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Ce evredeki siyasal görüşmeler 
Hab0 s lıarbı ve Ren 

' 
meselesi lıakkıudaki fraıısız ve iııo·iliz 

devlet adamlarınııı görüşleri hir},iı .. ini tutmı}ror 
o 

Habesistan s11lh. _, konuşmalarına başlamıya razı, 
buna yanaşacağa benzemiyor fak at it al ya 

Cenevre, 9 (A.A.) - B. Flanden 
düa aktam B. Edenle görüıerek Al
hlanyanın 19 martta takındığı vazİ· 
Yet Üzerine Lokarno devletleri tara
fından alınması lazım gelen karar hak
lunda kendisine gizli bir nota vermiştir. 

8. Flan<lenin tehzibleri 
Cenevre, 9 ( A.A.) - B. Flanden, 

Al11tanya Rende tahkimat yapmağa 
lcalkarıa Fransanrn Sar'ı işgal edece
ği lııakkında Deyli Telgraf gazetesi
hİa kendisine atfettiği beyanatı tek-
2i'9 etmektedir. B. Flanden, aynı ga-
2etea.in, kendisinin, Almanya Avrupa 
aisteaıine i"tirak etmek şartile Fran· 
•a-. alman mukabil tekliflerini mü
halcaıa etmek Üzere Cenevre konse
)İ•e birlikte girmeğe hazır olduğu yo-

(Sonu 3. üncü say/ada) 

Giiıulelik 

1Kt YII.DöNUl\lU 
N.A.KÜÇÜKA 

İnkilabçı Türkiye'nin genç ta
ri-de önemle anılmağa değer 
hirçok yıldönümleri vardır. Bu ta
rihlerd~n her biri sosyal ve sıya
aal hayatımızın yeni bir dönüm 
noktası olduğundan bunlan dai
ına tekrarlamak ve geçen haya
h•ızla timdiki hayat dütünüşle
rinıiz arasındaki geniş ve uzun 
mesafeyi daima göz önünde tut
ına.k lazımdır. Sekiz nisan şeriye 
ırıahkemesinin kalktığı gündü. 
On nisanda da teşkilatı esasiye
den din maddesi çıkarılmıştı. llk 
bakışta basit bir hadise gibi görü
nea bu iki vaka sosyal hayatımız
da olduğu kadar sıyasal hayatı
mızda da çok büyük ve esaslı iki 
inkilih noktasıdır. Şeriye mahke
ınelet"i: bizim asırlarca tabi oldu
ğumuz bir sistemin hak yeri idi. 
Osmanlı devletinin tanzimat ida
resi, memleketi yenile~tirmek is
terken her müessesenin hirihirine 
1.aP,lı oldui!unu ve inkılahlar an
cak ahenkli ve radikal oldukları 
Zaman bir mana ifade edebilece
ğini kavrıyamamıstı. Ceza kanu
nu çıktıktan ve fıkıh hükümleri 
nıecelle adıyla toplandıktan son
ra mahkemeler icin bir teşkilat ve 
Usul kabul etmek lazımdı. Ceza 
Ve hukuk muhakeme us1 ileri fran
sız usulü muhakemesinden alındı 
fakat bir sosyete için temel taşı 
olaa şahsi haller meseleleri yani 
nikah, hotanma, gaip, mefkud, va
siyet, miras itleri mecelle dışında 
kal•ıştı. Bunların da eski şeriye 
•ahkemeleri taraf mdan bakılma
sı İcab ediyordu. Her ne kadar ge
nel ltir bakışla bunların arasında
ki •azife ve salahiyet sınırları ay
l'ıbıuı gibi görünüyorsa da haki
katte öyle değildi ve daima mah
lre1t1eler arasında icind~., cıkılrnaz 
hit- kavga kaynağı -idi. işin ası) 
hıhaf noktası eğer iki tınaf rf\zı 
blacak olursa her mesele şeriye 
hıahkemesinde hakılabi lirdi. 

Şeriye mahkemeleri cok eski ve tas't hir usul içiııde caltc:.tığm,.:lan 
adıların verdini hükünılAr ve he

le valancı sahidlerin hali yalnız 
R'li1 'irıecek devil. ağlanacak dere
b~de haz•n idi. Bazı meseleler J""'-\· 

ıyetJeri itibariyle umumi us11lü 

]bıuhakeıne içinde husu~i bir usue t .. L• 
&gı olabilir. Fakat hakka var-

(Sonu 2. inci say/ada) 

Cenevre, 9 (A.A.) - Havas 
ajansının diplomatik muhabirinin 
bildirdiğine göre, 13 ler komitesi
nin dünkü görütmeleri, haheş me
selesinde fransız ve İngiliz görüş
leri arasında ayrılık olduğunu gös
termiştir. Fransa, harbın durma
sı için zecri tedbirlerin teklifi fik
rindedir. İngiltere ise İtalya ko
nufmaya yanaşmazsa zecri tedbir
lerin kuvvetlendirilmesini istemek·. 
tedir. 

ll<ıbt•:5for ~ullı ~ifrii 15m ('lt•ri m• 
girecekler 

Cenevre, 9 (A.A.) - Bu sabah B. 
Eden'le görüşen habeş delegesi 8. 
Mariam, B. dö Madariaga ile 8. Ave

nol da hazır bulunmak ~artiyle Habe
tistamn İtalya ile sulh konu,malarına 
başlamaya hazır olduğunu bildirmiş
,,e de, B. Eden'in ısrarı i;.,..,r ine niha

yet doğrudan doğruya J•- '·ıa ile gö
rüşmelere girişmeyi kabul e 1miştir. 

R. dö Madariaganın bitaraf müşahid 
olarak görüşmeleri yakından kolla
ması ihtimali büyüktür. İtalya bu ha

reketi kabul ederse görüşmeler haf. 
taya başhyacaktır. Bu takdirde İtal
yanın askeri harekatı hemen mi, yok

aa habeşlerle -anlaftıktan şggra mı 
durduracağı henüz bilinmemektedir. 

Romll m<ılıfillt•ritıin <lii.~iincl•l(•ri. 
Roma, 9 (A.A.) - Havas ajanın

nın bildirdiğine göre sıyasal müşa-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Fransız 
nıulıtırasıııın 

uyandıı .. dığı akisler 
Berlin, 9 (A.A.) - Havas ajansı bil. 

d;,·iyor: 

Dün akşama kadar, Fransız muhtı
rası hakkında resmi hiç bir fikir yürü. 
tülmemiştir. Hükümet bu muhtırayı he
nüz gözden geçirmemiştir. 

B. Hitler, Berhtesgaden şehrine git. 
miş olup dış bakanlığı ile teması muha. 
faza etm~ktedir. 

B. Fon Ribbentrop'un Berhtesga
den'e kadar gideceği yahud Kolonya'
dan doğrudan doğruya Bcrlin'e gelece· 
ğj henüz bilinmemektedir. 

Dünkü tek alman f:kri. Cenevre'de 
neşredilen, fransız mukabil tekliflerinin, 
şu sırada en hararetli devresinde bulu
nan fransız seçim savaşı emrinde kulla. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Bayan Afet 
Yarın Halkevinde bir 

konferans verecek 
Türk tarih kurumu Alaca Höyük ka

zıları hakkında kunıman asbaşkanı 8n. 
Afet tarafından Ankara halkevinde ni
san 'ın on birinci cumartesi günü saat 
17 de bir konferans verilecektir. 

"(TJ ; ll~,, un Dil 

YAZ--YAY 
«Güııes . Dil 

~ 
henze rlcriııiıı 

~f eorisi» csas!ı rına 
.. 

o·ore 
~ 

aııalizi 

l'ayla. }'aylak 
"Yaz" ve "Yay'' kelimelerinin 

".,, 1 dk .. mevsım an amm an çı an soz-
ler arasında en göze çarpan - son
radan "yayla'' şeklinde kısalmış 
olan - "yaylak" sözüdür. 

Bu kelimenin etimolojik şekli 
şudur: 

(J) (2) (3) (4) 
( ağ + ay + al -+ ak ) 

( 1) Ağ: Hararet anlamına ge
len ana köktür. Konsonu sonra
dan {y) ye değişmiştir. 

(2) Ay: Bu anlamı tayin ve ifa. 
de eden, tamamlıyan, isimlendi
ren ektir. 

Bu iki unsur birlikte olarak hu
sule gelen (ağ f ay = ağay = 
yay) kehmesi, bundan önce ana
liz ettiğimiz sözden ibarettir ki 
"hararetin tecelli eylediği mev. 
sim" yani "yaz'' elemektir 

(3) Al: Kelime manasını şa
mil, geni~. yaygın, gene) bir sa
hada mutlak ve umumi olarak 
anlatmaya yarıyan ektir. 

(Yay al yaval) hararet 
kendisinde tecelli eden mevsime 
ait ve müteallik olan bir şeyi sez
diren bir sözdür. 

( 4) Ak: Böylece mutlak ve u
mumi bir anlam olan (yaya/ j sÖ· 
zünü tamamlıyan, tayin ve ifade 
eden, isimlendiren sonektir. 

111. 
(Yay + al + ak = yaya/ak) 

sözünde (al) ın vokali düşer ve 
kelime (yaylak) şeklini alır. 

(Yaylak): sıcaklığın tecelli ey
lediği bir mevsimde alelıtlak bu
lunan yerin adıdır ki (yaylak) ve 
(yayla) sözlerinin asıl manası da 
bundan ibarettir. 

(Yaylak) sözünün sonundaki 
( k) konsonu ( ğ) ye çevrilince ke
lime (yay/ağ) olur ve zaten okun
mıyan ( ğ) de düııerek (Yayla) ke
limesi teşekkül eder. İkisinin de 
manası birdir. 

Sıcak mevsimlerde insanların 
ve hayvanların yayıldıkları yer
ler, umumivetle dağ sırtlarında 
bultın!\n otlak yerler olduğundan 
( ya,,la) sözü sonradan bu mana
ya da kullanılmı~tır. 

l'aymal.. - l'ayılnuıl,· 

"Yay'' sözünün başka bir anla
( Sonu 2. inci saylada) 

İJtanbul telef on 
sirketi sat ı alındı , 

İstanbul telefon şirketinin satın 
almma mukavelesi dün öğleden son
ra Bayındırlık Bakanlığında Ali Çe
tinkaya ile şirketin salahiyetli delege
leri arasında imza edilmiştir 

10 JSA~ 1936 ~l M \ 

Soıı lıaberler iicüncü 
..:» 

sayfamızdadır 
'"----.. --...--····-· ... ·----------· 

Hcrycrde 5 kunış 

Biiyiik dahi Koca Sinan dün 
_t\nkaraı11n kalbinde vasadı 

~ ~ 

3 

Hall{eviııdeki tört11n col{ canlı oldu-Sinanın 
-> 

şe ırimizde hir heyi{ eli dikilecek - Kültür 
Bal aııımızın rch;Iiği altıııdaki k~omite ilk~ 

toplantısını h ugün yapıyor 
Büyük türk sanatkarı Mimar Si- dis, diğer sanat ve meslek adamları, 

n<\nın 3 l8 inci yıl dönümü dün Hal · erkek, it adın, genç ve ihtiyar bütün 
ke'\'İntle güzel bir programla kutlan · ankar.-.lılar onu candan ve samimi tir 

Koca s:nan'ın B. Münür Hayri tarafın
dan yapılan madalyonu 

dı. Koca Sinanın sanat dehasına ina
nanlara Halkevinin salonu dar gel
mi~ti. Daha saat 17 de ayakta dura

cak yer kalmamıştı. Mimar, mühen-

\ 

ıezah5ı lf' andılar. 

Saal 17.30 da halkevi aı'.izel~r ko
mitesi Üyesi B. Uluğ toplantıyı açtı. 

Genç ıair Kamuran Bozkırın bir ıiir o
kuyacağını, mi
mar Necmeddin 
Emrenin sanat
karın hayat ve 

eserleri hak -
kında bir kon· 
ferans verece- " 
ğini haber ver

di ve aziz ölü

nün ruhunu ta
ziz için ayak

ta bir dakika 
susulmasını is
tedi. Büyük sa· 

lon bir dakika, 

bir tek kalp gi

bi çarptı. Derin 

~ 
Mimar B. Nec-

meddin Emre 

sessizlik saygı ve sevginin en büyük 
remzi oldu. 

Şair B. Kamuran Bozkır "Koca 
uata Sinanm türküaü'' tiirini he
yecan dolu güzel bir ifade ile oku
duktan sonra, serJıest mimar B. Nec
meddin Emre, Sinanm sanat ve husu
si hayatı, mimari ve teknik noktadan 

(Sonu 5. inci ıaylada) 

Sinan'ın güzel eserlerinden biri: Süleymaniye camii 

TeJ -Aviv ve Ş:ım sergileriııe gideıı levhalar 

B. Cclt:ıl Ba:yar, Tel-Aviv ve Şam panayu larıncia teşhir edilmek üzere Tüı ko

lis taralından hazırlanan levhaları, ambalaj edilmeden önce göz.den 
geçirirken (Ôteki resimler 6. ıncı sayfamız.'•) 



SAYFA 2 

'' Ulı s~, un n·ı Yazları 
(Başı 1. inci sayfada) 

mı ela "yayma, yaymak, yayılma, 
y.ı ılmak" sözlerinde görülür. 

Bu sözlerin anlamlarını bu se
rinin ilk yazısında saymıştık. Bü
tiin o manalar, genel olarak bir 
"hareket" mefhumunda toplan
maktadır. 

"Yay'' sözünün bu anlamlara 
delaleti bakımından ana köke bu 
"hareket'' manasını vermekle bü
w , .. bu kelimeler nn liz edilebilir. 

Kelimelerin etimolojik şek"lle
rini yazarak bu an lizi gö .. ter lim: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Yay [1] ağ ay -r • .+- • .+- • 
Yayr.a ağ ay . -!- ım ağ 

Yaymak ağ + ny t- . .+- ım + ak 

Yayılma ağ ay + ıl ım +- ağ 

Yayılmak: ağ f- ay + ıl + ım + ak 

( 1) Ağ: Hareket anlamına a
na köktür. 

( 2) Ay: Kelimeyi tamamlıyan 
ve isimlendiren ektir. 

Ana kökün konsonu "y" ye çev
rilip baş vokal de düşerek (yay) 
kelimesi çıkar ki bir hareketin 
ifadesinden ibaret olur. Fiilin as
li maddesi olarak (yay) ın mana
sı da budur. 

(3) il: Bu hareketin yaygın, en
gin, mutlak, umumi bir sahaya 
intikalini ifade eder ki bununla 
hareketi yapan süje veya objenin 
amili mutlak olarak gösterilmiş, 
fiil bir muayyen şahsa izafe elil
memiş olur. 

''L'' konsonunun - deskriptif 
gramerlerde "meçhul'' denilen -
faili belirsiz fiile delaletinin ma
nası da budur. 

Bu halde (Yayıl) sözü de bir · 
hareketin alelıtlak şekilde ifadesi 
olur. 

(4) im: Gerek (yay) ve gerek 
(yayıl) sözlerinin taalllık eyledi
ği süje veya objeyi gösteren un
surdur. 

(Yay -+- ım = yayım) bir süje 
veya obje üzerinde bir hareketin 
tecellisi demek olur. 

(Yayıl + tm - yayılım) bir sü
je veya obje üzerinde alelıtlak ve 
gayrımuayyen bir hareketin tecel
lisi manasını verir. 

(Yaylım ateş) sözündeki (yay
lım) da hundan ba.ka bir şey de
ğildir. Her yana şamil ve toptan 
olan umumi ateş hareketine (yay
lım ateş) derler. 

(5) Ağ, ak: Kelimeyi tamamlı
yan, manasını tayin ve ifade eden, 
kelimeyi isimlendiren ektir. Son
daki konson (ğ) olunca düşer; 
(k) olunca kelimenin isimleni§i 
daha keskin bir mahiyet alır. 

Bu analize göre, (yayma) ve 
(yaymak): bir süje veya obje ü
zerinde hareketin tecellisinin adı 
olmut olur. Bu süje veya obje me
sela bir hah veya kilim olursa, o-
nu düzlüğe sermek hareketi "ha
lıyı yayma, kilimi yay,;.,ak" sözle
riyle ifade olunur; hayvan veya 
insan sürüleri olursa onların bir 
saha üzerinde hareketlendiklerini 
''koyunları mer'aya yayma, tabu
ru avcı hattına yaymak'' sözleriy-
le anlabrız; eşya olursa bunların 
ortaya dökülüşünü "eşyayı ortaya 
yayn a (yaymak) " diye söyleriz; 
bir haber olursa "bu haberi yay
mak (yayma) " deriz. 

(Yayılma) ve (yayılmak) söz
lerine gelince, bunların da anla
mı (yayma) ve (yaymak) gibidir. 
Ancak bunda ara yere giren (l) 
elemanından dolayı hareketin fai
li mutlak ve umumi bir mahiyet 
almaktadır. 

[ll Bu kelimelerin morfolojik 
§ekil/erinde görülen yanyana (ay) 
/ardan biri Türk Fonetik esasına 
göre (ağ) olmak lazım gelir. işte 
bütün bu kelimelerde görülen 
konson değişmelerinin sebeple
rinden biri de budur. Tam analiz
de eski şekli sadece (ağ + ay) 
olmak ve ana kökün konsonu son
radan (y) ye çevrilmiş bulunmak 
lazım gelir. 

Not: 1. - Görülüyor ki (yay)
ın mevsim anlamı ve bununla ilgi
li üremeleri ana kökün "sıcaklık" 
mannsiyle izah edildiği gibi, hu
nun "sermek, döşemek, dağıtmak, 

k . . t . " serpme , neşır, ışna, amım ... 
manaları da ana kökün "hareket" 
anlamiyle izah olunmaktadır. 

Not: 2. - (Yay) sözünün ok 
atmağa mahsus eğri ve esnek alet 
ve "araba yayı, zemberek" anlam
ları da yine ana kökün "hareket" 
anlamiyle izah o.u'lur. Bu takdir
de (ay) eleManmda aynı zaman
da h"reketi ikaa yarıyan obje ma
nası da bulunmuş olur ve (yay) 
sözü, böylece ''bir hareketi tecelli 
et.tiren obje" manasına alınır. 

ra:lık - }'azfok· 

(Yaz) ın mevsim anlamından 
alınarak kullanılan "yazlık= say
fiye, sayfa mahsus", ''ya:zlak 
yazlıyacak yer" ve "yazlamak" 
sö7.leri de ''yayla" ve "yaylak" gi
bidir. Bunların etimolojik şekille
rini şö}·le gösterebiliriz: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Yaz : ağ+ ay+ az+ . + . + . 
Yazlık : ağ + ay + az + ı1 + . + ık 
Yazlak : ağ + ay + az + ı1 + . + ak 
Yazlamak: ağ+ ay+ az + ı1 + am +ak 

( 1) Ağ: Hararet anlamına ana 
köktür. 

(2) Ay: Ana kök anlamını te
celli ve tecessüm ettiren prensipal 
elemandır. 

(3) Az: Hararetin oldukça ge
niş sahaya intişannı anlatan . ya
hut, (ay) dan değişme olduğu tak
dirde, kelimeyi tamamlıyan - ek
tir [2]. 

· (4) il: Oldukça geniş sahada 
yayılmı~ olan harareti alelıtlak 
vasıflandıran ektir [3]. 

(5) Am: Süje veya obje göste
ren elemandır. 

( 6) l k, ak: Kelimeyi tamamlı
yan, tayin ve ifade eden, isimlen
diren ektir. 

Bu analize göre, (yazlık) ve 
(yaz.lak): "hararetin oldukça ge
niş bir sahada intişarmın alelıtlak 
lüzum gösterdiği şey" demek olur. 
''Yaz.lak" ve "yazlığa çıkmak" söz
lerinde bu "şey" bir ''yer" dir; 
"yazlık kuma§" sözünde "kumCJ§"· 
tır. 

