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Başbeıke 

MOSKOV A BAYRAMI 

FALiH RIFKI ATAY 

Bugün, dost ıavyetler, 1 mayıs 
bayramlarını kutlamaktadır. 

1 mayıı işçi bayramı idi: Fa· 
kat ancak 18 ıenedenberi müsta
kil bir sosyalist devletin resmi bay
ınıdır. 

1 mayıs, smıf tezadlarını tas
fiye ebniyen kapitalist rejimlerde, 
adeta bir isyan manzarasiyle ge
çer. Polis ve bütün devlet kuvvet
leri, işçi smıf ma karşı seferber o
lur. Savyet cumui'İyetlerde ise, 1 
mayıs, sınıf hakimiyeti ıenliğidir. 

1 mayıs gününde, türk inkılab· 
çıları, ilk ve en eski dostlarının 
kendi rejimlerine vermiş oldukları 
durluğun bir kat daha kuvvetlen
diğini görmekle mesud olurlar. 
Birinci mayıs bayramında, şüphe. 
siz, hareketin onsekiz ay bile ya
şıyabileceğine pek az kimse inan
mıştır. Ona, kimi büyük şef Leni· 
nin ömrü, kimi ihtilalci tethişinin 
devamı kadar hayat tasavvur etti. 
Lenin 1924 de öldü: Onun arkada
şı ve oniki yıldanberi savyet reji-

Bayramı . 
~ 

bah;,rin ilk ~iinünü bütün yurd
tfa~larımıza kutlarız. 

ADIMlZ, ANDIMIZDIR Her yerde 5 kuru:ı 

Türk kuşunun kanatları altına 
Türk hava kurum.u bütün türk mekteplilerini çağırı1ıor 

Ayın üçünde İstanbul ve İzmirde Türk k.uşu şubeleri açılacalc 
Öğrendiğimize göre, mayısın üçün

cü pazar günü İstanbul, lzmir'de türk
kuşu şubeleri törenle açılacaktır. Ada
na, Kayseri, Bursa şubeleri de bugünler
de açrlmak üzeredir. Türkkuşu şefi Sa
mi, beraberinde Türkkuşunun yetiştir
dirği üyelerden Rüstem, Mehmed ve 
Hikmet olduğu halde lstanbula gitmiş
tir. Gene Üyelerden Raif ve Faruk da bu 
ak~am Adanaya gitmektedir. Vecihi, 
Mustafa ve irfan da lzmir'e gitmek ü
zere bulunuyorlar. 

İstanbula 3, lzmir'e, Bursaya ve A
danaya ikişer tane talim planörü gön
derilmiştir. Bu suretle şu bir kaç gün i
çinde daha geniş bir çalışma sahasına 
girmekte o1an Türkkuşuna faal ıtza kay
dedilecekler nizamname gereğince tam 
teşekküllü bir sıhhiye heyeti tarafından 
muayene edilerek sıhbatlannın planör
lerle uçuşa ve tayyarelerden paraşütle 
atlayışa elverişli bulun \\,lğunun rapor
la tesbiti lazrm gelmektedir Gene nizam
name gereğince uçucu kavdedilecek ü
yenin en aşağı orta mektebten diplomaw 
lı olması gerekmektedir. Lise, üniversİ· · 
te talebeleri tercih edilecektir. 

Türkkuşuna kaydolunacak üyeler 
haziran sonlarına kadar derslere devam 
edecekler ve içlerinden seçilecek olan
lardan 120 kişi önümü7 deki temmuzda 
lnönünde açılacak olan kampa gönderi
leceklerdir. Kampta üç ay kalacak olan 

Türk Hava Kurumu Başkanı 8 Fuad Bulca Türkkuşu uzmanlariyle konafUyor. 

Üyelerin iaşe ve ibateleri türk hava ku
nımu tat"afından temin edilecektir . . 

Kanunen yedek · subaylığına ayı·' 

caklar bu kamp devresinden sonra İs- · 
terlerse hava kıtalarma uçucu subay o-
larak girebileceklerdir. ( A.A.) 

Tii.rk hava kurumu. meliteplileri 
Tiirkkuşu kanmlları alımcı 

çağırı')'Or 

Türk hava kurumu, bütün mekteble
re gönderdiği bir beyanname ile mek
tebliJeri türkkuşunun kanatları altına 

(Sonu 5. incı sayfada) 
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Habeşlerin Hindenbur.g- hattı yarıl ı 
İtalyan kolları .4.di.sababa nın yüz kilometre şimalirde 
Habeşler bütün kuvvetlerini Adisahaha ~trafına yerleştiriyorlar 

Sergi komiseri Dr. Vişml'n 

Evvelce açılacağını yazdığımB (...,o. 
dern alman sanatı ve alman tezyin sa• 
nadan} sergisi yarın sergievinde açı

lacaktır. Almanya büyük elçiliği saat 16 

da açılacak olan serginin açılrş törenin
de bulunmak üzere çağrılar göndermiştir 

Adisababa, 30 (A.A.) - Ha· 
beıler İtalyanların Adisababa üze
rine yürüyüşlerini durdurmak için 
son bir gayrette bulunmak ijzere 
dağlara ellerinde mevcud bütün 
kuvvetleri göndermektedirler. 

Adisababa, 30 (A.A.) - Bu 
sabah yeniden bir bombardnnan 
tayyaresi Adisababa üzerinde uç
muş ve bir müddet tayyare karar
gahı üzerinde dola .. ,...ı~ttr. U1"11-ni 
kanaat şu merkezdecl;r ki, it~ lvan
lar bu gündelik kesif ucuc.lar•nı, 
bombardıman tavv<'-rel~ri ile ke
şif tayyaresi fil~l:::-rm•11 A er ~"ha
baya inebilme ihti ..... ~11~rini anla· 
mak için yapmaktıul1rlar. 

İtalyan ileri kollan ~ 1l1r""ı..~
banm 100 kilometre ~im~lin ... l.-:.ı-

dar gelmişlerdir. İtalyanlar, yÜ· 
rüyüşlerini Adisababa • Dessie yo
lu üzerinden değil, fakat daha 
şarkta iptidai bir yol üzerinden 
yapmaktadırlar. 

Roma, 30 (A.A.) - 199 nu
maralı resmi tebliğ: 

Mareşal Badoglio telgrafla 
bildiriyor: 

Belçika ve eski türk ordusu 
subayları tarafından tasarlamp 
inşa edilen ve decaz Nasibu'nun 
kuvvetleri tarafından kahraman
ca müdafaa olunan fevkalade müs
tahkem Sassabeneh-hellale hattı 
general Graziani ordusu tarafın
dan zaptolvnmuştu.~ ~ Sassabeneh 
ve bellale'yj dün ogled.en sonra 
kıtalarımız İsı!al etm~ · 

Galatasaray -Gen~lerbirliği 

Anavatan ve Somali kıtaları
mız ile kıralın karabinyeleri ti
her siyah gömlekliler fırkası ve sö
mürge kitalarımız çok müstah
kem bir mevzide ve her türlü leva
zıma bol mikdarda malik olarak 
kati bir müdafaaya azmetmis bir 
düşmana karsı yapılan bu çok çe· 
tin harbte sebat ve kıymet husu· 
sunda biribiriyl~ rekabet etmişler
dir. Yenilen duşman, motorlu 

(Sonu 5. inci sayfada) 

"lJlus,, un 

Ermek 

Serginin idaresini Laypzig Grassi 
müzesinin müdürü Dr. Hanri.b Viş'llan 
yapmaktadır. Sergide alman sanatlan
nrn özii olan tablolar ve plastik eserler 
gösterilecektir. 

Okurlarımız, altıncı sayfarnı:r.da, Dr. 
Vişmanm sergi hakkında gazetem:'!e 
söylediklerini ve sergideki eserl~rden 

baztlarının resimlerini bulacaklardır. 

Dil Yazıları 

Irmek 
Sözlerivl~ Üreme ve ben'lerlerinin «Ciines • 

' ~ 

Dil» teorisine göre analizi minin reisi Stalin, bu sene, gizli ve 
umami rey ile serbest seçim usulü
nü tesis etmek üzere bulunan ko
nıisyona başkanlık etmektedir. 
lnkılabları kuranların büyüklük 
ölçüsü, eserlerinin devam ve 
durluk şartlarını bulmak ve onla
rı gerçekleştirmekteki kudretle
rinden başka ne olabilir? Bugün 
artık Rusya.da her hanği bir rejim 
buhranım aklından geçiren kimse 
kalmamıştır. Geniş halk yığınla
rmın medeni, sosval ve ekono~ik 
inki~fı hergün daha fazla la
maınlanmaktadır. Bundan başka 
cihaa ordularının en kuvvetlilerin
'den birini kuran Savyet Rusya, 
onu, kayıtsız ve şartsız, dünya ba
rışı davasının hizmetine vermi~tir. 
Bu ordu, dost memleket medeniye· 
tinin kudretine delil olduğu k:ıd;:ır, 
iki kıtada emniyet halini tesi<> et
~ek istiyenlerin samimi ve h3JcHr;! 
hır dayancıdır. iste bir devlrt kı 
Yeryüzünün altıd~ biri büyüklü-

iki kuvvetli takırn hu «Ün Ankara 
~ 

• • •• gucu ır. 

(Sonu 5. inci sayfada) 
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}'arı - Sıyasal 

Fransız kafasının • • 
ıçı 

l Hiç her fransız biribirine benzer 
mi? Yakında bi.tecek olan seçim gös
terecektir ki, Fransa, öyle her dava
yı bir tek gözle gören, bir tek kulak
la işiten ve bir tek dimağla düşünen 
bir memleket değildir. Fakat Fran
sa' da bir nevi fransız vardır ki, her 
şeyi yüz sene önce gördüğü yahut 
duyduğu yahut düşündüğü gibi gör
mekte, duymakta ve düşünmekte 
babadan oğula geçen bir routine sa
hibidir. 
Şu günlerde, Ankara.dan, Fransa

nın kendisine de sorsanız, değerli ta
nıyacağı kafalardan biri geçti. Daha 
ilk yoklamada, farkına varmak ka
bildir k.i, Avrupanrn hiç olmazsa el
ti sen~lik hadiseleri, bu kafanın için
de büyük bir ilıtimamla tasnif edil
miştir, yaşanmış, tahlil ve terkib e
dilmiş olarak. Tarihin elli sene önce
kinden öte olan hadiselerini ise, bu 
münevver fransız kafası, memeleke
tinin kültiir kütüphanesinden teslim 
almıştır. Öyle ki, malUınat denince, 
bundan daha ötesi can sağlığıdır. 

Birkaç bakımdan, bu kafanın içi
ni, bakm12 na!lıl bulduk: 
• F ransada rejim meselesi 

Fransa, şimdiye kadarki reıımıne 
sadık kalacaktır. Yalnrz, eğer lngil4 

tere gibi politikada olgun ve muva
zeneli olsa, seçimd"'n seçime, bir ke4 

re sağa, bir kere sola meylederdi. Hal
buki, Fransa, bunu yapmaz. Harp 4 

tan beri, yalnız bir kere sağa meylet
miştir. işte F ransanm başlıca kusuru 
budur. 

Bundan bir kurtulabilse, acaba her 
iş hallolacak mıdır? 

Barı§, sava§ meseleleri 
Eğer İngiltere, açıkça Fransa· nm 

tarafını tutsa, Almanya harb ede
mez. Almanya'yı harba doğru sürük
liyecek olan amil, ekonomik yahut 
sosyal sebeblerden doğmamaktadır. 
Bu amil, almanlığm mahiyetinde 
mündemiçtir. Almanlık, Avrupayı 
kendi hükmü altına almak ister. 

Bir sual sorduk: 
- Almanya sömürgesizdir, ser

m:ı~·esizdir ve pazarsızdır. Amerika
nın verdiği krediler kesildikten, ci
han ekonomisindeki expension dev
resi birden kapandıktan yani kriz iyi
ce göründükten sonra, altı milyon 
kadar issiz, kesafeti son derecesini 
bulmuş bir mayiin herhangi bir tuzu 
en~ememesi gibi, alman ekonomisi~ 
nin dibine çökmiiş ve ancak harb sa
nayii ve ordulaşma hareketleri saye
sinde az çok "absorbcr" edilebilmiş
tir. 

Almanyanm dışanva doğru yc-p
tı~!ı tazyikte, bu ~ebebler, sizce bir 
rol oynamaz mı?" 

Cevab: 
- Hayır. A~manya, sömürge!e

rinden asla istifade edemiyordu (o 
halde neden bunlar iade ·edilmez?!). 
ln,~iltere ve F ramıs, kendi pazarbn
nı ~tıde Almanyaya karşı değil her
kc~·e karşı kapamışlardrr. 

- Ya Amerika'nın nufus alma
ması? 

- Düşünülecek bir iştir. Fakat o 
da bunu, yalnız Almanyaya tatbik 
etmiş değildil'". 

Bu cevabın tatmin edici olmadığı
nı, ilaveye lüzum yoktur. 
N~.syonalist cereyanlar meselesi 

Suriye ve Mısır'daki nasyone1list 
hareketleri genc;ler hatta çocuklar 
yapıyor. Gençlik, ne olursa ol!Oun, 
kendine bir iş arıyor. Ve, her türlü 
propagandalara alet oluyor. 

Suriyedeki hareketler Tun us Ce
zayir ve Fas gibi F ransaya bağlı ve 
sakin memleke~lere sinirlilik aşıla
maktadır. Halbuki, milletler biribiri
ne muhtaçtır. Otarşi fikri iflas et
nıiştir. 

Sormak istiyoruz: 
- Nasyonalizm demek otarşi mi 

demektir? 
Vazgeçip bir başka sual soruyo

ruz: 
- Bu nasyonalist hareketler ken

<liliklerinden mi d,.,O;uyor yoksa teş
vik yoliyle mi meydana çıkıyor. 

- Teşvik yoliyle. 
- Tşvik yapan avw.,alr de-vlet-

ler mi? Ve biribirlerine hmiı mı şu 
yahut buradaki nas"{1onalist hare!;;et
leri teşvik ediyor'ar? 

- Avrupalı devletler. Biribirleri
ne karşı. 

- Demek ki, sömürge topraklan 
nasyonalist tohumların atılmasına ve 
t;..kmasına müsaiddir. Çünkü bizim 
bildiğimiz, avrupalılar, makul adaın
laıdır. Karanlığa kurşun sıkmazlar. 

- Müsaid değildir. Süren tohum
ları çünkü hakikatin kızgın güneşi 
az müddet sonra kurutmaktadır." 

Sormak istiyoruz: 
- Hakikatin bu kızgın güneşi, 

acaba sömürgecinin kuvveti midir? 
Fakat soruyoruz. 
Bahis, osmanlı İmparatorluğun

daki azlıklara ve bunlarm gördüğü 
muameleye geliyor. İmparatorluk, 
kendi azhklanna karşı, şiddeti, hiç 
bir vakit sebehsiz kullanmamıştu. 

Manalı bir tebessüm.. -
Bugün, şurada ve burada bulunan 

türk azlıklannm maruz bulundukla
rı muameleleri an1abyoruz. 

Manalı bir tebessüm .. 
*~ 

Kafa, münevverdir ve malfunat 
doludur. Buna hiç şüplie yok. Fakat, 
bu kafa, bugün nasıl görüyor, bugün 
nası lişitiyor ve bugün nasıl düşünü
yor derseniz, işte o zaman, Fransa .. 
mn hiç olmazsa bu türlü düşünenle
ri hakkında şüpheye düşüyorsunuz. 
Çlinkü realite ile bunlar arasında, 
büti1n köprüler, çürüvüo yık1Imıstır. 

Fransı7. T'rluhafazakfirlrğmm yakın
dım gördüğümüz kafa manzarası, 
budur. 

Burhan BELGE 

Paris büyük elçiliği 
müsteşarlığı 

4 üncü derece memurlardan dıt 

bakanlık birinci daire şefi Celal Ha
zrm derecesile ve orta elçi unvanı ile 
Paris büyük elçiliği müsteşarlığına ta
yin olunmuttur. 

''Ulus,, un 
(flaşı 1. inci sayfada) 

Görüldüğü gibi bu tasrifin mu
zari sıygası - 'ı ürk dil tasriflerin
de benzeri görülmemi§ olan - gay
rı kıyasi bir şekildedir. Halbuki 
bu sıyganın birinci ve ikinci ıa
hısJarı olan ''im -iz/' ve ''sin. siniz" 
sözleri, doğrudan doğruya şahıs 
zamirlerinin hüküm gösterme ıe
killerinden bP.şka bir şey değildir. 
Üçüncü şahsına getirilen "dir'' sö
zü ise - eski "dürür" şeklinden de 
anlaşılacağı üzere - başka bir fiil
den üremedir [1]. 

