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

ON YEDiNCi YIL. NO: 5299 

DOST YUGOSLAVYA· 

Boğazlar taleblerimizi 
etti 

hakkındaki 
kabııl 

Be]grad, 29 (A.A.) - Yarı resmi 

Vreme gazetesi diyor ki: 
"Yugoslav bükümeti, dün Boğaz

lar hakkmda verdiği bir nota ile türk 
bükümetinin isteklerini kabul etmiştir. 

Yugoslav hükümeti, Boğazların 
emniyetinin türk hükümetine veril
mesinin daha iyi olacağl prensipi ile 
h"'.reket etmiştir. Bu meselenin kati 
bir surette halli, Balkanların ve Ana
dcJunun emniyetinirı en ehemiyetli 
b;r meselesini zaman altına alacakhr. 

Vremenin hakik.ati 
göreıı bir yazı.-.ı 

dan sonra miUetlerası bir antlafma 
bütün imzalıyanlarm veya çoğunlu· 
ğun muvafakatiyle değiştirilecektir. 

Lozan antlaşması müttefikimize 
topraklarından en ehemiyetli kısımla
rından birinin tahkimine aid ehemi
yetli tahdidler kabul ettirmişti, o kl
srm ki, son iki asrr içinde Avrupa ta
rihinde fevkalade bir rol oynamış ve 
oynamakta bulunmuştur. 

Türkiye cuınuriyeti için Boğazlar 

Üç taraflı bir emniyet meselesidir. 
Bu yalnız Avrupadaki toprak bakı· 

mından değil, Asvadaki arazisi bakı
mlndan da öyledir. Mazide nasıl ki 
BoğazJ~rr ba~ka herh,nııi biı· devletin 

(Sonu 3. üncü sayfada) 
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ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

LONDRA VE PARiS HABERLERİNE GÖRE 

Almanya, A vusturyada bir 
hükümetdarhesi hazırlam<lkt.a .. 

Almanyanın Ştarlıemhergin, Şuşni~le 
arasının a~ılmasından ve İtalyan. lıah~ş 
davasından f aydalanaeağı söyleııiyor 
Paris~ 29 (A.A.) - Övr gazetesi 

diyor ki: 

Londra ve Parisin İyi haber almak-

ta olan mahfilleri Almanyanın Avus

turyada ve galiba Linzde ilk tahrik 
alametleri görünür görünmez Avus- .. 

turya ile olan hududunu resmen ka

pamış olduö-unu öğrenmi~!erdir. Al
manya, bütün dış baknnhklarına hiç 

kimsenin Avusturyadım Alm:ınyaya 
ve Almanyadan Avusturyaya gidemi-

(Sonu 5. ir.ci sc::yfada) 

Fıkra 

..,....,, 

llf•rn•rılf' ;) lwrn" 

İspanya vakaları 
Memleketinden kaçarak Fran· 

saya sığınan bir İspanyol içini çe· 
herek diyordu ki: 
-Kıral ve kırallığı attık. inkı

labın bir tallım esaslı vazifeleri 
vardı. Bunlardan biri, köylüyü 
topraklandırmaktı. Eski idarenin 
kalasına ve kiiğıdcılığına esir ol
duk. Kanun projeleri yaptık; mü
nakaşa ettik; bozduk; fransız ih
tilalinin mukaddes haktan davala
rı arasında bunaldık. Biz konuşa
duralım, isyan, yağma ve yanğın 
geldi, köylüler topraklandı ama, 
biz yalnız iktidardan değil, mem
leketten de olduk. 

Belgrad, 29 (A.A.) - Vreme ga· 

zetesi başmakalesinde Boğazların 
tekrar askerleştirilmesinden bahsede

rek diyor ki: I(ıral Fuadın son günleri. 

Kıral gittikten bir müddet son
ı·a, ispanyayı gezen bir Fransız nıu· 
harririnin sözünü hatırlarım: "f s
panyollar rejim değil, hüllümet 
deği§tirdiler!,, ve ilave ediyordu 
"İspanya bizim içinde çırpmıp 
durduğumuz Fransız ihtilô.li zı~ı
damna, kendiliğinden girip hap
solmağa uğrCl§ıyor.,, 
Zından sözüne gülmeyiniz: Za

manı geçmiş, hayat ve realitelere 
cevab vermiyen m u k d d e s , 
ler insani ar için en korkunç zen
ciri er değil.midir? Onun için Tar
diyö: "- lhtiliili yeniden yapa
lım!,, diyor. 

"Avrupada büyük bir güvensizlik hü
küm sürdüğü ve normal milletlerarası 
münasebetlerin tanziminde hukuki e
sas olan antlaşmaların durmadan bo
zulduğu bir &ırada, Boğazlar anlat· 

• masının deği§tirilmesi için Türkiye İ· 
le bu anlaşmayl imza etmit olan dev
letler arasında ı;Ükunetle diplomatik 
gÖrÜ~meler olmaktadcr. 

Bu görütmeler nihayete ermek Ü· 

zeredir ve her fey A vrupanm güzel 
bir sürpriz karfısında kalacağım zan• 
nettirecek mahiyettedir. Milletlerara· 
:.ı teahhütlerin bu kadar bozulmasm-

SÖMÜRGELER DAV ASI 
ltalya ile Alma'fya milli birlikleri

ni geç teşkil ettiklerinden Avrupa dı
şındaki memleketler, sömürge halin· 
de garbi Avrupa devletleri arasında 

paylaşılırken, bu taksime ıştirak ede
memişlerdi. Bunun içindir ki on doku
zuncu asrın sonuncu çeyr.!ğinden son· 
ra Almanya ile İtalya sömürge mese· 
lelerinde beraber yürümüşlerdir. J. 

• talyanm 1882 senesinde müselles itti· 
fak kombinezonuna i§tİrakine amil O· 

lan düşünce de bu sömürge sıyasası 

. idi. 

Jtalya bundan sonra müselles ittifa· 
kın yardımına güvenerek Doğu Afri· 
kada ve Habetistanda bir takım ma
ceralara giritti. Fakat sömürge sıya
sasmı tatbikte Almanyadan yardım 

görmediği gibi, bu işi kendi başına ba
şaramıyacağmı da anladı. Bu anlayı
şın doğurduğu sukutu hayaldir ki 1-
talyayı on dokuzuncu asrın sonlarına 
doğru müselles ittifaktan uzaklaşb
rarak Fransanrn kolları arasına atb. 
İtalya bundan sonra bir taraftan müs
elles ittifak ile bağları muhafaza et
mek, diğer taraftan da Fransa ile iyi 
geçinerek Afrikada genişlemek ıuya
satmı güdmiye başladı. Bu sıyasa, bü
yük harbtan eve), ltalyaya Trablus 
Garbı, Eritreyi ve Somaliyi kazandır
dı. Fakat büyük harbtan ümid ettiği 

· kadar kazançlı Çlkmadığı için ltalya 
· şimdi Fransaya dayanarak, lngiltere

ye rağmen, Afrikada sömürgelerini 
genişletmek için yeni bir teşebbüse 
girmiştir. 

Almanyaya gelince; on dokuzun
cu asrrn üçüncü çeyreğinden 5onra 
Almanyanın giriştiği sömürge siyaseti 
daha büyük muvaffakıyet verdi. Bü
yük harba kadar Almanya Asyada, 
Afrikada ve büyük Okyanus'ta bir 
milyon kilometre murabbaından faz. 

la sömürge sahibi oldu. Fakat bu sö
mürgelerin h t;psi de Versailles'de Al
manyanın elinden alınmıştır. Alman· 
ya, bugün İtalya gibi, sömürge isti
yor. Fakat ltalyanm takib etliği yol
dan .ayrı bir yol takib ediyor. Avru-

(Sonu 4. ünrü ıaylada) 

• 

l(ıralın ölümüne 30 yıl evelki biı" k~urşnn 
seheh .oldu ... Mısırın siyasi durumu 

Londr~:ı:a kaygı uyandırıyor 
K~'ai.-e, 29 {A.A.) - Otuz şu kadar 

sene ~vvel Kuzeni Prens Seyfeddin ta-
rafından atılan roverver kurşunu k.ra· 

Kıra[ Fuadm st>n resimlerinden biri 

lın ölümüne !ebeb olan brdıca ammer
den biri olmuştur. Kuı-şun k .ral Fu'l lın 
boğazına isabet etmjş ve b•J yüzden da
imi biı· zayıfl.k ve he1ncn davanılt elene
cek bir öksürük olmu'}tur. 

1 

kadar ümidsiz bir surette hastahlcları ile 
uğraşmışlardır. 

l\J.ralın son günleri 
"Londra, 29 (A.A.) - Kıral Fuad'ın 

son günleri hakkında aşağıdaki tafsilat 
verilmektedir: 

Bundan dört gün evvel, kıraim dili 
· altmda, boğazının yakımnda ve damak

ta gangren çıbanları çıkmış ve cuma gü
nü bu sebebten dil ve damağın damar
ları delinmiştir. Fakat emorajinin önü
ne geçilmiş ve emoraji bir daha olma-• mışm·. 

Cumartesi günü, doktorların bir müd
det için yokluğundan faydalanan kıra) 
Fuad kalkmış ve iki türk hizmetçisinin 
yardımı ile banyo dairesine gitmiştir. Bu 
hadise üzerine, kırala baygınlık gelmiş ve 
doktorlar enjeksiyon]ar)a bu baygınlı
ğın önüne geçmişlerdir. 

Pazar günü krralın sıhhi vaziyeti de
ğişmemiş, pazartesi aabalu İse kıral Fu
ad daha çok tehlikeli bir baygınlık ge
çirmiştir. Fakat İtalyan Profesör Fru
goni, hipodremik enjeksiyonlar ile ni-

( Sonu 5. inci sayfada) 

Ş:arhemberg r1e Şuşnig 

"lJiııs,, un 

Ermek 

Bernarşov'a göre, bir inkılab 
i n s a n ,ı değiştirmekle bir şey 
yapmış olur: Müesseseleri deği.ı
tirmenin ne kıymeti var?"- Ma
demki kurttan bekçi köpeği yapa
biliyoruz. l n ı a n , dan istediği. 
miz şeyi niçin yepmıyalım?" 

(Sonu 5. inci sayfada) 
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1 İnkilab dersi 

1 

B. Mahmut Esad Bozkurt 
tarafından b11r,ün Hukuk Fa
kültesi binasmda verilecektir. 

i •. ~-·-··· ... ·-...... ----

Dil Yazıları 

-- İrmek 
Sözlerivle Üreme ve benzerlerinin «Günes -

' Dil» teorisine göre analizi 
1. 

Kıralın ölümüne seb -.:b obn hastalık 
boğazdçki bu zayıf ye?'i bolmuş ve ök
sürük son kan akıntıs-ını doğ .trm tşhır. 

19 aydanberi kırahn sı'lalİ kalh ve h:>b
rek iltihablarından da k -:fi',.şmiş ve cu
ma günü öğleden som·a çr k teh!.k •li bir 
hal alarak doktorlar gece geç vakttlara 

İtalyanlar, Hindenburg ntiida
faa hattını yara~adılar 

BAŞLARKFN 

"Var'' kelimesiyle ~erleri ü-
zerine bundan önce yazılan yazı
mızın sonunda ''varmak" ve ''arri
ver'' sözlerinin anlamını daha ge
niş ölçüde gösteren Türkçe "er
mek - irmek" sözleriyle benzer?e
rini aynr:ıı. an=- H7. edec~ O:imizi kay-Fransız seçiminde 

HAf,K CEPHESiNfN 
l\t~Sl lÇtN 

Paris, 29 (A. 
A.) - Ziraat 
bakam B. G11-
ernu, namzet!
liğini geri al
mağa karar 
vermiş ve ta
raftariarmdan 
reylerini geç~n 
p.:ızar g Ün Ü 

kendisin-

KAZAN-

d en fazla rey P.. Jcrmtm Mc:rten 
almış olan sosy11 list namze<line ver

mel erini istemistir. Ziraat ll :. kanı bu 
sure ''e "llalk..:ılar cephe~i'' ne n-:ensub 
p :u tilerin sağ cenah nl\mzedlerini 
yenmek i ı: in aralarrr.:ıa yapmış '>I· 
cfokları ımlaşmaya göre hareket et· 
miş oluyor. 

(Sonu 5. inci. :sayfada) 

D~redaua, 29 (A. A.} -Roy
ter Ajansı muhabiri bildiriyor~ 

Sassabaneh yakınında üç gün 
evvel başhyan muharebe bütün 
şiddetiyle devanı etmektedir. 

Söylendiğine göre, habeşler is
rarla mukavemet etmekte olup 
İtalyanları bir çok defalar püskürt
müşlerdir. 

İtalyanların her tarafa süratle 
kuvvet gönderdikleri zannolun
maktadır. 

Diredaua, 29 ( A.A.) - Royter 
Ajansı muhabiri bildiriyor: 

Buraya g~len haberlere göre' 
italyanlar, pıyade kuvvetlerinin 
Hindenburg hattı denile~ habeş 
hattında gerilemelerile biten bir 
çok hücuml~r üzerine, şimdi ce· 
nub cephesınde fazla mikdarda 
hardal gazı kullanmaktadır. 

Mareşal Badogliyonun tebliği 
Roma, 29 (A.A.) - Mareşal 

B.'l.doglio, 189 numaralı' resmi 
tebliğinde şöyle diyor : 

Adisababaya doğru ilerlemek
te olan motörlü kıtalar dün Mac
fud'u işgal etmişlerdir. Aynı za
manda diğer bir İtalyan kolu, Mo· 
fer nehrini geçmiştir. 

( Sonu 2. inci sayfada) 

============--===========================================~-:=.. 

Profesör l\lol{amonuıı iltl k~onferansı 
r 

Şehrimizde bulunmakta olan japon profesörü Mokamo, dün japon biiJ,.'k 
elçisiyle birlikte 17 buçukta Hdkevini ziyaret etmiştir. Elçi ve profesör Hal
kevi başkanı Ferid Celal tarafından ha rşılanmış ve ev gezdirildikten sorffa 
bir çay verilmiştir. 

Profesör cumartesi ve pazartesi gii nleri saat 17 buçukta Halkevinde- Ja
ponya hakkında tifrkçe birer konlera ns verecektir. Resmirr.iz dünkü ziya1·e:i 

göstermektedir. 



!EZ aaz: ::as 

Kih il'irı ıeıkihler: ı 

iMPARATORL UGUN BATISI 
"Netayicülvukuat" ta Osmanlı lm

paratorJuğunun batı~ı, toprakla ala
k:ıdar olarak şöyle anlatılır: 

''Sahibiarz, dirliği dahilinde mah
lul olan ara%iyi oe hali ani:uiraa bu· 
luncın ;yerleri tapuyiimislile talibleri
ne tefviz eyler fakat hendi uhdesin· 
de alıkoyamaz. ve ahar haza ahali
aine salamaz. Meğerki, büyiik çiftlik 
olup köy ahaliainin dahi araziye ihti
yacı olmıya. Çünkü kendi uhdesinde 
alıkoyabilse, bilahare köyün çiftlik 
olmasını, ve ahar mahaller ahalisine 
•atabüse köylünün muzayakai halleri
ni icao edeceğinden zikrolunan mah
zurları deli için bu VefhÜe kanun va
~olunmuıtur. 

" ... Her mcınsabın mu!asarrılı, mu· 
a;yyen olan hassına dahi tasarruf e· 
der ve eshabıhas, sefere azimet eyle
dikte kaç yüz; bin akçe frası varsa her 
b~şbin akçesi için bir cebelu götür
meğe borçla ve bu takdirce on yük 
akfe hası olan bir beyler beyi tamüs
ailah ve harb ve darba kadir iki yüz 
cebelu ile sefere gilm.k mu.ktazayı 

kanundur. 
"... Zeamet mutıuarrılları dahi 

haıılah mukayyede mikdarının her 
hef bini için bir cebelu götürürler. 
Timarlarda kılıç timar ıtlak olunan 
üçbin ahçeainden sonra h~r üçbin alıçe 
için dirlik sahibi bir cebelu götürmek 
muktazayi kanundur .• ve timar eaha
bı dirliğinin bulunduğu aancakta mu
ta:Jattın olmak meıruttar •... Bir timar 
veya zeamet malılril oldukta müte
velfa:nın harb ve darba kadir evladı 
varsa ona verilir. Eğer veledi, sabi 
iıse ifayı hizmete muktedir olımcıya 

kadar cebelu göndermek fartİyle tev
cih kılınır. Bilciveled levt olan, dirlik 
eshabuun tinıar ve zeameti cebelular
dan müstahak olana verilmek üure 
beylerbeyiler tezkere ita edip, ..• 

'' ... Bunların "dirlik sahihlerinin" 
menafii dirlikleri dahilinde bulunan 
zürraın tekessürü z:İraatlerİne vabes
te olduğundan muhtacı iane olan a
haliye tolıum ve lıayvanat ita ve z.i
raalten hali mahal kalmamasrr:a iti
na etmeleriyle ve kcnduleri dahi hay
van yetiştirmek mecburiyetinde olma
larıyle memaliki mahrıuanın nıamu

riycti ve tüvana hayvanlar :yetişmesi 
emirlerinde tesiralı külliyeleri bedi
hiyattan bulunmuştur .... 

" 
"Bu ta:Fenin teşui§i nizam ı:e inti

z:ım:arı mukcıdd:malı da/ıi şu vcçhi
le serzedeizulıur oldu ki; 

"Mahlul olan dirlikicr harb ve 
darba luıd:r ve eshabı namustan o· 
lan ve mülazimli.k ile hizmeti mcsbuk 
bulunan müstahakhine tevcih olunage
lir:lcn, aı;rı Süleyman Hanide (Kanu
ni) Çaşnigir başılıhtan beylel;eyilik 
ile çıkan Husrev Paşa rüşvet ile veı·
mek seyyies:ne p:şiva oldu. 

