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13 !er komitesi iki tarafa sulh teklifi yapacak İngiliz - Alman deniz anlaşması 

iıa1 yıuıın ('enı bı ım•ıı fi olursa ambargo içi ıı karar v t• ı·ilecekt i ı· •• 
BB. }:deıı ve Flandeıı ~ıılh tek:lifi metnini hazırladılar 

c,.,~.wre, 3 (A.A.) - C•nc:vıe'dci.;i 
i"S'lia del118••Yı>•lUDUn.d11n •Öz ıöyleme-
te ıalahiyteli birl, Büyük Bcitanya'non 
peotrc>I aınbıara0tn mıtı.11und8ki vui,-..:ti

.nin Bh-lefik AJ:Dıerika'ıun dw'ullllundl\n 
-.namen ayrı old•ıfunu şC;yl,eınittit'. R. 

Eden 1 ngiltere'nin arnhargovu tıııtbil>•! 

TURK \TASt'I 
lstanbulu ıezen bir sanat ve 

fikir adamı: . 
_ Ceşınelerinizi akıtınız, dı· 

yordu. w 

Diğer bir adam çocuklu~um~~ 
zun lstanbulunu tanısaydı, kanı bı
lir daha nelere esef edecekti? 'Yok
ıullara sıcak çorba ve yenıek ve
ren imaretleri hatırlıyanlarımız 
çoktur. 

F 
1 

k a r a s t olmak iyi vatan· 
vatandaşlıkhğın vasıflarm~andr. 
insanları bırakınız, güvercın ve 
köpeklere kadar ye~ '!e yeme~ 
vakıfları olduğunu hızım yaıtakı· 
ler bilir. 

Ahret için, hayır için, her ne i-
çinse, son nesle kad~r sos~al ya~· 
dım, osınanh türklermde hır vazı-
fe sayılmıştır. 

Çefmeler, imaretler, sebiller, 
vakıflar, hep ferd eserleriydi. Sa· 
dakadan başka hayır işlemek için 
zengin olmak lizınıdı. İmparator
luk vatandaşları fakirleştikçe, ha
yır ocakları da birer birer ortadan 
kalktı: Çeşıneler kurudu; imaret
ler çöktü; vakıflar, gelirsizlikten, 
kaybolup gitti. Bütün onları ilham 
eden ahlakıı~ da zeval bulduğuna 
inanmak doğru mudur? 

Türklerin büyük kaldığına ina
nıyorsak, eyi kaldıklarına da şüp
he etmemekliğiıniz gerektir. 

Eski türk faziletini yeni şart
lara göre tekrar işler hale koymak 
nasıl mümkün olabilir? Eğer he
pimiz bir fakirler sofrası aça~ı
yor, bir çeşme akıtamıyo~, . nestl
ler sürecek bir hayır gelırı kura
mıyorsak, hastalar, kim~esizler, 
çocuklar için çalışan cemıyetlere 
aza olabiliriz. Bunda asil a d s ı z -
1 ı ğ ı n zevki de var. Cemiyetçi 
devrin eyilik ahlakı da gösteriş ve 
bencilik ayıplarından temiz olur· 

Kızılay, en küçük kazan· 
ca bile hayır tesellisi veren imkan
ların başında geliyor. Ona hisse
nizi ödemekle, vatanın her köşe
sinde her türlü ıstırabın başucuna 
gitmiş oluyorsunuz. Her yıkılan 
evi yapanlar, her acıyı dindiren· 
ler, kimsesiz hastaya ilaç veren· 
ler arasında siz de varsınız. Ço
cuklarınızı, mektebten evel, K • .-
z 

1 
1 a y ' a yazdırınız ve kendı- . 

niz bütün hizmetlerinizden önce, 
1 

onun azası olunuz. 
Eyi bir türk, eyi bir insan ol

makla başlar. Her millet büyük biı 
fazileti kendine ınaletmekle övü
nür. Biz de şunu diyelim: Korkak
lık gibi, merhametsizlik de türk 
değildir... F. R. ATAY 
n:a:naras u u s et asa ZOf9SSft ....., 

ULUS 
Bayram münasebetiyle, neşir 

vazifesini üç gün için Kızılay ar
kadaşına bırakmaktadır. 

Gazetemiz:, ayın ıekizi~u:_ık· p~
zar güni.i yeni romanını terrı aya 
başlıyarn:ı e:·ıkacakttr. 

_,,,, · --~_.., .-.Z 7 C NM· 

na7lr olduğunoı ıuylemi~, ancak, millet
ler cenıiy~t\ a7.aııı bulurum petrol müıı
tşhıili devletlerin l nriltere'ye uymala· 

rım iıtemi,tİl. 
Zecri tedbideı· ko1mtesinden olmı-

Sulh teklif;ni Tıaz.ırlayan B. Eden 

yan Iran, lrak ve Norveç gibi petl'ol 
istihsal ve nakleden memleketlerin mü

tali.aııı sorulacaktır. 

Ayni şahsiyet, bundan böyle uzlaı,· 
tırma meselesi ile meşgul olmanın he\' 
hangi bir hükünıete değil 13 ler komite· 
sine düşen bir vazife ·oıdğunu izah etmrş. 

tir. 
13 ler komitesi, bahsı geçen ıulh 

tekliflerini ltalya ile Habeşistan'a bil
dirmeği muvafık gördüğü takdirde, ce
vab almak üzere iki üç günlük bir müh
lete ihtiyaç hasıl olacağı tahmin edil 

mektedir. 
13 ler, sulh tekliflerini harbeden d 

letleı·e tebliğ etmeyi lüzumsuz gör~-:.
leri takdirde 18 ler komitesi, perşembe 
veya cumR günii petrol ambargosu hak
kında kı\l'aı· vermeğe davet edilecektir. 

I taiya ne yapauuir? 
Nevyoık, 3 (A.A.) - Nevyork 

T "Ymİ• g!\r.etesi yazıyor: 
"l talya, zecri tedbirleı·in şiddetlen· 

diı·ilmeıine yahud petrola ambargo kon· 
masına tabii itiraz edecektir, fakat ne 

yapabilir? lngiltere büküınetini pek kor
kutan bir Avrupa harbına başlamak teh
didi tesirini kaybetmiştir ve B. Mussoli
ni'nin B. Hitler'ı yanına çekmeği güd~n 
gayı·etleri öldürücü bir akamete uğr:\· 
maktadır. 

İtalya, sulh veya harb meselesiyle 
yalnız başına karşılaşmalıdır. ltalya sul
ha muhtaçdn. Şu önümüzdeki bir kaç 
gün içinde, l talya'run, sulhu. ihtiyacı 
nisbetinde arzu edip etmediği anlaşıla-

• caktır.'' 

Muharrir Walter Lippman, " Nev • 
york Herald Tribün" gazetesinde şöy

le yazmaktadır: 
''Milletler cemiyetinin ltalya'ya k.u

şı gösterdiği mukavemetin muvaffakiye· 
ti git gide daha barizleşmektedir. Çün
kü bu mukavemete Afrika harbına son 
ğu hulyasına son vermiştir. 
vermediyse bile yeni bir Roma impara· 
torluğu hulyasına son vermiştir. 

B. Mussolini, habeş meselesi tahıu 
için bir felaketle neticelenmediği takdir- ' 
de kendini bahtiyar addetmelidir. B. 
Mussolini tesiri az bir kaç zafer kazan
maktan ve pek az faydalanılabilir bi•· 
toprak ele geçirmekten ba,ka bi~ şey Ü· 

mid edemez.'' 

l\'eµiis sulh mu istedi? 
Londra, 3 (A.A.) - Deyli MeyJ'in 

Cenevre'den haber aldığına göre, habeş 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

Habeş bozgunu devam ediyor 

))urum k~ötiilesirst~ ordunun Negüs 
geç ecel{ ' 

hasıııa 
' 

İtalyan kaynaklan, habeş zayiatının tahminler
den çok olduğunu söylüyorlar - Habeşistan

da bir hafta yalnız su ve ekmek yenecek 

Londra, 3 (A.A.) - Erilre 
kaynaklarından gelen haberlere 
göre: 

Bir kaç hafta evvel parlak gö-
züken habeşlerin askeri vaziyeti 
Badoglio'nun seri muvaffakiyet
leri üzerine bilhassa şimalde ta
mamiyle berhad bir hale gelmiştir. 

Mulugetta, Kassa ve Sevywn 
·~·duları artık bilkuvve, büyi:l~ bir 

muharip cüzütam olmaktan çıkmış 
addedilebilir. Adisababa yolu şim· 
di ancak Dessie'de toplanmakta 
olan kuvvetler ve Dessie kararga
hından şimale doğru gönderilen 
kıtalar tarafından korunmaktadır. 
Söylendiğine göre İmparator, en 
mümtaz habeş kıtalarının ve impa
ratorluk mu ha faza kuvvetlerinin 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Berlinde devlet adamla-;; o-izli 
.bir toplantı yaptılaı· 

Berlin, 3 (A, 

A.) - Havasa.. 
jansından: 

B. H it 1 e r, 
General v o n 
Blornberg, von 
Friç, Amiral 
Rider, B. Gö· 
ring, von Ri· 
bentrob, Göb
bels ve v o p 

Nöyrat ile gİzı 
li bir görüşme• 
de bulunmak 
üzere, 
mekle 

dinlen· 
olduğu 

Bavyera~ 

d a Berhtes • 
gaden'den an• 
sızın Berlin'e 
rlönmüştür. 

İyi bir yer· 
den haber alır 
dığına göre, S 
Hitler, bilhasısa 
lngiltere i 1 e 

Londrat 3 ( A.A.) - Bütün ebemi
) etli gazeteler, A iman yanın ingillz • al
man deniz paktma zey1olac:ak bir mua
hede imzalamRya hazır olduğuna dair o

lan tebliği neJretmektedirler. 

(Sonu 6. rncı t1aylatla) 

"Ulu~., .. un Dil Yazıları 

AZ 
Türk.çenin orijinal «AZ» söziinüıı tüı·lü 
maııalariyle lluııunla ilgili k~elinıeleriıı 
<~Güneş · Dil» teorisi e~aslarına göre analizi 

"AZ'' sözü 

"Türkçede menfi anlamlar" ve 
bunları ifade eden Türkçe sözle· 
rin İndo - Öropeen ve Semitik de
nilen dillerdeki mukabilleriyle 
mukayesesi hakkında bu sütun
larda çıkan 14 parça yazıda [1], 
menfi anlamı veren elemanın bir 
(V. + :z:) olduğunu göstermiştik. 
Birçok kelime kuruluşlarına bit 
ek gibi dahil olarak, bunlardaki 
ana kök mefhumlarını pek uzak 
bir sahaya nakletmek suretiyle o 
kelimeleri menfileştiren bu ele
manın kendisi de Türk dilinde 
tam bir kelime halinde yaşamak
tadır. Bu kelime de (çok) zıddı 
olarak her gün kullanageldiği
miz (az) sözüdür. 

(Az) kelimesinin Türkçede 
ikinci bir manası da, (azgın), (az
mak) sözlerinde görülen hadden 
dışarı çıkmak, taşmak manasına· 
dır ki bu fikrin suya tatbiki ile 
bazı taşkın nehirlere de ''azmak'' 
adı verilir. 

(Az) kelimesinin etimolojik 
~ekli şudur: 

(1) (2) 
(ağ + az) 

(1) Ağ: Ana köktür. Burada 
kelimenin aldığı tekillere göre a
na köke şu anlamlaı verilebilir: 

1. ~ Büyüklük. çokluk m"
nası; 

il. - Konkre ve abslı e olcı.rak 
hararet ve atcs mana 51 • 

III. -- Su manası. · ' 

(2) Az: Ana kök manasını k n 

[1] Du .vaı.Ila ı (Ulus) un 19-2-
~936 dan ba~lıyaralı' ,,'.J-193b ya 
.~miar cılcan sayılarındadrr. 

d_inde temessül ettirerek onun ye-
rme geçen bir eleman halinde gÖ
rünüyor. Delalet ettiği umumi ma
na ana süje veya objeden çok u· 

(Sonu 2. inci ıaylaJa) 

Tü~A HA\ ZA~IJ.''1~ 

TA ~zı:uı tşt 

Şuşnig Ro1naya 
gidecek 

Rornaya gidecek olan B. Şuıni~ 

Roma, l ( /\..A.) - Prens Stın hern. 
b<!t'g yarın burada bekleniyor. 

.. Israrla dönmelt.le olan şayialara 

gore: yakında A'\'usturya batbakanı B. 
Şuşn:g de B. Musoliniyi ziyaret ede· 
... ek ısc de, bunun tarihi lıen·· b 11' 
d W'ld' uz e 1 
egı ır. 

Prens Starhemberg'in lıu d f ı.: r· . eııt 
r e ışı o zıyar"'h' yol açacaktır. 

Sıyasal mahfiller 17 martın 1934 
tarih \i · • t ' ı .a yan - Avusturya • nıacar 
uzlaşınalarnnn yıtdönümüne rastla

(Sonu 6. mcc sayfada / 

-
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Harakiri 
Dünyanın bütün memleketlerin

de, bazı scbcbkr yüzi.inden bir in
.an, kendini öldürebilir. Fakat Ja
ponya'da bu, terbiye'nin ana direkle
rinden biri olmu§tur. Japon'un "Ha
rakiri" yapması, imparatoru için cep
hede, namusu için her hangi bir kar
ıılaşmada ölmesi gibi, kahramanca 
bir "akt" drr. 

itekim bu ~eferki isyandan son
ra, on sekiz genç subay bir kalemde, 
isyan ettikleri için, bir subay da tek 
başına. bir japon subayının japon su
baylarına ateş açmak mecburiyetin
de kalmasında acı'ya bir ihtar edası 
"ermek için kendilerini öldi.irmi.iştür. 

Hele bu sonuncu subay, harakiri
nin ritüe) bütün kaidelere riayet e
derek ölmüş ve kansı kendisine yar
dun etmiştir. Tafsilata göre, koca
eından 80ra da, genç kadın, kendini 
okliırmüştür. 

Uluaal terbiyede disiplin, demek 
oluyor ki Japonya' da, metafizik bir 
ölçüye ç.dunqtır. Bundan bir müd
det önce, japonların bir takım torpil
kr yaptığı ve bunların her birinin 
içine bir serdengeçti oturtacağı söy
lmdiği zaman, ihtimal vennckle, a
kıl. pek yatmamqtı. Bugün önü
müzde öyle bir misal var ki, hayatı 
iıttihkamı japonlann yığın terbiye-

"Ulus,, un 
<a..ı 1. İıtci •J'l••J 

..il, pek reni! bir saha anlamı
tlu. Burada ana kökle kaynaıma
eiyle doğrudan doğruya ana kök 
mefhumunu böyle uzak ve geniş 
bir sahada ifadeye yaramaktadır. 