Bu halde bu sıygayı, ''imeh1
' ten 

veya ''ir" den gelmiş gibi almakta 
• bugün sıyganın oynadığı rolü 
tetkik bakımından menfaat ola
bilirse de • analitik ve istorik gra
m er görüşünden isabet yoktur. 

Bu no?dayı böylece tespit ettik
ten sonra "imek'' İs sözünün can
lı yadi~arları olan "idi, imiş, ise 
iken" sözlerinin analiz:yle işe baş
lıyalım: 

iDi 
''idi'' keJimes:nin dilimizde iki 

an !amı vardır: 
1. İsim olarak ''sahip, malik, 

Allolt, Mevla. Ra!J, hükümdar" an
Jamlarma gl'lir r2]. 

il. Fiil olarak bir h"'ün veya 
işin konuşulan zamandan daha 
önce bir zamanda olmuş olduğu
nu anfatmağa yarar. 

Kelimenin isim anlamı "idi'' ve 

f J] Ek - zamirlerin analizi "U
lus" un 813/ 1936 dan 18/ J/ 1936 ya 
kadar çıkan sayılarında ve "dir" 
sözünün analizi de 11/ 4/ 1936 da 
çı 1".m "Ulus" ta yazılmıştır. 

[2] Büyük Türk Lügati "Uy
gur lehçesi",· Orhon Yazıtları,· 

U.vgur }.1etinleri; lbnü Mühenna 
Lfıf{ati: Pavet de Courteille Lu
gati; Türk Dili lugati; Radlol. 1. 
"Uvgur ve Çagatay lehçeleri"; 
Anl:.arada!:i Kura11 Tercüme5i: 
C<>ı:at:w lfıgati, Kısası Rabgu:ıl; 
Divanü Lugat-it-Türk. 

ULUS 
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IST AN BUL TELEFONLARI: 

B. T. R. Ara~ 
Atinaya gitti 

İstanbul, 30 - 4 mayısta Belgrad
da toplanacak olan Balkan antantı 

konseyinde bulanmak üzere yola çı
kan Dış Bakanımız B.T.R. Aras bugün 
lstanbula geldi ve Haydarpaşa garın
da karıılandı. Dı§ İşler Bakanımız i
talyan bandıralı Aventino vapuruyla 
Atinaya hareket etti ve büyÜk bir ka
labalık tarafından uğuralndı. 

Fen Fakültesinde 
yapılacak değişiklikler 
İstanbul, 30 - Üniversitenin fen 

fakültesinde yapılacak değişiklikleri 

hazırlamak için kurulan komisyon 
raporunu hazırladı. Rapor, komisyon 
azalarınca bil' defa daha gözden ge
çirildikten sonra Ankaraya gönderi
lecektir. 

Kültür bakanlığının bir 
kararı 

Orta mekteb 't'e )işe direktör mua• 
vinlerinin bütün zamanlanm mckteb.
lerin idari ve terbiyevi faaliyetlerine 
hasrebneleri lazım geldiği halde. bir k11-
mmm husuıi mekteblerde ders aldrkla
rını, ve yahud J\ik&ek mekteb!ere de
vam ettiklerini yaptrrdığ-ı tefti~ler neti
cesinde öğrenen kültür bakanlığı, bun
dan sonra, direktör muavinlerinin baş
ka yerlerde vazifeli olmıyanlar arasından 
seçilmesini kararlaştırmıştır. 

Çağrı 

Kamutay Gümrük ve İnhisar· 
lar Encümeni 2 mayıs cumartesi 
günü sabah saat 10 da toplanacak
tır. 

n·ı Yazı arı 
"izi" şekillerinde olarak en eski 
eserlerde görülür L 3]. Bu "izi" 
şeklindeki "z" konsonu tla peltek 
telaffuz edilen bir "z'' dir ki "d" 
ile yakınlığı vardır ve ~'dz - ts'' 
müreklc:ep konsonunun söylenişi
ne yaklaşır. 

Kelimenin fiil anlamı ''er - ir" 
aslından geld•ği yine eski eserler
de (31 "erti" ve uerdi'' şekillerin
in bulunmasiyle de sabittir. 

''idi'' sözünün ayrıca ehemmi~ 
yetli bir analiz mevzuu olan isim 
anlamını şimdilik bir yana bıraka
rak, fiil anlamına olan sözü - bir 
kere ( r) siz, bir kere de ( r) li ola
rak analiz edelim. [ 4] : 
Birinci analiz: 

(idi) sözünün ( r) siz olarak fiil 
anlamına göre etimolojik şekli şu
dıır: 

(1) (2) (J) 
( iğ+ id t iğ ) 

(1) /ğ: "Hareket" anlarnma a
na köktür. 

(2) ld: Ana kök anlamını "sa
hip ve f aü'' manalariyle üzerine 
alarak temsil eden ikinci derece 
prensipal bir köktür. Ana kökle 
kayna~arak kök yerine geçmiştir. 

(3) iğ: Yukarıki kök anlamım 
tayin ve ifade eden, tamamlıyan 
ve iAimlendiren ektir. 

(iğ + id + iğ = iğidiğ) §eklin
de, ana kök, kendisini temsil eden 
prensipal elemanla kaynaşmış, 
sondaki okunmaz (ğ) konsonu da 
düşerek, kelime, son fonetik ve 
morfolojik 1'eklini a)mı~trr: iDi. 

Bu halde' (idi): bir hareketin 
b!r fail tarafından icrasını ifade 
eden bir söz olmus olur. Bu icra
nın tamamiyeti, fiilin vamlmıs hit
mis olmasına tevakkuf eder. v~ 

[3] Orhon Yazıtları; Divanü 
Lfıgat-it-Türk, Kutadkubiliğ. 

I 4] "idi" nin "Allah ve sahip" 
an/amma göre analizi ileride ay
rıca yazılacaktır. 

Ordu kıyafet 
kararnamesinde 

değişil~lil~ 
Bakanlar meclisi ordu kıyafet ka

rarnamesinde yeniden bazı değişik

likler yapmı§hr. Yeni deği§ikliklere 

göre yaka remizlerinden değiftirilen
ler şunlardır: 

G.R Genel kmmay 
H Harbiye 
T Tıbbiye 

H.D Hudud 
Z Hazırlama 

E Erhaı 

O Okul 
Y ihtiyat 

Yeni deği§ildik1er bahriye .zabitle
rinin rütbelerine göre kol şeridleri a
dedi ve cesamet ve şekilleri değiıtiril
mekte, makine amıfı Zl\hitler iae tu· 
runcu renkte çuha yerine mavi rer.k
te çuha üzerine siyah çuhadan bir 
main koyacaklardır. 

Hukuk Fakültesinde 
sınıfta kalanlar 

Geçen son baharda Ankara hukuk 
fakültesi profesörler meclisi lstanbul
da sınıfta kaldıktan sonra Ankaraya 
g~1en ve burada da dönen talebele
rin kayıtlarının silinmesine karar 
vermiş ve bu karan tatbik etmitti. 
Haklarında tatbik olunan bu hük
mü, fakültenin talimatnamesine uy
gun bulmıyan bir kısmı talebe de 
devlet şfi.rasma müracaat etmitlerdi. 
Devlet şfuası talebeyi ha..!dı: bulmuş 
ve bir yıl lstanbulda, ertesi yıl da An
karada smıfdan dönen talebelerin bir 
yıl daha ayni sınıfa devam edeb!le
~eklerini kararlaştırarak fakülte de
kanlığına bildirmiştir. Bu karardan 
150 ye yakıiı talebe istifade etmekte
dir. 

pdmış, bitmiş olan bir iş ise, za
man bakımından, ge~m;şte olmuş 
d 1 • ı t "'d .,, . . cmeı.dır. ş e ı ı nın geçmış za-
man ifadesi de bundan ileri gelir. 
ikinci analiz: 

(idi) nin daha eski olan ( r) li 
söylenişinin etimolojik şekli şu
dur: 

(1) (2) (3) (4) 
( iğ + ir + id + iğ ) 

(1) iğ: Yine ''harelıet'' anla
mma ana köktür. 

(2) lr: Ana kök anlamının te
karrür ve temerküzünü anlatan 
ektir. Bu anlamın kendisinde te· 
karrür ve temerküz eylediği varlı
ğı da 

(3) ld: elemanı gösterir ki "sa
hip ve fail" anlamınadır. 

( 4) iğ: Bu manayı tayin ve ifa
de eden, tamamhyan ve kelime
yi isimlendiren ektir. 

(iğ + ir + icl + iğ = iğiridiğ) 
şeklinde de, ana kök, kendisinden 
sonra gelen elemanla kaynatmış, 
üçüncü unsurun vokaliyle son fo
nemin konsonu da düşerek, keli
me, son morfo!oiik ve fonetik şek
lini almıştır: lRD 1. 

(lrdi): bir hılreketin bir sahip 
ve fail üzerinde tekarrür ve te
merküz etmiş olduğunun ifadesi 
deme~~tir. 

Buradaki tekarrür ve temerküz 
elemanı sonradan kaybolarak 
(idi) şeMi de doğmuştur. 

Not: 1. - (idi) kelimesinin 
fransızca mukabili olan ( etait) ile 
ben7.erliği göz önündedir. Ancak 
hu bahis il"'ride ( etre) fiiliPİn ana
lizi sıra"'mda U""h olunacaktır [51. 

Not: 2. - Türkçede (fuhudi 
mazi'' denilen geçmiş zaman Gıy
gasmın e!d ( di) dir. Bu ( di), ek 
olarak, analiz edilirse; - baş tara
fa ana kök koymaksızın - alacağı 
etimolojik şekli: 

[5] "Etre" fiiliyle başka diller
de aynı anlama gelen .sözler bu 
analiz serisi içinde, ileriki yaZI
larda, tetkik olunacakur. 
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Göçmenler gelmcğe 
basladı 

' 
Edirne, 30 (A.A.) - Bulga• 

ristanm muhtelif yerlerinden ka
fileler halinde göçmenler gelmek .. · 
te ve misafirhanede konaklamak· 
tadırlar. Gelenler Anadoluya sevi{ 
olumnaktadırlar. 

B. Veralinin tetkik gezis! 

A vrupanın muhtelif yerle.' 
rinde üzüm aatışını temin et.' 
mek üzere Almanyaya hareket et..ı' 
tiğini bir kaç hafta evvel haber 
verdiğimiz Tariş direktörü B. İs· 
mail Hakkı Veral Avusturya ve' 
Almanyadaki temaslarım bitircrelf 
Londraya gittiğini alakadar ma· 
karılara bildirmiştir. 

B. Veral'm bu temaslarından çoli 
iyi neticeler aldığı bildirilme!rtedir. 

Belediyeler Banl'"..ası 
Anadolu Ajansından alıp dün

kü sayımızda ne~rettiğmiz bir ha
berde Belediyeler Bankası inşaa
hnm Abdurrahman ve Enı:Jer mü· 
esıeıesine ihale edildiği yazılmt§
tı. Banka Genel Direktörü gönder
diği cqağulaki mektupla bu habe· 
ri düzeltmektedir: j 

Bankamız binası yapısının mü
teahhit Abdürrahman ve Enver 

•• • •h l d•ıd•w• h k 1 
muessesesıne ı a e e ı 131 a • 
kında sayın gazetenizin 30 nisan 
936 nüshasının 2 inci sayfasının 
5. inci stununda info:ar eden (Be-' 
lediyeler Bankası) başlıklı haber 
yanlış olup bu iş, eksiltmede en 
az fiyat teklif eden müteahh~ 
Haydar Emre üzerinde kalmış fe 
ihale muamelesi de yapılmış oldu. 
ğundan keyfiyetin avni sayfa ve 
si.itunda, o yolda tashih ve tevzihi· 
ni clllerim. : 

(1) (2) 
( id + iğ ) 

olur. Ana kök yerine herhangi bir 
fiil maddesine bunu bağlarsak, 
mesela (geldi) sözü: 

(1) (2) (3) 
( gel + id + iğ ) 

şeHinde analiz edilir. 
( 1) Gel: Hareketin geniş ve 

mutlak bir şekilde ana süje veya 
objeye doğru icrası anlamına bir 
iş s~züdür [6]. 

(2) ld: Bu hareketin yaprlmıı 
olcl11ğunu gösterir. 

(3) lğ: Kelimeyi atmamlar, ta· 
yin eder, ifade eder. 

Görülüyor ki ( di) d~nilen sıy
ga eki de' bahsedilen işin yapıl· 
mıs olduğunu gösteren bir (id) e· 
Iemaniyle, kelimeyi tamamlıyan 
bir (iğ) ekinden mürekkeptir ve 
manaca (idi) ile tamamiyle birle .. 
şir. Şimdi (gel+ di) şeklinde gös. 
terilegelen (geldi) sözü de, ashn· 
da (gel + id + iğ) dir. Ancak bu 
(id + iğ = idiğ) şeklinden baş 
vokalle son konson da dütmÜf, 
böylece ( di) morfolojik ve fonetik 
tekli vücut bulmuştur. Bu mürek
kep ek, kendinden evvel gelen it 
sözünün son ..-okaline ve son kon·' 
sonuna göre ( di, Jı, dü, Ju, ti, tı, 
tü, tu) şekillerini alabilir: (geldi, 
kırdı, gördü, oldu, seçti' şaştı, öt
tü, uçtu) gibi. Bütün hu tekiller, 
semantik ve etimoloii bakımından 
'h1rbirinin aynıdır. Çünkü ( d) Ye 
( t) konsonlannın semantik rolle.. 
ri birdir ve vokal tebeddülü ma· 
navı değiştirmez. 

Not: 3. - (idi) sözü de kendin· 
den önce gelen kelimeye bitişirıe 
ba~mdaki (i) düşerek ( Ji) olur:' 
(çalışlcandı, gelirdi) sözleri gibi 
ki {çalışkan idi) ve (gelir idi) ye· 
rindedir [7]. 

1. N. DiLMEN 

[6] "Gel" sözünün analizi bun· 
dan önce yapılmış ve "Ulus,. un 
9/3/1936 da çıkan sayısmda neş
redilmiştir. 

[7) Bu analizin ilerisi yarınki 
sayım12dadır .. 



SON DAKiKA: 

Adisababanın düşmesi yaklaRtı . 

ltalyanlar yol iistündeki Tarmadur 
dağını aldılar 

S~baneh önündeki italyan taarruzu büyük bir 
yağmur altında yapıldı - Negüs Adisababada 
Roma, 30 (A.A.) - Havaı 

ajan11 muhabiri bildiriyor: 
Muepl Badolio'nun Adiaa

babaya ıireceği zamamn çok ya
lnnlatbiı burada söyleniyor. Kıt
alu Deaie'den iki kol halinde 
ilerlemit, biriıi nehirlerden dola
tuak ... prbtan ikincİIİ daha 
uzun, fakat daha elveritli olan 
İmparatorluk yolundan yürümiit
tür. ı..,....torluk yolu, üzerinde, 
toa'lann eski batfehri olan Anko
ber Yardır. 

Şimdi italyanlar buraya ıeçmit
lerdir. Somalide, ıeneral Gruiani 
S.11abanehi kuptmaja devam et· 
•ektedir. 

Kanasaleo' Gunaıa medo mu· 
harebelerinden sonra, italyan •· 
Jİlıb 21 llii ... ıa ,ua1ı italJm ...._ 
,. ................ MiDie&MWanrtall, 
47 :raralr yerlilerden 1387 ,aralı 
Ye ili nrdar. 

Fazla yalan yatmurlar iate 
İtini 1içl91tirmekteclir. 

Acliaababa tayyare laangarlannı 
naiıralyös fllefine ıuııular 
Acliaababa, 30 (A.A.) - Ro1· 

ter Ajansı muhabirinden: 
.... tayyareleri, .... ~ 

Acliaababa tayyare meydanındaki 
hansarıan mitaıalyöa aletine tat· 
•Uf)udır. Haqarlar bot buhmu
Jorcla. 

lıalymılar .4clüababa yolu Wıerin
... Tannadur dalını aldılar 

.......... (A.A.)-ReJ
tu kjamı bihliriyor ı 

lqiliz aenar ha•nesi erki
m hqün buraya ıelmitlerdir. ln
ailiz lleyeti ajzma kadar dolu o
lua hdnneleri iclue eclecelıtir. 
Buıalann haber verdiiine ıöre, 
İtalJaa müfraeleri mühim bir at
aateji Mlduı olan Tannaclur clai•· 
Dl fala mubYemetle brfdqma
daİI aptetmiflerdir. 10 bin ital
,.. ukeri Debua-dirham üzeri· .. ,.amelrtetlr. JM.ra ........ 
•btedildili takdirde, ita1yanlar 
0..lie ile AdiuRba arumclaki ._,eaia üçte ikiaiai ahmt ola· 
Caldanlır. 

Tannaclur dair bir it•eçli au
._,_ lmmantlua altmdaki 308 
... tarafmclan müdafaa eclili
Jorcla. 

