, matbuat büriyeti• 
nin tarihi tekamülü bakımından ken· 
di hüriyetinin :ınnanıdır. Çünkü, o. 
nun çocukluğu iatibdad devrelerine 
tesadüf eder ve bu devrede tatbik e
dilen uıul idareten tecziyedir. Bu u
sulün karakteristik vasfı gansürdür 
ve tecziyede matbuat cürümleri için 
konmuş muayyen cezalar yoktur. Bun· 
lar sadece keyfi ve indidir. Şu halde 

bu keyfi emirlerden kanuna geçi,, 
onun hüı·iyelıdiı·. 

DU.nya matbuat tarihinde ilk ka· 
nunlaşnıa. y. ıni ilk matbuat hüriyeti 
Fransada hu:. tku be§er beyanname· 
siyle doğmuş ve ilk dafa 1791 tetki· 
Jatı egasiye&iyle ilan olunmuıtur. Bu· 
na göre; "hüriyetİll auüatimalioden 
dolayı cevab Yermek ıartiyle b.er 'Ya· 

tandaı serbestçe söyliyebilir, yazabi
lir, tabedebilir." 

Böylece bir çok sıkmblardaıı &on• 

ra onun lüzumlu kayıtlara bağlı ota. 
ırak ele geçirdiii hüriyett, bu doğdu· 
ğu memlekette devamlı olarak süriip 
ı-itmem~tir. İnkiJabın seyrine gore 
yol alm1ş; kah yürümü,, kah uyumuş, 

ve hatta seııelerce yan ölü bir ha1de 
kalmı~tır. Hele bir ara1ık Napolyonun 
imparatorluğu zamanında öyle M'kı 
bir istibdad devresi geçmiştir ki bü
tün gazetelerin sayısı dörde indirit. 
mi~ ve kendilerine tahammülfersa a
ğır takyidat ve tahdidat konmuştur. 

Bizde de nizamlı ilk matbuat ha· 
riyeti gi.ya 1864 • 1280 tarihli ilk 
matbuat nizamnaızıes.iyle başl~. 
F aka.t bu nizamnameye riayet F 
aada olduğu sibi çok '&Ürm~ gene 
Fransada olduğa. gibi nizamdan e•el 
hükümdarın keyfine göre indi emir
lerle idare olunan matbuat, tekrar 
ayni keyfi emirlerin esiri edilmiştir. 

Nihayet uzun ve kısa fasılalarla 

biribirinio ardından ginden milletler, 
hakimiyetlerini bir çok safhalar ge

çirdikten sonra büsbütün ellerine al· 
dıklan güııı, ağızları ve kafalan de
mek olan matbuatın da hüriyetini tek· 
rar ele geçirm]~ler ve kendi kanunla· 
nna uygun serbestçe neşriyatta muh· 
tariyet kazanmışlardır. 

* * * 
Harb aonuna kadar; ona tek-ad. 

düm eden seneler içinde, bir iki mem

leket istisna edilince, diğer memte. 

ketlerin matbuat kanunları karakter· 

Jeri için liberaldir diyebilirdik. Hepsi 

de her vatandaıa ıazete ne§l'İ ıhak

kını vermekte, hepsi memleket s;ya

ai partilerinin fikirlerini terviçte ga

zeteleri aarbest bu-akmakta, hepsi de 

llİyaai, idari, içtimai .,e hatta ibrii şe
kilae olmak üzere dirıi tenkidlere İm· 

kan vermekte ve gene hemen hepsi 

de tab'dan evel teftit ve muayeneye 

tabi tutulmamakta idi. KaDuni tahdi

dad 7ahuz; imme haklariyle şaluuı 

hukukunu, kıraJ veya reisicamurwa 
phs ve tahsiyetlerini korumak, hü
kümetin iç ve dış aıyasasıru ve icraa
tını müıkülle§tirmemek, hükümetin 
siyasi muvazenesiııi bO'.Zdurmamak, 
elhuıl mncud kanunlara karşı bir 

taarruz yaptırmamak için konmu~tu. 

Fakat bu liberal kanunları, harb 
sonrasmın yeni rejimleri tamamea 
değiştirdiler ve kendi Tejim hususi
yetlerine ve anlamlarma uygun al· 
buat kanunlan yapblar. Çünkü bu 
kanunların bünyeleri, büsbütün baş-

ka ve özel vasıflı rejimlerine uyma-
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tedir, telaşlı garblı bunu idrak etmiye çalış
sa iyi olur. 

~eza, doğudaki adam, hayatın herhangi 
bir hal ve şekline olduğu gibi, kendi haya
tına da fazla bir ehemiyet vermez ve ölüm, 
onun için, öyle üzerinde durulacak bir hadi
se değildir. Çünkü ölüm, hayatın içinde bir 
mazruf ve onun tabii alelade bir safhasıdır. 

Doğu'daki insanın bir türlü akıl erdiremi
yeceği ve dindarlığına sığdıramıyacağı bir 
şey de tefessüh mukadder olduğu için te -
sirsiz olduğunu bile bile girişeceği bir tecrü
be ile ve bir takım ustalıklı usuller sa~esin
de kendi cesedini birkaç yıl daha muhafaza 
etmeğe çalışmaktır. Doğulu insanın, kendi 
ölüsünü bir ağaç yahut çalı dibine, başka ö
lülerle beraber ve birkaç kadem derinliğin
deki ana toprağa gömerek üzerine alelade 
bir taş koymasını, yahut yerini kolay bula· 
bilmek için oracığa üzeri yazılı bir sütun 
parçasını dikmesini, bunların arasında keçi
lerini otlatmasını, batılı tuhaf bulur ve bun
da, kendi dindarlığına aykın bir hal görür. 
Biribirine bcnziyen mezar taşlarım anhya
ma.z. Halbuki bunların altında yatanlar da 
çoktan biribirine benzemiştir. Batrhy elini 
vicdaruna koyarak sormalıdır: Bu, doğum, 
ölüm ve yeniden doğum hadiselerini bir vah
dete götikm.ekte mi dindarlık fazladır yok
sa bunları biribirinden ayırmakta niı? Bizim 
h"'tıdak'l ölü - mahalle1erinde, ölüler, mü-

kellef mezarların içinde yatarlar ve hayat
larında yaptıkları gibi, sen·etleri ile. unvan 
ve mansıblan ile övünürler. Patolojik bir a

zametle, yambaşlarmdaki komşuya yukar
dan bakmak isterler, sanki böyle yapmakla 
Tanrı'nın yahut kurt'ların gufranına ere
ceklcrrniş gibi.. 

Bir nihayete ermesi mukadder olana de -
vam temin etmeği manasız bulur. Günleri 
sayılı olan evini yahut mescidini muhafaza 
etmek, onca mühim değildir. Onların yerine 
bir başka ev bir başka mescid yapılabilir. 
Kendi tarihi görüşüne göre, yapıların ihma
linde bir barbarlık alameti gören batılı a
dam, böyle yüksekten atılmış bir mütaleada 
bulunacağına, yapılara karşı gösterilen ba
ikmısızlığm derin ve tabii manasına nüfuz 
etrneğe çalışsa, çok daha iyi eder. 

Türk, felaket yahut zarar karşrsında ba
ğırıp çırpınmayı, yersiz bulur. Çünkü hayat 
akmakta devam edecek ve nasıl olsa ölüme 
katılacaktır. Kendisinin felaket telakki etti
ği bir hadiseyi türkün sükun ile karşılaması 
ne engin gönül rezervelerinden ileri gelmek-

Batıdaki hayat düşkünü ve can uğruna her 
hususta hiddetli adam, bu bakımdan da bir 
ders alabilir; bir bu sakin ölümü bir de ken
di sallanan ve takırdıyan iskeletini karşılaş
tırabilir (1). 

(1) Biıcholl'utt. mütmzmi burada en yükxk. 

nofttasını buluyor. Demindenberi iıpat dm.eğe 

çalıştığı, doğu gÖTÜfÜnde, öfümİİll hayatın pir 
safhası değil, 'bılakis, hayatm ölümün bir safha
sı olduğudur. Bütün doğulular gibi Türkün de bu 
dünyaya bir değer biçmediğidir. Esas, hayatın 

reddi olduktan &onra, Türk inkılabına ve btınun 
izohma ne liisam vardı'! Fakat, bu biı· tarafa, 
hayatı reddeden şarklı ile hayatı kabul eden 
garblı ar(Utnda, neden ölüm, aynı maıtayı ifaJe 

etstn? - il. B. 

Doğulu. şekle karşı gösterdiği bu kayrt
sızlığı eski politik, sosyal ve ekonomik şe
killerden ayrılırken ve eski adet lle eski ale
ti bir kenara fırlatır:ken de göstermiştir. Ye
ni'ye bağlanmak jçin. Fakat onun bu yeni'~ c 
bağlanması, yeni olduğundan değil kendisi
ne vcri1diğ.inden dolayıdır. Doğulutnun bu 
tarafından bir başka münasebetle de bahset
miştik. Ondan burada da bahsetmeği fay
dalı bulduk çünkü modern doğu'da bu husu
siyetin büyük rolü olmuştur. Bu, ruhi bir 
roldür. Doğuda cereyan eden seri inkişafı 
anlamak için. doğuluda şekillere karşı olan 
bu kayıtsızlığı bi'mek lazımdır. 

(Sonu var) 
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dığı görülüyordu, binaenaleyh bu kla
ıik hükümlerin bir köşeye atılması 

zaruri idi. 
Bizim bugün meriyette bulunan 

kanunumuz da vakıa eski klasik bünye-
· lidir yani liberal vasıflı dedikleri· 

' . 
misdendir ve lakat, hükümet şekh. 
miz ite kliaik eşkalden değildir, ye· 
aidiJ' ve tamamen buswidir. Ancak, 
lnıgünkü matbuatomz öz benli&imizin 
ifadeti olduğundan ve inkilab dokt· 
rinlmmizin dilli olmak olgunluğunu 
gösterdiğinden bu uymayıı yadırgan• 
mamaktadır. 

