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Mısır kıralı Fuad dün öldii 
ölen kıralın yeğeni prens 1\lehmet .ı\li 

naiplili meclisi reisi olacak 
f ka kırahn ölümü beklenmiı olmaıma 

'' .-ağmen, geceleyin dahi kırahn ku.-veti 
sönmemıştir. Hasta ile 11kı tema• ha • 
linde bulunan zatlar, kıratın korkunç 
hastahğa karşı mukavemetini gayri ta -
bii denecek derecede görmektedir 

· Anakanuna göre on gün içinde top
. l{lnması gereken parlamentonun 1924 

ele Kıral Fuad tarafından açılışı 

Kahire, 28 (A.A.) - Kıral Fuad 
dün ölümünün yaklaımakta olduğunu 
hisaettiği zaman, çocuklarını yanına ça· 
ğırmıı, kendileriyle vedalatmıı ve son
ra loraliçeyi öpmüştür. 

Dün bütün gün Kahirede her daki-

Gündelik 

PİRİNÇ KANUNU 
Kemal ÜNAL 

istihsal kaynaklanmızdan• aza
mi kıymet almak rejimin ana he
defidir. Biz inkılabla birlikte, bu 
hedefe giden en kısa ve en doğ
ru yolu aramağa koyulduk. On 

· yıldan fazla süren emekler~izi~ 
toplu ışığı altmda, bu yola gırmı~ 
sayılırız. Hangi ürünlerin, hangı 
cins tohumlarla, iklimlerimizde 
iyi yetişeceğini mütehassıslarımız 
söylemiş bulunuyorlar, toprağın 

-altında ve üstünde; gizli, açık, her 
değerin yerini, onlardan tamamiy

- le faydalanmanın sırrını öğren
' miş bulunuyoruz. 

Yurd; tekniğin aydınlattığı bü
tün zenginliklerini, emeklerimize 
arzetmiştir. Artık Bu emekle kıy· 
met arasındaki aheı\gİ kurmak 
savaşındayız. lyi ve bol pamuk 

· yetiştirmek için yurddaşların ça
. bşmaları, daha geç_enlerde bir ka
: nunun çerçevesi içine alındı. Şim
"di de pirinç ekimi için geniş kai
, deler konulmaktadır. Meclis en-
cümenleri bununla meşguldürler. 

· Pirinç ekmek, bu memlekette U• 

,;un yıllar, o civardaki köy ve ka
sabalara kastetmek olmuştur. E-

• kim yerlerine yakın ocaklar sön
mÜ§, kasabalar bir istilanın ha
rabisine uğramıştır. Anadolu'da 
yalnı2 duvarlarının ayakta durdu
ğu görülen, birçok ıssız köy ve 
kasaba iskeletleri; pirinçten ge -
len sıtmanın felaketini çekmişler
dir. 

Bu korkunç akıbetin perişanh
ğı içinde, yurdun güzel verim kud
reti bir tarafa bırakılarak, dışar
dan her yıl üç milyon liralık pi
rinç alınmış ve belki bu, şerrin eh
Yeni görülmüştür. 

Rejim; bir yandan teknik araş
tlJ'malara girdiği gibi bir yandan 
rla eski tarz pirinç istihsalinin 
mahzurlarını gidermeğe çalışmış
tır. 1935 yılında artık dışardan 
pirinç girmemiştir Ancak bun
da gümrük tedbirinin büyük 
hissesi olduğunu hemen söyle
meliyiz. Halbuki her istihsal-

• §ul>esinde olduğu gibi pırm-
cin de iç pazar için, dışa göre 

( Sor..u 5. inci •aylada) 

Kahire, 28 (A.A.) - Royterin bil. 
dirdiğine göre kıra) Fuad'ın vefab ha -
linde kanunu esasi vaziyeti gayet karı -
ıık bir hal alacaktır. Zira 1923 ana ka -
nuouna göre, kıralm velab takdirinde 
parlamentonun 10 gün içinde toplanma
sı gerekmektedir . .Eğer parlamento da
ğıtdmış İse, yeni kurul azalarının seçil· 
mesine kadar gene eski kurul toplana -
cakhr. Halbuki yeni seçim 2 mayısta 

yapılacaktır. Bu vaziyette yent kurulun 
25 m!'yıstan önce top1anmaıı da müm -
kün değildir. 

Sarutdığına göre kırat Fuad 1922 de 
üç naib seçmiştir. Bu husustaki vasiyet

(Sonu 3. üncü sayfada) 
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B~ Azana 
Cumur reiı-ıli!!ine 

namzet gösterilecek 

Cumur re;sliğine n<e-tT..Prl ~Ö:Jterilecek 

olan B. Azana 

Madrid, 28 (A. A.) - Diin ak
şam başbakan B. Azana ile sof ce
nah cumuriyetçi partisine mensub 
bakanlar arasında ve bilahara yine 
B. Azana ile sol cenah cumuriyetçi 
partisinin milli konseyi azaları ara
sında 1 O mayıstaki seçime namzed 
gösterilmesi bahsi üzerinde konuş
malar cereyan etmiş ve prensip ba
kımından sol cenah cumuriyetçi a:ıar
ti adına başbakan 8. Azananm cu
mur reisliğine namzed gösterilmesi 
kabul edilmiştir. 

Eleı1 lrabinesi 
Güven reyi alılı 
Atina, 28 (A.A ) - Parlamentonun 

dünkü toplantısı sabaha kadar devam et
miştir. Papanastasyu, Rallis ve Milonas 
gruplaı·iyle komünistler hükümet aley
hinde rey vermişlerdir. Bunların mec -
mu ı-cv• 16 dan ibarettir. Dört tane de 
müsl.:r kif vardır. 

Atina, 28 (A.A.) - Gazeteler diyor
lar ki: Bütün siyasi liderler Y unanista
mn dış politikas1na bütün milletin yar
dımı olduğunu Yunaniııtanın paktlar • 
dan doğan teahhüdlerine sadık bulun • 
duğunu ve Balkan paktının da eaa.slı 

bir sulh amili olduğunu dün saylavlar 
kurulunda temin etmişlerdir. 

29 NiSAN 1936 ÇARŞAMBA 
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Son haberler üciincü 
sayfamızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

r~~~ C. H. P. 
~ l(amutay grupunun dünkü top
İ lantısında Dr. Aras türlü mese
~ leler üzerinde izahat verdi 

C. H. Partisi Kamutay Grupu idare Heyeti Başkanlığından: 
C. H. Partisi Kamutay Grupu bugün öğleden sonra Dr. Ce

mal Tuncanın Başkanlığında toplandı. 
Dış Bakanı Dr. Tevfik Rii§tü Aras: 
1 - 4 Mayısta Belgratta toplanacak olan Balkan Konseyine 

iştirak için yarın hareket edeceğini, 
2 -Boğazlar notasına devletlerin vermiş olduhlarr cevabla

rın müsbet mahiyetini, 
3 -. - Düyunu Umumiye taksitlerinin yarıS'tnın mal ile öden

mesı esası dahilinde Pariste cereyan etmekte olan müzakeı·e
lerin son safhasını, 

Paıtiye bildirmİ§ ve icabeden izahatı vermiştir. S 
wwwvvvvvvvvvvvvvvv s 

Fı·ansız 
Hakkındaki resmi 

• • 
seçıını 

istatistik çıktı 
--~~----'"""!"'----~-------l(omünistlerin. sosyalistlerle radil{al 

sosyalistler zararına olaral:, fazla 
m~bus çıkaracakları .anlaşılıyor 

Paris, 28 (A. 
A.) - Seçimle- -
rin dün ııaat 16 
da ne§redilen 
resmi İstatisti • 
ği: 

Sosyalistler: 21 mebus yerini mu
hafaza ebnif, 2 namzed kazanmış, 6 
mebus kaybetmiştir. 

Union sosyalist: 4 mebus yerini 

(Yazısı 5. inci sayfamızda) 

Heryercle 5 kuruş 

Fıkra : 

Zafer atının a1,.pası 
ltalya üzerinde zecri tedbirle

rin tesiri nedir? Bazı rivayetlere 
bahılm•a, hiçtir; bir takım ista
tistikler gözdeıı geçirilirse, büyük
tür. 

Fakat meseleyi ayırmak lazım: 
Zecri tedbirlerin tesiri olup olma
mak bir, zecri tedbirlere mukave
met edip etmemP.k iki! 

ltalya'yı baştanbaşa :lolaşmız. 
Tek tük otomobil göreceksiniz. 
I hraçsızlılztan yerli eşya pek ucu
za satılmaktadır. Brendizi'ye 
çıktı~rnız vahit. osfolt üstünden 
nal sesleri geldiğini işiteceksiniz. 
Adriyatik'in karşı yakasındaki 
Arnavudluk ıol::akları gibi! zecri 
tedbirler, elbette, hayat mekaniz
ması modern ekonomi şartları ii•
tüne dayanan memleketler üzerin
de yıpratıcı tesirler yapar. 

Mukavemet meselesine gelince, 
bütün faşizm bunu italyan namen 
ve şerefinin bir davası haline koy 
muştur. Y alnrz otomobilsiz değil. 
lcnımgelirse, büyük harb Alman
yası gibi, nelersiz kalabilini
niz. Fakat mukavemetiniz muvaf
fak olursa, bütün dünyaya karıı 
bir zafer elde etmi.ş olacakıınız. 
Edebiyat parolan budur. 

lngilizler zecri tedbirlerin de
vamını istemekle hayale kapılmı
yorlar. Netekim franıızların bü
yük bir kısmı zecri tedbirlerin kal
dırılmasında 11rar etmekle, kuru 
bir nezakette bulunmıyorlar. Za· 
fer atları da arpa yerler! - Fa - tay. 

616 netice el
de edilmiştir. 

""1"83 kiıi ita ti 
aurette seçil • 
mişlerdir. 433 

namzed tekrar -
seçime girecek

tir. 

·'Ulus1, un Dil Yazıları c 

Komünistler 
7738 reyle başta 
gelen B. J. Kiyap 

Güneş ... Dil Teorisi bakımından' 
« dede » kelimesinin menşei 

6 mebus yerini muhafaza etmiş, 3 ki
fİ yeniden intihab olunmu~tur. 

B. l\'lenemencioo1u 
~ 

Moskovaya 
harel{et etti 

Bükreş, 28 (A.A.) - Büyük elçi Nu
man Menemencioğlu bu sabah Varşova
tar 'kiyle Moskovaya hareke t etmiştir. 

istasyonda dış bakanlık müsteşarı 
Savel, Romanyanın Ankara elçisi Filot. 
ti, orta elçi Raikoviçeanu, Titüleskon,ın 
delegesi, Türkiye işgüdeı·i. ve elçilik 
memurlan, Sovyet elr.isi Aıtl"ovski ve 
dı~ bl\kanl k ileri gelenleri tarafından 
s"laııılanmı~lır. 

Akrabalık ifade eden (ata, ana, 
ağa, baba, dayı, teyze, yeğen gibi) 
kelimelerin Güneş - Dil teorisi ba
kımından tetkiki ve etimolojik a
nalizi yalnız dil bilgisi için değil, sos
yoloji için de çok enteresan yeni u
fuklar açacaktır. Biz bu makale
mizde' bir tecrübe mevzuu olmak 
üzere, "dede'' kelimesini alıyoruz. 

Dede kelimesi Mahmut Kişga 
ri'ye göre Oğuz lehçesinde "baba'' ı 
manasını ifade eder [1]. Bugün
kü Anadolu türkçesinde "büyük 
baba" manasına [21, çağatayca· 
da ~'dada'' dayı, baha, amuca ma· 
nalarına gelir [3]. 

[1] D. L. T., III, 166. 
(21 Radlof lfıgati, 111 1641. 
[3] ,, ,, III 1640 

Gürbüz Türk çocuğu 
Dün Ço(\uli esirgeme l<urumu 

genel merk.ezinde seçildi 

Solda: "Gürbüz Türk Çocuifu" miiscıbakasından iki göriinÜ§ - Sağda: Müsaba
kada kazandıktan sonra ltedıyesini alan bir minimini 

(Yazısı 5. inci sayfada) 

Cüneş - Dil teorisi bakımından 
kelimenin etimolojik analizi §Öyle 
olur: 

(J) (2) (J) 
Dede: ( eğ + ed + eğ ) 

( 1) eğ: esas, asıl anlamına ana 
köktür. 

(2) ed: ek olarak faaliyeti ifa· 
de eder. 

( 3) eğ: ana kök manasmm bir 
şahısta tecellisinin ifadesidir. 

Yani esas ve asıl olmanın bir 
obje veya süje üzerinde vukuu de
mektir ki "baba, dede" de odur. 

Bu analiz ile elde ettiğimiz 
''kök" (eğ) ve diğer "unsur" ( eJ) 
bize gösteriyor ki "dede" kelime
si patriarkal devirden önceki mat
riyarkal ve hatta totem devrinde 
''sahip, esas, asıl, kuvvet, kudret'* 
manalarım ifade eden "eğ'' ve 
"ed'' köklerinin birleşmesinden 
hasıl olmuştur. ''Ed" bu kelimeye 
girip kaynaştıktan sonra "kök" ol
duğu devirdeki rolünü kaybetmek· 
le bir ek halini almıştır. Biz bunu 
şimdi bu kelimede ancak muayyen 
bir rol oynıvan "unsur'• olarak 
görüyoruz. Fakat "eğ" kökünün 
doğurduğu birçok kelimeler bul· 
duğumuz gibi, bu '' ed" in de kök 
olarak kullandığı devirlerde ya
rattığı kelimeleri buluyoruz. Bu
günkü türkcede kullanılan "ede" 
kelimesi de babaya delalet etmek· 
le beraber baba makamında gÖriİ· 
len büvük kimselere verilen sıfat· 
tır. Allah manasına gelen "idi" de 
de aynı "unsur'' un rolünü görü
yoruz: 

(1) (2) (3) ~ 

idi ( iğ + id + iğ ) 
dede: ( eğ + ed + eğ ) 

(Sonu 2. inci sayfada) 



Sanction lar ne 
Uluslar kurumu paktının 16 mcı 

maddesinde Sanctionlar ıu suretle ta
rif edilmektedir: 

Uluslar kurumu azasından biri 
barba tevessül eylerse bütün kurum 
azasına karıı bir harb fiili yapmı§ sa
J'llır. 

Bu halde Uluslar kurumu azası 
bulunan bütün diğer devletler taar
ruzu yapan devlete; 

1. - Her türlü ticari ve mali müna
aebetleri kesmek, 

2. - Vatandaılarmı o deTlet efradı 
ile her nevi muameleden menetmek 
yoluna gideceklerdir. 

Bu ekonomik tedbirlerden baılıa 

gene aynı madde mucibince Uluslar 
Kurumu paktını çiğniyerek harp a
çan devlete kar§ı askeri sanction'lar 
da konmuıtur. Hatta Uluslar kurumu 
konseyi böyle bir vaziyette "alakadar 
devletlere müracaatla, saldıran mem
leketi yola getirmek için yapılacak 

askeri hareketlere İ§tirak için gönde
recekleri kara, deniz ve hava kuv
:vetlerini temin ebnekle,, de mükel

lef tutulmuıtur. 

Buraya kadar olanı kağıd üzerin
de çok güzel duran Uluslar kurumu 
paktıdır. Bu paktın gayesi olan "har
bı önlemek ve "harb çıkaran herhangi 
bi.r devleti bütün milletlerin el birli
iiyle doğru yola getirmek" le bugün 
İtalyan • ha.beı barbı vesileüyle tec
rübe sa.hasma konulan tatbikatı ara
amda maalesef çok büyük farklar 
vardır. Daha baılangıcmdanberi pak
la ileri aürülen ekoııoınik aa.nction'lar 
iki büyük engelle ka.qılaımııtır. 

1. - Bir kısım devletlerin bunları 

tatbike razı olmaması (meseli.: Al
manya, Avusturya, Macaristan, Ar
naTUtluk). 

2. - Sanction'ları tatbik etmeğe ka· 
rar veren devletlerin İse bunları nok· 
san olarak ele almaları (bilhassa pet
l'ol ambargosunun bir türlü tatbik 
~evkiine konulamama.51). 

Milletlerle hükümetlerin hareket
lerine hakim olan ekonomik menfa
atler sanction'larr böylece yarı işler 

bir hale soktuktan sonra tabiidir ki .... 
bunların İtalya üzerindeki tesirleri de 
umulduğu gibi olmamış ve bu devlet
girdiği harbe, müşkülatla. dahi olsa, 
devam edebilmiştir. 

Fa~ist rejimince her türlü ekono
mik havadis ve rakamlarm neşri ya
sak edildiğinden İtalyanın sanction' · 
lardan ne derece müteessir olduğunu 
anlayabilmek bugün için pek zordur 

18 ler komitesi reisinin yaptırdığı 

bir anketle mulıtelif devletlerin İtal

ya ile olan ticaretlerinin sanction'la

rın tatbikinden sonra aldığı vaziyeti 

hakkında bazı rakamlar elde edilmiş 

ve bu suretle vaziyet bir az aydınlan

ınrştJ.r. 

Sanctioa'1ar komitesi reisi bu an
ket neticesinde sancti.o:n'lan tatbik e
den deTletlere ikinci tqrin 1935 den 

ikinci kanun 1936 ya kadar geçen 
müddet içinde ltalyarun muhtelif dev
letlerle olan ticaretine a.it mukayeseli 
bir rapor vermiştir. 