"Uzak ve ıeıni! ıahaya nakil'' 
ınanau iki türlü tefair edilebilir: 

1. - Merkezden en uzak .saha
J& kadar nüf uzwıun ıümulü sur~ 
tiyle ana kök mefhumunun her 
abada hükmü ıeçer bir kudrette 
bulunduğunun ifadeıi; 

il. - Ana kök mefhumunu ana 
aüje veya objeden pek uzaklara 
atarak, süje veya objenin ondan 
ayrı ve mahrum kaldığının ifadc
aı. 

Görülüyor ki bu ( ai + aı; 
aja = ca) ~inin gerek ana 
•ökünü ve gerek mümeuil ekini 
- biribirine zıt manalara varmc.ıya 
kadar - birkaç türlü izaha imkan 
....dD'. Bu izahlardan her biri de 
iN kelimenin aldığı tekillerden 
l>inr zümreye uymaktadır. 

Şimdi, ana kökün üç anlamına 
Te ek ekman;n iki delaletine gö. 
n kelimenin alabildiği manaları 
arattıralım: 

hlık, Aztılmak 

1. - Ana köke ''çokluk, büyük
lük'' manasını "Yerelim. Bu halde 
"'az" elemanı bu çokluğu ana ıü
je veya objeden çok uzak bir sa
haya atar. Binaenaleyh bahsetti
iimiz süje veya obje :te ise onun 
hakkında ''az" dersek bunun çok
luktan pek uzakta kaldığı, yam 
s<>k olmadığı anlqılır. 

iıte burada .. m" elemanı ana 
kök mefhumunun zıddına delilet 
ederek ''menfi" rolünü oynamak
tadır. 

Bu manada olan "az/' sozun
den '' a:zlık, az.almalı'' gibi kelime
ler çıkar. Bir örnek olarak bu ke
limelerin etimolojik tekillerini ya. 
7.J\ıım: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
'Azlık : az + al + ık + . +- . 
Azalmak: az+ al+ nn +ak + . 

(1) k:: Ana kökle kaYnaıaRk 
"çokluğun en ıenit sahaya dağı
hp ana aüje veya objeden uzak 
kalması" manuını veren ikinci 
tlerece ı.renaipal köktür [2]. 

[2] Burada (az.) sözünü doğru
dan doğruya ikinci dertte prensi
pal kök olarak başa alışımız, bu
nun (ağ + az) yolundaki analizi 
biraz önce yapılmış olmasından 
ve müştak kelimelerin analizinde 
evvelce mahiyeti J{Örülen ilk ele
manların yenid~n telırar tekrara
nalizi ne hacet olmamasmdandır. 

sinde dahi kesin bir hususiyet oldu
iuna artık hiç şüphe bırakmıyor. 

Avrupalı §Övalye terbiyesinden 
bilmiyoruz, bugün, ne dereceye ka
dar bir iz kalmıştır. Fakat japonyalı 
amuray iııter haki iiniformanrn ister 

sivil kimonunun içinde olsun, yaşa
makta berdevamdır. 

Bugün uzak doğuda, japon eks
pansiyonizmi ne kadar diri bir ha
rekettir bunu artık hepimiz biliyoruz. 
f Jatta. bu hareketin gerek lokal ola
rak orada gerek daha geniş bir ölçü
de olmak iizcre bütün dünyada ya
pahileceği reaksiyonları da a7'. çok 
dii i.inebiliyoruz. 

Japonya·nm donanma tezi, Ja
ponya 'om Çin'i parça parça ele ge
çirmesi, Japonya'run ticaret pazarla
rında yaptığı ani "dumping" alcın
lan gibi meseleler ise, japon genif
lcmesinin reddedilmez belirtileridir. 

Ne şüphe ki, biitün bunların ar
krunnda, Japon milletinin kollcktif 
iradesi ve her Japonyalr'nın indivi
dücl iradesi durmaktadır. 

işte bu son uyan, iıyanın bastmf
ması v~ isyan bastırıldıktan sonra 
yaptmlan ve yapılan toplu harakiri
ler; japonlann lcollektif ve individücl 
irade kuvvetleri hakkında, sanırız ki 
herk~. gayet açık bir fikir vermiştir. 

Burhan Belge 

Dil Yazıları 
(2) Al: Bu azlık m~thumunu 

mutlak ve ,amil olarak ifade eden 
ektir. 

(3) 1. - Ik: Kelimeyi tamam
lıyarak isimlendiren, manasını ta
yin ve ifade eden ıon ektir. Bu
nunla (azlık) kelimesi tamam ol
muf olur kı "ana kök mefhumu
nun ana süje veya objeden çok u
zak bir sahada alelıtlak tecellisi
nin ifadesi" demektir. Böylece 
(azlık) mutlak ve tami) olarak 
çokluğun zıddını a.nla.bnıt olur. 

il. - im: Kendinden evvelki 
elemanların verdiği alelıtlak azlık 
manasını bir süje veya obje üze
rinde tecelli ettiren elemandır. 

Böylece teşekkül eden (azalım) 
kelimeai, alelıtlak azlığın bir aüje 
veya objeye taallukunu göstermiş 
olur. 

(4) Ak: (azalım) sözünü ta
mamlıya.n, isimlendiren, manasını 
tayin ve ifade eden son ektir. 

Bununla (azalmak) kelimesi de 
tamam olmaktadır ki ''a.1elrt1ak 
azlığın bir süje veya obje üzerin
de tecellisinin if adeai" manasına
dır. 

·bim. Azameı 
11. - Şimdi ana köke rene ••bü

yüklük'' anlamını verelim. Fakat 
•• 07." elemaniyle bunun azaldığını, 
küçüldüğünü değil, merke-zden 
en reniı muhite kadar yayddığı 
manasını kastedelim. "Oldukça 
yaygın, en uzak aahalara kadar 
nafiz bir büyüklük'' manası çık
mıf olur. Buna "süje veya obje" 
ifade eden bir "im" eki de getire
lim: 

( 1) (2) (3) 
(ağ az + im) 

şekli hasıl olur ki ''merkezden mu
hite kadar hükmü nafiz bir büyük
lük kendisinde tecelli eden süje" 
demektir. lşte arapça denilen ve 
"a.zimünan'' gibi terkiplere bile 
sokulan ''azim', kelimesinin ma
hiyeti meydana çıkmış olur. 

Gene bu sözün en sonuna bir 
de "olmuf olmaklık, yaprlmıf ol
maklık" manalariyle "et" ekini 
getirelim: 

(1) (2) (J) (4) 
(ağ + az am + et) 

teklinde ( cumad) kelimesini bUl
muı oluruz ki ''merkezden muhite 
kadar her yere nafiz bir büyük
lüğün bir ıüje veya obje üzerinde 
yapılmıJ, bulunmut olduğu'' hali
ni anlatır. 

Aag&n, A=nuık 
111. - Şimdi ana köke konkre 

ve abstre olarak .. hararet ve ateı" 1 
manasını Yerelim. 

Konkre olarak bir yerde veya 

ULUS 

• 
iÇ HABERLER 
iki Bakanımız 
İstanbula • • 

gıttı 
Bayındırlık bakanı Ali Çetinkaya 

dün saat 19 da kalkan trenle lstan
bula hareket etmif ve durakta bakan· 
lık erkanı ile dostları tar-afından u. 
ğurlanmıştır. 

Finans bakanı F. Airalı da 19,45 
de kalkan trenle fstanbula gitmiştir. 
Her iki nkil bayramı lstanbulda ge
çirerek ~ehrimize döneceklerdir. 

Edirne vilayet büdcesi 
Edirne, 3 (A.A. - Vilayetimiz :ı· 

mumi meclisi 47 günlük bir çalı,m • , 
sonra bug-ün son toplantısını yaparak h ... -
zırlanan büdçeyi onaylamış ve daimi en
cümen seçimini yaparak ilbay Şahin Bas' 
ın kııa bir söyleviyle çalışmasını sona 
erdirmittir. Bu seneki ıMidçe .f87. 105 
Jinı olarak lrıtbul 4!(filmi,tir. 

t PARTAIJIAARI 
Göçmen kardeşlerine 
armağanları 

Edirne, 3 (A.A.) - İıpartalılar Trak· 
yadaki göçmen kardeşlerimize bir arm:. 
ğan olmak üzere gül fidanları gönder· 
mişlerdir. Ve fahri hemşerileri bulunan 
Trakya umum müfeteti,i general Kazım 
Dirik'e yazd•klan bir mektupla bu ar
mağ;mların kabulünü rica etmişlerdir 

Cülleı- dün gelmiş ve umumi müfettiş
liğin meydana ~etircfiği Örnek b;,ı..~~ · 
gönclerilmis.lerclir. Bu ızüll,.r Bulıtariıtn 

nrn lcızanl•k ve ki;vleritlden gelen ~öc
menlerc .. ktirilec .. k ' 'e ,.k;m işi yavaş 
va~ gen;s},.tilerrk Tr"k"ıı..I" vütcülüie 
ıle önemli bir yer verilecektir. 

bir uzuvda mevcut olan ateşin pek 
uzak sahalara kadar yayılmaıı ile 
mesela bir yaranın ateşinin bütün 
vücuda sirayeti manasına olarak 
(yara azdı) demez miyiz? 

Demek oluyor ki (azmak) sö
zündeki bu anlam, ana köke kon
kre bir ateş ve prensipal elemana 
da uzak sahaya kadar nüfuz ma
naları vererek elde edilmektedir. 

lıte buradan - konkre ve hatta 
biraz da abstre anlam ile - "azgın" 
ve ''azmak" kelimeleri çıkar ki 
etimolojik şekilleri: 

(1) (2) (3) 
Azgrn : (az ıg + m) 
Az-mak : (az ım + ak) 

tır ve birincisi "ateş ve hararetin 
en geniş ıaba.da olarak bir aüje 
veya objenin yakınında tecellisi", 
ikinciıi de ateş ve hararetin en ge
niş ölçüde olarak bir süje Yeya 
obje üzerinde ifadesi'' manaları. 
na gelir. 

Aznı 
iV. - Gene bu manayı tama

miyle abstre olarak yürekteki ma
nevi bir ate, fikri üzerine tatbik 
edenek - enerji manasına olan -
(canı) kelimesi çıkar ki "yürekte
ki alqin en geniş ölçüde bir ıüje 
veya objede tecellisi"' demektir. 

-4~mak 
V. - Bir de ana kökü "su'•an

lamiyle alalım. Senenin bazı me'Y
simlerinde taıarak kendi yatağını 
aşan sulann ekserisine verilen 
(azmak) isminin esasını bulmuş 
ohıruz. Bunun etimolojik şekli o
lan: 

(1) (2) (3) 
(az + am +ak) 

ta (az) merkezden muhite tafmıt 
bir su olduğuna ıöre (amalı) ya
tağını lafan.k uzaklara kadar ya
yılan suyun bir .üje veya obje ü
zerinde tecellisinin ifadeai" de
mek olur. Bir takım nehirlere Te
rilen (lıara G%m11k) gibi isimler 
itte bu mana iledir. 

Görülüyor iri •Az>' sözünün ana. 
lizi bize birçok orijinal Türk ke
limelerinin hakiki anlamlarını Te 

lojik kuruhqlannı "Ciinq - Dil" 
teoriainin parlak qıklariyle aydm
Jatmalrtadır. 

I. N. DiLMEN 

)IEMLKET1M1ZE GELEı 

SOVYET ARTISTLERl~lN 

'' ere<·eği Konser 
Moskova, 3 (A.A.) - Martın 15 

inci günü şaat 20 ile 22 arasında ge· 
çen sene Türkiyeye gelmi4 olan Sop· 
rano Barsova ile Bariton Narsof Mos· 
kova radyosunda Türkiye için bir kon
ser verecektir. Program ayrıca ilan e· 
dilecek tir. 

Do~t İran 
Ehemiyetli mali kararlar 

alıyor 
Tahran, 3 {A.A.) - Pars ajansı 

bildiriyor: Meclis, uzun müzakereler· 
den sonra, ecnebi döviz muamelatı 

hakkında (inana bakanı tarafmdan 
verilen kanun layihasını tasvib etmİf
tir. 

Bu kanuna göre, döviz muaıneli.tı 
ve ihracatı finans bakanlığında tesis 
edilen bir komiayonun müaadesile 
yapılacaktır. Dıtarıya döviz nakli yal· 
nı:z müsaadeli bankalar vasıtasiyle 

yapılabilecektir. 

Bu kanuna muhalif hiilreket eden. 
ler, bir seneden Üç seneye kadar ha
pis ve yapılan muamelenin iki misli· 
ne muadil para cezaaı ile cezalandırı
lacaklardır. 

r[ı ayyare 
Türk Hava kurumu Ankara mer

kezinin vereceği balonun hazarlıkları 
devam etmektedir. Balonun mevaimin 
en gÜzel gecesi olması için birçok ye· 
nilikler bulunmasına çalı4ılmaktadır. 

Biletler turalardan tedarik edile· 
bilir: 

Sebat, htanbul, Ankara eczanele
ri, Halil Naci ticaretha.nesi ve piyan
go ki§esi. 

İç Bakanlıkca işleri bitiri
len tekaüd ve yetim 

aylıkları 
Beşiktaı belediye t~hsil şubesi tah

sildarı M. Tevfik, Balıkesir' muha.sc· 
bei hususiye maaş katibi Kamil Mum. 

cu, Sıva• vilayeti meclisi idare başki.
tipliğinden mütekait Mehmet Tevfik, 
lstanbul belediyesi hesap itleri mü

dürlüğü varidat tubesi katibi A. ir
fan, Ünye kazası hususi muhasebe 
tahsildarı Mustafa Hilmi, Ankara vi
layeti encümen ba,katibi Mehmet 
Kazım. Mülga Kozan vilayeti evrak 
kalemi memurlarından mütekait Ce
lal, lstanbul belediyesi zat işleri mÜ· 
dürlüğü tekaüt yetim ve dullar maa· 
şı tahsis memuru M. Ziyaettin, Ye· 
men vilayeti Reyman kazası Selefiye 
nahiyesi müdürü M. Betir. Demirtaş 
nahiyesi müdürü Kemal Ünalan, Ta
vas hususi muhasebe tahsildarı Mus· 
tafa Asım, Mülga Hakkari vilayeti 
husu:ıi muhasebe müdürü Dervi4, 
Yozgat vilayeti daimi encümen baş

katibi Rifat Aköz, Tire hususi muha. 
sebe memuru Sırrı Öztürk, Ören na
hiyesi müdürü Fahrettin Koçoğlu, 

Kadirli tahrirat katibi Ali, Aydın ida
re heyeti ba4katibi Ali Can, Ankara 
hususi muhasebe tahakkuk memuru 
Fuat Yorulmaz. Bergamanın Kınık 

nahiyesi müdürlüğünden mütekait 
O..an Nuri, latanbul belediyesi köp. 
rü tahsildarlığmdan açıkta Ahmet 
Oltu nulua memuru Mustafa, Soma 
buaai muhuebe tahsildarı Niyazi, 
Cerrabpata hastahanesi idare me
murluğundan mütekait Şevket. 