* • * 
Dünya matbuat tarihinin geçirdiği 

kanun safhalarını ve klasik liberal 
kanunlar ara11nda bugünkü kendi 
matbuat kanunumuzun da bünyesi
ni bu kısaca hatırlatıştan sonra, şim· 
di kendi ma tbuatımızm hukuki ba
kımdan geçirdiği safhalara geçiyo
rum. Bunu beşe ayırabiliriz: 

Birinci safha: Kanunsuz devredir. 
Bu devre Tnkviıni Vekayi'in neşri ta· 
rihi olan 1831 de başhyarnk le'i4 se

nesine kadar devam eder Bu zaman
da pek çok gnzete ve met:mualar çık· 
mıştır ve hatta l 861 senesinde husu. 
si yevmi gazetelerimiz bile neşre baş
lanmıştır. Ancak, bu müddet içinde 
matbuatımızın mukadderatına mutlak 
bakim olanlar: l!ıinci Mahmud, Ab. 
dülmecid ve Abdü]azizle onların ida-

re adamlarıdır. 
ikinci safha: Gene Abdülaziz dev

rinde ve 1864 tarihinde neşrolunan 
ilk matbuat nizamnamesine rağmen 
kanunsuz safhadır ki 1908 senesine ka
dar devam eder. Çünkü bu kanunun neı
rinden sonra sene keyfi tedbirlere te· 
"Tessül edilmit ve nihayet dayarulamıya· 
rak üç sene sonra; "matbuat nizamab 
mevnıasrnm ahkimı haricinde olarak hi.i· 

kümetçe icrayı tedibiye ve ittihazı t( .: • 

biri maniaya" karar verildiği 1867 de 

resmen ilan olunmuştur. 
Bu safha içinde ve 1876 da Abdül

hamid padi§Ab olmuJ ve ondan sonra 
da matbuat hakkındaki takyidat ve şid
det büsbütün arttınlmıttır. Saltanatının 
ilk günlerinde metrutiyetperver ıörün
meğe çalııan Hamid, ilk mebusan mec· 
lisine bir matbuat layihası vermİ§ ve fa. 
kat bu layihaya kendisinin en ziyade 
ko:-ktuğu mizah gazetelerinin nc§ri. e 
Türkiyede müsaade verilemiyeceği hr.°<· 
kında bir madde koyınuıtur. Proje mec· 
lisçe bu madde kaldırılarak kabul ·liJ · 

miş ve bundan dolayı Hamid de bu ' 
nunu meriyete koyınamıttır• Esas 
ıüncesi, hükümeti kanunsuz ve keyfi o· 
larak idare etmek olan Sultan bir daha 
yeni bir kanuna yanqmıunıt ve bit• · · 
gene 1864 nizamnamesi ile onu nakze· 
den lS61 tarihli emirname hükümde 
kalmış, daha doğrusu Hamid mat:, 
arzu ettiği dilsiz şekle koymuştur. 

O -,.CÜ ıalha: Gene kanunsuz 

devr:r. Bu safha da meşrutiyetin ila· 
Dl tarihi olan 23 temmuz 1908 de.n 29 
temmuz 1909 tarihine kadar tam bır ~e-

d eder Bu kanunsuz devre ıle 
ne evam · 
·ık safhada bildirdiğim kanunsuz devre 
1 

d fa-'- vardrr ki birincisinde 
arasın a şu ra 
hakim Sultan, ikincisinde ise halktır. 
Y 

. bu .. .. .. safhadaki kanunsuz 
anı . , uçuncu 

devre, meşrutiyetin ilaniy]e bera.ber 1~64 
. · d fiil tatbık edıle-

nizamnamesınm e en .. .. 
meme&iyle meydana gelir ve her onune 
gelen bir gazete çıkararak eski idareyırı 

Telrika: 14 
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hus.ı:.ı.!tı 0:,.1.1,.u her adam.~ ve her şeye 
çatar. Pek talın ohırak ıçın<le ağır başlı 
biı :ki gazetenin bulunduğu bu safha da, 
me;jrutiyet meclisi mebusanımn 1909 
temmuzunda yaptığı kanunla kapanır. 

Dördüncü safha: Bu 1909 tarihli 
kanuuun meriyette bulunduğu devredil· 
ki 1931 senesine kırdar de\'am eder. Bu 
aafhada, siyHİ tahavvüllerin tesiri altın
da matbuabmız da kaıtUnluiun ve ka
mmsuzluiun türlü tecellilerine maruz 

kain·. Meae~ 1909 dan Büyük barbın 
başlanğıcı olan 1914 "neıine kadar 
matbuat itleri partilerin daha doğrusu 
lttihad ve Terakki partisinin zaman za. 
man aldığı tedbirlerin teı.iri altındadn. 

Hele bundan sonra ki 1918 e kadar olan 
harb seneıerinde ise biraz da harbın İ
cab ettirdiği zaruri tedbirler yüzünden 
matbuat kanunu icablan tamamiyle tat
bik edilemez. Büyük harb sonunda 
1918 ile 1923 seneleri arasır.d <' ise, milli 
hükümet hududları dışında ve padişahm 
hükmettiği kısımda evvela hüriyet ve 
inkilab partisinin, sonra itilaf devletleri 
işgal kuvvetlerinin ve Vahidettinin şid
deti altmda büsbütün ortadan kalkar ve 

1stanbulun ;,galiyle milli hükümet yur· 
da büsbütün hakiı_n olunca matbuahmız
da da tabii olarak gene kamıni devre 

baılar. 
Befinci aalha: Nihayet 1931 ta • 

rihli kanunu Büyük Millte Meclisi kabul 

eder ve böylece bugünkü kanun meriye

te geçerek mathvabn kanuni ve nonnai 

şekilde idaresi devam edft'. 

* * Iİ! 
Görülüyor ki yüz bfş ya§ına gel~n 

matbuat hayatımızın, seksen seneye ya

kın bir zamanı istibdad devresinde keyfi 

emirlerin eıiri eclilmiı, etndan aonra on 

ıeneden fazla bir zamanı türlü k99mekeş 

içinde türlü tecellilere maruz bırakdmı§ 

ve nihayet kanun varken kanunsuz, key

fi §ekilde idare edilme devresi milli hü

kümetin teJekkülüyle kapanmııtır. Türk 

mat!Rtatı en geniş serbestiyi ve kanun

luğu cumuriyet hükümeti zamanında 

bulmuıtur. 

Server ISKIT 

Profesör Pavlof un cenaze 
alayı 

leningrad, 2 (A.A.) - Dün, akade

mi azasrndan olup geçen gÜn ölen Prf. , 
Pavlof'un cenaze töreni yapdmıthr. 

Ölünün sayısız dostları. bütün dev

let ve ilim kurumlan delegeleri, binler

ce İfçİ, ve Sovyet Rıusya'nın diğer şehir

leri delegeleri, bir top arabaıına konmuş 

olan Pavlof7un natmı mezarhğa kadar 

takib etmişlerdir. 

Sıhat komiseri Kamnıski, halk komi

ıerliği meclisi ve komünist part;si mer

kezi icra komitesi adma bir söylev ver

miş ve bu söylevi Ukrayna ve Beyaz 

Ruıya akademileri delegeleri ile Lening· 

rad sovyeti delegesinin nutuklan takib 

eylemiştir. 

Oç el top ile hürmet atqi yapılmıt 

vebu esnada Pavlof'un cenazesi rneıhıır 
alim Mendeleeu.ı'in mezarı yanmda top· 

rağa indirilmiştir. 

KARISJK 1~LER 
(Başı 1. inci sdvfada) 

sebeb olmuştur. Her aza devlet, 
aynı hızla silahlanacak olursa, ve 
aza devletlerden herhangi birinin, 
cemiyetten dıtarı kalmış olanlar. 
yahut bugünkü barıt iıtatükosun
dan memnun olmıyanlar vasıtası 
ile, leh did ve tehlike havası ya
ratması imkanı kalırsa, yeni bir 
müdahale tecrübesinin muvaffak 
ol~c~.:;,na nasıl inanılabilir? 

Eden'in nutkunda dikkat edile
cek asıl nokta, Milletler Cemiyeti 
azaları arasırıda dayanışmanın sa
mimi ve sağlam olma -lığına işa
ret eden fıkralardır. Asri m•ıka
vemet, Cenevre kararlarım tatbik 
etmek yükümü altm'!a bulunan· 
lar ara~ından geliyor. Bunlar ara
ınnda zecri tedbirlere uymıyan
lar olduğu gibi, ist~miyerek uy
muş görünenler, fakat zecri ted
birlerin genişletilme~inden doğa
bilecek tı<•hlikelere karşı mesuli
yet almak istemiyenler, zecri ted
bir zararlarını kendi saflarındaki 
devl~tlere ödetmek istiyenler ol
mu~tur. 

Eden'in nutkundan sonra, mey
dana cıkan Habeşistan taksimi 
pro.iesi tekzib ed!lmisse de, uz· 
laşma teşebbüslerine devam edil
mekte olduğunu gösteren alamet
leri gizlemek ihtimali yoktur. 

Yarın ne olacak? Milletler· Ce
miyetinin elinden her şey gebni
yorsa, İngiltereyi, elinden her şey 
gelir bir ha1e getirmek lazmı. Fa
kat bu kudretlenme yarışma her· 
kes birden başlarsa, buna barı§ 
mı, yoksa harb hazırlığı adı mı 
vermek dııı.ha doğru olur? 

Mister Eden, Cenevre idealiz
mini hamlesinden alıkoyan reali
teleri göstermiştir. Bu realiteler, 
yalnız şimdiki vaziyetin değil, da· 
ha f?eni, manası ile, dünyada ba
rış davasının karşısında bulundu
ğu çetin zorluklan ve tehdidleri 
gösteriyor. 

F. R. ATAY -···--B. Bitlerin beyanatı ve 
İzvestiya 

Moskova, 2 (A.A.) - lzvestiya ga

zetesi, Hitlerin franıız • alman mukare

neti imkanlarına dair Pariı-midi gazete

ıine verdiii mülakatı mevru bahsederek 

diyor ki: 
" Fransız • sovyet paktı Almanya· 

nın bütün ııayretlerine rağmen fransız 

ıayLııvlar kurulunca t•ıdik edilmiıtir. 