Samlclıima aan, ltaf Pnlarm 
........ cloli'u olaa ilmi hanıbt 
t.Vlid.nu..ak ...... töDderil
-. olui lrilllace .._, 7i,eea • 

leri olmadığından, gidecekleri ye
re gidememitlerdir. 

Bu ha Hn ha' es sa <larında ya
pılan hainlik eseri olduğu aamlmakta
clır. 

Cenuptaki taarruz büyük bir 
yağmur al.tında yaprldı 

Londra, 30 (i..A.) - Royter ajan ... 
nın Gruiani ordulan nezdindeki muJaa. 
biri bilcliri)'OI': 

Saıaabaneh " Bu!lale iizarine yapı· 
lan nihii ilm hanlcet ltölseyi llatald la 
~ - ,....._ a1tm• ... ,.. et
IDİftİr. 

Su•INıneb, pwal Fruaeiaia kolu 
" Bullala da .....a Asoatiinin kolu 
........ itpl edihniıtir. 

,...,..._, 0ac..- " Cicipra 
.... ...... - taldlt el111ekte .. mhim 
Wrmabnmete~. 

Ne•iU .4düababatla nu1 
Paria, 30 (A.A.) - Ha....;.._. 

Adi•••d=n aidatı Wr ~ pre 
....... tor .. ..W.A....._,. ...... 
....... .....,, .. siritmittir. 

............. Ha ... .;.- ........ . 
italyu ileri ı...keti -..mlill .... ,, .. 
mi1aim olnlüla ._. ..... ,enM k itRNariy· 
le .,. ...... ,eti haia olmachf,.. " •• 
tillir......_.~._... ............ 
.ö)'laniftir. 

Türkiyedeki rus sığıntı

lannın vaziyeti ve Nan
sen ofisi 

Ceaene, 30 (A.A.) Milletlerarua 
Nanaea ofisinin W.... heyeti, 110neçli 
B. Haa10D'u '-ılaınlsit albacla 13 ia
ci toplaablmı ,..,.....br. He,ed idare, 
Tirkife'• r.aı ujmblanma Yai,.dai, 
......... tdarmm EriY-'• .. Sar 
aimblanma da r ....... •,a ,_ • 
1--.....: elel • • -:....1- ·--~ ..,._ ... ·-.-~-r-· 

Heyet, tu noldalan tesltit ebDittirı 
T..._'deldllitlll ruı........._ 

....... ,,. ........ J•lettiııllD .. olaa .... ,... .................. ..... 

...... tirk ....... ........ •• 
Bunlar - iki Jiz ka ......... _,.._ 
ı-.ıaoo kadar ermeni uimba ..__ 
.. ,. ... hiıreket ecl.rek ... ,... .... 
amit bere IOY)'et E.....-ı- ıide-
celdir. 0te ...ıtaa F ....... hiiklmeti. 
- .................... ceDllW Ame.;. 
laı'ra 7Gllı r ··için Naw ofWne • 
b .......................... . ......... 

Kıral Fuad ın cenaze alayı 
Kıral Faruk Kabireye hareketinden 

önee ingiliz kıralı ile konuştu 
1C1ıWıre. 30 (A.A.) - K.a-al F.Han 

- ...,. ........ ,.....__....._ c.. 
-- - - elWt .... AWAa .... ,.... Elrifa 1 - ........... . 

TiMi. .... ,.._ at tmııfııa&ıa ,... ......................... _._._ 
-·- PiJa4le ............ ...,... ..... ..... ..... t .......... ..,. .... ................ 

Can ı ... ,.... tıi'haı• ......, ... 
... ........ ..... ....... Ali ile, .... 
a.:.... • ....... ;...;. ....... .. 
........ N...._nr..-•t•rim
..,._, ................. ile ..w 
......... Wi. 

T .... üwiM Wr laf itl..mt olaa 
lılr ..... ......... .......... ... ltlnlm 

.... •• ... ......... w' ..... ili-.,_ ..... Ti. ~ ;;. 
.,.:,. ._ • lblltlin••mat i& 

.......... +n...,.. ... , ...... ....... 

ı-...n,... ............ .. 
la)'llllD ,........ anda - ... ki.W-
... d ._. Wr ., imal F .... ...... 
_IQ __ ................ ... 

ıiWt .......... Pli ..... . 
.... ...., 30 (A.A.) - .... ille-

... _. Kzt'rt'ye .... ,._ .._...._ 
,.. .......... p ........... ... 
........ .....,... ... iltııiw ........ si-
pl'et ........ 1e...... ,.... uat .-..... 

IC.alaft. 30 (A.A.) - .......... -
.... tıtp•Min ..a.lilr- Hıi•ia bna,.. 
esuiM abub~ye- ..... .................................... 
.,..... sünl pni ıesheia _... siaü 
toplan la ~ Wldic iılir. 

Bir lcnp 
~ 30 (A.A;.) - Daa .... 
................. ..,.... raldlthıır ........ .-. -..... ---... 

7idtl ......... tdti-"8'11ı.ı 1 UllJl 

Dl R 
Filistinde kargaşalık genişliyor 

Arap liderleri göı-üşmiye yanaşmadılar 

Bir taralı ... lıarıFltl "'ar tl•rHlllft eftrlt•n Öl• tara/tan da .... törelli ~ 
Tel • A.io •r.W..in lohnta •-

Kahire, 30 ( A.A.) - Filistiaclea 
ıelen hab•lercle bitin ...aekette 
Yaaiyetia naaik olmakta bercleYam ol· 
duta " karaqalıtaa timdi fİYUle 
dotna ,.,...,..kta bal-clatu ltildiril 
mekteclir. 

Birçok yerlerde otomobili .... kartı 
tecavüder yapdcbir halter • .n..e1ı. 
tedir. 

Sidcla tanare meydanı yalımında 
iki yabancı ıazeteci, tafk-hk halin-

de ltalanaa hallan hiic--• air•· 
mıtlarda". Bimait oldaldan otomobil 
lafa tatalmut •• aazeteciler, o ci•ar
da bulanan ltir iaıiliz polis me•kiin• 
•immak zorancla kalmqlarclır. 

Kadibte araplar, Ş... kap111 ya-
lan~~ bir . ... 
-....~ ..... 

mecburiyetinde kalmıttır. Blr çok 
kimseler Y•ralaamıfbr. 

.4rab liderleri 6Öriifmelere 
yanaımıym lar 

Loadra, 30 (A..A.) - Söaaiirıeler 
bakam B. Tomaa'm avam kamara .... 
da bUclirditia• söre, Filistiacleki •
rap partileri liclerl.-i_ rap,._ dic
ıüniilea ıöriifmelere bir delqu)'OB 
yollamayı am..U menfaat• UJ'S
balmadddanm inıili• komüerleriae 
IÖylemitlerclir. 

Tel ,,.,,., 'tnn"H"' drr n~ldı 
Kadia, 30 ( A.A.) - lnıiliz ~ • 

.. k komiseri butriin Tel - AYiv paaa· 
yırnu açınııtrr. Kanııklrklar ihtima· 
linin önüne gecmek üzere 76 komü-

• nkel•,erak mabafw altma •...... ...... 
İngiltere oblZ sekiz harb gem· i yap n. or 
Sovyet Rusya da İngiltere ile Almanya gibi bir 

deniz anlaşması irnzalıyacak 
Londra, 30 (Aa\.) - Hikiimet 

manaam tleni• MWeesini ....,.tmit
tir. 10.300.000 liralık olan b11 fazla 
bidce ile 38 :re-' ..... ıemia ~apala • 
caktar. TaMiaat baklaadaki tlilekl .. 

R. Rıızvelt 
Cnmur rei~liiiıı 

namzet seçil i 

4eaiz bakam Lord Moesel'ia _.b_ 
rau da ilittirilmiftir. h ........ ~ 
ıöre, b11 para ile plaa 1938 İlafaat ........... ...........,... ..... .... ...... ,...,.. ................ --
.. ettirilecektir. Amca Pllııııaat" 
C:.Wüttank lilnanlan 4a Mi,ek ıe-

IBİleria --- .. ~ - ...... 
a-itl•lilecektir . .,... bvvwtlaıl 31 
mart 1937 .. 101.000..,. ........ 
cakbr. 

Loaclra, le ( A.A.) - laıilter. 1· 
•• So.pthir ......... _ ........ . ....... _ .................... . 
deildtarafbbir·aa. ... ~ .. .... ........ _, ............ ... 
... ... ,..,, ...... ı ......... zj .... 

lf talimat ......... .......,. 
........ •lmiwtir • .., ...... BirlilWal 
.. it •klanda ,....... t.ldifl bW 
eltili laabw ..Wyor. 

CebeUiuarılc ulceri layıneu.en 
dütmit 

Vi~ 30 (A.A.) - EkO ...... 
.-.. Maclricldeld ınalaabiriaia ..... 
ı-.. ,...cbia bir .. ldtlba ... Celte-
lüttank isti ..... _ ..... kqaati-

Dİ ka,.Mttiii ~ ... ..... 
tut.. ....................... çolE 
kıJmet- an ad.r.ttildwl içlD ıns 
cl..a..i drap ,- Wr iM top Wle 
>"erlettiııı-. ...... 

Elen parlaoıentosu 
Hükümetin istediği 
salahiyetleri verdi 

Atin9, 30 (A.A.) - Meclia, din akfalll- laaıüa -t 14 e kadar .... • ........ h.--~ .... 
-- 1 18 •• ,.... ..... ....... " • .,.... ................. ---
a.. ıvu-ı.- tasdt ..... --" •*lı: .. .,........,_. 1 n*"· •• 

B. Menemencioğlu 
Moskovaya vardı 
MoslıoYa, 30 ( A.A.) - Türki,. cllf 

itleri bakanlıiı aenel sekreteri hü,ak 
elçi B. Numan Meaemenciofla tlia 
Negoroloe mur iıtaıyonunda clq it
leri halk komiserliğinin Beyaz Rusya 
hükümeti nezdindeki delegesi B. Ka
lina tarafmdan kartılanmıt ve Moako
va va hareket etmittir. 

Moıkova, 30 ( A.A.) - Türkiye 
dıt itleri bakanlıtı genel aekreteri B. 
Numan Menemencioğlu, buriin Mo .. 
kovaya gehnittir. 

Moakova, 10 ( A A ) - Türkiye dıt 
bAkanlığı 1renel sekreteri B. Numan 
Menemencioila iıtHyonda 88. Kres
tinski, Zekai Apavdm, Rotnanp orta 

eldai B. Cimata. dıt i,leri komiserliii 
• birinei dola t•beai direktörü B. Za· 

kermu, bum .-.a direktörü 8. A.. 
takof. dq komiaerlili ....... tirim " 
Türkiye bü)'iik elça1iii ınem..ıan ta· 
rafmd1tn Ul'fll&nmDta'. 

B. Kreıtimld, B. M ..... eacioihl 
terefine bir öfle si,.afeti ._ 5

• • 

, ... tte ... Zelsii Apa7'1-. .... 
-.i.EUa..,Z ......... T.W,. ... 
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ı 126 nisan tarihli Le T emps gaz.e
le sinin başyazısından : 

Dış Bakanı, B. Pierre • E tienne 
Flandiıı. Türkiye'nin, geçen nisanın 
IJ.1 inde, Boğazlar meselesini yeniden 
ortaya koymuş olan notasına Fran
ı&a 'nm cevabını verdİnnİ§tİr. Fransız 

çevabı en dostca ve en uzlaşıcı bir 
ifadeyle kaleme almmı:tır. Bu cevap, 
<:umuriyet hükUnıetinin, Lozan' da 
ıl923 de aktedilmiş olan boğazlar 
mukavelesinin imzalayanları arasm
Cla bir görüşmeyi prensip itibarile 
:tasarlamaya amade olduğunu -bu 
görüşme askerlik dışı böl1:ede Tür
kiye'nin tam hB.kimiyetinin iadesi ü
~erinde ceryan edecektir- ve bu me
selenin hallinin yapacağı tesirlerin 
aerin bir surette tetkikine faaliyetle 
Clevam ettiğini bildirmektedir. Şu 

)lalde fransız cevabı, müzakere pren· 
sipine müsaittir; ve Türkiye bu me
selede, alakalı devletlere usulü dai
resinde müracaat etmek ve alman 
emrivaki metDduna baş vurmaktan 
çekinmekle en dürüst bir şekilde ha
reket etmiş olduğu için esasen baıka 
'türlü de olamazdı. Fakat Fransa me
$elenin esasında ihtiyatlı davranmak
tadır -ve bu da pek tabiidir-, çünkü 
türk talebinin bütün göriin:üşlerini, 

:Ve bunun boğazlar bölgesinin yen.i
den askerleştirilmesile alakalı büyük 
menfaatler Üzerindeki vasıtasız veya 
:vasıtalı tesirlerini tetkik ettikten son· 
radır ki fransız hükUnıeti kati bir 
öurum alabilecektir. 

1923 Lozan uzlaımasmı İm2alaınış 
olan devletlerin malum olan dW'umla· 
Tma göre, bir hüküm vermek kabilse 
Türkiye'nin, meaelenin kendi istek
lerine muvafık bir şekilde halledildi
ğini görmek için ciddi §aıuları var-

dır. Almanya'nm Milletlerara.sı teah· 
büdlerini tek taraflı ihlaJ etmeai ve 
'.Avusturya'nın Sen-Jermen andlapna
sının kendisine empoze ettiği askeri 
statüyü wnurşamadan memleketinde 
mecburi hizmeti tesiı hususunda gös
terdiği hafiflikle o kadar iyi bir su
rette tezad tC§kil eden türk hareke
tinin dürüstlüğü her tarafta tam kry
metile takdir edilmeketedir. Gerçek
ten, Ankara hükfuneti, meseleden, 
diplomatik yoldan, 1923 Lozan uz
laşmasrru imzalallll§ olan devletleri 
haberdar etti ve bu uzlaşmanm yal

nız askeri hükümlerinin yeniden göz
den geçirilmesi isteğini bildirdi. Bir 
kaç gün evvel Yunan kaynağından 
bazı haberler, alakalı devletlerin ce· 

:vabmı ve ehemiyetli ve nazik olma
ya mecbur bir müzakerenin başlama
sını beklemeden, Türkiye'nin boğaz

lar bölgesinin fili surette yeniden İf· 
galine girişmiş olduğunu hissettiri
yorlardı. Ankara bu gÜriiltüleri kati 
surette yalanladı. Türkiye Dı§ Bakanı 

B. Rüştü Aras, Çanakkale askerlik dııı 
bölgesinde hiçbir askeri tedbir alınma. 
mıı olduğunu, bugün klJlllandanlara 
mer'i andla~maJara muhalif diye tef
sir edilebilecek her türlü hareketten 
çekinmeleri emri verilmiı olduğunu, 
ve türk hükiimetinin, boğazlar uzlaı
masmın yeniden gözden geçirilmesi 
İçin usulii daiı-esincle yaptrğı müra· 
caatın bütün Milletlerarası mahfel
lerde hasıl ettiği mü&aid intibaları 
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böyle bir hareke tle ihla l etmek gibi 
affedilmez bir hataya düşmiyeceğini 
bildirmiştir. 

Bugün görünüıleri henüz kafi ıa
rahetle açıklanmış olmıyan ve şüphe
siz ki uzla:}tcrılması oldukça g üç men· 
faatler Üzerinde tesir yapan bir me
sele, ne kadar ihtiyatla gözetilnıek 
icabederse e tsin, Türkiye tarafından 
en ciddi alakaya değer dellilerin ileri 
sürüldüğünü kabul etmek lazımdır. 
Burada hatırlatılmaktadır ki on üç 
sene zarfında va:ziyet baştan başa 

değişıniJtir. Boğazlar uzla§masmm 
imzalandığı devirde silahsızlanmaya 
ve Avrupa'nm Milletler Cemiyeti ve 
MilJetlerarası teahüdlere sıkı bir hür· 
met prensipi Üzerine üt.in.ad eden bir 
organizasyonuna doğru gidiliyordu. 
Karada, denide ve havada aili.b.Jar 
bugün olduğundan daha az korku
luydu. Aynca Milletler Ceıniyeti pak· 
bndan doğan mnumi garantiden baı
kaca, uz:lapnanm 18 inci maddesi 
gerekince, bunu imzala.mq olan dört 
haılıca devlet - lngiltere, Fran • 
sa, İtalya ve Japonya - boğaz -
lar tehdide uğradığı takdirde lü
zumlu vasıtalarla boğazlan nriida -
faa ebneyi Üzerlerine alacaklarını 

teahhüd ediyorlardı. Halbuki, bu teah· 
hüdler bugün türklerin nazarında 

kıymetlerinden çok şey kaybebniş

lerdir: Umumi ailaha1zlanma akim 
kalmıştır, karad~ denizde ve hava· 
da dehşetli surette silablanılmakta
dır; ve 18 inci madde gerekince gö
zetilmiş olan garanti de ciddi surette 
zayiflamıştır, çünkü Japonya Millet
ler Cemiyetinden çekilmiş ve ltalya 
Şarki A&ikada kendisini Cenevre 
ile ve boğazlar uzla,masmı iınzala

mıf olan bazı devletlerle ihtilaf hali
ne koyan, bir harba girişmiştir. Türk
ler, son ayların politik buhranlarmm 
kollektif emniyet hususundaki bu
günkü mekanizmanın muhakkak fay
dalı olabilmek için çok yavaş olduğu.. 
nu İspat etmiş bulunduğu ve diğer 
taraf tan boi;azların em.niyetini ga
ranti etmiş olan dört devletin hususi 
vaziyetleri Ankara hükUı:netini bil-

hassa meşgul eden ihtimalde fili a .. 
keri elbirliklerini 4iipheli bir hale 
koyduğu kanaatiudedirler. Türkler, 
bütün bunlardan Lozan andlaıması
n.ı imzalamış olan devletlerin arzusu 
dışmdaki hadiselerin, bmnü niyetle 
konulmuş olan hükümleri bugün tat
bik edilemez bir hale getirdiği neti
cesını çıkarmaktadırlar. Türkiye, 
topraJdarınm emniyetini temin etmek 
"azifesinde olduğu için bu itibarla, 
boğazlar rejimini akdenizle karade
nfa; arasmda gemi nakliyatmm de
vamlı inkişafı için en liberal bir :ı.iJı.. 
niyetle, fakat aynı zamanda Türk 
toprağınm masunluğu için gerekli 
emniyet §artları içinde tanzim et
meye yarayacak uzlaımalar yapıl

masını teklif etmelttedir. 