Bayram günleri 
Nöbetçi eczaneler 

4.3.936 Ç....-ınba günü: Yeni ec
zane (Yenitebirde), 

5.3.936 Pertembe günü: lstanbul, 
Ege eczaneleri, 

6..3.936 Cama günü: S•bat ft Mer
lıez eczaneleri, 

7.3.936 Cumarte•İ günü: Ankara 
'Ve Halk eczaneferi, 

Türkiye ile Daııi
marka ara uıcla 
Türkiye ile Danimarka arasmda 

yaprlan uzlaşma, adli tesviye ve hıı • 
kem mukaveienamesi ı:ereğince ku
rulan daimi uzlaşma ve hakem ko • 
misyonu reisliğine Fransa dış bakan· 
lığı eıki hukuk mütavirlerinden B. 
Hanri Fromajo, fahri azalıklara La -
hey divanı azasından B. Haınmerak· 
jöld ve Uruguayın Hki Brüksel an • 
sından B. Enrigue E. Buero, danİml\r
kalı azalığa eski mebuslardan ve. 

türk • yunan mübadele komisyonu 
eski reisi B. Holgar Anderson ve 
türk azalığına da Er:ı:urum saylavı 

Bay Fuad Sirmen tayin edilmit ve 
va,zifelel"İnin l mart tarihinden itiba -
ren ba,ladığı kendilerine tebliğ edil· 
miıtir. 

Tütün piyasası 
heraretleniyor 

lstanbul rnıntakasında ıubatın ıon 

haftasına doğru açılan tütün piyaıası 

çok hararetli geçmektedir. Bilindiği ü
zere, Düzce, Gönen ve Trakya bu aııınta
kaya dahildir. Fiatlar Du;ıcede 15 • ı ıs, 
Gönende 10 • 60 ve Trakya.da JO • 65 
kuruıtur. Bu yıl eski sene mahsulü ,..a· 
ğı cins tütünler de sabn alınmaktadır. 
3.5 milyon kiloya yaklaıan bu nevi tÜ· 
timlerin vasati mubayaa fiatr kilo başı· 
na 188 kuruştur. 

Finans tayinleri 
Karacabey maliye ıubesi tahak

kuk başmemurluğuna defterdarlık ta
hakkuk memurlarından Rıza Deniz· 
alp, Kızılbey maliye ıabeai tahakkuk 
baımemarluğuna Finau b&kanlıiı 

varidat umum direktörlüğü mümey· 
yizlerinden Yumnü tayin edilml.,ler
dir. 

Bayramdaki maç 
Bayramın ikinci perıembe günü 

c~nçler birliği • Altmordu birinci, 
İkinci ve tekaüd takımları arasında 

Ankara gücü alanında kupa maçı ya· 
prlaca.ktır. 

Bu maçlarda Altınordu Gençler 
Birliğ ine karşı kuvvetli bir takımla 
çıkmak İçın Ankarada buhman i tan· 
bullu oyuncularla bazr nolrtafannr 
takviye edecektir. 

Tekaüdler arasmda yapılacak 

maçta befiktqh Refik Oaman, süley
maniyeli Zeki, Cend, Genç• Bir
H~inin eıki oyımculanndan kemal 
Orgun, Adil, Ratib, Mustafa, gilti 
memleketin tanmmıf fvtbolcalan bu
lunacakbr. 

: . . . 
: · t lus - un fransızca haftalık : 
i nü -ha ı j 

j ANKARA 1 
: 103 .. .. ' -- i : nın uncu sayısı yarm çııuyori 

~ Bu Mıyının ba~lıca ya:aları 1 
: şunlardır: f 
: i 
: Baımakale (F. R. ATAY ) j 
i Haftalık fıkra ı 
: t 
: Yeni büdce !. 
! F otograf ıergiai _ 

f Hafta haberleri f 
! Tarih ve edebiyat i 
i Türk inkılabı tarihi i 
!, Oamanh devletinin baılaft&'Jcı ı 
: (Fuad Köprülü) 1 
j Şeyh Galibin hayatı ! 

:. 
=.=:.Ekonomi: i 

Türkiye ile Almanya ve Tur- : 

: kiye ile lıviçr• arasmda kliring ~ 
: anla~maları : 
i ! 
i Muhtelif memleketlerle tica· ~ 

•

f:. ret anlatmalarmıı.ıt : 
Hikiye : 

~ Haftanm resimleri ve karıka- f 
• türleri ... ila.. • 
i : 
i Sayuı 5 kunlf f 

.. ~..... ····-········-·-····························= 



soıv DAKiKA : 
B. lusolini durum unu anlattı: 

''Rejimin 
ekonomik 

gayreti. 
erkinlik İf;indir ., 

bütün 

"- EkNıom• ............ , ..... 
.. ..-UiimW ~·ttireceiiL ............................. 
talllMarmdaa doiua ficltlett.dea ko
~· Rejimin ..... ,..... ... ....... ,. ......... .,, 

.. ,,_ ..,,.... •d• •••• 1 .. .......... o, ............... . ...... ~ .......... .... 
riç, 1a1v w.. .... w._ .... . 

iki taraftan sulh şartları istendi 
11 ._. kM'itıMi, •ükültMd.m -..... 
....... dtlla peFÜ ...... ... 10 
martta ,tai._ tıoplanacaldlr,. 

Oiı ıaildiiiM sin, 10 mart tari
laiae kadar Canın• l:aiç ltatb bir 
karar almml1acaktn'· Yalaa, W.. 
..-iptte ........ HCrİ teclbirferia 

tatWldne.....-et .............. .... 
laatdanaa ...... eclecelderdir. c... 
öinallditme SÖN 8. Ed..m bilhaua 
ileri eircUiii ana a...-, bu arada, 
eluperler, um-u takdiriacle petrol 
ambarroea tedbirinin dftal almabil· 
....- mümkiD kılmak iiHn .,.. ... 
manda petrol sec:ri tedbirl.mia tat
hik tara• ile ele metsul olacakbr.,, 

görüşmeleri Ingiliz - Mısır 
Kaiüredeki konuşmalar ilerliyor - Anlaşmanm 

esasları ne olacak? 
sih-aini batslatarak. 4-itlfr ldı 

"-Bu.wapna,-...u ........... 
" milletlerua busuna ile eulh.m iatik· 
........ tıeladid ......... Nrll ...... 
-• daha ai,..le metdaM Çlkar
tliiı..,.... bil w-metliır. 8a ....,_ 
.......... ......,. .. d .......... 
.. lalrri,etia betili olaa bir ......... 
ıet1.,.......Wırltal'lfwkaNetlikp· 
tmm mijclecüi oluakbr.., 

.. ....... iqllillOe .... .... 
.......... ı ............... .... 
.. hiı ıt .................... lrarte 
.................... ,.. Wır .. 
...... a.Hl" claeak.,.. bir ulat.. ,. bı...... .ninMll .. """ .......... ~ ---~ 
rİM siftadilW .......... 

ULUS SAYFA J 

DIŞ H BE 
13 ler komitesi iki tarafa sulh teklifi yapacak 
İtalyanın .-evabı menfi olursa ambar~o i~in karar erilecektir -

BB. Eden ve Flanden ulh tPklifi metnini hazırladılar 
( B°" ı. uu-ı -~.Jo) 

İmparatoru, ıtıal altındaki topraklar J 
talya'7a terkedilmek sureti,.Je buıünku 
statüko eaaaı üzerine sulh aöriipmier, .. 
ıiritmeie hazır bulundujunu B. Eclea e 
bi)..1!-• •• Ull'llllf UDlf. 

Habet İmparatoru, lural aekiainc:i 
Edvarcl ın bu hususta tavuaut etmNim 
dilemektedir. 

Maahaza bu haber benm teeyyid et· 

Dil- taraftan. ffabetistan'm 1.-dn 
.ap.i, İınparatanan ...... ppmak ... 
iiDe dair olan Roma haberlerini fi4Wetle 
7•nleınalrtad.r. 

Paria, 3 (A.A.) - Gaaateler, 8. 
FlalMlen'in ulapu~ temİD içia PP. 
tıj1 IOD hareketi tudİk etlDelm ft 
w:ri ......... tatbiki•• ı..u ...... 
- •iReıldiii .. taMll elaı i,..ele 
b,detmektedir. 8uı .... te1 .... .... 
re, 13 .... kwit..mia ,.. .... ... 
çal............ .....,,ald,.tle Mli
cel.....a fiiphellclir. 

Petrol 
ambargosunu 
ıtalyanlar nu11ıl 

RÖriyorlar P 

FloranMıtla 
phn il 420 
.ıu•Jalti mİ· 
mit •aefaİ· 
,.. •öre pet. 
rol ambarp. 
- ,..,. taraf. 
ta azan bir 
lıplar lıi in
.,,.,.. lıiffiifl 

••7r•f İ7-
le IUUifuan ,,.,.. ....... ,. ........... 
talar. 

Londrada hayret ve 
heyecan 

Loaclra, 3 (A.A.) - Havas•-· 
elan: B. Eclen'ia. A-aıa ittinık etme
se dahi petrOI .......... tanfct.r o&. 

a.------------__;=~._.ıı·~-~~ 

dutunu ~Wiiiae •• ~- bir .. ...... ~.........---
IUDdald &umz teklifiai tanilt e;rWiii· 
• dair C.....'dm ..... hüeri~r 
Londn'cla pek Wi,ük ha,...t ... ...,... can1a-....... ..... 

Yan nami ..wiDeria fikriaee C.. 
nene'deki........._ .................... 
aoa italpa....ıf.i~ Hdetia
tan'm fw ....,.... oldaiana dair da· 
,...... haberlenlea iltri ....... .-. 

• 
C-ıw-. a (AA) - a. ,._,., t. 

........ ,... ... Wıliflerl .... .... 

dalıd ........... haklanda, bu .... '"' 
...,.. mi.-W B. ~ile -
llir miilibt ppmqbr. 

Verilen karar 
Ceaene, s (A.A.) - Ola öiWen 

--. 18 ._........., P•lıllmı delepai 

B. Vucıon1118•'- nıilUii altmda tıop-
1andliı zam·•, itala:rn • ....... aa1at~ 
... ..... Wr ........... lef ...... ,.. .......... hiç........-,.. Wr tarzda ..... 
rar .ım.--.br. 

K.omk9, 8. ,.....,. tılldifi ....... 
petrol ............ ai-+ı....W, 13 a. 
kamitelİllİD ,.. .... teklifl.mi tatkik 

---- -- peiktiıımeii .......... ........ 
8. Flmatlea'ia 8. Edea, B. Vucıoe· 

..... 18 .. lllDmiteli ............. 

....................... tekli& Bari-

... ...... ,. -· ..... ı.op. OliftDi 
13 ler llıımite.i ............... ... 
zi,.ti tetkik•• icalada Roma "AdUa· 
baha laikiuaetlmyle temas etmek üen 
ba komiteyi toplantı,. dant ebDeie ka· 

8.U...B.Plaf d ...... ... 
... ..... fakat 13 ... Ilı Is .. ... 

m11eleıiai .... ._.. ıf11 ... 11 a. P.. 
...... .. wri ...... tatllld ... 
t.miai diiHltmıkle .......ı el la d. 
..... etmeli ...... • .... etmifliır. 

B. Edea, 13 leria pil.-• ikim kal.. 
.................. petrol ....... ................................ .,. 
... i ... 

Dil- millteleria ......... ,. ... .................................... 
C••+n. 3 (A.A.) - BB. F'landftl 

" Eclea, •ftKI iki .....,_ teWii edUe-

Asansörcülerin 
• 

grevı 

Bu işler için 5 bin gönüllü var 

A-rl ................. _.ıp.wıı ....... '--~ ..1a ... --· ··- ,,,,., 
.... ,.., 1 (A.A.) - Göle,... ...... ........ .._,_. .. ..... 

tir iK8eri ~ r••blmdua .. W.. 
....... pnaık içia illi•• .... -•··· 

daha fimdldea 1 hin söaGIHI ka,de· 

.. ..... er.. ,;;.m..dea Çlku b•· 
plarda ........ ldtl tmdf .. ... .... 

Çalqaalan k.-k içia ...... a
damlar koaalmutb*• 

_.mellli...Wt ............ Ulerlı. 
........ wwilecek .......... ....... 
..... ,,........., ....... 1 tm .. 
italpa ........ ,.. ........ fil .... 
,.aia .......... illllmf -- ,...... 
lılldiftc5 • .. tlınıfa .......... .... 

........... Diler .......... Uea "-
tılWiia .......... ı .. Wr ........ 
...Wli.........-Wtlldir ..... .....,. 
mit, ......... ena.. ......... ol~ 
adar ~ ... u...ı ana.- wa-. 
melde iktifa ..... . 

lnıiJıennin aordup ..aı 
Cl•ı-.. a (A.A.) _,..._ 

.. .. : • ,. ..... ..._. .. 11a • .,. 
.......,.., ........ , •• 1 il& 
................. ı:, .......... ... 
8-lil e1ı•'wi • .,. hkeder ... ....... . .................. ,.,.... ...... . 
itlink .......... ,., a \k+W w f~ ..................... .._ ..... ~ 
-., ,.._ Venı 11111 d bııH. ..... 
w. ........ •1111.,i lalkiaı dBe ~ ............ _ .... _ 

ISPANYA'DAKI 

SEÇiM NE11CDI 

Sollar kazanıyor 
........ s (A.A.) - le •k· .. 

eeçim liltıhrini MBiis HIPI• .... 

............... ele 18 martta ......... 
cak olaa ................. 473 b• .. 
IÖJI• Wr taksim ........... . 

Sal cemah parlileriı 131. .... . 
partileriı 81, sol oeaah parlileris .m 
(IMmlana onu kıa i iettir), ..nlil*
............ 10. 

Yunan ordu u 
askeri diktatör

lük mü istiyor? 
Atilla, S (A..A.) - u..aı ....... 

..fi 8. w.lia, .. imal __ ,..... 

lraW ......... 8. Sofult. eelıd .... 
itaba Çaldaria ile olaa all•d-

" bu ... •btlanla çaba fldr ...... 
-wı....,..11•ı•lıılh ........... 
nla c'I at ftlW!lıtlr • 

11 .. rn-. ad -. in ' Fiti• 
lftii-ak ... ,dili Wr hllrR ctlca ~ __ .... ,_ ...... ..,.. ... .... .... ...................... ,... ... 
Wtt.i, ukeri bir tlktatMilia -
............ ;, ... .., .. , •·di1'1.-

Bugün göksünüzü Kızılay rozeti ile süsleY.iniz 
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Sonsuz bir dava Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
Mesele gene. o mesele... dava 

gene o dava. Memleketin davası. 
Günümüzün davası. İşte bu bir or
mancılık ve orman davasıdır. Biz 
bu davanın eşiğindeyiz; ve bunun 
gün geçmeden çözülmesini, halle
dilmesini istiyoruz. 