Cumuriyetçi, demokrat ve hal~ı Franu 

Hitlerin esiri olamaz. Fakat pakt he

nüz senatoca tasdik edijmerniı olduğun· 

dan bu paktın dıümanlan gerek Fransa· 

da gerek Almanyada hiç değilse kati 

tasdiki geciktirmek için son bir gayret 

aarfediyorlar. Bitler, §İmdi bizzat sah
neye çıkmıştır. 

Jzveıtiya gazetesi, Almanyanın bü

tün entrikalannın bpkı evvelki tehdid
leri gibi akim kalmıya mahkum bulun
duğu kanaatini göstermektedir. 

leri içinde, ulus varlığının idamesi için bü -
yük bir tehlike teşkil ederler. 

LAYPZIG PAN.\ '\ lRIND.A 
-- --
VfRDlf;l NUTl KTA 

B. Göbels V erRU.JJ 
andlasnıasına 
çatıyor 

(Başı 1. inci •aylada.) 
etmesi lazım geldiği" prensibini koym"ş 
olmakla itham etmiş ve "Versayda dikte 
edilen andlapnarun Almanya'nın ilk 
madde kaynaklarını ve milletin biriktir· 
diği kapitali elinden almak ıuretiyle al
man ekonomisini babrmııtır." demittir. 

B. Göbbels sözlerine devam ederek, 
ilk maddelerin dağıtalmasındaki müsa
vahızhğa, tabii olmıyan ticaret mübade
lelerini, kapitalizmin körlüğüne, pua 
huıusundaki karanı:ılığına, kliringlerin 
tabiatn aykırı mahiyetlerine karp pro· 

testoda bulunmuş ve demiştir ki: 
- ''Atıl bir halde altın yığınları te

da\'Ül ettirerek milletlere saadet temin 
edilmez. Birletik Amerika'da, yirmi dört 
milyar altı yüz milyon, yani dünya al
tın mevcudunun hemen hemen yansı 
kadar altm vardır. Amerika'lılar bun· 
dan dolııyr daha bctbaht nudıı-? Hayır, 
dokuz milyon amerikah itıi:ı bunun •· 
cıkh bir örneğidir." 

B. Göbbels, nasyonal sosyalizmin 
Almanya'daki işsizler sayısını beş mil
yona indirdiğini söylemiş, ve alman en
düstrisinin sahih olduğu ü~ yeni esu
lı maddeyi saymıştır. Bunlar ıun'i ben· 
zin, wn'i kauçuk ve imalat propamı ger
çekleştikten sonra, •imdiki ithalab yÜz· 

de yirmi bet nisbetinde azaltmağı tem'n 

edecek olan lifi mııddelerdir. 

HALKEVİNDEKİ ÇAY 
Halkevlerinin yıldönümü müna

sebetile Ankara Halkevinde yapılan 
müsamere. ve halkevlerinin kendi 
elemımlarile yarattığı dökümanter 
çalıpnalar kısmında, halkevinin ko
rosunda rol almış ve çok yorulmuş, 
büyük emekler vermit olan çacukla
ra, büyüklerine, kardeşlerine halkevi 
dans salonunda bir çay verildi. Bu 
İf Ankara halkevinde ilk defa olarak 
yapdıyordu. Çocuklar saat 5,5 de sa· 
lonu doldunnağa ba!ladılar. Halke· 
vinin kendi elemanlarından olan 
Lutfi, Tank Emin ve arlradqlan ta
rafından teşkil edilen cazbandla ço
cuklar oynadılar, dans ettiler, bize 
valsler ve rakıslar gösterdiler. Mini 
minilerden Sevinç harikulade bir 
Harmandalı zeybeği oynadı. Minot 
(Münire) bir J(afku dansı ve valsi 
yaptı. 

Gökhan Münür Hayrinin "Öz 
soy" piy~sinden bir parça okudu. Ve 
Vesametle arkadaşlan bu eserin "Al
tın bilezik" ini oynaddar. 

Şubertten parçalar teganni olun-
du. 

Bu yüzleri güneşli gözleri sonsuz 
mavilikler kadar yürek açıcı mini mi
nilein arasında halkevi ba§kanı Bay 
Ferid Celal Güven ve bazı komite ar· 
kadaşlan da bulundu. Ferid Celal 
Güven çocuklarla ayn ayn konuştu 
ve onlan okşıyarak tebrik etti. 

Mini mini Münire "Atatürk" için 
bir §İir söyledi. Şair Kamüran Boz· 

lNGJLIZ - ~llSIR 

CÜRtJŞMELERl 

Görüsmelere dün . 
baslanıldı , 

(8crc;ı l. inci say/ada) 
1. - Britn:ıya imparatorluğunun Mı

srrdaki mu11;.ı$;,ılekı·inin emniyeti, 
2. - Mısırın muhtemel bir yabancı 

tactrruzuna karşr müdafaası, 
3. - yabancı ve ekalliyet mw .. t· 

lerinir. korunması, 
4. - Sudan meselesi. 

Londra, 2 (A.A.) - Taymis came· 
&inin Kahire muh bU-i, inı:ifü: • nuur gÖ· 

rüşmelerindeki nustr deleızauyoaıuaun 

ekseriyetini teşkil eden V af daların in· 
giliz delegasyonunun prof:ramından hoş 
nud olmadıklarını haber vel'D'lclltedi.!". 
lngiliz prograuu, Sudan meaelesinin Sü
veyş kanalının müdafaası ve askeri el· 
birliği meselelerinden sonra. göı·üşühne
sini iltizam etmektedir. 

Vafdcılar bu usulün, askeri sahadaki 
Mısır imtiyazlarının başka s:ıhada ingi
liz imtiyazlariyle takas edilmesi ümidini 
kırdığı düşüncesindedirler. 

Açılı~ nutu.klurı 

Kahire, 2 (A.A.) - Nahas paşa, Mı· 
11r • ingiliz görüJmelerinin ~ılıt mat· 
kunda, Mısırın istiklali prensibine daya· 
naıı ve insiliz manfaatlerini koruyan bir 
anlaşmaya vanlacağı ümidini göstermi§, 
Sir Lampson da geçmİ§teki anlatmaz· 
bkları esefle anarak Mısırın istiklalini 
kauııacağı ve Mısırla lngilterenin dün· 
ya önünde müttefik olarak biribirinin 
ellerini sıkacağı dakikayı ae-..inçle beJr.Je. 
diğini bildirmi§tir. 

Görüşmeler baymmdan 
sonraya bıral<ıldı 

Londra, 2 (A.A.) - Buraya gelen 
haberlere göre, bugün resmen ba§lıyan 
Mısır - ngiliz miiıakerelcri Kurban bay· 
ranu dolayisiyfe 9 marta talik edilmiştir. 

••• 

Bir tefsir 
Hükümet tqviki şanayi ka

nununun muaddel 26 ıncı madde
sinin tefsirini Kamutaydan iste
miştir. 

kır halkevleri için yazdıjı bir şirini 
neslin bu en taze çiçekleri önünde 
okudu. 

Halkel'i adına bütün bu çocukla· 
ra, bu mini mini yavrulara tebrik ve 
te~kkür 1UI1an Münür Hayri sözle
rini §Öyle bitirdi: 
"- Çocuklar, halkevi sizi kucağın
da taşımağa doymaz. Fakat yarını, 
vazifenizi, yorulmadan mektebin ize 
gidebilmenizi ve aranızda bulunan 
§U mini mini yavrulan düşündüğü· 
müz için bu geceyi kısa kesiyoruz. 
Halkevi sizin büyük emeklerinizi 
minnetle anacaktır." 

Hakikaten çocukların mektep va· 
ziyeti düşünülerek o gece uzatılma· 
mış ve tadına doyum olmıyan bir 
film gibi saat 8 de tatil olunmuştur. 

Çocuklann anneleri, kanJe§ler:i 
bütün büyükleri bugeceden son de· 
rece mütehassis olmuşlardır. 

TOPYEKUN HARB 
Hele böyle, ruhları hastalandırılmış olan

lara, bu gibi mükellefiyetler yüklenince, bu 
tehlike çok daha korkunç olur. Bu noktayı 
iyiden iyiye bellemek, Topyekun politika -
nın vazifesidir. Topyekfuı politika, her han
gi bir harb tehlikesinin tehdidi mevcud ol
masa bile, sırf, ebedi olan ulusa karşı vazife 
duygusiyle, bu ciheti daima müşahede al • 
tında bulundurarak, ona, hakim olması la -
znngelir. 

Böyle bir harbın, erkek ve kadından azami 
fedakarlık istemekte, yalnız erkeğe değil, 
evladlannın tehdid edildiğini, kocasının teh
likeye düştüğünü gören kadına da çatmak -
tadır. 

Alman tanrı inamşma göre olan dünya 
telakkisi, oluşundaki ayrılığı göz önünde 
tutarak, kadını, müsavi hakla erkekle aynı 
hizaya getirmekte, kendine has olan kabi -
liyetinden, yalnız ulusun çoğalmasında de -
ğil, hayat idamesinde de istifade etmekte, 
kendisini, erkekle birlikte - hatta harbın za
ruretleri içinde bile - ulusal manevi birliğin 
koruyucusu yapmaktadır. 

Yazan: General Ludendorl 
Türkçeye çeıJiren: Hikmet TUNA 

Hayata, kendine has tarzı olan tanrı .eri
şi ile şekil verilirken, erkek ve kadın ne~ılle· 
rin iradeleri disiplin altına alınarak, saglam 
bir' terbiye görmeleri lazımdır. Bu da y~pı
lırken. yaşayan ve millet düşm~nlarını bıl~n 
ulus üvelerine, bu, hayata şekıl ve~:n~n 
mükelİefiyetlerini tayin etmek, kendılennın 
bünye kuvvetleriyle gençlik ruhunun h~r ne 
suretle olursa olsun, bozulmaı:ıasına d~kk~t 
etmek gerektir. Hatta, olgun bır yaşa gınnış 
olan ulus karde~Jerinin bile, ruhları kadar 
b;;..,uelerinin de, her türlü zarardan korun -
ma::ı bir vazifedir. . 