(Yazlamak sözü de "hararetin 
o!dukça geniş bir sahada intişarı
nın alelıtlak bir süje veya obje Ü· 

zerinde gereğinin ifadesi" demek 
olur ki sıcak mevsimi bir yerde 
geçirmek manasiyle uyu~makta
dır [ 4]. 

I. N. DiLMEN 

[2J Bu "z" konsonundaki iki ih
timal, bu serinin evvelki yazıla
rında ..izah edilmi~ti. 

[3] Bu "l" elemanının bir rolü 
de kelimeyi İsimlikten sliatlığa 

nakletmektir. Bu fonksiyon bakı
mından "l", kelimeyi isimlendiren 
"k" ile karşılaşmaktadır. 

[ 4] "Yaz" sözünün "yazı" ve 
"yazmak" anlamlarını da yarınki 
}'azıda analiz edeceğiz. 

Samsun belediyesinin 
Belediyeler Bankasından 

alacağı para 
Samsun belediyesi Doyçe Banka e

lektrik malzemesi bedelinden borcu 

olnn 80 bin küsur lirayı birden öde· 

mek suretile bir itilaf akdetmek ü
zeredir. Belediye lazım gelen parayı 

belediyeler bankasından temin ede

cektir. 

BUGÜN 

inkılap Dersi 
Prof. Yusuf Kemal tarafından 

Saat 11.30 da Halkevinde 

verilecektir 

ULUS 

1 iç 
IST ANBU L TELEFONLARI: 

iki kayı) 
KAZU\I ÖZALPIN Aı 'NELER! 
VE BOLU l\1EBUSU B. MİTAT 

DENI..l ÖLDÜ 
İstanbul, 9 - Milli müdafaa baknnı

mız Kazım Özalp'ın anneleri bugün öl. 
dü. Y nnn törenle kaldırılacaktır. 

lstanbul, 9 - Bob mcbu&o.ı Hüseyin 
Mitat Denli dün gece sabaha karşr öl
dü. Cenazesi yarın sabah merasimle kal. 
dırılacakhr. 

Ut.ıs: Milli müdafaa b....kanımız Kn
ZJm Özalp ve yakın!ariyle B. Mita:I 
Denli'nin yakınlarının acılarını pay
laşır ve başsağı clilcriz. 

İstanbulun yol programı 
İstanbul, 9 - Bayındırlık b.ıkanlığı. 

nın emriyle belediyenin hazırladığı ve 
daimi encümenin taı<l:k etliği üç yıllık 
yol programı bugün umumi meclise ve_ 
rildi. Bu programa göre 936 tamiratile 
beraber 574 bin, 937 de 550 bin, 938 de 
366 bin lira harcanacaktır. 936 da Yeşil. 
köy iltisak yoluyla Çubuklu · Pa~abahçe 
ve lstinye iltisak yolları bitirilecektir. 

Bir profesörün tetkikleri 
İstanbul, 9 - Belgrad üniversitesi 

profesörlerinden Şenin Bayraktaroviç 
hazinei evrakta tetkikler yapmaktadır. 

Muamele vergisi etrafında 
İstanbul, 9 - Sanayi birliği umumi 

heyeti bugünkü toplantısında, muamele 
vergisinin cibayet usulünün iyi neticeler 
vermediği hakkında bir münakaşa yap. 
mış ve tadili teşebbüsünde bulunmak ü
zere idare heyetine salahiyet '\·erilmiş. 

tir. 

Bir duvar yıkıldı 
İstanbul, 9 - B·.ıeün Sirkecide bir 

duvar yılolmış altında bir yi:k arabası 

kalmıştır. Arabanın b:r atı ölmüştür. ö. 
tekinin ayağı kırılmış, arabacı hafif ya
ralanmıştır. 

Vilayetin 933 hesabları 
lstanbul, 9 - Şehir meclisi bugür.kü 

toplantısındn belediye \'e vilayetin 933 
hesap tetkik raporunu kabul etti. 

Mecburi lisan dersleri 
İstanbul, 9 - Üniversite talebele. 

rinden bir grupun mecb':.lrİ lisan dersle
rinin kaldırılması için kültür bakanlığı
na başvurma/arı ihtimali vardır. 

İzmirde bir mozayik 
bulundu 

İzmir, 9 (A.A.) - Burnuvamn ipekli 
k:.ıyu mevkiinde bir bağda "Opus Pes
selatum" nevinden altı ı·enkli bir moza
yik meydana çıkarılmıştır. Büyüklüğü 
110 metre murabbaına yakındır. incele. 

meler yapılmaktadır • 
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Yed ... k subay ve askeri mem:.ırlar ka
nununun 14 Üncü maddelerinin ikinci fık
rasında yazıldığı gibi ihtiyat s.ıbayların 
talim ve terbiye maksadiyle ve her iki 
senede bir en çok 45 gün devam etmek 
üzere Bakanlar meclisi karariyle çağı. 
rılmaları gerekli iae de kanunun bu hük
münün tatbikine bugüne kadar bütçe 
dolayisiyle imkan bulunamamıı idi. Hü. 
kümet bu dafa muayyen bir formül i
çinde bü hükmün tatbikine imkan gör. 
müş ve bu formülün kanun haline gel. 
meıi için hazırladığı projeleri dün Ka
mulaya vermiıtir. 

Bu projelerle yedek subaylardan 
devlet ve devlete bağlı müesseselerde 
memur olanlar esasen maaş almakta oL 
duklarından iki senede bir talim maksa
diyle çağınldıklan zaman dairelerince i. 
zinli sayılarak maa,lannı dairelerinden 
tam olarak almaları, serbest meslek sa. 
hiblerine de rütbelerine göre maaşları
nın milli müdafaa bütçesinden verilmesi 
temin edilmektedir. ihtiyat subaylarsnın 
bulundukları yerlerden garnizonlara sev. 
kinde harcirah adıyla bir para verilmi
yecck yalnız zaruri masrafları ödene

cektir. 
Bundan başka hükümet gerekli se

bebler projesinde, talime çağırılı:ıc. k 
yedek subaylarmın hepsinin birden ça
ğırılmaıının mümkün olamıyacnğı için 
sınıf, rütbe ve doğumlarına göre orda
nun maayyen talim safhalarında h r yıl 
bir kısım çağırılacağını tnsrih c • _rek 

dairelerdeki işlerin bu yüzden aksamı
yacağına işaret etmektedir. 

Hükümetin bu maksadla hazırlayıp 

Kamulaya verdiği projelerden birinde 
maaş kanununun 13, 24 ve 25 inci mad
delerinin değiştirilmeıi istenmektedir. 
Layihada 13 üncü maddenin şu şekilde 
değiştirilmesi teklif ohınmaktadır: 

"Ücretle müstahdem olanlara is
tirahat ve meııalihi zatiyelcri için se-

nede nznmi 15 gün ve raporlarla ta
ayyün eden hastalıklarmdnn na~i j. 

ki ay mezuniyet verileceği gibi 1076 
numaralı kanunun 14 üncü maddesi
ne göre subay ve askeri memurlar· 
dan hazerde talinı ve manevra için 
çağırılanların bu müddetleri için Üc• 
retleri dahi dairelerince tam ola• 
rak İta olunur. Vazife emasmda bir 
kaza neticesinde hastalanarak vazİ• 

fesi ba§ına gelemiyenlerin Ücretleri 
hakkında memurin miııillu muamele 
olunur. Mukavelename ile istihdaın 

olunanlar bu hususta mukavelena" 
melerindeki §artlara tabidirler • ., 

Aynı layiha ile 24 üncü maddenin 
ba§ına "seferberlikte" kaydmm f. 
laveıi istenmekte ve 25 inci madde• 
nin şu tekli alması teklif edilmekte .. 

dir: 

"Talim ve manevra münasebetile 
silah altına alınan memurların, askeri 

rütbeyi haiz olsun olmasın maaıları 

mensub oldukları daire ve devlete 
bağh müesseselerce tam olarak veri

lir. Serbest meslek erbabından bulu· 
nanların talim ve manevra için ordu
da kalacakları müddete aid rütbeleri· 
ne göre maa§lan, kıtaya iltihakları 

tarihinden itibaren milli müdafaa ve

kaleti büdcesinden verilir.,, 

Diğer bir layiha ile de bükümef 
Kamutaydan ihtiyat gubay ve a keri 
memurlar kanununun 19 uncu mad
desinin de şu şekilde değiştirilmesini 

İstemiştir: 

"Seferde hizmete ve hazerde u
mumi manevralara çağırılan ihtiyat 
subny ve askeri memurların celp ve 
terfilerinde muva:z::zaf subnylar mi
silHi harcirnh verilir. Hazerdc taJim 
maksadiy)e cağırılanlara yalnız yol 

masrafı verilir.,, 

1\ oskova devlet tiyatrosu artistleri 
Türkiye için radyoda l{onser verecekler 

Mcskova, 9 (A.A.) - Devlet büyük 
Akndem.ik tiyatrosu artistleri, Türkiyeyc 

geçen sene gelişlerinin yıl dönümü do. 

layisiyle 12 nisanda radyoda Türkiye i

'.;in büyi\k b:r konser ,ereceklerdir. Tür

kiye için konser, 1724 metrede Komin
tern istasyonu ile neşrolunacaktır. Bu 
konser, 12 nisanda Türkiye saati ile 

saat 20 de başlıyacak ve bir baçuk saat 

JiÜrecelctir. 
Konserin programı şudur: 
Piyanist Oborin: Glük'ün melodisi, 

Şopen'in balladisi, Tauııik'in Şu~n'dan 
kaçakç1&1, List'in Knmpanella'sı. 

Opera mugannisi Nortsov: Çaykovs. 
ki'nin Pikvaya dama o?crasından Eletz. 
ki'nin aryası, Çaykovski'nin Yolanda o
perasından Robcrt'in aryası, Çaykovs
ki'nin "Gürültülü balo ortasında" ıar• 

kısı. 

lI\I YILDÖNÜ) U Opera muganniyesi Maksakova: 

(Başı 1. inci sayfada) • 

mak için tanıamiyle ayrı ayrı dü
şünüş ve kıymet veriş l~zlarına 
malik olan iki aykırı sistemin yan. 
yana yaşaması ve hatta icabında 
her ikisinden biribirine tamamiy
le zıd ayrı ayrı hükümlerin çıka
bilmesi bir devlet hayatı ve hay-
siyeti için korkunç bir tehlike idi. 
Artık manası kalmamış ve yaşa
yış kabiliyeti yeni sosyetemizin 
dinamizmi karşısında sönmüş o
lan bu müstehasenin yıkılması 
sosyal inkılabımızın başlangıcı 

sayılabilir. işte din hükümlerinin 
teşkilatı esasiyeden kaldırılması 
bu hareketin tabii bir neticesidir. 
Çünkü teşkilatı esasiyede bu hü
küm durdukça şeriye mahkemele
rini hukuktan kaldırılmış saymak 
çok mütküldür. (Din) vicdanlarda 
saklanması lazımgelen mukaddes 
bir emanettir. Sosyal hayatın gi
dişlerine ve onun kendisine mah· 

sus anlamlarına karışmağa hak
kı yoktur. Zaten onu her şeyle il
gili kılmak isti yen sof talar dinin 
sosyal hayat karşısındaki fonksi
yonunu anlamıyanlardır. Softalar 
dine kendi ba -ımlarında.n mana 
vermeğe o kadar alışmış ve onu 
o kadar fena kullanmışlardır ki 
337 yılında Konya'da vali vekilli
ği y:ıprnış olan Konya merkez lra
d!sımn tahta kurularını "Ş:mşiri 

şeriati garra" ile tehdid için gön
d~rd' ği (müraselei şer'iye) bun
dan henüz daha on beş yıl önce 
y ılmış bir deliliğin şaheseriydi. 

Türk ulusunun iyi duygu ve 
isabetli düşüncelerinden doğmuş 
olan türk inkılabı karşısında bun
lnrın yaşama.sına imkan yoktu. 
Bunlar devrildikten sonra onu
müzde yepyeni ufuklar açıldı. Ve 
onun içindir ki on bet yıl evelkin
den yüz elli yıl ilerdeyiz. 

N.A.KOCOKA 

Mussoraki'nin Kovaşina operasından 

Marta'nın aryası, Rimski - Koraakof'un 
Snegaroçka operasından Lelia şark1111• 
Bize'nin Knrmen operaııından Knbancra , 

Viyolonist Ostriyak: Saint - Saens'• 
in Kappiçiosso rondo u, Dvonrk'ın ü .. 
çüncü Slav dansı. 

~ 
Opera mugannisi Jadan: Rahınanl .. 

nof'un Genç çingene ınrlmı, Çaykovski' 
nin "Bir kelime ile bildirmek iateriın11 

şarkısı, bir Floransa şarkısı. 

Opera ınuganniycsi Barıova: Rims
ki • Korsakof'un Scnegüroçka operasın
dan Snegüroçkanın aryası, Rimski - Kqr. 
sakof'unGüle aşık bülbül şarkm ve türk 
çe olarak Aliabiev'in bülbül şarkm. 

Opera mugannisi Pirogov: Çaykovı
ki'nin Çılgın geceleri, Volga kayıkçıları 
halk şarkısı, Borodin'in Prensiger ope. 
rasından Galitzki'nin aryası. 

Piyanoda Makarof: 

Konserden önce devlet tiyatrosu i. 
kinci direktörü Arkanof, ufak bir lütabe 
irad edeaktir. 

MoakoTa, 9 (A.A.) - 12 niuncl.ki 
konser kısa Tulümevç istasyonuyla da 
verilecektir. TuJümevç 50 metredir. 
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iT AL YAN .. il ABES HAltBI 
' 

İtalyanlar Dessie yolunda 
• 

Cenupta bes, «Ün dür col{ siddetli 
~ ..> ' 

bir harh oluyor 
ltalyanlar Dessie'ye doğrıı ilede

meğe devam ediyorlar 
Londra 9, (A. A.) - Royter bil

diriyor: 
Eritre kaynaklarından gelen ha

berlere göre, Dessie'ye doğru italyan 
ileri hareketi son muharebeler
denberi habe;ler tarafından hiç 
hir mukavemetle karşılaşmadan 
devam etmektedir. 

Esasen öteki İtalyan silahlarının 
en ilerisinde gitmekte olan italyan 
tayyare kuvvetleri, en ufak bile olsa 
göriilen bir habeş toplantılarını bom
bardmıan ederek ve bunlar üzerine 
nıaltıinalı tüf ek ateşleri açarak arka
dan gelenler için yolu tam surette 
temizlemektedir. 

J' elfohdm lmvvetlerin'den 
haber yok 

Veliahd kumandasında şimale doğ
cu ilerlemekte olan habeş kuvvetin
den yeni hiç bir haber yoktur. Esa
sen bu kuvvetin Dessie'ye doğru in
kişaf etmekte olan italyan ileri hare
ketine engel olabileceği sandmamak
tad.. 

İtalyan yerli askerler kolunun ile
ri krtaJarı, Kuoram'm 50 kilometre 
cenubunda ve Dessie'ye 125 kilo
ınetre kadar mesafede Kobbaü - Kob
ba adlı yere varmışlardır. 

T sana gölü civarından gelen üçün
cü italyan kolordusu ile şimalden ge
len öteki italyan kolu, sanıldığına gö
re, Magdala'ya doğru istikamet al
nuşlardır. 

Eli ,<iiluh tutan lıerl.-es 
cepheye gidiyor 

Habeş hükümeti ise, Kuoram'm 
İtalyanlar eline geçtiğini inkar et
mektedir. Habeş hükümeti, ayni za
manda, Adisababa ile hükümet mer
kezinin şimalindeki bölgede ne ka· 
dar eli silah tutabilir kimse var ise 
hepsinin hemen cepheye hareket et
mek üzere emir aldıklarını bildirmek
tedir. 

İtalyan tayyareleri şimal bölgesine 
Sinapiş gazları atmışlar ve bu su
retle çoğu sivil olmak üzere bin
lerce kişinin vahim surette yara
lanmasına sebep olmuşlardır. 

O~aden ceplıe.'iinde 
Ogaden cephesinde İtalyan 

tayyare bombardımanları devam 
etmektedir. Öğrenildiğine göre ge
neral Graziani'nin harekete geç
mesi için her şey hazırdır. Yalnız 
ınotörlü kuvvetlerin normal tarzda 
ilerlemeleri için yerlerin kuruması 
beklenmektedir. 

Bütün cephelerde itilyan işçi 
kolları yeni yollar yapmakla uğ
raşıyorlar. Bir çok yerlerde asker
ler de bu işçilere yardım etmekte
dirler. 

1'ayya,-e korlw!\tt 
Adisababa, hükümet merkezi

nin bombardıman edilmiyeceğine 
dair olarak İtalyanların verdikleri 
teminatı büyük sevinçle karşıla
nuştır. Binlerce kadın erkek ve 
çocuk dünkü geceyi, çadır parça
lariyle pek de tam suretle muhafa
za edilmeksizin açıkta ve A<lisa
baba civarına yağan sürekli yağ
nıurlar altında geçirmişlerdir. 

Maskeden gefen gaz hikayP~i 
Londrada salahiyetli mahfil

ler İtalyanların, en modern maske
lerden geçen ve bir kaç dakikada 
ölüme sebebiyet veren bir gaz kul
landıkları hakkındaki Adisababa 
haberini pek doğru bulmamakta
dırlar. Eksperlerin söylediğine gö
re, bu. tarzda bir gaz Londrada 
bilinmediği gibi İtalyanların böy
le bir gazı yakınlarda bu!muş ol
lll<' ları ihtimali de yoktur. Muhte
nıe l olan bir şey varsa o da habeş
ler:n iyi filtre tertibatını haiz ol
nırran eski model mask~ler kul
la· ~3.kta olmalarıdır. 

llab~:ıistana boymw italycm 
askeri gidiyor 

Roma, 9 (A.A.) - Dün İtalya 
ve Kolombo vapurlariyle 3000 as
ker doğu Af rikasına hareket et
miştir. Bu sabah kal~an Zigu~in 
vapuru da doğu Afrıkasına 81 ı.n
ci piyade alayını götürmektedır. 

Gabre - Darre civarında şiddetli 
bir muharebe oluyor 

Adisababa, 9 (A.A.) - Bura
ya gelen haberlere göre, ~enub sı
nırında Gabredarre cıvarında, 
Birkos'da beş gündenberi şidde~li 
bir muharebe cereyan etmektedır. 

Her iki taraftan da çok fazla 
ölü vardır. Muharebenin neticesi 
hakkında henüz kati bir haber 
yoktur. 

Sassabanech ve Daggabur dün 
İtalyan tayyareleri tarafından bom
bardunan edilmiş ve mitralyöz a
teşine tutulmuştur. Fakat askeri 
kayıpların ehemiyetsiz olduğu söy
lenmektedir. 

Mare;Jal 8adoglionun telg,-afı 
Roma, 9 (A.A.) - Mareşal 

Badoglio telgrafla bildiriyor: 
Gondar bölgesinde şeflerle ma
halli eşrafın başeğmesi ve halkın 
karşılama tezahürleri devam et
mektedir. 

Tayyareler, düşmanı kovala
maya faaliyetle devam etmekte 
ve cenuba doğru yürüyen İtalyan 
kollarını iaşe etmektedirler. 

ltalyan t<l)'yareleri Koram'a 
inecekler 

Kor8.D1, 9 (A.A.) - Stafani: 
İtalyan tayyareleri bugün şimal 
cephesinin yeni bir üssünü teşkil 
edecek olan Koram hava meyda
nına ineceklerdir. 

Son ileri hareketler üzerine, 
levazım hizmetleri Meidmeraya 
gönderilmiştir. Harekata giren kı
talara on ikişer günlük yiyecekle 
beraber ağır silahlar için 10000000 
fişek, 160000 el bombası, 45000 
havan mermisi 75000 top mermisi 
ve yüzlerce kental yiyecek dağı
tılmıştır. Otokarlar muhtelif eşya 
ve levazım ile ağız ağıza doludur . 