"Asrı !.1urad Ham Salis'te lran 
Seraskeri olan Osman Pata malıliıl o
lan timar ve zeametleri hendu teva
bi.c:tınıı tevcih etmeğe başlamakla e
yaletler hal:u davaya kıyam eyledik-
lerinde ..• • 

"Hatta bin bir senesinde kü1ad o
lunan sefer müzakeratıncla serhadat 
asahiri mürettebeden halitlir, dirlilıler 
ile düftÜ dedikleri bu manayı muta
zammındL Zira eshabı harba mahsDS 
olan timar ve zeamet mutasarrJları
nın dirliklerinin bulunduğu sancahta 
mutavaltın olmaları ve hilafında bu
lunanların dirliği re/olunması ... 

"Bir de gerek havas, gerek vüze
ra ve ümera has ve zcametleri ümeı·a 
mari/efleriyle ta,ir olunagelirken 
Rüstem PO§Q havassı hümayunu ilt.i
~a vermek biJati muhribesini icaJ. 
cdib, gitgide viiura ve ümera has 
oe zeametlerdıe ve eokal ara%Üine ve 
helki timGTlara kadar sirayet eyledi. 

"Mültezimler dirlik eslıabı gibi 
ilerü seneler hasılatının tekeuürü mıi
taleasında olmamalariyle mrraa türlü 
tiirlü zaliim oe teaJdiye mütecasir 
olduklarından memaliki de•letin ha 
rabisine bu dahi bir sebebi kavi oldu. 
Çi.inkü lisanı kanunda ıaltibiarz; de
nilen ~ipahiler timarları dahilinde bu
lunan Kura'nın ziraat ve hara.etten 
lıali kalmaması menfaatleri iktiza.sı 
idüğ:inden ahaliye ihti:uuına 11örc 
~ill ve tohum edane ederler ve su bas
mak, bataklı.it haaıl olmak gibi manii 

; a:raat halcit vukuunda ahaliyi cem •· 

_, 

dip alakaderiUstitaa deli mazcırrôt 

eylerler idi. 
"Bir de bunların levazrmatlarından 

bulunan en birici:si at olduğundan ve 
dcim'.!. ~cyocn yetqtirmeğe itina ede
gelmeleriyle memali.~i mahrusede is
tenildiği kadar. hayvan bulunur idi ki, 
bu maddei mühimme timarluların il
gasından yirmi yirmi bef sene sonra
lan asakiri nb:amiyc için memalihi 
devleti aliyede hayvan bulunam~ya
rak memaliki ecanibe müracaa~ olun
mak mecburiyetiyle aabit olmu1 .. !' 

Ve; 
Ve zamanla İmparalorluiun a.ske

ri ve aiyasi kudreti köyün inhidamiyle 
muvazi bir tempoda yıkılıp gitmittir. 

Büyük fraruıız ihtilalini sebebleri· 
ne ve siyasi neticelerine göre tetkik 
eden bir kitabta, ihtilalin seri ve a
mumi muvaffakıyetleri, mütemadi
yen arlan e:ıya fiatlariyle, ekmek kıt· 
lığiyle, gıda maddeleri pahalılığmm 
halk üzerindeki ıstrrablı tesirleriyle 
anlatılmııtır. 

Bir nunu kitabmda da, ihtilalin 
köylüye toprağa tasan-uf hakkı Te
ren iki kanunu (1792-1793 kanunla
n) Fransarun 1870 - 1871 harbmdaki 
ağır iııaa.n kayıbmı (Alaas-Loren'le 
beraber iki milyon) Ju.rıılıyan Te 

Fraıısaya bu.günkü askeri Te aiyaai 
kudretini Teren iki kaynak diye göa
terilıniıtir. 

Hitler, Nasnoyal - Sosyalizmin top
rak telakkisini nutuklarmdan birinde 
§Öyle anlatır: 

"istikbalin Almanyası, ya yalnız 
bir köylü Reich'ı olacak yahut bp'lu 

Hohen&taufen, Hohenzollern Alman
yalan gibi batıp gidecektir. Onlar ır
ki Te ikbsadi merkezlerini kendi iç
lerinde aramağı unuttukları için lbat
blar. 

" ••. Alman köylüsünün henüz b

kanmamı§ olan kuvvet kaynaklan ih
ya edilmedikçe nasyonal aosyalist in
kılabm kuTVedeı:ı fiile çikmaama im
kiın yoktur." 

Bana benzer §eyler, nufusun, zirai 
ve sınai istihsalliı dünya Üzerindeki 
inkısamma göre kıtalar •e memleket
ler için de söylenebilir. 

[Bu yazı devam edecektir.] 

Neşet Halil ATAY 

''U un 
( B şı J. inci sayfada) 

detmi~tik [lj. 
Bu ''ermek • irmeh" sözü, dili

mizin en değerli ve orij:nal varlık
larından birid'r. Onun için anali
ze başlarken ilk önce bu sözün di
limizdeki anlamlarını gözden ge
çirmeği gerekli gördük [2]. 

Garb Tür~i şivesinde (er
mek) d;ye söylenen ve eski yazı
mızda ve Şark şivelerinin bir .kıs
mında (irmeh) şeklini alan sö
zün bugün maruf olan manası, 

''yetişmek, vasıl olmak" anlamla-

[1] "Var" kelimesiyle benzerleri 
hakkındaki analizler "Ulus" un 
25, 26, 27 / JV./ 1936 da çıkan sa.yı
Jarmdadır. Bu münasebetle kay
dedelim ki 26/ IV./1936 sayılı 
"Ulus" ta Almanca "War<le" ke
limesinden balısedilir/,en, bu ·~eli
me yanlış olarak "Wörde" şeklin
de yazılmıştır. Bundan başka 
"Warde" Almancada doğrudan 
doğruya "haben" fiilinden gel
mez. Asıl "olmak" anlamına ge
len "sein" fiilinden geldiği halde, 
sonradan kendi başına "Warden" 
diye bir fiil de teşkil etmiştir. Al
manca bizim "var'' ile münasebe
ti meydanda olmakla beraber, bu 
noktaları da işaret etmeği bir borç 
bildik. 

[2] Kelimenin "e" ve "i" vokal
leriyle iki şeklini gösterişimiz tür
lü lehçelerde bu iki vokalin bir
biri yerine geçmiş olmasındandır. 
Bu iki vokalin böyle birbiri yeri
ne geçebildiği bir takım kelime
lerin varlrğı, türkoloji ile uğra
şanlara Türkçede "e" ile "i" ara
sında bir vokal daha bulunduğu 
kanaatini bile vermiştir. 

il 
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IST AN BUL TELEFONLARI: 

Rüşvet alan memıır 
İki yıl hapse mahkfun 

oldu 
İstanbul, 29 - Sigorta şirketin -

den 500 lira rüşvet alD'ken yakala
nan Maliye hesab mütehassısların -
dan Mecdi iki sene hapse 500 lira 
ağn- para cezz.sma iki sene kamusal 
hizmetlerden mahrum bırakılmaya 
ınahkfun oldu. 

Yeni avukatlar kanun 
. . 

proJesı 

İstanbul, 29 - Yeni avukatlar 
kanun projesini İstanbul barosu tet
kik ediyor. 

Çinili ve rıhtım hanları 
lstanbul, 29 - Liman işleri umum 

müdürlüğü Çinili ve Merkez rıhtnn 
hanmm ağustosa kadar boşaltılması 
için kirac.ılara tebliğat yaptı. 

İdman şenlikleri 
İstanbul, 29 - 10 mayısta Tak -

sim staclmda yapılacak idman şen -
lik!erinin bugün ilk provası yapddı. 
Kız erkek 800 talebe iıtirak etti. 

Föniks şirketinin tasfiyesi 
İ!ltanbul, 29 - Ekonomi Bakan

h~mın Fcniks sigorta şirke~inin tas
fiyesi hakkındaki kararını tasdik e
decek olan ticaret müdürü B. Müm
taz Ankaradan geldi ve ticaret oda -
smda yapılan bir toplanhdan sonra 
şirket;n tasfiyesi iç'n ticaret mahke
mesine müracaata karar verildi ve 
şirket bu müracaatı yaplı. 

Tal ova sefer eri 
11· şlıyoı." 

İstanbul, 20 - Yalova kaplıcala -
n bir mayısla açılaak ve Akay va
purlnrınm tecziliitlı tarifesi o gün 
başlıyacaktrr. Yalova ile knphca ara
sında otobüs seferleri tanzim edil • 
miştir. Şark şimendiferleri de ma-

n·ı YazR ar 
rıdır. Fııko.t bu sözün bir takım ü
remeleri eski metinlerde "olmak'' 
anlrunma. mücerret bir ''vuku ve 
lıudus" anlatan - en basit fiil ola
rak ta kullanılmıştır. Bu anlam
daki kulfombşın yadigarları - ( r) 
elemanı düşerek - bugünkü dili
mizde de ''idi, imi§,ise iken'' söz
lerinde kendini gösterir. Bunlara 
bakarak, Türk dilinde "cevheri 
liil" mahiyetinde bir ''imek'' fiili 
bulunduğu ileri süriilmü~ ve bu
nun muzarii de "im, ıin, iz, siniz" 
diye tasrif edilmek istenilmiştir. 
Fiillere gelen sıyga eklerinin baş
larında bu "i" vokali var iken son
radan düşmüş olmak düşüncesi de 
bir takım dil yazılarında ileri sü
rülmüştür ki ''Güneş - Dil Teorisi'' 
nin vokalle başlama prensjpi bu 
dü~ünceyi kuvvetlendirir [3]. 

Aslı ''ermek - irme.'tı" olan 
"imek" fiilinin ''olu§" anlamiyle 
en basit ve en mücerret fiil anla
mmageldiği en eski Tüı·k yazıt
larında görülür. 

Orhon yazıtlarında "er ti" ve 
''ermiş" sıygaları bol bol geçer ve 
manaları da "idi'' ve ''imi§" tir. 
Mesela "Eçim Kağan olurtukta ö
züm Tar duş budun üze şat er tim'' 
yani "amucam hakan olduğu za
man ben kendim Tarduş milleti 
üzerine Vali idim" ibaresindeki 
''ertim" ve "Beriye Tapgaç budun 
yagı ermiş'' yani "Şarkta Çin mil
leti düşman imit'' cümlesindeki 
"ermiı" gibi. 

Bu sıygalardan bafka yazıtlar
da yine bu ''eJ'" aslından gelen bir 

[3] Fiil sıygalarına gelen ve 
sıyga kurmağa yarıyan eklerin a
nalizi ilerid~ ayrıca yazılacaktır. 

Dost Mısıra 
başsağı 

Ankara, 29 ( A • A. ) 
S. M. Mısır kıralının vela

tı dolayısiyle dı§ bakanı Dok-
tor Tevlik Rü§tÜ Araı Mısır 
elçiliğine giderek işgüdere Tür-
kiye Hükümetinin başsağı -
larını bildirmiştir. BQ§yaver 
B. Celal de Atatürk adına Mı
sır elçiliğine gitmiJ ve ba§ıa

ğıd a bulunmuştur. Daha son -
ra protokol umum miidiirü 
Şevket Fuat gene Mısır elçili
ğine giderek taziyede bulun
muştur. 

* * :f. 

Ankara, 29 ( A . A. ) 
S. M. Mısır kıralının velatı 

dolayısiyle Cumur reui Ata
türk tarafından yeni kıral S. 
M. Faruk' 4 bQfsağı telgralı 

çekilmi§ ve BQ§bakan lımet 1-
nönii tarafından Mısır ba§ba
kanı Mahir pa§aya ve Dış ba-
kanı Dr. T evlik Rüşlü Araı 
tarafından da Mısır dıı baka
nına bCJ§ıağı telgrallan gönde
rilmiştir. 

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

Bal{anlar Meclisi 
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Bakanlar Meclisi dün öğleden 
sonra toplanmıştır. 

General Abdullah 
Şehrimize geldi 

Tunceli valisi ve dördüncü umu
mi müfetti§ General Abdullah şeb -
rim.ize gelmiıtir. 

yısm on beşinde Fdorya battmCla ten
zilatlı yaz tarifesi tatbik edecektir. 

• İstanbul, 29 - V arnadaki 50 
fransız talebe önümü.zdelR hafta ls -
tanbul'a gelecek ve on gün kalacak
tır. 

de "erinç" sözü vardır ki ''duk'' 
ve ''mq" ile biten fiil sıygalarının 
sonunda bir tekit gibi kullanılır. 
Mesela "Bilge Kağan er:mi§, alp 
Kağan ermİ§, buyuruku yime bil
ge ermiş erinç, alp ermiş erinç. ... ", 
yani: "bilgili hakan imi!, yiğit 
hakan imiş, maiyeti de hep bilgili 
imişler, yiğit imişler" ibaresindeki 
' . ,, .. 1 . " 0 

• ,, d 1 l ' ermış soz erı ımış eme!c o · 
duğu gibi, "erinç" sözleri de bu 
hükmü tekid edici bir rol yapma:,. 
tadırlar [ 4]. 

Görülüyor ki sekizinci asır baş.o 
farında yazılmış olan 1200 yıllık 
Türk yazıtlarında ''ermek'' fiilinin 
sıygaları vardır ve tamamiyle "ol
n;ak" anhrr.ını vern·. 

''Di.vanü Liigat-it-Türk'' te yi
ne bu anlamlar ''ermek" ~özünü 
ve üremelerini buluyoruz: 

Bu değe ·li eski Tük iUg"tinde 
"Ol andağ erdi" sözü "o öyle ol
du" diye tercüme edilerek fiilin 
muzari ve mastar denilen şekille
ri de "eriir" ve ''ermek" diye gös
terilmit [5] ve yine bu asıldan ge
len "erken" - şimdiki ''iken" - sö
zü de ''ıa halde" diye tanf edile
rek örnek olmak üzere de ''ol ge
lür erken gördüm" - yani "o gelir
ken gördüm'' - cümlesi konulmuş
tur (6]. 

''Erinç'' sözü de, arapça ''leal
le'', yani "umulur ki, bolay ki [7]'' 
anlamına bir edat olarak tarif e
dilmekte ve "ol geldi erinç'' sözü-

[ 4] Wilhclme Tomsen: Les in
scriptions de l'Orkhon. 

[S] Kaşgarlı Mahmut: Divanü 
Liıgat-it-Türk, cilt: 1, sahife: 144. 

[6] Kaşgarlı Mahmut: Divanü 
Liıgat-it-Türk, cilt: 1, sahife: 99. 

[7] Bu "bolay ki" sözü §İmdi
lerde lstanbul ve okumuşlar şive
sinde kaybolmuştur. Fakat dışarı-
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Dış Bal{anımız 
Dün akşam gitti 

Dış Bakanımız Doldor T evfilC 
Rüştü Aras dün akşam İstanbula 
gitmiştir. Doktor Aras istasyonda 
Baoı:bakan İnönü, Ba!.:nnlar, mebus
lar ·ve elçilerle bakanlıklaı ileri ge • 
lenleri tarafından uğurlanmıştır. 

Belediyeler Banl{ası 
323 bin liraya ihale edildi 

Belediyeler Bankası umumi mer
kez binasının yapısı 323 bin liraya 
Abdurrahman ve Enver inşaat mü
essesesine ihale edilmiştir. 

Bugünkü konferans 
Sümerbank Hukuk Müşaviri Dr.' 

Münib Hayri Ürgüblü bu akşam sa -
at on dokuz buçukta Ankara radyo
sunda "eski ve yeni hukukta kadıiı 
haklan,, mevzuu üzerinde bir konfe. 
ran.s verecek ve kadın haklarım bu 
iki hukuk balmnmdan tetkik ve te • 
kfunül safhalarını anlatacaktır. , !t 

İstatistik genel 
direktörlüğünün eserleri· 

Ba§bakanbk istatistik genel direktör· 
lüğii, ıimdiye kadar nqrettiği 75 kita~ 
ba, bu defa üç değerli eser daha k.attr. 
Bunlar, istatistik ydlığmın 7 inci cildi, 
Vilayetler hususi idareleri ve Tanın ista· 
tistikleridir. 

Yıllık, 1934/35 senesine aid umumi 
mallımab bir araya toplamııtır. ikinci 
ktiab, vilayetler hususi idarelerinin 1929-
1930 yıllarına aid faaliyetlerini, vandat 
ve maaraflanru göstermektedir. Tarnn 
istatistiklerinde, 1934 - 1935 senelerin
de, topraklarmuzın milli servet ve gelir 
bakımından kullan1b:ı tarzı ve milletler• 
arası şemaya göre inkisammı gÖsteren 
mesahaya müstenid malUm.at ile hubu
bnt, bakliyat, aınai nebatlar, zerixat v 
istihsalatına aid malumat verilmektedir, 
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ÇaU-n 
Orman kanununun muvakkat encü

meni 2.T.93.S cumarte&İ günü saat 10 
da toplanacaktır. 

ne gelmesi meuıuldür" manası ve
ı·ıuı.e.dedir l8J. Hununıa beraber 
" ·anda eritıç ~ sözü "o nerededir?" 
d!ye tercüme edılerek bu "erinç" .. 
in sadece bir temenni ifadesiyle 

adığı da gösterilmiştir [9 J. 
En eski 'l ürk dil belgeleri!ıde 

doğrudan doğruya ''olu§" anln
miyle görülen bu "er - ir" sözünün 
"r'' si diiştükten sonra vokal de 
"e" den "i" ye dönerek bundan 
"idi, imİ§, ise, iken" kelimeleri 
yadigar kalmıştır. Bunların eski
den ··erdi, ermiş, erse, erkenu şe· 
killerinde kullanıldıkları eski ki
tablarda görülmektedir. 