Bu tez kıymetten iri değildir. fa. 
kat gene de hangi tartlar içinde bir 
uzlaşmanın kabil olacağmı bilmelı 
meselesi kalryor. Fransa, söylediği. 
miz gibi, böyle bir müzakereyi do11t
c111 bir zihniyetle · tasarlamakta, ve 
esas Üzerinde bir durum almayı me
selenin teferrüatile tetkik edih:ıesin
den sonraya bırakmaktadır. lngiliz 

ab a 
-----

1914 yıhna doğru gio.en AYrupa 

Soldan sağa doğra: General Siril D.:!Vcrl (/n:ıiltere) - G 'i:""ernl 
Van den Berger (Belçilıa) - Gem:rnl Moria Gamlcn (Fransa) 

· Yeni bir harba var kuvvetleriyle 
letlerinin harb kuvvetlerini gösterir 

(Tahmin) 

MİLLETLER Bugünkü ordular 

İngiltere 337,000 

Rusya J,300.000 

Almanya 60D.OOO 

Fransa 6RA .OOO 

İtalya 970 ')00 

Lehistan 21 · ıoo 

Belçika 6~ 11)0 

Avusturya 7C 000 

Bulgadstan r l)Nl 

Macaristan 3~ 000 

Yugoslavya 1 11(' l)flQ 

Çekoslovakyı 1 sr· " 10 

Yunanistan 67.000 

Hollanda 15:ı f)<'t) 

Romanya 180 !lOO 

İspanya 180.00') 

İsviçre 45,000 

5,500,000 kişiyi silah altında bu
lunduran ve 7,000,000 kişiri de as
kere çıkarmak vaziyet:nde bulunan 
Avrupa geçen hafta, 1914 yılındaki 
yola girmit bir çehre taşıyordu. 

1914 senesi nisanında Fransa, ln
giltere ve Belçika genel kurmay hey
etleri Almanya şayet batı tarafına 

doğru yürüyecek olursa ne yapa bile
cekleri hakkında görü:ımeler yapı

yorlardı. Geçen hafta yine aynı mak 
satla aynı hazırlıkları görüşmek için 
toplanmış buhınuyorlardı. 

1914 yılında Fransa ile Rusya her 
hangi bir alman hücumu ih1imaline 
karşı bjrbirlerile müttefik bulunu· 

hükumeti de, Türkiye'nin bir müza
kere açmak isteyen müracaatmm ta
mamile meşru olduğunu kabul ede

rek, buna benzer bir durum almı~tır, 
ve Türk müracaatının dürüstlüğü İn
giliz kamoyunda müsaid bir tesir ha· 
sıl etmiştir. Japonya,filen meseleye 
karşı alakasızlık göstermektedir, ve 
çok ihtiyatlı davranan halya, görüş
me prensipi hakkında bile cevabmı 

henüz bildirmemiştir. işte boğazların 
emniyetini garanti etmiş olan dört 
devletin vaziyetleri bu merkezdedir; 
fakat coğrafi vaziyetleri dolayısile 
akdenizle karadeniz arasında nıüna
kalel erin emniyetle yakından alakalı 
olan diğer devletler de vardır : Bun
lar Sovyetler Birliği, Romanya, Bul-

hazırlanmakta olan .'*rupa dev-
ccdvel: 

Harb öncr si 

İhtiyatlar orduları Tayyareleri 

1,000,000 414,000 17EO 
2,500.000 108,000 3000 

1,000.000 718.000 2800 

4.000 000 975.000 4000 

1,2 50.000 '293,000 3700 

700 000 192.000 800 

60(' 000 30,000 250 

201'1000 57.000 bilinmiyor 

33 000 ~? 000 .. 
3 ~ O'JO 66 000 

1 C('I ')00 153 000 c; "'O 

2 '" !lOO 71.000 687 

7G,OOO 67 000 119 

7fi 000 3.ı:: 000 32 

20'• 000 160 000 320 

ı ::c ooo 86.000 soo 
4Sr (Y.)() 3,60(1 Z40 

yorlardı. Geçen hafta yine aynı şey 
mevcuttu. 

1914 nisanında B:iyi:ik Bı·itanya A 

vusturya · Almanya ve F ransa - Rus 

ya arasında « namuslu bir &imaar » 

rolünü oynamıştL Geçen hafta da 

Ren buhranında yine aynı işi yap· 

makta idi. 

1914 ninnında ltalya, kendini bir 
tarafa çekmiş, hangi taraftan daha 
iyi menfaatler koparabileceğini gÖz· 
liyordu. İtalyanın geçen haftaki va· 
ziyeti de böyle idi 

1914 yılında Avrupa l>ir silah yığı
nı halinde idi. 1936 avrupası ise 1914 

garistan ve Yunanistandır. Türkiye 

ile bir uzlaşması olan Sovyetler Bir· 

liği türk müracaatını kayıd.sız, fart

sız tasvip etmektedir; bu müracaat, 

Bulgaristan'da ve Romanya'da mü

said şekilde tefsir edi.1miştir; ve Yu

nanistan'da belirmiş olan ilk çekin· 

genlik dağılmış görünüyor. Yani, eyi

ce bilinmiyen İtalyan görüşü ınüstes
na olmak üzere, umumiyet itibarile, 
Türkiye'nin, boğazların yeniden as
kerleştirilmesini istemekle kimseyi 
tehdit etmediği ancak fikl·ince 19312 
uzlaşması hükümlerinin artık temin 
edemediği topraklarının emn:yeüni 
kendi vasıtalarile garanti etmek İste

diği kabul edilmektedir. 

vazgeçilmez temelini inkar ve tehdid etmiş 
oluyor. 

avrupasını bir atış poligonu dc:·!'ce
si~e indirmiştir. 

Bugünkü silahlanma yarışının ne 
7.aman 1914 ağustos infilakını G ·· s· 
tereceği . o günlerde karanlıkta k al
mış ;.Hr A vusturyalı'nın alacağı ta .-ır 
ve l1ar eke te bağlıdır. 

Bugünkü Almanya'nm h<-şmda bu
lunan Adolf Hitler, geçen h a ft a ~en 
me selesinde bütün anlaşma kııp:a
rmı kapatmak sureti]e bütün Avru• 
payı 1914 infilakının pek yakınına 

kadar götürdü. 
Bu vaziyet, İngiltere, Fran.s,ı. ve 

Belçikayı telaşa düşürdü, bunun Ü· 

zerine bir genel kuı·may konfen:.ns 
toplantıya çağınldı. , 

Bu temaslardan Fransa ve İn!;İl tcre 
l 914 fransız-ingiliz işhirli~;ıü ha~ır· 

lamış olan « 17 planı :. tarzında bir 
şey çıkacağını umuyorlar. 

Tama.mile teknik mahiyette b u·u· 
nan bu konuıma ve anla 1malnrda 
kara, deniz ve hava kuvve .ıerin"n ne 
suretle bjrJikte hareket edeceği, 1 a
Ya alanJarından, linıaı:ı.laı·ua.n ın.: ..e· 
rek olarak ne suretle İs!.İ (ade e<.oı e
Cf'ği kararlaştırılmaktadır. 

Bu konferans , 1906 da bati<' uş 

ola n fransız • ingiliz g.iz!i le -
masl arınm tutluğu yolda .:ün.: • .jf. 
m ektcc.lir. Bu miizakere1er lf.'1 2 de 
ortaya konulmuş, her iki de ~·Ict de 
arada süel bir ittifak haz•rhgı ilMu~ 
ğunu yalanlamı§lardır. 

G eçen ikinci teşrinde ita~~«· . .n· habef 
barln fra.nsı:daı-la .iogi iı:~eı·i deniz 
konferansında kar§ı kar41ya geilr• 
ım~tir. 

&u konupnalarda her Üç memleke
ti de ileri gelen asker!eı·, lemsii e t• 
me ktedirler. ln.giiiz mura.hha... .:n
giltere'nin yeni genel kurmay .-... ş. 
knnı olup H indistan'da h izmetler et

miş, harp ve strateji'de ihti sası o lllp 
61 yaşmda bulunan general Sir Con 
Siril Deverel, Fransayı mareşaJ Jofr
un ya6mJa çalı~mış olup bugün 63 
yaşmda bulunan franaız ordularmm 

başkumandanı general Moria Gam
len, Belçikayı da harbdan sonra Ren 

böl~es!ni İşgal eden kuvvetlerle bera
ber bulunmuş, hudud tahkimleri mü-

teh~5sısı olan ve bugün 57 yaşında 
bulunan general Van den Bergen 
temsH etmektedir. 

Geçen hafta bu genel kurmay tcp

lantısı resmi Almanyayı telqa verdi. 

Bu mÜna!oebetle B. Hitler dedi ki : 

« Tekliflerinden de anla~ıld~ğı ü

zere Almanya ne Belçika.ya, n~ ı!e 

Fransaya hücum etmek dile~inde <..e· 

ğilclir. Fransa'nm doğu sınırlarınJ..ld 
dehşetli istihkamları karşısında b üyle 
bir hücumun ne kadar mauuur: c ' a· 
cağı süel bir görüşle de anla~ :a
bilir. ~ 

Üç devleti kurmay görüşmelerj y:. P· 

mağa ır.evkeden, Ren buhranının ha .li 
için yapılan tekliflere Almanyanın 

yaptığı 3000 kelimelik karıılıkh tek
liftir. 

IJ\iJ ANKARA 
larm cengaverlik baknnmdan çok kabiliyet
li fakat kültür bakımından islam camiasının 
en değersiz bir parçası olduğu merkezinde
dir. Garb camiasının şuuruna aksetmiş olan 
Türk hüviyeti, bundan ibarettir. Türk dev
leti ile mücadeleyi bir büyük kültür davası 
telakki eden her garb politikası, Türkün bu 
hüviyetine inansın inanmasın, işini yürüt
mek için, onun bu hüviyetine müracaat et
mektedir. Avrupanm bütün kançalaryaları, 
tarih içinde girişmiş oldukları bütün hare
ketlerde, Türkün hep bu hüviyetinden dem 
vurmuşlardır ve 1920 de Türklerin medeni
yet camiası dışına sürülmesini müdafaa eden 
galib devletler, keza, bu yoldan yürümüşler· 
dir. 

Garlı tarih ilmi, son zamanlara kadar da
hi, Türk tarihini kendi mebdeleri, kendi şart
ları ve kendi illiyetleri içinde tetkik etmek 
fırsatını bulamamıştır. Bu ilim, Osmanlı ta
rihini yani Türk tarihinin ancak bir faslını 
tetkik etmiştir. Türk tarihinin bu faslı ise, 
Türk tarihinin kültür değerleri bakımından 
en fakir olan bir parçasıdır. Ve Avrupa ta
rih ilmi, bilhassa kültür değerlerini ölçü ta
nıdığı için, Türkler hakkında verdiği hüküm, 
ister istemez, bir suçlu hakkında verilen hük
me benzemiştir. 

Yalnız ve şimdiye kadar, acaba hangi 
millet, ken.d tarihini "faraziye gütmeksi,.in" 
yazmıştır? Hiç insanlık işlerde insanların 
faraziye gütmemeleri vaki olmuş mudur 
Tarihi bakış, şimdiye kadar her defasında, 
hadiselerin bin bir tekerrürü ve karmakJn
şıklığı arasında ilmik yerlerini, icab ettik
çe oradan buraya, icab ettkçe o asırdan bu 
asra sıçrıyarak daiına istediği gibi çözmüş 
ve istediği gibi bağlamış ve bu suretle adına 
tarih dediği o mit'i örmüştür. 

-Yazan: Norvert von BlSCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Hiç bir millet için milli tarihini yazmak 
gerekliği Türkler için olduğu kadar tazım 
ve acele değildir. Çünkü Türk milletinin ta
rihini hep düşmanları yazmıştır. Atila'dan 
Kara Mustafa Paşa'ya evet hatta Abdülha
mid'e kadar, Avrupa tarihinde Türk ırkı, 
garb medeniyetinin can düşmanı, Tanrı'mn 
belası, ahlaklı hıristiyan dünyasını tehdid 
eden bir fenalık, vahşet ve barbarlık sembo
lü olarak gösterilmiştir. 

Bu mistik haçlılar edebiyatı, son fasılla
rına kadar, Avrupa tarihine hakimdir; bu
nun tesirleri, günümüze kadar devam etmiş
tir. 

Türk tarihini T:.irk milletinin mebdele
rine ve ~art arma ı;öre tetkik etmek teşebbü
sü şimdiye k::ıdar hiç kimse tarafından yapıl· 
mamıc;tır. 

. Tlirklcrin en ~ok lehine olan iddia, on-

Garb tarihinin Türklere verdiği hüviyete 
gelince, bu hüviyet, Türkün keneli hüviyeti 
değil, garbın keneli inandığı değerlere göre 
Türke verdiği bir hüviyettir. 

Her itibarla yabancı bir millet, Asya'nın 
derinliklerinden uğnyarak Avrupanın kül
tür dünyasına saldrrıyor, Avrupa'nın inan
dığı kültür değerlerini parçalıyor ve hıristi· 
yanlığı ink'ar ve tehdid etmekle, garba göre 
yüksek bir yaşayışın ve garb fikir vahdetinin 

Bu ne kadar tabu ise, kendine artık dün
yanın kültür milletleri arasında bir yer ve
rilmesini taleb eden Türk milletinin bu hük
me itiraz etmesi, bunun eksik olduğunu ile
ri sürmesi ve Avrupa iddia makamının asır
lardanberi kendi aleyhine sürdüğü delilleri 
cerhetınek üzere ortaya kendi tez'ini koyma
sı, o kadar tabi1dir. 

İ:şte yeni Türk tarih hareketinin mana
sı budur. Bu itibarla, bu hareket, bir "plaido
yer'ye benzemekte ve "ilimde faraziye gü
dülemiyeceği" etrafındaki klasik görüşten 
ayrılmaktadır. , 

Hakikat? Hakikat, kronik'tir. Tarih ise 
bir şiirden ibarettir. 

Yeni Türk tarih hareketinin Türk mille
tine kazandırdığı dedeler listesi, etileri ve 
sümerleri içine almak suretiyle insanlrğm 
Ortaasyadaki ilk başlangıçlarına ulaşmakta
dır. 

Ve Türk milleti, o ilk ve eurasyatik in
sanlığın doğrudan doğruya bir devamıdır ki, 
ilk kıpıniam~ları ve ilk göçleri ile mod~rn 
insan soylarını doğurmuştur. Ve gene aynı 
iddiaya göre, tarihöncesindeki kültür millet• 
!erinden hic olmazsa ikisi, sümerler ve bin .. 
lerce sere daha sonra da Etiler, dilleri ve ·ı 
adetleri bakımından Türktürler. 

(Sonu var) 
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Galat. saray- Gençlerbiı·liğ. 