Aşangi luırbuıuı bilançosıı 
Roma 9, (A. A.) - Mareşal Ba

dogliyonun bir raporuna göre, Aşan
gi gölü kıyılarmda vukubulan muha
rebedeki İtalyan zayiatı şudur: Ölü: 
21 subay, 86 asker ve 240 askari. 

Yarab: 49 subay, 269 asker ve 
699 askari. 

Düşmanın zayiatı, tesbit edileme
mekle beraber, binlercedir. 

Lord Stanhop diyor ki: 
""Her nıilll't ll.endine diişen me
suliyeıi yiil.:lenmedili<;e milletler 

cemiyeti ı•erimli bir lıarekcı 
yapanuız .• , 

Londra, 9 (A.A.) - Dün akşam 

lordlar kamarasında ikinci defa söz a
lan Lord Stanhop bilhassa demiştir ki: 

"- Millet/er cemiyetini kuvvetlen. 
dirmek, her milletin kollektif güvenlik 
için lüzumlu olan müdafaa işlerine taın 
bir surette yardım etmesi demektir. 

Bugünkü vaziyetten bazı devletler 
' hele küçük olanları ötekilerinden daha 

fazla faydalanmaktadırlar. Bunlar öyJe 
samyorlar ki, Kendileri biç bir yardım
da bulunmasalar bile büyük devletler 
nasıl olsa onların güven1iğini koruya. 
caklardır. Halbuki bu yanlış bir düşün
cedir. Her millet, tam surette mesuli
yetini yü!<!en>n"~ikçe, milletler cemiyeti 
verimli bir kolkktif hareke?tte buluna. 
maz." 

Bundan sonra son olarak söz alan mu
ha(azakar Loı·d MansfieJd, Versay ve Tri 

anon andlaşmaları, tamamen ilga veya 
radikal surette değiştirilmezse, Avrupa'
da hiç bir zaman sulhun kurulamıyaca
ğmı bildirmiştir. 

DIŞ 

Cenevredeki siyasal g ()rüşmeler 
: Başı 1. inci sayfada) 

lunda sözler söylediği hakkındaki id
diasını da tekzib etmektedir. 

B. Flanden Fransanın Almanya i
le görüşebilmesi için Ren'in işgali i
le bozulan arsıulusal kanunun canlan
dırılması şart olduğunu söylemiştir. 

fngiliz mahfilleri de B. Flanden'in 
Lokarno meselesi hakkında Almanya 
ile olan görüşmelerin sona erdiği yo
lunda kati ifadeli bir nota verdiğini 

tekzib etmektedirler. 

Nihal saflıa ne zaman? 
Lokarno görüşmeleri yarın B. Van 

Zeeland buraya gelmeden önce nihai 

safhaya giremiyecektir. 

I n '!İliz - fr<msız .sıifrii~ ayrılığı 
İngiliz gazetelerinin Cenevre mu

habirlerinin bildirdiklerine göre fran
sız ve ingiliz görüşleri arasında geniş 
tezadlar vardır. Fransa Almanyanın 

Lokarno tekliflerini reddettiğini ileri 
sürmekte, İngiltere ise uzlaşma yo
lunda gayretlerine devam etmekte
dir. 

! tal-yan mahfillerin(le 
Roma, 9 ( A.A.) - Roma sıyasal 

mahfilleri, ftalyanm yarın Cenevrede 
yapılacak olan Lpkarno devletleri 
toplantısında uyanık ve ihtiyath dav

ranacağını söylemektedirler. 

B. Fon Ribbentrop 'difollil 
Londra, 9 (A.A.) - B. Fon Rib

bentrop tayyare ile Berline dönmüş
tür. 

Devlet adamlarının 
yolculukları 

Varşova 9, (A. A.) - 8. Van 
Zeeland'm paskalyadan hemen son
ra buraya gelmesi bekleniyor. Ziya
ret tarihi henüz tesbit edilmemiştir. 

Lehistan dış bakanı Peşteyi 19 ni
sanda ziyaret edecektir. 

Dış bakanı B. Bek Belgrada nisan 
sonunda veya mayısın ilk günlerin
de bir yolculuk yapmağı düşünmek
tedir. 

Norveç dış bakanı B. HaJdvan 
Koht yakında buraya gelecektir. 

İki bulgar komi tecisi 
serbest bırakıldı 

Sofya 9, (A. A.) -Alman ajan
sı bildiriyor: Hüküınet, Makedonya 
ihtilalcilerinden olup 1934 yılından
beri süel hapisanede mahpus bulu
nan Jordan Şatrofof ile Kiril Dranf go
fun serbest bırakılmasını emretmiş
tir. Bu suretle bütün Makedonyalı 
mahpus1ar şimdi serbest bırakılmış 
olmaktadır. 

SOVYET - MOGOL ---
PAKTI {)ZERİNE --·----

Çinin protestosuna 
sovyetlerin verdiği 

cevab 
Moskova, 9 (A.A.) - Gazeteler, 

sovyet - mogol karşılıklı yardım pro-

tokolunun imzası dolayisiy)e Sovyet 
Rusya ile Çin cumuriyeti hükümeti ara
sında teati edilen notaları neşretmekte. 
dirler. 

Çin protesto notası, bu protokoJun 

Çinin bu topraklar Üzerindeki hakimi

yet hakkı ile telif mümkün 

olmadığını ve aynı zamanda 31 mayıs 
1924 Sovyet Rusya • Çin andlaşması
na da aykırı bulunduğunu ileı·i sürmek

tedir. 

Bu notaya B. Litvinof'un verdiği ce

vab, Çin görüşünü reddetmekte, gerek 

bu protokolun ve gerek bu protokol te. 
ferruatının Çinin hükümranlık hakkına 
aykırı bulunmadığını ileri sürmektedir. 

Sovyet notası, aynı zamanda bu proto

kolun 1924 andlaşması ile bir tezad teş
kil etmediğini ve 1924 andlaı-masının 
şimdi meriyette kalmakta dev~m eyle
diğini tebarüz ettirmektedir, 

hidler, 

(Başı 1. inci şayfada) 1 
ltalyanın 13 ler komitesinin 

rulmuştur. 13 ler komitesi baıkanı 
ile muharib devletler delegeleri 
arasmda müzakereler Cenevrede 
devam edecektir 

istediği gibi, askeri harekatı 14 ni

sanda durdurmasının pek de muhte
mel olmadığı fikrindedirler. 

ltalyanın vereceği cevabta şu nokta
lardan bahsolunacağı sanılmaktadır: 

1 - Muhasemata başlıyan habeş or
dusudur. 

2 - l tal yanlar işgal ettikleri yer
lerde kurtarıcı gibi karşılanmaktadır. 

Yerli halk, Negüsün askerlerini kova
lamak için İtalyanlara yardım etmekte
dir. 

Gene iyi haber alan Roma mahfille -
rinin söyledikJerine göre 1 talya zecri 

tedbirlerin şiddetlendirilmesine karşı 

mukabil tedbir alacaktır. Bu mahfiller 
1 talyanın siyasal durumunu değiştirdi-

ğini ve gerekirse Avusturya ile daha sı

kı bir işbirliğinden kaçınmıyacağını, A

vusturyarun yeniden silahlanmasının i

se l tal yayı Almanyadan ayıran engel1eri 
çok azaltacağını söylemektedirler. 

Sulh göriişmeleri hal.-1.-ında 
son vaziyet 

Cenevre, 9 (A.A.) - B. Ma
dariğa ile Baron Aloizi arasın-
da barış göruşmeleri meselesi hak
kında bu akam saat 19 da bir ko
nuşma yapılacaktır. 13 ler komite
sinin paskalyadan önce 21 nisana 
kadar geri bırakılması prensip ba
kımından göz önünde bulundu-

İngiliz - Mısır 
görüşmeleri 

Londra, 9 (A.A.) - Lord Kranborn, 

kendisine sorulan bir suale cevaben 
PaskaJyadan sonraya bırakılan İngiliz -
Mısır görüşmelerinin dostLık ve karşı. 
hkh bir anlaşma içinde cereyan etmek
te olduğunu ve fakat henüz beyanatta 
bulunulması uygun olacak bir safhaya 
girmediğini söylemi~tir. Lord Kranborn, 
görüşmelerin ilerlemesinde bazı engeller 
bulunduiu hakkındaki şayialardan kat'. 
İyen haberi olmadığını söylemiştir. 

---··----
Kısa Dış Haberler 

* Londra, - 8 - 9 nisan gecesi 
Londra üzerinde süel hava taarru
zu tecrübeleri yapılmış ve ışıkları 
söndürülmüş olan şehir üzerinde 
yapılan bu manevralara sivil tay

yareler de girmiştir. Manevralar 
temmuz nihayetine kadar tekrar 
)anacaktır. B. Nevil Çemberleyn 
1936 da askeri tayyarecilik ıçın 

munzam olarak 15 milyon in
giliz lirası harcanacağım söylemiş 
ve paskalyadan sonra deniz mun
zam masraflarını da bildireceği
ni ilave etmitir. 

* Los Ancelos, - Çin bir fab
rikaya 31 tane bombardıman tay
yaresi ısmarlamıştır. 

* Bürüksel, -B. Van Zeeland 
parlamentoda, silahlanma yarışı
nın bir ölüm yarışı olduğunu anlat
mak için arsıulusal görüşmelerde 
elinden geleni yapacağını söyle
miştir. 

* Meksiko, - Meksiko V erak
rüz ekspresine, bazı seçim 
namzedlerine karşı yapılan komp
loda 13 kişi ölmüş ve 18 kişi yara
lanmıtır. 

* Budapeşte - Iloma konf ('
ransında verilen karara uygun ola
rak, İtalya, Avusturya ve Maca· 
ristan delegeleri paskalyadan son
ra Romada toplanarak ekonomik 
meseleleri görüşeceklerdir. 

~:: Londra, - Deyli Telgrafın 
yazdığına göre İngilterenin Akde
nizdeki üslerini korumak için hu
susi tedbirler almmıştır. Maltada 
90 subay hava kurslarında talim 
görmüşlerdir. Akdenizin kıyı mü
dafaası tertibatı en mükemmel 

Zehirli ve habeş zulümleri 
meselesi 

Cenevre, 9 (A.A.) - Harb kanun

larının ihlali işini gözden geçirmek ü

zere dün kurulan hukuki komite ra
porunu hazırlamış ve meselenin ince

lenmesinin konseye aid olduğuna ka
rar vermiştir. 

Öğleden sonra l 3 ler komitesi tcp
lanarak zehirli gaz meselesi hakkın
da gÜrÜ!'mÜştür. Hukuki komisyon 
raporu bu hususta tenvir mahiyetin
de görülmemektedir. 

R. Edenin miihim bP.~·art:ılı 

İngiliz kaynağından gelen haber
lere göre B. Eden komite toplantraın
da mühim beyanatta bulunmuf, ze
hirli gaz meselesi hakkında bir hu
kukçular raporunun bulunmamasmm, 
milletler cemiyetinin zehirli gaz işi 

gibi çok ehemiyet)i bir mesele ile uğ
rasmasına engel olmaması gerekece
ğİl'Iİ söylmeiştir. 

13 ler komitesi gÖrÜsmelerden son
ra İtalyan ve habeş hüki.imetleri.ne mü
racai\ tta bulunarak, komiter:in b:ı.zı 

arsmlusal hukuk h ükümlerinin iki 
hükümetçe çiknendiği hakkında kar
şılıkı olarak yapılan tebliğlerden ma· 
lıimat aldığını bildirmis, bunlarm se
beb olduğu galeyana işaret ederek, 

iki hükümeti ilerde bu gibi prensiple· 
ri çiğnememeye çaibrmıştır. Komite, 

iki memleketten, umumi galeyanı ya• 

tıştrracak şekilde garanti alacağını 

ummaktadır. 

ltalyarı mulıtıra~ı 
1 tal yan bükümeti B. A venola bir 

nota göndermiştir. Bu notada Adisa• 
babaya bir hava hücumu yapılmadığı, 

İtalyan tayyareleri Adisababadan a• 

teşle karşılandığına ve iki tayyareci 
ağır yaralandığına göre burasının a

çık şehir olmadığı; habeşlerin arsıu

lusal andlaşmalarla yasak edilmiı 

mermiler kullandıkları, İtalyan yara• 

lılarile ölülerine vahşice muamele yap 
tıkları ve bir İtalyan seyyar haatane· 

sini bombardıman ettikleri yazılıdır. 

Japon dış bakanı 
çekiliyor 

Um um i valiler arasında da deği· 
şiklikler yapılacak 

Tokyo, 9 (AA.) - Domei ajanaının 
bildirdiğine göre, dış işleri bakanı B. 
Şigemitsu sıhi sebeblerden dolayı istifa 
edecektir. B. Şigemitsu, hastalığı geç
tikten sonra büyük elçilikJerden birine 
tayin olunacaktır. Dış işleri bakanlığı. 

na, bu bakanlığın Amerika işleri dairesi 
genel direktörü B. Horisşi'nin geçeceği 

söylenmektedir. 

Gene Domei ajansının bildirdiğine 

göre, Kora, F ormoz, Sahalin ve Pasi!' k 
adaları umumi valileri yakmda istifa e-

decekJerdir. Bunlann yerlerine amiral
lar. genel vaü olarak tayin olunacaklar
dır. Çünkü adaların idaresi deniz bakan
lığına bağlanacaktır. 

dereceye götürülmüştür. Gene ha
va müdafaası için bir takım kru
azörler gayet iyi bir ~ekilde tec
hiz olunmuştur. Maltadan başka 
yerlerde de yeni üsler kurulması 
düşünülmektedir. 

* Cenevre, - B. Flanden bu 
sabah, Türkiyenin Paris e~çisi B. 
Suad Davaz'la görüşmüştür. 

"lll.l.1..ll...IT.ll.l.l.1.1.1.11111 .. 

Size çocuğu düşündü
recek hafta:nn haş:an~ı
cıdır. 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
Yapılan ve bozulan muahedeler 

21 mart 936 tarihli Literary Digeıst 
dergiainden: 

indirdiği en büyük darbe 7 mart 1936 
da askerlerini Ren askerlik - dıtı böl
geye göndermek suretiyle olmuştur. - ... --- ~ 

YENi ROMA ANLASMALARI 
Büyük harb bitince sulha susamıı 

olan milletler bir takım muahedeler 
yaptılar. Bunlar 28 haziran 1919 yı
lındtl müttefiklerle Almava arasm· 
da Versay muahedesinin imzalanma
siyle l>..aılamı§trr. 

Çünkü Verıay muahedenamesinde 
Almanya böyle bir hareketten men• 
ediliyordu. 

L'Europe Nouvılle mecmuasında 

4'lbert Moıuset yazıyor: 

Roma'da, BB. Musolini, Şuşnig ve 
Cömböt arasında yapılan görüpnele
rin neticeleri Avnıpa kamoyuna ol
Clukça gösterişli bir tekilde arzedildi. 
Bir "Tuna kilidi'' nden bir "Roma 
anüsellesi" nden bir "Orta anlaşma''· 
ifan aöz açılıyor. 

Bu teşbih ve istiarelerde nasıl bir 
hakikat hisaeai vardır? 

23 mart günü Romada imzalan
mıı olan protokollar biribirine olduk
ça zıd bir endişeler kompleksini ak
aettirmektedirler. Bu protokolları 
İcab ettirmit olan sebeb, resmi olarak 
117 mart 1934 tarihli "üçüz'' uzlaş

maların yeni badiaelere intibak etti
rilmesidir. ltalya'nm, ekonomisinin 
anuvazenesini bozan ve parasmın va
myetini sarsan bir dıt buhranın en 
laararetli zamanmda, prensip itiba
riyle Tuna ekonomisinin organizas· 
yonuna yarıyacak anlatmaları tazele
mek gibi bir ite girişmesi hayretle 
kartılanaa gerektir. 

Mart 1934 de mevzuu bahsolan 
beydi? Ekonomik otartiye kartı hare
kete seçmek ve daha 1931 Brocchi 
uzlatmalarmda mevcud olan çalııma 
prensiplerini tatbik mevkiine koy-
1nak. Bu memorandum, Streza karar
lanm genitleterek, iki taraflı anlat· 
malarla Ye zirai memleketlere zahi
releri, Avusturyaya endüstriyel mah
sulleri için tercihi muamele yapmak 
auretiyle Tuna ekonomisini ferahlan
lbrmak lüzumu neticesine varıyordu.• 
Bu vesikada i)9 nokta ayrılabilir: St
reza konferansının yalnız zahirelere 
hasrettiği avantajların Avusturya için 
endüstriyel mahsullere de tetmili; 
Tuna havzannm dıtansmda bulunup 
Tuna devletleriyle olan ekonomik 
ınübadeleleri aleyhlerine açıkla neti
celenen devletler lehine mütekabili
yet eaasmm konulması, ki bu vaziyet
te olan tek devlet ltalyadır. 

14 mayıs 1934 de, üç uzlaıma, 

mart protokollarmı tatbik aahaama 
koyuyordu. Bu uzlaşmalar İtalyan ka· 
ınoyuna mutedil bir nikbinlik hansı 

içinde sunuldu. Vücuda cetirilen ne 
hir blok, ne de bir sümrük birliii 
idi: sadece 60 milyon nufuala üç 
memleket arasında hini bir anlatma. 

Ve hakikaten de, üçüz uzlafma
lann, Tuna mübadeleleri Üzerinde 
çok mütevazi hir tesiri ıörüldü. Bu 
uzla...-a, diğer memleketlerin muh
temel ittiraklerine açık bırakılmıt ol
maama rağmen yalnız bu üç devlet 
araamda mer'i kalmakta devam etti. 

Macar endüstri mahfilleri bunda ken· 
di menfaatlerj için bir tehlike görü· 

yorlardı. Bizzat Avusturya bile, ltal
ya tarafmdan kurulmut olan konten
jan sistemi meriyete geçtikten sonra, 
çıkan güçfüklerden ıikayet etti. 

Bir kelimeyle, bu tedbirler pek 

Tefrika: No: 61 

sathi idi. Geçen haftaki uzla§malar
da ancak bu tedbirlerin biraz düzel
tilmesinden ibaret kalmıştır. Esasen 
bu düzeltmeler tamamiyle nazaridir, 
çünkü "tercih" imtiyazlarmı üzerin
de yapılmış olan tadilJer evelce "en 
ziyade mazharı müsaade millet'' esa
sı üzerinde andla§ınalar imzalamıf 

devletlerin rızasmı İcab ettirmekte
dir. Almanya bu hususta her türlü 
müsaadede bulunmanın aleyhindedir. 
Esaaen, bu uzlaımaların faydası, an· 
cak zecri tedbirler kaldmldıktan son
ra görüleceği iddia edilmektedir. De
mek ki mevzuu bahsolan mühleti bel· 
li olmıyan bir ıarta bağlı salah arat
tırmalandır. 

Hakikat tudur ki ekonomik pro
tokollar bir politika senaryosunun 
dekorundan batka bir şey değildir. 

Daimi bir dayanııma organmm te
sisiyle üç devletin bundan böyle bir 
"blok" değilse bile bir "gnıp" tetkil 
ettikleri bize söyleniyor. B. Şuşnig 
"Roma'da yeni bir küçük anlaşma ku· 
rulmuştur" diyor. Ve bir Macar gaze
tesi ikinci Roma paktiyle meydana 
çıkmıt olan yeni devletler birliğinin 

"Orta Awupa" adı altında almması
nı teklif ediyor. Böylece, bu birliğin 
küçük ve büyük anlqmalar araım
daki arac;; rolü tebarüz ettirilmek is
teniyor. 

Halbuki 1936 protokollan 1934 de 
imzalanmıt olanlara yeni bir şey ila
ve etmemektedir. Sadece ltalya • A
vusturya • Macaristan tesanüdüne 
daha göze batar bir diplomatik gös
teri§ vermek gayesini güdüyor. Esa· 
sen birinci anlatmada da politika en
dişesi başta bulunuyordu. Bu anla§ma 
Balkan paktmın hemen ertesinde YÜ· 

cuda getiriliyordu. B. Barto'nun Or. 
ta Anupaya yapmak istediği seyaha
ti çerçeveliyordu. Ve nihayet B. Mu
aolini'ye, "halis macar olan toprak
lan elinden almmıt Macaristandan" 
bahaeden sansasyonel nutkunu söyle
mek fırsatmı veriyordu. 