Sonradan kelimenin ''r" li tek· 
Jj ''varmak, vcud olmak'' anlamı· 
ıaa tahsis edilmit ve "r" siz teklin 
''emek • imek" tarzında olmak la
zımgelen fiil adı da - kelimenin 
"i§, zahmet, mqakkat" anlamın
daki isim manasına yerini vere· 
rek - ortadan kaybolmuş, yalnız 
üremeleri kalmı~ olduğu anlaııh· 
yor. 

Kelimenin manalarını ve tarih
çesini böylece tespit ettikten son• 
ra, bunun Te üremeleriyle benzer
lerinin ••Günq - Dil" ışığı albnda 
analizine geçebiliriz [10]. 

l. N. DiLMEN 

[8] Kaşgarlı Mahmut: Divanü 
Lugat-it-Türk, cilt: ı, sahife: 118# 
cilt: 3, sahife: 330. ı 

[9] K.fJ§garlı J1ahmut: Divanü 
Lugat-it-Türk, cilt: 1, sahile: 48, 
cilt: 3, sabile: 186. 

[lo] Bu yazının alt taralı yarın
ki sayımızdadır. 

/arda halk konuşma dilinde hali 
vardır Ye "olmak" sözünün eski 
"bolmak'' ~eklinin canlı bir tam
ğıdır. 



Sur.; UilKiKA : 

DışbakanımızElen kıralile göri~~ecek 
.;. Atina, 29 (A.A.) - Atina ajansı bil-

41iriyor: Y onan gazeteleri, Türkiye dış 
bakam Dr. Tevfik Rüştü Arasın, Sel· 
graddaki Balkan antantı konseyinin 
toplanbıına giderken Atinadan geçerek 
siyasal mahfillerle görüşeceğini mem
nuniyetle kaydetmektedir. 

Kıral Jorj, kendisini cumaı·tesi günü 
kabul edecektir. B. Rüştü Aras ve B. 

Metaksas cumartesi günü aynı trenle 
hareket edeceklerdir. 

P&.v:.;. 5azetesi, bu görüşmenin ehe• 
miyetini belirterek, Balkan paktının te• 
meli çok sıkı tüı-k - yunan İş birliği ol
duğunu yazmakta ve iki memleket ara
sındaki münasebetlerin samimiliğini ve 
bağozlar meselesi hakkındaki görüş bir
liğini kaydetmektedir. 

İtalya kıralı lıabes imparatoru mu 
ilan edilecek? 

Londra, 29 (A.A.) - Royter a
jansı, Romadan bildiriyor: 

ltalya, Habeşistam fethettikten 
son:a muzaffer kumandanlannc> ye
ni bir takım rütbe ve unvanlar tev -
cih edilmesi muhtemeldir. Zanno -
lunduğuna göre General Gra:ziani 
Mareşal olacak ve Haheşistandaki 
kuvvetlerin baş knnıandanlığı uhde
sine verilecektir. Mumailevhin vazi
fesi memleketi s1•1h ve salaha kavuş
hırrwıak, çete muharehe,erini, hay -
dudlu~ ve isyanı ortadan kaldırmak 
ol .. ("a~tır. 

ltaJyanm Haheşistan üzerinde hi-

mavesini ilnn etmesi muh~emel ol -
makta bera'!er, burada dolasan bir 
yayınbya göre İtl'llya K~ralı Habec.:c;_ 
tan im..,~ratoru İ1Rn edilec.ef..:tir. Bu 
haher, her ne kadar teeyyüd etme -
mil!ise de İngiltere kırnlınm Hindis· 
tan İmparatoru unvan1T\1 taımnasıncn 
bu alanda örnek teşkil edebileceği 
söylenmeldedir. 

Habeşistanm yüksek bölgelerinde 
oturamıyacak d~recede yaşh olan 
Mareşal Badoo-lio'nun, vazifesi bit -
tikten sonra, İtalya'da oturması muh
temeldir. 

Çe!'- alman yakınlaşmasının şartları 
Prag, 29 (A.A.) - Başbakan 

8. Hodza, senato dış iıleri komis
yonunda devlet müdafaası hak
kındaki kanun hakkında beyanat
ta bulunmuş ve demiştir ki: 

"- Barış, fevkalade diploma
sı gayretlerile müdafaa edilmeli 
ve bu kollektif emniyete dayan
malıdır. Bu kollektif emniyet, kuv· 
vetlenmis bir orta Avrupa demek
tir. Bazı Tuna devletleri bu fayd&· 
yı iki taraflı anlaşmalar vasıta· 
11yle temine çalışıyorlar. Bu an
la~malarm da müşterek sisteme uy
ması gerekir. Küçük anlaşma 
ile Roma paktı devletleri arasında 
yaklaşma Avusturya - Çekoslo
:vakya anlaşmasının yapılması sı
rasında ortaya konulmuştur. Bu 
anla ... manın iki taraflı bir mukave·· 
le mi yoksa müşterek bir sisteme 
dopru ilk adım mı oldt,~u aydın 
)atılmak gerekecektir. Bu takdir· 
de bilhassa İtalvaya ve Almanya. 
ya hususi müzakereler teklif ede· 

1 
ceğiz. Almanya ile tecim münase
betini genişletmekte tabii olarak 
büyük menfaatimiz vardır. Alman
yanın bu telakkiye karşı itirazlar-
da bulunduğunu biliyorum. Or 
ta Avrupayı herhanği bir devlete 
karşı teşkilatlandırmak mümkün 
olmadığım söylemekle iktifa ede
ceğim. Bu mesele halledilir edil
mez bir sıyasal anlaşmanın daha 
ziyade kolaylıkla elde edilebile
ceğini zannediyorum. Otra Avru· 
pada tecim sıyasası sahasında 
şimdiden iki büyük grup kurul
muştur. Ve bu kurum ne kadar 
kuvvetlenirse Almanya ile iki ta
raflı anlaşmal.:\rm derinleştirilme
si imkanları da o derece çoğaltı
lacaktır. Bu anlaı;m.alar biıtün sis· 
temle tearuz te~ı:il etmiyecektir. 
Buesas üzerine, Tuna havzası ile 
Bıılgaristanı da bu havzada ad<le
divorum. Almanya arasında yapı
cı barış sıyasasnnn kıymetli unsu
ru meydana getirilecektir.,, 

DOST YUGOSI~A VY ,\ 
Boğazlar hakkıncla!~i talebleriınizi 

k abu. l etti 
( Ba~ı 1. inci sayfada) 

elde buluntluırmast Avrupaya karşı 

tecavüz kapısı olurdu bug\in de sal· 
dıra.n bir memlekete, Avrupada ve 
Asya.da hücumlara kapı teşkil edebi· 
Jir. Boğazların Türkiye gibi, sulhçu 
bir devletin elinde bulunması Avrupa 
ve bilhassa ilgili komşu devletler için 

bir nimettir." 
Vreme gazetesi, türk hükümetinin 

Boğazlar meselesi hakkındaki nota· 
aında milletJerarası ticaret zaruretle· 
rini göz önüne aldığını ve bu ehemİ· 

yetli geçidi icabmda ticarete de ka 
pamak hakkını istemediğini ehemi
yetle kaydettikten sonra müttefik 
memleketin bu kısmına aid emniyeti
nin çok nazik bir vazivette bulundu 
ğunu yazıyor ve diyor ki~ 

"Boğazlar anlaşması hüHimlerine 
göre, dört bü·-~Hc devlet lngiltere, 
Fransa, ftal"" ve J,.o.,nva Jl ,.[r ,,.z•l!rın 

Mı~ırla ticaretimiz 
Türkofis reisinin 

temasları 
Kahire, 29 (A.A.) - Anadolu 

'Ajansının hususi muhabiri bildi
rıyor: 

Türl:ofis başkam Mecdet Al
kin ile Mısır ticaret bakanı ara
sında yapılan konuşmalar netice· 
sinde Mısıra sokulacak türk tütün
lerinden alınmakta olan gümrük 
1'esiınlerinin indirilmesi ve kasab
lık hayvan gümrüUı-i:n d e sildet 
Üzer:nden alınması hakkında an· 
la~? :rnıştır. 

emniyetını üzerine ~!maktadır. Bu 
dört devletin ikisi bugün milletler ce
miyeti ile anlaşmazlık halindedir. 
Bundan dolayı türk hükümetinin bu 
şartlar altında Boğazların emniyetini 
düşünmüş olması pekala anlaşılır. 

Hükümetimizin görüşü malUmdur. 
Bizim gidişimizi Boğazların emniyeti 
ve müttefikimizin ehemiyetli menfa
atleri tayin etmektedir. 

Dış bakanımız dün Türkiye elçisi
ne Boğazlar anlaşmur hükiimlerin1n 
değiştirilmesi haklundaki türk notasına 
hüküınetimizin cevabını vermiştir. 

Hükümetimiz, Boğazlar emniyetinin 
müttefik Türkiyenin elinde bulunnıa
smrn müreccah olduğu düşüncesiyle 

türk hükümetinin arzularım tamami
le kabul etmiştir. Bu mese1enin kesin 
olarak halledilmeı1ivle Balkanların 

ve An;\dolunun emn:·reti meselesi or
t;a rfan kaJkmıs olacaktır., 

Ballı c devletleri 
Genel kurmay başkanları 

Moskovada 
Moskova, 29 (A.A.) - 2q ni

sanda Letonya gene! kurrn.:>ıv bas
kam general Gartmanis, Mosk~
vay:l\ gelecektir. 

30 n=sanda da Litvanyc:\ genel 
kı1rr ay ha~kanı miralay Cernius 
Mıv1 ovada hulunt\caktır. 

İki gün önce Mo~kovava gel-
mİ.ı; olan Estonva P,"enel kurma y 
ba•+anr general P<?e!·, di1n mare- ı .,.. 
şal Voroşilof tarafından kabul o.o 
lunmuştur. - . , 

t1 L US 

DIŞ 
POLONYA İLE 

BELÇiKA ARASJNOA 

B. Van Zeelanılın 
söyledikleri 

Varşova, 29 (A.A.) - Belçi
ka hasbakanı Van Zeeland ve re
fikası· dün akşam saat 22 de V ~r
şovndan Brüksele hareket etmış
lerdir. 

:f. * :(. 
Varsova, 29 (A.A.) - Dün ha

reketinden evvel Polonya ga?.ete
cilerini kahul eden Belçika baş
bakanı ve dış işleri bakanı B. Van 
Zeeland, sinı<li Avrupada oynan
makta bul nnan faciaya yakm bir 
gelecekte bir hal çaresi bulunma
sı lazım geldiğini söylemistir. Ay
nı vaziyet iç~nde bulunan B'!lcıka 
ve Polonya, bu hususta öteki dev
eltleı-den daha fazla ilgili bulun
maktadırlar. Hal çaresine varıla
cak unsurlarm her ne halısına o
lursa olsun bulunması lazımdır. 

B. Van Zeeland, bundan sonra, 
Polonya dış işleri bakanı B. Bek 
ve Polonya hükümeti ile kendi a
rasında yapılmış olan görüşmele
rin esas noktasının Polonya ve 
Belçika arasındaki ekonomik mü
nasebetlerin gelişimi mese1esi oldu 
ğunu kaydetmiştir. 

İngiliz 

muhaf azakar1:ıı·ı 
Manda altınılaki toprakları ver

menin alcyhindeler 
Londra, 29 (A.A.) -Bir çok 

muhafazakar mebuslardan mürek· 
keb yarı resmi bir teşekkül olan 
lmperial lndustries Parliamentory 
Comite bir karar sureti kabul et
miştir. 

Bu kar-ar suretinde manda al
tında bulunan toprakların terk e
dilmesinin ne ekonomik meselele-
ri, ne de Avrupa'mn bazı memle
ketlerindaki nüfus fazlalığı mese
lesini halletmiyeceği bildirilmekte 
ve stratejik düşüncelerle yerlilerin 
menfaatlerinin bu gibi arazinin 
terkine mani olduğu ilave edil
mektedir. 

Paris, 29 (A.A.) - Övr gaze
tesi, diyor ki: Dış bakanlığı ile 
gerek sağ ve gerek sol cenahın bü-
tün partileri fransız sömürgeleri
nin veya fransız mandası altında 
hufonan memleketlerin Almanya
ya devir ve terk edllmesine kati
yen muhaliftirler. Yalnız bir ta
kım ekonomik İmtiyazlar veril
n1esi düşünülebilir.,, 

lVIANÇURi - l\IO~G<)l ANI~AŞMAZIJGJ 

i-\.nlaşmazlıl{ için hudııd 

ı~o111isyc laı·ı lruı·ulacalitıı· 
Moskova, 29 (/\..A.) - Tas a;ansı 

bilc'it-iyor: 

27 nisanda Sov yet' er Birliği•1in Ja
ponya büyilk elçisi B. Yurenev, Japonya 
dış i~!eri b<'k'\nı B. Arita ile budud ko
misyonları hakkında iki.1ci bir görü,me
de bulunmuştur. 

B. Yurenev, B. Arita'ya bu mesele 
hak' .. ında sovyet hükümctinin görüşünü 
bildirmiştir. Anlaşmaz) k~arın hud~dun 

her tarafında vukua gelmekte olduğunu 
dikk3te alan sovyet hükümeti, bu anlaş
mazlıkların tetkiki için kurulacak ko

misyonların hududun bütün bölgelerin-
. de kurulması lazım geldiği fikrindedir. 

Fakat sovyet hükümeti ıtimdilik bu hu· 
dudun şat k bölgesinde bir tahdid ko-

misyonu ile bir hudud komisyonunun 
işe başlamasına karşı değildir. Diğer ta
raftan, uzak şaı·ktaki hakiki vaziyeti ve 
Moı;olistan halk cumuriyetine karşı ya
pılan hücumlara Kvantung ordusunun 
da girmesini dikkate alan sovyet hükü
meti, Mançu - Mogol hududu üzerinde
k: komisyonlımn doğrudan doğruya Ja
ponyayı ilgilendirmediğini ıöyliyen B. 
Arita ile aynı fikirde değildir. Bununla 
beraber sovyet hükümeti, bu komisyon
ların Mogolistan halk cumuriyeti ile 
Mançuko arasında doğrudan doğruya 

yaı>ılacak görüşmeler sonunda vücuda 
gelmesini kabule hazırdır. Y aln1Z sov
yet hükümeti bu komisyonların normal 
bir tarzda çalı~maları için japon hükü-

B. Çemherleynin 
Sayyahatinin neticeleri 

Londra, 29 (A.A.) - Osten 
Cemberleyn'in Viyana, Prag ve 
Budapeşte seyahatlerinden hah -
seden Royter'in Viyana muhabiri 
diyor ki: 

"- CemberJeyn, Avuı;turya 

vaziyetinin, evvelce sanıldığından 
çok daha iyi olduğunu anlamış· 
tır.,, 

Ö~renildiğine gere' Cember
leyn, Avusturyada kırallığm yeni
den kurulması tesehbüsünü olduk· 
ça sempati ile karşılamaktadır. 

Bununla beraber Cemberley'in dü
şüncesine göre, A vustt•rya için bu 
mesele pekte o kadar acele bir 
ma1'iyelte değildir. 

Devli Herald'm öf'.rend1°ine 

~öre, s;r üsten Cem'->0 rleyn, Lon- ı 
drava dönü .. iinde, aldıaı intibaı, 
Ba1dvine ve Edene bild;recektir. 

metinin hududlarda asayi~in taın bir 5U· 

rette muhafazası için tedbirler almasını 
lüzum!u bir şart olarak görm"kleclir. 

B. Arita, verdiği cevabla prensip iti
bariyle bütün bududlarda komisyo,1lar 
kurulmasını kabul ettiğini bildit·miş, fa
kat ilk önce iyi tasrih edilmemiş hud:.1d 
noktalarının tesbiti lazım geldiğini söy
lemiştir. B. Arita, sovyet - Mançuko 
hududunun şark bölgelerind~ki ko:-nis· 
yonların salahiyetleri hakkında Tokyo' -
da görüşmelere başlanmasını teklif et. 
miştir. B. Arita, ayrıca japon ordusıı
nun hududu geçmemesi için kat'i emir· 
ler verilmiş olduğu hakkında inanca ver 
miş, fakat buna rağmen gene hudud ha
diseleri olursa bunun fena bir niyetle 
yapdnuş bir hareket telakki edilemiye
ceği kaydını ilave eylemiıtir. 

B. Yurenev, hudud hattının gayet a

çık olduğunu bildirerek B. Arita'nın İ· 

tiraz kaydını reddetmiş ve bundan son

ra kendisinin B. Hi.rota'ya 17 ajuıtoı 

1935 de huduo komisyonlarının talimat

~amesi ha"-kında vermiş olduğu ıovyet 

projesine japon hükümetinin ıüratle ce

vab vermesi lüzumunu bildinnittir. 

B. Yurenev, son olarak Mogolislan 

halk cumuriyetile Mançuko arasında 

doğrudan doğruya yapılan görüşmeler 
bir netice vermediği takdirde bu me
selenin yeniden B. Arita önünde görü· 
şüleceğini bildirmiıtir. 

İngiliz . sualleri . 
Almanyaya bildirilece~< 

Londra, 29 (A.A.) - Deyli 
Telgraf gazetesinin diplomatik 
yazarının fikrine göre, Almanya· 
ya sorulacak ingiliz sualleri cu
ma veya cumartesi günü Almanya· 
ya bildirilecektir. Yalnız sualler~n 
bir nota halinde mi yoksa bir muh· 
tıra halinde mi verileceği henüz 
kararlaştırılmamışbr. 