Bu davayı halletmek ulusal bir 
davayı başarmak demektir. Bu 
proplemin çözülmesi ve başarıl -
ması başlıbaşına bir iştir. Bu işin 
içerisinde en mühim yeri tutan 
şey: orman kanunudur. Bu itibar
la biz her şeyden evel bütün bir 
memleket ormanlarım gözeten 
ve onun silvikültür, ekonomik 
şartlarım içerisinde taşıyan bir 
orman kanununun çıkmasım bek
liyornz ve biz bu bekleyişte acele 
ediyoruz, ı;ünkü her geçen gün 
ormancılık politikamızı kanştıran 
ve onu çılanaza sokan bir gün ve 
her geçen gün ormanlarımızın dü
zenleştirilmesini güçleştiren bir 
gündür. Bu güçlük bizi ürkütüyor. 

Türkiye cumuriyeti her şeyde 
olduğu gibi ormancılık sahasında 
da en kötü şartlar içerisinde bu
calıyan bir orman idaresini ve bu 
idarenin gayesi, hedefi ve maksa
dı başka başka olan nizamname
lerini, talimatnamelerini üzerine 
aldı. 1869 tarihinden beri zaman 
zaman çıkan ve çıkartılan bu ni
zamnameler ve talimatnameler 
muayyen bir ormancılık politika· 
sının etrafında toplanmış ve or
mancılık politikasını sağlamlaşu
ran şeyler değildi. Hepsi noksan ... 
hepsi natamam. 

1869 tarihli orman nizamname
miz tıpkı Almanyanm ortaçağ or· 
man nizamnameleri gibi [~] çoğa
lan ihtiyaçlarla azalan onrupı ser
vetleri arasında bir tevazün gaye
sini güdüyordu. Bu nizamname -
nin hükümleri iki grupta toplan
mış vaziyette idi. 

1 - Ormanlamnızm işletilmesi 
hususunda. 

2 - Orman cürümlerinin tec
ziyesi hususunda. 

Fakat bu iki grupta toplanmış 
olan bütün hükümler modem bir 
ormancılık görüşiyle bir ormancı
lık zihniyetiyle vazolunmuş ıey
ler değildi. Ni.zamnamenin birin
ci maddesi devlet, nahiye ve vakıf 
ormanlanm bu kanunun çerçevesi 
içerisine sokmut ve buna mukabil 
hususi ormanlan 8 mayıs 1858 ta
rihli arazi kanunnamesinin hü
kümleri dahilinde bırakmıştı. Bu 
nevi tefrik ormancılık politikası 
bakımından kabili müdafaa olmı
yan bir hata idi. Bundan başka 
nizamnamenin hükümleri içerisin
de işletme tekniğine aid pek çok 

[*] Werner Sombart: der moderne 
Kapitalismus. Bd. 11. S. 1144. Münhen, 
Leipzig 1924. 

Tefrika: No. 30 

Dr. ŞEREF NURİ 

noksanlar göze çarpıyordu. Bu ni
zamnameden sonra 5 nisan 1917, 
11 birinci teşrin 1920, 15 nisan 
1924. 22 nisan 1924, 18 haziran 
1924, 25 haziran 1924 tarihli ni
zamnameler ve kanunlar çıkartd
ôı. Fakat bunların hepsi de baş· 
t~mbaşa noksan hükü..nlerle dolu 
ve bir taraflı görüşlere da yc:.nan 
şeylerdi. Mesela 22 nic;c:ın 1924 ta· 
rihli kanunda çok gari.b bir man
zara ile karşılaşıyoruz. Kanun 8 -
inci maddesiyle "muhafaza or
manlarından" umumi olarak bah
~ediyor, fakat bunlann hangi ne
vi ormanlar olacağmdan ve olma 
sı lazımgeleceğinden bahsetmi
yor. Halbuki bütün dünya orr. . n 
kanunlarında hangi nevi onnan
lann hangi noktai nazarlardan ı 
r.ıuhafaza ormanı olacağına dair 
kati ve sarih hükümler görü-
.. [*~] ruz . 
İşte ormancılığımızı toplu bir 

gaye etrafında toplıyamıyan bu 
kanunlann ve nizamname hüküm
lerinin politikası belli ve muay
yen olan bir nokta etrafında to~ 
lanması zaruri idi. Bu zaruret bu
günkü hükümetin halletmek iste
diği bir zarurettir. Ve bunu yeni 
hazırladığı bir orman kanuniyle 
halledecektir. Bu kanun layihası
nın dayandığı temeller tamamen 
modem bir ormancılık esaslarıdır. 
Biz bu esasları dört nokta etrafın
da şöylece toplıyabiliriz: 

1 - Mevcud ormanları muha
faza etmek ve sıhat, ziraat bakı
mından olan müspet tesirlerini ço
ğaltmak. 

2 - Devlet ormanlarını müte
ahhidlerin ve şahsi kazanç hissiy· 
le hareket edenlerin baltalarmdan 
kurtarmak. 

3 - Endüstri faaliyetine yar
dun ve halkın zaruri otan odun 
ihtiyacını giderecek şekilde or
manlan işletmek. 

4 - İç pazarın istihlak edeme
diği mikdan ekonomik bünyemi
zin kuvvetlenmesi için ihraç et
mek. 

İşte bu noktalar etrafında top
lanan ve toplanması llzımgelen 
modem bir ormancılık kanunu
nun çok geçmeden, vakit geçme-

[**] Prenfsen: Waldschutzgesetz 
v. 1815 § 2. 

Osterreiclı; Forstgesetz v. 1852 § s. 
Ungarn: Forstgesetz v. 1819 § 2. 
Yoguslavien: Forstgesetz von 1930 

§ 16. 

ltalien : Forstgesetz von 1817 § ı. 

Frankreich: Code forestier von 1827 
§ 225. 

Griechen/anl: Forstgesetz von 1929 
§ 99/ 5. 

Schmeiz: Gesetz von 11, 11, 1902 B G 
F P art. 3. 

Japonyada siyasal vaziyet 
Seçim neticelerinin manası - Son ayaklanmaııııı sebepleri 

25 ıubcıt tarihli Lcı Repiiblik'de 
Piyer Broşolet yasıyor : 

Japonya'da yapılmış olan seçimler 
Japon diyetinin fizyonomisini hiaedi
lir derecede değiştirmiştir. Tokyo 
parlamentosunda nufuz kavgasına gi
rişmiş. olan iki büyük partiden biri, 
Minseito seçimlerden büyük bir za· 
ferle çıktı, yeniden 82 mebusluk ka
zanarak mebualarmm sayııını 127 
den 205 e çıkardı ve bu suretle mut
lak çogunluğu temin eden 232 meb. 
uı;luk rakamına çok yakmla§lı; bu
nun aksine olarak Seyukay partiı;i 68 
rey kaybederek mebuı;larırun sayısı 
174 e düştü. Diğer mebusluklar ikin. 
ci derecede partiler araaında bölün
müştür: 20 ıi Seyukay'dan bir müd· 
det önce ayrılmış bir grup olan Şo
vakay, 15 i Kokumin Damei, 25 i 
Müstakiller, 18 i Proletarya partisi 
tarafmdan kazanılmıştır. 

iki büyük parti arasındaki nisbe· 
tin tersine olarak vaziyet değiştir· 
mesi dikkate çarpacak derecededir. 
Bunun herhalde pek büyük neticeleri 
olacak değildir. Japonya'da parlö
manter rejim bir gösterişten başka 
birşey değildir. Hükumet mesuliyeti 
orada manası olmıyan bir kelimedir,. 
Ve bunun en iyi misalini de, Japon· 
yanm senelerden beri içinde yaşadığı 
siyasal vaziyet tetkil eder. 

Gerçekten, iktidan ellerinde tutan. 
parlamento dışı kuvvetlerdir; Japon· 
ya'da ordu ve yüksek memurlarm 
büyük nufuzu varda ve parlamento· 
nun kontrol bakla aldatıcı bir hayal· 
den batka birşey değildir. Son aylar 
zarfında, Okada kabinesi, aahib ol
duğu 127 reyle ancak bir azlık par
tiai olan Minseito'ya istinat ebnİftİ. 
Halbuki bu esnada Seyukay partisi 
244 reyle, Diyet meclisinde mutlak 
çoğunluiu elinde tutuyordu. 

Japonya' da hükümetin parlimento· 
da çoğunluğa istinat etmeden ve hat· 
ti çoğunluğun muhalefetine rağmen 

iktidar mevkiinde kalabileceği böy
lece anlatıldıktan 10nra, Mimeito
nun 80 rey kazanması ve yarın Müs
takillerin veya baıka bir partinin 
yardnniyle çoğanluiu eline abna11 
büyük bir ehemmiyeti haiz olmıya• 

den çıkması, ve orman işletme 
tarzlarını organize etmesi ve or
mancılık teşkilatını düzenlendir
mesi bir zarurettir. Bu zaruret 
yurdun birliği, bütünlüğü, yurdun 
ve yurddaşlann sağlamlığı, eko· 
nomik temellerin kuvvetliliği e
saslarından doğmaktadır. Biz bu 
zaruret karşısında orman davası
nın bir kanunla halledilmesini is
tiyor ve bunu özliyoruz. 

cağı meydana çıkar. Okada kabinesi 
buna ihtiyaç göstermiyebilirdi. 

Olsa olsa, Minseito'nun zaferi, hü
kumetle parlamentonun münasebet· 
ferini ıslah edecektir. Hususile 1936-
1937 ağrr bütçesi bu yüzden kolay
laşmış olacaktır. Fakat istikbalde Ja
pon politikasının istikameti değişe· 
cek değildir. Hatta, pek mümkün ol
duğu gibi, iki büyük parti, biikume· 
tin parlamento dışı karakterine kar· 
şı protestoda bulunmak için muvak
kat bir müddet için de olaa, uzlaşır. 
larsa, saray tarafından himaye gören 
askerler ve memurlar gene iktiları 
ellerinde bulundurmakta devam ede· 
cekler ve parlamento kuvvetleri an· 
cak beyhude telaş ve gayret göster. 
mit olacaklardır. 

Japon diplomasisinin Çine karşı 

tavrı daima parlamento dıtı nufaz• 
lara itaat edecektir. Çin'in Japon 
orduau tarafından aiatematik bir te
kilde iatilaamı birileri daha ceaaret· 
le, diğerleri daha ihtiyatla olmak 
üzere, askerler ve memurlar idare 
edecektir. Diyette Minseito veya Se· 
yukay partisinin az veya çok yer ka
zanmıt olması neye yarar : Genel 
kurmay ve dıt bakanlıiı bu yiizden 
siyasalannı değİ§tİrecek değillerdir. 

Bu Japon aeçimlerinde üzerinde 
durulmaya deier yalmz bir nokta 
vardır. O da Proletarya partisinin 
terakki etmit olmanda. Bu netice, 
Japonya'da aoayal meaeleainin sitıi· 
de daha fazla ortaya konmakta ol
duğunu ıösterir. Japon ticareti bü
tün dünyaya hakim oldiae, Japon 
hazinesi, Çin harbmm ağır yüklerine 
İyi kötü mukavemet edebildiae, bu 
her §eyden önce Japon İfçilerinin ha· 
yat seviyesi çok aşaiı kalmıt olması 
yüzündendir. işçi yıgmlarmm 9ek· 
tiği izbrabm tikayetler ve proteatola· 
ra aebebiyet vermiı olduğa kolayca 
anlatılır. Şimdiye kadar onu parla
mento partileri ve kapitaliat mahfil· 
leri aleyhine istismar için bu aefalet
le yegane mefgul olan (Japon finan· 
amm vaziyetinden başlıca mesai ken. 
diai olmaama rajmen ) aakeri mala· 
filler olmuttu. Fakat Proletarya par· 
tisinin muvaffakıyeti itçilerin kendi 
menfaatlerini takdir etmeye ve tiki
yetlerini kendi aiızlarile diııaletmeye 
bqladıklarma gösterir. Bu, yeni ve 
hiç olmazaa uzak bir istikbalde Ja
pon politikaunm ish"lcameti Üzerinde 
derin tesirler yapacak bir alamettir. 

HOKOMET DARBESi TEŞEBBOSO : 

Aynı ya:ıar, cıynı gazetenin 21 ta
rihli ICl)'dında yazıyor : 

Otey gün, Japonya'da parlamento 
çoğunluiunun deiitmesi büyük bir 
mana ifade etmediğini çünkü iktida-

dan icad edilmiş bir perdeden başka bir şey 
değildi. 

rm hakikatte parlamento dqı kın· 
vetlere ait olduğunu yazıyordum. 

Tokyo'da yapılan aakeri hükômet 
darbesi tetebbüaü bu görüıü ancak 
takviye edebilir: Japonya'da hakiki 
mücadele büyük 1M»litika partileri 
arasında değil, kudretli kalan lar ara
smda yapılır. Ve bunların içinde en 
faal ve en şiddetlisini, Japon giıli 
cemiyetlerini dolduran küçük rütbeli 
subaylar tetkil eder. Şimdi Baıba

kanla finans bakanını ve Japon poli· 
tikasınm daha başka yüksek simala· 
rını öldürert.İt hükiimeti ellerine ge· 
çirmeye kalkıımış olanlıır da bunlar. 
dır. 

Bir kaç sene müddetle hükUıneti 

ellerine geçirmek için kavgalar ka· 
pitalist tröstler tarafmdan himaye 
edilen eaki siyaaal partilerle bu qkm 
arzulu askerler araamda olmuttu. Bu 
mücadele emaamdada ki ( 93) de 
birbiri ardından Seyukay partisinm 
birçok ıözde şefleri ve bunlar ara· 
sın da Bat bakan f nukay katledimifti. 

O zamandan beri politika partileri 
ile askeri f aıizm arasına yeni bir UD

aur kablch. Büyük rütbeli subaylar, 
yüksek memurlar yavaf yavaş hükU
meti ellerine geçirdiler, ve itibardan 
düten partileri kenara çekerken, or
dunun en aabırsız unsurlarının diz
ginlerini ellerinde tuttular. Once par· 
lamento tefleri tarafından hoı görül
miyen bu adamlar, nihayet genç or
dunun da nefretini kazandılar. Mem
leketin maceralara kantmasına mani 
olmak istedikleri için Çin'deki itgal 
ordusunun emperyalist polrtikaamı 

çok zaman frenlediler, madun subay• 
larm itaabm istediler ve bahriye ile 
ordunun ölçüaüz krediler iatemeaine 
kartı daima mukavemet ettiler. 