Popolo di Roma gazetesi üçüz az
latmalann bilançosuna yaparak az 
Önce şöyle diyordu: "Bundan c:n faz· 
la faydalanan, ltalyanm askeri hima· 
yesi altma aldığı Avusturya, ikincisi 
de, gene ltalyanm Kıral Alekaandr'· 
ın ölümünde mesai tutulmaktan kur· 
tardıiı Macaristan olmuştur. ltalya
da, zecri tedbirler bahsinde, bu iki 
deYletin kendi tarafını tutmaaiyle ge· 
nit aurette mukabele gönnü•tür .. 

itte ekonomik denen bir birliğin 
içyiri. Fakat madem ki bu anlaşma· 
nın esası sıyasaldır, tu halde bunan 
mananna nüfuza çalrsahm. Oçüz hir 
aıyaaal anla,ma anr•lc: bir şev., Yeya 
birine kartı yapılır. Roma n Viyana· 
da bunun Avusturyanm istiklalini mu· 
hafaza için yapılmı• oldt•i'i"u 11öylene
cektir. Fakat Macaristanda biraz da· 
ha ihtiyatlı dawanılacaktır. Ren'in 
almanlar tarafmdn yeniden askerle.-

tirilmesi Macariıtanda oldukça büyiik 
bir sevinçle kartılanmıttır. Fakat B. 
Musolini bu sevincin İtalyan sınırla

rından içeri girmesine müsaade etme
mittir. 

Şimdi bütün meşele, Roma grupu
nun B. Hitler'in politikası önünde na· 
sıl bir durum alacağını bilmektedir. 
B. Gömböf'ün gözleri Berline ve zih· 
ni revizyonculuğa takılmııtır. Şimdi
lik manen Avuaturyanm İstiklal ga
rantisine ittirak etmek istiyor. Fakat 
Macaristan revizyon isterken A vus· 
turya için nasıl bunun aksini iddia et
meli? ltalyada, bunca defalar aley
hinde söz aöylemit olduğu Ye timdi 
de aksini ileri süremiyeceği revizyon· 
culuk hakkında fikrini söylemekten 
çekiniyor. Oç memleket, Hitler, em· 
peryalizmi önünde aynı safta bulun· 
maktan uzaktırlar. Şu halde üç mem
leket arasında fi!iyat palitikasmda bir 
uzlaşma mümkün değildir. 

Tuna üçüz anla~ması, ya!nız Al· 
manyanm revizyonculuğuna kartı 
devamlı bir sed te,ki1 etmemekle kal
mıyor, şarki Avrupava yeni bir mu
vazenesizlik unsuru katmak tehlike
sini gösteriyor. 

ltalya • Avusturya • Macaristan 
anlatmaamm müıterek bir vasfı var· 
sa o da, küçük anlatmaya kartı bir 
teşekkül olmasıdır. "Times" gazeteıi 
bu ::.nlatmayla elbirliği yapmanm, Al
manya için, küçük anlatmadan daha 
kolay olacağını yazıyor. inkar edile· 
miyecek olan bir şey varsa o da bu 
anlaşmanın Tuna ekonomisinin umu· 
mi surette organize edilmesi imkanı
nı uzun zaman için ortadan kaldırdı· 

ğıdır. 
Bu anlatma, Avrupa vaziyetinin 

yakm inkişafı üzerinde nasıl bir rol 
oynıyacaktır? Muhakkak olan ıudur 
ki, bu anlaşma. hl>di!elerin bugünkü 
ıekli içinde, Avruoanın emnivetine 
olmaktPn zivade ltalyanın itibarına 

hizmet etmektedir. 

Siyaset alemi 
kanşmıştır! 

Fakat bu kanpna birdenbire ol
madı; son yarım uır içinde bmıu ha
zırlayan gizli ve qikir hadiseler ol. 
mut, sebepler bq ıöstermittir. B1Dl
lann bir lmmuu anlamak için kitap 
halinde çdnmı -olan: 

Osten Çemherleyn in 
hatıraları 

Bugünkü cihan hadiselerini do
ğurtan zihniyeti, Büyük Britanya
nm iç ve dıt politika telakkilerini ve 
türk topraklan hakkında İngilizle
rin almanlann neler dütünc:lüklerini 
Uluı Baaımevi tarafından J.aaılan ve 
bütün kitaocılarda satılan bu eaerde 
okuyabilininiz. 

Meşhur Versay muahedesi millet
ler cemiyetini de vücuda getirdi ve 
Sar havzasını, on bet yıl sonra bir 
genoy yapılmak ıartiyle, milletlera
raıı bir komisyonun idaresi altına 

verdi. Bu muahede ile Almanya bü
tün sömürgelerini kaybediyor ve al· 
man ordusunun 100 bin kiıiyi aşma
ması fal't koıuluyordu. 

16 mart 1935 de Adolf Hitler, 
mecburi askerlik usulünü çıkararak 
Almanyayı yeni bir müdafaa aıyasa
sına aokmut oldu. 

1 mart l 936 da Almanya Sar te· 
birlerine askerlerini söaderertık bu
ralardaki egemenliğini büabütüa pe

kiıtirdi. Bu hidiae, Avrupa milletleri 
arasmda alman izzeti nefsinin ve 
müaaviliğinin kurulması yolunda mü
cadele eden Hitler'in yeni bir zaferi 
olmuıtur. 

Bundan baıka 14 haziran 1935 ta· 
rihinde de Almanya lnıiltere ile bir 
anlatma yaparak İngiliz donanması· 
nın yüzde. 35 i nisbetinde alman do· 
nanması yapmağa muvaffak olmut· 
tur. 

Yükaek Veraay muahedesinden 
sonra gelen muahedeler tunlardı: 

Müttefiklerle Macaristan araam
da 4 haziran 1920 de imzalanan Tri· 
anon muahedesi. Bu muahede muci· 
bince Macaristan karada kapanmıı 

bir ülke haline geliyor, denize mah
reci kalmıyordu. 

1920 temmuzunda müttefiklerle 
Avusturya arasmda imzalanan Sen· 
jermen muahedesi. Bu muahede, Yu
goslavya, Çekoslovakya, Lehistan ve 
Macariatana tam bir erkinlik veriyor
du. 

1920 ağustosunun onunda mütte
fiklerle Osmanlı imparatorluğu ara· 

sında imzalanan ve bu imparatorlu

ğu parcalıyan Sevr muahedesini ki 
fnkat bu muahede mer'i olamamıı
tır. 

19~1 senesi 18 ilkteşrininde AmP· 
rika Birleşik devletleri Almanya, A
vusturya Ye Macaristanla ayn ayn 
muahedeler iMzaladı. Ondan sonra 
milletlerarası yapdan anlatma ve 
muabedelerin belli batlıları tunlardır: 

1921 - 1922 dokuz devlet muahe

desi ki lngiltere, Aınen"ka Ye Japon

yanm deniz kUYVetlerini 5.5.3 nisbe· 

tinde bulundurmair kabul ediyordu. 

1923 senesinin 24 temmuzunda 
Lozan muahedesi. 

1925 de Lokamo paktı. Bununla 
Almanya, ltalya, Belçika, Fransa ve 
lngiltere bah Avrupaamda sulhu ga
ranti ahına alıyorlardı. 

1929 da Kellog • Briyan paktı ki 
harbın milli sıyasaya bir alet olarak 
kullanılmasının önüne geçiyordu. 

Almanyanın Versay muahedesine 

Bay Hitler, bu hareketi ile 16 ilk· 
teşrin 1925 yılında lsviçrcde imza• 
lanmış olan Lokarno paktını çiğne• 

miş oluyordu. 

Bu muahedeleri Almanya, lngilte· 
re, Fransa, Belçika, İtalya, Lehistan 
ve Çekoslovakya imzalamışlardı. in• 
giltere, bu muahedeyi l birincika· 
nun 1925 de tasdik etmi~ti. 

Dış sıyasasına dair gayet İyi ha
ber alan Şikago Daily News gazeteaf, 
bugünkü günde muahedelere riayef 
etmenin arbk bir istisna halini aldı· 
ğım anlatan bir yazısmda diyor ki: 

"Japonya, Mançurya'yı 1931 de 
istila etti. Japonya bu hareketi a, 
dokuz devlet Çin muahedesini, Kel· 
log paktını ve Milletler Cemiyeti pak• 
tını, yani birden üç muahedeyi çii
nemit oluyordu. 

CeneVl'ede ve sair yerlerde birçok 
konutmalar yapıldı; fakat devletler 
bir şey yapamadılar. 

Japonyaya kartı hiç bir teY yapı• 
la11?4dıfmı gören Almanya, 1932 yı· 
lında silahsızlanma konferanamdan 
aynldı ve Versay muahedesine rai• 
men açıkça silahlanmağa koyuldu. 

Daha aonra başta Fransa •e ltal· 
ya, arkadan fngiltere gelmek Üzere bu 
Üç devlet Amerikaya kartı olan harb 
borçlarını inkara girittiler. 

Japonya Milletler Cemiyetinden 
çekildi. Almanya Milletler Cemiye• 

tinden çekildi. Japonya Çini fethet• 
mek meıleğinde devam etti. 

Almanya, Veraay muahedesinin si· 

lahsızlanma maddelerini tanımıya• 

rak açıktan açığa şiddetli bir surette 
silahlanmıya girifti. 

Muahede bozmanın muahede bo
zanlara bir zarar vermediği ltalyonm 

gözünden kaçamazdı. ltalya da f.lil

letelr Cemiyeti paktında, Kellog pak• 

tında ve Habeşi&tan hakkmdaki üç 

dcYlet paktmda imzası olduğunu unu

tarak 1935 de Habeşistanı istilAya 
g;r;!tİ. 

Bu hadiseler olup giderken Japon· 

va bir adım daha attı. Vaşington Ye 

Londra deniz maahedelerini tanıma• 

dığmı bildirdi; bu suretle deniz silah·

lannın tahdidi de ortadan kalkmıt 

oluyordu. 

Yalnız CeneVl'e'de değil, Lond,-a
da, Pariste, MoakoYada •• Vqington• 

da da maahedelerin bozulduğunu gö

ren Almanya bu iti daha ileriye gö

türdü; dünyaya meydan okum-ia 

batladı. Lokamo paktını ve bunu'.31a 

Veraay muahedesini bozarftk aaker

lik - dışı denilen Ren bölrresini iş3al 
etti. 

Şimdi bir fCY olacak mı? 1931 yt• 

lından beri olup biten hadiaelere ba· 

karak cevab verebiliriz: Hayır! 

Gli\I ANKARA 
Fakat şimdi ona mukadderat, İstanbul'un 
İngilizler tarafından işgalinden sonra, öte
denberi hazırlanmış olduğu "mesul şef" ro
lünü vermektedir. 

Padişah, hükümet, payıtaht, İngilizlerin 
eline geçmiştir. Parlamento dağıtılmış, esir 
edilmiştir! 

padişahın en sadık bendesinden tutunuz da 
islam dünyasının en uzak bir ucundaki ha
life taraftarına kadar hiç kimsenin itiraz et
mesine imkan yoktu, çünkü bu karar o ka· 
dar doğru o kadar itiraz edilmez bir karardı. 
Kararda deniliyordu ki, padişahlıkla halife
lik düşman esar~tine dü!lltüklerinden bu esa
ret esnasında lstanbul'dan sadır olacak 
emirler ve fetvalar hükümsüz ve f!avrivarid 
kalacaktır. Ve, ilave ediliyordu: Türk mil
leti doğru olan ha~ ile istiklalini taleb et
tiğinden, bu barış hakkında söz söyll'!""ek 
ancak Türk milleti tarafından tayin edilen 
vekillerin hakkıdır. 

yeti kuruldu. Haziranda, Yunan ordularının 
istilası başladı. Ağustosta, padişah hükfüne
ti teslim bayrağım çekerek Sevres adlı ölüm 
kararını imzaladı. 

Dış tehlikelerin en son raddelerini buldu• 
ğu ve binaenaleyh acele ve kesin kararlar. 
bekliven bu vaziyet üzerine, Büyük Millet 
Meclisi, eylw ayında, müstemirren toplu bılı 
lunmak kararını verdi. Fakat hal~ üzerine 

Yuonı Nurhrl uon BISCHOFF 
Tiir•ye poirenı Bariton BELGi 

İşte padişahlık ve halifelik fikirlerinden 
ayrılış böyle adun adım ve Türk milletinin 
idrakinde ve ruhunda çizilmiş merhaleler 
dahilinde cereyan etmiş ve bununla, birden 
kabul ettirilmek istenen bir "Yeni" değil, 
ötedenbcri alışılmış bir kanuniyet teessüs 
etmiştir. 

Öyle ki, Mustafa Kemal'in bu genial tak
tiği, dissiplinli realizmi ve gayet ince bir 
psikolog olması sayesinde, Türk inkılabı, bir 
defasında bile bir kopma ve durma kaydet· 
miyen bir devamlılık ile organik bir vahdet 
ve yaratıcı tabiatin kusursuz eserlerine ben· 
%İyen bir mahsul olarak doğmuştur. 

Mustafa Kemal, 1920 martına kadar, pa
Ciişahm müttefiklere teslim olma politikası
na karşı bir "frondeur'' ve "milli devlet" ile 
"'milli mukavemet" fikirlerinin bir "peygam
ber" i kalmıştır. Daha ilerisine gitmemiftir. 

Böyle bir fırtınalı anda, Türk millteinin 
yolunu ve taliini kim tayin edebilirdi? Mus
tafa Kemal cevab verdi: Milletin kendisi. 

Derhal, yeni seçime geçildi. Ve Nisan
da, Ankara'da, bütün salahiyetleri nefsinde 
toplıyan Büyük Millet Meclisi içtima etti. 
Meclis, Mustafa Kemal'i kendisine ve İcra 
Vekilleri Heyetine Başkan scçdi. 

Böyle bir adam, yani milleti tarafından 
baş seçilen fakat padişah tarafından lanet· 
leme ilan edilerek sürgüne gönderilen adam 
ne yapar? Memleket düşmanıdır diye padi
şahm kendisini lanetleme ilan eder ve padi
şahın kendisini sürgüne yollar. Padişahın 
kendisini padişahlığa ve halifeliğe liyakatsiz 
ilan eder. Ve milleti, padişah ile mücadele
ye davet eyler. Mustafa Kemal, bunlardan 
hiç birisini yapmadı. Yalnız, Başkanlığı al
tında toplanan Büyiik Millet Meclisi 29 ni
ıan günü öyle bir karar verdi ki, bu karara, 

Yapılan şey, bundan ibaretti. 
Ve Boğaziçi'nde oturan zavallı Esir'c, 

hatta bir saygı telgrafı bile çekildi. 
Bu, nisan ayında oluyordu. Ertesi ay zar

fında, padisaha müttefiklerin barış şartlan 
bildirildi. Bu şartlar öyle idi ki, artık ne pa
dişahın ne de onun adamlarının takib ettik
leri politikanın iflası hakkında zerre kadar 
şüpheleri kalabilirdi. Bütün üm.idlerin gö
mülmesi lazımdı. Padh;ahın çizmiş olduğu 
yolda yürüyecek bir Türk milletini ancak 
eksiksiz bir ortadan kal~ma bekliyebilirdi. 

Mayısta, doğudaki Ennenistan cumuri-

almış bulundu~u icrai vazifeyi ll"Uvakkat g<;:. 
rüyor ve nadişah ile ha lif enin İstanbuldald 
esareti nihavet bulur bnlmı:-z bu vazifesinin 
sona ereceğini sanıyordu. Hala, ilerdeki in• 
kisafa m;:-tuf bir karar ve hareketten sakım• 
lıyordu. Su da var ki. Mustafa Kemal, bari• 
ce karsı henüz o kadar büyük muvaffakıyet• 
ler kaydedememic:ti ki bunl~rdan aldığı haJ(. 
ka davanarak, millet ile Millet Meclisini, o 
andaki zaruretlerin ileriı:;inde bir zarurete 
ve bunun istilzam ettiği karara doğru sürük
liyebilsin. 

Fakat cok geçmivecek, genial teskilatçı, 
Türk mill~tine in~nmanm mcyvalanm to~ 
hvacaktı. Böyle bir hasadın saati, artık çal· 
mıstı. 

(Sonu var) 
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Biiyük dahi Koca Sinan dün 
Ankaranın kalbinde yaşadı 

Dünkü lconf erans ı 
SÜMERBANK HUKUK .MUŞA -
VlRt Dr. )JÜN18 H. VRGUBLL 
BOŞANl\·IA SEBEBLER1NDEN 
ZİNA VE PEK FENA lUUAl\IE
LELERl HUKUK NAZARiYE
LERİ VE 1\iAHKElUELER iÇ-

Fransız m htırasının akisleri 
( Ba§ı 1. inci saylaıla) 

nılmak üzere ortaya ç:ktığını sôyliyen 
yarı resmi bir notadır. Fransız planı 

Cenevre mahfiUerini hayal inkisaerma 
uğratmı§tır, zira, faydalı ve pratik tek
lifler yerine modası geçmq köhne for _ 
mütleri ihtiva etmektedir. 

Öte taraftan Fransa 25 yıl müd• 
detle hiç bir andlaşmada toprak bao1 
kınımdan hiç bir deği_şiklik yapıla• 

mıyacağını söylerken, 31 mart tarihli 
alman muhtn·asmdal<l iyi niyetler• 
den fÜphelenmektedir ki bw ıartlac 
içinde herkes için şerefli bir göriişme 
yolu açılabileceği sanıhnamaktadır. 

(BQ§ı l. inci sayfada) 

eserlerinin tahlil ve tetkiki mevzuu 1\. 
rafında bir konferans verdi. 

R. Necmeddi11 Emrenin 
konferansı 

Evvela Sinanm kısa bir hal tercü
mesini yaparak, onun Kayserinin A
ğıznıaz köyündeki dünyaya geli§in
den, Veziriazam Ayas Pa~aya türbe 
Yapmak için seçildiği hassa mimarlı
ğına kadar olan cesur bir asker, he
yecanlı bir yurdsever ve ilim aşıkı bir 
etütcü hüviyetini canlandıran konfe
ransçı onun ekolünü tetkik ederek Si
llanm zamanında kemale doğru yük
selen bir türk mimarisi bulunduğunu, 
Sinanm sanatmm milli ve orijinal ol
duğunu, ve Ayasofyaya kadar yapı· 
la.11 bizans binalarında kubbeler üs
tüvanevi kaideler üzerine yapılırken 

Jfutinyen'İD ı.srarile Aydınlı Antemi
Yos ve balatlı lzidor tarafından Aya
aofyada denenen merkezi kubbe usu
lünde uğranan felaketin bu tecrübeyi 
tekrarlamak csearetini bırakmadığı

nı ve bizanslılann bu kadar korku ve 
İptidai usUllerle yapabildikleri büyük 

kubbe in.ıasmı Mimar Sinanın kökten 
haUetiğini iıaret ederek Ayasofya 
karşısında Süleymaniyenin üstünlü

iünü anlatan miUetlerarası şöhret ve 
fen adamlarmm söylediklerini tek

rarladı ve dedi ki: 

"-Mimar Sinanın ve çıraklarmm 
vücuda getirdikleri eserlerde müıte

rek bir hüviyeti mimariye sezmemek 
ınümkün değildir. Bütün bu eserlerde 
ınedeni bir miJletin kültürü, bir mer
halei mimariyenin teselsülü görülür. 
Sinan gezdiği yerlerdeki yabancı me
deniyet eserlerinden. dünya sanat 

mahsullerinden istifade etmekle be
raber yab?.ncı unsurları kendi ruhu 
ile yoğuran büyiik ırkının medeni 
vahdetini gösterdi. Türk ruhu mima
risini bozmaksızın değişiklikler gös
terdi. Sanatta tenevvü şarttır. lnki~af 
ve tekamülün saikidir. Bir millet 
mimarisinde ezberlenmiş bir takım 
esasların müteakiben mihaniki bir 
gayretle tatbik edildiğini tasavvur e
diniz. Bu hal yeknesak ve usandırıcı 
eserler meydana getirmekle kalmaz. 