Macaristanda 
Tevkif edilen naziler 

J 

Peşte, 29 (A.A.) - Nasyof'al . 
sosyalist şeflerinden 18 kişi, Kis--. 
kunhalas ve Jonshalma kasabala
rında tevkif edilmişlerdir. · 

Liberallerin gözetiri Esti K••rir 
gazetesine göre bu şefler. nazi hü
cum kıtalarmın yardımı ile bir fe- . 
sad çıkarmak .düşüncesinde hulu - ; 
nuyorlardı. 

.. Çocuk 
DüN 

Bayramı · 
BiTTi ·· .. 

nUTUN l\lEMLEKET'fE BU YiUN 
JJ .\} T.\~,I ÇOK NEŞEI t VE 

HAREKETLi GEÇl\UŞ'J; R. 

23 nisanda baş!ayan çocuk haftası dün bitmiş· 
tir. Havaların son ihi gi:nde yağışlı olma:.ına ra,·~· 

ı men iyi hazırlanmış bir programFa ve özenle tat• 
bik edilen bu yılın Çocuk haftası yavrularımız için 
neşeli ve güz.el geçmiştir. 

Resimlerimiz: dün yapılan şenliklerde ve o.)lun
lard• eğlenen yavrularımı.ıı gösteriyo!• 
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( lı"'f' 1. inci sayfada) 

Habes meselesi 
' 

· ııgiltere • • 
ıcın 

...» 

,.. 
p ana mı geçiyoı'? 

pa dış1nc .... u ! . eiJbJs İere gireceği yer
de A vrupada ağırlığını hissettirmek
le HHler' in, geçen ay, Avrupa bnn
şını sağlamlaştırmak için ileri sürdü
ğü pro;ede Avrupa dışındaki sömür
geler meselesi de oldukça mühim yer 
almaktadır. Gerçi alman lideri, bu 
meselenin teferruatına gır.şmiyor. 

Eski alman sömürgelerinin iadesini 
mi İstiyor? Sömürgelerin yeniden tak· 
simine mi taraftardır? Yoksa bütün 
sömürge sisteminin yeni ba~tan tan· 

zimi gayesini mi, istihdaf ediyOl"? bu

raları müphemdir. Ve müphem oldu

~u içindir ki lngilterenin, sulh pro.ie

si haldunda Almanyadan soracağı su· 
aller arasında sömürge]er mese!esi 
başta geliyor. 

ve Çinde hır takım yeni tefebbüslere 
girişen Japoay&:1nın B:.yük Okyanus• 
taki adalan Almanyaya geri vermek 
istcmiyec:eği ~üphesizdir. Japonlarm 
elinde bulunan Karolin, Marşal grtJP. 

adalardan başka diğer alman sömür. 
geleri de §U yolda taksiın edilmiştir:,, 

İtalyan· babeş kavgasına, daha b.şlangıcmdan beri, İngiltere'nin ne kadar büyük b"r ehemiyet 
vennİ§ ve bütün politik faaliy etini bu ihtilafın biran ence halline harcamış oldui!u herkesçe rıa· 
lumdur. Fakat şu son zamanl arda İngiliz sıyasal mahfil!erinde bir gö rüş değ :şmesinin iz!eri be ... • 
mektedir. Avrupa' da alman ve Asya' da japon tehlikelerinin, lngilte re için, habeş ~lııd~ çok c'~'ıa 
ehemiyetle ele alınma!< gerek en meseleler olduğunu iddia edenlerin sayısı İngl!i.ere'de ~r gün bir 
az daha kabarmaktadır. Aşağıdaki yazılar bu cereyanların birer delili tehkki olunabilir. 

Times gazetesi, Lord Lytıon, Lord 
Cecil, Lord Da1Jis, Normııns Angell, 
V.)llJ.)lan Adams, Philip Neli Bak.er, 
,V. A. Cozalet im.zalarını faft.)lan şu 

mektubu nefrediyor: 

lngilterenin, ltalyanın Habeşistan· 
daki tecavüzüne bir son vermek için 
yeni bir gayret yapmak manevi me
auliyeti altında bulunduğu kanaatin· 
de olan yurdda~larımıza hitap etmek 
,ve umumiyetle ihmal edilen bazı de· 
lifleri ileri aürmek istiyoruz. 

Habeıistanm İtalyanlar tarafın

dan istilaya uframası bir çok insan
ların ölümüne sebeb olmaktadır. Bu 
harb, tek gayeleri memleketlerini 
müdafaa etmek olan çıplak ayaklı 

köylüleri kör eden ve diridiri boğan, 
ye açık şehirlerde onların müdafaa
sız kadmlanna ve çocuklarma i§ken· 
ce eden zehirli gazlar gibi en haince 
laarb .ilahlarmm kullanılmasını icab
ettirmektedir. Bu neTideıı silahları 

kulla.nmıyacağmı resmen teahhüd et
miş olan İtalya. gene de bu ıekilde 
hareket etmekte ve gayri me§rU si
lahlarla yaralanmı§ olanların ıstırap
larmı dindirmeye çalışan seyy:ır has· 
ta.neleri sistematik bir aurette b('Dlba
lamaktadır. 

Böyle ıstıraplar altında lnvrıuıan 

küçük millet, ltalya ile olan anla~ 
mazlığmı bir hakeme ha"ale etmek i
çin bir çok defalar müracaatta bulun
du. Kendisinin de azası bulunduğu 

millet1er cemiyetinin nizamlarına uy· 
gun hareket etti; ve eğer silahsız bu
bmuyorsa, bu. milletler cemiyetine 
'Ye umumi bir aili.hıı~lanmaya itima· 
dı olduğu içindi. Bu harbm batlan
gıcmda. herhangi bir amır hadisesine 
meydan nememek. için kıtalarmı 35 
kilometre &'eriye çekmigti. 

Bununla beraber, hiç k.imae ve hiç 
bir tef, Habeıistanı istila Te tecavü· 
ae, n: ~ ram.AD harblarm.da hiç bir 
zaman aıdmamq olan iıkence ve vah· 
§etlere karıı korumadı ve ona yardım

da bluhmmadı. 

Bu acıklı vaziyetten biP dereceye 
kadar biz de mesulüz. lngiltere1 zec
ri tedbirleri tatbik etmeyi kabul et
mişti, fakat hakikaten te~rli olabile
cek tedbirler daiına geriye bırakd· 

mı§bı'. 

Gerçi, ııyaaal giiçlüklerin f arkm· 
dayl'l. Fransa, he:- tel'den önee kendi 
müdafaasını dÜ§ÜnÜyor Ye Almanya 
ile ltalya -ve Macaristan arasmda bir 
uzlqmadan korkuyor. Onun için İ
talya ile el birliğini feda etmekten 
çekiniyor, hususile ki, bir tecavüz ha· 
linde lngilterenin takınacağı durum 
hakkında ondan sarahat alamaınqtır. 
Bl vadi, tesirli bir hale koymak için 
r ~knik •asıtaları planlaştırmak husu
ı·mdak.i basit fikir bile iugiliz kamo
yıın<l:ı gürültülü itira-ziarla karıılan-

dı. Tabiidir ki fransızlar bundan, va· 
idlerimizi sonuna kadar tatbik et· 
miyeceğiz hissini alıyorlar. Biz, mu
ayyen ~artlar altmda muayyen hare
ketlerde bulunmak teabhüdüne gİFiş· 
mit isek, bu vaidi tatbik edilir hale 
koymak için yapılacak görüşmelerin 

aeden protestolara sebebiyet verdiği 

anlaıılaıwyor. Bu hadise, kollcktif •· 
sulün mütekabilliğini meydana çıkar
maktadır: Habeşistana karşı vazife· 
}erimizi tam bir surette görmek isti
yorsak, bunları Fransaya ve milletler 
cemiyetinin diğer azalarına karşı da 
tam bir surette görmemiz lazımdır. 

Habeşistan için mümkün olan her ıe
yi yapmak vazifemiz olduğunu sanan 
fakat fransızlarm fikirlerine tama
miyle iıtirak ebniyenler, fransız me
selesini karşılamamakla habeş me
selesinin halline engel olunacağını 

takdir ebneJidirler. Denilebilir ki Ha· 
beşistanm müdafaa smırı Rendedir. 
Milletler cemiyetinin Afrikada iflas 
etmesi Ren vaziyetini tehlikeye sok
tuğu da doğrudur. 

Bu şartlar içinde, ltalyayı durdur
mak .!çin her çareye baş vurmak va
zifemiz olduğu kanaatinde bulunan· 
larm, memleketimizin Fransa ve Bel· 
çikanm müdafaasına iştirak etmeye 
hazır olduğunu hükümete bildirmele
rini istiyoruz, ta ki bu memleketlerin 
hükümet ve halklarının zihninde bu 
hususta hiç bir §Üpheye yer kalmasm. 

Do.ily Expressde Frank Oven ya· 
%ıyor: 

Gözlerinizi Habe§İstandan çeviri
ni.:ı 1 

Orada her §ey biW.İ§tİr ve artık 

perde indirilebilir. 
Hitlerle de me§gul olmıyalım, hiç 

olmazsa §İmdilik, Krupp'un imalatı
na fasılasız çal~masına rağmen, Al· 
manyanm henü:ı kafi derecede topu 
yoktur. 

Japooyaya .likkat edcliın. 
Japonya. borca gönıülmÜ§ Ye her 

ne bahasına olursa olsun para edin· 
mek lü:ılDDWW his eden bir adam va· 
:üyetindedir. Japonya, ya memleket

ler '" pa:ıarlu feth.decek veya Cile
cektir. 

Japon:rannı :auf&Uu 64 milyondur. 
Ve senede 800 bin kiti arbnaktadJI'. 
Zaman zaman Japonyayı harab edea 
dehşetli zel:r.elelff bile ( 1923 zelze
lesi 99 bin kwrban venni§ti) nufusun 
hızlı arb§ını durdwamamaktadır. 

Japon adaları dünyanın en kesif 
nufusana maliktir. Ekilebilir topra· 
ğın bir mil murabbaı Üzerinde 2774 
kişi oturmaktadır. Bu mikdar lngilte• 
rede 2170 ve Birleıik devletlerde 229 

dur. 

Bülün baıka memleketlerde bo§ 
bJl'akılan topraklar bile Japonyada 

ekilmektedir. Bunlar, dağ sırtlanna 

tarasa §eklinde sıralnamı§ ve japon 
köylülerinin asır1arca süren gayretle
rile bereketli yapmaya muvaffak ol
duk!arı küçük çiftlik!erdir. 

Japon halkının yarısı hala toprak 

verimiyle geçinmektedir. Japonlar na

sıl ya'8rlar, i,te yaban<:ıların hayret 

ve takdirine mevzu olan budur. Bu, 

yüksek bir medeniyete Hhib ve Ya

kur milletin sadeliğini g~rünce insan 

hayrete dü;er ve japon dev:etinin ü

zerine istinad ettiği aile hayatı ve dü
rüstlük hakkındaki mükemmel japon 
telakkisini takdirle karşılar. 

JaJ>Qnya, minüskül çiftliklerile top
rağından aJabi!eceğiain azamisini al
mıftır. Batakhklan, boş toprakları 

yoktur. Mahsulünün ynn:ımı pirinç 
teşkil eder ki ekimi buğdaydan fazla
ya mal olur ve ondan daha gıdahdır. 
.Japon pirinç mahsulü, aynı toprak ü
zerinde Hindistanda alman mahsulün 
Üç misJidir. 

Japon toprakları bundan fazlasını 
veremez. Bununla beraber nüfus ar

h§ı aynı vaziyette k.ılmaktadır. Ja
ponya - ölmemek için halya ve Al· 
manya gibi değil - hakikaten genişle
mek ihtiyacındadır. 

Bu mesele karşısında Avrupa ne 
yapacaktır? Ve lng-iltere ne yapa-

caktır? Çünkü onu biz kendimiz ye

tiıtirdik. Japonya, asırlardanberi u
yuyordu. Bütün tarihi zarfmda yalnız 
iki defa yabancı topraklarmr istila 
etti 

1853 den 1863 e kadar, birdenbi-

Filhakika Almanyaya eski sömür
gelerini geri vermek bugünkü vazi
yette zor, hatta belki de imkansızdır. 
Bu sömürgelerin büyük bir kısmı Ja
ponya ve İngiliz dominyonları arasın
da paylaşılmıştır. Milletler Cemiye
tinden çekilen, kendi elindeki toprak
lara kanaat etmiyerek Ma.nçuryada 

re, "Barbarlarm kara gemileri" Ja
ponyada hüküm süren sükunu boz· 
du. Japonya inildedi. Yabancı asker-

ler japon topraklarına indiler. Yay 

ve okla silahlı japon askerlerile kar

ııla~blar. l~te şimdi Habe~istan da 
böyle medenileıtirilmektedir. 

Japonya bu definin altmda kalma
dı. Medeııi oldu. Seksen sene içinde, 

beyaz milletlere yeti,ti, mgiliz mode

linde bir donanma, Prusya usulündtı 

bir ordu, ve amerikan sistemi üzerin· 

den kopya edilmiş bir ekonomik sis

tem yarattı. lnsanlığm tarihi esnıuın

da buna benzer bir şey asla gör\ilme· 

mi~tir. 

Bugün Japonya 

yük devlettir. 
Ya yarm? 

pasifikde en bii-

lşte bütün mesele burada. 

===================================================~ 
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Eg~ı. h~r. şe). s~i sııbrrsızlandırt)Or ve tıtı1lendiri}Orsa. egcr ura~ hıı 
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Bromural ·Knorı. 
bııtıın diinyanııı t:ııııdı(!ı bir nıiı~fkkiıı ol > k ·b 11 ,\ . . . . . . . · uı 1) e ı,.ınıı rah:ıh, il) lıtı} 11 
H :ılı)elı sızt ı:ıdt eder. - l esırı ga)·eı seııd ' Br ı· · · '·t ' ır. - oııı~r;ı 111 hı" bıı 
zararı yo" ıır. • 

IO \'f 20 ~0111prımc) 1 ha" ıııp 
inat ccuncıcrtlt nçcıc ıfe saıııu. 

Knoll A-0., kımyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen ~ Rhi" 

1 - Uzak Şarkta'ki alman bahri 
fü.sü olan Kan Çau, bir müddet japon• 
ların elinde ka!dıktan sonra Çine ge• 
ri verilmişti'r. Bu limanın, Çinin elin .. 
den çıkarak bir Avrupa devletinin e• 
Jine geçmesine Japonya razı tleğildir. 

2 - Avusturalyanm mandası altı. 
na geçen Kayzer Wilhelm memleketi. 

3 - Yeni ZeJanda'run mandası al· 
tına verilen Samoa. 

Görülüyor ki Almanyanrn Asya• 
daki sömiirgeleri Japonyanm ve A • 
vusturalya ile Yeni Zelanda'nın elle-o 
rine geçmiştir. Fakat alman si;mürge 
imparatorluğunun daha ehemiyetli 
parça]arı Afrikada idi. 

4 - Bunlar arasında en çok almam 
nufusu olan cenubi Afrika sömürge· 
si bugün cenubi Afrika birliği domin• 
yonunun mandası allına ginnişt'r. 

5 - Gerid'de doğrudan doğruya 

İngiltere tarafından idare edilen Tan• 
ganyika ile Fransa ve İngiltere ara• 
Sillda tak$im edilen Kamerun ve To• 
galand sömürgeleri kalıyor ki lngil· 
tere ve Fransanın bu sömül"~eleri Al· 
maoyaya vermek i$iemedikleri anla· 

Jılıyor. 

Tanganyilra. bu sömürgeye komşu 
olan Venya ve Uganda adındaki iki 
iııgiliz. sömürgesine gümrük i:-aihadiY, 
le bağlanmış ır. Bu sümürge!erj bir· 
leştirmek iç.in bir cereyan \'ardır. 

Kamerun da Afrikadaki franSQ 
sömürge zencirinin ebemiyetli bir hal 
kası vaziyetindedir. Esasen Alman, 
yantn yalnız Kamerun ve Togo!r:nd 
ile iktifa edeceği de şüphelidir. Bu 
izahatta• anlaşılıyor ki Versaille3 
ıulh konferansındaki paylaşma almaı 

sömürgelerini doğrudan doğruya in• 
gilterenin değil, İngiliz dominyonla• 
nnın ve Japcnyanm ellerine bırak• 

mrştır. Eu men1le etlerin de Cenevre, 
Londra Yeya Paris taraf rn<len verile· 
eck kararlar1a hareket etm(yecekleri 

aşikardır. 

Eski alman sömürgelerinin aynen 

ve yahut da b• sömürgelerden bir ' 

kısmının Almanyaya geri Yerilme• 

mümkün obnadığına göre Almanya· 

y~ bugün Fransanm, lngilter>?nin, 

Belçikamn veya Hollandanın elinde 

bulanan toparklardan sömürge ver

mek akle gelir ki, bu. m!\nlıkan ma

kul görünmekle beraLer, tat;,iki daha 

zor olan projedir. 