Bu niabi itidal, onlara, fatiat au• 
bayların kin ve garezini kazandırdı. 
Daha bir bç ay önce, genel kurmay bat· 
kanı general Nagata madunlanndan 
en aiirültücüleri cezalandırdığı için 
katledilmitti. Bugüa, dah• hürmete 
layik üç phaiyet ortadan kaldmldı. 
Parlamento ile ordu araaında denkli 

muhafazaya daima gayret etmit olan 
Batbakan Amiral Okada, ordu ve 
bahriye mahfillerinin aıkın iatelde
rine kartı birçok defalat bütçe zanı.. 
retlerini ileri ıürmüt olan finans ba
kanı T akahati ve nihayet, daha ön
ceki aui kaatlere karı• takibat yapıl
masını emretmit olan Amiral Sayto 
cuma günkü seçimlerdeki mağlubi· 

yetlerinden kızışmıı olan Seyukay 
partisinin bazı unsurlarının da faıist 
subaylarla eski kavgalannı unutarak 
onları, seçim neticelerinden mesul 
tuttukları kabine aleyhine ayaklan-

1r 
maya sevketmiı olmalan ihtimali cie 
vardl1'. Her halde, hareketin aşkın 

ANKARA 
yasının karşılıklı ve devamlı bir politik mü
cadele cephesi tutmaları sebeb olmuştur. Ki, 
dinlerin gayriliği yüzünden, bu mücadelenin 
meşru bir şey olduğu kabul edilmiş ve şid
detlenmesi beklenmiştir. 

Çok yazıktır ki, hıristiyan A vrupaya kar
şı asırlarca devam etmiş olan savaşlarında 
böyle bu gibi adi usullere tenezzül etmemiş 
olan Osmanlı İmparatorluğu, kendisinin din 
rehberliği yapabileceğine tam en az inandı
ğı bir zamanda, A vrupalılarm kötü misalle
rine uyarak, "cihadı mukaddes" i ilan etmek 
hafifliğinde bulundu. 

teşebbüs eden halk, yığın halinde kıhçtar. 
geçirilmiştir. Hem de, şu bizim içinde bulun 
duğumuz medeniyet a~rında. Ve tuhaf de
ğilmidir ki, Türkiyedeki işlere karşı t itiz bir 
hassasiyet göst~ren Avrupa, Avrupadaki 
"katliamlar" a karşı bir hayli sinir mu!rnve
meti gösterebilmi1tir. 

-__ .. ---
YCPClll: Norberı von BISCHOFF 
Türkçeye çeuiren: Burhan BELGE 

Deruni alemi büyük gerginliklere müsaid 
olan müslümanlıkta, hayatın tarik'i olmakla 
tilib'i olmak arasında gerilen yayın üzerin
den dünyalık işlerin üzerine kayıtsızlığın 
soğuk ışığı dağılır ve bu eşyayı birbirinin tam 
müsavisi gibi gösterir. Maddi şeylere karşı 
olan bu kayıtsızlığın yanında, din işlerine 
karşı olan tolerans'ı görürüz. Müslümanlar
da tolerans, yabancı iymanlara karşı göste
rilen asil ve vakur müsamahakirlıktır. Bu 
müsamahakarlık, bir yandan kuvvetli bir 
taassub bir yandan da her türlü dogmatik 
bağlarla ünsiyet peytla edebilen bir dindar
lıktan kuvvet alarak parlar. Bu parıltı za
man zaman titremeler ve kararmalar geçi
rir ise de sönmez ve sonuna kadar müslü
manhğa, başka dinden olanlara karşı güdü
len şerefli politikasını tayin ettirir. Bu ha
kikati batı milletleri bir türlü idrak edeme
mi§ler ve müslümanlığı taassubun dini san
mışlardır. Bundan daha hatalı bir görüş ola
maz. P.11na, batı dünvasi.yle müslüman dün-

Hakikatte halbuki, dini amiller, asırlar
ca sürmüş olan bu mücadelede birinci dere
cede bir rol oynamıştır. Bunlar, sadece, çar
pışan kuvvetlerin ihtiraslarını kamçılamağa 
yaramışt:Ir. İspanyolların Inka ve Maya im
paratorluklarını istila etmelerine ne kadar 
din seferleri diyemezsek, Kanuni Süley
man'm seferlerine de o kadar din harbları 
adını veremeyiz; şunu da söyliyelim ki, bu 
gibi seferlerde iki tarafın hareketleri karşı
laştmlmca, netice .. müslümanların tehine
iir hıristiyanların değil. 

Buna mukabil, batı'nm kendisi, ister ken-
1isini tehlikede görürken ister kendisi hü
cuma geçerken ve en yakın günlere kadar, 
böyle bir din harbı havası ihdas etmekten 
çekinmemiştir. Böyle bir din harbı havası, 
Türk orduları doğu Roma İmparatorluğunu 
yalarken bir dereceye kadar yerinde ve ha
kikate uygun farzedilebilirdi. Fakat on do
kuzuncu ve yirminci asırda dahi böyle bir 
havanın yaratılması, emperyalistçe politi
kalarım örtmek için, devlet hariciyeleri. re
daksiyon od alan ve banka idareleri taraf m-

Müslüman taassubu masalına eğer mut
laka bir "mahalli sarr' bulmak lazımsa, bu
nu hıristiyan Avrupaya karşı olan hareket
lerinden ziyade, Osmanlı İmparatorluğu
nun, kendi hududları içindeki azlıklara kar
şı yaptığı işlerde anyabiliriz. Fakat buna 
karşı da şu söylenebilir ki, on dokuzuncu 
ve yirminci yüzyıllarda kılıç altında ölen 
romlar ve ermeniler, başka din kullandıkla
rı için değil, açıkça isyan edip gizlice vatan 
düşmanlığı yaptıkları için o kanlı akıbete 
sürüklenmişlerdir. 

Sonra, şunu da ilave edelim ki, isyanların 
gerek eski Türkiye'de gerek - hiç de dini bir 
zihniyetle hareket etmiyen - yeni Türkiye'
de böyle hoyratça bastırılmalan yalnız Cio
ğuya mahsus hazin bir imtiyaz değildir. Av
rupanm bazı hasta noktalarında da, isyana 

Şüphesiz, müslümanhkta da dar görüşlü 
bir zihniyetin üstün geldiği ve ferd ve kol· 
liktivite hareketlerine taassubunun haklın 
olduğu devirler görülmüştür. Fakat bunlan 
Muhammed'e, Kuran'a ve islami görenekle-
re irca edemeyiz. Çünkü Kuran: "Dinde ce
bir yoktur" der. Ve peygamber, hıristiyan.
lar ve yahudiler ile olan münasebetlerinde 
- eski arab politeizmini bir din değil bir put
perestlik saymrntır - bu kaideden hiç bir za .. 
man ayrılmamıştır. Dinleri yüzünden yahu
diler alevhine takibat yapılmasına mani ol
muş ve eline geçirdiği toprakların hıric;ti
yanlan ile mukaveleler imza erl '"rek onJara 
vicdan hürriyetini bağıslamıstır. Ömer, keza. 
Hatta anlatırlar ki, yahudilerdcn zorla alın· 
mış bir arsa üzerine vaptırılan bir camiyi, 
Ömer, yıktırmıştır. Ve müslüman ka+ lan, 
zorla milsJiim~n ohmların miislüm~nlıM:-mıı 
kabul etmemişlerdir. 





ULUS 

rıaı)~~ lJozgunu devam ediyor 
Durum kötiileşirse Negüs orduııun 

ha~ıoa geçeceli 

114 eritreli askerden iba.rettir. Ha
valanan italyan tayyarelerincl,,n 
ikisi üslerine dönmemişlerdir. 

Söı:nürgelerin aakeri tarihiu
de ilk defa olmak üzere, motörleş
tirHmi§ ufak ve orta çapta toplar 
harekata İftİrak etmiş ve havada 
sayısız tayyare filoları da faal bir 
rol oynamııtır. Bütün bu harekat, 
büyük bir intinm içinde yapılmış· 
tır. 

(Bufı 1. incı •aylada) 

b&.§andı\ olar ak A§nnci gölü mmta
kt\sma yürıimektedir. Öyle zanne
dHiyor ki, e8er İmparator vaziye
ii ümidsi..: görürae f>jzzat kendisi 
ordunun başına geçerek ıon bir 
~ayrette bulunacak ve bu uğurda 
hayatını ve İmparatorluğunu da 
feda edecektir. 

Tembien'dek~ hahes ordusu dö
küntüleri italyı;.n tayyarelerinin 
devamlı ateşleri altında ufak grup· 
lar halinde cenup garbirıdeki 
Sem1en mmtakasmm dağlık ara· 
-ri•İne çekilmektedir. 

ftalyan kuvvetleri ıimdı tama· 
miyle ele geçen T embien' de yeni 
hatlar teşkil etmek~edir. Burada 
hezimete uğrıyan habeş ordusuna 
aid daha bir çok çeteler ma~ara
larda saklanmıt bulur.maktadır. 
T~mbien'in merkezi olan Abbi-ad
di'den atıldıktan sonra Raı Sey
yumdan hiç bir haber alınmamış
tır. Maamafih Seyyumun daha İtal
yan çenberi kapanmadan evvel 
kurtulmaya muvaff a kolduğu zan· 
nediliyor. 

Akıum mıntakaım<la ise ital
yan tayyareleri Gonder yolupu 
ıiddetle bombardıman etmişlerdir. 
Bombardımanlar yakında burada 
da yapılacak olan ileri hareketini 

• hazırlAmakte.dır. 
Habeş kaynaklarından alınan 

haberlere gelince: 
Habeş hükümeti italyanlann 

T emhi0n' de kazandıklarını iddia 
ettikleri büyük zaferi henüz ne tek· 
zip ne de teyid edecek vaziyette 1 
değildir. Çünkü iki gündenberi 
Dessie ile Aclisabaha arasında gö
rüşmeler kesilmit bulunmaktadır. 
Bununla beraber sarayda bazı en
diseler olduğu inkar ecUlemez. 

· Adiıababadaki kıpti başpes
koposu sivil halkı bir hafta müd
detle kuru ekmek yemeğe ve yal
nız su içmeye davet etmiştir. Bu 
suretle cephedeki askerlere daha 
fazla er7.ak ~önderilebileeektir. 

Adiıababa, 3 (A.A.) - Adiı
abab'i 'nm görüşüne göre, timali 
p.rki cephesindeki vaziyet henüz 
tama.mile bilinmemektedir. 

Mevsuk ve resmi bir kaynak
tan haber verildiğine göre, Amba
alaji ehenıiyetli habeş kuvvetleri
nin elindedir. 

ltalyanlar, bu dağın ,imal cihe
tinin aşağı kısımlarına çok şiddet
li ve devamlı hücumlar yapmakta 
ve ağrr zayiata uğramaktadırlar. 

Ras Kassa ordusunun İtalyan
lar tarafından çevrilmiş bulundu· 
ğu haberi burada yalanlanmakta
dır. D<,laşan bazı yaymtı!ara gö
re, İtalyanlar, cenup cephesinde 
iaşe hususur.da karşılaştıkları 
müşküllerden dolayı, Neghelliyi 
tahliye etmİ§lerdir. 

General Nasibunun bazı mü
him kuvvetleri şimdi Uebi - Şebeli 
vadisinde toplanmış bulunmakta
dır. 

Şimalden gelen bu kuvvetler, 
Dolo'ya doğru yürümektedir. Te
min edildiğine göre, general Nasi
bu kuvvetleri Gamale Doria'da 
toplanmış bulunan İtalyan kuvvet
leri içiı1 çok büyük bir tehlike teş· 
kil edebilecektir. 

Y llkında beklenilmiyen hadise· 
lerin vukubulması muhtemel gö
rünmektedir. 

Roma, 3 (A.A.} - 147 numa
ralı tebliğdir: 

Kuvvetlerimiz T embien' de ge· 
niş harb mmtakasmı temizlemek
te devanı ediyorlar. Bu arada tay
ya!'elerimiz, Semien'in yalçın ge
çitlerine varmağa çalışan perişan 
duşman askerlerini durmadan 
bombardıman etmektedir. 

Düşman bozgununun ne dere
ce feci olduğu gitğide anlaşdmak
tadır. 

DüFUan, bir kaç bin ölü ver
miştir. 

Zayiatımız, ölen ve yaralanan 
30 zabit, 450 anavatan askeri ve 

Yenilmesi imkamnz görünen 
zorluklıı.ı·ı ortadan kaldıran üçün
cü koloı du. çok anzalı eraziai o
lan Daela mmtakasından geçmi~ 
ve buradan geçerken sekseu kilo
metre uzunluğunda bir yol hazır
lamıştır. 

Her gün binlerce tonluk her 
türlü malzeme nakledilmiş ve tay

yareler vasıtasiyle bütün kolordu 
iki kerre tamamile iaşe edilmiş
tir. A~ır traktörler tarafmdan çe-
kilen oı·h çapta top bataryalar, 
günde yüz elli kilometre aşarak 
510 kilometreden fazla bir mesa
fe katetmişlerdir. Bu bataryalar, 
harb hareketi esnasında çizilmi§ 
olan pistlerin üzerinden geçmiıtir. 
Harb devam ettiği müddetçe ve 
yalnız iki gün içinde, otomobiller
le 1500 katır nakledilmittir. 

Çarpışmalann devamı müdde
tince 800 den fazla radyo istas
yonu işlemiştir. 

Askerlerin cesareti, ve muhte
lif servislerin mükemmel surette 
işlemesi, ve bütün hareketlerde 
görülen tam tesanüd, Faşist ltal. 
ya kuvvetlerinin vardıkları yüksek 
harb kabiliyetini teyid etmiştir. 

····-
JAPONYADA 
Hayaşi çekiliyor 

Tokyo, 3 (A.A.) - Eski sü bakanı 
Hayaşi, kendisinin ve yÜksek aüel 

meclisteki arkadaşlarının, son hafta 
hadiselerinin mesuliyetini kabul ede
rek, meclisteki vazifelerinden istifa 
etmek istediklerini tiındiki sü bakanı. 
na bildirmiftir. 

Bakan bu meseleyi yarın impara.. 
tora bildirecektir. 

·\nkcra Belediye Reislüb İlanları 
ı - Yenişebirde 1056 mcı adanın5 sayılı parselinde Nazir~ ve 

Muazzeze ait yer ile şuyulu ada fazlası ve belediye mali ( 10) M2 yer 
açık artttrtnaya çrkarrlmts ise de istekli çıkmadığından on gün müd
detle uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (40) liradr. 
3 - Muvakkat teminatı (3) liradır. 
4 - Şartname ve haritasını görmek isteyenler her gün muhasebe

ye gelebilirler. 
5 - İhale 16-3-936 pazartesi günü saat on be~te artırma ve eksilt-

me komisyonunda yapılacaktır. (511) 1 - 832 

·Ankara Birinci Mıntal{a 

Tapu sicil i\'luhaf ızlı 01ııdan : 

Kasa: 
Altın: safi kilogram 16.626,037 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçtekj muhabirler: 
Altın: safi kilog.ram 4.690,63L' 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 

Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 
Hazine tahvilleri; 

Deruhte edilen evrakı naktive 
karşılığı 

K:munun 6 ve 8 inci maddelerı 
ne tevfikan hazine tarafından 

Lira 
23.385.901,25 
14.890. 768,-

1.086.491,25 

314.506,79 -
6.597.763.33 

553.847,22 

15.849.472,88 

l 58. 7 48.563,-

flJ.NA HA \IZA!:>J.NlN 

TANZl~l~ lŞt 

Şuşing Ron1aya 
gidecek 

( Ba1ı 1. inci aayfado) 

dığını hatırlatmakta ve B. Şuşnig'in 
13 martta Pe4teye gideceğine İşaı·et 
etme~ .edıı ·er. 

r ·-' havzasının tanzimine dair 
pll\rı Q a ırı :{erek Peşte ve gerek Roma 
da hararetle görüşüleceği tahmin e. 
diliyor. 