Rapora göre: İtalyan ilıracatı aşa
ğıdaki nisbetfercle dü§müıtür: 

ihracat 

1935 1936 

ikinci te§lin lkmci kanun 

Altın dolar altın dolar 

Amerika B. D. 3.500.000 1.900.000 

Jngiltere 2.800.000 700.000 

Fransa 

laviçre 

Holanda 

2.200.000 

1.500.000 

800.000 

160.000 

750.000 

77.000 

Türk lirası türk lirası 

Türkiye 1.026.000 43.000 

Buna mukabil Almanya, Avustur

ya ve Macaristana olan İtalyan ihra

catı azalmamr~ ve yerini olduğu gibi 

muhafaza ebniştir. 

İtalyan ithalatına gelince, ihracat

taki kadar olma&a bile bunda da e

hemiyetli azalmalar gö.riilm~tür. 

Yalnız ıurasını kaydetmelidir ki sanc

tion'larla takip olunan başlıca gaye 

İtalyayı muhtaç bulunduğu ham mad

delerden mahrum bırakmak olduğu
na göre ithalattaki azalrşm daha az o· 

netice verdi? 
luşu bu işteki muvaffakiyefsizliği bir 
kat daha arttırmıştır. 

• 
iÇ HABE.R 

ithalat 
1935 1936 

İkinci teırin ikinci kanan 
A. D. Altın dolar 

Amerika B. D. 5.500.000 3.200.000 
Fransa 2.900.000 700.000 
İsviçre 1.300.000 700.000 
İngiltere 850.000 150.000 
Türkiye 1.006.000 323.000 

Aynı müddet :ıariıada. Almanya'claa 
yapılan ithalat 5 milyon dolardan 3,9 
milyon dol~ A~t:uryadan itha.lit 1,3 
milyon dolardan 630 bin dolara, Maıca
taristandan ithalat 1,3 milyon doludan 
670 min dolara inmiştir. 

Sandion'ları tatbik etmiren ba dev
letlerden bile itbalabmn azalmau, hal -
yanın bunlan ödemek hususunda ~t>
ği sıkıntıdan ileri gelmektedir. 

Bugün artık hemen herkes itiraf et
mektedir ki halyaya kai·şı 18 ikinci teş
rin 1!'35 den beri tatbik edilmekte olan 
ekonomik sanction'larla 1m devleti gi
ri.ştiğ" hareketten alıkoymağa muvaf • 
fak olunamamıştır. Bundan sonra pet -
rol ambargosu denilen son koza bafYll • 
rulsa dahi İtalyanın bazı devletlerle olan 
hususi vaziyeti dolayısiyle ve fimdİye 
kadar yapmış olduğu haııerrhh:la.rla ba -
na da dayanacağı tahmin edilmektedir. 

Dr. Orhan Conhcr 

Sağlık Bakanlığı 

yönetkeri 

Cenevrede bulunan Sağhk vıe S. 
yal Yardım Bakanlığı yönetkeri B. 
Hüsaıneddinin beş mayısta Ankara
da bulunacağı haber verilmektedir· 

Göçmen işleri 
Romanyadan gelecek göçmenler 

için Köstencede bulunan vapurların 
bu günlerde memleketimize dönmesi 
beklenmekte<lir. GöçmenJer vapur
larla doğruca Tuzlaya indirilecekler 
ve buradan mfü·ettep yerlerine gön
derileceklerdir. ilk kafileler orta A
nadolu mmtakasma yerleştirilecek
lerdir. Bunların yerleri tamamiyle 
hazırlanmıştır. Evvelce h-tber verdi
ğimiz göanen evleri yapılarına bazı 
yerlerde ba-;lanmı tır. K'!reste işi hal 
edilince geri kalanların inşaatına da 
başlamlacaldtr. 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

İç Bakanı İstanhulda 
İstanbul, 28 - İç İşler Bakam B. 

Şükrü Kaya bu sabah Aııkaradan lstan
bula geldi ve Haydarpaşa garında kar
§dandı. 

Sami pa§a oğlu Sezainin 
cenaze alayı 

İstanbul, 28 - Değerli edib Sami 
Paşa oğlu Sezai'nin cenazesi bugün kal
dırılarak Gökıu'daki aile mezarlığına 

gömüldü. Güzide bir kalabalığın bulun
duğu cenaze alayında, C. H. P., lstan
bul vilayeti ve balkevinin çelenkleri 
göze çarpıyordu. 

Bayan Sellier Ankaraya 
geliyor 

lstan~ 28 - Franuz hülriimeti -
nin milletler amiyeti Dftdindelô ter • 
biye ve sosyoloji delegesi olup bir kaç 
gündenberi fChrimizde IJulunan Baya~ 
Sellier bu akşam Ankaraya hareket etti. 

Föniks sigorta şirketinin 
vaziyeti 

İstanbul, 28 - Avusturya Föniks si
gorta şirketinin muhtelif bankalardaki 
mevduatının ki yü elli bin liradan faz
la olduğu söyleniyor. Aynca ~irketin, 
hükümetin emrinde 75.000 liralık temi. 
nat akçesi vardır. Bu paraların şirketle 
alakalı alacaklıları tabnin edecek mik
darda olduğu tahmin ediliyor. Verilen 
haberlere göre İsviçreli bir sigortacı 

grupu Föniks şirketinin işlerini kar ve 
zarariyle birlikte devralacaktrr. 

İstanbulda «Türkkuşu» 
3 mayısta açılıyor 

İstanbul, 28 - 3 mayıs tarihinde 

üniv.ersitenin arka meydanında "Türk

kuşu" kurumunun lstanbul şubesi tö • 

renle açılacaktır. Paraşütle atlama ye
ri olarak kullanılacak olan Beyazıd ku
lesine asansör konulmak üzere tetkikle. 
re başlanmışbr. 

''Ulus,, un Dil Yazıları 
( BG§ı 1. inci rayfodaJ 

"Dede" kelimesindeki ana kök 
olan 'eğ'' eski devirlerde akraba. 
bk ifade eden pek çok kelimeler 
yaratnu~br. "Ehe'' (hüvük hemşi
re) r4l: kır~IZC;\da "eke,, (baba) 
lSJ. Çağataycada ''eke" (hüyük 
kard~ş) ; "öke,, (küçük hemşire 

veya küçük kardeş) ve saire. 
Caifataycad.:ııki "dada'' kelime

sinin. Giineıı - Dil teorisi bakmım
dan ;:.n~H-.1 h~2e ''atrf' (altavcarla 
''ada") kelimesinin aym kaynak
tan geldiğini isnat etmektedir: 

(1) (2) (3) 
dada: ( al?; + ad + ağ ) 
at::ı : ( ağ + at + ağ ) 

Islav d;JleTinde uded" (bü-

yük baba, ihtiyar erkek), ''dede'' 
(amuca, d3vı). tete'' (baba)' "tet
ka" (hala, tey7.e) kelimeleri var
dır. İslav et1rnoloiisi üzerinde uğ
r~-.anl"r hıı kP.11mPl~ri St"n~kritçe 

ile ba~lıyamıyorlar. Yunanca 
"theıo~" (amuca, davı) ve "tithi'' 
(büyük valde) ve baZI Cermen 
divaliklerindeki "deite'' -ve ''teite'' 
kelirnel"'r;ni eö~tennekle iktifa e
d~rJeT r61. R'I k .... 1 ...... 1 .. r arasmd:t
ki ''clP.J'' kPlim~cind .. Güneş - Dil 
teo.-;~; hir el.-«;ı,.ı;ı~ völ"iivor: 

Dede : ( eğ-+- ed +eğ ) 
ded : ( eğ + ed + . ) 

Filhakika eski İslavcada bu ke
limenin eski şek]i "Jedu.', olduğu 
ispat edilmiştir ki son unsunın 
''uğ,, oldui;ı görülür. "Güneş • Dil 

[ 41 Div. L. T. l, 81, 84, 111, $. 
f Sl Radlol. 1, 676. 
[61 Miklosich, s. 44.; E. Berme

ker, 1, 191. 

Teorisi'' nin ne kadar esaslı oldu
ğunu burada da görüyoruz. 

İslav ve Cermen dillerindeki bu 
kelimeler ve grekçedeki "tithi" ve 
''theios" kelimelerinin de kayna
ğı türkçedeh:i "dede'' olduğunda 
şüphe yoktur. ''Güne§ . Dil Teori. 
si•' bakımından yapılan etimolo
jik analizde elde ettiğimiz "eğ" 
kökü ve hundan türeyen akraba
lık ifade eden kelimeler, ''ed~, un
suru ve bu un.surun akrabalık ifa
de eden diğer kelimelerdeki rolü 
kelimenin menşeini aydmlatmağa 
kafidir. 

Bu "dede" kelimesiyle bir kay
naktan gelen birkaç kelimeyi de 
gösterelim: 

Tetik - (kugızca) akıl daniş
mend f7]. 

Tedik - (uygur.) akıl daniş
mend [8]. 

Ted·ı? - (lebed., şor.) akıl da
nişmend. 

T edii - (teleüt.) akıl, daniş
mend [9]. 

T etev - (kazanca) büyük hem
şire rıoı. 

Dedek (çagatay.) cariye [11]. 
Tatay - {yakut.) korku ve ız

brap ifade eden nida sözü [12]; 
"atak! '' yerine söylenir. 

Tete - (karayim) hala, teyze. 
Tete - {yakutça) baba: içti-

[7] Radlof Lfi:fati 111, 1093. 
[8] ,, .. 111, 1095. 
[9] ,, ., 111, 1095. 
[10] ,, ,, 111, ,, 
[11] ,, ,, 111. 1683. 
[121 Pekarski Yakut Dili Lfı-

gati, 2602. 

Bayan Afet 
Berline gitti 

lıtanbul, 28 - Bayan Afet bugün 
gelerek konferans vennek üzere bu ak
şam Berlin•e hareket etti Bayan Afet 
garda lç işler Bakam B. Şükrü Kaya, 
lstanbul valisi B. Muhittin Ostündağ'la 
kadın erkek büyük bir kalabalık tara -
hndan uğurlandı. 

Kızılayın Bebek sergisj 
fstanbul. 2S - Kızılay cemiyeti ha. 

ziran ortalarına doğru lstanbulda bir 
bebek sergisi açacak ve bu sergide muh
telif memleketlerdeki çoçuklarm kıya

fetle~ mankenlerle gösterilecektir. 

Yabancı gemilerde staj 
görecek gemicilerimiz 

lstaobul, 28 - Şark sulanna İfleyen 
laveç ticaret gemilerinde staj görmek 
ÜzeTe altr mülazım lmpdan ve dört ma
kinist ayrdm)Jtıı-. Denizyolfan idaresi 
npu.rcululr firketinin eski V'llpurlarm
dan cDum1uPinaPJt ve «Büfend> vapur. 
lannr da satıhğa çdrardn Satıt 4 mayıs
ta yapılacakfJr. 

Festivale hazırlık 
lstanbul, 28 - Bu yd fstanbulda ya

pılacak festivalin hazırlıklariyle meşgul 
olmak üzere valinin reisliğinde dağcı -
Irk kulübünde bir toplantı yapılacaktır. 

İzmit umumi meclisi 
İzmit, 28 ( A.A.) - Bugün vilayet 

umumi meclisi ilbay B. H. Osk<ty'm bir 
söyleviyle açıldı. Nizamname okun
duktan sonra seçim yapıldr. Rifat 
Yüce ikinci reistiğe, Sedat Pek ve En
ver Bakan da sekreterliklere seçildi
ler. Bundan sonra encümenler ayrıl

dı. 

Çağrı 

Büdçe encümeni bugün saat 
10 da toplanacaktır. 

*** 
Kamutay maliye encümeni he-

yeti umumiye içtimaından sonra 
toplanacaktır. 

mai mevki sahibi olanlara hitap 
ederken kuHanıhr [13]. 

Bu kelimelerin depsi de anlam 
ve fonetik bakımdan birihiriyle 
bağlı kelimelerdir. 

(1) (3) (3) (4) 
Tedü: ( eğ + et + ed + üğ ) 
Dede: ( eğ + ed + . + eğ ) 
Tetik: ( eğ + et + . + ik ) 
Tete : ( eğ + et + . + eğ ) 
Dedek: ( eğ + ed + . + ek ) 
Tetey: ( eğ- + et + . + ey ) 
Muhtelif dillerde "haha" veya 

"anne" mefhumunu ifa.le eden bu 
gibi keJl.nıeleri tesadüfler veya 

"cocuk d;/i - /.a/.lwort der Kin
derıtorache~' dive izah etmek do~-
ru değildir. ilk insanların dili de 
çocnk dm de!?ll mivdi? Tesadüf
ler de yoktur Menşe birliği me
selesi vardJT. Bne-üne kadar arap· 
ça zannettiğimiz ''amca••, ''aba'' 
kelimesiyle türkçe nobağa", ''abu" 
mançuca "amuta'' (teyze) P4J 
kelimesi' türkçe "ömögon'• ile a· 

,, .. .. ,, he " ecl'' uk rapça umman . sır a c . 1 

raynaca "gid" (büyük baha} ile a· 
rapca ''ced,' türkr;.e "dede", rusca 
''zet" (= damad) yalnız tesadüf 
m•dir 

KJassik ekole mensup alimler 
hazan çok garip fikir ser de derler. 
Karayimcedeki "tete1' kelimesirı~u 
Radfoff "rusçadan" diye yazdığı 
gibi, Pekarsk.i de yakutçadaki 
''tefe" kelimesinin rus~adan alın
mış oJduğuLu söylemiştir. Halbu
ki Radlof aynı sahifede.ki Ka.'l'.an 
ca "tetey" (-= taüyök hemşire~ ke 
finıesini "kazauca" deır1ekle geç 
miştir. 

A iNAN 

[13] ,, ,, 1651. 
[14] Zaharol. Mançu Liıgati, 4p. 

Mayıs ayı kontenjan:i· 
Gümrükler umum direktörlüğü 

mayıs ayma ait gümrük kontenjan 
tevziatını gümrüklere bildirmiştir. 

Muğlada yol ve köprü 
işleri 

Muğla, 28 (A.A.) - ilin bütün fO· 

aelerine arsıulasal işaretler konacak 
ve daimi tamirat amelesi için her 6 
kilometrede bir amelenin otunnasma 
mahSDS binalar yapdacaktır. 

bin. en büyük köprüsü olan Dala
man köpriWi bir aya kadar bitecek
tir. Son iiçüncii ayağın yaprlmaa dıt 
bİtmek. üzeredir. Köprü bittiğinde tö-
renle açılacaktır. 

Zirai mahsullerimizden 
pamuk üzerinde 

çalrsmalar 
Tamn Bebnhğmm, pamrık cim

lerini ialih etmek için, çok esaslı ted
birler .L\ığ • .., lwmduı ~ muhte
lif ~ olmyuculanmaa ..... 
her- 'ftl'll•iflils Bunun için. pamuk zi. 
raati yapılan yerleri mmtakalan. .,.. 
rau Balranldr uzmı tecrübelerden ; 

so~ bu. mmtablanla hangi cim 
pamuk tohumlarının o yer için, ve
rimli olduğunu tesbit etmişlerdir. Bir 
çok yerlerde tohumlar üzerinde tec
rübeler devam etmektedir. Bakanlı
ğın tohum cinslerini tayin ettiği mm .. 
takalarda, başka cinslerin ekilniesi 
yasak edilmektedir. Fakat, çiftçiye, 
ziraatine yetecek miktarda, tohum 
dağıtıldıktan sonra bu yasak tatbil( 
olunmaktadır. Geçen mevsim için
de, bu mretle, halka 1 milyon 191 
bin kilo pamuk tohumu dağrtılmışbr.: 
Bunun bir milyon 44 bin kilosu A
dana pamuk ürebııe çiftliğinden, 47ı 
bin kilosu Naziili üretme çiftliğin
den ve 100 bin kilosu da Eskişehir. 
de Sakarya ndisinde yeti~tiri1en to-
humlardand.ır. Adanada (Klevland); 
ve diğerlerinde (Akala) tohumlan 
üretihnektedir. 

Bu yıl Adana çiflliği 50 bin, Na
zilli çiftliği 3 bin kilo tohum ekecek. I 
lerdir. -

Aile ve el sanayii . . . 
ıçın sergı 

Ekonomi bakanLğı tarafından, mem .. 
lelcette ayle sanayii ve küçük sanatlar. 
için bir teıvik Yesilesi olmak ve bakan~ 
lığı bu nevi sanayü himayeıi ııraımda 
alınacak tedbirleri.ıı de tayinine hizmet 
etmek Ü1ere. Önümüzdeki 10D teşrini& 
b.iriııde Ankarada bakanlık binau iç.inde 
milli bir s.ergi açılacaktır. 

Sergi 15 gün sürecek ve ıergi aonua.c 
da malı te.diıa tartiyle, salı§ da müm.c 
k.ün olacaktır. Bu sergiye bilhaaa ap.. 
ğıdaki ıumatlar i!tirak edebilecelderdirs' 

l) Her nevi oya ve tentene İ.f leri,. 
2) gergef, nala§ ve her nevi broderi •e 
el itleri, 3) H tez:rin ve sanayii srul>"" 
na girecek her nevi işlemeler ve örgü .. 
ler, 4) deri üzerine qleıneler. 5) 1edeE 
kakma İJ)emeler, kehribar İ§lemeler-. 
6) işlemeli kadm çamaprlan. çocuk e1 .. 
biseleri, }'aabldar, bavh.lar, mıua örtii.c 
kri, 7) çorap ve atkılar, pllar.. r 

E.,, tezyia sanayüne dahil olap ta 
bu liste baricin.de imlan maddelerle de ser.f 
giye i§tiralr ohmahilecektir. E~yama 
Ankaraya kadar naldiııi ve ıatdmryanla.c 
rın iadesini, muhafaza ve sigorta masnf .c 
lanıu istand tesisatını vekalet üzerine 
ehruştır. Muvaffalôyet gösterenlere de 
bunun derecesine göre madalya Ye nakdi 
mükafat Yel'İlecektir. 