Geri1e ilç"ncii şık kahyor: Sömür

~e meseJ..,şine, milletler cemiye 'run. 
çerçevesi içinde ve cemiyete aza olan 

bütün devlet]erin istifadeler:ni f nı,~in 

edecek ~elıilde yeni bir dü::ea ver· 

mek. Bu filu in lnttilterede git,i:.çe 

kuvll'et bulmakta oluuğu anlaı,ı~ı&ı k· 

tadır. Sömürge szyasasnıdaki bu <le· 

rin ve ~ümullü inlulaba inr.-iliz dı~ 

bakanı Sir Samue] Hoı-'un Cenevrede 
söyiecliği nutukların birinJe 
ettiği de hatırlardadır. 

teı.~as 

Tefrika: No: 76 

A ARA 
Müslümanlık ve fıkıh dili olan arabça ile 

yüksek tabaka ve edebiyat dili olan acem· 
cenin Türk fikir hayatı ve Türkçenin öz in
kişafı üzerindeki tesirleri tıpkı kilise ve hu
kuk dili olan latince ile sosyete ve edebiyat 
dili olan fransızçanm almanca üzerindeki 
tesirleri gibi olmuştur: Başlangıçta mede
niyet getirici, daha sonraları, her türlü inki
şafı ballayıcı ve durdurucu. 

te ve devlet olsun, cemiyet olsun, ondan her
hangi bir yardımı esirgememektedir. 

11k adımda büyük bir derleme işine baş
lamış olan Türk dil hareketi, en uzak ka· 
sabalara kadar uzanmaktadır. Mekteb ile 
basın, devlet daireleri ve fırka teşkilat:ı, der
lemeye ve derlemenin getirdiği kelimelerin 
kullanılmasına yardım etmektedir. 

nin kendisi idare ve sevketme ·tedir. Bu da· 
vaya da dil davasına olduğu gibi milletin 
bütün rikri kuvvetleri ko§Uımu~tur. 

Ya,San: tYorocrı von BISCHOFF 
Türkçeye çeuıren: Burhan BELGE 

Bunun içindir ki Türkiyede de, tıpkı garbta 
olduğu gibi cereyan etmesi ve Türk milleti· 
nin tıpkı Avrupa milletleri gibi bir olma 
seyri takib eylemesi tabüdir. Bunun başlı
ca iki şartı, temizlenmiş ve incelmiş bir dil 
ve bir de, başlangıç devrelerine götüren ve 
milli tradisyonu veren milli bir tarihtir. 

Tıpkı on sekizinci yüzyılın başlangıcın· 
daki Almanca gibi, Türkçe de, kendi öz in
,!<işafmı köstekliyen yabancı kültür dilleri· 
nin ta~wkkürnünden kurtulmak ve bas1t bir 
çoban ve çiftçi dili olmaktan çıkarak ileri 
bir küttüı seviye.:ııne yükselmiş bir mılletin 
fi"·ir ve duygularını ifade etmeğe yetkin a
sıl bir aletin mütekamil bünyesine ve ifade· 
kar ihtizazlarma malik clmli peşindedir. 

Öyle ki, Türkçe davasında da, almanca
da olduğu gibi, aynı cepheleri ve, dil birliği 
mücadelesinde aynı hataları ve mübaleğalan 
görürüz. Şu halde, netice dCy aynı olacaktır. 

Böyle olmakla beraber ve her ne kadar 
Türk dilinin öz kaynaklan almancanmkin
den çok daha fazla bir müddet toprak altın
da kalmış ise de, Türklerin bu işi alınanlar
dan daha çabuk bitirmelerini bckliyebiliriz. 
Çünkü Almanyada bu işin ancak tek başına 
bir takını şairlerin yahut edebi cemiyetle
rin ekseriya devlet ve kilise mukavemetiyle 
karşılaşan müdahaleleri ile yapılmasına ve 
ne devlet yardımı ne de cemiyet alakası gör
mesine mukabil, Türk dilinin temizlenmesi 
işini, merkezi bir irade sevk ve idare etmek-

Böyle bir işin filoloji ilminin bütün kai· 
delerine birden uygun düşmemesi zararsız
dır çünkü buna karşılık bütün millet şuuru
nun dil alanında mobilize olması, milletin 
kendi kendisini her alanda arayıp bulması 
davasmm adeta hir propagandasını teşkil 
etmiştir. 

Dini İymanın kabuğunu parçalıyarak kur
tulmuş olan Türk ruhu, şimdi kendi değerle
rini tanımak, kendi azad ve müstakil varlı
ğına, kendi mukadderatını ve kendi va.zif e
l erini tcyid ettirmek peşindedir. Bunun için
dir ki on binlerce yılın tozu ve toprağı al
tından, kendi varlığının hır müeyyidesi ola
rak~ Türk rrkınm eksiksiz hüviyetini çıkar
maktadır. Türk tarih davasının konusu, işte 
budur. Bu davayı da, dil davası gibi, Gazi'-

• 

Bu harekette biz, on dokuzuncu yü.yılda 
bütün Avrurıa millelterini sarıp sürüklemiş 
olan modern fikir istihalesinin kanu.."liyetle· 
rini görüyoruz. Türk milleti, buna, ayrı bir 
hususiyet olarak, yerleşik olmak ve bu yer
leşmede tarih ve tradisyon bakımından hak
lı çıkmak ihtiyacının yarattığı şiddeti ve 
aceleyi katrrıaktadır. Mekan içinde kök sal
mış olmak ihtiyacı ile zaman içinde atbaşı 
yürümek zarureti, elele vermi~tir. 

Ezeldenberi kendini azad bilen göçebe, 
hiç bir yerde durmadan ve gerek mekan ge· 
rek zaman bakırnın<lan n'! h~~lanı;ıc ne de 
son tanıyarak, yürüyor ve geçiyor. Onun ne 
tarihe ne de tarihten cıkaracağı tradisyona 
ihtiyacı vardır. Yerle~ik adam, mal ve mülk 
sahibi insan ise, bn iki seve muhtaçtır. İşte 
bugünld Türk hareketinde ~ör,w ;;.;1müz yer• 
lesik olma, Avnıpahla~ma, milli tarih ve 
milH ki"ltür sahibi olm~k arzularının ve me
todlannm izalu buradadır. .;J 

(Sonu var) 



Kıral Fuadııt son günleri. 

1\.ırahn ölümüne 30 yıl evell<l bir kurşun 
sebeb oldu ·· l\lısırın siyasi durunıu 

Londrada kaygı uyandırıyor 
( BQfı 1. İnci sayfada) 

lıayet bu baygınlığı giderebilmiştir. Ay
nı gün kıral, bilhassa çeneye yap lmakta 
olan çok ağrı veren antitetanik şırınga· 
larla, kuvvet verm k için yapılan glükoz 
enjeksiyonları ve kalb için aynca yapı
lan şırıngalar için, Jc ktorlarına ''beni ra
hat ölmek için bU"akam1tzmısınız" de
miştir. 

Pazartesi günü öğleden sonra ma
lın a•hhi vazi.-eti h · .-aedilir bir surette 
İyileşmiı ve bu sükün dün sabaha kadar 
de am etmiıtir. Kıral bunun fü:erine 
bir çek zatları yanına k'lbul et
m!ş ve öğleye kadar bir çok belıeler im
zalamıım. Bundan sonra hususi mek
tuOlannm getirilmeıini istemq ve bun
lara okumakta iken birdenbire kendiaioi 
kaybederek ölmüıtür. 

Cuma paü öile zıunanmdm itilla
ren kıral yatakta yatamıyor ve yastık• 
larla doldurulmut büyük bir koltukta, 
ayaklan da yasbklar üzerinde olmak Ü• 

zere, oturmak mecburiyetinde bulunu· 
yordu. Bütün bu zaman içinde kıral pl
nız ... içebilmit ve her sece tüble km
disine oksijen verilmittir. Bütün cına
ret n metinliğine rağmen, imal Fuad 
geceleri kendisini bilhassa fena biuet· 
melde bulunmaı •e o zaman daima ya
aında bulunan doktorlarına dönerek bir 
ıok defalar .. arbk ölüvnrum, bu sondur" 
tlemiıtir. 

Lonclrada kaygı 
Lonch-a, 29 (A.A.) - Kıra1 Faad'm 

ölümünden sonra, Mısır ın siyasi gele
ceği burada oldukça derin clüıünceler 
uyandırmıım. 

Hükümet bloku gazeteleri, kıral Fu
ad'ın, yijksek diplomat meziyetleri ile, 
Mmr'ın iç durluğunu temine muvaffak 
olduğunu ve kıralın kendisi bizzat bir 
ingiliz dostu olmamakla beraber, insi· 
liz aleybd.n milliyetçi Vafd partisinin 
İ§ batma gelmesinin önüne geçtiğini be· 
lirıtsn•~-

Deyli Telepaf, Maur ile bir azlat
ma lüzumundan bahsetmekte, inıilizle.. 
rin bu hususta gösterdiii iyi niyeti i
leri sürerek Mısır hükümetinin bundan 
faydalanması gerektitini yumaktabr. 

Morning Post ıazetai ise, genr ' 
ral Faruk'a lngiltere ile ukı bir a 
ma kurmak suretiyle memleketinin men
faatlerine hizmet etmesini tavsiye eyle
mektedir. 

Gazetelerin .erdilrleri malumata gö
re, imal Faruk, ~ meclisi lls•tooul· 
.. uktan sonra, lnıiltere',. dönecek Ye 

askeri tablİIİDe deYUD edecektir. 

M1"11r"ın menfaat ··ri 
Lord Krannbomenin 

cevabı 
Londra, 29 (A.A.) - Dıı brk "! k 

müd•ıarı Lord Kranborne, dün avam 
luun7'rasmda kıyılann İtalyan k taab ta
raf•ndan alınmıı Mavi Nil kaynaklan Ü· 

zerinde Mısırm haiz olduiu baki !ll'lftl 
korumaıı meHleai hakkında sorulan bir 

suale cevaben ltalya ve Habeşistan ile 
rnevcud olan anlHmalann Mtsırın men
faatlerini korumakta bulunduiıınu ıÖy· 
!emiştir. 

Üç aylık yas 
Kahire, 29 ( A.A.) - Oç ayhk resmi 

bir l as tutulması emredilmiştir. Bayrak
lar 4 mayıs akfAJIUDB kadar yan çekili 
kalacaktır. Mısır'ıa her tarafmda res
mi daireler ay sonana kadar kapahcbr. 

SEÇiM 2 MAYISTA BAŞLIYOR 
Kahire, 29 (A.A.) - Kıral Fu

adın ölmesine rağmen seçimin iki 
mayıs olarak tesbit edilmit olan 
tarihi deiittirilmemittir. 

Avam Kamarası 
Bütçe projesini kabul etti 

Londra, 29 (A.A.) - Dün A
vam Kamarası biitçe projesini bi
rinci okunuıunda kab.ıl etmiıtir. 

Kıralm tahsisah 
Londra, 29 (A.A.) - Avam 

Kamarasının hususi komiayonu 
kırahn tahsisab meselesiyle uğrq· 
mıtlır• Kırat evli olmadıiı için 
410 bin İngiliz lirası tahsisat ala
caktır. Babası 470 bin lira almak· 
ta idi. 811nunla beraber kıral be
kar kaldığı müddetçe her sene 156 
bin lira tasarruf edilmesini emret
mittir. 

ltalyanlar 
Dankalide petrol 

arayacaklar 
Roma, 29 (A.A.) - Milli kar

büran'lar ofisi tekniıyenleri, Da
lab acı..mda .,.uol •l.laruııa 
itletilmesinin DR1vafık olacaiı • 
na dair bir rapor vermişlerdir. 

Dün mebuslar meclisine veri1-
mit olan sömürgeler büdçesi Erit
re petrol sahalarındaki aratbrma· 
ların timdiden başlamıt oldujunu 
ve yakında Dankali bölgesinde 
arqtırmalara baılanılacağını key
debnektedir. 

POLISTEı 

Otomobil kazaKı 
Ahmı• ....... lıiri llilildetle Cebeci

ye sitmetste Wıea. Baakaliır caddesi kö
telİDde 334 .......... Şalaabm idare et
tiii otomal.ile ~ " yere tlüşerel& 
bacaiı lunlmtıbr. Yarah hastaneye kal
....._, ft par llakkmda tahkikata 

lıaf 'a"'llllfbr. 

Vzerine taş dii~en Amele 
Altın dağ malulllesincle Darsunmm 

taıocaiında laf k~makta olan Hasanua 
üzerine tq dü~erek 1-pndan ve a:rakla· 
nndn ağar •oırelte yaralandığı ıörülmüı 
.e imdadına gid:lerek lmrtarılmııtır. Po
lis hadiseyi tahkik etmektedir. 

ULUS 

Elen Kıralı 
Donanmayı teftiş edecek 

Atina, 29 (A.A.) - Filo ku • 
mandam Amiral Sakallariu, Ka
ler limanında demirli bulunan yu
nan donanmasını teftit etmeden 
evvel yabancı gazetecilerini kabul 
etmif, tayyareler ve denizaltı ae
mileri ile 27 parça harb ıemiıi· 
nin yapacağı manewalann esas
lı hatlarım izah etmiıtir. Amiral, 
yunan bahriyesinin, şefi ildnci 
Gorve'un idaresi altında çabtma 
ve disiplin ananelerini tekrar al
malan kartısında tayfa ve zabit· 
lerin sevincini anlatmışbr. Sözleri
ni bitirirken Amiral demiştir ki: 

"- Elen bahriyesi 20 seneden
beri ilk defa olarak aded itibarile 
bu kadar fazla semiyi faal bir ha
le getirebilmiştir.,, 

Kıral, perşembe günü filoyu 
teftit edecektir. 

Güneşin tutulması 
Bir İngiliz profesörü Moskovada 

Leningrad, 29 (A.A.) - 19 
huirancla vuku bulacak olan gü
neşin tutulutu haklunda tetkikatta 
ulb.ınmak üzere Profesör Carollun 
idaresi altındaki inıiliz heyeti bu
raya ıelmittir. 

Profesör Caroll, Pulkova ra
sathanesinin dünyanm en mükem
mel ruathaııelerindea biri olduğu
nu söylemiıtir. 

Sovyetlerde nüfus sayımı 
Moskova, 29 (A.A.) -Sovyet

ler Birliği hükümeti 6 ikinci ka
nun 1937 de bütün .;,vyetler birli
ii dahilinde umumi nifua 1aymaı 
yapılmasını kararlqbrmtbr. 

FöNlKSTEN 
AVUSTURYA MiLLi SOSYA· 
LISTLERININ ALDICI PARA 

Viyana, 29 (A.A.) - Fönib 
sigorta kumpanyasuun sıyasal ga
yeler uğrunda Yerdili paralar hak
kındaki resmi tebllie göre Avuı
lli17* iii111r..oij8JliU }l
liıng para a1mq1ar-.. 

NORMANDl'NIN DENiZDEKi 
TECRtlB~I 

Han, 29 (U. - Normandi 
vapuru, 36 saatlik bir tecrübe yap
mak üzere dün denize açdmıtbr• 

Son seyahatlerinden beri ıe • 
mide bir çok deiitildik yapılmıt
tır. Geminin NeYJork'a Iİtmesi ta
rihi, 6 m&Jll olarak teabit edilmit
tir . 

İtalyan tanm bakanı Almanyada 
Berlin. 29 (A.A.) - Onbet 

ıün için AlmaDJ&da bulunmakta 
olan italyan tama bakanı B. Roa.
aini dün alman it ~pheaini ziya
ret etmit ve Dr. Ley ile misafir ba
kan nutuklar teati ebnitlerdir. ••• 

Berlin, 29 (A.A.) - B. Rib. 
bentrop, balen Almanyada bulu
nan italyan air~t .bakanı B. Roui
ni'yi kabul etmıttır. 

. . 
SAYF.( 1 

LONDRA VEPARİSHABERLE~NE GöRE 

Almanya, A vusturyada bir 
hiikümetdarbesi hazırlamakta 

( B"fı 1. inci .ayltula) 
yeceğini •e bundan dolayı çıkabile
cek vakalardan Almanyanm biç bir 
nçhile mesul tutulamıyacağını bildir
miıtir. 

Gerçekten Londra ve Paris kabi
neleri, Avusturya itlerine karıpağa 
kalkıpcak olurlarsa bü,.ük zorluia 
rastlıyacaklafdır. Çünkü bu i~lere Al· 
manyanm karqhiı sabit olmadıkça 

ve t•mamiyle iç siyasete ilgili bir me
sele deiilae milletler cemiyeti anlq
mau hükümlerinin tatbikine imkia 
yoktur. 

Londrada doltıfan yayıntıla;o 

Londra, 29 (A.A.) - AlmanJ'aDID 
Avuahu7ada bir clarltei bülriimet :ra• 
pacafma dair aİyalİ ma\afillerde ıs
rar edilen bir yayanb dolapnaktadır. 

Lonclra gazeteleri, Almanyanm 
bir darbe yapınaja kıyam etmeai İm· 
klnmı bbal etmekte ve bu münase
betle A YUturyanm erkinliği meaeleai
DİD milletler cemi,.ti kauepwa 11 
... ,.. tıDplaab deYresinde ortaya abl· 
mau lüzumaaa ehemiyetle kaydeyle
mekteclirler. 

Mornina Post gazetesi, diyor ki; 
"Starhe....._a le Şapil'in aramam 

açılması üz..U.e AYUtaryamn vazi· 
yeti yenidea ltü,.ük bir eadifeye yer 
vermiıtir. Paria ve Loaclrada na.sile
rin yakm bir iatikhalde yeni bir dar
be indirmeleri imklm bbal .. der· 
plf olunmaktadır. Eier ba lıorkalan 
netice ıerçeldef8Cek olana lııgı1tere 
hiç ıüpbeais AYUturya iatild&linin 
muhafaza edilmesini iati7ecelıtir. 