Sanatı da teceddüd ve teali den me· 
neder. His ve fikrin tevakkuf ettiği 

Yerde terakkiden bahsedilemez. 

Mimar s;nanın eserleri tetkik edi
lince hepsinde ayrı bir çe4ni hissolu
nur. 

Sinanm eserlerinde bedii ve tek
nik yükseklikten başka zamanındaki 

türk camiasının kültür yüksekliği de 

görülür. Dini, askeri ve sivil mimari
lere aid biı.ıalardaki maksada uygun
luk ve zal1iri mütabakal bugünkü mi· 
ınari inkılaptaki gayelere de tamamen 
uygundur . ., 

Sinanm yaphffı hassa mimari ğı· 
nın bugünkü Bayındırlık bakanlığı 

demek olduğunu söyliyen B. Emre, O· 

nun ekolünün kurduğu teşkilatla 

lltemlekete hakim olduğunu, kendi 
Yetiştirdiği mimar Ramazan, Meh· 

Tefrika: No: 30 

med, Mahmud, Hüsam, Süleyman, 
Küçük Yusuf, lsa, Da)gıç Mustafa ve 
Davudla Türkiyeyi ölmez sanat eser
lerile süslediğini anlattı. Konferans
çı, büyük türk dahisinin örnek ola
cak kadar temİ7, özverili olan husu
si hayatının enteresan taraflarını İ· 
zah ederek onun memleketin kültürü 
ve ilim hayati için hayatını ve serve
tini nasıl harcadığım tarihi hadisele
re dayanarak anlattı ve salonu dol

duran seçkin kalabalık tarafından 
büyük bir alaka ile dinlenen konfe

ransını şöyle bitirdi: 

"- Sinanm son zamanlarda bulu
nan vakfiyesi bütün emlakinin sureti 

vakfım gösterir. Bunun içinde mck· 
tepteki çocuklara elbise, mahra.kat, 
bayramlık gibi ıeyler için para ayır
dığı gibi sokak kaldrrmıları yapıl
ması ve mahallesi. itleri için de ayrı 

vakıf vardır. 
Kendinden evel ölen zevcesi Meh-

ri Hatunun ve ıehid oğlu Mehmed 
Bey ruhlan için yevmiye iki ter fakiri 
beslemek için para ayırmıı ve kızları 
Efihan ve Neslihan Hanımlarla şe
bidoğlunun lnzı Fahriye Hanımlara 
ancak yevmiye on birer akçe bırak
maktadır. 

Bir alimimizin dediği gibi: Bugün 
her türk ne bu dahi sanatkarın laye
mut şaheserleri karşısında milli nılıu
muzun neharikalar yaratmağa kabi
liyetli olduğunu çok haklı bir gurur

la düşünebilir.,, 
n 

" ,, 
B. Enıre bu konferansmı dün ak

şamki radyoda tekrar etmiştir. Hal
kevi konferansa gelenlere, Sinanm 
morfolojik ve etnoğrafik tetkiklere 

göre, sanatkar B. Münir Hayri tara
fmdan yapılan ve Halkevinde te~hir 
edilen madalyonun bir resmi!Ü ver
miştir. Madalyonun yapılmasında 
Türk Tarihi Tetkik Cemiyetindeki 

dokfonanla.rdan da istifade edilmit
tir. Bu veııikalar Koca Sinanm sima
smm bu ~kilde olmasını akla en ya
km ihtimalle kabul etmektedir. Sa
natkarlarımızın bu tarifler dahilinde 
ve kendi s:t.natlarmı da ilave etmek 
suretile BüyÜk Sinanın bircok büst 
ve heykellerini meydana getirecekle· 

ri şüulıesizdir. 
Dün ~hriJ.,i ... de bunun icin ilk a

dım atılmıştır. Ankarada bulunan bü

tün mİmaı Ye mühendisler Bayındır· 
hk 8.,k,.nhhl'clil bir toolantı yapmış

lardır. Toplantıdtt, devlet memuru o
lan mimar ve mühendislerden b.:ı .. ka 
serbest çah,Anlar da bulunmu~lardır 
ve eserleri ile bütün d;invölda İsmini 

ehe~i kılan Koca Sinanın Ankarada 
bir hevkelini vaptrrma;;.a karar ver
miclerd" . AyrıJ"n bir komite. Kiil
tür b"karmnrz 8. Arıkanm reisti.Ti al
tında bnrr:!n bir trYll"n•ı yapacaktır. 

İstanhu1d:ı 

SintJn •• •• 
f!..U.Illl 

1stanb·ıl (Telefonla) - B!.!gÜn Si
nan ihtfiali Sinanm mezarı başmrla bü· 

TİHADI BAKIMINDAN 
ANl ... ATTI 

Dün ak~am Hukuk 1Imini Yayma 
Kurumu adına Ankara radyosunda 
Sümer Bank hukuk müşaviri Dr. Mü
nib Hayri Ürgüblü tarafından bo§an

ma sebeblerinden "Zina ve pek fena 
muameleler'' hukuk nazariyeleri ve 
mahkemeler İçtihadı bakımından i
zah edilmiştir. 

Konferansçı, zinanın tarifinin ne 
medeni kanun ve ne de ceza kanunu 
tarafından yapılmadığını söylemiş ve 
fakat zinanın ne demek olduğunun 

malfun bulunduğunu ifade etmiştir. 

Konferansta kanunu medeninin 
151 İnci maddesindeki hüküm muci
bince karı ve kocanın biribirlerine sa
dakatle mükellef bulunduğu tebarüz 
ettirildikten sonra zinanm sadaka

te aykırı olduğu ve esasen karı ve 
kocanın evlenmekle beraber sadakat 
yemini yaptıkları da anlatılmışbr. 

Aynca kocanın zevciyet vazifesini 
yapamamasının dahi kadına zina hak
kı vermediğine d~ işaret edilmiştir. 

Zinanın ispahnm bir şekle tabi olma

dığını, muhakkak surette cürmü met-
buda ihtiyaç bulunmadığını ve bazen 
bir mektubun manidar bir sabrının 
bile zinanın vukuu hakkında hakllııe 

kanaat verebileceğini söyliyen hukuk
çu yeminle isp"\.tın kabil olınadığmı 

da ilave etmi~tir. 

Dr. Münib Hayri Ürgüblü cana 

kast sebebiyle boşanma davası ikame

si için kasdın hakime kanaat vere

ce'- derecede tezahür etmesi lüzumu

nu belirtmiş ve pek fena muamelele
ri takdir ederken de hakarete maruz 

kalanın seviyesinin, içtimai mevkiinin 

ve telakkisinin göz önünde tutulması
nın gerektijtini söylemi!'., İsviçre tem
yiz mahkemesinin 1913 senesi eylU
lünde vermiş olduğu bir karardan da 
bahsederek Luis ismindeki karısına 

hasta olduğu icin fena muamele ya
pan kocanın 4000 İsviçre frangı taz
minat ve ayrıca avda 80 frank da na
faka verme;;.e mahkum edildiğini an
l:o t'ir1\k konferansına nihayet vermiş

tir. 

Dr. Münib Hayri Ürgüblünün kon

feransı alak,.vla dinlenmiştir. Konfe

ransın sonraki kısmı bu aym yirmisin

de izah olunacaktır. 

yük törenle yapıldı. Törende bu.gün ls. 
tanbula gelen Recep Peker, üniversite 

ve yük~ .. k mekteb talebeleri, lise ve ilk 

mekteblerden büyük bir talebe ka

labalığı bulunmuş, Sinanın mezarına 
belediye, halkevi, mühendisler birli
ği, mimarlar birliği, güzel sanatlar a
kademisi, mühendis ve nafıa mekteb
leri talebe cemiyeti namına çe1enkl-er 
konulmuştur. istiklal mar~ı ve nutuk
lar söylenmiştir. 

bir şeyin her yanını istilasına karsı biitün 
gayretini tophyarak dudaklarım cekerdi. 

Alman ga.=etelcrinirı Jil.airleri 
Berlin. 9 (A.A.) - Havas njansı bil

diriyor: 
Resmi mahfillerin fransu muhtuası 

hakkında aldığı ihtiyatlı vaziyet birden
bire değişmiştir. Bunun, Berhtesgaden'. 
de oturan B. Hitler'den alman hususi 
talimattan ilet<i gelmiş olması ihtimali 
vardır. Gazetelerin ilk yürüttükleri fi
kirler de, muhtıra görülmemiş bir şid.. 

datle tenkid edilmektedir. 
Gazeteler, fransız muhtırasına ha

kim olan zihniyetin fransız - alman 
barışını kolaylaıtıracak derecede ha
vayı yatqtırıcı mahiyette olmadığını 

ehemiyetle kaydetmektedirler. 

Fölkişer Beobahter, alnıan teklif
lerinin mantıki olmasına karşı fran

sız muhtırasının bitmez tükenmez 
cümlelerden başka bir şey olmadığmı 
söylemektedir. 

Berliner Börsen Saytung, mahtıra
nm, &-ansız devlet adamlanmn bo
gÜnkü zihniyeti anlamadddanm gös
termekte bulunduğunu yazarak "Bu 

devlet adamları bize hala Klemanao 
veya Puankare gibi hitab etmektedir
ler'' diyor. 

Lokal Ansayger fransız muhbrası
nı tenkid ederek bu muhtıranın yeni 
bir şey getirmediğini, fakat aynı za
manda sulha doğru olan ileri hareke

ti de durdurmıyacağını yazıyor. 

Almanyanm uzatbğı elin Fra.naaca 
reddedildiğini söyliyen Kroyz Say
tung ortadaki meselenin yalnız fran
srz • alman miiruuebetleri değil, bü
tün Avrupanın istikbali oldağunu 

söylemektedir. 

Doyçe Algemayne Saytung da. mub

tıraYJ uzan uzadıya tenkid ettikten son
ra ıöyle diyor: 

"Bununla beraber, arsıulusal gö
rüşmeler ve münaka§alar ıbaluinde 

yeni bir terakki adımı atılmıttır. Fran

sa, bir kaç hafta önce biitün dünyaya. 
"hayır" diye bağırdıktan 10nra tu 
veya bu tarzda göriipne :rotana gir

mi§ bulunmaktadır. İlk defa olarak 
Fransa tarafından bir mukabil teklif 
yapılmasını hoşnudlukla görüyoruz.,, 

I ngiliz mahfillerinin düt~i 
Londra, 9 (A.A.) - Beyli Tele

graf muhabiri, CeneVTedeki İngiliz 

mahfillerinin fransız muhtırası hak· 

kındaki fikirlerini bildirmek için ga

zetesine çektiği telgrafta. muhtıra

da Fran.aanm hala Almanyayı yenil
miş vaziyette tutmayı istihdaf ettiği

ni yazmaktadır. Fransız p1aat kabul 

edilirse, Fransa ve müttefikleri bü
tün Avrupa meselelerinde son sözü 

söylemek hakkını haiz olacaklardır. 

TekJifJerin bu şekilde yazılınası, al
man arzularının büyük bir kısmınm 

gerçekleşmesini temin için yapıldık

ları kanaatini doğurmaktadır. 

lngil~z gazetelerine göre .. 
Deyli Telegraf gazetesine göre, 

Fransa son muhtrrasiyle ortalığı İs• 

kandil etmek vazifesini lnglltcreye 
yüklemektedir. 

Deyli Herald, teklifleri, herkesç~ 

kabul edilebilecek pratik bir proje 
haline sokmanın, yapılman la:r:ırn eu 

acele iş olduğuna yazmaktadır. 
Taymis gazete6İ de fransız teklifle· 

rin:i pratik bulmamaktadır. 

Fnmsız pazetelerinin düşiincelen 
Paris, 9 (A.A.) - Fransız sulli 

planına uzun sütunlar ayıran fransız 
gazeteleri, fransu: politikas.ı ile İngi
liz politikası arasında bazı görüş ay• 
rılrkları bulunduğunu gizlememekte• 

dirler. 
Maten gazetesinin hususi muhabl· 

ri, fransız vesikalarının Cenevrede 
muhtelif duygularla telakki edildiği• 

ni bildirmektedir. 
Eko dö Pari, muhtıranın bir seçim 

propapndau olduğww ve bunda 1924 

ve 1931 planındaki bülyalan.n ycnilen
diğiıai, planm geriye doğnı bir adım ol
duğunu, ölmüş bir takım fikirleri yeni. 
dea ortaya attığını söyliyor. 

Ekselsiyor pl&wn yeni bir ~Y olma
dığnn, lak.at her halde 15 yıldır Cenev. 
rede vücuda getirilen eserin bir hwasası 
olduğunu, İngiltere gittikçe daha şid
detle Almanyaya karşı zecri tedbirler 
aleyhine dönerken Fransanın kendi fik
rinden dönmediğini yazıyor. 

Pöti Parizyeo de aşağı yukarı ay• 

nı fikirdedir. 
Ön-, İngiltere ile Fransa ar smda· 

ki ıerginlik OTtadan kalkmazsa Mil• 

letleT cemiyetinin sona ereceğini &ÖY• 

lemelıtte, fransız pliııınm biç b"r te• 
sir yapmadığııu ilave etmektedU-. 

Bartında Atatürk günü 
kutlandı 

Bartın, 9 ( A. A. ) -Har• 
bnın Atatürk günü büyük te-
zahürlerle kutlandı. Dün gece orta 
okul talebeleri fener alayı yaptılar ve 
parti binası önünde "Yaşa.sın Ata· 
türk, Y8fUID C. H. Partisi" nidala
riyle tezahürler yaptılar. Saat 20.30 
da 6alkevinin hazırladığı toı)lantı 
çok blabalik oldu. bir çok kimseler 
yer bulamadılar. Hitabeler, pmer O• 

kondu. Atatürke bağlılık andı ~idi. 

İsmet Paşa kız 

enstitüsünün sergisi 
Talebelerinin muhtelif ıubelerde

ki bir yıJlık çalışmalarmı göstermek 

Ü:ı.ere, lsmetpaşa kız enstitüsünün ter• 

tib etti~i büyük serginin h.azn'Jıkları• 

na ba.~l<:.nmıştır. Bu yıl sergi. hazİra• 
nın ilk hafta&ında törenle açıl1tca1rtır, 

menin dibine doğru attıktan sonra bir utanc 
hissi ile Alber'i düşünerek kendi kendine: 

Yazan: ]ak ŞARDON 
Tütkt(eve çev11en: Nasuhı BAYDAR 

Alber, hemen kalkar ve odada do1aşmağa 
başlardı. Sonra, Bert'in yanma gelir, ayak
larının dibine diz <:;·Öker, elini eline alır ve 
o zaman daha yac::Iı, sıca~hk ve tecrübe ile 
dolu görünen parlak gözlerine bakardı. İki
si de saskm, bu sonsuz bakı<.\ için<le kavbol
mus, öylece kalırlar, ve nilıayet başlarım 
bac::ka tarafa cevirdikleri vakit susar, yahut 
biribirinden korknvormnc;casma manasız, 

kıs;:ı bir cilmle telaffuz ederlerdi. 

yavaş yavaş ondan sorardı: "Bir genç kızda 
ne. acayip bir hal var!" Fakat içine nüfuz 
edılmez bir alemde kapanıp kalmış olan 
Bert, onun kolları arasında daha solgun, da
ha soğuk, elleri cansız, cevab vermezdi. 
. . Bitkin, evine dönen Bert, şimdi at~ler 
ırınde, zilıni gergin fakat boş, sanki fazla 
d?ı:ıünmekten yorulmuş gibi, uzun uzun es
nıyerek biraz kPndine gelirdi. Yemekten 
sonra hemen yatar ve Alber'in yanağını ya
nC".ihnna. knllarım ve vücudunu vücudunda 
hissederdi. Bu duyguyu uzatmak, geçmiş 
s~ati tekrar diriltmek isterdi. Fakat oPU 

di.i"'ünür düsünmez ağır bir uyku hisseder ve 
öylece sabahı ederdi. 

"Bir daha Kastanye'nin evine gİtmiyece~ 
ğim" dedi. Gururunu, istiklalini kaybedi· 
yordu. İtaat ederek kendine karsı kendini 
küçültüyordu. Bundan başka Alber de de .. 
ğişmişti. Şimdi onda. bazı zamanlar N uva• 
zik'te tiksinmiş olduğu erkeği buluyordu~ 
kaba, hırs!ı ve tuhaf bir kudurganhkla dolu 
bir insan. .. 

-·-
Bert eve varınca Alher'i yarı açık kapı

nın arkasında bulurdu. Alber, kolları kendi
sine doğru uzanmış, onu hol'de karşılar ve 
Bert'i biraz uzakta dunnağa mecbur eden bir 
Vaziyette, ellerini ellerine alarak, hayran 
gözleriyle tuvaletinin her kısmını birer birer 
tetkik eder, sonra parmaklan kopçalara ta
kılarak ceketini cıkarır, onu resmi bir mi
safir gibi kabul ederdi: "Çay içer misiniz? 
İstemez misiniz? ... Elleriniz ne kadar so
ğuk!" 

Bert'in, her gelişinde elleri, ve - sanki 
kanı hızla çarpan kalbine hücum etmiş gibi 
- bütün vücudu buz gibi olurdu. 

Alber, heyecandan kısrlan hafifleşip kay
bolan sesi ile, tatlı tatlı: "Şu koltukta daha 
rahat edersiniz, " derdi. 

Bert kendini onun öpüşlerine terkeder; 
~~nra, hemen doymuş gibi, başı dönerek, 
ıçınden yükselen pek şiddetli bir heyecan 
dalgasın lan boğularak, kendisini ürküten 

Ayrıldıktan sonra BE"rt, 0 gün hic ~ö-.,,,nı 
hile arm3mı~ ol<lıı~nn farke<lerdi; Alher'in 
yanında iken söyliyecek söz bufarna?riı: bu 
büvük sevgi duygusu, düsüncelerin bu ek
sikc;;iz birlec::isi y3nında her söz favd.::ıc::ız j!İ
bi idi ve Bert sadece. ona daha ziyade yak
lasrn soku1m::tk isterdi. 

Alber dudaklarınm kiklik kücük darbe· 
leriyle Bert'in ılık göz kapakları~ı, alnını, 
parmaklarını öper, sonra a~zmı ~ğ"zma ~o-
kundurarak uzun uzun sıkardı. Birdenbıre 
kendini ondan kurtarır. gene salonda dola
şır ve sonra, daha sakinleşmis olarak Bert
in yanına gelir, gözlerini parlak ve etrafı 
koyulaşmış gö.zlere diğerdi. Elini eline ahp 

Sabahleyin, soluk fakat ta.ıe, gözleri bü
yük ve tatlı bakıslı, temiz. dinlenmis ve san
ki bahtiyar ve taze kalbinin aydrn.ltğ-ı deni
lecek biraz çocukça haliyle ayn::ının karşısı
na geçip kendini sevrederdi. 