Gerek erkek, gerekse kadın n~s.lın, ~~-
. . l k telakkı· ~ine göre, ulus ıcındc gu-
n~t·van ı · · f ı 
z:de. kimseler olan ister!k zayıflar ıle. . a a, 

k ;,h· l veya talii t<.•\·ın e'len tanrıya ılh .. , 
a ~ın ere . ı b ruret . h a h~-•-t 0 1· n - r. 1ar za -

marıcın ve ru .c · · 

Bizim, düşmanın enerjisini kırmak, har~ 
bın, gerek cephede gerekse cephe arkasın • 
daki ve hatta dilşmanm elindeki çirkinlik -
lerini istihkar etmek için, onun karşısnı '"1 -ı. 
aylarca, yıllarca azami kuvvet harcayabile
cek, hem ruhiyle ve hem de bünyesiyle 
kuvvetli olan bir ulusa ihtiyacımız vardır. 

Bu ulusun, tehdid eden tekmil tehlikele
ri kavraması ve, uzadıkça, kolayca büyü
yüp yükselmekte olan şaşkınlık tezahürleri 
karşısında, kuvveti sarsılmayan bir ulus ol
ması gerektir. 

Topyekun harbm merhameti yoktur. 

Ulus birliği emrinde, ölçüsüz bir manevi 
kuvveti harekete geçiren, kadındır. Müda -
faa kabiliyet ve kudreti olan erkekler, cep
hede çarpıştıktan, yahud da orduda hi~et 
gördükleri zaman,yalnız başına, kendıne 
dayanan, kendine güvenen, gene kadındır. 
Erkek silaha sarıldığı zaman, kadın, ekono
mik sahada. hem ordu için, hem de ulus 
için faaliyete geçer, çalışır. 

Fakat, topyekun harbta, bu kadar ağır 
bir yük yüklenmiş, silaha sarılmış olan er -
kek gibi, ulusu çoğaltmak. ~aktmrndan çok 
ehemmiyetli olan doğum ışınde, hayatını; 
tehlikeye koymuş olan aynı kadın, yahud1 
- hıristiyan görüşleriyle ve gizli telekkilerle 
hakkı alınmış, şirret papaslarm ellerinde, 
dua ile vakit geçiren bir hemsire olmuş. giz
li canilerin iradesiz birer aleti haline sokul
muştur ki, her iki kuvvetin de maksatları. 
ulusun mukadderatına fesat karıctırma ktır. 

Alman çocuklarının analığındaki ulus 
ruhunun kuvvetli ifadesi, kadına, böyle bir 
mevkie geçmek kabiliyetini vermektedir. 
Bıı itibarla, topyekun bir harbta, azami kuv
vet harcamak kabiliyetini vermek ve bu ka· 
bi1iyeti muhafaza etmekle mükellef olan 
topyekl'm politika. kadının, ulus içindeki 
mevkii meselesine, gözünü, bütün ciddiliğiy..ı 
le dikmek mccburivetindedir. · 

Kadın, kendine karsı oldu~u kadar, ge ~ 
rek kocasına, gerekse cocuğuna karşı vasiye 
muhtaç bir vaziyete sol·u1makla değil, ırki 
mirasımıza uygun olarak, ·ulus ve devlet 
icbde. kocasının yanınd2.1d mevkie getiril -
dif.i takdirde, vazifesini yapabilir. 

(~onu var) 
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(Başı 1. inci ıayfada) 
rak, önemli kayıp1ar verdikten 
sonra çekilmek zorunda kalmıştır. 

T OP'.'lf lwml>arrlr maııları 
devom ediyor 

Tigre cephesi, 2 (A.A.) - Ha
vas Ajansı muhabirinin bildirdi
ğine göre, italyan topçusu, Ras 
Kassa ve Ras Seyyum ordularım 
boyuna bombardıman etmektedir. 
Amba-alagi harbındaki habeş. za
yıatı binlerle sayılmakta, ital
yan zayiatı ise bir kaç yüzü bul
maktadır. 

Habeşler bol mikdarda malze
me bırakmışlardır. 

kolorduları, bütün Ras Kassa kuv
vetlerinin bulunduğunu farzettik· 
leri yerde bu kuvvetleri kapana sı
kı§tırdıklarmı sandıkları anda, 28 
29 şubat gecesi umulmaz bir ha
dise olmuş ve Ras Kassanın ara
ziyi mükemmel surette bilen siyah 
ordusu, çok fazla zayiat vermeden, 
kendisine bir yol açabilmiş ve İ
talyan kıskacının iki ucu bütün 
kuvvetiyle bir boşluk üzerine ka
panırken, dışarı çıkabilmiştir. Ras 
Kassa, şimdi Ras Mulugetta ile 
irtibatmı temin etmeğe muvaffak 
olmuştur. 

siz bir tesehbüslen sonra, Aobı-ad
di üzeriı{e doğru geri çekilmiş ve 
orada cenuptan gelen üçüncü İtal
yan yerli kolordusu da şimalden 
gelmekte olduğundan, Raı Kassa 
ordusu çenber içine alınmıştır. Fa
kat 28-29 şubat gecesi Ras Kassa 
çenberi kırmağa ve T akazze'ye 
doğru çekilmeğe muvaffak olmu!
tur. Bombardıman tayyareleri, Ras 
Kassa'yr kovalamaktadır. Bugün 

. şimal cephesinde en uzak sol ce
ııah hariç, habeş ordusundan e! r 

kalmamıştır. Bu sol cenah da o ka
dar ileride bulunmaktadır ki, vazi
yetinin tutunacak bir mahiyeti 
yoktur. 

Roma, 2 (A.A.) - lstefani 
ajansı bildiriyor: 

Duçe Mat'eşal Badoglio'ya a· 
şağıdaki telgrafı çekmiştir: 

Ras Kassa ve Ras Seyyum ordu
larına karşı elde edilen ezici mu
zafferiyet bütün İtalyanların kalp
lerini sevinçle doldurmuştur. Ek
ıelanslarınm deha$ı ve milli Erit

re kıtalarmm hudutsuz cesaretle
ri sayesinde elde edilen bu zater 
Faşist İtal;anm tarihinde ebedi 
olarak hakkedilmiş kalacaktır. ı. 
talyan ulusunun selim ve minnet
tarlığını, muharebeye iştirak el
miş olan bütün kıtaata bir emri 
yevmi ile tebliğ buyurunuz. Yaşa
sın ltalya. Yasasm Kıral. 

Fidan ça1

1nrş· 

Ht\san oğlu Mehmet adında bi· 
ri vilayet fid::ınlığmdnn 10 kayıı 
ve 10 elma fidanı çalarken suç üs. 
tünde ya1.aL:narak Adliyeye veril
miştir. 

Çinko hırsızı 

Cebecide yapılmakta olan siyaw 
sal bilğiler okulu yapısından 3,S 
lira krymetinde bir çinkoyu afi· 
rırken yakalanan, boştagezer ta
kımından Yahya oğlu 1-tamza hak· 
kında takibat yapılmaktadır. 

Ras Seyyuın'un da bulunduğu 
yerde daha fazla kalamıyarak ge
ri çekileceği ve şimal cephesinin 
gerilerde yeniden kurulacağı mu
hakkak görülmektedir. Musolinı 26 lirayı nasıl alınış? 

Şimal cephesinin en solunda 
İtalyanlar pek az mukavemetle 
karfılatmışlardır. Aşyangi gölü 
iıtikametinde ileri hareketine de
vam edilmektedir. Negüs'ün ya 
nında artık kendi muhafızlar:ından 
beşka kuvvet kalmadığı söylen
mektedir. 

1 tal yan kcıyrwkları da bu lwbe.ri 
teyid ediyorlar 

T embien muharebesi, Mareşal 
Badoglio tarafından hazırlanan 
taarruzun ikinci safhasıdır. Bu ta
arruzun birinci safhası Amba-ara
dam' da Ras mulugetta ordusunun 
yenilmesi olmuştur. Bu zafer İtal
yanların Amba-alagi'yi almalarını 
temin etmiştir. Taarruzun ikinci 
safhasının ise, Ras lmru ordusu
nun yok edilmesi olacağı sanıl

maktadır. Bunun üzerine habeşle-

Katı alfil{a Satı adında bir kadın Adliye 
sarayı kaşısmda Rehber ticaret 
mağazasma girerek işçilerden Loka 
kolanın meşguliyetinden istifade 
ile 26 lira parasını çalmışsa da der
hal polis tarafından yakalanarak 
Adliyeye teslim edilmiştir. 

Ras Kassa ordusu iıalyan (.'en
berinden sıyrılıp çıkmağa 

muvaffak oldu 

Asmara, 2 (A.A.) -Temb!en 
muharebesi hakkında aşağıdaki 
tafsilat alınmıştır: 

Londra1 2 (A.A.) - - ltalyan 

" Habeş ordusu, Abbiaddi'nin 
şimalindeki Vork-amba'yı yeniden 
almak için yaptığı muvaffakiyet-

İstatistik G~nel 
Ele si itme 

Direktörlüiü 
l(omisyonundan : 

1 - 23 forma tahmin olunan 934-935 senesi Maarif yıllığının 
1500 adet baskısı pazarlıkla eksi1tmeğe çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin olunan bedel 920 liradır. Eksittmeğe iştirak ede· 
cekler % 1,5 muvakkat teminat vereceklerdir. 

3 - Eksiltme 13 Mart 936 gilnU Genel Direktörlükte toplana· 
cak olan komisyonda saat 14 de açılacaktır. Buna ait şartname ko-
misyon kS.tipllğinden istenebilir. (434) 1-701 

Bahlcesir ilhaylığınd an: 
Ayvalık • Burhaniye yolunun O - 11 + 190 kilometreleri arasında 

ve bedeli keşfi (15146) lira (94) kuruş olan klsmının kapalı zarf 
usuliyle eksiltme günü olan 6 şubat 936 gününde istekli çıkmamış 
olduğundan ayni şerait dairesinde bir ay zarfında pazarlıkla verilme
sine karar verilmiştir. Eksiltmeye girebilmek için bedeli keşfin %7,5 
olan (1136) lira (3) kuruş muvakkat teminat vermesi ve bundan 
başka nafıa işleriyle uğrasdığına dair Balıkesir nafıa müdürlüğünde~ 
tasdikli vesika göstermesi rnzrmchr. (:l~z·, 1-622 

Ankara P· 10,.hve RP1~l ; - : İlanları 

SA TILLIK ARSALAR 

1 - Yenlşehirde olup aşağıda ada ve parsel nıumaralarlyle mik· 
tar ve muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazdı arsala· 
rın mülkiyeti açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Muhammen B. Muvakkat teminat 
Ada Nr. Parsel Nr. Metresi Lira Lira K. 