Ruzaamede olmamakla beraber bu 
.... ı....m milletler cemiyeti konae:ri· 
nin ~ ay içindeki toplub· 
11Dda aöriifiilmesi muhakkaktır. Fran· 
1aam atatüko l>ozaldqa takdirde ln
giltere hükümetinin ne gibi bir yol ta
kib edeceğini ıoracağı tahmin olun· 
_ ........ Bu ..te ..-ilec:ek ce•Üm 
Fraa•am clq IİJ'&aeti ve bu aiyaaetia 
l»ilbaaaa İtalyan • habet aalapnazlı· 
imı ve zecri tedbirlerle ilıili olan kıa
mmm r•lecek istikameti ........... 
Mmiyetli bir tesiri olalrilec:ektir. 

Manclaeater GaardİaDt Y•ZIJ'Or: 
"Almaayanm Avua...pda pek 

yalanda harekete ppceii hekkmda 
olaa ya7111blar ıararla devam etmek
tedir. A~a erldalifiaia midafa· 
aa Wlh•ea ltalyaya dütmekteclir. Al· 
maa,..... ltal~ dolu Afribamda 
bir barhla afrapu• ft ..W.tl• ce
IDİJ'91İ De aalapnazbk halinde W... 
maunclaa faydalanarak iatemekte ol· 
dala •--'-alrtachr. 

BerUn hôdlaeyi ı.ksib ediyor 

Ber1ia, 29 (A.A.) - O., baka• 
lıiı ileri ıelenlerinden bir zat, Roy

w .; ... muhabirine beyanatta bulu

narak almu hudadanda A '9Uahll7a 
kıtaatmm bir takım hareketler yap
makta olchaiuna dair olan haberlerin 
•ilence kabilinden 117dunalmut ıcyler 
oldufuaa aöylemiıtir. 

Bu zat demittir ki: 
"- Ba yaymblar, bir kaç ....... 

danberi ortalıkta dolapp duruyor. Bı. 
zim kıtalanmam Ba.,...a Alplerind .. 
bir takım ekzenizler yapnal•n ıaıı 
yet tabii bir te:rdir· 

Dil• taraftaa barlti,. hakaalılt 
marifetiyle ltir takım malimat eldtf 
ettim, ita malGmat aa,...mde cenubi 
Bavyeradaki almaa ranaisoalarmda 
biç bir defitikh'k yapılma..., olcl• 
ianu ölr-M& A'Y1Ut1117a. meeltml 
aakerlilı laimnetiai yeniden ihdu .., 
mit olthaitmdua oaan kendi cami..,. 
larmda •• talaa deiitikli1d• J&I!" 
...... kadar tahii bir .. , ......... • 

A mmırya Tlrof e asker 
ıönderiyor 

Viyana, 29 (AA.) - lloytet 
Ajanamdan: 

A 'Y\latw)a, Viyanada Ye ıadi 
bölgesinde hulunan kıtaab Satz. 
burg ft Tirol'e aevketmektedir. 
Bu aevkiyam aebebi, A'ftUturJaııo 
nm ahnanlarm Awaturya hudu
dunda askeri faaliyetlerde bulun
duğundan haberdar olmuı olduj11 
bildirilmektedir. 

;;.;;;; ___ _ 
Fransız seçiminde 
HALI CEPHESiNiN KAZAN4 

MASI tÇIN . 
, • .,. ı. iad •7'"""' 

Diler bir pik aatlar, •ilbaaaa eakt 
finana hakanlumclan 8. Lamuro •• 
B. J_..... Martea de pasar sünü ·~ 
m veçhlle ltıarelıet etmitl• •• "hal~ 
çılar ......... - ...... arlradqlM 
nadan daha fasla rey buamaları le 
laine feraptte balanmatlarmr. 

v~ partinin beyannamesi 
Puü, 29 (A.A.) - "Halkçılar c8'\ 

hesi" ili k•AIUf olan hatbca üç P_-1 
tinin "radikal aoeyaliat, aosyaliat, k9' 

münist" liderlei, bir be:r•-ame im1 ............... 
8'a ~ eol-=-1. miat., 

hibleft, Balotajda seçen pazar giinl 

en tok "' ahmt olan namzede kütl• 
Wiade NY v-..e*8 çaflnlmaktacbr• 

FJmı: 

ispanya vakaları · 
,..,. J. İlleİ •7'••J 

Boı,..n-r-. Na70fllli • _._,.. 
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Tefrika: No: 41 

Evllllk ve Ctesı 
- Gelip geçen kadmlara bakmak bana 

lüzumundan fazla .zevk veriyor. 
gneç kızdı .. bir çocuktu. ŞaşırmL Enfes bir 
ç~uktu. Yanılma .. onu aşkla büyüttüm. Bir 
~ kendiai ile evleneceğimi hiç aklnna ge
tınnedim. Kabil değildi bu.. ona, benim 
z~v~erime aahib olacak bir başkası için ye· 
tıştınnekte olduğumu düşündüm hep ... 

ni rahat, bütün gün yapnuık mecburiyetinde 
olduğu birçok meşguliyetleri göz önüne ge-. 
tirmekle bir çegid hu da1ardı. 1 - Haydi canım. Alay ediyorıun. Senin 

Yazan. /alı ŞA HlJON hiç bir metresin olmamıştır. Evlendiğin za-
Tarkı.·11ve çev1111a. Nasubı BAYDAR man gelip geçen kadınlan bir daha dÜjÜD-

-·- me.ıain. 
- Bu sözleri on senedir tekrarladığın için - Kadınlar nezdinde pek fazla muvaf· 

alışl.Wık dolayııiyle gene devam ediyor- fakiyetim olmadığı doğrudur. Geçen yas 
ıun. Hili doğru olduğunu sandığın eski bir Dolon'~.h~a .. giden bir ~ı.ıa ras~ 
fikre takılıp kalmışsın. Fakat hissimiz düşün• Ters deg.~di ~e böyle olduguna da bili~
eelerimizden çabuk gelişir. Eğer sana iki dum. Önune ilk çıkacak herhangi bir deli
ıene önce, işinin çokluğundan şaşmmı bir kanlı onu. kola.yca mağlib edebilirdi. Ben 
avukat olacağını ve bir dostunun on dakika muvaHakıyetaiZliğe uğradım. Yirmi yapııda 
güçlükle alıkoyabileceğini ıöylemiı oluy, iken böyle bir macera da Madam Vernöy'le 
dun beni budalahkla itham ederdin. Keneli başıma geldi. Bu kadınlardan biri çok kur· 
içinde taşıdığın meçhul şahsiyeti sana tec- naz, öteki de çok ahmaktı. ·Su tehirlerine 
rübenin göstermesi lizımgeldi. Fikrinin e- mahsus aavalh maceralan başarmağa lhım 
aasım ortaya koyacağım. Ceqıiyeti sevme- olan muhteris insan hali bende yoktu. Hal
diğin için kendini bir münzevi samyorsun. buki sen evlenme denilen büyük maceraya 
İşte doğrusu: sen de bütün mi'nzeviler gibi atılmamı istiyorsun .• 
hir sahte münzevisin. Avunmağa ihtiyacın - Ya, eskiden bizim evde bubqtuğun 
•ar. Me~leğindir. kız? 

- Bu bir sebeh n, · l · ·? Alber gülerek cevab verdi: 
Dü;ünceli ve c· 'di b...r tavurla sustıı ve - Bu büsbütün başka bir ıeydi. Bir gün 

ıonra gülünısiyerek: sana anlatırım.. biktye gü.zeldir. Bu bir 

Alber'in ardıaıra sokak kapısına doğru 
ilerliyen Kastanye-: 

- Bu kadar uzun muhakeme etmemeli, 
dedi. İnsan yeni tecrübelere atılmalıdır. Bu 
tecrübeler bize hakiki şahsiyetimizi öğretir
ler. Bundan dolayıdır ki cüretliler, hatti çıl
gınlar bizleri geride bırakırlar. 

Asansöre binmekte olan bir kadına mer
diven parmakhğ1111D üstünden bakan Alber 
hızlı hızh basamakları inerken: 

- Çılgınlar muhakeme ederler, dedi. Fa
kat yanbş muhakeme yürütürler. ... 

Alber her zaman erkenden kalkardı. Mun
tazam maaasmm önüne geçtiği zaman, keneli 
kendine: "İnsan sabahleyin ne kadar kud
retli oluyorl" der, defterine bakar ve günün 
bu sakin saatinde, p(ak vaktinin biraz ekşi 
ve sanki iıtihayı çoğaltıcı serinliğinde, zih· 

Kendisini görmece gelen mii§terileri u .. 
zun zaman alıkoyar, birçek konuşur, görüş
mesinde zarifliği ve her İfe karp gösterdiği 
büyük allka sayesinde gençliğinin ve tecrü• 
besizliğinin fidyesini· Yeriyorınuşçasma da·ı' 
ha önce tetkik edilmi§ noktalar üzerine tek• 
rar dönerdi. Soma, bot yere kendisini yor. 
mut olan zevzekliğinden dolayı cam mkda: 
ve daima aceleci, bir nndevu için adliyey~ıf 
kO§Brdı. 

Konuşurken çok tath olan ateri devam. 
b bir nutukta hatah idi. llüdafaumı yapar-.'. 
ken acayip ve üzildl vehimlere kapılırdı. 
Bu kaygım onda teferriiat üzerinde futa ıs
rar etmek, tetkiklerini çok ileri götürmelr. 
birçok deliller göstermek meylini geliftirdi. 
Ydbaşmdan beri bet kere müdafaa yapmJI 
olmakla beraber ifleriniD yükü altında e.ziı. 
mekte idi. 

Mösyö Pakari'nin sakin ve emin usulle
rini kabal etmit olaa llbdaşı V anyiez: i 

• (SQDU var) 
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Boğaznyaıı - .l1al{I1I şosasına ait 
EKSİLTME İLANI 

, Yozgat ilhaylığından : 
1 - Boğazlıyan - Fakılı yolunda yapılacak Şose kapalı zarf usu-

lile dı:siltmeye konulmuş olup keşif bedeli 28760 lira 48 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi şartname 
D - Tahlili fiat ve rayiç 
E - Fenni şartname 
P - Keşif 
H - Keşif hulasası 
1 - Ocaklar ve vasati mesafe grafikleri 
Bu evraktan eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hususi şart

name, rayiç, keşif, keşif hulasası, ocak vasati mesafe grafikleri An
lc:aı-a, İstanbul, Kayseri Nafıa Müdürlüklerine gönderilmiş olup 
oralarda görülebilir. 

3 - Eksiltme 21-5-936 per§embe günü saat 14 de Vilayet encü
men odasında olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
. 5 - Eksiltmeye girebilmek için % 7,5 hesabile 2157 lira 4 ku

ruş muvakkat teminat verilmesine ve bu gibi işleri yapmış bulun
ma~J ve fenni ehliyeti haiz olduğuna dair vesika ibraz etmesi ve 
ticaret odasında kayıtlı bulunduğunu tevsik için icap eden makam
dan tasdikli bir belge verilmeşi şarttır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazıh saatten bir saat 
evveline kadar encümen odasında eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Vilayet encümeni namına gön
derilecek teklif mektupları muayyen saate kadar gelmiş olması ve 
dış :zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması icap eder. Pos-
tada olan gecikmeler kabul edilmez. (909) 1-1679 

ZAYİ 
1025 araba numaramı kaybet- sinin hükmü yoktur. 

tim. Yenisini alacağimdan eski- Arabacı Şaban oğlu Necib 
1-1686 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUÖUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Anafartalar semtinde Altınbaş mahallesin
de Şaşşı sokağında 27 numaralr evde oturan ve T. C. tebaasından 
olup Ankarada Anafaratlar caddesinde 27 numaralı mahalli ikamet· 
ga:hı ticari ittihaz ederek tarihindenberi Terzilik ticaretiyle iştigal 
eden ve Ticaret Odasının 1932 sicil numarasında mukayyet bulu
nan Marinin unvanı ticareti Mari Ferah olarak tescil edildiği gibi 
bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mu
cibince dairece 28-4-936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1674 

ı~lllet Pa~a Kız Enstitüsii 
Diı·ektörlüğiinden: 

S · pariş atölyemiz için beklediğimiz uzman Par isten geldi. En 
güze1, en zar;f ve en o;,k elbise ve şapka ancak Enstitü..,iim!i"'t~e ya-· 
pıJmaktadır. (873) · 1-1557 · 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden : 

Cumhuriyet kara ve deniz ordusunda kullanılmak üzere 1455 
sayılı askeri memurlar kanununa ve buna ait talimatı hükümlerine 
uygun olarak aşağıdaki sartlarla yedinci sınıf (Askeri bareme gö
re 30 Jira maaşr asli) Askeri adli hakim alınacaktır. 

l - Hukuk mektebini en aşağı eyi derecede bitirmiş olmak. 
2 - İhtivat zabiti olmak. 
·3 - 35 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Başkasına geçer hastalığı ve vazifesini gereği gibi yapmağa 

mani olabilecek vücut ve akılca bir anzast bu1unmamak. Tam te
şekltülatlı bir askeri hastanede muayene ettirilecektir. 

_!> - Yabancı ile evli olmamak. 
6 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette bir cü

rUmden dolavı üç ay veya daha ziyade hapse mahkum veya böyle 
bir. suçtan takio altında bulunmamak. 

7 - Sarhoşluk kumarbazlığı ad~t etmis kumar oynatmxs. ahlak 
ve sairece Hakimtiıle varamıyacak bir hal ile dile geçmiş olmamak. 
ve .bunları oolis tahkikatile tevsik etmek. 

' 8 - Nüfus kağıdı sureti ihtiyat zabit terhis tezkeresi. 
9 - Diolomanm tasdikli sureti muhtasar hal tercümesi. 
10 - Bu şartJar dahilinde istr.ktilerin vesikalarile dörder adet \ 

de foto~raflarile birlikte bir istida ile en geç 15 mayıs 936 gününe 
kac}ar en yakın askeri komutanlrklara veya askerlik şubelerine mü-
racaat etmeleri. (884) . 1-1575 

-==: 
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Boğazııyan - }i atnn köprü ve meoı:ez.ıeri

ne ait EKSİLTME İLANI 

Yozgat Valiliğinden : 
1 - Bogazlıyan - Fakılı yolunda 14 -500 kilometresinde yeni

den yapılacak 2X7.00 m açıklığında betonarme Bekraşlı köprüsü 
ve 6. M. açıklığında acr su köprüsü ile 6 metre açıklığında Cavlak 
köprüsü tabliyesi ve iki adet 3.00 metre açıklığında mrnfezin tab
liyesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş olup keşif bedeli 
14085 lira 83 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnam,si 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei turabiye şose ve kargir inşaatına dair fenni şart-

name 
E - Betonarme köprülere ait Nafıa Vekaleti fcnnı şartnamesi. 
F - Tahlili fiat ve rayiç 
H - Keşif 
1 - Keı?it hulasası. 
Bu evrakLm eksıltme şartna mesi, mukavele pro3esı, keşif, ve 

ı~eşif hulasasr, betonarme köprülere ait umumi şartnamesi Ankara, 
İstanbul, Kayseri Nafıa Müdürıükler;ne gönderilmi§ olup oralar
da görülebiliı. 

3 - Eksiltme 21-5-936 perşembe günü saat 14 de Vılayet encü
men odasmda yaprlacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için % 7.5 hesabile 1056 lira 44 kuruş 

muvakkat teminat veri ime sini ve bu gibi işleri yapmış olduğuna 
dair fenni ehliyeti haiz olduğuna dair bir vt:sika ibraz edilmesi ve 
Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair icap eden makamdan 
tasdikli bir belge verilmesi şarttrr. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazrlı saatten bir saat 
evveline kadar encümen odasında eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Vilayet encümeni namına gön
derilecek teklif mektupları muayyen saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması icap eder. Pos-
tada olan ~eı:ikrrıeler k"bt•I edilmez. (908 1-1678 

llmE 

Türk Hava Kurumu 

PIYANGOSlf 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni tertip planını görünüz 

1 ci keşide 11 - mayıs - 1936 dadlr. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Aynca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 
lerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. 

'· ~ ·" " ... :.. ·: . . . .... ,. ( ~ ~ ... 

l{apalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

istatistik· Genel Direl{törlüğii 
Eksiltme · l(omisyonundaıı : 

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

2 - 376 Forma kadar tahmin olunan bu istatistikler için 11280 
lira bedel tahmin olunmuştur. 

3 - Eksiltme 3 hazira~ 936 çarsamba günü saat 14 dü 30 da U
mum müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 - Bu mecmualar ankara'da basrlacakdır. Eksiltmeye iştirak 
edecekler %7 bucJk muvtıkk::ıt teminat "esikalariyle eksilt.nenin 
açılmasından bir saat evvel teklif mektuplarını komisyon reisliğine 
vermeleri rn.zrmdır. (916) 1-1656 

Ankara birincimıntaka tapu sicilli muha
fızlığından: 

Ankara eski tahrirde Süleyman bey me·rnrr yeni tahrirde kızrl
yokuş mevkiinde 15503 umum saydı kösenin Bekirin gayri resmi 
surette teferruğuna binaen kara biber zade Ahmedin tasarrufuna 
geçen tarlanın tapuda kaydı bulunamadığından mumaileyh tara
fından adına tescili istenmistir. 

Bu yerin mülkiyetinin tahkiki için 27 - 5 - 936 çarşamba günü ye
rine memur gönderilecektir. Sözü geçen taşıtsız malda benim hak
kım var diyenlerin ellerindeki bilgilerile beraber Ankara birinci 
mıntaka tapu sicil muhafızlığına ve yahut yerine varacak memura 
baş vurmalar Ibildirilir. 1-1677 

. , .as \ı. ı!:J3G i-'E .. ~~:. .. • ·: 
--~.._~_,..,_,.._ __ ......,..._ ____ ,...._....,.. ...................... ~ 'p.. . 