İlii liuvveıl· tak.ım bu gün Anl<.ara 
sahasında k arsılasacal<lar 

' ' 

•• •• 
gucıı 

Son haftalarda. kulüblerimi<.İıl İs
tanbul takunlariylc yaptrkları maçlar, 
T ürkiye futbolunda , bir İstanbul - An
kara rekabetinin baş angıcı oldu. Te
miz spor rekabetinin, spor un t erak-
kisinde ve gelişmesinde ne büyük 
bir rol oynadrğ ını lıildiğimiz için, An
kara • İstanbul c:rasmdaki bu karg laş· 
maları zevkle ve heyecanla takıb ediyo
r uz. Valmz sporun hiç bir zaman bir 
v eya bir kaç şehre, bir veya birkaç gen
ce mahsus bir süs ve eğlence kalm~ sı 
t araf darı ıla değiliz. T ürkiye de spor, bü
tün !<ehirlere yayı ldığını ve snorcular 
tnilvonlarla savıldı ğı gün, ülkümüze 
varmı" sayılabilırız. Onun kindir ki, 
ti'ırk spor kurumunun işe ba·· la:n:ısivle 
bc!·aber bt ıcrün Ankara ve İstanbııMa 
k~:nale 'do~;u ilerleyen s porun biitün 
şeh i rl<!rimi .. de, k "sab'.lbnrnr7na ve köv
leri'!l; .. de de caTllarımasmı istiyoruz. A
tt!.tiirk neslinin esas vasfı, verilen hedefe 
do~ru şaşmadan ve muhakkak varmak 
olduğıına f!r'.• e ycıkın bir z;ımanda bu 
arzumuwn da yerine geleceğine imarı e-

diyoruı. 
Bugün bizi bu satırları yazmağa sev

keden sebeb, İEtımbulun en eski ve en 
ileri kulüblerinden Galatasaray futbol 
trıkımının Ankarayı ziyareti oldu. Ga· 
latasaraylılar bu sabah şehrimize gel
mi§ bulunacaklar, bugün ve pazar günü, 
GenC(ler Birliği ve Ankara Gücü ile, Jki 
mar: yapacaklardır. 

Fenerbahce, Be$iktas ve Anado1unun 
Ankara maÇları v~ aldıkları neticeler, 
göz önünde tutulursa bu maim elıemiye
ti derhal göze çarpacaktır. Ankar~ fut
bolunu salahiyetle temsil edebılecek 
kuvvette bulunan Ankara Gücü ve Genç
ler Birliği, Galatasaray karş1lasmasiyle, 
hakiki değerlerini bize ve Tür~iye s.~o.~
culuğuna gösterece!clerdir. İkı k~lubu
müzün bu imtihandan da başarı ıle çı 
kacaklarma hiç şüphemiz yoktur. 

Bugünkü maç s:ıat 16.30 da Ankara 
Gücü alanında, Geııçler Birliği - Galata-
saray arasında yapılacaktır. Galatasa· 
ray, işittiğimize göre, Ank~raya tam 
kadrosuyle gelmektedir. Galatasarayın 

Geneler Birliğine karşı, son Fenı>rbahı;e 
macı~daki takımiyle ç1kmas1 ihtimali 
kuvvetlidir. Bu takım şöyledir: 

Avni, 
Liitfi, Resad, 
Suavi, tta'vrullrıh. Kadri, 
Danyal, Fazıl. Bii1ent. E sfak . Naı:clat. 

Galatasaray Fenerb<!h~e mıırr'lcla ve
nildi. Fakat, İst?nbttl g;>7etelerinin bü
tün snor muharrirlı>ri. t"kmırn ~Ü7.e1 ve 
enerjik ovuııunu takdir etınişl"'rdi .. Bil~ 

·hassa müdafa'lsmın cok mııvaff,.. lnvetlı 
oyrı.,·"1, <hnı k;oh11He h~n~i rnfüt~fikti. 

P.fr k'lr. deh b;~;"t'\ de J:Jii7pl ovnnl:ı.
. rmı ,,.·'1·düi7ümüz Galat?sarav k:ı.lesinde 

İııgiliz k~ahinesi 
A_n1anyaya soruia~a~~ 

sualleri gözden 
geçirdi 

Londra, 30 (A.A.) - Kabine, sab:ıh 
saat 10 da başlıyan fevkala • 
de tcplantıdat Almanyaya verile -
cek olan sualler hakkmda tetkikleri
ne devam etrni~tir. '!Prens Associa
tion''a göre, bazı sıyasal mahfiller, 
Almanya elverişli cevab verdiği takdir
de, alman hüktimeti ile Lok,.rnocu dev
let!er aa·asl!'lcla görüşmelere başlanabile
ceği kanaatindedirler. 

Ote taraftan, Londrada sanıldı

ğına göre, gelecek hafta B. Edent
in Cenevreye hareketinden önce avam 
kamarasında dış siyasa hakkrnda gÖ· 

ı-üşmeler ya:ıdat""khr. 

Londrllt 30 (A.A.) - Almanyaya 
verilecek sualler bugün öğleden sonra 
bakanlar komitcsh:de gözden geçirilmi~ 
\re pazartesi günü bir kabine toplanhsı . 

daha yapılm"~ma karar verilmiştir. 

Londra, 30 (A.A.) - Havas ajan
sından: 

B. Eden, dün öğleden sonra fransı:ı: 
büyük elçisi B. Korbin ile Avusturya'
JUn vaziyeti ve Jngiltere'nin pek yakında 
Berlin'e göndermek tasavvurunda bu
lunduğu sual listesi bakkmda görü§ 
müştür. 

Öğrenildiğine göre, Sovyet Rusya, 
§arki Avrupa'nm güvenlik meselesi hak
kında Almanya'nın iskandil edilmesinin 
zaruri olduğu hususunda lngiltere dış 
bakan}Jğı nezdinde israrda buhınınuştur. 
Yan resmi mahfiller, Büyük Britanya'· 
ilin sual listcs;nde bu son meseleyi or
taya atmıyacağını tahmin eylmekteclir. 

Avni ve müdafaasında Lütfi takımın en 
kuvvetli yerini teşkil etmektedirler. Haf 
hattında , sant rhaf biraz ağırdır. Fakat, 
muhacim hattına en iyi şekilde ya rdrm 
etmesini bilen haf hattı, Galatasaray ta
kımındadır. Forvedleri gençtirler. E ner
jileri ve nefesleri yerindedir. Karşı taraf 
müdafaasını oyalamakta çok mahirdir
ler . Rakib kaleci için en t ehlikeli akın· 
cıhın Danval ve Şefiktir. Takım, umu
mi heyeti ·itib<ı riyle, Ankara sporcuları
nın sevecekleri güzel bir oyun tarzına 

maliktir. 
Geneler Birliğinin Fenere çıktığı ta

kımla aİanda gÖrüleceğ;ni umuyoru~. 
Bu tak ım, hariçten gelenlere karşı daı
ma iyi bir oyun çıkarm.,.,!da maruftur. 
E~er lüzumsu.ı bir asabivete ~an1lmaz
lıı rsa k 0 nilileri irin muv.,ffakıyet savı:
labil~cek bir netice almalarına biç bir 
mani yoktur. 

Bugünkü maçın dikkate şayan ~u~~: 
siyetlerinden birisi de, Gençler B~rligı 
müdafaasında umumi kaptanları Mıtha
drn yer almasıdır. Mithad. iki üç yıldan
beri. Ankarada bir vazife basmdadrr ve 
Gençler Birlif,inin azasıdır. Bir kaç ay 
önce, kulübün umumi kaptanlığını üze· 
rine a1mxstır. Ankaraya gelmeden evvel, 
Gcılatasa;ay futbol taknnınm en muvaf
fak bir oyuncusu idi. Bu kulübün için
de yeti~erek milli takınıa kadar yüksel
mişti. Bugün, Galatasaray için yalnız 
bir isim farkt taşıması icab eden bir 
kard<1.ş kulüb takımı arasında, eski arka· 
daslarına karsı oynayacaktır. 

İki güzide takımdan ı;izel bir maç 
bekl er, muvaffakiyetlerini dileriz. 

LİJ( MAÇLARI 
Ankara futbol heyetinden: 

r.Ul\l \ RTESt GVNU 
,...,,ltara Gücü Alanında: 

ıir Spor - Güvenç Spor (ikinci 
r) hakPm: Mehmed, saat: 15.30 

ı :ı.,.., kaya - Muhafız Gücü (ikinci ta
kımhr) hakem: Necdet, saat: 16.45 

M ..... halız Gücü Alanında: 
Gençler Birliği - Çank;:ı.ya (genç ta· 

kı!'l"h r ) h~kem: Resai, saat: 15 30 
Altın Ordu - Genrler B1r1j ;Tj <genç 

takımlar) h?kem: H~di, saat 16.45 

Pazar Günü 
An 1:ara Gücü Alanında: 

Çnkaya - Demir Spor (birinci takım
lar) h:ıkem: Ömer, saat 13. 

A ltm Ordu - Kırıkkale Gücü (birin
ci tcıl·•'Y!lar) hakem: Nuri, saat 14.45 

DigeT maçl,ar geTi bırahılznt§· 
tır. 

l(omünistler 
Daha f az:a so!a meyilli 
bir fı·ansrz kabinesini 

tutaca~dar 
I: ·•1ifaıl pcırtisi, del-e np1eri

ni komÜniAt Ve SOS~" r-ıff!
re yardım kararıııı tatbik 
edi~or. 

Paris, 30 ( A.A.) - Y "'-iinist 
partisi unmmi sekreteri B. Moris 
T orez' şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Komünistlerin ikinci tur
da muvaffakiyeti teeyyüd eyledi
ği takdirde ''Halkçılar cephesi" 
tarafından vücuda getirilecek olan 
her hanği bir hükümete iştirak et
mek niyetinde değildirler. 

Komjnist partisi, parlamento
da altmış kadar azaya malik olsa 
bile, yapmak tasavvurunda bulun
duğu şey sadece şimdiki hükümet
ten daha ziyade sol cenaha meyil. 
li olan ve "Halkçılnr toplantısı" 
tarafından tanzim ed;lmiş progra. 
mı tatbik eden bir hükümeti tut
mak olacaktır.,, 

Paris, 30 (A.A.) Radikal 
icra komitesi, radikal sosyalist parti
sinin departmanlardaki federasyonla. 
nw, ikinci turda "Halkçılar top
lantısı" namzedlerinin muzafferi
yetini temin maksadiyle komünist, 
sosyalist ve radikal sosyalist dele
geleri tarafından kabul edilmiş 
olan kararları tatbike çağırtnaya 
karar vermiştir. 

·· nlt.ü l{o~af erans 
Dı· • .!Uün ih Hayri tJrgiihlii " Eski 

ve yeni huk ukta kadın 
haklarını'' anlattı. 

Sü.-ııerhank hukuk müşaviri Dr. 
Münib Hayri Ürgüblü, dün akşam 
Ankara radyosunda Hukuk ilmini 
yayma kurumu namına eski ve yeni 
medeni hukuk karşısında kadın hak
lannı ve bu hakların gelişim safhala
rını anlatmışbr. 

Dr. Münib Hayri Ürgüblü, kanun
ların tek ülküsünün bir ulusun f erd
i eri arasında ekonomik ve sosyal bir
liği her ne değerine olursa olsun kur
mak ve kökleştirmek olduğunu söy
lemiş ve dini telakkilerden uzak mü
savi hukuk kaide'erinin kabulünün 
zaruri olduğunu izah etmiş ve din 
mukaddes tar.ıdığı şeyleri hakikat 
addeder, ilim ise hakikat olanları mu
kaddes tanır demiştir. 

B. Münib Hayri ecdadattan me':
rus her hangi bir itikad zamanın gı
dişinin ve ilerleyişinin peşine takıla
mazsa akıl ve zaka ile bağdaşamaz, 
esasen ihtilaller bu gibi telakkileri er 
geç söküp alınışlarda diye ifadede 
bulunınuı ve 1896 tarihli alman me
deni kanununun yaratbğı birlikten 
bahsetmiş ve fransız kanunu mede
nisinin sınıf imtiyazlarını ortadan 
kaldıran hükümlerini izah ebniştir. 

Bu hukukun tekamül safhalarını 
takip eden değerli hukuk doktoru 25 
teşrinievvel 1333 tarihli aile karar
namesinden ve bu kararnamenin tes-
bit ettiği yeni hükümlerden bahset
miş ve geçimsizlik dolayısiyle kadı
nın boşanma talebinde bulunahilme· 
sinin bu kararname ile esas itibariy,.e ' 
kabul edildiğini belirtmiştir. 

Dr. Müinb Hayri Ürgiiblü "içten 
gelen bir duyguyla itiraf etmek la· 
zamdır ki türk kadmma sosyal ve ilc
tisadt sahadaki tnüstakil varlığını ve 
haklarını tam olarak cumuriyet ka
nunlan tanmu§br" diyerek ilmi ko
nuşmalarına nihayet vermiştir. 

Dr. Münib Hayri Üfgüblü, radyo
daki hukuki konferansların birinci se
risinin bitmesi dolayuiyle Hukuk il
mini yayma kurumu namına sayın 
dinleyicilere te~ekkür ebnİf ve kuru
mun bu yoldaki çalışmasına gelecek 
devredeki mesaisinde de devam ede
ceğini söylemiştir. 

Dr. Münib Hayri Ürgüblü'nün 
bu konuşması da alaka ile dinlenmiş
tir. 

R~beık~ 

MOSKOVA BAYRAMI 
(Batı 1. inci aayfada) 

ğündedir: Ve küçük büyük, uzak 
ya.kın hiç bir devlet için tehlike 
olmadıktan başka, her türlü ba
rış teldif ve teahhüdlerine yardım 
et.meğe hazır bul~nmaktadır. 

Vaidlerini yerme getiren bir 
inkılab, bayramlarını vicdan hu
zuru ve göniil co~k~nlu ğu ile kut
layabilir. Eğ:r. hır ınkılab barışçı 
ve insaniyetçı ıse, . onun bu sevin
cinden~ yabancı nu~letlere de hisse 
düşer: En büyü~ hısse, savyetle
rin en eski ve saglam dostu Kama
list Türkiyenin olduğunu söyle
mcHe mübalağa etmiş olurnıu
yuz? 

FALiH RIFKI AT AY 

Etlimede sürek avları 
Edirne, 30 (A.A.) - Edirne 

vilayetinde hu sene yapılan sürek 
avlarında 92 kurt ve ?.82 tilki öl
dürülmüş ve b1~nl~r4 vel:aletin em
ri ile Kırklareh vılayetıne gönde-
rilmiştir. 

,,,,,,,,,,ııı,,,,,..11.111.,11.111 

Nöbetçi Eczaneler 
ı mayıstan itibaren iki ayl:.k 

gece eczaneler nöbet cetveli şu
dur: 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 

Cumartesi 

Ege Eczanesi 
Sebat, Yenişehir ,, 
İstanbul 
Merkez 

'Ankara 
Yeni 

Halle 
=---

,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

TÜRK KUŞUNUN KANADLARI ALTINA 

Tiirk hava kurumu bütün tiirk 
melitepli erini -çagırıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

çağırmıştır. Hava karumumuz türk ço
cuklarına bitab ettiği bu beyannamesin
de şunları söyliyor: 

"Bütün dünya milletleri kanat1anr
ycr. Devlet adamları biç durmadan hay
kırıyorlar: ''- Göklerimizi kor-.ıyalım. 
Havalardan gelecek tehlikelere karşı ha
zır ve uyamk duralım'' 

"Tayyare" artık kasırgalan geride 
bırakacak bir lıız almı§tır. Motör kuvve
ti mesafeleri yutuyor, eritiyot'. 

UçmaHnı bilmiyen milletlerin yaşı
yabilmesi çok güçleşmiştir. Bunun için 
bütün türk çocuklarını "Türkkuşu''nun 
kanatları altma çağınyonız. "Türkku· 
ıu'nda uçmasını öğrenecek gençlerde ıu 
vasıfları arıoyruz: 

A - En aşağı 17 yaşında olmak, 
askerliğini yapmamıf olmak, 

B - En az orta tahsilini bitirmiı ol
mak, 

C - Temmuz 1936 içinde lnönünde 
aç~lacak kampa iıtirak edebilmek. 

Bu ıartlan taJıyorsanız, mayıs ba
ımda açılacak türkkuşu ıubeıinde çalış

mak üzere, timdiden, biç vakıt geçirme
den bulunduğunuz yerdeki türk hava ku
numı ttı~aine baş vurunuz. Şubeye gi
derken: 

1 - Hüviyet cüzdanınızı, 
2 En ap.ğı orta mekteb diploma-

nızı, 

Yanınıza almayı unutmayınız. Şube 

sizi baştan aşağı iyice bir hekim muaye
nesinden getirtecek, sıbhabnız uçuşa el
verişli ise ''Türkkuşu" uçucu üyeliğine 
kaydedecektir. Bulunduğumız şehirde 

size, mektebinizdeki tahsile mani olım• 1 

Alman · A vusturv a 
ol 

sınırnda asker mi 
toplanıyor ? 