*** 
Dolabının önünde ayaltta, birer birer 

hJuzlarını tetkik eden Bert. eskice görünen
leri yatağının üzerine fırlatıyordu. Gecen 
haf ta giymis olduğu muslin korsaj eline gel
di. I<umaşt~ki bir yırtığa bakarak: "Artık 
bir işe yaranız, yırtılmış, " dedi. Korsajr çek• 

Tekrarladı: "Bir daha Kastanye'nin apar .. 
tımanma gitmiyeceğim." Sonra Albec'i <J.ü.. , 
şünmekten vaz geçti. { 

Bir kaygıdan kurtulmuşçasma memnun1 
hareketli, dolabım düzeltti, sonra piya.nosllj 
na çalıştı, derslerini okudu. , 

Saat dörtte evine döndüğü zaman. bir-ı 
kaç aydanberi yırtık duran notalarını tami~ 
etmek Ü7.ere etine aldı. Salondaki m;:ıo.,;ınuı 
üstüne bir gazete ka<{ıdı vayarak Ma<larrt 
Dögui'nin altın maka~:;ı ile, acele etmeden~ 
bu isi bitirmek i.c1n çok zört'\ını v?nn " gibiıı 
kaO;ıdı kesmeğe koyuldu. P'~l~1t bir 1 ... .,bir~ 

Alber'in kenflisini bekledi,,.ini hi~r::ett1 . Sa"' 
londan crkıp bac::ma henıen bir c::;ın ·1 "'"'Çir ... 
di ve Hort:ms'm önünden gecer'k0rı: "Roni .. 
fas'lara gidiycrum, " derli. Sonu var · 



DE·RGILER 
Yeni Kültür 

Arkadaşımız Kazım Nami Duru 
tarafından ne§redilen bu mesleki ter
biye mecmuasının mart tarihli 3 ün
cü sayısı çıkmıttır. ikinci başlık ola

rak "Ailede çocuk, mektebte çocuk", 

aözleriyle çalışma sahasını formülle
yen "Yeni Kültür'' ciddi ve ağır baş
lı, ne istediğini bilir ilim mecmuaları

mızın ön safında yer almaktadır. Bu 
ıayıda fU yazılar vardır: Kazım Na
mi Duru'nun etüdü: "Dinamik peda

soji", Haydar Gerçel tarafından çev
ril"'n "Aile anlaşmazlıkları ve terbi
ye", A. Fuad Baymur: "tik mekteb 

eıya tedrisatının tarihçesi", zamanı
mızın terbiyecileri serisinden büyük 
Sovyet inkılabcı terbiyecisi Lunaçars
ki hakkında L. Duma tarafından ya
zılmış bir etüd. Ve diğer mesleki ma-
1 umat ve haberler: Yunanistanda öğ
retim, bir alaka merkezi, pedagoji 
terimleri sözlüğü, kültür haberleri. 

Bütün öğretmenlere ve terbiye 
mevzulariyle alakadar olanlara tav
siye ederiz. Tanesi 15 kuruştur. 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafın

dan netredilen bu güzel çocuk ve 
mekteb mecmuasının mart tarihli 
3 üncü sayısı üç renkli zarif bir ka
pak içinde çıkmııtır. Çocuklar ıçın 

birçok faydalı ve eğlendirici hikaye, 
yazr, resim ve şiir ve bilmeceleri için
de toplıyan bu mecmuanın fiatr 10 
kuruştur. 

Ağaç 
Ağaç mecmuasının son çıkan 4 ni

san tarihli 4 Üncü sayısında şu yazı
ları görüyoruz: Necib Fazıl Kı~akii

rek "Manzara: l", Mustafa Şekib Tunç 
"şiir ve fikir", Mesud Kemal Yetkin 
"kendine yeten sanat" , Abdülhak Şi-

nasi Hisar: "Birleşmiyen çalgılar", 

Ahmed Kudsi 'Halay", Burhan Top
rak, Frı.nçois Mauriac "Roman", Nu

rullah Cemal "Resim nedir?", Cahid 
Sıdkı: "ikinci diriliş", Said Faik: 

Ayda Bir 
Bu aylık resimli magazin'in nisan 

sayısı Münif F ehimin güzel ve oriji
nal tablosiyle süslü olarak çıkmıştır. 
Bu sayıda birçok resimli dünya ha
berlerinden başka Yusuf Ziya "Unu
tulmuş bir ihtifal'', İzzet: "Sürre a
layı", Fazıl Ahmed: "Yeni neslin ede
biyat kültürü", Sermed Muhtar "Ka
ğıdhane'', "canlı maskeler", M. Tur
han: "iki düğün arasında zarif bir 
mukayese", Kandemir: "Bugünkü 
Eyüb", "Türkiş'', Hamdi Varoğlu: 

"Kıraliçenin gerdanlığı", Kandemir 
"Balıkçılar", Reşid Saffet "Colonel 
Lawrence", Ahmed Hidayet "Dört 
hadise, dört portre", Abdülfeyyaz 
Tevfik: "Mayi kıtalar ve canlı müze
ler", Ahmed Refik "Yıldırımın oğul
ları", "Şadi anlatıyor", N. Ataç 
"Gustave Flaubert ve Madam Bova
ri'' ve "Madam Bovari" romanının 

ilk tefrikuı. 

Kültür 
1zmirde on beş günde bir çıkan 

bu fikir mecmuasının 15 mart tarihli 
51 İnci sayısında şu yazıları görüyo
ruz: Leon Tolstoy: "Hayatın manası 
ve ahlaki vazifelerimiz", 1yriboz: 
"Menderes kıyılarında", Eflatun 
"Sokrahn muhakemesi'', Rauf inan 
"Ferdi Ruhiyat", Doktor Necati Kip: 
"İnsiyak", Leman Duran 'Şopen'in 

hayat ve aşkları", diğer yazılar ve 
notlar. 

Fikirler 
İzmir Halkevi tarafından on beş 

günde bir çıkarılan "Fikirler'' mec
muasının 1 ni!'lan tarihli 136 ıncr sa· 
yısı şu yazılarla çıkmıştır: M. Ok
sancak "Ulusta fazilet aşkı", Receb 
Peker'in lnkrlab der!llleri s .... isinden: 
"Hürriyet inkılabı", Rahmi n .. taban· 
"Pestaloji'nin annelere m ektubu", 
Cevdet Bilsay: "Atomlar ile yıldızlar 
arasında'', H. Baha Pars: "Gençlerle 
iktısadi bir hasbihal", A. Karahan: 
"Dil ve düşünce", Jale Suad: "Milat
tan evel 13 üncü asırda Eti - Mısır a
rasında iki muahede." Aşkı Eren: 
"Bursa''. 

Kültür Haftasr 
Haftalık sanat ve fikir mecmuası_. 

1 

ULUS 

I{ı.sa ~lemleliet 

Hallerleri 
Ya~ iiziim stoku 

Memleketimizin mühim mah
sullerinden olan çekirdeksiz uzu
mün A vrupanın bazı yerlerine yaş 
olarak sevkini temin çarelerini tes
hil etmek üzere İzmir vilayeti ala
kadarları toplamıştır. Yapılan ko· 
nuşmalardan sonra ikinci bir top
lantıda mütehassısların bulundurul -
ması kararlaştırılmıştır. 

Pamuk dnslt·ri ı ... Jah c·dilt·cc•k 

Pamuk cinslerinin ıslahı için İz
mir vilayeti tarafından bazı tedbir
ler alınmıştır. İyi cins pamuk yetiş
tirenlere nakdi mükafat verilecek ve 
bu gibi müstahsillerin yeşitirecek -
leri pamuklar değer fiatiyle satın a
lınacaktır. 

Cezalandrnlan gümrük 
memurlarr 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı 
ikinci kanun, subat ve mart 936 ayı 
sonuna kadar 3 ay içerisinde 181 me
muru türlü cezalarla cezalandırmış -
tır. 181memurdan109 memura ihtar, 
33 memura tevbih, 2 memura maaş . 
katı, 1 memura kıdem tenzili, 8 me
mura işten men, 11 memur vekalet 
emrine, 9 memur ihraç, 3 memuı lü
zumu muhakeme, bir memur mah
kı'.imiyet ile cezalandırılmıştır. 4 me
mur da beraet etmiştir. 

. . 
'•l 'Jn..,·~ un fransızca nii-.hası : 

ANIURA 
mn 108 inci sayısını 

. . 

oku} ımnz 

Bu sayının 

§un/ardır: 

başlıca 

i ılfol.·afole,.: 
~ Başmakale 

. . . . 
Fıkra 

Pamuğumuz 

Sıhat rakamları 

yazıları 

. . . . 

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

. . . . . . . . . . . 

10 NiSAN JD:.r c~ ~" \ 

"Kalorifer ve bahar'', Şevket Hıfzı 

"Gelmiyen sır" ve başkaca Necib Fa
zıl'm dört küçük fıkrası. Bu güzel 
edebiyat mecmuasının tanesi 20 ku
ruştur. 

Fikir Hareketleri 

Kültür Haftasının 1 nisan tarihli 12-
inci sayısı şu yazılarla çıkmıştır: Mec
mua yazıcıları arasında bir konuşma: 
"Ruliun bakası'', Mustafa Şekib Tunç 
"Kültürümüzün ana kumaşı; "ilmi nü
cum'', Peyami Safa "Musahabe ede· 
biyatı", Ragıp Şevki: "Nedim'', En
ver Ziya "Yusuf Akçura", M. Feri
dun: "Kıraliçe elizabet devrinde İn · 

giliz tiyatrosu'', Otto Tumlirz: "Pe
dagojik psikoloji", Samih Nafiz Tan
su "Budda", Münir Serim "Milli eko
nomik muarızları'' Fikri Çiçekr-ioğlu 
"Musiki hareketleri", Şerif Hulllsi 
"Tenkid", Thomas Mann "Yenedikte 
ölüm", Şerif Hulusi "Genç şairlerimiz 
ve eserleri'', ayrıca Muzaffer Sayman 
Fazıl Hüsnü, Ahmed Rahmi'nin şiir

leri. 

. Almanyanın takib ettiği yol 
l İş hayatı 
l Tari!ı t'(' ed(•hiwıt 
l Türk inkılabı .tarihi (mabad) 
j K Kolombo'nun bir arkadaşı 

Yukarda: Tel-Aviv panayırındaki paviyonumuz. - Ortada $olda: Türk sigara
ları için hazırlanan levha; ortada sağda Türk elmaları için hazırlanan levha. • 
Aşağıda: Türkiyede yetişen ürünlerin gönderildiği memleketleri gösterir harta 

Bu haftalık fikir mecmuasının 4 
nisan tarihli 128 inci sayısında şu ya
~ılar vardır: Charles Turgeon: "ln
ıanlarm muhtelif ihtiyaçları", Fran
cesko Nitti "Müstebidlerin usulleri", 
Hüseyin Cahid Yalçın: "Meşrutiyet 

hatıraları'', Josef Lazaroff: "Sanat 
milli olmalıdır.", Alain: "Edebiyata 
dair konuşmalar", "Henry de Zogeb: 
"Bugünün sahibi eri: Mignel de Una
muns, J . J . Rousseau: "Sosyal muka
vele ve yahut siyasi hukuk prensip· 
leri'', Ogier Ghiselin de Busbecq: 
"Türk mektubları", kısa notlar. 

. . . . 

. . . . . . . 

Osmanlı imparatorluğunun 

men~eleri 

M~mleketimiz: Divarbekir 
Kültür hayatı 

~ E ': .. , ... ~,,,, i 
~ 1935 de umumi . . . . 

(Son) 

• 

lzmirtkki gömii 

Bir yunanlının İzmirde Çayırlı 

bahçede ateşçi Mustafanın evi bulu
nan yerde gömü bulunduğu iddia
sivle hükümete müracaat ettiğini 
y~zmıştık. Memurların nazareti al
tında yapılan araştırmada bir cam 
kap içinde 130 fransız altını, 1 .5 ki
lo kadar eski gümüş para bulun
muştm. Asıl aranılan bir tencere 
altın henüz meydana çıkmamıştır. 

Halka da;;.ıtılan fidanlar 
~ 

Eskişehir Tarım direktörlüğü fi
danlığından bu yıl halka 21. 700 fi. 
dan dağıtılmıştır. Bunlardan başka 
yeni bağların tesisi için 15 bin Ame
rika asma fidanı, direktörlük fidan
lığından 40 bin asma fidanı, Bilecik 
fidanlığından, 1 O bin asma fidanı 
da Erenköy fidanlığından getirilmiş 
4 köy halkına tevzi edilmiştir. 

Çiçek Balosu davetiyeleri Türk f\~aarif Cemiyeti Merkeziyle Banka gişelerinde, İstanbul eczanesinde ve İpekiş'te dağıtı .. maktadır 
=========================================================================== 

Tefrika: No: 36 

TOPYEKUN HARS 
Yazan: General Lr.ıclendorl 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Ancak, disiplin de, ''hazır ol, selam dur!" 
veya, harb talimini kavramış olmak demek. 
değildir. Sulh zamanında, bunların her ik~
sini, bir alçak kadar bir "memnun olmayan" 
da yapabilir; hatta gözü boyamak maksadiy
le, sıksık bu teıahürde bulunurlar. 

Disiplin, topyekCm harbdan doğan m:i
cadelenin sinir gerginliği içinde, her türlü 
fevkalade zahmet ve meşekkatlere katla
narak dayanmak, cesaretle, göz yılmadan ve 
kahramnaca hareketlere geçmek için, man'!
viyatı sağlamlastınnak, ona göre terbi re 
vermek dem el, tır. 

Bu ise, ırki ve m;lli bir inamsı olan ulus 
ve yurcl sevgisine, ve gene bunların her iki
sine kök 1 eserek ayı ılmaz bir surette bağ h 

olmak duygusuna, geçici olan hayatını, ebe
di olan ulusa vermek mecburiyetinde bu
lunduğunu söyliyen, milli ruhun ifade ve 
idrakine dayanmalıdır. 

Bizim ırki mirasımızın manevi vasıfları, 
serbesti, yani, fiil ve hareketlerde istiklal 
taleb etmektedir: alman tanrı inanışı, ulu
sun hayat idamesinde, herkese ayrı ayn çok 
ağır mükellefiyetler yüklemektedir. Irki 
mirası ve bu mirasın kendine has tanrı eriş 
ve inanışını göz önünde tutmak, harbm 
muh~ibe dikte ettiği metalibelerine bilhas
sa uyg\tn gelmekte, askerlere sarsılmaz bir 
sağlamlı veren disipline temel teşkil et
mektedir. 

Müdafaa ordusunu biribirine hağhyan 
yemin değil, d\~iplindir. Alman müdafaa or
dusunda 9 ve 10 11.1918 de gecen hadiseler, 
orduya, başka bir nesnet verilmesi zaruri 
olduğuna hic şüph brrakmamahdır. 

Alman tanrı inam~r! hayatın her sahasın
da şekil verici bir tesh y~pmaktadır. Ulus 

birliği ve disiplin, ki her ikisi de topyekun 
harbın mutalebelerindendir, bu tanrı inanı
şına dayanmaktadır. 

Dünya harbında, zaferi temin eden ruh
tur, diye yazmıştım. Fakat bugi.in, müdafaa 
ordusu ve bu orciunun talim ve terbiyesi, 
techizi için bütün devletlerin aynı ihtimam
la hareket ettiklerini görünce, 

Sağlam bir bedenin taşıdığı kuvvetli bir 
ruh .zaferi temin eder. Alman tanrı inanışı, 
kuvvetli bir ruh vermekte bedeni korumak
tadır, diye yazıyorum. 

Askeri terbiye, ırki mirasın vasıflarım 

göz önünde bulundurmak, ulus ruhunu uya
nık tutmakla mükelleftir. Bu terbiyenin, 
aile ocağıyla mektebin basladıkları şeye de
vam etmesi lazımdır. Bunlar vazifelerini 
yapınca, askerin milli terbiyesi kendiliğin
den meydana gelir, ki ondan sonra, ırki mi
ras ve bu mirasın manevi hassası ile ebedi 
olan ulusun maneviyatı ve her ferdin kendi
ne olduğu kadar milletine karşı da vazife· 
leri aydınlaşır. 

Bugün, devletlerin çoğunda böyle bir 
terbiye henüz verilmemektedir. Bunun için
dir ki, birçok devletler erkek gençli ği, muay
yen bir askeri yığm talim ve terbiyesiyle 
yetiştirmcğe çalışmaktadırlar. Onlar, iste· 
dikleri gibi hareket etsinler, gençliğe, müş
terek milli hayat duygusunu vermek, ulu{ 
ve devlete karşı olan mükellefiyetleri öğret-
mek için belki, bu tarz, hrristiyanlık akide
siyle didiklenmiş olan milletlere uygun ge
lebilir. 

Bedeni, ruhu sağlam ve kuvvetli olan, 
serbest inkişaf ederek ulusla devlete kök sa· 
lan, ırkının hatalarr gibi, kendi milletinin 
düşmanlarım tanıyan, hasılı, alman tanrı 

inanışının taleb ettiği gibi, bütün hassaları 
haiz olan gençler, askerlik hizmetinin bir
çok vazifelerini, talimle yetiştirilenlerden, 

yani yığın içine atılmış ve dolayısiyle, şah
siyetleri gasbedilmiş olan gençlikten çok 
daha elverisli bir surette basarırlar. 

" (Sonuvar) 



lO N !SAN 1936 CUMA 

Elaziz Valiliğinden: J 
1 - 20 Nisan 936 pazartesi günü saat onbeşte Etıizizd~ Defter

llarl:kta teşekkül edecek eksiltme komisyonunda 20.000 ~ıralık ?e
dc~i l•c:<şifii Sivrice hükümet konağının kapalı zarf usulıle eksılt· 
rnc.,i yauılacaktır. 

2 - ·ı Hinakasa müddeti ı Nisan 936 dan itibaren yirmi g:.indür. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin aşağıdaki şartları haiz olması 

ş:ırttır. 

~ A • Eksiltq ye gireceklerin bedeli keşfinin yüzde yedi buçu
r.u ola'l. ( 1500) lirnlık teminat mektubu ve yahut bu parayı nakten 
rna.ısandr~ma yatırdığına dair makbuzu eksiltme zarfında bulun
duracakt?r. 

. B - l\lütcahhidin bu gibi işleri yaptığına ~e başardı~ma dair 
e!ınde Nafıa ıniidürlüklerinden tasdikli ehlıyetnamesı buluna
<:aktxr. 

C • İsin fenni kısmını demhte edecek olan fen memurunun fen 
mektebi 'mezunu olsa dahi hükümete ait en aşağı 10.000 liralık ya
pı inşa işinde bulundtığu ve bu işi haşardığına dair elinde yine na
f:a müdürIUğünden tasdikli ehliyetnames! ?Jacaktır. .. •. .. ~ ·· 

D • Fazla tafsilat al.'llak istiyenler Elazız nafıa m~d.urlugune 
m:iracaat ederek dilediği takdirde iJ..1 lira bedel mukabılınde ev-
rakı kec;fiye ve şartname ve projeyi alabilir. . . . 

L - Müteahhit 936 mali senesi haziranı başına kadar on ıkı bın 
liralık işi yapmış olması ve bedelini alması şarttır. (696) 1-1197 

l 'ürk Ha\ 1a Kurumu 

Biiyiik Piyangosu 
~imdiye kadar binlerce lci~i~ 

• • • zengm etmıştır. 

6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyül{ ikramiye :20.000( 
IJradır. 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle (50.000) 

liralık iki m i;1·afat vardır .. 

ti 
Belediyeler Bankasından ~ 

1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk Mektebi önünde
ki arsa üzerine yaptırılacak Belediyeler Bankası binasının götürü 
olarak ve (anahtar teslimi) suretile inşası kapalı zarf usulü ile ve 
yirmi gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 357257 üç yüz elli yedi bin iki 
yüz elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası Genel Direktör
lük binasında 29 Nisan 1936 çarşamba günü saat 14 de Banka 
İdare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - İst:kliler bu işe ait eksiltme şartnamesini, mukavele pro
jesini, fenni, umumi ve husus! ve malzeme sartnamelerile sair ccd
vel ve evrakı (50) elli lira bedel muk·.bilinde Ankarada Belediye
ler Bankasından ve İstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. 
da mukim bina proje Mimarı Seyfi Arkan'd, n alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin: 
A) • Türk vatanda ı olması, 
B) - En aşağı iki yüz bin liralık bir binayı muvaffakıyetle ba

şardıgına dair salahiyetli makamlardan alınmış musaddak bir ve
sikayı haiz bulunması, 

C) Musadd k ehliyeti fenniye vesikasını hamil bulunmasr, 
D) - 357 257 üç yüz elli yedi bin iki yüz elli yedi lira muham

men bedeli olc!.n bu işi halen yapabilecek mali bir iktidarda oldu
ğuna dair Bankalıırdan bir vesika almış bulunması, 

E) • Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liralık muvakkat teminat 
vermesi, 

G) - lsteklilerin beşinci maddede yazılı vesikaları eksiltme gü
nünden bir gün evcline kadar Banka; a ibraz ederek kabul ve tas
dik ettirdikten sonra tek:if zarfları içerisine koymaları, 

6 - İstekliterin teklif mektuplarını eksiltme günü azami saat 
12 ye kadar. ihale şartnamesinde yazılı şartlar dairesinde ve m k
buz mukabilinde, Bankaya tevdi etmiş bulunmaları şarttır. 