Viyana, 3 (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine göre, başbakan Şuınig, mar

tın ikinci onbe§İ içinde, Çekoslovak
ya başbakf\nı Hodzanın hareketini 
m •e kip ' 'oma'ya gidecektir. Bat· 
b11 ·• ·1 mı• ·ini Starhemberg, bu ak· 
tam veya yarm sabah Romaya gide· 
cektir. 

••• 

BULGARiST ANDA 
Süel cemiyet dağıtıldı 

Sofya, 3 (A.A.) - Bulgar ajansı 
bildiriyor: Bulgar istiklalinin 58 inci 
,..ldönümü münasebetile Müdafaa ba· 
kanı GeneraJ. Lukof, zabitlere bir nu
tuk vermiftir. 

General bu nutkunda, ordunun 

memleketin aıyaııal itlerine karııma· 
aı Jiizünden hakiki vazifeainde ve İD· 
zibat ve itaat huauauııda haad olan 
metum neticelerden bahsederek de
miıtir ki: 

"-Bu kanıma. zabitleri normal 
itlerinden uzaklaıtınnak ve ordunun 

bütünlüğüae zarar veren cepheler ih· 
daı etmek auretile aralarından dahili 
aynlıklar doğurmuştur.,, 

General, bundan sonra, aüel cemi· 

yetin dağıblması hakkındaki ordu 

emrini okumuı ve garnizon kuman· 

danlarnu bu cemiyete aid bütün doa-

1'• 1.-esikaları ıabsen m"Üsadere ve İm· 

haya ve zabitleri gerek rızalan ile ve 

gerek mecburi olarak kırala ve vata• 

na sadakat yeminleri haricinde yap· 
bkları teabbüdlerden kurtarmağa me
mur etmittir. 

Lira 
Sermaye: 

39.363.160,5(" it resi: 
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BfTJR~lf.K l<,I :\ 

Laııshuri nin 
l)ir teklifi 

Londra, 3 (A.A.) - ltçi partiaindl 
e:;ki reisi B. Georıe Lanaburi habet 
meselesinde ilgili bütün devletlerİJ1 

mumes~ill"!rinin ittirikiylo bir konfe
r·ans akdinin pek faydalı olacağını 

söylemİ§tİr. Aynı zamanda balihazrr· 
daki barba da biT fasıla nrilmesmi 
istemektedir. 

Mumaileyh demiıtir ki: 
"- Fransa ile lnııiJterenin her iki· 

si de ltalyanın Habc;!standa yayıl• 
maya hakkı olduğunu tasdilr etmit
lerdir. Yegane ihtilaflı nokta bu ya· 
yılmanın ne dereceye kallat gidebi· 
Jeceğini anlamaktır.,. 

•• 

İngiliz·· Alman deniz 
anlaşması 

(B"fl 1. incl .aylada) 

Taymis'in haber verdiğine ·· in-
gilQ ve alman bükümetleri arasında ya

pılmakta olan fikir teatisi, konferaru..n 

ilerlemesine timdiye kadar mani teıkil 

etmit olan güçlüklerin kalkmıuma doi• 
na atılımı bir adımdır. 

Yakında aovyet hükümeti ile bir ya· 
lunlqma yapılacağı söylenmektedir 

Söylenildiğine göre, aovyet büküme
ti, konferansın inkitafı hakkında ha

berdar edilmit olup, bu cihetten güçi •. • 
lerin çıkmaaı muhtemel bulunmamak

tadır. Bir İngiliz • alman ve İngiliz • 
ıovyet anlatmasının imzalanmaaı, taf.ij. 

clir ki, Londra konferansına iıtirak eden 
devletler uzlatmasma bağlı bir keyfi,, et
tir. 

Süper - dritnotlann tonajları hakkın
daki fransız • amerikan anlat11182lığıa 

henüz devam etmekte olduğu haber vo-o 

rilmekteclir. Amerika, 35 a.Jin tonluk ıe
ıniler inp etmek hususunda israr etmek• 
tedir. Şimdilik fransız delegasyonunun 
yeni bir tebliği beklenmektedir. 

Deniz konferan1111m celaelerine ·'il 
görütmeler bittikten sonra devam edi
lecf"ktir. 

Pasif 

Lira Lira 

15.000.000,-
1.026. 7 56,6" 

314.506,7~ 
Tedavüldeki banknotlar 

23.001.083,43 

De.ruhte edilen evarkı naktive 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri 
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tedivat 
Deruhte edilen evrakı nakti ve 
bakivesi 
Karsılrğ'ı tamamen altm olarak 
i1~veten ted:ıvti1e v:ı,-;~imen 

Reeskont m•ıkabili ilaveten te· 
d;ıv;jlıo vn ,.,.rliJ,.n 

158. 748.563,-

11.327.785,-

l47.420.778,-

18.000.000.-

1 000 'lOO.- 1 fü5 .42f) 778. 
Ankaranın eski, Hacı ayvaz yeni çimentepe mahallesinin ~eşme 

sokağında kain olup helvacı oğullarından Hafız Abdullah km Na
zilenin mülkiyetinde bulunan 263.ada, 2 parsel ve 2 kapr savxlr ahşap 
evinin kayıtlı bulunduğu çimentepe mahallesi tapu kütüğünün 93 
ünd sahifesine ve bunun dayandığı eski tapu kaydına (bidayet mah
kemesinin 5 şubat 329 tarihli yazısına göre haciz işareti konduğu) 
görülmüş ve mahellesinin dileği üzerine keyfiyet Ankara asliye 
birinci hukuk mahkemesinden soruldukda (bu husus hakkında mah
kemece ittihaz edilmiş kefalet ve haciz kaydına tesadüf edilmediği 
bildirilmiş) ve malsahibi Nazile'de 2004 sayılı icra iflas kanununun 
muvakkat maddesinin 4 sayılı bendine dayanarak bu haczin kendili
ğinden kalkdığından bahsile bu şerhin terkini istemiştir. 

vaki tedivat 11.~27.785,- 147.420.778,- TUrk lirası mevduatı: 16.757.554,-

Mahiyeti anlaşılmıyan ve üzerinden 22 sene geçen bu haczin 
ilan tarihinden itibaren bir ay içinde hak sahibinin idaremize mü
racaat ederek haczin mahyetini isbat ve tevsik etmediği takdirde 
vuku bulan kanuni talep dairesinde bu şerhin kaldırılacağı ilin 
olunur. (507) 1-830 

l(ocaeli Nafıa l\füdürlüğündn: 
25-3-936 salı günü saat on beşte Kocaeli nafıa müdürlüğü odasın

da dokuz bin sekiz yüz on sekiz lira keşif bedeli Adapazarı· Hen• 
dek yolu az.erinde altı adet beton köprü ve menfez inşaatı açık ek
siltmeye konmuştur. 

Ş:utname, ilan ve keşif ve buna mliteferri diğer evrak yetmif 
beş :uruş mukabilinde kocaeli nafıa müdürlüğünde verilecektir. 

Muvakkat teminat (737) liradır. İsteklilerin teklif mektupları ve 
ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesikasiyle laakal onbeş 
bin liralık bu gibi köprü ve menfez inşaatı veya esaslı aksamı beton· 
arme bina inşaatını yapmış bulunduğunu vesaikle isbat etmesi ve 
yahut bu gibi inşaatı yapmış bir fen memuru ile şeriki mesai edece· 
ğini ır:übeyyin Noterden musaddak teahhüt senedini ibraz eylemesi 
ve bu vesaikin ihaleden sekiz gün evvel Nafıa müdürlüğüne ibraz 
edilmesi ve fenni ehliyet vesikası almış bulunması lazımdır. \510) 

1 -831 

1 

ı·ı 

1 

Senedat cüzdanı: 

Hazine bonoları 
Ticari senedııt 

Esham ve tahvilat cüzdanı 

l11eruh•e edilen evrakı nak. 
A • iyenin karsılığr esham vc

ahvilat (itibari kıymetle) 
B Srebest esham ve tahvilit 

Avanslar: 

Altın ve döviz Uzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissed"rlar: 
Muhtelif: 

1.727.000,-
12.545.214,74 

34.312.727.~f 

14.272.214,74 

4.436.978,1~ 38.749.705,74 

28.767,43 
4.ıoo.000.= 4.228.767.4.'.l 

V'ek\in 

4.500.000,-
3.lSl.381.14 

275.001.597 ,77 

Ankaı"a Çimentoları Türk 
<\nonim Sirketinden: 

' 
Ankarada aekizinci kilometrede kain fabrikamızda bulunan 

ve ikisi işler vaziyette muhtelif kamyonlar, Excelslyor markalı spor 
otomobil ve demir, çelik, pikden mürekkep hurda demirler satıla· 
caktır. Talipl.e::in şirkete yazı ile başvurmalarr. 

Döviz teahhüdab: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirhı o '~:ı kiyeleri 

Mwuelifı 

2.070.610,91 

18.251.238.15 

imar ltıudiirlüğüııdeıı: 

20.321.849,06 

55.474.660,04 

1 

ı 
: 

! 

275.001.597,77 

' 

Mmıa ın •• 1 Kimden istimlak 
edildiği Mahallesi Sokağı Ada No. Parsel No. berlcl 

Mehmet Ak Şemsettin Bendderesi 

" ,, ,, .. ,, 
" 

33 
33 

3 
4 

lira 
50 
50 

Yukarda kaydı çıkardan evlerin enkazlan 10.3.<H snlı ., ·,:lİİ wı

at on beşde ihale edilmek üzere bir hafta müddetle t _mdid edilmi.?· 
tii. {513) 



l'iirk Ha,1a Kuruınu 

BliYDK PIY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. inci keşide 11 Mart 936 dadır. 

Rfü,iik ikramİ'1f' 35 .000 
Liradır 

Ayrıca: 15.000 12.000 1O000 liralık 
ikramiyelerle 20.or O liralık bir 

miik~fr1t varrhr. 

Iilli I\ılü,Jafaa \ 1 e kal~ti 
Deniz Merkez Satınalm:::ı Komisyonundan: 

1 _ ·ı ahmın edilen bedeli yüzbin be~yüz li~~ olan uçyi12 Ton 
ka tı zarfla münakasaya konmu~tur. Munak.ua 9 • Mart 

oenzın ~ gü .. saat on ür btiçukta Ankarad~ Milli Müdafaa Ve· 
93t pa.z:artsı nu "' 
lı:ileti binasında vapılacaktır. . . . h 

z _ 503 kuruş mukabilinde şartnamesini almak .~s~~ycnlerın eı 
{iUA Miinakasasına gireceklerin de 9 - Mart • 936 gunu saat 13,S d_e 
(627!5) liralık teminat mektup~arı ve 2~?0 numaralı kanunun ahka· 
ınr dahilinde vesikalarile komısyona muracaatları. . 

3 zarflar 9 . Mart • 936 günü saat 13 e kadar Komısyona ve· 
rılmi; bulunaca~k~t;;ır~·-...!.(3;::6;:3!,!) _______ ....;ı;.....6,;.l;...'4 ____ _ 

ı~tati~tik f ;t~n~I rlirekttirlüğü 
Ek~iltme Komİ~yonnııdan : 

ı _ 1936 ikinci kanun ayından itıbarcn 1936 .bir~n~ika~u? M>-

k d ba tırılacak olan badct ticaret aylık ıstaısıklerının ka· 
a ar s d.,,.. • • 1 k 

palı %ar! usulü ile eksiltmesine talip zuhur etme ı.,ı ıc;ın pazar ı • 

la .-k,iltme yapılacaktır. . 
2 _ Bir senenik 437 forma ve 12.673 ilra bedel tahmın olunmuş-. 
3 _ Eksiltme 13 . mart • 1936 cuma giıniı saat 14 de umum mü -

durliık binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır: 
4 _ Pazarlığa iştirak edecekler % 7,5 muvakkat temınat vere -

c~klcrdir 
5 - Eser Ankarada bastırılacaktır. ( 41 O) J-663 

Ankara sehri » 

irme. n komisyonun•ları: 
ı - Ankara şehri dahilinde bir kı~ım su b?~su döşemni iş.i ;'e 

doıenecek su borularile sair malzemenın tedarıkı kapalı zarf usulılc 
rksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Bu işin keşif bedeli 97206 lira 7'l kuruştur. . . 
3 - İstekliler bu işe aid fenni ve münaka~ ta.rtnamclerını: pro-

1eıerini, mukavele projesini, boru tedarikine aıd !ıstelerl ve saır ev. 
rakı S lira mukabilinde Ankaradan ic;me su komısyonu muhasebe· 
s nden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 9.3.1936 tarihine rastlayan pazartesı 
gunü saat on befte Ankarada Anafartalar c~ddeıinde~i ~ehbi Koç 
apartımanınrn 3 üncil katında içme su lromısyonu daıresınde yapı-
lacaktır. . .. ;-

5 - Teklif mektupları ihale törihi olan 9.3.1936 pazartesı gun 
saat on dörde kadar Ankarada İçme !':tt komisyonuna makbuz mu. 
lrabilinde verilmiş bulunacaktır. . . • . 

6 - isteklilerin işbu eksiltmeye iştirak edebılmesı ı%ın (61~1) 
lıra muvakkat teminatla eksiltme şartnamesinde yazıldıgı veçhıle 
bu gibi işleri yaptıklarını gösterir tasdikli fenni ehliyet nümune· 
lerini teklif-mrktuplari1e birlikte verer.ekll'rdir. (114) J-23S 

l\Iilli l\f üdaf aa \ 7 e kal~ti 
Deniz Merkez Satınalr-1- Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedelı yüz kuk bin lira olan üçyüzelli fon 
Benzin kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 9 • M~. • 
936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada MiJli \füdfaa VekiletJ bı-
nıasında yapılacaktır. . 

2 - Yedi lira bedel mukabilinde ıartnamesini almak ~te!.enlc 
nn her gün münakasaıına gireceklerin de 9 • Mart- 936 gunu saat 
15 de (7350) liralrk teminat mektupları ve 2490 numaralı kanunun 
ahkamı dahiJCnde vesikalarile komisyona müracaatları. . 

3 - Zarflar 9 - Mart • 936 ı;inü saat 14 e kadar komısyona ve· 
rılmı bulunacaktır. (362) 1-613 

Ağaç MeraklılaI1na 

\füjde 
Ankarada Orman Çifliği fidanlıklarında yetiştiri

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

liğe veya Ankaradaki çiftlik satış mağazalarına mü· 
racaat etmelidırler. 

Telefonlar: 
Orman çifliği 

Satış mağazaları, 
1824 

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

ULUS 

PostH. T. 'f. Binalar ve I ... e\ azım 
~lüdürlüğüdt~n : 

Anbar ihtiyacı 60000 tane 2 No. ]u demirsiz porselen fincan ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltmc ''8 Nisan 936" tarihin
de ve saat 15 de Ankara da P. T. T. Umum müdürlüğünde toplana
cak komisyonda yapılacaktır. 