Roma, 30 (A.A.) - Sıyasal mah
filler A vusturyada adteri kıtalarm 
bir takım askeri hareketer yapmakta 
olduğu hakkındaki haberleri sükiin
la karııla§mıılardır. Bu mahfiller bu 
hareketlerin milletlerarası vaziyetle 
alakası olmadığını ebemiyetle kay

deylemektedirler. 
Berlin, 30 (A.A.) - Alman - A

\'Usturya sımrmda asker toplandığına 
dair bazı yabancı gazeteler tarafın
dan ne§l'edilen haberlerden bahseden 
Fölkifer Beobahter, bu haberlerin 
"yüksek sesle sulhtan bahseden, fa
kat umumi kargaıahktan faydalan
mak için de bir taraf tatı yangma 
körükle giden'' bo:ı:guncularm ese -
ri olduğunu yazıyor. 

Londra, 30 ( A.A.) - Birçok gaze
teler bu sabahki ba,makalelerinde 
AVl'Upa sryasasının esaslı noktasının, 
Avusturyanın istiklalini korumak ol
duğunu tavsiye etmektedirler. 

Deyli Telgraf, Avusturyada yapı
lan askeri hareketlerin Almanya i
çin bir tehdid olmadığını yazıyor. 

Deyli Herald da, Avusturya nazileri
nin yapacakları bir darbenin bütün 
Avrupayı, üçüncü Rayh'ı sulhu bozan 
ve ıslahı imkansız bir unsur olarak 
görmeğe sevkedeceğini söylemekte• 
dir. 

B. Göring'in yeni bir 
va'lifeye tayini ihtimali 

kar§rsmd.a sovyet 
gazeteleri 

Moskova, 30 (A.A.) - Tas a
jansı bildiriyor: lzvestia ga -
zetesi, B. Göringin bam maddeler ve dö· 
vizfere müteallik bütün meseleler için 
B. Hitlerin muavinliğine tayin edilmesi 
hakkında tefsirlerde bulunarak diyor ki: 

"Bugünden itibaren, alman faşizmi
nin bütün ekonomi ve finans siyasası 

bir tek amaca, yani savaşın hızlanması· 
na matuf olacaktır. B. Hitlerin salahiye
tini haiz olacak olan B. Göring, üçün-

cü imparatorluğun bütün ekonomisini, 

yacak zamanlarda, kabiliyetinizi yolda. 
ma şeklinde, gösterilecek dersleri ve ta• 
limleri başaracak olursanız, temmuz~ 
l nönünde açılacak kampa gönderilecek. 
siniz. Brövelerinizi alıncaya kadar orada 
çalışacak, türk hava kurumu tarafından 
iskan ve iaşe edilecclısiniz. 

Türkkuşu talebeleri bu kamplarda 

hem uçucul:ık öğrenecekler, hern de 
kampa memur edilecek askeri öğret. 

menler tarafından kendilerine, yüksek 
ehliyetname alabilecek surette, piyatie 
tallın ve \erbiyesi gösterilecektir. ~ 
zamam bitince yapılacak imtihanda mu" 
vaffak olarak - c - brövesini alabilecek• 
lere M. M. vekalet tarafmdaıı yüksele 

ehliyetname de verileceğinden bu suret~ 
le muvaffak olan)ann askerlik b.i.zmetle.. 

rinden aJb aylık bir muafiyet kazanma• 
larmı temin için teşebbüste bulumdmak .. 
tadll'. 

1 
Atatürk çocuklan, yeni Türkiyeyi 

kuran en büyüğümüz "TürkkufU"nu •" 
çarlien !IU sözleri söylediler: 1 

"- Türk çocuğu, her İ§te olduğu gl .. 
bi, bavacılikta da en yüksek düzeyde 
gökte, seni bekliyen yerini, az mmanq 
dolduracaksın." 

Atatürk'ün bu yüksek İşaretlerino' 
hepiniz koşmalısmız. Okuyup yazman 

nasıl bir ihtiyaç olarak öğreniyorıaım:: 
uçmayı da hayatin ve yurd müdaf aasrnrq 

en lüzmnlu unsurlarından biri kabul e ... 
derek "Tiirkkuşu"na yazılmahııoız. ~l 
rada ıporlarm en zevklisi olan paraşüt~ 

cülüğü b~ para harcamadan öğrenece&C.ı 
Atatürk topraklarma yakışır ideal bir. 1 

türk geoei olacakamız.'' 

Habeşlerin Hinden~ 
burg hattı yarıldı 1 

(B"fl 1. inci aayfada) \ 

kuvvetlerimfa tarafından kovalano4 
maktadır. ~ 

Şimal cephesinde kollarmnzlQ 
Adisababa üzerine yürüyüfii do
vam ebnektedir. 

T sana gölü civarından hare.. 
ket eden müfrezelerimiz Bageme• 
der eyaletinin ve Ras Kaasanm. 
eski hükiimet merkezi olan Debra
tabor'u işgal etmişlerdir. 

Aditıababa alıntıa bile habeşler 
mukave~ıten vazgeçmiyecekler. 

Londra, 30 (A.A.) - Habeıiıtan İc 
çin be§ yüz hin ingili:ı: lirası ödünç al• 
mak üzere Londrada bulunan Habe• 
§İstan bankası müdürü 8. lskolJ'e ga.• 
.:ı:etecileret Adisababa almsa bile bii-. 
kümetin menıleketin içine çekileceği .. 
ni ve imparatorun elinde bir aYUç a• 
dam kalmtııya kadar İtalyanlara kar
tı sava~ devam olunacağmıt Sudan 
smırı daima açık kalacağı için Ol'adaa 
Habe§İstanm her zaman ıüla.b ve cep., 
hane alacağım söylemiştir. 

' lıalyan asker kaçaklan ingiliz-
Jerce öldiirülüyor. 

Nairobi, 30 (A.A.) - - Kenya doğq 
Afrikasmda - lıiolo - Kenya - kampın• 
dan kaçan 31 yerli İtalyan askcrindeQ 
üçü devriyeye teslim olmadddan için a• 
teş edilerek öldürülmüşlerdir. Altısı, 
nehre ablımılar ve boğulmuşlardl1'. 16 
sı yakalanmışbr. 6 kişi kayıptır. 

Halkevinde Konferans 
Halke11i BCJ§kanlığından: 
Evimizde verilmekte olan E

konomik konferanslar serisini~ 
12 incisi olan istatistik. i 

istatistik Genel Direktör mu; .. 
avım Bay Celal tarafından 
2-5-1936 cumartesi günü aa.U 
16.30 da verilecektir. Herkea gele-ı 
b·ı· 1 ı ır. 

finansal ve likDDomik bir iflas bahasına 
da olsllt harb endüstrisini ham maddeı 
bakımından daha geniş ölçüde besleme.o 
ye tahsis edecektir. B. Göringin ek >n°" 
rnik diktatörlüğe tayini. barıı1m ko "tlll.ı 
ması amacım güden memleketlerin te-o 
Iaşını artırmamalıdır. 

1. Mayıs Bahar bayramı Türk Maarif Cemiyetinin rozet günüdür. Ogün göğüslerinizi Cemiyetin rozetler ile süslemeği unutmayJ..PTZ 
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YARIN AÇll..1.4CA1 ~'1""~G1· .:Jl.!..ı ..... DOLAYlSiYLE Y arın Se, gıevinde bir alman 
aanat ve elişleri sergı&ı a -

çıJacaktır. Bu sergi Ankarada yalnız 

çeıitli alman ıanatlarınm özü olan 
tabloları n plastik eserleri ziyaretçi
)eria gözleri önüne koymakla kalma· 

)'ip, zamanımızın medeni insanlarının 
yqadıklan yuvaların her günkü ih· 

\iyaçları olan eşyayı ve aynı zamanda 
elbise, moda ve hele kadınlık için her 
medeai memleke tin pek tabii olan 
isteklerini güzel sanatlar vasıtasiyle 

tem.in edebilmek sahasında sanata 
teveccüh eden vazifeleri gösterecek
tir. 

EliŞleı· i san'alla.ı ın111 lıedef feri 

Ev e~y<.>.smın yapılma~ında kcll~· 

nıhnış olan mrt~ztonıe~in iyfüıii bu et• 
yanın cin~1 hakkında verilecek hü. 
kümle1· üzeqoinde mühim rol oyna• ı 
maktadır. Bu malzeme eşyaya verile· ! 
cek şekillere ve eşyanın kullanışma l 

göre seçilmelidir. Bir porselen kahve 
servisinin kabı gümüş olmakla bu sere 
vis in gümüşten yapılmış olduğunu id· j 
d ia etme k. tabii. doğru değildir. Hele l 
ağaçtan yapılmış ev esyalarında ifrat ! 
d erecede cila ve süs güzel bir şey de- · 
ğiJdir. Cevizden yapılmış mobilyayı 

bir dekoratörü n fırçasiyle fazla süs· 
lemek ve b ir d ireği merm er tarzında 1 
b oyamak bunların imal edildiği 

malzemenin kıymetini bilmemek de· 
m ektir . Aynı zamanda ev eşyasını 
m akinelerle ima l etmek ve bu suretle 
İmıt l edilen eşyayı el ile yap•lmış eş

ya ,!!'İbi göstermek büyük bir cinayet• 
t ir . Birçok fotoğraflarla süslenmiş bir 
porselen taba bnı, bu r esimlerin etra• 
frııa el ile çekilen bir iki çizgi sehe· 
bile elişleri arasma sokmak ve h ele 
bunu sııtış esnasında hakiki bir elişi 
d<:ı"" '{asile satmak da bir cinayettir. 

Serginin idaresini Üzerine alan 
"1.eipzig" şehrinde "Grassi" müzesi
ni• müdürü Dr. Henrich Wichmann, 
bu se,-gideki çalışmayı ve bu çabşma
nıa esaslarını şöyle hulasa etmekte
dir: 

"Zamanımız dev adımlarla yuru
mektedir. Otomobil. tayyare, telefon 
ve ielgraf ve teknik, insanları dur
mallan ileriye doğru götürmektedir. 
Bundan dolayı, bizlerin üzücü çalış
malarla geçirdiğimiz hafta günlerin
Cleıa sonra hafta sonu tatil günlerimiz· 
de dinlenmeye ihtiyacımız çoktur. Çi· 
çekli bir bahçenin, yahut ufak tefek 
spor hareketlerini temin edebilecek 
yefil bir sahanın ortasında, tabiatin 
bütün güzelliklerinden ilham alan sa
kin bir yuvada istirahat etmek hemen 
herkes için bir ihtiyaçtır. Böyle sakin 
bir yuva tahayyül edelim. Burada haf
la• .. halecanlarını, yorgunluklar'lDı 
Ü3erimizden atıyor ve zinde bir vazi· 
yelle. pazartesi günü yeniden taze 
ilham ve kuvvetlerle işimize dönüyo• 
ruz. Böyle sakin ve güzel bir yuva sa• 
bibi olmak herkesin havai ve arzusu 
olduğu gibi içinde hayatrn1 gecirecek .
bu ytıVada bulutın'laııı l~7:,...,,.,.e1e" eıı

~a "ye malzemenin de iyi secilmesi 
ayn bir emeldir. Mobilyalarımız ve 
e§yalarımız hiç bir zaman zevkleri
mizi ekşamaz bir halde pazarlardan 
ledıarik edilmiş şeyler olmamaf ıd1rl~r. 
Bu~ün herkes. biraz zevk sayesind4', 
ke;,m yuvasına arzu ettiii ... ~;.,.,.Hik 
ve konforu teDtİn edebilir. 

Bir İnsanın hayatmın safhal"rı o

nun yüzündeki çizgilerde ve el ava
amıla görülebileceği gibi herhangi bir 
evia ~kil ve idaresinden de bu evin 
salaibinin karakteri hakkrnd.a bir fi· 

' kir edinmek kabildir. 

Servet bu sahada büyük bir rol 
oynamamaktadır. Birkaç parça fay• 
'dali Ye güzel efya ile tanzim edilmiş 
sade, ufak bir ev, pahalı t'e süslü eş• 
yalarla döşenmif bir sarayda~ daha 
bedii hisler doğurabilir. Kültürü se
Yenler her şeyden önce iki noktayı 

hat;ırlamalıdırlar. Bunlardan biri ev 
eşyalarmın kullanışlı olması. digeri 
'de lııu eşya için kullanılan malzeme• 
nin iyiliğidir. 

Çayı boşaltırken etrafa sıçratan, 
eğince kapağı düşen, ve yahut sapın
'daa tutulduğu zaman eli yakan bir 
~ay ibriği, en kıymetli malzemeden. 
mesela gümüşten veva en yüksek por
selentlen yapılmıf bile olsa bir ev ida
resinde yer bulmamalıdtr. 

Tabağı üzerinde kayan bir fincan, 
kapağı kaldırıldığı zaman devrilen 
bir ıekerlik, halkası elbiseyi yırtan 

bir elbise askısı. iyi temizlenemiyen 
bir ci~ara tablası, pek çapuk ıara

ra•_ bir perde, kaprları iyi kapanmı
yaa bir dolap, tebeıir gibi kırılan ça
bak çömlek takımları, haddinden faz· 
la ziyan veren ve yahut yalnız bir 
af-.... ., mahzenini aydınlatabilen bir 
1:- -:-· t,a her zeki ev kadını tarafından 
k - ~·•I edilemiyecek ev eıyasmdand ır 

Tefrika: No: 48 

roPYEKÜN HARB 
Yazan: General LUDENDORF 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Topyekı1n harb, muharebeden katı neti
ce istemekte ve dolayısiyle, güdümden, kati 
neticenin alınacağı noktaya var şiddetile hü
cum edilmesini taleb etmektedir. Kati neti
cenin alınacağı noktaya hücum diyorum; 
çünkü. bir çok cepheli für harbda ve uzun 
cephelerde, hücum, her tarafta yapılarrııya
caktrr. Buna düşman kuvveti engeldir. h ter 
karada, isterse hava ve denizde olsun, güdü
mün mehareti daima, adet ve silah tesiri üs· 
tünlüğü ile, yani, tertib edilmiş bir ağır nok
ta ile. kazanılacak zaferin. düşman için bezi-
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Mod!!rn alman sanatı ve alman tezyin •anatlan Jf!rgisinde gösterilecek eşyadan birkaçı 

·met şeklini alacak bir surette. hasmı zayıf 
bir noktada ve bir hücum istikametinde ya
kalamak olacaktır. Bu arada, baskının büyük 
bir ehemiyet kazandığına şüphe yoktur. 

Baskrn, motorlaştırılmış krtalarrn - kara 
harbmr murad ediyorum. ve bu kuvvetlerin 
bir araya çekilip muharebe cephesinin iste
nilen herhangi bir yerinde kullanılabilmele
rini mümkün kılan hava müdafaasının mo
torlu birliklerinin seri hareketlerile kolayla
sacaktrr; ancak. bu da, imkan olduğu takdir
de, hasmın hava rasatlariyle güçleştirilecek 
ve bu tarassudlarm önüne büshiitün geçile
miyecektir. Kara harbmda, rrıesela, piyade 
tümenleri ile, dfüşmana cepheden ve yandan 
hücum etmek, motorlaştırılrnış kıtalarla ge
ri sine sarkmak ve nihayet, tayyarelerle te-
peden ateş açmak ve bomba yağdırınak da 
ktıhiJ olabilir. Aynı vaz~yetler. tabiatil~ hava 

ve deniz muharebelerinde de ortaya çıkn• ak
tadır. Bu gibi hava muharebelerinde havarla 
üstünlüğü elde etmiş bulunuyorlarsa, kara 
ve denizdeki muharebelerin başarısı da ko· 
laylaşmış olacaktır ki, bundan bedihi bir şey 
olamaz. Uzaklan gören gözleri alınmış olan 
bir hasım, bu gözlere sahip olan ve havadan, 
yani, müdafaaya rağmen, karada ve denizde 
düşmanla tesirli bir surette cenkleşmek 
mevkiinde bulunan bir hasım tarafından ko· 
layca darbeyi yer. 

Yükselen ateş tesiri karşısu.da, ondan 
sıyrılmak gayesi de büyüdükçe büyüyecek
tir. Bu gaye ise, karada, muharebe alanının 
tecridine, harb gemilerinin zırhlastırılma•n. 
na, tankların kullanılmasına, ve buf{ün hü
ti:n orcJı" arın müşterek malı miğferlerin ta
şınnıa~··- a saik olmaktadır. Tankların ve 
harb f" .ı.ilerinin yaptıkları gibi düşm<t •ım 
aüşmall..t g~>rü~emek için _gizlenmek ve sun} 

Taklitçiliği sanat edinenlerle mü
ca d e le etmek namuslu her sanatka• 
r m vazifesi olmalıdır. Güzel el işleri 

sahasında zevkleri olqryacak yenilik· 
leri temin etmek Üzere unat erbabı·· 

na gereken serbest yolun temin edil· 
mesi için zevksizlik ve ifratla müca• 
dele açılması lazımdır. 