1149 39 530 2120 159 00 
.. 40 342 1368 102 60 
,, 41 345 1380 103 50 
,, 4Z 563 2252 168 90 
., 44 370 1850 138 75 
" 45 375 1875 140 63 
~ 46 380 1900 142 50 
• 47 385 1925 144 38 
,, 48 555 2715 208 13 

1152 32 320 1920 144 00 
'•• 33 440 2640 198 00 
3 - İhale 16 - 3 • 936 pazartesi günü tam saat on beşte yapıla -

caktır. 

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

5 - Bu arsaların bedeli nakden ve peşinen ödenecektir. 
6 - Bu arsaların şartname ve haritalarını görmek ve daha ziya

de izahat almak istiyenler her gün Hesap İş. Direktörlüğüne mü • 
racaat edebilirler, (486) 1-781 

İLAM 

1 - Muhammen bedeli 1000 
lira olan Duophit marka istinsan 
makinesinin şartnamesi değiş
tirilmiştir 

2 - Sartnameyi görmek için 
fen kalemine gelinecektir. 

3 - İhale, 13.3.936 çarşamba 
günü saat 11 de fen direktörlil
ğü odasında açık eksiltme ile ya. 
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 75 li-
radır. (451) 1-713 

[.&iracal .c>AN;J 

New Hampshire eya
leti Yüksek Mahkeme 

Müddet, EylO.I 1935, 
2 inci kanun 3., 1936 

Hillsborough Kantisinin Yük· 
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafindan 
tetkik edilebilecek evrak asli.ye 
ile kayıdların aym mahkeme dos
yalarında olup "hak'' ve kanu
ni" davalar münasebetile mev
cud DJEseleler şunlardır: 

Hak ( Equity) 3100 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi 
müdürü Demetrios Voliotis'un 
Victoria Ventroura, Evanthia D. 
Vlahava ve Evangelia P apachris
todoulou aleyhind.!. 

Sivil (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi a
leyhinde Ebanthia Demet-rius 
Vlahava. 

Birinci Teşrin 6, 1928 de mez
kur Hillsborough Kantisinde ve 
New Hampshire Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda ismi ge
çen Evangelia Papachristodou
lou' nun sağ veya ölü olduğunun 
tahkıkile kendisinin veya varıs
lerinin bu malike ve servetinden 
istifadelerinin tayini; vasiyetna
me bırakmıyan mezkQr Evange
lia Papachristodoulou'nun son 
defa olarak, 1897 senesinde Yu· 
nanistanın Trikala şehrinde ika
met etmiş olduğu ve oradan da 
aynı sene içinde Makedonyanm 
Manastır şehıine merbut vito
lio'suna gittiği ve mezkur Evan
gelia Pc.pachristodoulou'nun çok 
zaman evet öldüğü iddia edildi-. 
ği; 

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

Yukardaki izahatın mezkur 
müdür tarafından bu celbname
nin ve ihbarnamenin doğru ve 
musaddak nüshasını Hillsbo
rough Kantin'de Manchester'de 
neşir edilmekte olan Manches
ter Union'de neşir ettirilmesi, 
Yunanistanda Atina'da çıkan 
"Kathimerini" gazetesinde neşir 
ettirilmesi ve Yunanistanın Tri
kala şehrinde dağıtılması ve Yu
goslavyanın Belegrad şehrinde 
çıkan "Politika'' gazetesinde 
neşir ettirilip Yugoslavyanın 
Vitolia kasabasında dağıtılması, 
ve Türkiyenin Ankara şehrinde 
ve Çankırı Caddesinde çıkan 

Ulus gazetesinde neşir ettiril
mesi lazım geldiği ve bu neşri
yatm üç hafta mUddetle mfiteva
liyen gaze .. •1erde çıkması ve son 
neşriyatın (Yeye. Hanın) Nisan 
1936, ilk salı gününden 14 gün 

Ankara 1. inci noterliğinden 
musaddak 25 haziran 1935 tarih 
ve 5617 No. lu umumi vekt!.letna
me ite vekili bulunduğum An • 
kara matbaasından 1 - 3 - 936 
tarihinden itibaren katı aıaka 
eyledim. Rasim Alpüren 

\Jilli l\.liidafaa Vekalt'lı 
Satınalma Komisyoou 

han lan 

BİLİT 
1 - On ikibin altıyüz metre 

matra kıhflığı için kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20/ nıart / 936 
cünıa günü saat 15 dedir. 

3 - Hepsine tahmin edilen 
fiat 32760 lira ve ilk teminat 
2457 liradır. 

4 - Şartnamesi 164 kuruşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki belgelerle ilk inanç pa
rası mektup veya makbuzlariyle 
teklif mektuplarını ihale saa
tından bir saat evvel M. M . V . 
satın alma KO. na vermeleri. 

(481) 1- 808 
B1L1T 

1 - Alınacak olan 5000 kilo 
asetone kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuşutr. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
7500 liradır. ilk inanç parası 
562 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 5.3·936 perşembe 
gUnU saat 15 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3, üncü maddelerinde istenilen 
bilgelerile ihale saatından bir 
saat evvel teminat ve teklif mek
tublarını M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

5000 kilo aseton için ihale gü
nü olarak ilan ediJen 5 • 3 - 936 
gününün bayrama rastlaması se
bebiyle ihale gününün tatili 
müteakib 11 - 3 - 936 çarşamba 
ı!Ünü saat 15 şe bırakıldığı bil -
dirilir. 

(109) 1-208 
BİLtT 

500 adet yün battaniyenin ev
sa fmda vaoılacak olan tebeddülS.t 
dolayısiyle şimdilik alxnmadan 

vaz gecilmistir. ( 503) 1--826 

HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Dr .. Cevaa Arif 
Atasagun 

Yenişehir Kızılay karşısı ~ 
Ali Nazmi apartımaru No: 3 ~ 
[Yenişehir eczanesi üstü] her ~~ 
gün sabahtan akşama kadar ~ 
bulunur. Telefon 2728 

1-786 

evel neşir edilmiş bulunması 
şarttır. 

T'!sdik eden: Arthur S. Healy 
Katip 

M. Aloysus J. Connor: Müdür 
Demetrios Voliotis'in dava ve· 
kili. Ve S'lphocles Papachristo
doulou malikanesi. 

M. Samuel A. Margolis: Vfc
toria Venteroura'nin dava vekiH. 
Posta adresi: Manchester, N. 
H. U. S. A. 

Baladaki izahat, celbnamenin 
ve ihbarnamenin hakiki bir nüs
hasıdır. 

Tasdik eden: Arthur S. Healy 
Ki tip 

Devlet Demiryollan ve 1ı mantarı umum 
müdürlüğü satınalma l{omisyonu ilanlan 

İLAN 
Muhammen bedeli 17853 lira olan muhtelif ölçüde 9734 tane 

meşe travers 18/ mart / 1936 çarşanba günü saat 15,30 dakapah zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1339 liralık muvakkat tem.inat ile 
kanunun tayin ettiği vesaikları ve tekliflerini aym gün saat 14,30 
da Komisyon reislğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağctılmaktadır. 

(492) 1--809 
t LAN .::a 

16 - mart • 936 da müsabaka ile 18 • 28 yaş arasındaki orta mek
tep mezunlarından 50 hareket şakirdi alınacaktır. İmtihanda mil. • 
savl derecede kazananlardan lise mezunları ve ecnebi lisan bilenler. 
tercih olunur. Askerliğini yapanlar terhis tezkeresi ve askerlik ya
şındakiler de şubenin resıni bir vesikasını göstereceklerdir. Talip • 
ler bir istida ile Ankara'da Umumi Mildürtüğe ve İstanbul, İzmir. 
Adana. Kayseride İşletme Müfettişliklerine ve Mudanya'da İ~let .. 
me amirliğine nıüracaatla mekteb diploması, nüfus cüzdanı, asker -
lik vesikasının istasyon müdürlüklerince resmi mühürle musaddak 
birer suretini ve polis veya belediyeden bir hüsnühal ilmühaberini 
istidalarma leffedcceklerdir. İmtihanlar Ankara ve İşeltme mer • 
kezlerinde yapılarak kazananlara şimdilik 40 lira ücret verilecek 
ve haziranda 57 liraya çckarılacaktır. Taliplerin imthan yerledM 
gidip gelmeleri parasız temin olunacaktcr. 

(508) 1--825 

Bulvar Sirketinden : 
' İzmir İmaret ve inşaatı umumiye Türk Anonim şirket umumi 

heyeti 936 senesi martının 30 uncu pazartesi günü saat 15 te Çatal
kaya hanında dairesinde toplantıya çağrılır. 

1 - idare Meclisi ve Murakip raporlarının okunması 
Z - 1935 senesi bilançosunun tasdiki ve İdare Meclisinin ibrut. 
3 - Müddetleri biten azaların yerlerine seçim yapılmasL 
4 - Murakip seçimi ve tahsisatının kararlaştırılması. 1-816 

Anl{ara . Belediye Reisliğinden: 
Yarınki salı gecesinden itibaren bayram geceleri otobüslerin si

nema servislerhıin cumartesi geceleri gibi yapılacağı sayın halka 
bildirilir. (502) 

1-824 

Ankara Cümhuriyet inşaat Türk 
Anonim Sirketinden 

' Aşağıdaki işleri görUşüb konuşmak ve karara bağlamak ıç11 
30 mart 936 pazartesi günil saat 16 da şirketin idare merkezi bu. 
lunan Ankarada Güzel lzmir caddesindeki yazıhanesinde hissedar
lar umumi heyetinin senelik alelade toplantısı yapılacaktır. Şirket 
mukavelesinin 24 ve 26 ıncı maddelerine tevfikan umumt heyete 
girmek için asaleten veya vekaleten yirmi hisseye sahih hissedar
ların hisselerini toplantı gününden on gün evveline kadar şirket 
veznesine yazdırmaları ve karşrhğında girme kağıtlan almalan 
ilan olunur. 