Ba~ Türkofuin iç kollan vur• 
ti'siyle, şimdiden bu ıergi için hazırlık. 
lara başlamql:D'. isteyenler, 15 agus .. 
tosa ka:lar, oe mikdar ve ne cins mallar• 
•~ sers:-iye qtirak edeceklerini ı:J.akadar .. 
lara bildirecdrl~rdir. 

Tıbbi Müsamere 
Birinci mmtaka etıbba odasının her 

on be~ günde bir vermekte olduğu tıb
bi musamerelel"İnin 10 uncusu yarır.ki 
perşembe günü saat 20.30 da eski:ıi gibi 
Ar.kara Nümwne hastan~i konforanı · 

1 salonunda yapılacaktır . 
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iTALYAN. H ABES HARBi 
' roış HABERLER 

lngiliz dış bakanlığı sulh 
sart]arını hazırlıyor 
~ & 

Habeş prensesi Thai, B.. Heryo ya 
zulümlerini anlatan bir teJ()'raf 

İtalyan 
~el{ ti 

Yugoslavya da boğazlar hakkındaki notamızacevabverdi 

C_evabın elverişli olduğu haber veriliyor 

Londra, 28 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: 

Dış bakanlığı eksperleri, şimdi bir 
i' 'l - ha beş sulh una aid şartlan 

~ 

melidir. Aylat·ca süren amansız bir 
çarpışmadan sonra yiğit ve kahraman 
muhariplerimizin anneleri, karıları, 

kız kardeşleri olan bizler, düşmanın 

Yugoslavya hük:iimetinin resmi gazetesi., isteğimizin lıal{lı 
olduğunu teslim ediyor ve sulhcu türl{ dış siyasetini övüyor 

Belgrad, 28 ( A.A.) - Avala a
jansı bildiriyor: Türkiyenin Boğazla
rın tahkimi hakkındaki 11 nisan ta
rihli notasına yugoslav hükümetinin 
cevabı bugün Türkiye cumuriyeti el

çiliğine verilmiştir. Avala ajansı yu
goslav hükümetinin cevabının elve
rişli şekilde olduğunu öğrenmiştir. 

Belgrad, 28 (A.A.) - Avala ajan
sı bildiriyor: Hükümetin naşiri olan 
Samro Uprava gazetesi, Boğazların 

tahkimi meselesi hakkında uzun bir 
başmakale yaznuştıı-. 

Gazete, Boğazların asırlardanberi 
ve bilhassa türklerin Balkan yarım a
dasına geldiklerindenberi olan duru
munu izah ettikten sonra Çanakkale 
ile Boğaziçinin Lozan andlaşmasının 

yapılmasından sonraki vaziyetlerini 
anlatıyor, ve diyor ki: 

daha başlangıcında alakadar devlet
lerin hayırhahlığını derhal kazanan 
türk diplomasisinin şefi B. Rü§tÜ A
rasın ittihaz ettiği halisane usulü he
men takdirle anmazsak bir hata yap· 
mış oluruz . ., 

Gazete, milletlerarası durumu ve 
türk notasının muhteviyatını izah et
tikten sonra diyor ki: 

"Türkiye, türk diplomasisi şefi Dr. 

Boğazların anahtarı Türkiyeye ge
riye verilirken, aynı zamanda kendi
sine prestijinin, vekar ve şerefinin bir 
kısmı da, zamanımızın en kiyasetli 
ve en cesur ıslahatçısı olan Kamal A· 
tatiirk tarafm.h.n diriltilmiş v,. Lcnı;ck 

edilmiş Türkiyenin başardığı g~y ı et· 
lere uygun olar.ıl< Gerı verilmiş ola
caklrr. 

Esasen, Türkiyenin bu dış sıyas:ı
sı, bütün gayretlerini memleketine u
luslar arasında kendisine, düşen rolü 
Akdeniz havzasında işgal ettiği coğ
rafi ve sryasal vaziyetin ehemiyetine 
uygun olarak, temıne hasretmiş olan 
Kamal Ata türkün > Ü~5e:k eliyle idare 
edilm1tetedir. 

~ ltalyan şimal ordusunun hedefi olan Adisababadan bir görünüş 

"Bugün Akdeniz meselesi bamba§· 
ka bir çehre almış bulunmaktadır. Zi
ra, İtalyan Üstünlüğü meselesi il~ bir
Jilite Britanya imparatorluğunun Hin
distana doğru ekonomik ve süel baş
lıca yolu olan büyük Akdeniz yolunu 
kesmek meselesi ortaya çıkmaktadır. 

Arasın istisnai kabiliyeti sayesinde, 
maksadının husulü için milletlerarası 
durumun gerekleştirdiği en düzgün u
sulü tatbik etmiş, mevcut bir andlaş
ma Almanya ve Avusturya gibi bir ta: 
raflı olarak bozmamış, Çanakkale ve 
Boğaziçinin durumunu tanzim eden 
1923 mukavelesinin en normal bir şe
klide tadilini istemiştir. Aynı zaman
da, Türkiye bütün ulusların şimdiki 

deniz hükümlerine uygun olarak sey
rüsefer eden tecim va(lurlarmın ser
bestçe geçmesinin teminini de teah· 
hüt etmektedir. 

Türkiye cumuriyetinin, büyük şefi
nin gösterdiği istikamette, komşuları 
ve müttefikleri ile barış ve sadıkane 
dostluk içinde inkişaf için daima gös
terdiği samimi arzu sayesinde, Boğaz· 
ların tekrar tahkimi isteği Avrupayı 
bir emrivaki olarak korkutmamış, fa
kat İtalyanın Habeşistana yaptığı ta

arruzun ve Lokarnc:> ve Sen Jermen 
andlaşmalarının uğradığı akibetin 
manhki bir neticesi olarak görünmüş· 
tür. O taarruz ve akibet ki, milletler 
cemiyeti azasından büyük olmıyan 

devletlerin huzurunu tamamen &ara
mı§ ve bunları, hiç değilse kendi kuv
vetleri nisbetinde, ellerinde bulunan 
toprakların güvenliği ilP. meşgul ol
maya mecbur etmiştir. 

ıö:ıden geçirmekle meşgul olup bu 
Jartlarm Britanya tarafından kabule 
Jleğer gorüldüğü söylenmektedir. 

Haber verildiğine göre, yeni uz
la~ma gayretleri B. Eden tarafından 

Cenenede B. Flandene izhar edilen 
ye İtalyanm, milletler cemiyeti konse
yinin 11 mayıs toplantmndan önce 
şulh görüşmelerine başlaması için 
Franaaıım ısrarda bulunmasını istiyen 
arzu iJe alakalıdır. 

B. Edenin teklifi, Fransayı, habeş 
anlaşmazlığının Londra tarafından 
kabule değer bir tarzda halli için gc· 
ı-eken noktalaran tesbitini istemeğe 

sevketnıi~tir. 

Hllbe* l'ı·ensesi Tlıai 8. I-ler3·oya 
bir telgraf çekti 

Lyon, 28 (A.A.) - Negüsün kızı 

Prenses Thai, habeş askerlerine yar

dmı eden habeş kadınlar birliği na

mına B. Heryoya çektiği bir telgrafta 
boğucu gazlar kullanılmasına nihayet 
:veriJmesini istiyerek §U sözleri söyle

mektedir: 

"- Askerlerimizin rstırabı ile e
lem çekP.n bizler, onlar için, kocaları· 
mız, oğullarımız için sizden yardım 

istiyoruz. Harbın dehşeti hemen bit-

Aımaııyaaan sorulacak 
İngiliz sualleri hazırlandı 

Londra, 28 (A,A.) - Dıı bakanlığı 

Ahnanyaya verilecek sual varakasının 

ka . me alınmasını bitirmiştir. Bu sual 

va. akası yarın İngiliz kabinesi tarafın • 

dan müzakere edilecek ve tasvib edildi. 

ği takdirde bu haftan,n nihayetine dip

lomatik yoldan Berline tevdi olunacak

tır. 

Londra, 28 (A.A.) - Almanyaya ve. 
rilecek sual listesi hakkında sor. gün -
lerde lnail'ere ile Belçika arasında sı • 
yani k.:>nu~malar yapıldığı bildirilmek
ted ·r. 

lngiliz mebuslarının 
l\·lacaristan hakkında 

bir takriri 
Londra, 28 (A.A.) - 12 meb

ustan mürekkep bir grup Avam 

kaı~ıarasma bir takrir vermeği ka
rarlaştırrnışlard ır. Bu takrirde 

Mac:arist:'lnm kollektif güvenlik 
sis~ "mİnde bir rol oymyabilmesi 

ve dünya sulhunun muhafazasına 
tnÜ"'ssir b ;r surette yardım edehil

ıne~i için. kendi müdafa2lsma e!ve
ri~'! ~ay L'r~ ı tedbirleri alm;..k üze· 
re' n u si' 'hsız' .. ,...rJıri'r: andlaşma
lar 'l t"dili zamanı geldiği söy;en
Jnr ': ' - -lir. 

zulümünden korkarak gözlerimi?.i, 
yüksek insanlık sembolünü temsil e

den size çeviriyoruz, B. Heryo ... 
Milletimiz daima yiğitlik göster

miştir, fakat bugün, aç gözlü düşma
nı kovmak için yiğitlik ve feragati nefs 
kafi değildir. Evladlarmıız parçalan· 
mış, yakılmıştır. Düşmanın, göklerden 
inmiş bir iblis gibi Üzerlerine yağdır
dığı kimyevi bulutların tesirinden 
kurtulmak için, parça parça edilmİ§ 
etleriyle yerlerde sürünerek kaçma
ğa çabalıyorlar.,, 

B. Heryo, bu telgrafa verdiği ce
vabta şöyle demiştir: 

''- Çok hazin telgrafınızı çok ciddi 
surette dikkate aldım ve muhteviyatını 
fransız hükümetine bildirdim." 

Negüs'ii.rı tayyarecisi 
I tal yaya gitmiş 

Roma, 28 (A.A.) - Negüs'ün tay • 
yaresini sevkeden tayyareci Druyye'nin 
ltalya'da karaya ir.diğine dair, henüz 
teeyyüd etmeyen bir şayia dolaşmak
tadır. 

Druyye, Birleşik Amerika' dan yol
suz olarak ithal edilen tayyareyi fransız 
makamlanrun tarassudundan kaçırmak 
suretiyle Villakubley tayyue meyda -
nından uçmağa muvaffak olmuştu. 

B. Van Zeeland şerefine 
ziyafet 

Varşova, 28 (A.A.) - Dün aktam 
B. Van Zeeland şerefine verilen ziya -
fette Polonya ve Belçika başbakanları 

samimi nutuklar teati etmişler ve bu 
nutuklarda iki memleketin sulh ve ni
zam severliklerini Polonya ve Belçika 
arasındaki ananevi dostluğu tebarüz et
tirmişlerdir. 

8. Van Zeelan<l Hrüksele döndii 
Varşova 28 (A.A.) - Belçİ· 

ka başbakanı B. Van Zeeland bu
gün öğleden sonra Brüksele hare
ket etmiştir. -----

Milletler Cemiyeti 
Konseyinde değişiklikler 

Cenevre, 28 (A.A.) - Mil
letler Cemiyeti Konseyinin teşki
latı işile meşgul olan komisyon 
yeniden gayri daimi onbirinci a
zalığın ihdasını teklif etmeye ka. 
rar vermiştir. Teklif assamble ta
rafından kabul edildiği takdirde, 

Boğazların tekrar silahlanması me
selesinin ortaya konulması, Avrupa
daki son hadiselerin sıyasal neticele· 
ri üzeı;ne hadis olmuş diplomatik bir de 
mar""ştır. Fakat, meseleyi istisnai gay
retlerin ortaya koymaya ve meselenin 
hallini hukuki bir zarafetle istemeye 
muvaffak olarak diplomatik savaşın -

Sir Çemberleyn 
Londraya dönüyor 

Peşte, 28 (A.A.) - Osten Çem
berleyn, Londraya dönmek üzere 

Peşteden aynlınıştır. Viyanada yine 

bir gün kalacaktır· 
Neşrolunan kısa bir. resmi tebliğ

de bu ziyaretin tarnamıyle hususi ol
duğu kaydedilmektedir. 

Bununla beraber, siyasal mahfil
lerde söylendiğine göre, İngiltere Av-

nıpanm cenubu şarki meselelerine 

artan bir alaka göstermiye başlamış
tır. 

Macaristanm Tuna İneseleleri hak· 
kındaki görüşü Çemberleyn' e macar 
devlet adamları ile yaptığı konuşma
lar arasında izah olunmuştur. -----·--

bu azalığm Çine verileceği bildi- Bulbo-ar tekzibi ve yunan 
rilmektedir. 

Komisyon bundan başka, 1933 mahfilleri 
de ihdas edilmiş ve Portekiz tara-
fından işgal edilmekte olan azalı- Atina, 28 (A.A.) - Gazete· 
ğm da mllhafazasma karar ver- ler, dün Nöyyi andlaşınası hakkın-
miştir. Bu azalığm eylülde bal- da çıkan haberlerin Sofya resmi 

tık memleketlerinden birine ve ih- mahfillerince tekzibinden dolayı 
timal Letonyaya verilmesi diitü- yunan kamoyunun hoşnudluğunu 

.nülmektedir. izhar eylemektedir. 
~--~---~-----~~-----_,:..------~--------~---~ 

Bütün görünüş, B. Rüştü Arasın bu 
meseleyi hal için seçt;ğ; düzgün yol 
sayesinde, Türkiyenin tatmin <;tiile 
ceği ve bu meseleyi kendi lehine olarak 
halledeceği merkezindedir. 

Dr. Tevfki Rüştü Aras, basiret ve 

sıyasal yollar hususundaki derin bil

gisi sayesinde, devrimizin en önde 
diplomatik çehreleri arasında bulun
maktadır. 

A P" 

Mısır kıralı Fuad dün öldü 
(Başı I. inci sayfada) 

name mühürlü bir zarf içindedir ve üç 
isim de gizlidir. Buna ragmen dönen ri
vayetler bu üç naibin, halen Paris elçi· 
si Fahri Paşa, eski başbakan Nesim Pa
şa ve Tahir Paşa oldukları merkezinde. 
dir. 

Londra, 28 (A.A.) - Royter ajan
sı bildiriyor: Bu sabah, saat 7,30 da, 
Prens Faruka Kahireden telefonla daha 
emniyet verici haberler gelıniştir. 

Saray mabeyincisi Prense bu sabah 
kıral Fuadı gördüğünü ve kendisiyle 
görüştüğünü söylemiştir. Krralın sıhati 

daha iyi görünüyordu. 
Prens Farukun Kahire'ye dönmesi 

hakkmda bugün bir karar verilmesi 
muhtemeldir. 

Londra, 28 (A.A.) - Kahireden ge
len habeı·lere göre, Mısır hükümeti, dün 
akşam, bir niyabet meclisi kurmayı 

nazarı dikkate almıştır. Bu meclisin 
başkanlığı, kıralın yeğeni 62 yaşında 
Prens Mehmet Ali tarafından der. 
uhde edilecektir. 

Kahire, 28 (A.A.) - Kıral Fuad öl
müştür. 

1 

Genç Prens, 9 ilk teşrin 1917 de Mı
sır tahtına çıkmıştır. İtilaf devletlerine 
sadık kaldığı için de, 28 şubat 1922 de 
Abidin sarayında Mareşal Allenbi'nin 
okuduğu bir beyanname ile Mısır müs

takil bir kıralLk olmuştur. 
O tarihtenberi nasyonalist taşkrn • 

hklan basbrmak ve İngiltere ile olan 
vaziyeti idare etmek için çok ustalıkJc 
bir 11yasa kullanan müteveffa Kıral~ 
Mısırı yalnız anarşiden kurtarmakla 
kalmamış, onu büyük bir millet yap • 
mak için okumaya, öğrenmeğe sevket • 

miştir. 

Felsefe, ı;oı;yoloji riyaziye, tarih, 
coğrafya, arkeoloji, hukuk gibi ilimlere 
büyük bir alaka göstermekle beraber pot 

litikayı da ihmal etmiyen kıral Fuad, 

aile bayatını çok severdi. Evvelce bir 
kere evlenmiş olan kn·al, sonradan in • 
raliçe Nazh'yı aldı. 

Y üluek kültürlü ve liberal bir hü -
kümdar olan kYral Fuad'ın, Mısırm bin
lerce yıllık tarihinde yeni bir safha aç -
mış olduğu çekinmeksizin söylenebilir. 

l{ısa Dış Haberler 
}( } h İ ~San Pedro - Büyük amerikan ' 
ıra ın aya 1 filosu altı haha sürecek manevraları 

26 mart 1868 tarihinde Cize sara - yapmak üzere buradan hareket et-
yında doğmuş olan MHır Kıralı birinci miştir. 