Bu günün el sanatkarları artık son 
on dört senedenberi çarpışmakta ol
d uklarr büyÜk güçlükler çemberle• 
rirtden kurtarılmalı ve bunlara san• 
atlarında daha derin ve sembolik 
zevk esasları hazırlıyabilmek imkan• 
ları verilmelidir." 

IV1aden kömürü yakan 
vasıtalar için bir . 

sergı 

Ekonomi bakanlığı, ~5 ağustos 1936 

tarihinde, Ankarada, maden kömürü ya· 

k"ln sobalar ve diğer vasrtalar için büyük 

bir sergi açmağa karar vermİJ ve şİın • 

diden faaliyete geçmiştir. 

Sergide, maden kömürü yakan: So

balar, şömineler, mutbak ocakları, 111 

ısıtma tertibatı; maden kömürüyle işli· 

yen: Otomobil, otobüs, küçük motÖr• 

ler, moto-pomplar, kat kalöriferleri ve 
her nevi teshin vasıtalarının muhtelif 
modelleri teşhir edilecektir. 

İştirak edecek firmıdar ve vücuda 
getirecekleri istand ve tesisat mahalleri, 

sergi binası ve avhsı içinde parasız te
min olunacak ve büyük elveriı ve kulla• 

nrş kabiliyeti olanlara madalya ve tak~ 
diroame verilecektir. 

Türk demiryolları ve vapurlariyle 
nakliyatta, gerek teşhir edilecek eşya 
tarifesinde, gerek teşhirciler bilet ücret· 
İerine esaslı tenziller yapılacak ve kli· 
riokli memleketlere aid mallar satışla· 
rında ve ithal imkanlarında büyük ko
laylıklar gösterilecektir. 

Güzel sanatlar ve kültür 
eserlerinin nakillerinde 

~ tenziller 
r Devlet demiryolları idaresi, Türkiye 
İçinde ve dışındaki sergi ve müzelerde 
teşhir edilmek üzere nakledilecek yerf.i 
ve yabancı güzel sanatlar eserleriyle 
milli kültür ve tarihi alakalandıran eşya 
ve eserler için umumi tarifeler üzerinden 
yüzde yetmiş tenzilata karar vermiş ve 

tatbikine başlamışbr. 

sis kullanmak, yahud düşmanı sisle çevir
mek ve bu suretle, görmesine engel olmak 
arzusu da bu sebebten doğmuştur. Motorun 
~e bilhassa tayyare ve denizaltı gemisi mo
torunun gürültüsünü azaltmak arzusu da 
bundan ileri gelmektedir. Fakat bu husus, 
henüz gerçekleşmedi. Düşmanın ateş tesi
rinden kurtulmak zarureti, bilhassa, yere 
gömülmek suretile toprak siperinden fayda· 
lanrnak neticesini vermişitr. 

1904 - 1905 rus - japon harbmdanberi, 
sahra tahkimatının ehemiveti sabit kalmış
tır. Dünya harbmda, bu cihet daha geniş öl
çüde ehemiyet kazandı; fakat, unutmayalım 
ki, dünya harbındaki siper harbı, harb tarzı
nın bir değşimi idi. Çünkü, harba girişmiş o
lan devletler, manevra harbiyle galebe çal
masını bilememişlerdi. Bu gibi haller orta· 
ya çıkarsa, daima siper harbı mümkiin ob-
caktır. (Sonu var) 
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Ankara Valiliğinden: 

1 

Cinai llikdaeı 
1 adet 

llubaunmen lrıymed Lira K. 
500 00 931 modeli bir Mlet 

buik markalı otomobil 
Yukarda yuılı otomobile 24 NillD 936 tarihinde talip suhur et· 

medıtinden 25-4-936 tadhfnden itibaren bir ay sarfında pazarlıkla 
lltılacaktır. tbaıe bedeli nakten ve peılneta tediye edilecektir. ı .. 
tekUJerin 37 lira 50 kuruıluk diposito makbuzile defterdarlıkta mi-
tewekkil •tıt komi11onuna miinıcutlan. (913) 1-1704 

Ankara Jandarma Genel Komu· 
tan~ Sabnalma Komisyonundan 

1 - ihale bedeli berinde tutarı (20 den. 25,000) Ura arasında 
olmak llsere qalıcla llmacak metre mikdarmm en çoia :ruıh d&t 
lmekte Ambalajlık bnariçe komisyonca lG-5-931 cmwteal &fln6 
maat (11) de topta ve ayn ayn kapllı sarf mutiyle iltekliaine iha
le edilecektir. 

Z - Her çefidin tahmin bedeli binama ,ud•!f tümCinlbı ilk 
tem'natı (1875) liradır. 

3 - Şartname komisyondan paruıs alınabilir. Bbiltme,e gir
mek iatiyenleria Uk teminat 18Jldık makbma veya Bıııka mektuba 
içinde bulunduracakları teklif mektuplarını eksiltme vaktinden ea 
ıeç bir .. t evel komisyona vermit olmaları. (935) 

1 - Örnek: 23 000. metresi 18,5. kurut. 
2- ., : 50000 ... 11 .. 
3 - " : 14.000. .. 19,5 " 
4 - .. : 50,000. .. 18. .. 1-1709 

Zat fflerl U. MUdiirl6iflnde apk olan 00 Ura Ucret1i daktilohık 
için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

isteklilerden memurin kanununun 5 inci maddesinde g3sterilen 
prtlan haiz olanlar icap eden vesıikle birlikte 8-5-936 cuma ~nü 
llat 14 de yapılacak olan imtihana girmek iff:ere meskilr U. Mildir· 
lüğe müracaat etmeleri ilin olunur. (936) 1-1710 

Ankara Defterdarl ığından: 
tStM VE SAN' ATI 
Cumhuriyet oteli mUıtecirl Fahri •e Remsi 
Yeni Ankara barı müsteciri Ali oğlu 111nail 

Yukarda adlan yazılı Kızırbey fUbesi mükelleflerinden Fahri ve 
Resminin 933 ve Ankara Ban mflsteciri lsmailin 931 ta •İm yıb 
muamelltı için fUbesine 'ftl'diltteri beyannamelerinin ıimdiki ka
nunun •e ticari llrametdhlan belli olmadıiından mtlatenidi olaa 
defter .. vnaild ile tetkik ve tatbik elilememı, olduğundan ilin 
"-rflıinclen itı'baren 1 «ttn nrfmda kanan! tetlribt lçi1I defter ve 
ftaikalarmm Kudbey t'lbeUne fbraı etmeü. Aksi takdaide 2395 sayılı 
bnunun 43 indi ımdcleil lriik6m1erinln tatbik ediJecell teblli.,... 
rlne geçmek bere ilin olanur. (939) l-1713 

Yozgat Belediyesindeq ı 
Ura .. 
8500 Santral 

17250 Lokıamaıbil altematlr tevsi UıWoa ......... temel " 
montajları ve 1aire 

13723 14 lebelre 
39473 14 

Yossatta 1mraı.cak elektrik 1811tnılmm -'dne lmmile webeke 
" .atra1 Waaı lnfUI birlflı:te ihale edilmdr llsere ebiltmeye J. 
auı~ 

lbaie sBall olan 20-4-'3& tarihinde mua1yen 11ata bdar tallp 
plrmaclılmdan belediye encflmenince lrtnunevet Jdha,.tlne )adar 
llmll1 edilmek .. e 20-5-93' tmilWade ibale Olmak lser9 ~ ,. 
mlcfılı veçhile makine, tebelı:e ve inpat itlerinin ayn ayn mflna. 
~._alarak....,.._ verilmeline karar ftri1mlt oldalundm 
taUp elanlann Yospt t..ledhe eadimeaine ihale gtiııUDe kadar her 
sBa mlıecaat edenk..Nafa Balrmalı&mca tuclfldi nrakı btfi:reıl 
~ nAa OJ11D111'. (934) 1-1708 

inhisarlar Ankara 
Bapıüd-

•ldll. Kecet. AJıısabyunl• - Sar~ ~ ..... 
..... tatlı - ihti~ teiınlal IPıl,....... ... .Wttılt 
Wrilen bedeller Wdi ll71k alrlllemedt ndeıt mBllakm 27-4-'3G 
tarflainclea ltilmm tlaluı on ,un temdit ed l1Dlşdr. 

lw..t 7 llaJ18 peqmabe cJial -* 15 dt Bqmldlrl&lr bina-

~llerla a..n1c10rlft ftJ& taslafttra m&ncaatl..-r. 
, ... ) 1~11J9 

ULUS. 

MİLLi MUDAl'Ai\ VEICALETl 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

BILtT miayoiıun& ıelainler. ((866) 
273 Kilometre plnnbli demir ı-U4t 

tel BlLlT 
2250 Tue mücerrit fincan 250 metre Hneleom anqaınb9-
2250 .. dils fincan demiri 

81 
atm aJmacaktır. Bedeli (1250) 

Yukarda cins ve mikdan yazıh liradır. Muvakkat teminatı 93 
Uç kalem muhabere malzemesi 
satın aJnumk ~ 8Çllr ebiltme- lira 75 kuruftm· 
ye kamnUftar. Hepmmn tutan: thalesi 2-5-936 cumartesi gilnU 
3278 lira 40 Jmrupur. Evuf ve aat 10 dada. lsteldiJer evsaf 
prtnamelli paruıs lromiayonu • niimune ye prtnamesinl glSrmek 
mudaa verilecektir. thaıesi: tmere bedetıls olarak M. M. V. 
ıı . S • 136 puarteal gilnU saat satm alma komiıyonundan veri. 
on birdedir. 1ık teminatı: 245 Ji. Jecektlr. Ve mflna&iaya iftirak 
ra 88 mnı.tur. Eksiltmeye gire- edeceklerin 2490 •Jtb bnanda 
cekler 2490 aydı kanunun 2. s ~m ftlaikle " teminat 
flncl maddeleriyle ilgili olanlar mektabile bir1ikte beJlf gtin ve 
belcelerlle birlikte ihale giln •e uatmda utm alma komisyonu· 
vaktmda il. iL V. Satın almak~ na aeıme1eri. (832) 1-1467 

BlLtT 
ı - 424 ton 73 oktanlık benzin tapalı sarfla eksiltmeye kon-

muttar· 
2 - Hepiainiıı biçilen ederi 139.930 lira ve ilk intaç paruı da 

8246 .radır. 
3 _. lbaJeli 16.5.936 siln6 saat 11 etedir. 
4 - Şartnamesini a1IQak Dtiyenler • bnt malaıWJinde her 

c&n IMt 15 den mt 16 ya kadar komisy•dan llabillrler. "' 
5 - Bbiltmeye gireceklerin 2490 a;rıb. baunun 2-3. iııe11 mad· 

deleriDde iateailen bilıflerile birlikte _..ıut ve teklif mtktuplarmı 
kanmwn mnlr ettiii mUhirltl bir zarf ~ ihale -tinden bir sut 
nel JI. M. Veklleti l&tm alma komiqoauaa vermelidir. (941) 

1-1711 
BlLtr 

1 - Bir metresine biçilen ederi ss.ts ._..... olan loctbtn metre 
bJrflık l>es ne her bir kilosuna biçilen ederf 74 ku'°' olm so bin 
klo kmıc1ura boyuı mflteahhit nam ve helabına açık eblffıii*.JJe • 
lıilacUtır. 

2 - Omeklerini g1Srmek ve kılıflık be• prtname8inl 170' 1rimıp 
ve boya prtnameafnl panms aJmalr ildjellterin ilet alıı lfleden 
IOllra lroad11ona gelmeleri. 

3 - Birincinin ilk teminatı 2544 lira 75 kan1t ft ikhleiala 1'i65 
liradır. 

4 - Kdıflık bedn lhaltai 18.5.936 piliilltılli ciatl IMlt l1 llt w 
boyam ibaleai aynı gtinGn ... 14 dlbldlctir-

5 - Ekalltmelere gireceklerin bnanuft 2 ve 3 Uncfl mMcleterin
de ,_.ıı vesika ve pbrda yuı1ı temiaatlan ile birllkk tam ihale 
mtJerinde 11.11. V. S.. Al. Ko. da baJu-1U'L (927) 1-1706 

BlLtT 
1 - 1200 çift kundura bpah zarfla ebiltmeye koamuftur. 
2 - Heplinin biçilen ederi 6000 lira ve ilk inanç paruı 450 Ura

dır. 
3 - thaleal 18.4.936 pazartesi güıal mt 11 dıdir. 
4 - Ekliltmeye gireceklerin 2490 •Jı11 bnunuq Z.3 tinci mad. 

delerinde yuıh bilcelerile teminat .n \Uljf .mektaplarmı fhtle • 
atinden bir saat evet M.J#.V. satm atma tomiayonuna vel'ft'elerl. 

(942) 1-1716 

Blı.tr 
Muhabere malzemesi: M.üteühit 11111'!!-" hesabına aatm alınmak 

üure on bir kalem muhabere ık · meye konmuı-

BlLIT 
San bgla c:ivarmcla bulunan hayvan baıtaneslnin tavan lrısmı 

tabiye edilecektir. Pazarliiı 2.5.9SCS cumarteıi günü saat ıı dedir 
:Şedeli ketfi (551) lira 75 kurftm· .Keıffnamesinf görmek llzere ıı~ 
gUn 'ft puartığa girecekJerln beıtı itin ve aaatinde ?tf. M. V. 1atın 
aUna komiayouuna ıeluıeleri. (943) J-1717 

BILIT 
Bir bat nakliye kotuma ba7wn pazarhkla lafın ahn.:alrbr. Pa

ı:arbp 2 mayıa itse cDmarteti 8'nli Aat il de ,apılnalmr. htekli
ler -,....ı.tıe birliitıe .....-WS liİll Ye ae.tiDdl il. iL v. iabll al· 
"iDi Ko. na Kelmelert (94&) 1-1714 

Dahiliye V ekiletinden : 
.. ı - J - M.na-lhni• Tanu1 '!'ür.Jerine içme 111111 ~ 

11 ıfl Beledjyeler imar ~yeti Artrile •hale edilmittir. 
it- , ... ~ ... ,.. ....... lOOOO den yilksek dller 50 tehir 

"'" t ' Uınnwaa a. • Jfllttppıbnlicaktn-. 
B 7 1mıta•pJA iıM••w.ıe...-_..tlkar" 

~~..._.~at ••:ı ft'ae-.. 
Bla lfler BeletiJ.W aı ' ı ••• .. _ edlluild llrlııida 

Ws .a.pa IDilllferit ...,._,,. lll'i8da ._ ,....at.,. k w • 
teiilatmı vtlcuda ıetiımelr iettJtnlerin Dahiliye Yet..,._.. aeıe. 
di1eıer lam JııeJlıliae ......... _,,1616 -••" •• -... 

_!Dnbildirmeled._i9~1.2)::;.;.,._..-..~---1-...;.,;l680;.:;,,..._,... __ _.&._ __ 

a 
• 

DD~Lll .. esinde : 
n ı 

-
Karacabey 

BelediY.esinden 
l -Karacabey 1ı:aamaına IS Jdlcmetre ıhilafede bulunan (O le· 

cik) ıuyu getirilecektir. Bu ıuyun inp ve teıİI masrafmın 934 yılı 
rayicine g6re kefil bedeli (95245) JlnMbr. 

2 - Plln. model. harita ve diler evrakı g8rmelr isteyenler Bele· 
diyeye müracaat edeceklerdir. 

3 - Şartnamenin birer IUl'etl Aabra w !atanbuJ beledi1elerin
den istenilebilir. 

4 - Plin. model ve harita walr nrüm btb_. wratı kea
dilcrine aid olmak üzere isteyenlere &i>nderilir. 

5 - Eksiltme 27-4-936 tarihhMlea 27-5-136 ...._ ..... 3' 
gün devamedecektir. 

6 - Bkalltme kapalı sarf -.Jlyll ,apd"CMtrr. 
7 - Muvakkat teminat mikdm ~elZ) lindır. 
1 - lıteklllerin Nafıa ve Sılıhive wlrAletleriace elllbla ..._ 

yulran itlerde miteaJalaW olUilece" 'erial d•terlr ...ık - ... 
meleri prtdır. 

t - Kapalı arf maliltle ,apı1acak teklifler 27~931 çarpmba 
gUnfl saat 9 a lraclar belediye encümenine .efflml• olacalrdır. 

10 - Eksiltmeve konulan bu 111 itinin 1-y'eti umumiyeti hlr
den ihale edileeefi d>i Jnmn lnumda illaıe ecWec:eiin1ea te'tllf 
sahihlerinin bu ciheti nazarı dikkate llarak her kısım içhl fiyat 
g6ste"11eleri '8rtdır. 