(765) 1-1344 

l\..ot·ae li Vila yt'"linden : 
Karnm5rsel hududundan başlıyarak, Askeri mmtakalar hariç 

sahili takiben Değirmendere, Kazıklı; Başiskele, i le Kilez Deresi
ne ve oradan Cuhabaneye ve Öküz köprüsi.i ile Bckirdereden de
nize ve keza sahili takiben Gebze hududuna kadar sahilden ve de
relerden hasrı olan kum ve çakıilar üç sene müddetle senede en 
çok istihsatat yapmağı teklif edene satılacaktır. 

fh~le Nisanın on altıncı per embe günü saat on beşde kaoah 
zarf usuliyle Vilayet Makamında yapılacaktır. İsteklilerin (394) 
liralık muvakat teminat mektubu veya Banka Makbuzu ve Ticaret 
od $1 kayıt vesikası ile teklif mektuplarını mezkur tarihe kadar 
Vil yet Makamına ve şartname ve projesini görmek istiyenlcrin 
ene 'men kalemine müracaatları. 012) 1-1203 

i'ra ·· rlüğünden : 
Erzurum imar birliğinin (150) lira ücretle fen memurluğu açık

tır. Talip olanların ves:ıiki resmiyesiyle l.ıirli te Ankara nafıa mü-
diırlüğiine gelmeleri. (760) 1-1324 

~ f ıa Velcaletindeıı: 
Betonarme köprü inşaatr eksiltme ilanı: 

Balıkesir vilayetinde Burhaniye - Ayvalık yolu üzerinde 
(26600) lira kcı:if bedelli Karınca dere köoriısü inc;aatmrn kapalı 
zarf usuliyle ek iJtmesi 24.4.936 cuma gLnü saat (16) da Nafıa Ve
kaleti Şose ve Köprüler Reisliği cksıltn:e komisyonu odasında ya
pılacaktır. 

Ek~i~tme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (133) kuruş 
tnukabılınde Şose ve Köprüler Reislighıden alınabilir. 
• Muvakkat teminat ( 1995) liradır. İsteklilerin yapmıı olduk ları 
~lere ait vesikaları eksiltmeden en ;.z sekiz gün evvel göstererek 

afıa Vekaletinden ehliyet vesikası &imaları laz ımdır. Teklif 
şektuplarımn 24. 4. 936 cuma günün !:<ıat (15) e kadar Ankarada 

ose ve Köprüler I eisliğine verilmesi lazımdır. ( 707 ) 1- 1226 

.. 

U LUS 

Ankara Defterdarlığından ! 
Yeğen bey şubesi mükeleflerinden iken 933 senesinde Askeri 

fabrikalara karşı giriştiği 3 kalem muhtelif teahhüdü için tanzim 
kılman mukavelenamede ikametgih cılarak ışıklar caddesi Sıtkı 
apartımamm gösteren mühendis Nazımın halen bulunduğu yer bi
linemediğinden tarhedilen 89 lira 64 kuruşa ait 14-68 sayılı ihbar
name tebliğ edilememiştir. Matruh bu vergiye ilan tarihinden iti
baren 30 gün içinde itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üze
re Hukuk usulü muhakemeleri kanunu mucibince ilan olunur. 

(773) 1-1351 

Hava 
Açık Eksiltme ilanı 

Yolları Devlet İ~letme 
' idaresindr·n : 

Sivil tayyare meydanı yapılmak üzere satın alman Ankaradaki 
eski kosu yerinde toprak tesviyesi yapılacaktır. 

ŞARTLAR ŞUNLARDIR: 
1 - Yapılacak hafriyatın bedeli 9500 lira olacaktır. 
2 - Bir metre mik'abı toprağın bafrile otuz metr'", e kadar nakli 

için 36 kuruş altmış metreye kadar nakli için ~2, yüz metreye 54, 
yüz elli metTeye 58, iki yüz metreye 60, iki yüz elli metreye 62, 
üç yüz metreye nakli için de 64 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 

3 - Hı"ıfriyat mikdarı ile nakil mesafesi vasatilerini bulmak ü
zere sahanın yarımşar metrelik irtifa farklarırnı gösteren tesviye 
münbanili bir planın alınması ve bu plana istinaden hafr ve nakil 
hesaplarının yapılarak idareye tasdik ettirilmesi mütea~hi~e aitt~r. 

4 - Araz i müsait olduğundan sertlik zammı verılm ıyece~tır. 
Ancak sert olduğuna idarece kanaat getirilen kısımların hafrınde 
müteahhit muhtardır. 

5 - Bilfiil toprak tesviyesine ihale tarihind~n . azami bir ay 
içinde başlamış ve tesviye ihaleden üç ay sonra bıtmış olacaktır. 

6 - Eksiltme ve ihale 17 Nisan 936 cuma günü saat 14,30 da 
Nafıa VekSleti Münakalat Reis muavinliği odasında yapılacaktır. 

7 - Bu hususta daha fazla bilgi edinmek is~iyenlerin Hava Ylo
ları Müdürlüğüne, işi deruhte etmek istiyenlerın de yukarda yazılı 
gün ve saatte ehliye tnameleri ve 712,5 liralık temi_nat mektupları ve 
diğer m uktazi evrak :1e birlikte müracaat etmelerı. (694) 1-1242 

Kocaeli Vilayetinden : 
Adapazarı kazasında yeniden inşa edilecek (2~.8~?) lira keşif 

bedelli ilk okul yapısı Nisanın 16 ıncı perşembe gunu saat on beş
de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmış
tır. Şartname, keşif. evrakı buna müteferri diğer evrak yüz yirmi 
kuru~ mukabilinde İzmit Nafıa Müdürl:iğünden verilecektir. Mu
vakkat teminat (1710) liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını t i
caret odası kayıt vesikası ve teminat mektubu ile birlikte ihale t a
r ihine katlar Kocaeli Vilayetine vermeleri ve laakal yirmi bin lira
lık bu gibi bir yapı inşaatını teahhüt ve ikmal eylediğine dair ve
sikalarım da ihaleden en az sekiz gün evvel Kocaeli Nafıa Müdür-
lüğüne vize ettirerek teklif zarfına koymaları. (711) 1-1202 

İzmir Liman 
Umum 

1şleı~i 

l\'IüdürliiğünclPıı : 
İdaremizce açık eksiltme suretiyle 1000, bin metre mik'abı çı

ralı çam azmanı satın alınacaktır. Eksiltme müddeti 1 Nisan 936 
dan 30 Nisan 936 tarihine kadardır. İhale 30 Nisan 936 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 16 da İzmir Liman İşleri İdaresinde 
müdürler encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecek olanlar muvakkat teminat olarak 1875 lirayı 
idare veznesine nakten vermeğe veya milli bir bankadan bu mik.. 
tarda teminat mektubu gctirmeğe ve yahut devletçe çıkarılmış olan 
tahvilattan bu mikdar vermeğe mecburdur. Şartnameyi görmek ve 
fazla izahat almak istiyenlerin idaremiz yazı işleri şefliğine mü
racaatları. (748) 

• Tavşanlı Belediy~ Reisliğinden : 
Belediyemizce 15 beygir kuvvetınde bir tane yangın söndürme 

Motopompu 20 Nisan 936 pazartesi günü saat 15 de Tavşatılı bele
diyesinde ihale edilmek üzere 2490 No. lu kanunun umumi hüküm
leri dairesinde açık eksiltmey~ konulmu~tur. Motopompun keşif 
bedeli 2560 lira muvakkat temınatı 192 lıradır. Fenni ve hususi 
·şartnameleri isti yenlere parasız. olara~ gönderilir. Fazla tafsilat 
için isteklilerin Tavşaıılı Beledıye reısliğine başvurmaları ilan 
olunur. (716) 1-1216 

• • 

Ankara Jaııdarma Genel I\..omu · 
taıılığı Satıııalnıa Komisyoııundan 

Eldeki örnek ve vasıflarına uygun (2450) portatif çadır 11-4-936 
cumartesi günü saat (10) da kapalı ~arf eksiltmesiyle satın alına
caktır. Bir tanesine (616) k.u:U§ deger biçilen çadır şartnamesini 
parasız komisyondan alınabıltr .• 

Eksiltmeye girmek istiyenle~~n (1131) lira (90) kuruş ilk temi. 
natları ve şartnamede yazılı dıger ?elgeler içinde bulundurulacak 
tekJif zarfları en geç eksiltme vaktınden bir saat evvel komisyona 
vrmiş olmaları. (647) 1-1109 

Karalcösede Al). e l{omisyoııu 
Başl~anlıg"Jndan : 

J - Karaköse Kasabası cumurluk alanında dikilecek Atdtürk 
heykeli p ojesi mu abakaya konmuştur. 

2 - Heykelin yapılacağı yer, A ;rı İli Merkezi olması <lolayı
siyle bazı Özg!ilül.Jeri öğrenmek ve l:uraca yapılan kaide proje
sini görmek üzere Ankara. İstanbul, İzmir, Karaköse Bayındırlık 
Direktörhiklerine baş vurulmalıdır. 

3 - Heykel proJelcri İç Ba ·anlık İmar Direktörlü<Tüne verile-
cektir. "' 

Direktörlük bu projeler~ !e~kik ve irlerinden birini seçecektir. 
Sözleşme, seçilen proje sahıbı ~le yapılacaktır. 

4 - Proje sahipleri ~~idevı. esas ~üi.elere göre değiştirilebilir 
Yalnız kaidenin de tafsıl<.tlr hır proıesı eklemek ve platformdan 
bliyiik olmam'1k gercJ-tir. 

5 -İmar Direktörlüı. ·ınce y~pılacak secim sonunda İmar Di
rektörlüğünün münasip göreceğı mikdar Üzerinden birinciye mii
kafat verilecektir. 

6 - İşbu projelerin 1 mayıs 935 tarihine kadar İmar Direktör-
lüğüne verilmesi lazımdır. (1549) 1-1204 

Ankara Valiliğinden : 
Şereflj Koçhisar 1lc:esi Yozgat köyü okulu öğretmeni iken sıhhi 

vaziyeti dolayısiyle Kiittür ~akanlığmın emirleriyle Bala merkez 
okuluna atanan Hasan'ın sarı? .adresi .malQm olmadığından naki 1 

i 

ke;fiyeti şimdiye kadar ken~ısın7 !ebıiğ edilmemistir. 
Tebliğ mahieyt inde ~~an ış~~. ılan tarihinden itibaren onbeş gün 

zarfında yeni ödevine donmc~ı~ı~ve mazeretini t evsik etmediğ 
t akdirde istifa etmi~ sayrfacagı ılan nl"'"ır. (723) 1- 1262 

~ 

SAY--. 7 
~ 

~~~-~ 

:: ç· JGENE BARON 
~ 

~~ (Pek yakında KULÜP sinemasında) i 
~ 4~ ... ~·....,_~~Y.A,.Y~Y~YA"lllı.._-,r......_y..:dllllr.,.y...._~_...~••:...: :"il". :...: :._: :'9': :'....: ~ ~_..,,., .. 
~~ - .... - ~ ~ - ~ ~ 

i 

A ....... 
a gm en: 

Keşif bedeli 785 lira 90 kuruştan ibaret bulunan şehir bahçesin· 
in büfe tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 16-4-936 perşembe günü saat 15 de Vilayet daimi encume
ninde yapılacaktır. 
. Eksiltmeye girmek istiyenler ehliyeti fenniye vesikaları ile 58 
lıra 95 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
vermeye mecburdur. 

Şaı_:tnamesini görmek istiyenlerin mezkiır şartnameyi her gün 
hususı muhasebe direktörlüğiinden görebilecekleri ilan olum r. 

(699) 1~1198 

i M 

Sakarya apartımanı alt ında bir mağaza 
kiralıktır Kapıcı Ahmede müracaat 

Adana Pamul{ ijretme 
Çiftliği Direktörlüğüııdf n : 

Asgari azami 
Benzin 800 Teneke 1200 Teneke 
Gaz 1300 ,, ı 600 
Mazot " 
Valvalin 4000 ,, 5000 " 

50 .. 80 •• 
Vakum 9DO Kilo 1000 Kilo 
Gres z . 400 ,, 600 ., 
Pamuk üretme çiftliğinin şubat 937 sonuna kadar ihtiyacı <Juın 

ve y~kar~~ cins ve mikdarlarr yazılan yanıcı maddeler kapalı zarf 
usulıle munakasaya konulmuş ise de fiatlar muvafık görülmediğin
d~.n pazarlık suretile satın alınacaktır. İhale 22/4/936 gününe tesa
duf eden çarşamba günü saat 15 de Tohum islah istasyonunda ya
pılacaktır. İlk t eminat "1534'' lira 20 kuruştur. Muhammen bedeli 
"20456" liradır. Şattnamcyi görmek ve fazla izahat almak is teyen· 
leriı; to?um islah istasyonu direktörlüğüne müracaatları, ve is
tekhlerın muayyen gün ve saatte Adana tohum islah istaf>yonunda 
bulunmaları. (788) 1-1378 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Çocuksarayı semtinde kızılelma D'lahal
lesinde İnebolu sokağında 33 numaralı evde oturan ve T. C. tab'asın
dan olup ankarada Atpazarı çarşısında. 207 numaralı mahalli ikamet 
gahı ticari ittihaz ederek ................. tarihindenberi urgancılık ti~ 
caretiyle iştigal eden ve Ticaret Odasının 44 sicil numarasında 
mukayyet bulunan Abidinin ................ nin unvanı ticareti Abidin 
Urgancı olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de ticaret 
kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 9.4.936 tarihinde tes-
cil edildiği ilan olunur. 1-1367 

Van Defterdarlığından : 
Yirmi dokuz bin dokuzyüz kırk dört lira elii iki kuruş bedeli ke" 

şifli Yanın Gurpinar ilçesi yeniden hükümet bina inşaatı 8/4/ 936 
gününden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltme" 
ye konulmuştur. 22/ nisan/ 936 çarşamba günü saat 14 de ihalesi ic. 
ra kılınacaktır. j 

Bedeli keşiften yapılacak inşaatın 12 bin lirası 935 mali yıh ni-ı 
hayetine kadar ve on yedi bin dokuz yüz kırk dört lira elli iki ku-ı 
ruş ta 936 mali yılı içinde verilmek suretile inşasına karar verilmiş.
tir. Taliplerin şeraiti lazıme ve saircyi anlamak ve pey sürmek ilzer~ 
iki bin iki yüz kırk lira 84 kuruş teminat muvakkatasile Van def1 
terdarlığında müteşekkil komisyona mürasaat eylemeleri (790) 

1-1.380 

İzmir Belediyesinden : 
. M~torlarr. 6 veya 8 silindirli, m~z?tla veya tercihan hava ıazı 
ıle muteharrık 20 • 22 - ve 30 - 32 kışılik olmak üzere iki tip oıtobis 
şasisi ve şeraiti uygun görüldüğü takdirde otobüs almacaktrr. 

İsteklilerin bu hususa ait mufassal malumat ile iberal>t..r kaloğıa.. 
rmı ve tediye hususunda ne gibi kolaylıklar gösterebileceklcrioi e.n 
son 25/ nisan/ 936 gününe kadar İzmir arlbaylığına bildirmeleri. ('J&SJ 

1- 18?6 

Sandılilı Url)aylığından : 
30 nisan 936 gününden sonra urayımıica yapı işi bitirilen asri 

mezarlrkdan başka mezarlara ölü gömdürüln'ıiyeceği ve 1 mayıa 936 
gününe kadar ilgililerin uray hekimliğinçe yapılacak tarifııt daire
sinde eski mezarlardaki tesisat ve kemikleri kaldırmaz ve alına:llar
sa uray tarafından alınıp kaldınlarak yerlerinin düzeleceai ilan 
olunur. (789) 1-1379 

İzıniı· ı·? an i~leri U 
1\~·· r : 

ldaremizce açık eksiltme surC"tile 200 adet mu amba satın alına
caktır. Eksiltme miıddetı 1 nisan 936 dan l haziran 936 tarihine ka
dardır. 

İ~al~ 1 ha.zira~ ?36 ta~ihine mtlfladif pazartesi günü saat 16 da 
İzm~r lıman ~şlen ıdaresınde mlıdürlcr encümeninde yapılaca' trr. 
Eksıl~eye gırecek olanlar muvakkat teminat olarak 2625 lirayı i re 
veznesıne nakden vermeye veya mi11i bir bcın'kadan bu mikdarda te'TJi, 
nat mektubu getirmeye veyohut devletçe çıkarılmış tnhvilattan bu 
mikdar vermeye mecburdur. 

Ş~rtna~eyi. g?rmek ve fazla izahat almak isti yenlerin idnremiz 
yazı ışlerı şeflığıne müracaatları. (7S6) 1-1377 

Ankara Jan<larma Genel Kon ll· 
tanlığı Sabnalma l(oınisyon!ıııfi· "1: 

1 l . N:san 936 cumartesi günü ihale edileceği ilzn edilen (2 'lO) 
portatif çadır kapalı zarf ekcıiltmesi, 20 nisan 936 paz"r esi ç •ü 
sa::.t {10) na talik edildifi alakahlarca h·linmck üzere r n olun r. 

(764) 1-1372 



SAYFA 8 

1 - G(!i.1.1.c:d~ yapı!.ı.:..ı!( "ıcışl ı:~ın kapalı zarfla e~siltmesi 24 ni
aan 930 cııma gıınıı s;ı;.ı•. 1 ~ ,ic İ-lrnitte tiirn. lıinasında~<i satın alma 
komisv•>nun ·ia vaoıla.;;ı İt ~ır. 

1 -- K..rnaı: zaı flar a ı•m ıı;i.indc saat U de makbuz karşılı~ı ko-
misyon başKaııiı~ına veııie.:çktir. 

1 - funırı ~ ı:) ı•ı lı~;ı !ır. 

4 - 1\1,ıvaı<k..t: te•nın-ıt; 2250 liradır. 

S - t .. rei<.ii:l'r rırr ~ıın ~artname vcprojesir.i komisyon b göre
bilirler. 

6- 1ıHeK!i:c:rin be ı 'i ~Un ve sa.ıtmda kanunun istelı,,i belgeler-
le ko:ni.;;yona ;!C lmeieri. (738) 1-1281 

İLAN 

1 .ı.rnlıııl ve Trak\·ada bıılunan kıtaat icin 4470 ton 600 kilo buğ
day Krrdrrdmilsrnın ·6- ·l-9 .~6 tarihinde yapclacak kapalı zarfla ek· 
alltme~i 16 ni"an 935 per~embe ~iinü saat 15,30 da yapılmak üzere 
on gün sonrilva h:rakılmrstır. Hensinin tahmin bedeli 39548 lira 42 
kuruştur. İlk teminatı 2066 lira 13 kuru:;ıtur. ~artnamesi 198 kurus 
mukahilinrle kordan alınır ve Trakya için ayn ayrı fiat verilecek
tir. İ steklilerin kanuncla yazılı vesikalarr ile beraber teklif mektup
larını ihale saııtrncfan bir saat eve! tophanede satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (757) 1-1314 

İLAN 

Cebeci mukez hastahanesinde tedavide bulunan hastaların gün
lük sıı ihtiyacr 10 14 936 cuma günü saat onbe~te pazarlıkla S<>tın a
lınacal.ından istel"ilerin mezkur saatte Ankara levazım amirli~i sa-
tın al~a komiwnmına ır~1meleri. (784) 1-1364 

ASKERl F ABRl1<.ALAR UMUM 
SATTY\f AT .M .\ KOl\ı!ISY<)NlJ 

40 TON YONGA SATIŞI 

Tahmini bedeli 300 lira olan yukarıda miktarı yazılı yon""a 
21 - Nisan. 936 tarihinde salı günü sadt 14 de pazarlıkla yapı'acak
tır. 

İsteklilerin muvakkat teminat olan 22 lira 50 kuruş ve 2 '90 sa -
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılıvescıikle sÖ7.iİ f"C'"en 
gün ve saatte komisvon;1 müracaatları. (737) 1-1270 
..... 111 .. :lllllm ......................... !milE:ltiid!\sı:ll~!ll!ll·~ iW!ôıJl'!lt-fll 

Ankara Belediye Re· ilanları 

1 - Yeni pazar mahallesinde araba:ı ::ıokakta Ali Rıza tarafın. 
dan üzerine ev ydprlan Belediye rr.alı 1~7 M.! yer açık arttırma ile 
satılacaktır. 

2 - Muhammen b~deli (63.50) liLaJu. 
3 - Muvakkat teminatı (4,73) liraclıı. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her giin muhıseheve gr

lelı ili.rler. 
5 - İhale 20·4-936 pazartesi günü s.,;ıt on be~<le ıırtrrom::ı ve ek· 

siltme komisvon un<la v~•Hlac<ıktır. (729) 1-123 7 

İnhisarlar 

İhtiyacımız için boş şişe mübayaa edilece~tir. 
1 - Sişelerin üzerinde kabartma olarak (Inhisarlar) yazılı ola-

caktır. 
2 - Diplerinde ıs. 25, 50, 70 C. L. yazılı olacaktır. 
Bu tiplerdeki şişeleri idaremize vermek istiyen!er 15-4-()36 çar

şamba .günü s<1at 14 de Başmüdiriyet satıs şubesine müracacıt etme-
lidirler. (779) 1-1373 -----

ANKARA TİCARET ODASI SİCİT,Lİ 
TİCARET MEMURLUCUNDAN 

Ankara vilayetinde Demirli bahçe semtinde Demirli b:ıhr:e m"
hallesin.de Öz görenler 1 sokağında 1 nurnaralr evde oturan ve T.C. 
taba!'ından olup Ankara'la At"'azarı çarşısında 164 nurnıı.ra 1 ı mahal-
li ikametgahı ticari ittihaz e•krek ............. tarihindenberi urg<>ncı· 
1ık ti aretiyle istigal f'r1en ve tİcqret odasının 98 sicil numarasında 
mukayyet buluııan Abdııllahm unvanı ticareti Ahdııl'ah T;ınrısever 
olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza sekli de ticar t ka
nununun 42 inci madaec:;i m'lri' 'nı-e el ıirece 9-4-936 tarihincie tescil 
edildiği ilan olunur. 1-1368 

1 r~1iLT.J MlJDl\FAA VEKi\LJ.iTl 
....... 1 T AT 1'/f" T<Q-ı1Jt~y(YJ\TTT İT A l\JT , /J -q1 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız olarak ecza sandıkları satın a1ı · 
nacaktır. Sandıkların içinde bulunacak maddelere ait listeleri al 
mak ve fazla mallımat edinmek isti yenlerin An karada Milli Mıi cl<1 · . . 
faa Vekaleti sıhhat işleri dairesine. İstanbulda Komutanlık sıhhi fi
at tahmin komisyonu reisliğine başvurmaları lazımdır. 

Bu ir; için olan hususi vasıflariyle birlikte fiatı da gösteriı tek
lifleri11 ve nümunelerin mayıs 1936 sonuna kadar Milli Müdafaa 
Vekaleti Sıhhat İşleri dairesine gönderilmesi. (527) 1-895 

B İ L 1 T 4 - Şartnamesi 440 kuruşa 
1 - Bir metresine biçilen Ko. dan alınır. 

ederi 258 kuruş olan aıtmış ila 5 - Eksiltmeye girecel·leı 

seksen bin metre kaputluk ku • kanuni ilk inanç parası ve kıı. -
maıt kapalı zarfla eksiltmeye ko- nunun 2 ve 3. üncü ~addelerin · 
nulll'luftur. de yazılı belgelerle bir'ikte te1

:-

2 - Şartnamesi 1032 kuruşa lif mektuplarını ihale saatinden 
Ko. cian alınır. bir saat evvel M. M. V. Satınal-

3 - İhalesi 14 - Nisan - 936 ma Ko. na verrreleri (676) 
salı günü saat 15 tedir. 1-l 147 

4 - İlk inanç parası 11570 
liradır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni ilk inanç parası ve ka 
nuaun ! ye 3. üncü maddelerin
ee yazılı belgelerle birlikte tek· 
lif ., ktuplarmı ihale saatinden 
bir F t evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko.R.a •·ermeleri ( 67 5) 

1-1146 

BİLlT 

1 - Bir metresine biçilen e· 
der 22 kuruş olan 300 ila 400 bin 
metre çamaşırlık bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 • Nisan _ 936 
çarı;.,mba günü saat 1S tedir. 

3 - İlk inanç parası 5650 li· 
r· 

BİLİT 
1 - Taahhüdünü kıs'llrn ifa 

edemiyen müteahhit n"m ve he
sabına 1560 metre 20 santim ha
ki elbiselık kunıas açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 13 Nic- -ı n 9J'1 pa· 
zartesi günü saat 15 dedir. 

3 - Hepsine biçilen eder ""2 12 
lira 54 kuruştur. 

4 - İlk teminat 315 lira 95 k ı
n:ştur. 

5 - Şartnamesi paracıız ofa,·ak 
Ko. dan alrnı.r. 

6 - Eksiltmeye girece1·ler ilk 
teminatlirile kanunun 2 ve 3 iin
cü m::ı ldelerinrle V"''lıı l eı..,..,ı,.r
le birJil.-:te ihale gün ve s.,a•m
d.ı M. M. V. Sa. Al. Ko da. bu-
lunmaları. (554) 1-1108 

._. - -
- - - -

ULUS 10 NiSAN 1936 CUMA 

NASlll llAC1 
K ANZU ~< 

En eski nasırları bile pek krcıa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkanı. 

Umumi deposu: tngiliz Kan 
zuk ec;ı;anesi. her eczanede bulu 
nur, ciddı ve müessir hir nasır 

iHirıd · ı 

ZAYİ 

C umurbaşkanlığı Flarmoni k 
Orkestrası 2 inci kemanlar şefli
ğine tayinim dolayısiyle T. C. 
Kültiir Bakan.ığı Yülı:sek Öğre· 
tim Dayrasmca verilen 24-1-1936 
tarihli hüviy~t vesikasım kay· 
bettim. 

Ye.,iden l:ıir vesika tanzim edi
lece t'i i cihetle. kaybolan vesika· 
mın hi.ikmü olmadığını ilan ede· 
rım 

Cumurl-"c- 1·:ınh~r F\armonil· 
Orlces ~ ~- , 2 ine; l·e,,,anlar 

s~fi Gi'bert Ba,.' · 
1-1330 

A 1 tı silindirli JC).1.'i model• 
OPEl IT'.ar'·;:; gayet az benzin 
sarciyat!ı ~!''ıt) kilol'T'Ptre yapmı~ 
yedi k isilik 1- :rıalr t:11vük husı•si 
salcın otoırr11ili sı:ıtılıktır. Mü
raı-;lat tele'nn: 3871 1-1?90 

lL.!- N ~ A.RTLARI 

Sayıfa Santımi 

2 3('1 3 20') 
4 ı ~o s 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 

1 - Hı:ıyır islerine ve y ni 
ı-ıl·ıı.n kit~"ı<',..a aid ilanlardan 
r~ ı ~ te ... -;ıfı t yııoıhr. 

2 - 7wi iHb bedelleri 
rn-ı,_tu y:~ .. ot•ız kunıc;tur. 

3 - T" rik. te'"Dl·kiir, ev
ı .. ~n-ı.e, vD'-t ve k"tr aqt.q 
;•·nı,.rından maktucın beş lira 
? hnrr. 

A'30t' ·. ~AHTLARI 
l'~üd<let Dahilde Hariçte 

Sl'"Cli 'T i 17 Lir;ı 30 Lira 
1) Avlr~ı g .. 16 

" 
~ Ayhh 5 .. 9 

Acele ~atrlrk piyano 
Mücedclet mükemmel bir a

det kuynı'du "Pelyrl" marka 
ptVO'nO S<ıt•l ktır. 

Şehiı lo';antasıncla teşhir e

dı lrre!;t cd i r 

Tel. 3 20 Bay Selahaddine 
m·ır;ıca ;ıt. 1-1232 

Ulus 
L\nkara Doğ um ve Çocu~< 

Bakı,..,.,evi cocuk 
mütehassısı 

Adliye S"'rayı cadd 0 si. Altan 
sokak Ortaç apartımam 

Te 1efon: 3951 