J(ült~lı· fıakanlığııı.dan .. 
•· . 

Ankaıa~a yaprlır.a:-cta olan Sıyasal Bil

giler Oku.luna ilave idi~ece k kısmın 

eksiltmesi 
1 - Ankara'da insa edilmekte olan Siyasal Bilgiler Okuluna ilave 

edilecek yatakhane. Çamasırhane ve jimna,;tıkhaı· ~ .. dl alı "''"' t U<>U

liyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu yapının kel!if bedeli 95.996 lira 75 ku. ...ış tur. 
3 - Bu i~e ait evrak şunlardır: 
a) .tı'ennı ~artnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Keşıt hulasasr 
d) Proje 
c) Eksiltme şartnamesi 
f) Baıındırlık İşleri ~c.aiti um umiyc si 
İstekliler bu proje ve evrakı 4 lira öO ,,.utuş karşılığında B 1 k"n-

lık Yüksek Ögretim Genel Direktörlügünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 14 Mayıs 1936 tarihine gelen perşembe günü sa

at 15 de Ankarada Kültür Ba:..:anlığı Yü ,:;ek ÜJrei'm Genel Di· 
rektörlüğü dayıas.nda toplanacak Arttırma ve h:k:.iıtme korr:;s) o
nunda olaca · tır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için: 
a) 2490 numaralr Artttrma, Eksiltme ve ihale kanununun 17 in

ci maddesine uygun 7200 liralık muvakkat teminat vermeleri. 
b) Ticaret odasrna kayıtlı bulunması 
c) Bayındırlık Bakanlığından ehliyet vesikası alan diplomalı 

mimar veya inşaat müteahhidi olması. Bu işe aıt fenni ehliyet ve
sikasının Bayındırlık Bakanlığından en aşağı sekiz gün evvel mü
racaatla alınarak gösterilmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları ihale gimü saat 14 de kadar komisyon 
Reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilen mek.. 
tupların nihayet 4 üncü maddede yazılı ihale saatine kadar komis
yona gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. {919) 1-1681 

1891 Ü Y A N f ş yerine çıkar } 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· J.'j_ 

zetenin Ankara'cla satış yeri A K B A Kitabevidir. Se- !C 

Yenişehirde: 

İsmet Paşa caddesinin en güzel mevkiinde 850 şer metre mnrnb
baltk iki parsel satılıktır. 

Talihlerin 4, S ve 6 mayısta Ankara Palasta B. Edibe müracaat 
etmeleri. W 

Ankara Valili!!inden: 
Hatuniye mahalesinde cami sokağında kain 16- .~0 kapı ve .5S l'T'et

rnke numaralı fırın 7 5 lira aylık bedel icarı muhammen üzer"nden 
ve mayıs 937 gayesine kadar icarr açık artırmaya konulmuştur. 

İhale 11 mayıs 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 müracaatları. (870) 1-1572 

KUrU.f 

Tefrika: No: 46 

r0oVEKUN HARB 
Yazan: Gene,.al Ludenclorl 

Türki-eye çeviren: Hikmet TUNA 

fade etmesini bilmiş olsaydı~ ki bu ordunun 
bunu yapması icab ederdi, belki buna, 21 
mart 1918 de yapılan hücumda imkan hasıl 
olabilirdi. Cepheden yapılan muharebelerde 
daima, kendi kuvvetine de ağır zayiatı he
saba katmak lazımdır. 

Alabildiğine ateş kudretiyle yüklenmek 
de hasmı yok edemez. Hasmı yok etmek, sal
dırışm, düşman siperinin hücumla zabtına 
kadar ileri götürülmesiyle mümkündür. Ver
dön, Som ve Flander'deki trampete ateşinde 
bile, oyuk ve çukurlardaki insanlar hayatta 
kaldılar. 

tüf ek ve makineli tüfekle daha yakmdz.n 
düşman karşısında çalışabilmesi ıçın, ağ'rr 

makineli tüfekle kendi başının çaresine ba·c
mak, hücuma geçmekle, düşmanı göğüs f::,:5-
ğüse lıarbetmek zorunda b1rakmcaya kadar 
arada bir piyade havanlarının yardımım 

görmek zorundadır. 
_ı-=ara harbmda, nihayet, topçu araçlarını 

ve tankları yığın halinde kullanmak, ha va 
silahının ateş kudretinden istifade etmek su
retiyle cepheden hücum ederek, düşmanı sö
küp gevşetmek ve başka türlü bir hareket 
kabil değilse, herhangi bir noktadan yar
mak lazımdır. Bu böyle olmakla beraber, 
dünya harbmda, itilaf devletlerinin garb cep
hesinde, şarkta da rusların yaptıkları büyük 

'Yarma saldırışları a 1·i'm kaldı: 1918 yazında 
alman ordusunun hi.icumlarr da, dü~man 
cephr~ini yalnız geriye doğru esnetti, fakat 
parr;:ı l ;ıyamadr. 

E~er ki bana, clü§tnanm 18 inci ordunun 
sa!{ ycını karşısındaki zayıf noktası bildiri!· 
m;1,; ~'-- ·dı, yahud, bu zayıf noktadan isti-

Hasım taraflar biribirlerini karşılıklı ola
rak şıddetli ates.le yenmeğe ve her hangi bir 
tarafın göstereceği zaafdan faydalanmağa ça
lışacakları gibi, yanların gerisinde derin bir 
surette kademelenmiş tertibler yapmak, ve 
yine cephe gerisinde yedek kıtalar bulun
durmak suretiyle, baş gösterecek tenlike1e
rin önüne geçmeği de düşiinmek zorunda
dırlaı·. 

Harb sahnesinde, harba girismi~ olanlar
dan biri, daha ba!?langıçta, muharebenin kati 
neticesini, hücumla almaktan kaçmmad·ğı 
takdirde, iki hasımdan hangisinin, muhare
beyi hi.icum]a tatbika kalkışacağı, hangisi
nin yalnız müdafaada kalmak zorunda oldu
ğu, kati neticenin ba O;lr bulundu~u noktada, 
ates üstünlüğünün elde edilmesine ilgili ka
lacaktır. 

Yiğit bir düşmanın mukavemeti, yalnız 
ateşle kınlabileceğini sanmak yalmş bir dü· 
şüncedir. Buna tek tük ihtimlaller varsa da, 
kati netice, karada nefere karşı neferle, ne
fere karşı tankla, yahud tanka karşı tankla 
yapılacak olan cidalde alınacaktrr. Issız bir 
muharebe meydanında saldıran piyade, daha 
uzaklardan düşmana kar!?ı isliynek sokul
mak zorundadır. Bunun i~in ise,düsmanmki
ni e7.en ve ondan sonra, düşmana sokularak 
düsman piyadesini de ateşi altma almak mec
buriyetinde ohn kendi topçusunım durma
dan ve gittikçe şiddetlenen ateşine ihtiyacı 
vardır. 

Piyade refakatindeki hafif topçu da 
doğrudan doğruya ateş yardıırma muhtaç
tır. En sonra, şiddetli bir ateş himayesinde 

Tanklar, piyadeden daha hızhdırlar. An
cak, eğer ki o da varsa, yarılan noktadan, 
en sonunda ileri sürülürler. Fakat gene düş· 
mam yenecek olan, piyade yahud, tanktaki 
erdir. Ateş yığını istediği kadar koı:ıkunç 
bir tesir yapsın, muharebenin kati neticesini 
alacak olan gene erdir; bu husus yalnız ka
rada değil, havada, denizde, şartlar değiş

mekte olmasına rağmen, deniz altında da 
böyledir; ancak, deniz altında da, saldıran, 
tekmil siJahlanmn şiddetlenen ateşini 

gitgide yakın bir mesafeden, hatta en kısa 
bir mesafeden kullanmak zorundadır. 

(Sonu var) 

1. r "' -:l vıs Ilahar bayramı 'fürk l\!aarif Cemiyetinin rczet günüdür. Ogün göğüslerinizi Ce~iyetinrozetlerile süslemeği unutmayınız 
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İ ta ıhul Üniversitesi Arttırma El{· 
siltme ve Pazarlık. Komisyonundan:· 

1 - Bedeli keşfi 35696,25 lira olan Hayvanat ve Nebatat En .. titÜ· 
terine yapılacak mobilycler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kllnul • 
muştur. İhale 14 _ 5 • 936 perşembe saat 15 de Rektörlükte yapıla • 
caktır. Bu ise ait şartname ve saire 178 kuruşa Rektörlükten alınır. 

2 - 5ksiltmeye girebilmek için 2678 liralık ilk teminat yatmna
ları ve 5000 liralık möbilye işi yapmış ve bizzat Fabrika sahibi ol • 
duklarma dair İstanbul Bavındırlık Direktörlüğünden kağıl alma
ları lazımdır. 1stek1iler 0 gün saat 14 de tekliflerini RektiMüğe 
vermiş olmalıdırlar. (2135) 1-1585 

Ank.ara Jandarma Genel Komu · 
tanlı!!ı S:-Jfı alma l{omisvonund11n: 

Rir takımına 625 kuruş kıymet biçilen 1000: 1100 takım örneği 
vasıflarında on kütüklü palaska takımı 6. S. 936 çarşamba günü saat 
15 de Komisyonca kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartna
mesi parasız komisyondan alınabilir. İsteklilerin 515 lira 63 kuru~ 
teminat makbuz veya banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeler 
icinde bulunacak teklif mehtuplarmı eksiltme vaktinden en geç 
bir saat evel komisyona vermiş olmaları. (840) 1-1520 

Nafıa Vekaleti 

Sular Umnm lüdiir lüi!iinden: 
15-5-936 tarihinde cuma günü saat (15) de Ankarada ~afıa Ve• 

kaleti binasrnda Sular Umıım Miidürlü~ü odasmrfa su eksıltme ko· 
misyonurıda (549983) lira (63) kuru~ keşif bedelli Bursa ~v~sı Is
lahat ve İnşaat işlerinin geri kalan kısmı kapalı zarf usulu ılc ek· 
siltmeye konulmuştur. . . .. • 

Mukavele projesi, sartname ve inşaat pro1elerıle buna mut~f~~rı 
diğer evrak (27) lira (50) kuruş mukabilinde Sular Umum Mudur. 
lüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat (25749) lira (34) kuruştur. 
İsteklilerin tek1if mektuplarını ve 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalarla beraber bu isin kesif bedeli miktarında veya buna y~kın 
Nafıa işlerini yalnız b2<1ma veva şeri~i ye ?irJikte teahhüt e~ıpte 
muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabıl ışlcrı başarmış ?lduguna 
dair, eksiltme giinünden en az sekiz gün ev.el mürac."lat edılme.~ su
retile Nafıa Vekaletinden miinlı.asmm bu ışe mahsus olmak uzere 
alrnacak ehliyet vesikalarını 15-5-936 cuma ı;inii saat (~4~ de ka
dar Nafıa Vekaleti Sular Umum M'idürlüğünc vermelerı lazımdır. 

(837) 1--1521 

Yapı yaptıracakların 
nazarı dikl{atine 

Ev, Apartıman ve bilumum Betonarme, Demi.r, Kargir,A Ahşap 
inşaat ve su işleri Proje, mukavemet he~.ab~tı keş!f ve fennı mesu
liyetlerini (Teknik Yapı Bürosu) en musaıt şeraıtle deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Bürosu 
Yenisehir Atatürk Bulvarı Foto apartımanı No. 4 
Telefon 3629 1-1195 

Anl~ara Defterdarl ığından : 
İsmi Sanati Vergisi Madde Senesi 

Lira K. 
\'ağcı zade Akif Müteahhit 5 58 22 932 

5 58 9 
2 35 64 

Ticaret yeri 

Un ve ekmek 
şirketinde 

Yeğenbey şubesi mükelleflerinden Akif namına 932 senesi. için 
müteahhitliğinden dolayı yukarıda miktarı yazılı cem'an 14 lı_ra ~ 
kuruş kazanç vergisi tarhedilmiş ise de şimdiki ka~uni ~e tı~arı 
ikametgahı bilinemediğinden 15/11 sayılı ihbarnamesı teblığ edıle
memiştir. 

Bu matroh vergive mükellefin ilan tarihinden itibaren 30 giin 
için itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine gecmek üzere Hukuk usulU 
muhakemeleri kanunu mucibince iliin olunur. 1-1645 (910) 

l(ocaeli Valili~nden: 
İdarei hususiye ve kövler birliği için alınacak bir adet ekskava

tör makinesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
mayısın 5. inci salı ıtünü sııat 15 de vilayet makammda vapılacak • 
tır. Muhammen bedeli "17,000'' muvakkat teminatı (1275) liradır. 

İsteklilerin arttırma ve eksiltme kanunundaki tarifat dairesin
de teminat mektupları ile Ticaret Odası kavıt vesikalarını teklif 
mektupları içine kovarak ihale tarihine kadar vilayet makamına ve 
şartnamesini görmek ve tafsilat almak istiyenlerin de her j?'Ün vila· 
yet birlik kalemine müracaatları. (2042) 1--1491 

Bolvadin Beldiye Reisli~nd~n; 
Bolvadin ilçesinin hali hazır haritasının alınması eksiltmeye ko· 

nulmuştur. 

1 - İmar dahiline girecek sahanın miktarı takriben iki yüz hek
tardır. 

2 - Beher hektarı muhammen olarak (25) lira üzerinden (5000) 
lira bedeli keşiflidir. 

3 - Haritanın alınma şeraiti bayındırlık bakanlığınca hazırla
nan şartnameye uygun olacaktır. 

4 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf usuli iledir. 
S - İhaleden (15) gün sonra müteahhit faaliyete başlıyacaktır. 

Haritanın ihalelcn itibaren asgari bir, azami bir buçuk senede ik· 
mali şarttır. 

6 - Eksiltme 20 Nisan 1936 tarihinden itibaren 20 gün müddet
ledir. 9 mayıs 936 cumartesi günü saat 10 da Bolvadin belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için 9 mayıs 1936 cumartesi günü 
saat ona kadar muvakkat teminat olarak (375) lira veya banka mek
tubunu ve ehliyetnamesini Bolvadin şarbaylığına tevdi etmeleri 
şarttır. 

8 - Haritanın tanzim Vl' ikmali azami bir buçuk sene olarak ten
sip edilmiş ise de talipler arasında daha kısa bir zamanda ikmalini 
teahhüt edecek olan müteahhit tercih olunur. (889) 1-1601 

Ankara Defterclarl 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 fUMsi mükelleflerinden Müteah. 
hit Mukdim Afif vefat ettiği anla~ılmış ve varisleri de tcsbit edi
lememiş olduğundan varisleri kimlerse ilan tarihinden itibaren 30 
aün urfında işbu vergiye itiraz haklan olduğu tebliğ makamına 
lraim olmak :.izere ilan olunur. 1-1648 (917) 
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Ankara Memurlar Kooperatifi 
Şirketinden: 

il 
& eer ır 

ANKARA BELEDiYE REISLlGf \tANL 
'ııl 

RI 1 
Ankara l\femurlar Koo1•cratif Şirketi 

sayın orta klan na: 
Kooperatifinizin geçen seneki faalivetile eski za

rarlarını kapatarak bu sene nihayetinde temettü vere
cek hale gelrli~ini arzetmekle sevinç duyarız. 

Kooperatifcilik prensiplerine sachk kalmak ve di
ğer kooperatiflere de bir örnek olmak istiyen sirketi
niı sene nihavetincie tah;:ıkk11k edPrek muamele fark
larını (temettiilerini) esas mnkavelenamesinin 18 inci 
maddesine tevfikan varısı sennave ve cii~er yansı alış 
veri~ nisheti üzerinden ortaklarına (risturne edecek) 
da <Tıta ca ktır. 

Risturn muamelesini tanzim icin hir istihlak cüzda
nı ihdas eqilmi~tir. 1 M::ıvıs lQ36 tarihinnen itiharen 
gerek merkez ve gerek Yenisehir mağazalarından or
takların yapacai; her nevi mübayaat bu cüzdanlara 
kayTt ohm~caktır. 

. İstihlak ciiul:mbn sirket merkezinden ortaklara 
tevzi edilmektedir. Savın ortakların i~tihtak cüzdan
larmı alm::ıl{ ii?.Pre hncri.innen itiharen k:ımelerini ha
milen şirket merkP...,ine müracaatlarım diler, bu vesile 
ile de sonsuz savgılanmızı sunarız. 

1- 1 ,;?o tn A 'R~ H~V~Tİ -Ani{ ara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 802 lira 93 kuruştan ibaret bulunan hususi idare}·e 

ait bina helalarının tamir ve inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 11 • 5 • 936 tarihinde saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlcr 60 lira 25 kuruşluk muvakkat te. 
minat itasına mecburdur. 

Şartnameyi görmek istiyen1erin hususi muhasebe müdürlü~ünde 
görebilecekleri ilan olunur. (883) 1-1584 

Sıhhat ve İçtimai ~luavenet 

'
7 ekfiletindPn : 

İskan vazife1er;nde kullanılmak üzere lise mezunu olmak ve 
askerlikle ilisi~i buhır.mamak şartilc stajiyer memur alınacaktır. 

1 - Stai bir ay sürecek, 
2 - Staja devam edenlere aylık ücret veya yevmiye namile bir 

para verilmiyecektir. 
3 - Staj sonunda, İskan mevzuatı ve bu mevzuatla alakalı ka· 

nun, nizamname, talimat ve evamir ile muamelattan imtihan yapı
lacak, 

4 - Muvaffak olanlar imtihan neticelerine göre umumi hüküm. 
leı dairesinde miinhal vazifelere tayin olunacaklardır. 