Dt:r<KAT: Keşif 934 :J!lmda J-8Dıhms qldutuDdttn jekllfl~~ 
bu rin1ril ra.tcfn eUI ~ endlmentrmı.an diklrtıtte ~ 
dalundan tekUf _...,......._. bu e-. ~t ~'eri -fa•· 
lan Drtlnanıdanclır. (951) l-1722 

Aabra tlarel -- ...... ........ 
Anbn Yillyetfnde 8elllttnde T....,._ ..a.ııesinde AWı..ır. 

aokatınla 11 numaralı e~e otura-ve T. c. tab'umdan olup anı. 
rada Çıkmkçdar y. çaqıamda 20 namarah mahalli ı~·~ 
ticari ittihu eaerek tarhindenberi manifatmİ ticareti1le fldjtll" 
eden ve ticaret odasının 20 udi numarasmda mabyyet w .... 
ffaWc othl Ki•otk mnnmmı tbftli lldiC .... K!Wslr eı1laıls 
eaildlfl cild bu un•anm lııim pkll de tiaıiılt i• ı ll991IB 41 bldr 
maddesi madblace daJreee 27~ ........, tffdl edildill i14Ja 
oıunar. H,.., 

1 •• 

Ankara o~ıterdarl ı~ndan : 
lltijeblctfal •ked,e •e mtftfye De ~ ve eramllinlll md• 

QD 936 70 .. &ıtwJan l mayıs 1'38 dan ftll.ren ,aprlacalrtır. Allt:a
da'ramn matbu yo~ lrtficllanndll ,,anıt ıa.llerin her birine q. 
rr ayrı yan ile cevap YetiJmeei Ye belediye tlf1ri1Atr olan mallaller
de muhtarlık dairesince, olmayan mahaUttde !ihtiyar heyeti tara
fından (yalnız askert mUtekaitleri akerli~ pbetince de) tatik et
.tirildi,kten aonra ~ cüzdanı, reaml --~ Ye aiifu9 teabnlerile 
ltıuıtJet blnat mllnleli.._• _,. -Sn ·-

A•kara ticaret od .. sldlll dearet ~.-.. , 
Aııbra vlllyetbade 'RarqamlSnG ae1ntinde 1'amla pınar mahallee 

sinde- Aybr tokafmda 11 numaralı evde oturan ve T. C. tab'unı
dan olup .AaJrarada K.oyıuıpuarı 1emtinde JR...._~ mahalli ı-. me_. titad ittihu ederek tarilıindebed'ltin ticaretiyle fttipl 
eden ve ticaret odaamın 1872 ıidl num~ mubyytt balana 
Saadedll ...,.... ticu41ti Swlct Pckmm lfaak teadl edildill 
gİ>i bu unvanm im.ca ıe JI de ticaret bomunun 42 inci maddesj.. 
mucibince dajrecc 29-4-936 ~ tncil<~ili ilin olunur. 

__________________ .._. __ ııııİııııiııı----~· ~ı~ı~--1_100 ________ ...,. 

ismet Pasa Kız Enstitüsü 
• 

Direktörlüğünden: 

.. 



l)IY ANG·()~l T 
Ştmciiye kadar binlerce kişiyi zengin etmi!"tir. 

Yeni tertip planınr gorun 1ız 

l ci keşide 11 - mayıs. 1936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 
lerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. -(;üıu~··ik l\luhafaza kıtalaı·ırula ~u-

ha y olmak isti yen sivil lise 
mezunlarıııa 

~r Muhre.f:lza 
Komutanlığın -

·· 1 . .,.. 
t 

ı 
_a. • 

• 
1 - Sivil liselerden şehadetname alarak çıkacak ve çıkmıs olan. 

lardan geçen yd olduğu gibi Gümrük Muhafaza subayı yetiştiril
mek üzere bu vrl da Harp Okuluna sekiz okur alınacaktır. 

2 - Subay olup muhafaza kıtalarma gelinceye kadar (ord.uya 
yetfsen subaylara vaprldığı gibi) her masraf ve mektebe kabul dei· 
leeek sekiz okurun mektebe geHnciye kadar yol masrafları hükU· 
metce v"riJecektir. 

3 - Muhafaza kıtalarına böylece subay olarak ı?elenler yalnız 
mulı:ı fan• krtaları içinde riltbe alarak ilerliveceklerdir. 

4 - Harp Okuluna g1riş şartları şunlardır: •. 
A) Liselerden bu sene ~e geçen sene olgunluk (bakalorya) ım· 

tiham vererek mezun olanlardan müracaat edenler imtihansız; 
JU İki ve iki seneden daha evel mezun olanlardan müracaat 

edenler olursa bunlar As.. liselerden birinde olgunluk (bakalorya) 
imtihanına tabi tutularak harp okuluna kabul olunurlar. 

5 - Gümrük Muhafaza örgüdü için suba't' olmak istiyenlerin bu 
'def• Haro Okulu Komutanlığından gazetelerle yanılan giriş ila· 
nındaki vazrlara göre Temmuz 936 sonuna kadar doğrudan doğru
ya Harp okulu Komutanhğma ve İstanbul drsında bulunanların ~a 
bulunrlııkları verlerin en biiyük acıkeri komutanrna veya Askedık 
Şubesi Raşkanhğma asa~ıda vazılı belgeleri istidalarına bağlıya· 
rak ,....!;r;ıcaat etmeleri ilan olunur. 

A) Nii fus tezkeresi veya tasdikli bir örneği, 
Bl Mütehassnı tam bir sıhhi heyet tarafmd.an tasdikli rapor ve 

aşı Jdlarıtr (Aşı belgesi olmıyanlara askeri hekimlerce aşı yaptmlrr). 
C) Mezun hıılnnduğu okulun şehadetnamesi ve okulun verece-

ği hi;.,niihal lrağıcln • 
D) Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar, nızamlar 

ve t::ılim;ıtları tamamen ve aynen kabul ettiğine dair velisinin ve 
ken~i .. inin birer teahhüd senedi; 

E) Sar'alı, uyku halinde gezer, si~ik!i, l:ıa~ıl~ak ve. çııy~nmak 
bastalı~mıt müptela olmadıklarına daır ısteklılenn velılerının te-
ahhüt,,~me1eri. (798) 1-1445 

Ziraat Vekaletinden: 
Muhammen 

Bedeli 
M3 Kilosu Adedi Cinsı L. K. 

25 17,027 Çam kereste 
1,5 21339 Meşe kömürü 
1,00 20000 Mahlfıt odun 
1,5 900 Çam kömürü 
1,5 2000 Çıra 
5 182 Çam sepet 
30 98 Top Kasnat 

ı 50 4 Çift düğen 
20 102 Boyunduruk 
20 35 Tekne 
2 35 Kepçe 

Hazine namına müsadereli olup Ankara Orman İdaresi depola· 
rında bulunan yuk.,rda ya.zıh momulat ve m~ahruka~ 15-5:936_ c~ma 
güni.i saat 15 de açrk artrrma suretile satrlacagmdan ısteklıler~~ ~-h~· 
le günü % 7,5 teminat akçelerile birlikte Ankara Orman Mudurı
yetinde Müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

(950) 1--1721 

~ l\IlJ JD EI_A E. ~~ ~ 
~~ 

DÜNYANIN GüZEL BiRAI~ART~ 
KADAR GüZELOI~ANORMAN·~ 

ÇiVfLiGINiN S . .\F '1E 
Hil~ESiZ . 

YAZLIK ANY ARA 
BİR.ASI 

AI\1l(ARA GAZ~~ zu 

ANI{ARA SODASI 

ULUS 

D. D. YOLLARI VE LİMANLARI UMU~ 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMİSYONU ILANLARI ~ ' - ı 

Y uınurta nakliyatında tenzilat : 
~ 

15. 5. 936 tarihinden itibaren (yumurta) nakliyatına tenzilat 
yapılacaktır. Tafsilat için istasyonlara müraca:tt edilmelidir. 

(930) 1-1707 

1 
c: 

ANKARA BELEDİYE RElSLlGI ILANLARI 

!LAN 

1 - Yenişehirde 1059 uncu adanın 3 sayılı parsel :nde (37) M2 
ada fazlası açık artırrn'l i1e satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 129.50 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (9,72) liradır. 
4 - İhale 15-5-936 cuma günü saat on buçukta Belediye encü

meninde yapılacaktır. 
5 - Sartnamesini görmek istiyenler h,..r ,,.;in muhascb~ye gele-

bilirler. (947) 1-1720 

Anl~ara İ<-ra dairesi gayri m~nkul 
satış memurluhrundaıı : 

1 - İpotek olup satılmasına karar verilen 27 3.341 tarih ve 29,69 
numarasında mukayyet Frenk üzeri mevkiinde kain ve vaki balu;e 
yeri ve bahçehanesi ile zemini 1728 sehim itibarile 1031 sehmi aşa
ğıda yazılı şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Evsaf v,. mii~temilatı: Bahçe yeri 2145 
metre murabbadır ve içinde tahminden 150 kadar meyvalı meyvasız • 
ağacı ve bahçe 51 metre sahada yapılmıs olup zemin katta ve ahır 
ikinci katta zemini tuğla ve tavanlı bir oda, bir sofa. bir hela ve bir 
mutfak vardrr. Bahçenin hey'eti umuıniyesine 1500 ve eve l~O lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

3 -- Satış peşin para ile olmak üzere 8.6.936 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satrş me
murluğunda· yapıiacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukarlaki muhammen kıymetin 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
getireceklerdir. 

5 -- Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkür günün 16 
mcı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 şini bulmadığı taklirde 23.6.936 tarihine müsadif sa· 
lı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırl'l'ada (keza mu· · 
hammen kıymetin yüzde 75 şini bulmak şartile en çok artıran talibi· 
ne ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numa
ralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tecile tabi tu
tulacaktır.) 

7 -- Birinci ve ikinci artnmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihalyi vermediği teslimi vezne 
eylemesi için yeli gür. kadar mehil verilecktir. İş'.:u müdciet zarfında 
ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise iha
le farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edi!e
cektir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günliik ikinci artırmaya çıkarılacak en xok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki arttrmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer aıakadar1arm bu gayri menkul 
üzerindeki haklarım ve h..ısusile faiz ve masrafa dair olan iddiaları
nı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri tazım· 
drr. Ai<:s· takdirde hak1an tapu siciliyle sabit olmahkça satış bede
linin paylas.tınlmasrndan hariç tutulacaklardır. 

10 - Artrrınava istirlik edecekler 20.5.936 tarihinde 934-143 nu
mara ile dairemizdek( yerinde herkese açık buhınrhırulan şartname-
mizi okuya'\:ıilirler. 1--1696 

1 ANKARA LEVAZIM i%tRL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 

24-4-936 da kapalı zarfla eksiltmeye konan Gebzede yapılacak 
kışlanın tasdikli projeleri ve kordan istenen mütehassısı gelmemesi 
do!ayısiyle eksiltmenin yapılamadığı cihetle 20 mayıs 936 çarşam
ba günü saat onbeşte kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Zarflar o gün saat on dörtte makbuz karşılrğr korııisyon baş
knalığma verilecektir. 

3 - Eksiltme İzmitte tüm. binasındaki satın alma komisyonun-
da yapclacaktu. 

4 - Tutarı 29293 lira 27 kııru'?tur. 
5 - Muvakkat teminatı 2250 liradır. 
6 - İstekliler proje ve s.artnameleri ııi komİc;yonda ~nrebilirler. 
7 - İsteklileriTl belli gün ve s2atında kanuntm i::ı•e<liği belge-

lerle ı,.'llT'i "vonna h11 l11tım"' hrı. (91"-) 1-1705 

Çocuk Doktoru Kirahk Evler 
Ulus matbaası karşısmdadrr. 

Suyu, elektriği, bahçesi vardır. 

Görmek için matbaa karşısrndaki 
8 No.Ju eve ve fazla tafsilat için 
2326 No.lu telefona müracaat e-
dilebilir. 1-1703 

o ll ıu ı;:.. 
~ 

KU 1-' {T 
PASTA SALO.NU 

Bu gün A~ılıyor 
Atatürk Bulvarı - Yen· r:hir 

Ankara ikinci mmtaka 
tapu sicil Muhaf ızlığmclan : 

Abdi zevcesi Hatice veresesi
nin senetsiz tasarruftan tescilini 
isterlikleri Keçiören Çoraklık 
mevkiinde ve şarkan Minnet oğ
lu :M:ehmed, şinıalen asfalt yol 
garben Hac! Ali bağı, cenuben 
Koç Hı\cı MAhmed ile çevrili ve 
vergi kaydrııa nazcıren 2441 M.2 

evvelce bağ iken ba!en tarla olan 
mahallin yerinde ölçü ve tahki
katını yaw,ı:ılc Ü:!ere ın ı:; 936 
çar«:ımba günü S?."t 10 da idare
mi7rlen memur gidecektir. 

Bu ver İ.İ7.erinde ta<ıarnıf ve
ya her banri aym bir hak iddia 
edenler vars~ o memura ve ya
hud Ankara ikinci mıntaka tapu 
o:;iril mnhafızhğma baş v11r'1'lalan 
bildiril:r. 1699 - - -
Acele satılık macar 

hayvan lan 
Ziraat enstitüleri karş•sınna 

ve Çankrrr caddesinde Siilevn:ı::ın 

A ğamn h;:ı.,ında bıılun:.n maca
ristand"n yeni P"Ptirilmis altı h~y-
v.ir ıv::ele s:ttıhktrr. 1- 1711 

Kiralık daire 
Çankaya caddesinde vekalet

ler yakınında Sarı köşk karşısın
daki apartTT"':"nın alt• 0 11 :.Jr J··" ö
riferli alt kat dairesi ucuz kira
lıktır. 

Telefon: 1791 
1-1694 

Nl\SlQ ilACl 
KANZU K.-..,-

b:n eski n;ısırları bil,. pek kısa 

bir zamanda tamamen ve kökün· 

den ~ıkaru. 

Umumi derıosu: fnj!iliz Kan
zuk ec-7.anesı. heı ec-zanr-te hulu· 
nur, c-iddı ve mÜ"ssit hir nasır 

iUkıdır . 

ZAYİ 
Adana lisesi 1. devre 2 sınıf· 

tan aldrğım tasdiknameyi k •}ilet
tim. Yenisini alacağımdan eski

sinin hükmü yoktur. 
Fethi 

istatistı c Genel Direk.törlüeii 
4 

Elisiltme l(omisyonund: n: 
1 - 1936 Senesi mart ayından itibaren 1937 senesi şubat sonuna 

kadar bir senelik harici ticaret aylık istatistiklerinin bir senelik 
baskısı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - 376 Forma kadar tahmin olunan bu istatistikler için 11280 
lira 1-ıedel t::ıhmin olunmuştur. 

3 - Eksiltme 3 hn ;o: iran 931) car!'ııomha pünü sa:ıt 14 dü 30 da U
mum müdürlük binasında toplanacak olan komisy(\nda açrlacaktır. 

4 - Bu mecmu?. lar aııkara'da basrlacakdrr. E lcsi!tmeye işti r:ılc 
eclecekler <T/,,7 buc:,ık muv;ıkk•t tf!mi11"t 'l.esikal· riyle eksil~.r.enin 
açılmasmdcın bir saat evvel teklif mektuplarım komisyon reisliğine 
V Df""" '"'ri ı ::: T,,,...f'l•r. (916) ı.1 ı;ı:6 

Hatuniye mahalesinde cami sokağında kain 16- ~0 kapı ve 58 met• 
ruke num ::ıralı fırın 75 lira aylık bedel icarı muhammen üzerinden 
ve mayıs 937 gayesine kadar icarı açık artırmaya konulmuştur. 

İhale 11 mayıs 936 pazartesi günü saat 15 de icra edilecektir. 
hteklilerin s.eraiti öğrenmek ve pey &Ürmek üzere 69 lira 38 ku· 
ruşluk dipozito makbuziyle defterdarlıkta kurulan satış komisyo-
n • .ma müracaatları. (870) 1-1572 

ı&. --. 1 ~ av?!hd •a!t:r.:cttSW..a'* @* swısı 

fmtiyaz sahibi ve Başmu· 
han·iri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne~riyatı l:ıart: 
eden Yazı İşleri Müdü~ı 
Nasııhi BAYDAR 

Çankırı caddesr civarmd• 
Ulus Basımevinde basılmıştır 

BUGÜN GÜNDÜZ 
MADAM DUBARl 

Tatlı ve berrak sesile bütün dünyac - se• 
vimli yıldız Gitta Alpar'ın şai1eseri 

GECE 
Senenin en büyük filimlerinclen 

KLO. KLO 
MARTHA EGGERTH 

Matineler eskisi gilıi 2.45, 4.45, 6.45 

LAR 1 KULÜP ) 

BUGÜN BU GECE 

lNUMARALIHALK 
DÜŞl\iANI 

Richard Arle;1 - Virp,hıb r ... ,,~e 1 

Haydulfar.-. 1K:lr-ş: Y'' fdcm m;•u de. 
leyi can.iı bt~: SU':'tde ~.:ts•ı:..· edeıı ibrrl 

amiz Hlun. 