Fuad, 68 yaşında idi ve Mmrı idare Manevranın mevzuu gayet gizli 
edenlerin dokuzuncusu idi. Tahsilini tutulmaktadır. 

ltalya' da yapmtş ve T orino askeri aka- :t- Oslo - Avrupa hükümet mer-
demisinin derslerini parlak neticeler kezlerinden bazılarını ziyaret etınİf 
almak suretiyle takip ettikten sonra ital- olan dış bakanı dönmüştür. 
yan ordusunda bir mi1ddet hizmet et - :t- Viyana - Polis, orta tedrisat 
miştir. 1890 ydmda, 22 ya§ında iken mekteplerinde taharriyat yapmıf ve 
osmanlı imparatorluğunun Viyana se - gizli "Schulkamp" cemiyetine men· 
faretine ataşemiliter tayin edilmiş ve sup bir çok talebeyi tevkif ebniştir. 
orada iken İtalya ve Avusturya - Ma • :t- Nevyork _ Nazi aleyhtarlan-
caristan dinastileriyle idame ettirdiği nın tezahür yapmalarından karlrul-
samımı dostluk münasebetlerinden, duğu için, alman Emden krovazörü-
memleketini de istifade ettirmiştir. nün subay ve talebelerinden mürek-

1892 de Mısıra dönerek orduda bir kep gruplar Nevyorkta polis efradı 
fırka kumandanlığı almış ve hıdivin baş ve hafiyeleri tarafından muhafaza 
yaveri olmuştur. Fakat üç yıl sonra albnda olarak gezintiler yapmışlardır. 
memleketinin ilmi, entellektüel ve ma • :t. Moskova - Kömür ve demir· 
nevi kalkınmasına kendini daha iyi den çok zengin olan Kııznetski en-
hasredebilmek için bu yüksek vazifeler- düstri havzasında il,k defa olarak !lf!l· 
den ayrılarak Mısırdaki insani, sos - rol da bulunmuştur. 81naena,eyh gar-
yal, ilmi ve entellektüeJ kurumlann in. bi Sibirya ekonomisini parlak bir is-
kişafı için canl~ı....Jba~t!lla!!...Jti~tlll!~U-~-.;:...._nı' '°"'u--ı ...... ,,......._,.w'_..ı.: 
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Yab ncı gazetelerde okudukları iZ 

Filistindeki k.anlı liavgaların sebeplı:ı.ri 
Otuz kadar ölü, yüz kadar yara

lı ... Kudüsle başlıca Filistin şehirleri
ni kana balamı§ olan ve halkm bü
yük bir endişe ile inkişafını takib et
tiği hadiselerin bilançosu budur. ln
giliz polisinin birka~ gün içinde so
kaklarda nizamı tesis edebileceği U• 

muluyor, fakat bu vasıtanın, vücudu 
yalnız Filistinde değil bütün yakın 

doğuda sükunu tehdid eden gizli 
kuvvetlere bir son vereceğine hiç ih
timal verilmiyor. 

kutladıkları zamanlarda daima karı· 
ııklıklar çıkar. Fakat bu karışıklık
lardan dini unsurların mesul olduğu. 
nu sanmak bir hata olur. 

- -- - --- ---

IRKLARIN UYANIŞI Bu yortular esnasında arab ve ya .. 
hudi liderleri "mücadele kıtaları" m 
gözden geçirirler. 

f Depeche de Touloase ga%etesin· ı 
ile Edmond Haraucourt yazıyor: 

Dünya her gün biraz daha kü-
1 ~ülüyor; bpkı Balzac'm "Şagren de
' risi'' gibi, gözle görünür bir şekilde 
' büzülüyor. Mesafeler artık mevcud 
· (!eğildir. Endüstri ihtiralariyle daha 
fazla ağır basan fenni keşifler en U• 

•ak milletleri biribirleriyle sıkı bir 
ınünasebet haline koyuyor; daha dü· 

rae kadar bizi bımamiyle kayıtsız bı· 
rakacak hadiselerin hususi hayatımı
za kadar tesirlerini görmeye artık a· 
lıştık; dünyanın bir ucunda vukua 
~elen bir afetin pazarlarımızda ve 
evimizde kendiliğinden meydana ge
lirdiği reakaiyonlara şahid oluyoruz. 
Şu ve bu arasında bir münasebeti ka
j)ul edelim etmiyelim, dünyanın öbür 
:ucunda ve hatta dünyanın her ucun-
4ia olagelen şeylerin tesiri altmda ya• 
fıyoruz. Oemiryolları, geıniler ve tay• 
yareler, otomobiller ve telgraf, bor .. 
sa fiatları ve kambiyo kanunu, sine· 
ına ve radyo, iyi veya kötü ihtimalle
~ birleştirmektedir. Dünyanın Babil· 
)eşmesi artık hakkiyle tamamlanmış 
bir iştir. 

Pekili. Fakat bu dünya mahşeri, 
ye herkesin satmak ve yemek için 
kendi bagajını taşıdığı bu pazarın İz· 
(lihamı, bu endİ§eli menfaatlerin çap· 
razlaşması kavgalar çıkarmaktan 
geri kalmıyor. Meydana çıkan reka
betler, dirsek dirseğe yaşıyan bu ka
labalıkları biribirlerine karşı ayak
landırıyor, bu yüzden daima yenile
'1en korkular ve sıkıntı ile birlikte 
'devamlı bir kızgınlık havası esmek· 
'tedir .•• Milletlerin böyle bir here ve 
mercinden doğan ağrr fakat derin en-
1:1işe içlerinden bazılarını, kendi mil
li veya etnik hususiyetlerini farket-

meye ve memleketlerinin veya ırkla· 
rmın üstünlüğünü iddia etmek için 
bundan faydalanmaya sevketmiştir; 

aynı ailenin çocuklarmı biribirine 
yaklqtıran veya yaklaştırması İcab 
eden menşe birliğini habrlatarak ba
aı kılavuzlar onlarda tesanüd hissini 
:uyandırmaya çalıııyor ve ekseriya da 

muvaffak oluyorlar. Öyle ki dünya
JUU birseviyelepnesi, yer yer ırkçılık 
:nosyonunu ve her topluluğun miitte
rek servetten kendi payı addettiği 

feyİ istemek hakkını uyandırmak ne
ticesini veriyor. Bu hakika4 ilk ba
luıta ne kadar paradoksal görünse de 
pek manbkidir. 

Bu hak isteme hareketinin, için
t!e bulundukları sıyasal şartlar veya 
tabiat tarafmdan en az müsaadeye 
mazhar olınU§ milletler arasında do
ğacağı pek tabiidir; bunlar, her yer
de hükmeden fa.kat kendi aralarında 
daha büyük bir tiddetle hakim olan 
aıkıntıdan muztarib oldukları için is
tismar olunduklarına ve kurban edil· 
öiklerine kanaat getirirler ve aynı 
kandan kardeşleri yardımlarma ça
fırırlar. Şimdiye kadar muhte)if yer-

lerde ırkçı hiddetlerin tezahür etti
ğini ve bunların, etraflarına, çok de· 
fa menşe birliğinden ziyade menfa
at birliğiyle bağlı kalabalıkları top
ladıkları görülmüştür. Böylece za
man zaman, çok dağınık grupları ay· 
nı bayrak altında toplamaya çalışan 
turancıbk, pancennanizm, asyacıbk, 

amerikancılık, İslamcılık cereyanları 

doğmuştur, 

Politikacılar, müşterilerini artır

mak için işlerine elverişli olan "ak" 
kelimesini ifratla kullanıyorlar, fa
kat antropolojiatler daha ihtiyath 
davranıyorlar: Kelimenin sarih ma• 
nası Üzerinde ve bilhassa her tipin 
açık tarifini yapmaya veya doğru bir 
tasnif yapmaya imkan verecek her 
ırka has hususi karakterler üzerinde 
mutabık kalmaya muvaffak olamı

yorlar. Onları münakatalarma terk
edelim. Şimdilik bizi meşgul eden 
mesele ilmi olmaktan ziyade siyasi
dir: Devrimiz, haklı veya haksız, her 
iklimde büyijk insan yığmlarmı bir-

leştirmeye ve böylece, prensip itiba· 
riyle az veya çok hakiki akrabalık· 
lara, hakikatte ise tehlikesi pek mu
hayyel olnuyan kavgacı niyetli bir
likleri meydana getirmeye matuf bir 
zihniyetin karıısında bulunuyor mu, 
bulunmuyor mu 1 Mesele bunu bil
mektir. 

Büyük harb, bize miras olarak, 
hazırla.mıı olduğu bu ihtilafları hı· 
rakmıştır; harb, yalnız Avrupa mil
letlerini müstakbel kavga ve döğÜ§
lere hazırlamakla kalmanuş, aynı .za
manda diğer kıtalara, en kuvvetli 
sandıkları Avrupanın zaflarını ve o
nun hegemonyasma son vermek im
kanmı göstermişitr. Renkli ırklar 

• sarı, siyah, kırmızı • bizi mağlub 
etmek için nasıl hareket etmeleri la· 
znngeldijini bizden öğrenııııiılerclir. 

Sayımının kendilerine verdiği ezıcı 
üstünlüğü ve kalabalıklarını askeri 
bir surette organize edecekleri gün 

bu sayı üstünlüğünün temin edeceği. 
ni umdukları zaferi farketmiılerdir. 
Bundan ba,ka, bu ayru barb eanaıım • 
da onlara b.iı- mistiğin formülünü verme

ye itina ettik: "Kendi mukadderatlarına 
hakim olmak milletlerin hakkıdır.'' 
Bundan böyle bize karıı mukaddes ci
had açmaya ihtiyaçlan yoktur; bizim 
tarafımızdan terbiyeedilmiş, silBh.lan • 
mış, bizden daha kalabalık ve bizde ye
tişmİ§ olan bir tibniz tarafından ustaca 
idare edilen ve bizden kurtulmak iste -
yen her millet, boyunduruğunu kırmak.. 
la kalmıyarak bizi istila için üzer:imae 
yiirümek istediği zaman bu milletlera • 
rası hukuk prensipi ona kafi gelecektir 
ve gelmektedir de. 

Daha geçen asırdan beri, Avrupa, 
uzak şarktan gelecek bir tehlike ihti -
malini tasarlamaya başlamı§b. Ve fU 
''sarı tehlike" tabirini icad etti. Sonra 
ruıı - japon harbı, eski kıtayı uyandır • 
mak isteyen bir gök gürültüsü gibi 

patladı; yeni dünya da, kendi hesabına 
endişededir: Sarılardan koı·!.cuyor, ka • 
ralardan korkuyor; Mançuri işi ancak 
bir başlangıçtır; habeş meselesi de bir 
başka başlanğıçtır; İtalyanların Habe -
şistan'a hücumundan Birleşik devlet • 
ler.de bulunan zencilerin daydukları he
yecan içten içe saran sıtmanın bir ala -
melidir. 

Bu sıtma bulaşıcıdır, ekseriya tara· 

fmuzdan bilinmese veya inkar edilse de, 

mikrobu her tarafta durgun bir halde 

mevcud bulunuyor. Az. sonra bize diş gı

cırtacaklan halde şimdilik hala kendi. 

lerini bizim minnettar talebelerimiz bi -

lenler de vardır. Çünkü bizim garb me. 

deniyetimiz onlann memleketlerine, 

asırlardan beri özledikleri bir sulh ve 
sükunu getirmiştir, bu yüzden bize borç
lu olduklarını idrak ettikleri için bizi 
aevdiklerini sanabilir ve bize bağlılıkla
rını her fırsattan istifade ederek tekrar
lıyabilirler. Fakat bu sadakat ve ondan 
doğan iyi geçinme muvakkattir, çünkü 
bir t<1biat kanununa dayar..ınaz. 

Tabiat kanunu neslin muhafazaaı

ru emreder. Bu kanun herkese başkala
nmn zararına olarak kendini müdafaa 

etmeyi telkin eder; bu kati emir karşı -
sında şahsi fedakarlıklar hesaba katıl • 
m;u.. 

Bu hadiseler karşısında, bizim olou

yan ırklann inkişafını c!ikkatle takip et

mek mecburiyetindeyiz. Şimdiye kadar 

pek yavaş devam etmiş olan bu inkişa· 

fırı, dünyanın yeni değişiklikleri dola -

yısiyle çok hızlandığını görüyonız. Bun. 

dan böyle, yalnız sarı, kara veya yan 

kara halk yığınlarımn içinde yaşadrlda

n ekonomik şartları daha iyi tannnamız 

değil, aynı zamanda onların pisikoloji

lerini de iyi bilmemiz lazımdır. Bi.zden 

tamamiyle başka bu İnsan kütlelerinin 

ruh baletleri üzerinde bize mallimat ve· 

recek her ıey aynı zamanda istikbalimi

zin selametine itina etmeyi bize öğre -
tecektir. 

Roma ve laa'dan Rönesans ve büyük 

ihtiJalden geçerek, Solon ve Sokrattan 

lıeri üzerinde çahımakta olduğumuz bir 
m<:deniyetin mukadderatı, günün birin

de, bir lilladan diğerine geçmek için 

birleıip harekete geçebilecek olan yı • 
ğuılarm dehtetli sayı üstünlükleriyle 
tehlikeye girecektİJ'. 

POl.ISTE: 

Halıcı Ömer yaralandı 
Kırşehir hanında oturan halıcı O. 

merin odasına misafir gelen Ahmedle 
kavga ettikleri ve Ahmedin Öıneri bir 
kaç yerinden yaraladığı haber alınmış 
ve auçlu yakalanarak adliyeye verilmiş. 
fu. 

Filisfinde kan dökülmesinden me· 
sul olan şahıs ve teşekküller iy~ce 

malfun olmakla beraber, ırkçı ve mil
liyetçi tahrikçilerin yığın halinde tev
kiflerine girişmek ve bu neviden bir
likleri dağıtmak suretiyle karışıklık
lara son vermeye imkan yoktur. Fi· 
listinde hüküm süren kaynaımanm 

sebebleri bir kalemde ortadan kal
dınlamıyacak kadar karışık ve de
rindir. İngilizler de arablar ve yahu
diler kadar bunun farkındadırlar. 

Bu münasebetle Maverai Şeria Emi
ri Abdullahm &Özlerini zikretmek 
faydasız olmıyacaktır, Bu Emir, ge
çen martta İngiliz dıı bakanlığına 

yaptığı bir müracaatta "yakında, ne
tice ve §Ümullerini şimdiden kimse
nin tahmin edemiyeceği, vahim hadi
aelerin vukuımu beklemek lazım ol
duğunu" söylemiştir. 

Aynı müracaatta, Maverai Şeria 

şefi, memleketinin Filistin veya Suri
ye ile birleştirilmesini teklif ediyor 
ve arab dünyasında ortaya konmuş 

olan büyük meseleleri gözden geçi
rek ve kelimelerini çiğnemeden bil
diriyordu ki: "Tatmin edici bir hal 
tekli bulunamadığı takdirde Maverai 
Şeria balkı, Mmr ve Suriye milliyetçi
lerinin misalini takib etmeye mec· 
bur kalacaklardır" Emirin bu sözleri 
Suriye, Filistin ve Maverai Şeria me
seleleri arasında yakın bir bağlılık 

bulunduğunu ve dünyanın bu köşe
ainde orlaya konan davaların, pana
rab cereyaniyle, yani ırkçılık ve mil
liyetçilik cereyaniyle sıkı alakası bu
lunduğunu gösterir. 

Filistin'e gelince, burada, arab
larla yahudileri biribirine düşman e
den ırk kini dıımda, lngilterenin Şe
ria nehrinin kıyılarında devamlı bir 
sükun tesis ebnesine imkan vermiyen 
birçok ekonomik unsurlar göze çar· 
par. Bu meseleler arasında, en vahi
mi, arablarla yahudiJer arasında 
kavgalara mevzu olan toprak mülki
yeti meselesidir. 

Bilindiği gibi, yahudilerin yığm 

halinde göçmeleri neticesinde, arab
lar, kendi dinlerinden olmıyan adam
lara toprak satmamaya azmetmişler
di. Yahudiler protesto ettiler ve ni
hayet hükümet iıe karı§tı ve işletile
miyen boı toprakların hükümete ge
çeceğini &Öyliyen bir kanun çıkarıl

dı. Hüküme4 aynı zamanda çok kü
çük toprak mülkiyetlerini de istim
lak etti. Netice: bu hal şekline karıı 
yahudiler de arablar kadar şiddetle 
protestoda bulundular. Her iki taraf 
biribirlerini yeni kanundan istifade 
etmekle ittiham etttiler. 

Şurası da kayde değer ki Filistin
de, yahudilerin paskalya ve müslü
manların da Beni Musa yortularmı 

Filistin vaziyeti göz önüne getiri
lince bu hazırlıkların eninde sonun• 
da kavgalarla neticelen.memesine İm• 
kan olmadığı aşikardır. Bu sene, Be
ni Musa bayramı esnasında, arablar 
Kudüs sokaklarında yirmi beş biıa 

izciye geçid resmi yaptırdılar. Yahu· 
diler de müdafaa birliklerinin altı 

bin kadar azasını sokaklarda dola~· 
tırmak suretiyle buna cevab verdiler. 

Birkaç hafta sonra otuz ölü sayı
lıyordu. 

· Yahudi hücum kıtalarırun şefi, es· 
ki teğmen •Jabotinski, • ki yahudile
rin kurtancısı diye anılır • teşkilatı 

için pek çok gönüllü toplayacağını 

umduğu Londraya gelmiştir. Bu teş
kilat arablar tarafından öldürülmüt 

olan bir yahudi milliyetçisinin adı olan 
Brit Tumpledor i_smini taşımaktadır. 