Fincanların muhammen degeri "7200" liradır. 
Talipler 540 liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesine tes

lim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka te· 
minat mektuplarını ve şartnamede yazılr belgelerle teklif mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlii zarfları mezkur tarihe 
tesadüf eden çarşanba gtinii saat on dörde kadar sözü geçen komis
yon reisliğine vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada lt'vazrm müdürlüğ:i ile fstanbulda leva
zım ayniyet muavinliğinden parasız olarak verilecektir. (421) 

1 • 676 

Ankara sehri 
> 

İ<·m~ Su l{omi~vonundıı: 
~ . 

1 - Aııkarada Sarıkısla civarındaki filitre binası ile Keçiöre•1 
arasında boru döşemesi işi ve hu hatta muktazi su borusu, tulumba 
ve motörlerin tedariki. ve Keciörende bir su deposu inşası llapalı 
zarf usuliyle eksiltımye konm·u~tur. 

'l - Bu işin keşif bedeli (terfi boruları font olduğuna nazaran) 
66808 lira S7 kıırııs. (Celik olduğuna nazaran) S8933 lira 47 kuruş· 
tur. 

3 - lsteklileı bu i e ait fennı ve münakasa şartnamelerini pro. 
jeleri ve mukavele projesini ve boru tedarikine ait JistelerJ,. sair 
evrakı 3 lira 35 kunış mukabilinde Ankarada ic;me su komisyonu 
muhasebesinden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 12.3-936 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 15 de Ankarııda Anafartalar caddcsindeki Vehbi Koç 
Apa'rtunanının 3 lincü katında içme suyu komisyonu dairuinde va 
pılacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 12·3-936 per,embe gii 
nü saat 14 de kadar Ankarada icme su komisyonuna makbuz mu. 
kabilinde verilmiş bulunacaktır. 

6 - İsteklilerin işbu eksiltmeve istirak edebilmesi için 4600 
liralık muvakkat teminatla münakasa ~rtnamesinde yazıldığı veç 
hile. bu gibi işleri V?t'tık:annı gösterir fenni ehlivetnamelerinı 
teklıf m,.lrtıınl:ınl .. ı,;rli1't,. v rml"ll"r; -:"rt•ıı (\4Q) 1-297 

A 1 ... i BABA 
Ve HARUN REŞİD 

----~--- __ ;.-; ---~---* 

Soğuk a~f alt • 
ın. ası 

ek~iltmesi: 
Hnr~a lJrbaylığındaıı: 

Çekirge caddesinin soğtlk asfalt inşası isi, kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Uzunluk 2389 ve genişlik (Bordür ve par
ke dahil) 5,5 metredir. Keşif bedeli 29,487-69 liradır. Eksiltme ev· 
rakının takımı 150 Jruruı karfılığmda Muhuebe ıubes.inden alına· 
bilir. Eksiltme ve üsterme işi 9-3-936 pazartesi gilnü saat 15 de 
Uray dairesinde komiıııyon odasında yapılacaktır. Muvakkat temi
nat 2212 liradır. Eksiltmeye girecekler. en az 20 kilometre Asfalt 
yaptığına dair vesika ve bu gibi işlerdeki ihtisasını gösterir vesaik 
ve askeri 50,000 lira mali kudreti olduğuna ve kendisi Mühendis 
olduğuna dair vesika göstereceklerdir. Teklif mektupları 9·3-936 
pazartesi günü saat 14 de kadar Urbaylığa makbuz kaJlılığında ve
rilmesi ve istekliler aynı gün saat U d~ ve&ikalariyle komisyona 
gelmleri ilan olunur. (442) 1-707 

afıu Bakanlığından : 
16-3-936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa 

Bakanlığı Demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonu 
odasında. ve teahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve hesabına 
33491 lira muhammen bedelli 66982 metre mikip balast açık eksilt
me usuliyle eksiltmeye konulm~ştur. Bu balastlar Aydın hattı 
üzerinde Burhaniye istasyonu. cıvarında 209 uncu kilometredeki 
Fealek deresi yatağından temın olunacaktır. 

Mukavele projesi. eksilt.~e ıartnamesi ve Nafıa işleri umumi 
şartnamesi 84 kurus mukabılınde Bakanlrk Demiryollar insaat dai
resinden verilmektedir. 

Muvakkat teminatı 2511.83 liradır. 
İsteklilerin eksiltme sartnamesinde vazıh vesikaları ve 2490 No. 

h kanunda gösterilen diğer. evrakı yanlarına alarak o gün aynı 
saatte mezkGr eksiltme komısvonunda hazır bulunmaları lazımdır. 

(467) 1--792 

İmar Müdürlüğünden : 
Kimden istimlak 
edildiği mahallui sokagı 
Fatma Bozkurt Telgrafhane 
Hatice Hacıbayraın Ça.n~ı~ı 

ınışı 

Ada 
No. 
45 
49 

Parsel Muhanunen bedel 
No Lira Ku. 
27 80 
26 '40 

Lütfiye Sakarya Çankırı . 527 36 .50 
Yukarda kaydı çıkarılan evlerın enkazları 12 mart 1936 perşem

be günü saat on beşte bilmüz~_Yede satılacağından taliplerin tmaı 
müdürlilğündeki komisyona muracaatları. (484) I-770 

lznıir l.1imaıı işleri Umum 
. . ~1üdürlüğünden : 

1 - Yeniden yapılacak .yır~ı bır bin beş yüz yirmi lira keşif be
delli Konak Vapur iüelesı eksıltrneye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25 ~art .. 9~~ çarşamba günü saat 16 da İzmir Li· 
man işleri binasmdakı Mudurler encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
4 - istekliler ihaleden eı:ıazbesgün evvel Liman ifleri umum 

Müdürlüğünden diplomalı mımar veya Mühendis olduklarına ve 
yahut bu şeraiti haiz bir Mühendis veya mimarın iş sonuna kadar 
devamlı olarak iş başında bulundurutacQğına dair resmt ve mute· 
ber vesaik gösterip enaz. yirmi ~in liralık bina i•i yaptıklarını is
pat ettikten ve fenni chl!yet veaıkası aldıktan sonra üç yüz kuru' 
mukabilinde pl!n ve eksıltme evrakını istiyebilirler. 

S - Teklifler kapalı zarfla yapılacak ve dördüncü maddede 
göstedldiği gibi idaremizden aldıkhirr vesikalarla birlikte ihale 
gilnO nihayet ıaat 15 de !düdürler Enrümenine verilmi! olacaktır. 
Encümen teklif olunan fıatları kabulde ve ihaleyi yapm~kta muh-
tardır. (518) 1-796 

'SAYFA 7 

Ankara şehri 
leme Su Koıııis onu ııdan: 

..> 

1 - Ankarada Sarıkıtla civarındaki filitre binası ile J:tlik ara
sında boru döşemesi işi ve bu hatta mukta:ıi &U borusu tedariki \• 
Etlikde bir au deposu inşası kapalı zarf \\suliyle eksiltmeye- kon.. 
muştur. 

2 - Bu işin ke§if bedeli (terfi boruları font olduguna nazaran) 
46864 lira 65 kuruş. (Çelik olduğuna nazaran) 39609 lira 77 kuruş· 
tıır. 

3 - İstı:kliler bu işe ait fenni ve münakasa şartnamelerini pro
jeleri ve mukavele projesini ve boru tt"darikine ait listelerle saır 
evrakı 3 lira 35 kuruş mukabilinde Ankarada icme su komis' onu 
muhasebesinden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 12.3-936 tarıhinc rastlrvan perşembe 
günü saat 15 de Ankarada Aıı~fartalar cadıleşi~ı Vehbi K oç 
Apartımanınrn 3 üncü ntında icme suyu komisvonu daıre inde va· 
pılacakur. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 12-3.936 perşembe 1ı:u· 
nü saat 14 de kadar Ankarada içme su komisyonuna makbuz mu. 
kabilinde verilmiş bulunacaktır. 

6 - isteklilerin işbu eksiltmeye iştirak edebeilmesi ıc;ın 3515 
liralık muvakkat teminatla münakasa şartnamesinde ya?.ıldığı vec;· 
hile bu g~bi işleri yaptıklarını gösterir fcnnı ehlıyctnamelerinı 

tekliF md tuplarivl: birlikte vcrmclf'ri ıuırttrr. ( 1 t;O) 1-298 

,.\nkara Okullar Sayışmanli~ı Ko
mis~onu Başkanlı.Wmlan: 

Gazi Eğitim Enstitüsüne 100 ila 120 ton yerli gazhant: kok kö
mürü alınacaktır. Beher ton kömürün muh~mmen bedeli 30 liri ve 
teminatı (270) liradır. Şartnamesini ~örmek istiyenler okullar a;ı • 

yısmanlığına müracaat edebilirler. ihalesi ac;ık eksiltme ile 9.3. 936 
puarteııi günii saıtt l!'i de okullar savışmanlri?ında vapılacaktır. 

(422) )_jl;O~ ---
l\larınara r ~--i1 ·~;Phri ''-· S:.r~ nal

ına Konıi~voı11111cla11 : 
Tahmini hcd cli l\ • "'ı wi ıı "'ti 

Cinsi Kilosu Lhı Ku. 1.i • Ku. 
Sığır eti 2.'i 000 !\500 00 "1 12 ~ 
Koyun eti 1s.ooo 'i2'iO po 3"' 75 
Kuzu eti 2ı .OOO 5600 00 410 00 
Yukarda yazılı ı ır. k ıı ıu ve kovun e t1 nı n o mart n t csı g• ı u 

saat 15 de İzmitte Tersane kapısınrlalti üiisü 'ahri satın lrnıı komi~· o
nunda kapalı zarfla ekailtmcsi yapılaca~ndan istekliler huna ait 
şartnameyi komisyon Reisliginden bedelsiz olarak alabihrleı Tek· 
lif mektuplan ihale giınü saat 14 c kadar Komisyon Ri\asctine ve-
rilmelidir. (423) l 681 

P. rr. T .. B .. ve IRvazım 

~1iidürliii:riiıult1n: 
İdare ihtiyacı olan 100 ton 4 m m kutrunda galvanizli demir 

tel kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. !Eksiltme 17-3-936 tari
hinde ve saat onbeşte Ankarada P. T. T. Umum Miidtirliı ğüncle 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

100 Ton telin muhammen değeri ( 13500) liradır. 
Talipler (1013) liradan ibaret teminatlarını idarrmız vezncsıne 

teslim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka 
teminat mektuplarını ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mek· 
tuplarmı ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mezkur 
tarihe tesadüf eden sair günü saat 14 e kadar sözü geçen komisyon 
reisliğine vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürluğü ile İstanbulda Le
vazım Ayniyat Muavinliginden parasız olarak verilecektir. 

(462) 1-754 

Gümrük VP lnhi-.,arla r \ 7 ekilliği 

Müfettiş Muavinliği müsa· 
baka imtihanı 

Vekillik Teftiş Hey'etine otuz beter Un ulf maaslr dart müf~t
tif Muvaini müsabaka ile alınacaktır. 

1 - Müsabakaya girebilmek için: 
a -. Memurlar kanununun 4 üncü maddcsınde } azılı vaaııl.ın 

haiz bulunmak. 
b • Yaşı otuzdan yukarı olmamak, 
c . Askerlik vazifesini bitirmiş olmak; 
d • Mülkiye, Hukuk, Yüksek Ticaret ve lktısat mekteplerind" 

veya bunlara mümasil aynı derecedeki ecnebi bir mektepten meZl ıı 
bulunmak. 

e - Fransızca, Almanca, İngilizce lisanlarından birıni bilmek, 
f - Ahlik ve seciye itibariyle kendisine güvenilir olduğu anla

şılmak gerektir. 
2 - İstekli olanlar, nihayet önümilzdeki Martın sonuna kadar 

Vekillik Teftiş Hey'eti Reisliğine dilekçe ile mürcaat edip, ora
dan verilecek tercümeihal beyannamesini, eklerile birhkte '7 üze
rinde anlatıldığı gibi, eksiksiz olarak doldurulup en geç Nısanın 
15 inci gününe kadar vekillik Teftit Hey'eti Reisligine ulaştml· 
mış bulunacaklardu. 

3 - İsteklilerden evsafı uygun bulunanlar, Mayıaın ilk yarı ı 
içinde • arzularına göre Ankara veya latan'lnıl'da • Malt, İktıaadi, 
ve Hukuki mevzular dahilinde tahriri bir imtihana çekilecekler ve 
ayrıca, bildikleri lisandan imtihan edileceklerdir. 

4 - Tahriri imtihanda kaı:ananlar. Ankara'da ayrıca bir de ı· 
fahi imtihan vereceklerdir. 

5 - Her iki imtilwım hangi ıün ve ıaatlerde yapılacağı, Tef. 
tiş Hey'eti Re.isliğince evufı uygun veaikalan tamam bulunan ıs
teklilerin dilekçelerinde gösterdikleri adreslerine. yazı ile bil ı ı--
rilecektir. (299) 1-"83 

Jandarma r~nel Komutanlığı 
Aııkara Sat111 Alma 

Komisyonundan: 
1 - Bir tan~ine altmı, iki lira değer biçilen aelraende ·iid,. 

kadar mahruti çadır komutanlık kurağında 16 .. 3. 936 pu.rte.i l\nl~ 
saat (15) te kaJ?alı zarf eks.iltmesitle aatm almacaktır. 

2 -dfll< temilı~tı (465) lıradır. 5tiyenlere parasu: pl'tllmm .~ı 
miayon an ver ır. 

3 - Eksiltme} e girmek istiyenlerin kanun n tartnamuınd• 
yazılı be1g~ ve teklif mektuplarını en son ekt.iltme vaktisıden bir 

1 saat evvel komisyona vermiş olmaları. (479) ı-793 
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Evkaf nıunı ~lüdürlüğiiııdeıı: 
(,okçt> C•ıfu mahalle inde 1 tiklal cad~esindeki ikin.~i . vakıf 

apt.rtuawnırı tıçiın ü kapu altı nwnaralı yedı odalı ve .her turlu. kon
foru havi daire 936 yılı birinci teşrin sonuna kadar 'kıraya verılmek 
üurf: o:ı fı.'lin m:.iddetle açık artırmaya konulmuştur. 

1ıteklılerin ihale ~ünü olan 10-3-936 sah giinü saat 15 şe kadar 
135 lira temi at?ar:yıe beraber aynı apartımanın zemin katında va-
tidat ve t hsılat Mudurliıgune müracaat etmeleri. (461) 1-741 

f:evlıan Ura)ındaıı: 
4 Numaralı çar ı caddesinde 310 metre tulde (11067) lira keşif 

bedelli toprak Kale Bazalt taşından yaptırılacak parke kaldırım 
inşaatı evvelce ilan edilen 20-2-936 persembe günü saat 16 da iha
lesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ise 
de sürülen peyler haddi layıkda olmadığından ihalesi yapılmamıştır. 