~~~~~~~~~~~--- ~~ 

lmtıy.tz sahibi ve Başmu 

'lal"·ıri Falih Rıfkı ATA" 
Umumi NP-şriyatı idare 

eden Yazı 1,leri Müdürü 
Nasuhi B \ YDAR 

Çanl.ırı caddesı cıvarınrl 

r llu.c 80.~ımevinde hasılmq.ı 

En mükemmel portatif 
ve sabit 

l\Iercedes Selecta 
Yazı makineleri 

ZİYAEDDİN SAİD 
ERİM 

İstanbul - Galata 
Voyvada caddesi 40 - 42 

ANKARA BİRİNCİ SULH 
HUKUK MAHKEMESİNE 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünde fen şubesinde Tev
fika: 

Osman tarafından aleyhini -
ze ikame edilen alacak davası 
için gelip bir defide bulunmanız 
veya bir vekil göndermeniz hak
kında 10 mart 936 tarihli Ulus 
gazetesiyle yapılan ilanen tebli
gat üzerine gelmediğiniz görül
mekle aleyhinize verilen giyap 
ka.!"arının adresinizin bdli olma
masından dQla.yı usulün 141 inci. 
madd~si mucibince ilanen yirmi 
gün müddetle icrasına karar ve
rilmiştir. 23 4/ 936 saat 9,5 de 
mahkemede hazır bulunmantz 
ve va bi:- ve 1dl göndermeniz a lesi 
lıalde mahkemeye kabul olun . .-ı~-
·.raı:ağmız b!ldirilir. 9 4 9.:6 

1 - 1370 

ilan 
l\'1 adam I\:ris ti 

:ucn;>r•r-;i Ankara da model
lerini göstermeye 

An~;ara Palafa 
geliyor 

J-1364 

ZAYİ 
Anlrara ort-.:ı okııl-ından 20 10 

l"l35 de al::lıP.;ım 2'39 nı1.m:.:1ralı 
c.lö"'!oıramı zayi ettim yenisini 
alacağımdan hükrr·; voı~tur. 

Fuat Recep 
1-1363 

Satılık. arsa 
Yeni"ehirde ba'-anlıklar kar

sısında Bel<:ika sefareti vakının
cla iyi bir arsa uygun fiat1a satı
h l.:tır. İsti yen 1erin Kültür b::ı 1 · ~n
l ı.Yı sa,,.•<; clirel-törlüO;ü i~v?· la
rından İsmet Arır:l11ruya müra-
caatları. 1-1358 

ZAYİ 
Ankara beledivesinden aldı

·>•m 518 numaralı Ei~ildet pl.,t-a
smı zayi ettim yenisini a1 ::ıca 
ğımdan hükmü yoktur. 1-137 5 

İsak 

l\Iürettip ve Makinist 
Cedvel işlerinden anlıır bi.r 

makinistle bir mürettip a 1 ın:ıcak 
Sden mntbaasma murncaat 

1-1366 

İLAN 
BİRİNCİ İCRA MEMURLU

(;UNDAN: 
Bir borcun temini icin haciz 

e .lilip satısı kararlastır.ılan bir 
adet 620 lira kıymetinde motor 
i L~rindc Jı.la11ya makinası bir 
8!°10 lira kıymetinde motorlu 
f criza maldna::ıı bir 350 1i a kıy· 
metinde d;.ire deı:.tcresi lıir 450 
lira kıymetinde <lPlik makin:ısı 
ı 7 nisan 935 cuma günü saat 12 
den sonra akköprüde başlan'{ ıç 
m?-angoz fabrikasında satıla
caktır bedeli müzayede takdir e
dilen kıym~ tln % 75 ini bulr.ıadı
o ı takdi · dt: 24 nisan 936 cıırroa ı~ü
nü ayni saatte ve mahalde ihalei 
k:ıtiyesi yanılacağından alıcıla
r•n orada ha~ır bulunacak JT'emu· 
ra müracaatları. 1-1361 

ZAYİ 
Adapn"rı 63. ci alaydeın al

dıgım terhis tezkeremi yitirdim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
ı ; ; • . ..,..,jj vr1 tur. 

18648 kayrt numaralı Hasan 
Zuhtü oğlu Süleym:ın Şevket 

1-1381 
·it9tiiEet . cıfSl'9eôcı 

• 

ANl(ARAPALAS 
HER SALI . PERŞEMBE ve CUM AR.TE!:l 

Saat 5 ten 7 ye kadar 

"ÇAY - KONSER'' 

'THE sıx FUNNY FELLOWS" 
ORKESTRASI lŞTiRAKlLE 

MARUF ŞANTÖZ 

SORA YON LASZEVVSKA 

Lise, Orta sınıf]arı 

·~ 

ve Bakalorya 
İmtihanlarına hazırlık kursları 

Hususi Bizim Mektebte açıldı Tel: 2459 

ANKARA ICRA DAİRESİ GAYR! MENKUL SATIŞ ME· 
MURLUGUNDAN: 

1 - İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun kütük 983, 
Pafta 11 Ada 87; Parsel 22 numarasında kayıtlı Ve Ankaranrn Ahi 
zafef mahallesinde Mescit sokağında kain ahşap ev 7488 hisse itiba
rile 7376 hissesi aşağıdaki şartlar daiı esinde aÇlk arttırmaya kon
mu~tur. 

2 - Evsaf ve müştemilat; Ev, iki kattan ibarettir. Birinci katta: 
Zemini beton bir avlu. dört oda. bir mutfak, bir kiler, bir hela: ikin
ci katta: Bir sofa, 3 oda, bir mutfak. bir hela vardır. Ve mamurdur. 
Hepsine "4500'' lira kıymet konmustur. 

3 - Satrş peşin para ile olmak üzere 18-5-936 tarihine müsadif 
"1azartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurlıı ,.,.11 nrla y::ı t')rlacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen ha7.ine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
;ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur f_{:.inün 
16 mcr s;>atinde en cok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - !c:; 1 'tı t"ril,t.:1-i ;ırhr,....,;>rla tl"1-Hf edi1f'rı beciel muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 2-6-936 tarihine müsadif 
sair giinü stat 14-16 va kadar yapılacak ikinci artırmada en çok artr· 
rana ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmedi~i takdirde üzerine ih;ı,le edilenin talebi üzerine ihale ta· 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için ye<li gün kad"r mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılm<ıdığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evet 
en yüksek teklifte bulunan talibe te'difi ver.hile almağa razr olup 
olmadı<Yı soruldu1<tan sonra teklifi veı;hile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talirıten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi vec:hile alma~a razı olma"!:sa gayri menkul yeniden on 
beş günlü1: ikinci artırma.ya çıkarılacak en çok artıran talibine iha· 
le edilecl'!,<tir. 

8 - Her iki artırmada da gayı i menkul talibine ihale edildikte 
tapu h.arcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
m:.iteraki'11 vergi ve resim ise borduya aittir. 

9 - B.>rclu ve alacaklılarla di;;.Pr alakadarların bu gayri men-
1rnl üzerindeki haklarını ve hususivle faiz ve masrafa dair olan id
ılialarınr evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmele
ri lazrmrlır. Aksi takdirde hakları taou siciliyle sabit olmadıkça 
-:atrs bcd .. Jnin payl;:ıc:;tırıl,,.,as•ndan haric tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1-5-936 tarihinde 934/105 nu
mara i 1 e rlair<'..,..,: --leki yerinde herkese açık bulu'ldıı rıı lan şartna-
rnemizi okuyabilirler. 1-1362 

Ankara İlhaylığından: 
1 - Müzik Öğretmen okulu bin:.ısına tamirat yapılacaktrr. Ke

·if bedeli 645 lira 40 kurıı<:tur. Te-r.in., tı 48 lira· 50 kurustur. 
.. 2 - F · n~i şartnamesini ve keşif raporunu görmek ist(yenler h er 
un o~ul Dırektörlüğüne müracaat edebilirler. 

Vesi':alarmr komisyona ibraz etrreğe mecburdurlar. 
3 - Ih<ılesi acık eksiltme suretiyle 27. 4. 936 pazartesi günü sa. 

t 15 te mektepler muhase'·cciliğinde yapılacaktır. 
~ - Saat 14 de kadar temi:ıatr mektepler muhasebeciliği vez· 

ncsıne yatrrılnırs bulunacaktır. (780) 1-1374 

ANKARA İKİNCİ iCRA lVlEMURLUGUNDAN 
İl.AN 

Alacaklı: Muhittin. Köksal. 
Borclu: Mihalliccrklı Fatma. 
Satı!an mal: hal( arsa üz erine yapılrr:ış bi"r lıUyük bir ufak 'lfa 

ile bir mutfak ve elektrik tesisatını samil hane. 
Muhittin Köksalın Mihalıcçıklr Fatmadan bütün masrafile 1 ir

likte doksan lira 39,5 kuruş al~cağını temin için ehli vukuf taraim
dan 400 lira kıymet takdir edilen ve borçlunun tahtı idares'n ıe 
bulunan İsmet paşa mahallesinde tepe başında Korkmazlar sob
ğında 137 No. da belediye arsası üzerine yapılmış bir bap hane e n· 
kazr 936 mayısının 7 inci perşembe günü saat 14 den 16 ya ka 1 !r 
Ankara ikinci icra dairesinden ihale edilmek üzere 7-4-936 tarih il• 
rlen itibaren açık artırrra yolile satışa çıkarılmıştır. 

Muhammen kıymetinin % 75 şini bulduğu ~urette ihale yapıh
caktır. Hilafı halde en son pey sahibinin teahhüdü baki ka1m;: ~c 
üzere artırma 15 gün daha uzatılmış olacaP.ından mayısın 22 iad 
cuma gününde aynı saatta kati ihalesi yapılacaktır. 

Satı~ta % iki buçuk dellaliye ücreti ve vergi müşteriye ait oldu-
ğu gibi evvel emirde borcu olan kunı!'j tahsil edilecektir: 

A1a'·;1darların 20 gün icincle idrli<ı!armr bildirmeleri lazrm olup 
bu müddet zarfında bildirlT'iyenler satı~ bedelinin paylasmasmdan 
hariç hıra kılaca 1darı daha ;ı;iyade m :d umat icıtiyenler 935-7542 S"'yı 
ile dairemize müracaat edebilecekleri ilan olunur: 1-lJ ~9 

- ·Mfn<' ?tSZ..., 

[ '(EMi } iN~ ... ~!JJ:ÜP] 
BUGÜN Güt DÜZ 
PRİMADONNA 

GECE 

BUGÜN BUGECE 

I-::UCOK ALB Y 

GOZ:LLEG P.ESMI GECiDl 
1-lclivuhm binlerce riizelini bir ara• 
ya tap!ıyv n hu büyük eser dekor .a
rı m zen(TinH:i ve azametile ~öz:e:-SHİRLEY TEi iPL '-:' 

yalmz 4.45 1V'c~tiı"le"· ~~ 
SARIŞIN KA.RMEtl 

FlATL '~o_\ r~ ="l '!~Al .. ; nr. 
Cuma günü g:.:nd~z sea::slarmJ,, Bal!;;;::-n: 60, 

Hu.;usi: 40, Birmci ve Duhu~iye: 30 

ri kamaı:tıran n .. · s1i görülmem:ş 
bir rc\ü'dür. 
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u:c.'arında Ba!!rnn: Cl, 