Konuşulacak işler 
1 - İdare meclisi ve mürakip raporlarmın okunması ve ona.,• 

Janması, 

2 - 1935 yılı hesabına ait bilançonun onaylanması ve idart meo
lisinin tebriesi, 

3 - Miirakib seçimi, 
4 - Esas mukavelenin 12 inci maddesi mucibince eskilik itibao

riyle açılacak iki üyenin yerlerine diğerlerinin seçilmesi, 
5 - MUrakib ve idare meclisi üyelerinin ücretlerinin tayni. 

1-762 

inhisarlar Ümum 
Müdürlüğüden : 

1 - Sıvasta yaptırılacak 15.500 lira 71 kuruş keşif bedelli Tum 
amban kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 10 Mart 1936 sah günü saat 11 de Kabataşta İn
hisarlar binasmdaki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muva~ckat teminat 1162 lira 55 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az beş gün evvel inhisarlar ln.-at 

Şubesine gelerek diplomalı Mimar ve Mühendis olduklarını " 
evvelce 10000 liralık veni resmi bina yapmış olduklarını mukave
le ve kabul raporu ile isbat ettikten ve ehlivet vesikası aldtk. 
tan sonra 76 kuruş mukabilincıe keşif evrakını istiyebilirler. 

5 - Bu v~saiki havi kapalı zarflar ihale günü tam saat 10 a k .. 
dar komisyon Reisine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(937) 1--695 



Ankara Beledive.~i Su işleri 
Oirt'.ktörlüiündPn : 

. - . irektörlüğü için 5950 liralık !on: boru ve ek 
1 - Su ıslerı d .. ük resmi belediyeye aıddır. 

parçaları alınacaktır', G~~ tnameyi su isleri direJctorlügu le-
2 - İstkliler bu ııe aı sar 

·· bTrler vaıımmda gore 1 1 
• b .... c;aat 15 te Ankara beledi-

·ı 26 3 936 perş~m e gunu 
3 - Eksı t~e :. ·ı .. <Tünde kapalr zarf usuliyle olaca kur. 

~;e j su isleri dırektor u,.., 
J 4 - Muvakkat teminat 446 lira 25 kun:ştu:. 

d 1 eak gecikmeler kabul edtlmez. (298) s - Posta a o a ı-sı :: 

Kuruluş 

' 8 9 1 
lJ Y l\ N 1 ~ Ser vctı 1 tiıı:ıı 

verim çrkaı 

d kmakta olan bu haftalık resimli ~a 44 ~enedıı durma an çı . . 
A K B A Kitapevıdu Se· 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUN-

DAN: 
ah . Bd M Teminat pazarlık gitn T mın · · · 

Lira K. ve ::.aatı 
Cinsi Mikdarı Lira K.. 

16000 00 
24000 00 

20,000 Mr. Yataklık yün 
O ElbieeHk 

1200 00 6 mart 936 14 
1800 00 6 mart 936 ı.s 

16,00 •• 
K' s kumaş 
ırp~ . 1 m e a hizalarında yazılı gün ve ı;aat· 

Yukarda yazılı ıkı ka e şkyt r Şartnameyi görmek istiyenler 
1 k etiyle a]ınaca ı . . t 

lt!rde pazarı sur - . . ekler yazılı giin ve saatta M. temına 
her gün ve pazarlrga lgı~ışı:c Kasımpasadaki komisyona başvurma
makbuz veya mektup arıy 1-820 
1arı. (J 167) 

Aııkara Böl~e Sanat Okulu 
~Direktörlüğünden : 

:· . . ·ns ve evsafr aşağıda yazılı 95 takım 
Okulumuz talebelerı ıç.ın cı tınlacaktır İstekli olanların nü-

nüınuneı;i veçhile ~ı~ ~::k ~~re hergün ~kul idaresi~e .ve eksilt
mune ve şartnan;ıesın g . .t teminat mektuplarıyla bırlıkte 16.3. 
meye gireceklerın de bu ışe aı . .. .. saat 15 de Kültüı Bakanlı-

. . ·tlayan pazartesı- gunu 1 
1936 tarıhıne ras ~ 1 ~ lak' satın alma komisyonuna ge mc-
ğmda Okullar S::ıg-ısman rgrnc ı 

1t>ri. ( 477) Mikdarı Fiatı Tutarı Pey akçesi 
Cinsi 22 liradan 2090 lira t!;7 lira 

Dış elbise 95 takım 1-765 

Aııl{ara Vilayeti Emniyet 
~lüdürlüğünden : 

Eksitlme günü 

Çaııal{lt,:ale Daiıni Encüınenindeı:ı 
Keşif bedeli Muvakkat temına 

L. K. L. K. 
22939 28 1720 45 Yaprlacak iş: . 

Kale • Ezine yolu üzerınde._yaprlacak 

i 

• • 
t 

ı 3 adC"t menfez ile 7 adet bu~f t ame ve dig-er evrakını Canak -. l b . ·n kesı şar n 
ı - Talıp er u ışı - M"d"rlüklerinde görebilirler. 

kale. İstanbul, Ankara Nafıaf \ u 1 l6- Mart ·936 pazartesi güniı 
2 - Eksiltme kapalı zar us? ıy e l kt r 

d . • üenınde yapı aca ı . 
•a•t 15 de vilaye~ aı~ı ene 1 2490 sayılı kanunun yazdığı şekle 

3 - İsteklilerın muracaat arr 1-718 
uygun olmalıdır. (443) 

• 
• Y lJ t OkuJu Diı·ektörliı apı sası 

. 

-
a 

g""üuden: 
1 . . aaıda cins ve mikdarı yazılı altı ka 1 - Yapı ustası oku u ıçın aş t> 

k ksiltme ile alınacaktır. . 
lem malz~me açı .e . '"rmek istiyenl~r her gün okul dı 

ı - Bunlara aıd şartnamcyı go 
'· .. ı·· - .. basvurabilirler. . 3~9 ı· rcRtor ugune . d ı· 4657 lira olup birinci temınatr ., ır 

3 - Muhammen be e ı 

1-

. 

17 kuruştur. be c:rünü saat 15 de Ankarada oku 
4 - İhal~ 12 mart 936 perşem .. • 

1 - d yapılacaktır. (393 J 
1ar sağışman ıgın a kta Vahit fiatı 

Cinsi Alınacak ını3 r 3900 K(m)3 
K~reste ıo m ı 70 K 
Ta:; (Ankara.) 200 m3 190 K 
Kum z3o m3 K 100 · ) 

Tutarı 

78000 K 
34000 K 
43700 K. 

- 80000 adet 1600 ( ı 
Tughı ~ 170 K 
Çimento 600 tor 2000 K 
Khl'ç 4o Ton Yckfın 

K. 

ıısooo K 
102000 K 
80000 

465700 
1-673 

Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksıme 
uğramış Düyunu umumiye Meclisinden: 
340 - 351 inci keşidelerde amorti edil:ni_ş olan i~.raıniyeli Ru

meli Demiryollan tahvillerinin % 7,5 faızlı 1933 ~~rk borcu. ta~
villeri ile mübadele muamelelerinin 22 Nisan 1933 ıtılafnamesı. ~u
kümlerine göre, 27 mart 1936 tarihinden itibuen yal~ız Parıs te 
Osmanlı Bankası ile Berlinde Deutsche Bank und Dısc~n~ • <?e
sellschaft Bankası gişelerinde ve aynı keşidelerde kendıle~ıne ı~
ramiye i~bet etmiş olan tahvillerin mübadele muam;Ie~erı, :sk;~ 
gibi sırf Paris'te, Osmanlı Bankasında, icra olunacagı ıkramıye 1 

Rumeli Demiryollarr tahvilleri hamillerine iHin olunur. 1-817 

lstanlıu] Belediye Reisliğiııden 
Ke~if bedeli 20214 lira 70 kuruş olan Karaağaç müessesatı Mez

belıası avlusunda yapılacak Harçlı Parke kaldırım kapaJr zarfla 
. p · · 101 ku-eksiltmeye konulmuştur. Şartname, Keşıf evrakı ~e roJCSı . 

ruş bedelle Levazım Müdürlüğünden alınır. Eksıltme 10-3-.936 sa
h günü saat on altıda daimi Encümende yapılacaktır. Eksıltmeye 
g irmek istiyenlcr 2490 numaralı artırma ve Eksiltme kanununda 
azılı vesika ve 1516 liralık muvakkat teminat makbuz vey~ mek· y 

t 
h 
c 

· hl· · f · e vesıkasını ubiyle beraber teklıf mektuplarını ve e ıyetı ennıy . • 
avi zarflarını yukarda vazılr günde saat on bese kadar Daımı en-
timene vermeleri. {1025) ı.-g19 

Ankara ikinci 
Sicil 

l\11ıntaka Tapu 
l\lııhafızlığından : 

s 
v 
ı 
y 

Solfasol köyünün Karaca Kaya mevkiinde dellal _oğullarından 
emerci Halil İbrahim veresesinden kanın Sıddxka, oglu Mehmet 
e kızı Adviycnin senedsiz tasarruftan tesci~ ve inti~ali~i istedik -
eri sarkan AHbey zade Ahmet, ve Boyacı oglu Bekır, Şır.?alen k~
alık ve Ebe oğlu, garben ve cenuben yol ile mahdu~ bag ve bag~ 

hanenin mahallinde teı-bitini yapmak için ~36 sen7s1 Mart ayının 
3 üncü pazartesi günü yerine bir memur ~dece~ır. B.u t~!'immaz 

nıal üzerinde atsarruf ve yahut herhangi bır aynı hak ıddıa .e~en: 
er varsa o günde yerine gidecek memura ve yah~t ~~~ara ıkıncı 
Mıntaka Tapu sicil muhafızlrğına başvurmaları bıldırılır. 