Belediye menfaatına daha uygun görülmesi hasebiyle (2490) 
numaralı kanunun 40 mcı maddesi hükmüne tevfikan ikinci eksilt
me pazarlığa çevrilerek yeniden ilana konulmuştur. 

Kati ihale 9-3-936 pazartesi günü saat 16 da Belediye salonunda 
pazarlık suretiyle yapılacağından isteklilerin yüzde yedi buçuk 
olan (830) li-ra 3 kuruşu havi muvakkat teminat makbuzu veya mu
teber banka mektupları ve ticaret odası kayıt makbuzlariyle fenni 
ehliyet vesikaları üzerinde olduğu halde ihale gün ve saatında Be
lediye salonunda hazır bulunmaları laumdır. Şartnamelerini gör
mek ve izahat almak istiyenler her gün Belediyemiz Fen isleri Bü-
rosuna nıii,.araat edebilirler. (438) 1-704 

(, ... ~iholn Reisliğindeu : 
1 - 20-2-936 tarihinde ihale edilecegi evelce ilan edilen Geli· 

bolu Elektrik tesisatı tekrar ve eski şeraitle 20 gün miiddetle ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Geliboluda yapılacak elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

3 - Keşif bedeli on yedi bin beş yüz lira olup yüzde yedi bu
çuk muvakkat teminatı (1313) liradır. 

4 - Bu işe aid plan, Fenni ve hususi şartname ve sair evrakı
nı görmek istiyenlerin Gelibolu Belediye Encümenine müracaat • 
ları. 

5 - Eksiltme 10-3-936 salı günü saat on yedide Geliboluda Be
lediye Dairesinde yapılacaktır. 

6 - Kanuna uygun olarak verilecek teklif mektuplarını saat on 
altıya kadar encümene veri?msi şarttır. ( 440) 1-705 

(~umurhaşkanh!!ı •_,ilarınonik (,,.._ 
k~ ırası Şefliiind~ıı: 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano 
Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet, Fage, 
Korno, Trompet, Trombon, Tuba, Alto, Saksafon, Tenoı Saksafon, 
Akoediyon, Caz baterisi sazları çalanların 7-3-936 cumartesi giınü 
aaat 10 dan 17 ye kadar İstnabul Galatasaray Lisesinde sınavları 
yapılacağından bu sazları çok iyi bir surette çalabilen Artistlerin 
kendi enstUrUmanları He birlikte sınav komisyonuna birer dilekce 
ile başvurmaları. (142) 1-296 

Tarih. Dit Coğrafya ~-,akülte~i 
Direktörlüğünd<"n : 

1 - Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi için otuz takım erkek el
bisesi, 10 takım kostüm tayyor 15 takım hademe elbisesi (Ceket, 
pantaJon. kasket) ve 15 adet palto açık eksiltme ile mübayaa edile
cektir. 

2 - Muhammen Bedel: 
a) Ceket, yelek ve pantolondan miıekkep bir takım erkek taJe. 

be elbisesinin kumaş, malzeme ve imaliyesi birlikte muhammen 
bedeli 30 liradır. 

b) Ceket ve etekten mürekkep bir takım kostüm t~yyorun ku
maş, mah eme ve imaliyeai birlikte muhammen bedeli 26 liradır. 

c) Ceket, pantolon ve kasketten mürekkep bir takım hademe el
biııesfrıin kumaş, malzeme ve imaliyesi birlikte muhammen bedelı 
ıs liradır 

d) Bir tane hademe paltosunun kuına , ıı 1r.eme ve imaliye:.i 
birlikte muhammen bedeli 14 liradır. 

3 - §iı:rtnameyi görmek istiyenler Evkaf apartımanında Fakul
te idaresine müracaat ederler. 

4 - Münakasa 9-3-936 pazartesi günü saat 15 te Maarif Veka· 
leti mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

S - 122 lira 25 kuruştan ibaret olan ilk teminatın miınakasa gü
nü scıat on dörde kadar Mektepler muhasebeciliğı veznesine yatır-
ılmış olması liizımdır. (379) 1-633 

--~----

Kira1ık Kösk 
~ 

Ankarada Keçiörendc otol.ıüs 
yolu üzerinde mimar bay ham
dinin yeni yapılan köşkü kira
lıktır. 

Ke~iören bekçisi aliye mJra 
caat 1 - 813 

ZAYi 

Ankara Belediyesinden aldı
gım 824 köpek numarasını kay
bettim yenisini alacagımdan es
kisinin hi.ıkmü v lrtur. 

Selahattin 

BAHÇE MERAKLILARINA 

Her aradığınız çam, Avrup1 
gulleri. yemiş ağaçlan, salon ye
ıillikleri, bahce veşillikleı-i ve sa 
irc ve saire Ortaköyde, Ankara 
bdhçesinde bulabilirsiniz. Kata· 
loğı..mn111 ıstcvcnlere g<Snderi-
vorı•7. ""' ~TT 

HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

1 l)r~ ("evad Arif 
Ata: .. agun 

Kiralık 
Yenişehircle Hiliiliahmer mer

kezinin karsı sırasında, asfalt 
caddt: üzerinde kaloriferli ve 

her türlü konforlu 49 1 numa
ralı Foto apartımanında kiralık 
daireler vardır Kapıcıya müra
caat Telefon 3002 ve 2002 

Depon.uzda .n iyı Kara. 
köy kömürü perakende kilosu/ 
üç buçuk, toptan üç kuruş '>n ~ 
l "radrr. Tel: Zl9J 

f stas oıı malı Rt dcp:l 
ı.ıt. Hiisevin Orak 

ANKARA ASLiYE BiRiN
Ci HUKUK MAHKEME
SiNDEN: 

Ankara Alman Sefaretinde 
müstahdem Gaziantepli Mustafa 
mukaddema aldığı Karamanlı soy 
adının Karaman olarak düzeltil
mesi hakkında mahkememize aç
tığı davanın duruşması sonunda: 
bu babta istima kılınan şahidin 
şahadeti ve kanunu medeninin 
26 ınci maddesi mucibince davacı 
Mustafanın almış olduğu Kara
manlı soyadının Karaman olarak 
düzeltilmesine 22-2-936 gününde 
temyiz yolu açık olmak üzere 
karar verilmiş oldugu ilan olu
nur. l-835 

New Hampshire eya- ı 
leti Yüksek Mahkeme 

Müddet, Eyli'ıl 1935, 
2 inci kanun 3, 1936 

Hillsborough Kantisinın Yük
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkik edilebilecek evrak asliye 
ile kayıdların aynı mahkeme dos
yalarında olup ''hak" ve kanu
ni" davalar münasebetile mev
cud meseleler unlardır: 

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

:Sivil (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi a
leyhinde Ebanthia Demetrius 
Vl3hava. 

Birınci Tesrin 6, 1928 de mcz
k(ır Hillsborough Kantisinde ve 
New Hampshire Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda ismi ge
çen Evangelia Papachristodou
lou'nun sağ veya ölü olduğunun 
tahkıkile kendisinin veya varıs
leriniı1 bu malike ve servetinden 
istifadelerinin tayini; vasiyetna-
me bırakmıyan mezkur Evange
lia Papachristodoulou'nun son 
defa olarak, 1897 senesinde Yu
nanistanın Trikala ehrinde ika
met etmiş olduğu ve oradan da 
aynı sene içinde Makedonyanın 
Manastır şehı ine merbut vito· 
lio'suna gittiği ve mezklır Evan· 
gelia Papachristodoulou'nun çok 
zaman evel öldüğü iddia edildi-. 
ği: 

Mevzuu bahıs mudur Demet
rios Voliotis'in mezkur Evange
lia Papachristodoulou'ya. ve 
mezkur Evangelia Papachristo
do•ıio öldüğü takdirde varisleri
ne Nisan ayının ilk salı güni.ın
de Hillsborough Kantisinde, 
Manchester'de toplanacak Yük
sek Mahkemede bulunması, ve 
mezkur Evangelia Papachristo· 
doulou'nun mahkemede bulun -
ması, ve mezkur Evangelia Pa
pachristodoulou'nun ölmüş ol
duğunu ve Sophocles Papachris
todvulou'nun malini taksimde 
kanuni varislerin olmadığı farz
edilerek mezkur Sophoclcs Pa
pachri!.todoulou'nun malının Vic
toria Ventroura ile Evanthia D. 
Vlahava arasında neden taksim 
edilemıyeceğini gösteren sebeb
lerin gösterilmesi hıısı ·nda e
mir verilmiştir. 

Vukardaki izahatın mezklır 
müdür tarafından bu cellmame
nin vf'. ihbarnamenin doğru ve 
musaddak nüshasını H illsbo
rouelı Kantin.de Manchester'ctc 
nesir edilmekte olan Manches
ter Union'de nesir ettirilmesi, 
Yunanistanda Atina·da çıkan 

"K:ıthimerini" gazetesinde ne iı 

ettırilmesi ve Yunanistanın Tri
kala sehrincle dağıtılması ve Yu· 
goslavyanın Belcgrad şehrınde 

çıkan ··Politika'' gazetesinde 
neşıı ettirilir, Yugoslavyanın 

Vitolia kasabasında dagıtılması. 
ve Türkiyenin Ankara şehrinde 
ve Cankırı Caddesinde çıkan 

Ulus gazetesinde nesıı ettirıl

mesi lazım geldiği ve bu neşri· 

yatın uc hafta müddetle muteva
Uyen gazetelerde çıkması ve son 
neşriyntın (veya ilanın) Ni an 
1936. ilk salı giinünden 14 gun 
evci ne~ir edilmiş bulunması 
şarttır. 

T=tsdık eden: Arthur S. Healy 
Katıp 

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

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

Baladaki izahat, celbnamenin 
ve ihbarnamenin hakiki bir nüs
hasıdır. 

Tasdik ed~n: Arthur S. Healy 
Katip 

1-789 
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ANKARA PALAS BÜYÜK SALONLARIND ... 

MEŞHUR DANSÖZ 

MYRTl~E WINTER 
Akrol.ıatik ve modern danslarile 

Budapeştenin En Tanınmış Şantö zleri 

BLACK and BLOND 
En eğlenceli ve n~eli şarkılariyle: Su va re elbisesi - Yemek f iatı 3 lira - Ma dlar evvelden 

0 'RECEPTION" dan tedarik edilme! idri. 

Saçları 

clökülenl~r 

KOMO TF.N KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke. 

peklenmesine rnıni olur. Komo
ien sac1arın köklerini kuvvetlen. 
dirit ve be~ler K ımoien sacla· 
rın e;ıdas1dır. Tabii renklerini 
bozmaz tat;r :, ihası vardıı. 
Komo1en kanzıık saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle 1trivat mabıala· 
nnd~ bulunur. 
LİNfMANTOL KANZUK: 
RO f.\TfZMANTN v ~TT 

f\f.'~' /\ <:'Tf"'Tl;> 

Radyo mütehassısı 

rıyoruz 

Talip olanlar 399 numaralı 
posta kutusuna mektupla müra-
caat e meleri. t-779 

\lillı l iiılal aa \ t·~itlc·ı ı 

Saımafrna Komi"~•Hlll 
llaflları 

1 - 71 kalem Tıbbi ecza a
çık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin bicilen eden 
2565 Jira ve ilk inanç parası 192 
lira otuz sekiz kuru tur. 

3 - İhalesi 10.3.936 salı gunü 
saat 10 dadır. 

4 - Şartnamesini görmek is· 
tiyenlerin her gün saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek 
lerin de 2490 sayılı kanunun 
2, 3 inci maddelerinde istenilen 
bilğilerile ihale günü M. M Ve
kaleti satınalma komisyonuna 
vermeleri. (397) l-641 

BİLİT 
KALÖRİFER: Cebecide As

keri hastanesine kapalı zarf uau
liyle kalörifer ve sıcak su tesisa
tı yaptırılmak üzere eksiltmeye 
konmuştur. Keşif tutarı: 16409 
lira 58 kuruştur. Keşif ve şartna
mesi bedeline karşı inşaat şube
sinden verilecektir. İhalesi : 1 7 
mart 936 salı günü saat on birde
dir. İlk teminatı: 1230 lira 72 ku
ruştur. Eksiltmeye girecekler2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde istenen belgeler ile birlik
te teminat ve teklif mektuplarım 
havi zarflar ihale saatinden en 
geç bir saat evetine kadar M. M. 
V. satın alma komisyonuna ver· 
sinler. (471) 1-775 

B1L1T 
ı - 40 metre mikabı ameri· 

kan çamı kapalı zarfla eksilt-

Satılık arsa 
Sağlık Bakanlığı kar ısı d rt 

yol ağzı kö:;e başı uç ceph 1i iki 
ev yapmaya müsaid 61.{0 M2 cha-
dında Telf 3855 

l--ı827 

meye konulmu:;tur. 
2 - Hep:.inin biçılt:n ederi 

8400 liradır. İlk ınanç parasc 
690 liradır. 

3 - İhalesi 7-4-936 salı gumı 
saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye ~irect.klerın 
2490 sayılı kanunun 2. 3 üncu 
maddelerinde istenilen bclgeıe
riyle birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını kanunun emretti ' 
mühürlü bir zarf içincic ihale sa
atinden bir saat evci M. M. Ve
kileti satın alma komisyonuna 
vermeleri. (398) 1-642 

BİLİT 
KAZAN BUHAR VE SU TE

SlSA Ti: Harb Okulu mutbalu
na iki kazanın buhar ve su te
sısatiyle birlikte korunası kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Keşif tutan (5536) liradır. Keşit 
ve şartnamesi parası verilerek 
Vekalet inşaat şubesinden alına
caktır. İHALESİ: 12 Mart 936 
perşembe günü saat on birdedir. 
İLK TEMİNATI 415 lira 20 
kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 cU maddelerin
de istenen belgelerle birlikte te
minat ve teklif mektuplarını ha· 
vi zarflar ihale saatından en gev 
bir saat evveline kadar M. M. V, 
satın alma komisyonuna versin-
ler. ( 432) 1--694 

BAVDAMDAM EWEL 
PAZARLAQ/r1/Z/ 

ZİYARETİ U/1UTr/AY/lf 

.. 
SUMER BANK 

. 
YE~LI MALLAR PAZARLARI 

ANKAR.A PALASTA 
Boru, tel ve })ütün tef errüatile hirtam teni~ 

malzeme i satılıktır 

SİNEMALAR 
( YENi J BU GÜN BU GFCE 

SİLAH BAŞINA 
Anna Bella - Viclor Francen 

Fransız donanmasmm yardımıle 
vücude getirilen bu eser muazzam 

bir harb filmidir 
Bugün Seanslar: 12.45 - 2.45 - 4.45 

t~ece: 9 

BUGUN BU GECE (KULÜP) 

TARZAN YAMYAMLAR 
ARASINDA 

BıiviHr bir muvaffakiyetle devam 
ediyor 

lfogun Seans· ·u: 12 - 2.45 - 5.4~ 
(' re: Q 