Jabotinski l.ord Allenbi'nin ordusu.n
da hizmet etmiş ve 1920 de vukua 
gelen kanlı isyanlardan sonra 1920 

de on beş sene küreğe mahkum ol
m~tu. 1921 de affedilerek serbest 
bırakrlmca Filistinden ayrılmış ve ~ 
kiz sene sonra tekrar oraya dönerek 
"Yahudi müdafaa" birliğinin idare· 
sini eline almrftır. 

------·------
Tiirk Maarif Cemiyetinin 

Bıırsa l{ız Lisf si 
Türk Maarif Cemiyetinin 1931 se

nesinde amerikaldardan satın alıp. 

tam devreli kız lisesi olarak açtığı 

Bursadaki eski kollej binası, talebe 
çokluğu karıtısında dar gelmekte ol• 

1 

duğundan yeni bir lise binası yapıl• 

masma Cemjyet umumi merkezince ' 
karar verilmit ve geçen ağustos ayı 

iptidasında binanın inşasına baılan4 

mı~fı. Tam bir lise olarak yapdan bu 
binanın açılma töreni 23 nisan 1936 

perşembe günü Bursa valisinin de ha· 
zır olduğu öğretmen, talebe ve hali( 
huzurunda yapılmış ve davetliler İ• 

zaz ve ikram olunmuttur. 

Bu münasebetle lise son sınıf ta• 
le besinden Bayan Leman taraf ıııdan 
(Osmanlı hükümeti kadınları ile cu• 
muriyet kadınları) arasındaki farkla· 
n tebarüz ettiren güzel bir söylev ve• 
rilmiştir. Bu söylevden sonra Türk 
Maarif cemiyeti yönetim kurulu bat
kanı Urfa saylavı Refet Ülgen tara• 
fından cemiyetin tarzı teıekkülü ve 
takip ettiği gayeler hakkında hazıru
na izahat verilmiş ve bu binanm ya
pılmasında hizmeti :ıebkedenlere te
şekkür edilmiştir. 

Buna karşılık olarak Bursa valisi 
Şefik Soyer cemiyete hizmeti vatani 
bir borç bildiğini ve bursalılara çok 
güzel bir kültür kaynağı hediye eden 
Türk Maarif cemiyetine bursaltlar 
namına te~ekkürü bir vecibe bildiğini 
söylemiıfu. 

Bu nutuklardan sonra vali tara• 

1. Mayıs Bahar bayramı Türk Maarif Cemiyetinin rozet günüdür. Ogün göğüslerinizi Cemiyetin rozetlerile süslemeği unutmayınız 
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r Latin alfabesinin kabulü, asırlardanberi 
yabancı bir hakimiyet altında kalmış olan 
türk ruhunun kurtuluşunu ve yeni milli türk 
kültürünün inşası için lazım olan unsurları 
;verecek garb fikir kaynaklarına dönüş hare
ketini terbiye ve göreneğin harimine aid 
sahaya asla tecavüz edilmemiş ve peçe me
selesi milletin kendi iradi şuuruna terkedil
aniştir. 
ı Bu büyük reformlar sayesinde, Gazi'den 
Jı:nilletine geçen büyük irade kuvveti, bu ol
masa uzun yıllar sürecek olan olgunluğu 
birkaç yıl içinde meydana çıkarnuştır. 
Türkler gibi bütün Önasya milletleri için, 
bıki~afrnın istikameti birdir ve bu inkişaf mu
kadderdir. Türkiyede fakat, sürat, enerji ve 
ş;:ı . 11:ıdan gayeye doğru Y.Ürümek bakımın-

dan, bu inkişaf, öteki memleketlere naza
ran müstesna bir hususiyet kazanmıştır. 
Gazi için, Önasya'yı çevrelemekte olan teh
likeler karşısında, kaybedilecek bir dakika 
bile yoktur. Gazi'nin eşsiz prestiji ise, mil
letinden fevkaladelikler taleb etmesine mü
saittir. 

Bu kadar hızlı bir inkişafın bazı muvaze
nesizlikler doğurması tabii idi. Buna rağ
men, Türk milleti, karşılaştığı sarsıntıyı, 
büyük bir liyakatle göğüslemiştir. Ve anla
şılmıştır ki, Gazi'nin kendisine olan inanı· 
na, Türk milleti layıktır. 

Münevver tabakalarda, birdenbire tat
bik edilen reformların hazırlığı yirmi otuz 
senedenberi başlamıştı. Anadolu köylüsü
ne gelince, o herhangi bir kültür tesirinin 
o kadar haricinde bırakılmıştı ki, onun için 
bir kültürden bir diğerine geçiş diye bir şey 
mevzuu bahsolmanuştrr. Olsa olsa, onun, 
ilk defa olarak daha yüksek bir yaşayış şek
linin unsurları ile temasa geldiği söylene
bilir. Anadolu köylüsü için garb kültürü ca
miasına girmek bahsinde. ne manen ne de 
ınaddeten herhangi bir fedakarlıkta bulun-

mak icab etmemiştir. Fedakarlığı, münev
ver tabaka ile iptidai halk yığınları arasın
da bulunan orta tabaka yapmıştır. Fakat 
bu tabaka için de davanın müşkül bir tara
fı olamazdı. Çünkü, yukarda da uzun uza
dıya anlattığımız gibi, gerek kanda yatan 
göçebelik gerek islam dininin eşkale karşı 
gösterdiği kayıtsızlık bu bir kültürden bir 
diğerine geçmek işini kolaylaştrrmıştu. 

Garb kültür bazına geçer geçmez, mil
letin ruhi kaynaklarına gidilmek ve bu kay
nakla~dan milli değerler çıkarılmak işi bü
yük bır sarahat ve enerji ile başlamıştır. 
Gerçi, bunun da az çok hazırlığı yapılmıştı. 
Fakat müslüman hayat telakkisinin üniver
salizmi bu hususta kati ve sarih hükümlere 
varılmasına mani olmuştu. Bu defa, Gazi'
nin iradesi ile bir nizam altına alman ve he
yecanla yürütülen dava, genişliyecek, de
rinleşecek ve şümulleşecekti. Bir millet, 
kendi asli kaynaklarım aramak işine, artık, 
dört elle sarılacaktı. 

Bütün dünyaya ve insanlığa şamil bir gö
rüşten ayrılarak yalnız mitli olan vasıflan 
milli kana ve milli ruha gıöre tesbite kalkış-

mak, bazılarına göre, belki bir reaksyon, bir 
şirk, bir barbarlıktır. Böyie düşünenler için. 
Türkiyedeki yeni fikir inkişafı bir terakki 
ve garb kültürüne bir iltihak değil, garb har· 
barhğı tarafından Türk fikir dünyasının 

mağlub edilmiş olınası demektir. Fakat dün .. 
ya kültür birliğine giden yolun insanlığı 1 
teşkil etmekte olan parçaların ayn ayn mil· ı 
li bir teşkilata malik olmaları noktasından 
geçtiğine inananlar için, Türklerin bu son 
hareketlerindeki büyüklüğü ve doğruluğu . 
inkar etmek kabil değildir. Türkler, kendi 
milli varhklanna karşı derin bir saygı duy-
duklarından, on binlerce yıllık bir tarih mo .. 1 

tozunun içinden kendilerine aid olanı ara- ı 
makta ve bu bakımdan ellerine geçen en u
fak kırıntıları bile, yabancı bir fikrin yaban- 1 

cı muhtevalar için tasarlayıp yapmış oldu-
ğu nefis ve tamam bir vazoya tercih eyle • 
mektedirler. { 

Böyle bir ameliye ancak garb kültürü- '. 
nün iklimincle kabili tasavvurdur. • ıcak hl&j 
iklimin içinde bir mana ve de - eri v~rdır. 

(f ... . • ., ._,., 
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Giirbüz Türk ~ocuğu 

·' 

Dün Çocuk esirgeme 
geııel merkezinde 

kurumu 
se~ildi 

Her yıl oldu
ğu g ibi, bu yd 
da dün öğle
den sonra Ço
cuk Esirgeme 
K urumu Genel 
merkezi salo· 
nunda k alaba-

Jık bir halk Ö· 

n ünd e Gürbüz 
türk çocuğu se
çimi yapılmış

tır. Seç im bu 
yıl çok rağbet ,. 

görmü~tür. 

Hakem he· 
yeti: B. Dr. Ha
mid Osman 
(Çocuk hasta· 
lıklan müte - Müsabakada birinci ve ikinci gelen küçüklerden döTclü 

hassısı), Bayan Dr. Operatör Fıtnat da 11 aylık Doğangün birinciliği, 11 

(Anakucağı direktörü), Bayan Sü- aylık İpek ikinciliği; 
:&an (Kreı diı-ektörü) idi. Gene birinci grupun ikinci kısmın-

Seçim sıfır yaştan 12 yaşına ka-

dar olan çocuklar arasında yapılmıj . 
:ve bu seçime 48 ÇDcuk girmiştir. lSi· 

rincilik ve ikincilik k:ızananlara ka} • 

metli hediyeler verilmi~tir. 

Seçimde kazananların isimJerini a

§ağıya yazıyoruz: 

Birinci grupu teşkil eden sıfır ya~
tan bir ya§ına kadar olan çocuklar· 

Doktorlar arasında 
Olti hükümet doktoru B. K"nan 

Şavşat hülcümet doktorluğuna. Eski 
Akhisar hülriimet doktoru B. Nuri 
Soma hükümet doktorluğuna, açık
ta kadın hastalıkları mütehassrsı B. 
Rifat Ankara hususi idare seyyar do
ğum mütehassıslrğma, Soma bükü
nıet do1doru B. Sad1k Alaşehir hiikü
met doktorl uğuna, Çe~me hü11ümet 

doktoru B. Saki Çeşme beled" ye dok
torluğuna. Artova hi.ikümet do!do
ru B. Sa aha{td;n Tokat hü1·hmet 
doktorluğuna. Urfa memleket h asta
nesi ic hastalıkları mütehassısı B. Ne
cib A~ğrı memleket hastanesi iç has
talıkları mHtehl'lsSt!ltğma m••-:11 ve ta
yin edilmişlerdir. Çon,h vil~..,.eı-; ~l'~
hk ve sosval direktörü Dr. Sadri is
tifa etmiştir. 

fmdan kurdela kes;Jmiş ve li&f> tale
besinin hep bir ağ•7dan söy' ileri 

cumuı·iyet maı·şı ile binaya gı. hmiş

tir. 

Açılma töz:.eninde bulunanların is
teklerine tercüman olarak Baş... n 
Refet Ülgen tarafmdan Atatürke, ls
met lnönüne ve Kültür Bakanı Sııffet 
Arıkana tazim tel~afları çekilmi§
tir. 

Türk Maarif Cemiyetinin Ankaa·a
nıızda yapmağa karar verdiği kollej 
binası için Hb:ım olan arsanın da sa· 
tın alın dığı ve mayıs ayı iç!nde i.~
ata ba~lanacl\ğı hat-er almmışı ır. 

Cemiyet yönetim kuı uluna h"l~lı 
ba:"lnlar di le ri z. 

T efrika : N o : 46 

da bir buçuk yaşında Y dmaz birin
ciliği, iki yaıında Os.ma.n ve Yurdagül 
ikinciliği; ikinci gnıputan yaşlan i
kiden yukarı altıya kadar: İhsan bi
rinciliği, Sabahat ikinciliği, Erduğaa 
ikinciliği, üçüncü grupta.o yaşlan al
tıdan dokuza kadar, Binen birincili
ği, dördüncü gruptan: yaşları 9 daa 
12 ye kadar, Münevver birinciliği ka-

Gii.ndelik 

PiRiNÇ KANUNU 
( 8G§ı 1. inci sayfada) 

normal sayılacak bir maliyetle 
yeti~tirilmesi li.zmıdır ve ancak 
bu yo1da bir çalışma, ona, mut-
1aka gidilmesi lazımgelen, yaban
cı pazarları açabilir. 

Büyük Millet Meclisi encümen
lerinde konuş11lmakta olduğunu 
söylediğimiz layıha, sıhhat ted
birlerini de arttırarak p :rinç eki
minin inkişafı yollarını açmak ü
zeredir. İyi tohum sıhhi usul ve ye
tiştiriciler arasmda top1u ve disip
lin li çalı-=ma, layiha ile çok sı· 
kı kayıdlar altına almmaktadrr. 

Pirinç ekilen yerlerde, akar
sulardan faydalanma i~inin hazin 
maceralarından birini mutla· 
ka dinlemiş olacaksınız. Zaman, 
zaman bir köye karıjı diğer bir 
köy, bjT aileye karşı bir aile bir su
yun haşır •fa yıllarca didiş
miş~erdir. Bu didişmelerde her 
şey ortaya atılır, devlet otoritesi
ni şaşırtmak için her tedbire baş
vurulur, arada birçok kan dökül
d"" ~-ü de olnr. 

Rejim eski devirlerin bu çirkin 
tarjhini kapatmış ve layiha ile de 
saygı ve sevgiye dayanan toplu 
bir çalışmanın kaidelerini koy
m1113tur. 

Pirinç layihasmrn bir kıymeti 
de, istihsali yükseltme yolunda, 
teknisiyenlerimizin - artık kanun
laşmak değerini kazanan - bir e-
serleri oluşudur. Kemal ÜNAL 

Kastanye: 

ULUS 

Fransız • • 
seçımı 

A 

Hakkındaki resmı istatistik çıktı 
( BO§ı 1. inci say/ada) 

muhafaza etmiş. bir namzed kazan
mıştır. 

Müstakil sosya&tler: bir mebus 
yerini muhafaza etmi~, 3 mebus kay
betmiştir. 

Radikaller: 23 mebus yerini mu
hafaza etmiş, 2 naınzed kazanmış, 7 
namzed kaybetm.İ§tir. 

Müstakil radikaller: 11 mebus ye
rini muhafaza etm.İf, 2 namzed ka
zanmq, 3 namzed kaybetmişitr. 

Sol cumutiyetçiler: 33 mebm ye
rini muhafaza etmiş, 5 namzed ka
zanmıı. 5 namzed kaybetmiştir. 

Halkçı demokratlar: 12 mebus ye
rini muhafaza etmiş, iki namzed kay
betmiştir. 

Cumuriyetçil e:r : 40 m ı..hus yerini 
muhafaza etmiş, 11 namzed k azan
mış, 2 namzed kaybetmiştir. 

Muhafazakarlar: 4 ınebus yerini 
muhafaza etnıiş, 2 namzed kazan· 
mı~tır. 

Paris, 28 (A.A.) - Müş.ahidler, 
komünistlerin, 1932 senesinde 790.000 
rey almalarına mukabil §imdi 1 mil
yon 500.000 r ey almalarını hayretle 
karşılamı4lardır. R a dikal sosyalistler 
§İmdi ııosyalistler ~ e k:>münistlerle 
birlikte kurdukluı halkçı cepheden 
çekilmek ve gelecek pazar günü rey. 
lerini mutedil sağ cenahldara ver
mek zaruretindedirler. Bununla bera
ber halkçı ce phenin seçim vaziyeti, 
radikal aosyalistleri, komünist nam

zedlerin en çok r ey aldıkları bütün 
dairelerde, onlar lehine ~azgeçmeğe 
mecbur bırakacağı hatırlatılmakta
dır. 

Vaziyet sosyalistlerle radikal sos
yalistler için güçtür ve belki de ge
lecek pazar bu vaziyet komünistlerin 
kazanmasına yol açacaktır. 

Bazı sıyasal müşahidler, eski par
lamentonun 160 radikal sosyalist me
busuna karşı yeni parlamentoda an· 
cak 120 radikal sosyalist bulunacağı
nı ve sosyalistlerin 130 yerine 110 me
bustan ibaret olacağını söylemekte
dirler. 

Ba~ta B. Kiyap geliyor 
Ajakçio, 28 (A.A.) - "Korsika" 

Paris şarkurulu başkam nıüstaki) nam· 
zeu B. Kiyap, eski bakanlardan müs
takil namzed B. Landrinin kazandığı 
7542 reye karşı 7738 reyle seçilenle
rin başında bulunmaktadır. 

lki nahiyenin aeç•m neticesi henüz 

belli değildir. 
Bir çok kasabalarda hadiseler çık

mış, belediye reisleri, bütün seçim 
muamelatının yolunda cereyan ettiği
ni tasdik eden zabıt varakalarmı im
za etmek istemeıniılerdir. 

Bu belediyeler zabıt varakalarını 
imzadan istink&fta ısrar ettikleri 
takdirde, mebuslar mecl™ seçim mu
amelatmm yolunda cereyan ettiğini 

bizzat tasdika mecbur olacaktır. 

Fransız gazeteleri ve serimin 
neticeei 

Paris, 28 (A.A.) - Gazeteler saçi. 
min birinci turu neticeleri ile bilhassa 

meşgul olmaktadll'lar · 

"Eko dö Pari" komünist partiaini.a 
muvaffakiyetlerinden bahsederek Parla 
ve civarmda bu partinin büyük muvaf
fak.iyetler kazanımı olduğunu, l:akat 'Yİ• 
layetlerde halkın komfuıi5t parfui hü
cumlarına ıiddetli surette mukavemet 
eylemiş bulunduğunu tebarüz ettirmek
tedir. 

Jur gazetesi ikinci turda bir çok 
nasyonalist namzetlerin muvafbk ola • 
mıyacağmr sanmakta Te fakat bu ma -

nffakyetsizliği geçen pazar giiııü ka-
7.anılan muvaffakiyetlerle karplıyabi1e.. 
ceğini yazmaktadır. 