2 

1 

(497) 1--821 
~~--~~--~~~~~--~~--~~--~~~-

Anl{ara ~ Elel{trik T. A. 

. 

. 
Sirketiııdcn : 
' 

1 

Ankara Elektrik 1'. A. Ş. hissedarları umum~ .heyeti ti":~ct 
kanununun 361 inci ve şirket esas mukavelenamesının 52 ve 53 un
cü maddeleri hükümleri mucibince, 25 Mart çar§3mba günü saat 10 
buçukta ~irkct merkezinde alelade toplanara~, aşağıdaki ruznamede 
yazılı işleri görü~eceğinden, hissedarlarrn şırket esas m~kave]ena· 
nesile ticaret kanununda yazılı hükümlere göre hisselerıni muay• 
yen vakitte sirket veznesine veya makbuz mukabilinde bir bank.aya 
teslim etmeleri ve o gün şirket merkezinde hazrr bulunmaları ılan 
olunur. 

• 1\lüzakere ruznamesı 

1.) İdare Meclisi ve mürakip raporlarilc 1935 hesap yılı bi • 
lanço ve kar ve zarar hesabının okwunası ve tasdiki; İdare Mecli
sinin.ii:>rası. 

Z.) İdare Meclisinden ayrılan azalar yerine seçilmiş olan Herr 
Direktör Ludwig Neuber'in intihabının tasdiki. 

3.) idare Meclisi intihabı. . . 
4.) 1936 hesap yılı için İdare Meclisi üyeleri tahsisatmın tesbıtı. 
5.) 1936 ,. ,, ., Mürakıp tayini ve ücretinin tesbiti . 

1=814 

Ankara Levazım Amırlığı Satııı 

Alma Komisyonu ilanları 

1 - Askeri konakta ya ptrrdacak o1an elcktTik tesisatı l O mart 936 
tarihine mi.ısadif salı günü saat on birde açık cksıltme suretiyle yap
tırılacaktır. 

2 - Şartname H: k~~fi komisyonumuzda h~·r gıin görüliı 
3 - Keşfi 164 lira 35 kuruş olup teminatı muvakkatesı 12 hra 

33 kuruştur. 
4 - Açık "'ksiltme jştirak edeceklerin chHyetniime ve temi mu 

\'ak.kate t:ıakbu.7lan ıle Ankara levazım amirligi ı; .. t.n al.n:ı k "lll 

yonuna glrncleri. (?,77' 1-619 

İLAN 
Cinsi Muhammen B. 

Sabun 

l1k tem.ınatı 
Lircı ku 
37 50 

Beyaz pe} ı ir 

Miktan 
kilo 
1250 

600 

Lira 
500 
300 22 50 

fıO 00 

Kırıkkale c.::ıkeri san'at mektepleri ihtiya;:ı olan ytıl.arda c n ... ve 
miktarları yazılı iki kalem er:cak 17 mart 936 sair günü sa t :l-4 ·ı 7 
ye kadar açık eksiltme ı;uretiylt· satın almaca.rtu. Talipkrin mu
hammen bedellerine mukabil hizalarında goste-rilen tlk temin tla
rmı Kırıkkale askeı i fabrikalar muhdse;bccıhğine vatırarak belli 
gün ve saatte okul satın alma komisyonuna gelmelen (466J 1-"55 

İLAN 
ı - 1stanbu1 levazım amirliğint baglı muc:ssese·er isin otuz ton 

zeytin yağı 16 ma-t 1936 pa arteı;i günü S<\clt on lıe:l buçukta l:;tım
bulda Tophanede satın alma komı:::>',-onurıı1a I-.apal: •'lr l;ı e': 
re konuJ:nuştur. Tahmin bedeli 6500 liı arlır !Ik tem ;:ı, tı l ~ 
50 lrurustur. Şartnamesi komi~yomlıa gorülebihr fı;•eldiic-ı ın 
ni vesikaları ile tekliflerini ihale ~a;ıtindı;,n ·, s:ıat c' el 

(478) 1-7 6 

RlLİT 
Krtaat ihtiyacı i~ın 300000 kilo ikiııci nvvi ır,.brika unu rn 

cumartesi günü t.ılib olmadığından kapalı zarf usuli He ikincı ı mı 
kasasr9.3.9.3ti pazartesi güniı saat ona uzatrlm tr:-. 1lk temin t 2 ı. ~ 
JiracLTT. !steklilerirı şartname; i gi'rmı k üzere he.- · ü ve m 'in· 
iştirak c<.leceklerin muay.,en giin ve "'aatten bir S""t eve! k 
32, 33, 34. iınc.ı.i ır.adckleri mucibince zarflarını ver ·s olması 
dır. Münak3sa Erzurum kor satın alma lrom vo ıın"';ı \'anıla 

(3P8) 

l'ürk Ha\ a Kuruınu 

BtTYUK PİYANG()SU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir .. 
5. inci k~ide 11 Mart 936 dadır. 

Büyük ikranıi,·~ 35 .000 
fjradır 

A.yrrca: 15.000 12.00010.000 liralık 
ikramiyelerle 20.0r O liralık bir 

miikafat v~rdrr. 

~ 
flavauazı 

eı T. A. 
Sirk etinden 
' 

<:umurbaşkanlı~ı ~"'iJarınonik Ur· 
: kcstrası Sefliiindeıı: 

"J ' 
Ankara Havagcuı T. A. Ş. hissedarları umumi heyeti tic~~et 

kanununun 361 inci ve şirket esas mukavelenamesinin 52 ve 53 un
cü maddeleri hükiimleri mucibince, 25 Mart çarşamba günü saat 
11 de şirket merkezinde alelıi.de toplanarak, aşağıdnki ruznamede 
yazılı işleri görüseceğinden, hissedarlarm şirket esas mukavclena
mesile ticaret kanununda yazılı hükümlere göre hisselerini muay
yen vakitte şirket veznesine veya makbuz mukabilinde bir bnnk:ı-ya 
teslim etmeleri ve o gün şirket merkezinde hazır bulunmaları Jlan 
olunur . 

• l\lüzakere ruznamcsı 

1.) İdare Meclisi ve mUrakip raporlarile 1935 hesap yılı bi. -
lanço ve kar ve zarar hesabının okunması ve tasdiki: İdare Meclı· 
sinin ibrası. 

2.) İdare Meclisinden ayrılan a.zalar yerine seçilmiş olan Herr 
Direktör Ludwig Neuber'in intıhabının tasdiki. 

3.) İdare Meclisi intihabı. 
4.) 1936 hesap yılı için İdare Meclisi üyeleri tahsisatının tesbiti. 
5.) ı Cl36 ,, ., ,, Mürakıp tayini ve ücretinin tesbiti. 

1--815 

Ankara Valili~inden : .. 
1 - 5-3-936 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de Anka

ra vilayeti binasında toplanan vilayet daimi encümeni odasında 
179067 lira 69 kuruş keşif bedeli olan Ankara • Kırşehir yolunun 
iltisakını teşkil eden takriben 2+37SR:m.. tulünde Necati bey cad· 
desi • istasyon • yeni tayyare meydanı yoJunun tetıviyef tilrabiye 
sınai imalat makadam şose ve beton asfalt kaplama inşaatı ile mu
vakkat kabul ile kati kabul arasında geçecek dört se-nelik mütema· 
d1 tamiratı i§leri kapalı zarf usuliyle V'e 25 gün miiddetle eksiltme· 
ve konulmuştur. 

2 - Hususi şartname, eksiltme şartnamesi mukavele projesi ve 
silsilei fiyat cetveli 1!00 kurus mukabilinde Ankara villyeti Nafra 
Mi.idürlüğünde verilecektir. 

3 - .Muvakkat teminat 10203 lira 38 kuruştur. 
4- İsteklilerin teklif mektupları bu işi yapabileceklerine dair 

Ankara vilayeti Nafıa müdürlüğünden aldıkları fenni ehliyet ve· 
sikalan ticaret od.ası vesikasiyle muvakkat teminattan 5-3~936 pet'• 
şembe günü sa.at 14 de kadar ihaleyi v.ıpacak olan daimi encümt'11 
riv~cı,.tine ve-rme lrri lilnmdrr. (28!i) l-493 · 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere Pil 
Keman. Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, FlUt, Obuva, Klarnet, F 
Korno. Trompet, Trombon, Tuba, Alto, Saksafon, Tenor Sııksaf 
Akoediyon, Caz batcrisi sazları çalanlarm, 7-3-936 cumartesi giı il 
saat 10 dan 17 ve kadar !stnabul Galatasaray Lisesinde sma l rı 
yapılacağından bu sazları çok iyi bir surette 4'alabilcn Aıti tl n 
kendi enstürUmanları He birlikte srnav komiavomına birer dilck,.e 
ile başvurmalan. (142) 1-Z96 

Tapu ve l{adastro Unıuın 

1\lüdürlü§iııd n : 
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli Vilayet ır.lrkeılerile kazalarında 

ve Gelibolu'da tapu tahriri yapılacağından keyfiyet 2613 s.ayılı 
kanunun 8 i.nci maddesine göre ilan olur.ur ( 460) l- 91 

Aııliara lenıurlar l{ooperatif 
Sirketinden : 
' Şirketimh ortaklığına girmek iizere :?8 5 929 tarihinden 17/5 

932 tarihine kadar miirac:aatla yirmi beşer liralık hisseye kaydolu
nan ve bedellerini mukasseten ödemeği taahhıit ettikleri halde va
celerinde taksitlerini ödemiyenlerin bu ilan tarihinden itibaren 
iki ay za.rfında ~rket muhasebesine bilmüracaa bakiye borçlarını 
defaten tesı; iye etmeleri Tica olunur. 1 - 812 

Hariciye Vekaleti Sabnalma 
l(oınisyonundc:ın: 

Vekfilcimfa aı ni; c t ambarında mevcud boş benzin tene.kel "vle 
hurda bakırlar, billur avizeler, mubıtelif kumaş perdeler k ar pe 
ve sobalarlala, e-lektrik ve telefon hurda malzell'lffi, ~tif r. 
dalye ve masalar, karyolalar ve sair eşya açık arttırma ile 17. a. 
salı günü vekil~t binasında saat 15 de ve 18 • a - 936 çarpmba g· • 
nil ~ eş>;an~ bir }e,s.mın!.n bulunduğu Yeı.isrhirde Nocatibey ca1 • 
deı:mdek1 e'Skı harıcıyt koşıkilnde ~t JS de sabla.caj!ı iJin olnnur. 