Maten gazetesi seçimin birinci turunun 
nrdiği n ~ti.cenin, bugün milletin, iısiz
lerin çokluğundan ve ekonomik ı uhra -
mn genişliğinden dolayı, duyduğu hoş. 
nudsuzluğun bir ifadesi olduğunu bıl -
dirmektedir. 

l 11giliz malıfüleri vaziyeti )'a
kından takib ediyorlar 

Paris, 28 (A.A.) - Ovr gazetesi, 
fransız seçimi ve İngiliz kamoyu hak • 
km da diyor ki: 

" İngiliz kamoyu ve hele İngiliz hü
kümeti fransız seçimini gittikçe artan 
bir ehemiyetle takip eylemektedir. Lo.ıı
dra' da bu aeçünin .:ol cenah i~n bir mu
vaffakiyet olacağı kestirilmekte ve bu. 
nun neticesinde Fransa ve lngilterenin 
Milletler Cemiyeti çerçevesi içindeki 
işbirliğinin daha ziyade sıkılaşacağı sa· 
mlmaktadn-. İngiltere, mümkün olduğu 
kadar çabuk bir surette italy&n - babeı 
anlaşmazLğmın halli için F ransa:rı her 
halde tatmin etmeğe gayret etmekte -
dir. 

Franaada ikbdar mevkiine gelecek 

bir aol cenah hükiimeti. iç aıyasatb bü

yük deği§ildikler vulmmıa aebeh oLm -
yacaktır. Dış uyasaya gelince, esaaen 

alikab mahfiller. Eransız dq aıyasasmm 

gün geçtikçe loyınetini kaybetmekte oL 

doğuna kanidirler.· Bu da\Tkada framız 

dıı itleri bakanlığı, framız • ingiliz q -
birliğinin daha ziyade ukılaıtmlmuı 

meselesini gözden geçirmektedir. Böy

le bir aıyasa, daha sağlam bir emnİJ'et 
verebilecek mahiyettedir. Haui Roma 
ile Paris arasmda bir m.IJl!tına rolii oy
naması düıünülmektedir. Eğer MasOli.. 
ııi, lransız tekliflerini bbul etmezse, 
Fransa kati surette ingi1iz Iİyuetİne 

bağlanacaktır • ., 

"Framız milleti ftqüıliiin. 
aleyhindedir.'' 

Moskova, 28 (A.A.) - Fnmaz se
çiminin ilk seçim devresi netiçeÜndea 
bahseden lzvestia diyor ki: 

" Şimdiki &ansız seçimi faıiatler ile 

faP.t aleybtan cephe anumda iki seoe

deoberi yapılmakta olan fiddetli aan -

ıın sıyaw bilinçoswıu göstermektedir. 

F aıut cemiyetler vakıa bu RÇime 

resmen namzet yöaterilmemiılerdir. Fa

kat netice bunlarm franstz lıaJk pğmı 

iizerındeki sıyasal nüfuzunun ne kadar 
az olduğunu isbat etmqti:r. Fransız fa. 
ıistleri ve onlan koruyan almanlar, fran
su halk :rığnundan açık bir cin.b al -
mııtardır. Fransız milleti fa.Patliğin, 

harb lcundakçtlarınm aleyhindedir.• 

SAYFA 5 

Edebiyat 

ölen üstad Sezai 
ye dair hatıralar 

Rahmetli iistaJ Sezai hakkua· 
Ja dünkü sayımızda rılıan yazuld 

ıöyle bir lıkra vardı: dSezaini.n 
Alloıu DoJe'Jen tercüme ettiği 
Jalı adındaki roman aerveti.liina.• 
mın 1891 Je rJum ürüncü cildi"4 
de telrika edilmİfl:İ.", 

Bıı yazı.ya okayan iUtaJ Ahmet 
İhsan, dün bize, Jak'a dair fD luı. 
tıraa.nı anlattı: "T acüznelerini 
Sezai bize LonJradan gönderiyor. 
da ve hanlardan servetiliinana 
son defa honalan parçada, .. ç'El· 
de bir gazete bulunmak lô.zundı, 
kendisiAclen beklenen i.§i gördük
ten sonra Jıa gazeteyi kapamalı ko· 
laydı .. ,, Bu tefrikanın çıktığı gün 
T akoimi Vekayi'in kapatdnuuı İ· 
çin paJifohın bir iradesi çJunıı 
İmİ§ ••• B•ni ~rtan uularet ma... 
tqarc Üe aramu:Ja §Öyle bir ma
hcıvere lxqladc: 

- Takvimi vakayiin kapana. 
cağını neTeden biliyor.unaz? 

-Haberim yok. 
-Naıl olar? Bugünkü romıuı 

telrikanızda - yukarda bahsettı". 
ğim fıkrayı okuyarak - bunu im« 
ediyorsunuz? 

- lafı, felil değil, lerciime.ılir<1 
AJını tetlıil.ı. ederaeniz göriir~ 
niiz ki bu IJua, lrannzca nmhll· 
nnda da böylece yazdmqtu. 

- Neden bugün koyJanıız? 
- Sırası gelmiıti de onun için •• 
- ç'Sıra.sı gelmqti" demekten 

mak•adınu Takvimi V ekayiin b.ı ' 
panmaamı ima değilmi? · 

- Ne ınü.n.asebet! bu cibrle 
bir btı§ka tesadiille bu tel:rikaıla ; 
~maz. gelecek ha/taya lıaltJbi.. t 
lirdi ve bu halta omın yerine ~·M,.. 
badt gelecelı nüahad~' kelimeleri. J 
rıkabilirJi. . 
• • • • • •••••• 1 •• ·~ ~ 

Buna bemet bu konıqma tar .. ) 
zile aorguya rekilm.em tam onbeı 
gün .W-dü. Neticede cezadan kur• 
tıilduk; lakal Jah tehikcuı )'amli 
edildi.,, 

Ost.aıl Alamet lluan"'ı dinle4~ 
ten aonra Abdülhamit rejimi O« 
o rejimde gcuele pkanp hallıı ten
vire ağrapnanın ııe tlenıek olJa.. 
iu hakkmJa - o deoire 7etifm&t 
mİf ol.anlal'- lcolayca lıiikiinılal,. 
ni oerebilülcr. 

. I 
Nişanlanma -,. · t . -

İstatistik genel direktörlüğün. 
de Bayan Muhteremle Divam Mıı
ha.sabat tahsilat ıubesi memurl8ııC 
rmdan Bay Niyazi Egeserin nişa~ 
lanma meruimi onlan sevenlerin 
arasında yapılmqtır. Yeni çiftlere 
sa.adetler dileriz. 

- Sen acayib surette babana benziyor
sun, dedi. 

- Aklıma bir piyes yazmak geliyor .. 
Oda karanlıklara bür ünüyordu. Yalnrz, 

camekanlı bir şahniş gölgeli çerçevesi için
de aydınlık görünüyor ve Kastanye'nin g ü
zel başı. bu ışık çerçevesi içinde siyah, irti
sam ediyordu. 

- Evet, dedi Pek acayip ... hakikaten., 
şaşılacak şey. 

- Zannedersem fena değil... daha düşü .. 
neceğiın ve altını~ yaşıma doğru yazacağıtDıe 
İnsan ihtiyarlamadan bir şey bilemiy or. J 

Ya.,;;ın : fak ŞA UUON 

Türk~ eve çevıren : Nasuhı BAYDAR -·-----
Bu d erece eksiksiz bir bahtiyarlık ona so

ğuk görün üyordu. Başkalarında gördüğü 
aşk, onun bilinen hic; bir kadroya sığmayan 
aşk fikrine hiç bir v .... ' · it cevab vermiyordu. 

:(. ~ ~ 

K astanye, Alber'e bakarak : 
- Göbek sa lıveriyorsun, azizim, dedi. 

Suı;lusun. Otuzuna vardın, değil mi? Her 
g ün sabahlan yirmi dakika jimnastik yap
m c-· sın. En iyi hareket de budur. 

Yer e. halının üzerine uzandı. 
- Karn rrııa b::tk. Gerilen pazıları goru

yor m usun ? İşte buna pazıdan kemer, der
ler. 

. Kast anye. yüzü kıpkırmızı, yeleğin; çe
kıştirerek kal! tı. 
. - Yirmi dakika, çok bir şey değil. 
• A1ber, gözlerini dikmış, saatine bakrY.or ... 
Clu. 

- Eve dönmem laznn. Saat altıda, ran· 
devum var. 

- Daha şimdi geldin. Dört aydanberi 
görüşmemiştik. Evinde seninle konuşulmaz 
oldu. 

- Sırtımda ağır bir yük var. 
Sustu ve sonra, odada dolaşırken devam 

etti: 
- Yirmi dakika değil ama, her gün! 
Minanik1 bir hareketle kütüphaneden bir 

kitab alıp tekrar yerine kovdu. 
- Burada rahat çah~:yor n.ıu• un? 
- Pek rahat .. bu kış, yukarı kattan bir 

piyano sesi gelirdi. Onu dinlcmrgten kendi
mi alamazdım. Oradaki kiracılar O"ittiler ..• 
şimdi sessizlik beni kaygılandrny;r, sıkr
yor ..• kendimi bulamıyorum ... Odet, pek gü
zel bir ciddiyetle çalışmama nezaret ediyor. 
~~at be~ten önce dışan çıkmak hakkım d~
gıl. Yanı, o saatten önce çıkacak olsam istı
dadrm hakkındaki iyi dü§üncelerini yıkmış 
~1acağım •• 

.Masanın kenarına oturdu. 

Elektriği yakarak: 
- Piyesin mevzuu şu; tam olgun bir a

dam tasa vvur ediyorum ki sevdiği bir karısı 
ve Çocukları vardır, zeng indir, sıhattedir ... 

Odanın birdenbire ışık içinde kalması 
~lber'i titretti, fakat bir şey demeksizin ce
?.mde saati kurarak Kastanye'yi dinlemek 
uzere oturdu. 
. 1 annöre'nin hayali gözlerinin önüne gel

dı ve hazırlamış olduğu sözleri bir kere da
ha kendi kendine tekrarladı: "Evet, dosya
nız bendedir ve emrinize amadedir. Babama 
üç bin frank borçlu idiniz ve bu borcu, Ruan' -
dan yazdığınız bir mektubla ikrar ediyordu
nuz. İşte o mektub. İzin veriniz de size oku
yayım ..• halbuki, bu üç bin frangı sizden is
temiyorum." 

- Sahneyi tasavvur ediyor musun? 
Gözleri Kastanye'nin üzerinde olan Al· 

ber dikkatli bir tavurla v..ıe yavaş yava§: 

Odanın dip tarafına doğru yürüdü. Son• 
ra, birdenbire dönerek: t 

- Beni dinle a zizim, sana bir şey söyll .. 
yeceğim ki şaşıracaksın: Evlenmelisin. 

-Bt:n mi? 
- İşte artık olg\Ul, kelli felli bir ad~ 

sın. Evlenmelisin. 

Kastanye'ye merakla bakan Alber, k.aHC .. 
mışken yerine oturarak: 

- Hayrr, dedi. 
..- Anlıyorum. Bağlanmaktan korkuyor

sun. Bu eski bir hurafedir. Erkek, ev haya-ı 
tında, bu salcin muhitte asıl serbesttir, yanf 
hakiki surette kendisidir. E sir hayatı geçi• 
ren zavallı bekarlardır. Onlar, müten u .. 
yen çok şiddetli hislerin heyecanı için ,,· r .. 
ler. Valaa ben müstesna, çok tatlı, sadık uil'l 
kadınla evliyim ..• 

- Hayır dostum, evlenmiyeceğim. 
(Son u V"1r) I 
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Beş yıllık planın yeni bir zaferi: EREGLI BEZ F ABF!If A.SI 
Bet yıllık endüstri planımızın en büyük ve şe

refli zaferi olan Kayseri bez kombinası aylar
'danberi her gün biraz daha artan bir faaliyet ve 
randımanla çalıımaıına devam ediyor. lzmit ki
iıd fabrikasının preılerinden çıkan ilk türle: ki
'ğıdı, sıünlerdir büyük bir övünç ve sevincle el
den ele dolaşmaktadO'. Kömür ve cam fabrika
larımız çoktanberi birer hakikattir. 

Bugün de bet yıllık endüstri programımızın 
yeni bir zaferini müidelemek mevkiinde bulunu
yoruz: Temeli 20 ilkteşrin 1934 de atılmış olan 
Ereğli bez fabrikasının vapı ialeri ve makine mon
tajı tamamile bitmiştir. Fabrika, yapısı ilerleyen 
enerji aantıralının da tamamlandığı gün iılemeye 
başlıyacaktır. Bu suretle, pamuklu dokuma en
düstrisi sahasında tam istiklalimizi elde etmek 1 

ve pamuklu hususunda dıtarıya bel bağlamamak 
için açılmıs olan mücadelenin yeni bir zaferi kay
dedilmiı oluyor. 

Ereğli bez fabrikası, beş yıllık planın gözet· 
tiği Kayseri ve Nazilli fabrik~larından hacim iti
bariyle daha kücük olmakla beraber, memleket 
ekonomisinde ehemiyetli bir rol oynıy?.'"i\k vazi· 
vettedir. Senede 1,4 milyon kilo yerli pamuk kul
lanarak 4 milyon metre ince bez ve 600 bin kilo 
ince iplik yapacak olan bu fabrika 1500 işçi ça· 
lııtınnak suretiyle yalnız Ereğli ve muhiti için 
bir refah ve medeniyet unsuru olmakla kalmıya
cak, aynı zamanda Eskitehir ıimalinde Sakarya 
vadisinde ekilmiye baılıyan ince elyaflı pamuk
lan satın almak suretiyle bu mıntakanın zirai 

RESIMLEir 

Bq ydldı endü
t r i plônunıRlt 

11erçelıleıen 
örnekleridir. 

' 

kalkınmasını ve yüksek kaliteli pamukların eki
mini teşvik edecektir. 

1934 senesi zarfmda bu mmtakadan 12 bin 
kilo pamuk mahsulü ahnnıı,tı . Bu mahsulün ö

nümüzdeki aeneler zarfında yirmi otuz misline 
çıkacağı muhakkak görülmektedir. Tarım Ba
kanlığı bu gerekli ve muhakkak ;"'kitafı göz ö
nünde ı.-~ .. "ak Eakitehirde Sazova tohum üret
me çiftliğini pamuklann ıslahı itiyle uiratmaya 
memur etmit ve ayrıca Mayıslar köyünde bir de 
modem çırçır evi yaptınnıttır. Bu çırçır ev; se
neden seneye ıeniıletilmek suretivle ilerde bir 
milyon kiloyu bulacağı tahmin edilen Sakarya 
vadisi pamuklannı tamamiyle tasfiye edebilecek 
bir kuvvf'ttedir. Burada yetişen akftla pamukla
rından 40 ve hatti 50 numaraya kadar ince iplik 

yapılahileceii bnvün t~ ı. .. ı,ı .•. ı ........ ; .. hulı,n"'"'"• 
Fabrika şimdiden Eskişehir ve Adana mah· 

sulü p.-uklan satın almava 1- .. ~lamı,tır. 

Telrilıa: No: 45 

TOPYEKON HARe 

Harbde, en küçüğünrf en tutunuz da en 
büyük harekete vanncar. J, c>sinde, düşma
nın her hangi bir yanhşhğıı lan istifade e
derek, karada, havada, veya aenizae bu gibi 
vaziyetleri ihdas etmek, taktik ve stratejik 
bir maharettir. 

Tanenberg meydan tnuharebesnide bu 
husQB gerçekleştirildi. O meydan muharebe 
si, briyle bir saldırışta öz kuvvetin nasıl k'l 
l'.!!ldaığunu da göstennekted;r. (23). Ölü ve 

(~) Malaıelil 6alıunlarJan 60 meydan ma· 
luare!>ai laalıkuultı "Ttınenbertl', ••K.aJape laar6 
ltıTi/ai dün,,. luır6r ""''' tfkfmea öıtünde" ve 
MH ;.• '• nüluacalulı'' cuUı eıerlerimde mit.ale
fllc. . vdrr. 

yaralı, kendi zayiatımız 12,000 kişi olduğu 

haldıa. .~JşnMn esir düşmeyen yaralılar he 
sap dtşınrfa ()l111ak ÜJ:eu•, 120.000 kişi ölü ve 
esir vermişti. 

Kelimenin tam manasıyla yapılan yok
edici meydan muharebelerinin çift değeri 
vardır; bu gibi mevrlan muhareht!leri düş
mana kati darbeyi indirmekte, huna karşı, 
kendi kuvvetini az nisbette zayıf düşiinnek
terlir. 

Düşmana, önden değil. vani. cephesine 
saldırmadan yalnız bir vanctan darbeyi in
dirmek düşüncesi, sapa bir harekettir. Düş
man sakin durmaz; o, hasmının yanını çevi
rir, yani, kendisine saldırılmayan cepheden 
salrhran düşmana cfoğ'ru harekete geçer, ki 
bunun neticesi, cephe muharebesi olur. 

9. uncu ordu, 1914 yılı son te"?rininin baş
l angıcında. şarkta, Varşovada Pozanni üze
rine yürüyen düşmanın şimaldeki cenahma 
doğru ileri hJll'~kete geçtiği zaman, bu cihe· 

Ereğli bez fabrikası salaspnr mermer"ahı ;.,. 
ce patiska, mendillik, aeten, zifir, poplin gibi yük· 
sek kalitede bezler imal eder.,..~Hr. 

En modern makina ve vasıtalarla ciha7h•'l
mit olan Ere ili bez f abrikaı"un mamnlP.tı mem
leketimize bugün dışard1tn sr~len pamukluları a· 
ratmıyacak bir kalite ve üstünlükttt nlacaktır. 

Memleketin politik ve sosyııı.I ;nkişafını t-· ... 
landıracak olan endüıtrile,me hamlemizin hu 
yeni merhalesini göğsümü7. sevinç ve gur,·r~a 
dolu olarak selamlıyor, ve yarma her zamandan 
daha umudlu gözlerle bakıyoruz. 

ti bütün ciddiyetiyle öğrendi. 9 uncu ordll, 
"Tannenberg" den fazlasın1 elde etmek iste· 
di ve, rus ordusunun cephesine, bu harekete 
uygun bir surette saldırılmadan yanlara doğ
ru yayılarak çevrildi. Bu cihet; yalnız kay
detmekle iktifa etmek istiyorum. Bunun 
verdiii netice, düşmanın kendiqine karşı var 
kuvvetle cepheden harekete geçmesi ve sı
kıştırması oldu. Düşmanın da, 9 uncu ordu
nun en dış cenahına saldırmağa kalkması 
vaziyeti çok nazik bir duruma soktu. 

Şüphesiz ki, çevirenin arkasındaki kuv
vetli bir kadcmclenmiş tertibi çevirmek için
biribirini aşan bir cenaha ihtiyaç vardır. Bu· 
günkü yığın halindeki ordularla, çevirenin 
de çevrilmesi pek kolaylaşmıştır. Nitekim, 
bu bizim başımızdan, yukarda bahsedildiği 
gibi, yalnız 1914 de şarkta değil, 1914 yıh ey
lQI başlangıcında Paristen yapılan harekette 
de geçti.Genetal Kont von Schliellen'in çe
viren cenahın kuvvetlendirilmesi hakkında-

ki ikazına, ne kadaı ehemive1 verilse gene 
azdır; ancak bunu haşarabilmek için de elde 
mevcud kıtalar bulunması gerektir. 

Düşmanın rt~rhe inrfirilmiş yanını geriye 
doğru kıvırmak ve ondan sonra, vetiştirilen 
kuvvetlerle gittikçe daha ziyade çevirmek 
suretiyle sökülün cözü1en hasmın geri çeki
liş volunu tehdid etmek için, en geniş ölçü· 
de bir strateiik cevinne h::.reketi de nihayet, 
bir noktada taktik bir çevirme hareketi yap
ma '< ~aveıııini tasrmakt,.dır. 

Benim Tannenber~'de yaptığım gibi, düş
man cephesinde, s~1..1--~..,m, içeriye doğru 

yürüvebi1eceğ'i hir O'f'rtik olunca da, vaziyet 
aynıdır. Bu takdirde. düşmanın iç yanını, ev
veli sırf taktik olarak ateşle çevirip kavra
mak, ondan sonra, vanlannı atabildiğine bi
rihirinden ayırmak, düşman cephesindeki 
deliği mütemadiyen genişletmek ve bu de
likten durmadan çevirmek IAzımdır. 

(Sonu var) 
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VIL*DIZ 
TIC ARETHANESI 

A~ıa,...ıı ıar c~m "°' O 
ANK•RA 

AY 

vade 

Ankara Defterdarlığından : 
İsmi Sanati Vergisi Madde .Senesi Ticaret yeri 

, Lira K. 
!ağcı zade Akif Müteahhit 5 58 22 

5 58 9 
2 35 64 

932 Un n ekmek 
firketinde 

Yeğenbey 'ubesi mükelleflerinden Akif namına 932 senesi için 
tnüteahhitliğinden dolayı yukarıda miktan yazılı cem'an 14 lira 1 
lruruf kazanç vergisi tarhedilmit ise de Jimdilri kanunt n ticari 
ikametgahı bilinemediğinden 15/11 sayılı ihbarnamesi tebliğ edile
memiştir. 

Bu ınatrob vergiye mükellefin ilan tarihinden itibaren 30 gil~ 
fçin itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üzere Hukuk usulu 
muhakemeleri kanunu mucibince ilan olunur. 1-1645 (910) 

KLO-KLO 
MARTHA EGGERTH 

Pazarlık İlanı 

Maliye Vekfiletinden : 
l - Pazarlığa konulan i' (Maliye Vekileti Varidat Umum Mü-

'dürlük binasındaki odaların boya ve badana işi). 
Keşif bedeli (328) liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrakı şunlardır. 
A) Keşif cetveli. 
B) Şartname 
İstiyenler bu evrakı görmek ve fazla malfunat almak için Ma

liye Vekaleti Milli Emlak M:idürlüğüne müracaat edebilirler. 
3 - Eksiltme 30 Nisan 1936 perşembe günü saat on beşte Ma

liye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye gireı:eklerden Anl<ara Nafra Vekaletinin eh

liyet vesikası aranacaktrr. qu vesikayı hamiJ olmıyanların ihale 
~rihinden en aşağı sekiz gün evet mezkur Müdürlüğe ehliyet ve· 
sıkası .~k için müracaat etmt:lcri lanmd.ı Dahı.ı ' ura vapı1a-
-~uracaatlar üzerine vesika verilmivecektir. (897) 1-1617 

Ankara Valili !inden : 
Stadyum ve yarış alanında yapılacak amplifikatör tesisatı ka

palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli 15000 liradan ibarettir. 
Eksiltme 21 Mayıs 936 tarihine rasthyan perşembe günü saat 

on beşte Ankara vilayet daimi encümeniodasında yapılacaktır. Mu
vakkat teminat 1125 liradır. 

Bu işe ait şartn ameler bedelsiz olarak vilayet nafıa müdürlü
ğünden alınabilir. fstek1iler teklif mektuplarım eksiltme şartna
mesinde yazılı vesaik ve teminat mektupları ile birlikte yukarda 
adı geçen günde saat 14 de kadar vilayet daimi enciimeni Reisliği-
ne vermeleri lazımdır. (1841) 1-1510 

Elektrik Eksiltmesi 
Havran Urayından : 

1 - Havran kasabasının elektrik tesisatı Nafıa Vekaletince mu
saddak proje ve şartnamesi mucibince eksiltmeye konmuştur. 

2 - Lokomobil elektrik müvellidi tevzi tablosu irtibat n8kil. 
l~.ri, şebeke tesisatı ve bunların montajları ve sair bilcilmle tefer
ruat ve malzeme kapalı zarf usulü iledir. Bedeli muhammen (28500) 
liradır. 

3 - Bu işe ait evrak fUnlardır. A. Eksiltme şartnameleri. B. Mu. 
~vele projeleri. C. Fenni şartnameler. D. Proje ve planlar. E. Ke
§ıfnameler ve teferrüatı. 

4 - Istekl!l:r bu evrakı Havran belediyesinde görecekleri gibi, 
bedeli. mu~abılı~d: lstanbulda, Taksimde, lstiklil apartımanında 
elektrık muhendısı Hasan Haletten alabilirler. 

• 5 - Eksiltme 10 Nisan 936 tarihinden itibaren 41 gün olup ek
sıltme 20 mayıs 936 çarşamba günü saat ıs te H.ıvran belediye bi· 
nasında yapılacaktır. 

6_ - ~ksil.tmeye girebilmek için taliplerin keşif bedellerinin o/, 
1,S gu nısbetın~e muv~kk~t teminat akçesi yatırmaları veya 2490 
~· k:munun tarıfat~ ~~ıresı.nde bir banka mektubu getirmeleri ve 
!~~dıye kadar bu gıbı ışlerı yaptıklarını ve bu husustaki fenni ka
bılıy~tler~ni gösterir vesika ibraz eylemeleri ve bunlar bir şirketi 
temsı! edıyorlarsa, musaddak vekaletname ve mukayyet bulunduk
ları tıcaret odası veya muhakemesinden son tarihli bır vesıka gos
termeleri şarttır. 

1 - Teklif mektupları 5 ci maddede yazılı saaatten bir saat evet 
belediye dairesine teslim edilecektir. Poata ue gönaerııecek mclt. 
tupların nihayet mezkur saate kadar gelmiş ve dış zarfının mühür 
mumu ile kapatılmrı olması ~arttır. 

8 - Teklif mektuplarının 2490 N. kanunun tarifatına ve hiiküm· 
lerine uygun olarak hazırlanmış olması ıarttır. (871) 1-1556 

Gönen Şarbaylığından: 
Gönen uraymm eskiden beri mevcut bulunan liaplrca1arı ile aynı 

)'erde. bu sene yaptırılan yeni kaplıcalar ikisi bir arada olduğu halde 
!3~~z!;a~ 1936 tarihinden itibaren üç senelik kirasr beher seneliği 
k O lıra muhammen bedelle ve kapalı zarf usuliyle arttırmaya çı· 
a~ılmıştır. İhalesi 29 nisan 1936 çarşamba günü saat 14 de yapıla· 

:I1a tır. Fazla malılmat almak istiyenlerin Şarb;ıylığa müraca.ıtla!'ı 
n olunur. (2181) J-1578 

ULU! SAYFA 1 -
4.ktif 

Cümhuriyet Merktz Bank.asının / 
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IC.asa: 
Altın safi kilogram 16.933-192 
Banknot 
Ufaklık 

Dabil<leki muhabirler: 
Türk !irası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kilogram 4.398-244 
Altına tahvili kabil ıerbest 
tlövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine tahTilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
larşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele1'İ-
9e tevfikan hazine tarafında1' 
Taki tediyat 

S..Cdat cüzdanı: 
Hazine bonolan 
Ticari senedat 

Eıham n tahvilat cüzdanı: 

1 
Deruhte edilen evrakı nak-

A. tiyenin karşılığı esham ve 
tahvilat (itibari kıymetle) 

• - Serbest esham ve tahvilat 
ATaDalar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

HU.edarlv: 

Mabtelif: 

LiRA 
23.817 .888,80 
15.123.694,-

435.848,98 

402.297,99 

6.186.482,30 

445.406,20 

18.111.258,10 

158. 7 48.563,-

11.455.718,-

1.666.87 5,-
8.270.050,24 

34.300.027,56 
4.429.711,63 

34.933,89 
6.000.300,01 

YEK ON 

LiRA 

39.377.431,78 

402.297,99 

24.743.146,60 

147.292.845, 

9.936.925,24 

38. 729. 739,19 

6.035.233,90 

4.500.000, 

3.310.512,47 

274.328.132,17 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri-
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşıhğı tamamen altın olaralı 

ilaveten tedavüle vazedilen 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdab: 

Altına tahvili kabil dövi:r.ler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

MıJıtelif: 

LİRA .IRA 

158.748.563,-

ıı.455.718,-

147.292.845,-

15.000 000,-

1.026 756,67 

16.000.000, - 16" .,Q .... • 1\,-

16.6 .. •·· .,,.J,O 

2.71 V'07,2 

5 s.:,_ .J J,sı 

YEI:.ON I 
j ---=w 

2 Mart 1933 tarihinden itioaren: lsT{onto J,.,..ı r11 m, ı; 1 /~ altın üzerine avans ' , 4' / 

Elektrik tesisatı. 

Barhn Belediye Reisliğinden : 
Bartm elektrik inşaat ve tesisatı kapalı zarf usulile ve bir ay 

müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - lnpat ve tesisatın umumi keşif bedeli 35'19 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 2656 lira 42 kuruştur. 
3 - Bu işe ait proje, fenni şartname ve evrak: 
A. - 9 adet proje ve plan. ı 
B. - Keşifname 
C. - Fenni şartname ve malzeme listesi. 
D. - A~aç direk hesabatı 
E. - Eksiltme şartnamesi. 
F. - Mukavelename projesi. 
4 - Eksiltme 8 mayıs 936 cuma gUnil saat 15 de Bartın Beledi· 

ye Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 8 mayıs 936 cuma günü saat 

14 e kadar 2490 savılı artırma ve eksiltme kanunu ile muayyen ve
saiki Bartın Belediye Başk~mlrf.rna tevdi etmeleri şarttır. 

6 - İstekliler 3 ncü maddesinin (A) fıkrasında yazılı proje ve 
planlardan başka evrakı İstanbul ve Ankara Belediyelerinde göre
bilirler. 

7 - Proje, plan ve evrakı sairesini görmek istiyenler Bartın 
Belediyesine ve Bevoğlu Taksim İstiklal Aoartımanında Elektrik 
Mühendisi Hasan Halete müracaat etmelidirler: 

8 - 3 üncü maddenin B,C.D.E.F. fıkralarında yazr1r evrakı is
tiyenlere posta masarifi gönderildiği takdirde adreslerine parasız 
gönderilir. (2103) 1-1532 

Ankara Def terdarl ığından : 
Vergi Mik. Senesi Tarh No. Hes. No. İhb. No. Mükellefin adı 

210,79 933 362 1934 14-78 Müteahhit Muk-
dim Afif 

Yukarıda adı yazılı Yeğenbey şubesi mükelleflerinden Müteah
hit Mokdim Afif vefat ettiği anlaşılmış ve varisleri de tesbit edi
lememiş olduğundan varisleri kimlerse ilan tarihinden itibaren 30 
gün zarfında işbu vergiye itiraz hakları olduğu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 1-1648 (917) 

Ankara Osmanlı Ba nl{asından: 
•% 5 faizli, 1918 tarihli Dahili istikraz tahvilleri hamil

lerine: 
d Mayıs 1936 vadeli ve No. 37 li kupon parasının, 1 Ma

«yıs 1936 dan başhyarak, Osmanlı Bankasının Galata ve 
«Ankara İdarelerile Vilay~~ ~ ... erkezlerindeki bütün şube
«leri gişelerinden ödenecegı ılan olunur.» 

1-1634 

Ankara 3. üncü sulh hukuk hakimJiğinden: 
Devlet demir yolları Sivas hattı yol çavuşlarından kürt Yusuf 

çavuşa. 

Karınız Suna vekili avukat Münir. Zebun oilu tarfından aleyhi
nize açılan nafaka ravasında ikametgahııunızın meçhuJiyetine meb
ni gıyabınızda ruyet edilen mahkeme sonunda 20-11-935 taribirden 
itibaren ayda çocuklarınz Necla ve Samiyeye on ikişer buçuk Jira· 
dan yirmi beş ve karınız Sunayada on beş Jiraki ceman kırk Jiı a na
faka takdirine 20-4-936 tarihinde mahkemece karar verilmif oldu
ğ~ndan müddeti kanuniyesi zarfın~~ temyiz dava etmediğiniz tak· 
dırde hükmün kesbi katiyet edecegı teblığ makamına kaim olmak 
üzere ilinen tebliğ olunur. 1-1664 

Ankara Ticaret Odası SiciJJi Ticaret Memurhığundan: 
Ankara vilayetinde Hamam önü semtinde Hacı Halil mahalle

sinde albay sokağında 17 numaralı evde oturan ve T. C. tab'asından 
olup Ankarada Hamam önü çarşısında 121 numaralı mahalli ikamet. 
gahı ticari ittihaz ederek •.............. tarihinden beri kömür odun ti
caretiyle iştigal eden ve ticaret odasının 1466 sicil numarasında mu
kayyet bulunan Ismail Hakkının unvanı ticareti İsmail Hakkı O• 

larak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanunu· 
nun 42 inci meddesi mucibince dairece 28-4-936 tarihinde tescil eclil-
diği ilb elunur. 1-1663 

Avrupa mamul:.tı 

Para l{a~-- _aı·ı 
(Behiç Tümer) 

Ankara Yenic:elıir 
Onov1uk sokağı d-8 

Telefon: 2612 
1-1424 

,~'!!!t~'!!!!!!l~'!!!!!!l'!!!!!!l'!!!!!!l'!!!!!!l'!!!!!!l!!!W!!"!!'l!!"!!'l'!!!!!!I~ ~~~~--

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanr: 

-

İstatistik Genel 
Elisiltme 

Diı·ektörlüğ ·i 
Komisyonundv. n: 

1 - 1936 Senesi mart ayından itibaren 1937 senesi şubat sonuna 
kadar bir senelik harici ticaret aylık istatistiklerinin bir senelik 
baskısı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarrlmıştır. 

2 - 376 Forma kadar tahmin olunan bu istatistikler için 11Z81 
lira bedel t:ıhmin olunmuştur. 

3 - Eksiltme 3 haziran 936 carşamba gUnji saat 14 dü 30 da u .. 
mum müdürlük binasında toplanacak olan lbrhisyonda açdacaktır. 

4 - Bu mecmualar ankara'da basılaeakdır. Eksiltmeye işti ra~ 
edecekler ~j;7 buçuk muvakkat teminat vesikalariyle eksiltmenia 
açılmasından bir saat evvel teklif mektuplarım komisyon reisliğine 
vermeleri Hizrmdır. (916) 1-1656 

ismet Pasa Kız Enstitüsü -> 

Direktörlüğünden : 
Sipariş atölyemiz için beklediğimiz uzman Paristen geldi. Ea 

güzel, en zarif ve en şık elbise ve şapka ancak Enstitüsümüzde ya-
pılmaktadır. (873) 1-1557 

Türkiye Cumuriyet Merkez 
Bankasından : 

Hissedarlarımıza 1935 senesi için her tek hisse itibariyle •e
rilmesi hissedarlar Umumi heyetince kararlaştırılan 625 kuruşluk 
safi kirın dağıtılmasına başlanmıştır. 1 

Hissedarlarrn Merkez Bankası şubesi ~phıhan yerlerde 2 mayı• 
tan itib.:ren doğrudan doğruya şube1erimlzt ve bunlardan başka 
yerler1e de 15 mayıstan itibaren Ziraat Bankası şube veya sandıkla· 
rına müracaat etmeleri rica olunur. 1-1665 

Türk Hava Kurumu 

PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. .. 