(409) l-&22 

.. 

t 
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Boya ••• ea Otto Wdber en so mod 
dablli dekor as nlmanelerini n·san başınd 

Paris, Berlin ve İJBD 
,. 

Ankara Memurlar Kooperatif Sirketinut.. ... ' 
29· şubat -1936 cumartesi günün Belediye salonunda yapılan şir· 

ketin umumi he}•et alelade ve fevkalade içtimaın~a. esas ?1uka.vele 
namesinin 46 ıncı maddesi mucibince nisabı ekserıyet temın edılme 
miş olduğundan toplantının 21- mart 1936 cum~rt~s~ ~~nü saat on 
betste Halkevi salonunda yapılmasına karar verıldığı ılan olunur. 

. 
Adi toplantı ruznamesı 

1 - 1935 senesi idare meclisi ve murakipler raporlarının okun-
ması 

2 - 1935 snesi bilançosunun tasdikiyle idare meclisinin ibrası 
3 = İnhilal cedn idare meclisi azalıklarına yenilerinin intihabı 
4 - 1936 senesi mürakiplerinin intihabı, ücretlerinin tayini 
5 - Ankaradan infikak eden hissedarlar hakkında yapılacak mu

amelenin tayini 

Fevkalade ictima 
. . . 

ruznamesı 

1) Yedinci maddeye ılavc edilecek kısım: 

(Hisse taksitlerini vadelerinde ödcmiycnler hissedarlık hak -
!arından istifade edemezler. Her hangi bir taksit vaktinde ödenmez
se diğerleri de muacceiiyet kesp eder. Muacceliyet kesp eden tak· 
sitler için şirket tarafından taahbütla mektupla verilecek iki ay
lık mühlet sonunda taksit bakiyeleri defaten ödenmediği taktirde 
ortaklık sakıt olur ve tediye edilen miktar iade olunmaz. 

Bu kabil sakit olan hisselerden kalacak paralar şirketin ih.tiyat 
akçasına ilave olunur. 

2) Tcmettüün dağılması başlıgı, (kar ve zararın dağılmaı;ı) na 
tahvil olunacak. 

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

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

tevfikan muamele yapılır. Mevcut ihtiyat akçesi zarar mikdarını ka· 
patmaz ise bakiyesi müteakip senenin karı ile kapatılmak üzere 
devredilir. İki sene birden zarar olur ve mahsup edilecek ihtiyat 
akçesi bulunmaz ise zararların yekfınu sermaye nisbetlerine göre 
ortaklara taksim edilir ve sermaye hesabından düşülür. 

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

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

caizdir. 
5)İdare meclisinin vazife ve selahiyetleri meyanına ilave edi

lecek kısım: 

Şirket emvali gayri menkule nin tefernig veya ferag ve ipo -
tek muamelelerine aıt vesaiki t. ~rrufiyeyi şirket namına imza ve 
kabule) 

6) 45 inci maddesinin tadil dilecek şekli: 

Şirket ortaklarına verilecek malların icap ettirdigi şekilde idare 
meclisince tayin olunacak taksit, vade ve şartlarla ve en cok memu· 
rıyet maa~larmın nısfı nisbetinde borca satış yapabilir. Bu suretle 
mal alacak ortaklara en az iki ortak kefalet eder ve daire mutc medi 
nin bu borcu bilakaydu şart maaşlarından kat ederek şirkete tesvi
ye eyleyecegini taahhüt eylemiş olması şarttır. Fakat asaleten ve 
kefaleten borç taksitleri tamamen ödenmeden kendilerine yeniden 
kredi ile satış yapılamaz. 

Şirket devairi resmiyeye, idare heyetinin tensip edccegi mües
seslere tesbit edilecek şeraite tevfikan borç mal verilebilir. 

Yeniden ilave olunan maddeler: 
7) l'f!.adde - 50: za~arh geçen seneleri takıp eden yıllarda yapı

lacak karlardan evvela. geçen. se?elerden devretmiş zararlar kapa
tılır; sonra zarara mahsup edılmış sermaye ve ihtiyat akçası nok
sanları tamamlanır ve bundan sonra artan kısım olursa 18 inci madde 
hükümlerine göre muamele yapılır. 

8) Madde - 51: Ortakların şirkete olan her nevi borçları altı ay 
z~rfmda tahriri mükerrer taleblere veya icrai takibata rağmen te • 
dıy~ ~lunmadığı ve muztar kalındığı takdirde bilakaydü şart, tedi· 
yesı lazım tarihten baslamak üzere o/c 9 faizle birlikte hisse bedel
lerinden mahsup edilir. 

~~s~e. bedelleri borcun itfasına kifayet etmedigi takdirde mı.ite· 
bakısı ıçın ayrıca kanuni takibat yapılır. 

1 - 811 

l\'1. 1'1. ' ' · l)eniz merl{ez satın 
alma l{oınİsYonuıulan: . 

1. - Tahmin edilen bedeli 126000 lira olan 12000 ton rekompo
z~ komu~ kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 14 mart 936 tarihine miisadif cumartesi aat ıo 
da yapılacaktır. 

3 - (630) kuru mukabilinde şartnamesini almak istiyenlerin 
her gün. n_ıünakasaya istirak edeceklerin de (7550) liralık teminat 
mektuplarıle yevmi mezkiirda Ankarada M. M. Vekaleti bina m· 
da satın alma komisyonuna kanuni bclgelerile mliracaatları. 

4 - Zarflar munakasadan azami bir saat evveline kadar komı . 
vo la verilmıs bulunacaktır. {4169) 1-756 

Kiralık 
Yenişehirde Hilaliahmer mer

kezinin karşı sırasında, asfalt 
cadde üzerinde kaloriferli ve 

her türlü konforlu 49/ 1 numa· 
rah Foto apartımanın..da kiralık 
daireler vardır. Kapıcıya müra· 
caat Telefon 3002 ve 2002 

Dr. t l-.~lS" in 

Nasır ilacı 

En eski nasırlan bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökiin· 
den çıkarır. 

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

ilacıdır. 

:\lföhlc·li ocla aram ) o r 

Ankarada uzun muddet ikamet 
edecek bir ecnebi Bay tercihan 
YEN!ŞEHİR TARAFINDA 
MOBİLYALI BİR VEYA 
İKİ ODA veyahud gene bu 
mikyasta rOÇOK BİR APART
MAN kiralamak arzusundadır. 
Cevablar mektubla ULUS (78) 

1ano·al 
~ 

1-800 

Köınürii 
Depon uı la n iyı Kar 

köy kömürü perakende kilosıı ~ 
üç bucuk, toptaıı üç kurus o 

·ıradrr. Tel: "791 
r tasvon \. ıkat clepn 

su · Hil evin Or1k 

7:A Yf 

İsmet paşa ilk mektebinden 
almış olduğum milletmektepleri 
şahadet namesini kaip ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Telgraf hat bakıcısı Şükrü 

1 - 818 

Radyo mütehassısı 

Arıvoruz . 
Talip olanlar 399 numaralı 

posta kutusuna mektupla müra· 
caat etmeleri. 1-779 

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

ha r riri F alih Rıfk ı ATA Y 

Um umi neşriyatı idare e· 

den Yazı iş leri Müdürü Na
suhi BAYDAR 

Çarıkın caddesı cwarında 

Uluıı Bıuımt>vİndt> basılmıştu . 

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

• 

nası~ ııacı Ku llanma 
Beykoz Kundurası 

AL9 
SÜMER 8Al1K YEQLİ MAlLAll PAZAIUÜİ 

Modern Mobilya • 

Modern evin başlıca şartıdır 

Şık ! Sağlam,! Ucuz! 
<;eşitlerinıizi görmeden, ev eşyanızı 

tedarik etı1ıek aleylıi1ıizedir 

Sünıer Bank 

YERLİ MAI~LAR PAZARI 

Kiralık~ Ankara Palas İdaresi Mııhterem Ankara halkına yal
nız evvelce ilan ettiği maruf dansöz Mlle Nyrtlc Winter 
değil Budapeşte'den getirtmekte olduğu diğer iki hari -
kula de 

Ankarada Kcciörende otobiıs 
yolu üzerinde mimar bay ham
dinin yeni yapılan köşkü kira
lıktır. 

Keçiören bekçisi aliye milra 
caat 1 ~ 813 

and BLO DE 

Satılık aı·sa 

Şantözü takdim etmek için çarşamba günü için tertip 
etmİ$ olduğu büyük Gala Dinesini 5 mart perşembe günü
ne talik ettiğini arz ile kesbişeref eyler. 

Sağlık Bakanlığı karsısı dört 
yol ağzı ko e ha ı üç cepheli iki 
ev yapmaya miısaid 680 M2 eba-

ellli~e i Su va r e 
(~nıek fi atı •• lira uc dında Telf: 3855 ~ 

r 

1-827 Masaların evvelden tutulması lazımdır. 

ANKAR.A PALASTA 
Boru, İ('I ve lliitüıı tef errüatile 1-.iı·taın teııi 

ma)zpme~i satılıktır 

SİNEMALAR t 
YENi 1 BU GUN BU GECE 

M ARl E TTA 

Jannette Macdonald - Nelson Eddie 

Kuvvetli me vzuu, ahenkdar m üzik
lerile seyircilerinde çok tatlı akisler 
hırakan bu eser büyük bir muvaf-

':ıkiy~tle deva-~ "diyor 

BUGÜN BU GECE {KULüP I 
TARZAN YAMYAMLAR 

ARASINDA 

Seyirc ilerinde büyük bir a laka u
yandıran tehlikeli sergüzeşt ve ma· 
ceralarla dolu h ayret ve tL;·ccan 

fHmi 