Yeni tertip planını görünüz 
1 ci keşide 11 - may11 - 1936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15 000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 
lerle (20.000) liralık bir miil{nfat vardır. 
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l~al(İ}{İ Taş ce~e11 SU}Tl"[ i~ınek İ!;İll behemehal - K·OOPER.a.t\TİF den aln1alısı11ız . 
BJ} ~k darnacana, su be~k li 18 Damacana ile; kuruştur 

ANKARA LEVAZIM AMİRL1Gi 
SATIN AL1VIA KOMİSYONU İLANLARI 

1- Çorluda 300 yatakh bir ins~n hastah'ln:si varıttrıfor-~ 1 ~tır. 
ı _ Bu hastahanenin ke~if becleli 4847 l6 hra 85 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat akçesi 23139 liradır. .. .. <:"" 
4 - İhalesi kapalı zarf usuli ile 8 mayıs 936 cıı~ P"unu · t _ 16 

da r.,rht ~~olordu satrn alma komisyomında vaoılar",·tır. R11 .ı '"e 
ait ı ~usi fenni şartname. keşif ve nroie1er 24 lira 2!i ku~11c; ;··. ·1-

bili· ·e Çorlu ko~ satm alma komisyonn tarafından ıste •hlere 

verilir. . . 
5 _İhaleye i~tirak edereklerin 2490 nıını:ıralı ktır'tın~lll ıstenılen 

vtsaHd gösterehileceklerdir. 250000 liralık inc::nt islerın<le lııı'ım
du' 1-ı "n tevsild şarttır. Bu vesil·rınm istihs:ıli icin<1e. iha' c

1 
•en_ 8 

gün evel sahibi ı;alahivet makamlara m:irnc.<'at e-1elııl:.cek rrrlır. 
Bu jc;e ait kesif ve sartnameleri almak istiven1 Pr h"'r ~un . C'~rlu 

· k · ·· t -' b" irl~r tt-- "'eye , tır;ı lc kor !"'"'tın alma omısvonuna murıtcaa e ı ıt> ı ·~·: 
eder -· 'erin yuk~r<la belli gün ve s;.atten en u h r """'t evel ""r'u 
kolordu satın alma komisyonuna n'üracaatlan. (857) 1-1516 

İLAN 

ı - Haydarpaşa hastahanesinin 1 haziran ı.936 elan 31 o:a!'ıs ~3_7. 
gomı la kadar bir senelik ihtiyacı olan 50 000 kilo koy"Un ctuu.ı ...,dı 
miye askeri satın alma komisyonunca kapalı zarf usuliyle müna

Jcasası 20.5.936 carsamba günü saat on beşte yapılacakt1r. 
2 _ 50,000 kilo koyun etinin bedeli 24820 liradu. Yüzde yedi bu-

çuk teminat akçesı 1761 lira 50 kuruştur. . . 
3 _ Muvakkat teminat akçesinin miinakasa s~at_mden bır s,":>t e-

vel 33 tüm muhasebesi veznesine veya her hangı bır mal sam•'. n~ 
yatırarak kapalı zarfların sa.at on dörde ıc adar komisyona vcr.hmş 
olması lazımdır. . 

4 _ Münakasaya girenlerin bu işl_e me~_~ul ol~~klanna d•-:r. re~-
mi vesaik ibraz etmeleri şarttrr. Aksı takdırde munakasaya g.ıeını-

ycce'·!erdir. .. . ..... 
5 - Şartname komi15yonda her gun gorulur. (923) 1-1670 

İLAN 

t - Tüm birlikleri Haydarpaşa 1 haziran 1936 dım ~1.E.9~7. so
nuna • a•Jar bir senelik ihtiyacc olan 140 bin kilo s~ğ'.r etı -~eı, nı.ye 
askeri satın alma komisyonunca kapalı zarf usulı ıle muna.rnsası 
22.5.936 cuma günü saat on beşte yap_Ilacaktı~. .. . 

2 - 140000 kilo sığır etinin bedelı 49840 lıra ohıp yuzde yedı bu-
çuk teminat akçesi 3738 liradır. . . 

3 - Muvakkat teminat akçesinin mün"\kasa sı1atınd •n bır saat 
evci 33 tüm muhasebesi veznesine veya bl'rh"n""i bir. mal san·lı ~m~ 
yatırrbrak kapalc zarfların saat on dörde kadar komısyona verılmış 
olması 1~ zımdn·. 

4 _ Münakasava iştirak edecekierin bu ic;le m~""'l11 o~~uk1 arına 
"dair re~Mi vesaik ibraz etmeleri şarttır. Aksi takdırde munakasaya 

giremivrceklerdir. . .. .. . . ., 
S - ~"rtname her P."Ün kornıwonna P"rırn1°hılır. (9A\ l-1 fi71 

---~,tlJJDEI .F.R,-1 
DtrNYANIN GOZEL BiRAT~ARl:: 
1{ t n \R GtİZEL Ol~AN ORl\IAN~~ 

~ 
~ 

Çilivfl~iGINiN SA.F 'TE ~ 

HiLESiZ 

Y ~L\ZI lIK ANKARA 
BİRASI 

A rr<ARA GAZOZU 
ANKARA SODASI 

ÇIIG\'IIŞTIR 

Van Defterdarlığından: 
l4' Nisan 936 gününde kcıpalı zarf usulüXle i_halesi yapılaca"ı İ

lan ohnan yirmidoku .. bin dokuzyü krrk dort lır.a 50 kuruş bed·e~. 
keşifli Gıırpmar hükümet konağının inşas~~a talıb zuhur etm.ed!gı 
cihetle 24 nisan 936 dan itibaren bir ay muddetle pazarlıkla 1hale
sine karar verildiğinden ve isteklilerin Van defterdarlığına miiraca-
atlan. (920) 1·1659 

Ank:ara Valili;-;i 
ô 

Stadyum ve HipodromDirektörH:ğünG~n : 
Hipodromdaki lokantanın açık arttırma ile kiraya verileceği i"an 

edilmişti. taliplerin nisanm otuzuncu per~embe günü te'11inat'ar~ 
ile beraber saat iki buçukta vilayette encüırı . ni d".imiye müracaat-
ları ila11 o1unur. 1-16.';3 

An rnra Ticaret Odac;;ı Sicilli Ticarf•t l\femur1uğmu1a•1: 
Ankara velayetinde Çankaya semtinde ayrancı mah -;ı lles"nde 

Sokağında 144 numaralı evde oturan ve T. C. talı'a
sınd'an olup ankarada Tüze çarşısında 24 numaralı mahalli ikamet. 
gahı ticari ittihaz ederek tarihindenberi Hırdavat tica• 
retiyle iştigal eden ve Ticaret odasının 829 sicil numarasında mu
k avyet bulunan M. E. Saraç Oğlu nın unvanı ticareti M. E. Saraç 
oğ'u o'nrak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret 
kz "•n 42 inci maddesi mucibince d airece 28-1-936 tarihinde 
t e • :.!iği ilin olunur. 1-166() 

M. l\'1. VEKALETİ 
S. A KOMİSYONU 

İLANLARI 

1 - Rir metresine bici!en e
deri 550 kmus olan dört. ila beş 
bin metre haki gah;miin kumaş 
kanalı zarfla eksiltıreye konu1-
mıı<;tur. 

2. - İh:\lesi 2 l\1avıs 936 cu
m"rtesi ~i1nü sa11t 11 dedir. 

3 - Ş<ırtn:orrıec::i 11q kuruı::a M. 
'11 V ~" Al. Ko dan alına. 

4 - Ek~iltmeye girecekler 
20fi2 lira 50 kurnsluk teminat 
mel·tııo ve,,a mcı'·b11~1arile kanu
nıın ?, ve 3 üncü m"'cidelerinde 
ya71l1 bel~rlerle birlikte teklif 
mel:tqp};orırn ih~le ~--->tından bir 
s• · ı evvel M. M. V . Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (824) 1-1464 

BİT fT 

300 tane· direklik demir pot
rel 

364 tane takazlık koıniyer 
derPiri 

Yukarda yazrlr iki kalem mu. 
h::ıl·ere malzemesi alınmak için 
acık eksiltmeye konmuştur. Hep
sinin bedeli 4955 liradır. Sart
nanıesi pa.rasrz olarak komisyo
nurnıızdan alınacaktır. 

İha1esi: 8/ 5/ 936 cuma gunu . 
sııat onbirdedir. İlk teminatı: 
371 lira 62 kuru<;tur. Eksiltme
ye girece'der V90 sayılı lianu
nun 2,3 cü marldesivle ilgili o· 
l~mlar belgeleriyle birlikte iha
le gün ve vakttnda M. M. V. 
satm::ılma komisyonuna gelsin
ler. (825). · f 1-1519 · 

BİLİT 

Üç 1Ja~ binek, iki ba:ı 

Kiralık daire ve 
odalar 

Çocuk Sarayı caddeı::incle 70 
nt"naralı binada iki oda. m• •t
fak ve helası bulnnan dı:.ire ile 
ayrıca müstakil 0'1'1 lar kira 1 rJ:
tır. Görmek için kapıcrva baş 
vurmaları. 1-1658 

Muhasip 
Frnnsızca ve İtalyancayı iyi 

bilen bir •ksrer muhasip v;ı i re 
anyor. Refransları vardır. Mali 
ticari vesmai muamel~tt bilir. Ye~ 
ğenbey mahallesi Kumrulu sokak 

N o. 4 mektupla bildiril'Tle<;i 
1-1654 

-----------~ -
ZAYİ 

1322 senesi Bursa Harir da
rültalimi mektebinden aldtf(tm 
şehadetnamemi zayi etti ğim<len 
yenisini almak üzere vekalete 
ll'Üracaatta bulunduğumdan es
kisinin bir hükmü yoktur. 

İznikli Hacı Mustafa o~lu 
H. Tahsin 

ZAYİ 
(2670) num .. ralı Ankara me

murlar kooperatif muvakkat his
se senedimi kaybettim. Yenisini 
çıkarttıracağım. Eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

28 nisan 1936 
Levazım albaylığından 

mütekait İbrahim 
1-1669 

· Kiralık Daire 
Havuz başında Atatürk bul. 

varı üzerinde Hilaliahmer bahce· 
si yanındaki apartmanda bir d~i
re kiralıktır. 

Kapıcıya müracaat 
Tel: '890 1-1599 

nakliye hayvanı pazarlıkla satın . 
alınacaktır .Pazarlığı 2 mayrs 936 

cumartesi (Tünü saat 10 :iadır. İs -
b ~...,...~~~ .......... ~~"""""~"""'~~ 

tekliler hayvanlariyle birlikte pa- ~ 

zarlık günü ve saatinde M. M .V. ~ 
Satınalma Ko.na gelmeleri. ~ 

(925) · 1-1672 Ankara ve lstanbnld:l ken. ~~· 
~ dini tanıtmış olan MADAM ~ 

~~~~~ 1~ FEGARA Paristen getirdi~i ~~ 

~
~ C k D 1 t ~ .ı~ en son moda ve harikulade ~ 

~ ocu o .. , oru ~ ~~ kolleksiyonlarmı 30 nisan per- f;l 
• ~ >ı şembe günü saat 15 te Ankara ~ 

~;llr. Saınİ Ulus :• l· Pa1asın biivük salonlarında f 
~~ ~. ~ decektir. 1-1667 ( 
~ Ank" ra Doğum ve Cocuk 1 ıı!L 
·~ Bakımvei çocuk ~~ ~ 

~~ mfüehassısı ~- Satılık arsalar 
+~ Adliye Sarayı caddesi, Altan • 
~~ sokak Ortaç apartcmanı ~~ 
} Tel •fon: 3951 ~ 

l· Her gün üçten sonra hasta- ~· 
~~ larrnr kabul eder. ·l 
ı~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Saçları 
dök~üleıılcr 

_. , 
J, ~) 

)-~t~ 
~···" ... , ~ 
' / ~af~~~ 

K'11vIOJEN KANZUK 

Yenişehird~ Atatürk bulva

rtnd? eski Sıhhat yurdu bitişi
ğinde ve Selanik caddesinde 
Ma~ıye şubesi karşısında. 

Telefon. 2123 e müracaat. 
1 - 1155 

!ılı ~ ~.~ """-.t-""'·-~.;ı ... ,, ~ """ '"' ~ "" '"'. ' ~.,~ ::.; - - - ;..: ~ :.: ~ 4lıı;' ~ ;.ı 

~ iLAN ŞARTLAR[ ~ 
~ ~ 
~ Beher Beher ~ 

~ Sayıfa Santimi Sayda Santimi 
~ - -------

:~ 2 9300 3 200 ~ 
~:~ 4 150 5 100 ~ 

~: ~ ~~ kuru:tur. 
40 ,,~ 

~~ 1 - Hayır işleri~e ve yeni ~~ 
~~ ç1kan kitaplara aid ilanlardan ~
~ % 15 ten:r.ilat yapılır. ~ 
"f,~ 2 - Zayi ilan bedelleri ~ 
~! maı,tu yUz otuz kuru<;tur. ~ 
~~ 3 - Tebrik, tec::ekkür, ev- ~~, 
~ lenme, vefat ve katı alaka ~ 

~~ ilanlarından maktuan beş 1ira ~"" 
~~ alınır. ~~ 
~ . 

o ll ıur ·. 
~ 

rr. u TL u 
PASTA S.ALONU 

1 : l\'layısta _Açılıyor. 
Atatürk 81•lvarı - Yenişehir 

Ank~ara Valiliğinde n : 
Hatuniye mahalesinde cami sokağında kain 16-50 kapı ve 58 met

ı uke numaralı fırın 75 lira aylık bedel icarı muhammen üzerinden 
ve mayıs 937 gayesine kadar icarı açrk artırmaya konulmuştur. 

İhale 11 maycs 936 pazartesi günü saat 15 de icra edilecektir. 
İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere 69 lira 38 ku
ruşluk dipozito makbuziyle defterdarlıkta kurulan satış komisyo• 
nuna müracaatlau. (870) 1-1572 

Kuruluş 

1891 

Ankara Ticaı·et Odası Sicilli Ticaret Memurluğundan : 
Ankara vilayetinde Ulucanlar semtinde Hacı Halil mahallesinde 

omal sokağında 1 numaralı evde oturan ve T. C. tab'asından olup 
Ankarada Koyun pazarı çarşısında 38numaralı mahalli ikametgfilıı 
ticari ittihaz ederek ............•.. tarihindebeciHalıcrlık ticaretiyle işti· 
gal eden ve Ticaret odasının 1580 sicil numarasında mukayyet bu
lunan İsmailin unvanı ticareti İsmail Ali olarak tescil edildiği gibi 
bu unvanın imza seki ide Ticaret kanununun 42 inci maddesi muci
bince dairece 28-4~936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1- 1662 

«MODELLA» 
,Şapka Ek.spozisyonu 

Ankara Bayanlarının rağbetini kazanan MODELLA şapka 
salonu mevsimin en yeni Paris ve Viyana modellerini 4,5 ve 
6 mayıs 1936 pazartesi, salı ve çarşamba günleri Ankarapalas· 
ta teşhir edecektir. 

S :ıym m i.i~ erilerimizin bu günlerde saat 14 • 18 arasında 
te~tif1eri rica olunur. 

«MODELLA» 
Beyoğlu İstiklal Caddesi 

218 

ZAYi 

470 No. bisiklet numarasını 

dan eskisinin hükmü yoktur. 
kaybettim. Yenisini alacağrm

Recep 
1- 1661 

S ,...,1 •• aç .~J '-Sırı ~1~ AMBu··dOdNetE ŞARTI.,< QI ~ 
~ Dahilde H:ırirte ~ P "F :r: ., ...... T w nt= "F T T T 

s ~ı;; Jarın dökülmesine ve ke
peklenmesiııe mani olur. Koıno
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Ihfif bir rayihası varJrr. 
Komoj en kanzuk saç eksiri ma
ruf c:c:zanelerle ıtriyat mağazala
rn ·, bulunur. 

f 'NlMANTOT. K ı\ J\lZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 
--~------------~~--~~~ 

'

J İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı l::ıare 
eden Yazı lşle-ri Müdüri" 
Nasuhi BAYDAR 

-' Sene1iği 17 Lira 30 Lira ~ 

1: ~ ~;:::: : :: 1g :: ,~: 
~~ Posta ücr··t i gönneri1miyen l' 
~~ mektublara ccvab verilmez. ~~ 

~~~~~~~~~ ~~'.t'~~~~~~~ ~~~~~ 

\t 

Cemal Bürün 
Bu akşam Ankarapalasta yaz modellerini teşhir edeceğin-

den s~yın mii~terilerinin gelmelerini dil~r. 1-1666 

-
( YENi iNE_· · LAR f KULÜP] 

BUGÜN Cü!TOÜZ 
MADAM DUBAfıl 

Gitta Alpar 

GECE 

BUGÜN GÜNDÜZ 

MASKELİ BALO 

GECE 

J ı 

Çankırı cadd!>si civarındn 
Ulu• Ba.sımevindcı: basılmıştır 

HALK OPERETi TA RA.FI1'!D. AN 
TARLA KUŞU 

OPERET 3 PERDE 

1 NO. HALK DÜŞMANI 

R ichard Arlen - Virgiııi:t B n.-~ " 
Korku, deh~et Vt'. ~· cyecan kayr· 