Bu şerait dairesinde iskfn memurlu~u stajı görmek arzu eden
lcarin vesaik ve e.vrakı 'f'es;ı:ni.v~lerflc Sıhhat ve İçtimai Mujvcnet 
VckMetine müracaatları. (8$5) 1-1576 

Ankara Valili!!inden : 
Kızılcahan1amda hususi idareye ait 2160 lin f\edelli iki kaplıca

nın Mayıs 937 sonuna kadt>r bir senelik icarı a~rk artırmaya konul
muştur. 

İhale ı ı Mayıs pazartesi giinü saat 5 de mahallinde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. . 

Artırmava girmek istiyenler 162 lıralık muvakkat teminat itası
na mecburdur. 

Şartnameyi görmek istiyenler~n Ankara hususi muhasebe mü
dürlüğü ile Kızılcahamam husu~.1 muha.sebe memurluğuna, ıstek
Iilerin ihale günü mahallinde m~teşckkıl komisyona müracaatları 
ilan olunur. (90) 1-1622 

Ankara 
tanhiı 

Jandarma Genel l{omn· 
Satınalma l(omisyonundan 

1 - 1600 liralık saraç ipli~i 2350 liralık teyelti bezi (Bakrr köy 
fabrikası 701 tipi) 1000 liralık Kol ~nlık beyaz şerit 1. 5. 936 cuma 
günü aşağıda yazılı saatlerde kom~syonda satın alınacaktır. İpli
ğin paketine 65 kurus, bezin metresıne 9\. ve kolanlığın metresine 25 
kuruş değer biçilmiştir. 

2 - Şartnameler parasız Ko~isyondan alınabilir. İlk teminat 
iplik için 120 lira bez için 17~ ı.ıra 25 kuruş kolan için 75 lira. 

3 - Eksiltmelere ginııek ıstıyenler. Eksiltme günü aşağıda ya
zılı saatlere kadar teminatlarını Komısyona vermiş olmaları. 

Arslan marka sarac inliği açık eksiltmesi saat 11. Be:r: ekl'lilt-
mesi saat 14 Kolanlık Şerit pazarlığı saat 15 tedir. (817) 1-1432 

Türkiye Cuınuriyet l\ılerl\:ez 
Bankasından : 

Hissedarlarımıza 1935 senesi .için her tek his5e itibariyle ve· 
rilmcsi hissedarlar Umumi beyetınce kararlaştırılan 625 kuruşluk 
safi karın dağıtılmasına başlanmıştır. 

Hissedarların Merkez Bankası şubesi bulunan yerlerde 2 mayıs
tan itib.:ren doğr.ıdan doğruya ş~belerinıize ve bunlardan başka 
yerlerie de 15 mayıstan itibaren Zıraat Bankası şuJe veya sandıkla· 
rına müracaat etmeleri rica olunur. 1-1665 

ANKARA tCRA DAİRESİ GAYR! MENKUL SATIŞ ME
MURLUÖUNDAN: 

Ankaranın Katolik Kethuda ~~ha11esinin ''ıklar caddesinde 
kain ve elyevm Müteahhit Kayserıl~ Mustafanm i'gali altında bu· 
lunan 5 Kapı numaralı hane ~: Hazıran 1936 tarihinden 3.1 ına:yıs 
937 tarihine kadar bir sene rnudde~~e ve açık artırma surctıle kıra
ya •eritecektir. Talip olanların muzayedeye iştirak etmek üzere 
25. 5. 1936 tarihine müsadif ıuııartesi günü aaat 14·16 ya kadar An· 
kara ten dairesi gayri"lıtrku.1 ~hş memurluğu dairesinde hazır 
bulunmalan n iAhat almak ;çın ~.e mezkur tarihe kadar heı giln 
mezkur memurluğa müracaa.'ı.n luaun.u iun c.lunur. 1-1615 

' 

ı - Yenişehirde Şehit Fethi, İzmir, Fevci Çal.mak. Mcn~kşe, 
konur ve Hamamönünde Nişantaşı sokakların4 .;parke taşı do en
mesi on beş gün müddetle kapalı zarfla cksıl\meye konulmu<>!ur. 
Bedeli keşfi (22207 ,50) liradır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenlerin her tün yazı işleri .kale
mine müracaltları. 

3 - İhale günü 5 mayıs 936 salı giinü saat on buçukta Beıediye 
Encümeninde yapılacaktu. 

4 - Teminat bedeli hşfinin yüzde yedi buçuğu olan (16t.5,5) 
liradır. 

5 - Teklif mektuplarının 5 mayıs 936 günü saat 9 buçuğ<ı ka-
dar Yazı işleri kalemine verilmesi laumdır. (902) 1--1620 

tUN 
l senelik Muvakkat Mevkii Dükkan 

Nr: kirası teminatı 
Lira K. Lira K. 

Hal 360 27 

" 
2 
3 280 20 dükkıinın 

ön kıı.ını .. 4 
6 
7 
8 
9 

702 52 65 

" 490 36 75 .. 400 30 
,, 500 r 50 • 
,, 400. 30 

" 501 3 51 .. 400 30 .. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

500 3~ 50 

" 480 3b 

" '400 30 

" 480 36 .. "4"80 36 

" 480 36 
•• 480 36 
,, 480 36 
•• 480 36 .. 480 36 

" 480 36 

" 480 36 
,, 560 42 

" 560 42 .. 560 42 

" 560 42 

" 550 42 
,. 560 42 

560 4? .. 710 s .. "'5 .. 560 'f2 
Hal 35 i·rn 48 .. 36 560 42 

,, 37 6'0 48 
.ı 38 610 48 .. 39 640 48 

40 (i o 4'i 
,, 41 6 ,4 '! JO 
" 42 640 l 4~ 
" 43 6"0 '48 
,. 45 720 5. 
" 46 985 73 87 
" 47 640 '48 
.. 49 6qo 48 
" 52 1600 80 120 60 
,. 54 480 çay}Jane 36 
.. 65 1505 t 112 88 

Smıanpazarı cad. 12 EOO 60 
•• " •• 5 1603 12') 
Ulucanlarda 4 120 o 
Saraçlarda 40/38 150 ı 25 
Paçahane 2205 16 "8 
Atpazan 24/23 100 7 '>O 

,, " 1961120 105 7 88 
" ,, çayhane 140 10 50 
" ,, depo 51 ~5 3 85 

Atpazarı çayhane altında 51 ~5 3 85 
" ., 51 2Ş, 3 85 • 

. 1 - Yuk~rda yazıl_ı dükkanlar 1/6/936 tarihinden 31/5/ 937 tari
hıne kadar kıraya verılecektir. 

2 -;- Bu d~kkanların muhammen kira bedeli ve muvakkat temi • 
nat mıkdarı hızalarına yaı:ılmıştır. 

3 - Sartnamesini görmek ve daha ziyade izahnt nl k • t" ı 
her giin Hesap İşleri Direktörlüğüne müracaat edebil~~e ıs ıyen er 

4 - İhale 12/S 936 sah günü saat 10,30 da Belediy Er. ·· · • 
de yapılacakttr. e ncumemn 

5 - Artt.rmaya işti~ak edecekler ihale ı;aatinden ebvcl teminat
!arı!,lı Bc~c~ıye._Yeznesıne teslim ile mukabilinde alacakları makbuz 
ılmuhabrınıencumcne verecekl•rdir ' . 1-1623 

İLAN 

3_0 ni~n 936 dan itibaren birinci ekmeğe 0tt bir ktıru "mü ""'-
santım ftat konulmuştur. (938) r l-16Z111 

"""7 

İLAN 

1 - Beled_lye. levazun ve fen işleri ambadarında mcvcud (133) 
kalem muhtelıf cınste hurda malzeme açık artırma ile satılacaktır. 

2 - İhale 15 • 5 • 936 cuma günü sabah saat onda başlıyacaktır. 
3 - İsteklilerin mezkur gün ve saatte İtfaiye meydanında eski 

gazhane ve şimdi belediye levazım ambarında bulunacak memuru. 
muza müracaatları. 

4 = Fen direktörlüğüne aid (19) kalem malzeme de aynı gün 
saat on be'}te Bendderesindeki ambarda satılacaktır. (937) 1-1692 

Bizim Odun ve kömür deposu 
Arslan Sırrı 

Şerikim Bay Evyup ile aramızda mevcut ortaklığı bozarak mil
dafaai hukuk asfalt caddesi üzerinde kain 111 nurn:ualr ticaretha-· 
neyi m~stakilen açtığımı ve müşterilerimin eskisi gibi benimle 
alıs verışten memnun kalmalarına çahstrğımr saygılarımla bildiri-' 
rim. 1--1675 

Ankara Valili~nden : 
Stadyum ve yarış alanında yapılacak amplifikatör teslaatt ka· 

palı zarf usulilc eJQıiltmcye konmnştuT. 
Keşif bedeli 15000 liradan ibarettir. 1 
Eksiltme 21 Mayıs 936 tarihine rastlıyan perşembe gUnl saat 

on beşte Ankara vilayet daimi cncümeniodasmda yapılacaktır. M .. 
vaklcat teminat 1125 liradır. 

Bu işe ait şartnameler bedelsiz olaralr nlayet nafıa müdürlL ı 
ğünden alınabilir. htekliler teklif mektuplarını eksiltme şartna
mesinde yazılı vesaik ve teminat melırtupları ile birlikte 1ukarcla 
adı geçen günde saat 14 de kadar nllyet tlaimi encümeni Reisliii• ' 
n~ vermeleri llznndır. (1841) 1-1510 
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62 inci Ziraat makineleri cenubu şarki . ~ --
BRESLAV Serıri~i 

1936 

-----
--7 ila 10 Mauıs -------

iHRACA T MALLARI: ber nevi ziraat makine alıit = 

iTHALAT: 

ve edevatı - zürrai ve sınai 5!: 
::c 

müesseseler alat ve edevatı -
- gübrecilik sanayii - kuvvet -
merkezleri - bilumum maki- = 
ne - iş aletleri - yük ve insan = 
nakil arabaları . motörlü a- _ 
rı>.halar - s•1 nılkil vasıtı:\Jarı -
h->r nevi sıb"i tesi~at - itfai- ~ 
Y"' m~k;'l"l .. lf>ri • el~ktrotek- = 
,.:t. radvo levazımatı ve :: 
P'ldyo _ inşaat malzemeai - = 
büro lıw"" nrnr. tı -

Her nevi mevadı ip~id!\iye • zi\rrai ma
mnl"'.t ve m~h-;ulat. Almanyada Türk si· 
p"lr· .. ı~ri vekili. 

p.;· tiin seyahat bürolarında ucuz seyahat 
l-' .... ı .. ri. 

Müracaat mahalli: Natta Milli seyahat 
acentası. 

-= -------------= 
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Ga!atasaray - İstanbul := 
Mufassal l'ıalfönat için Breslauer Messe ·. Und Ausstel-= 
lı•nP"~C'f'eM•ll1ıc. haft. ~ 

İİUlllllHllllHllllllllt 
llreslau t 6. ~ 

Müracaat edilmelidir. llJlllH1JlflllUlllllllUllli 

Teki..-d~~ R.-.lediye Başk.anlıiından 
Kaoa!r zarf uı;;;ulivle ek~iltn1e ilanı 

- Eksiltmeve konulan is: Tahminen 320 hektarlık Tekirdağ 
Kıı""ıbasmm hali haT.ır harita ~e müstakbel planının tanzirrı v,. ter
simi isi. 

Tahmin edilen bedel: (9600) liradır. 
2 - Bu i şe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - H 11susi sartname. 
R - 2290 savılr yanı ve voltar kanununun emrettiği hali hazır 

lıar;ta ve rniistııkbel sehir pHlnlarrna ait fenni ~artname. 
C - Mukavele proiPSİ. 
1stiyenler bu şartn;ıme ve evrakı Tekirdağ Belediyesinde ek

silt"1'le komisyonunda görebilirler. 
~ - Eksiltme giinü 8.5.936 cuma gü nii saat 15 de Tekirdağ be-

Jedive endimeni ooasmıia yanılacııktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile vapılacaktır. 
5 - Eksiltmeve girebilmek kin 720 liralık muvakkat teminat 

var;ıkası ve buncian ba!!ka aşağıdaki vesikalarr haiz olup gösterme
si lıl·71mdır. 

Bu ise girecek isteklinin sehircilik ve haritı:1r:11ık islerinde ih
tısı:ıs sahibi olması ve bövle isteri yaptığma dair Noterlikçe musad· 
dak fotoğraflr ehliyetnııme ve Ticaret od21sr vesikalarrnı eksiltme 
günilnden 8 gün evvel Tekirdağ Belediye Başkanlığına müracaatla 
kav<lettirmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuoları yukarda (3) ilncü macMede yazılı saat. 
tan bir saat evveline kadar Tekirdağ Bt>1edive B"l<ıkcınlriYına ~eti. 
riJerek f"ksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukıhilinrle verile
cektir. Posta ile f{Ön<ierifecek mektuplann nihayet (3) üncü mad
dede yazılr saııte kadar gelmis olması ve drs zarfm mühür mumu 
i1e iyice kapatılmı' olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

7 - Tayin olanan eksiltme günü ve saatinde Encümen huzurun
da acıtacak teklif mektuo1arrnda en müsaid haddi lavık görülürse 
kat'i .ihale yapılacaktır. (896) 1-1631 - _ _._,.__. ------

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUÖUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Şengül hamamı semtinde Ye~en bev ma
haJesinde Aral sokağında 6 numaralı evde oturan ve T. C. tebaıı.srn
dan olup Ankarada Koyun pazarı çarşısında 15 num,,.ralı mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek tarihindenbe ri Attariye ticaretiy
le iştigal eden ve Ticaret Odasının 1440 sicil numar::.sında mııkay
yet bulunan Nesim Albürek'in unvanı ticareti Nesim Elyazar o1 :ırak 
tescil ediJdiği gibi bu unvamn imza şekıi de Ticaret kanununun 42 
inci maddesi mucibince dairece 29-4·936 rarihinde tescil edildiği i4 

.J~n olunur. 1-1865 

Anl{ara D~fterdarl ığından : 
Mütekaidini askeriye ve mülkiye ile eytam ve erarnilinin hazi

ran 936 yoklamaları 1 mayıs 1936 dan itibaren yaprJacaktır. Alaka
daranın matbu yoklama kağıdlarında yazıh suallerin her birine ay
rı ayrı yazı ile cevap verilmesi ve belediye teşkilatı olan mahaller
de muhtarlık dairesince, olmayan mahallerde ihtiyar heyeti tara
fından (yalnız askeri mütekaitleri askerlik şubesince de) tastik et· 
tirildikten sonra maaş cüzdanı, resmi senet, ve nücuc; tezkerelerile 
beraber bizzat müracaatları. (929) 1- 1 fl88 

~r:1x1x1x1x1xJ:r1x1ı%f4:-xıxıtıyıxıx.4,xıxıxıx.l.xıxıxı+.LxJ . 

«MODELI""'A» 
Şapka Ekspozisyonu 

Ankara Bayanlarının rağbetini kazanan MODELLA şapka 
salonu mevı;;imin en yeni Paris ve Viyana modellerini 4,5 ve 
6 mayıs 19~6 pazartesi, salı ve çarşamba günleri Anl;arapa'as
ta teşhir edecektir. 

Saym mii"it~rilerimizin bu günlerde saat 14 _ 18 arasında 
teşrifleri rica ol un ur. 

«l\l!l"ODEIJ .. A» 
Beyoğ:u İstiklal Caddesi 
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MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İL~NLARI 1 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız· olarak ecza ·sandrklarr satın alı-
nacaktır. Sandıkların içinde bulunacak maddelere ait listeleri al
mak ve fazla malilmat edinmek istiyenlerin Ankarada Milli Müda-.. 
faa Vekfüeti sıhhat işleri dairesine, 1stanbulda Komutanlık sıhhi fi
at tahmin komisyonu reisliğine başvurmaları lazımdır. 
. B~ iş içi~. olan hususi vasıflariyle birlikte fiatı da gösterir tek
lıflenn ve numunelerin mayıs 1936 sonuna kadar Milli Müdafaa 
Vekaleti Sıhhat İşleri dairesine gönderilmesi.. (527) 1-895 

İLAN 

1 - Bir metresine bicilen ederi 22 kurus olan 450 bin ila 550 bin 
me~r: çam~şrrlık bez ile bir metresine biÇilen ederi 245 kuruş olan 
18 ıla 20 hın metre krşhk elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Çamasırlığın şartnamesi 605 elbiseliğin şartnamesi 245 ku -
ruştur. 

3 - Çamasırlık ilk teminatı 7300 ve elbiselik kumasın ilk temi. 
natı 3675 liradır. · 

4 - Çamaşrrlık bezin ihalesi 4 Mayıs . 9% pazı>rtesi günü saat 
11 de elbiselik kumasın ihalesi aynı gün saat 15 dedir. 

S - ksiltmeye girecekler kanuni teminat!ariyle keınunun 2 ve 
3 üncü maddesinde yazılı bel!Yelerle l'irlikte teklif mektuplarını iha
le saatından bir saat evve ı M. M. V. Satın alma K. na vermeleri. 

(830) 1-1484 

BİLİT iLAN 
l - Her bir metresine bici. 

len ederi 75 kuruş olan 40.000: 
50.000 metre yerli malı cadır be
zi kapalı zarfla almacalttır. 

2 - Şartnamesini 187,5 ku
ruşa almak ve örnej_'i;ini görmek 
isti yenlerin her gün komisyona 
g.:lmeleri. 

3 - Eksiltmesine ~irecekle 
rin k2nunun 2 ve 3 iin~ü madde
lerinde yazılr vesikalarla 2812,50 
liralık teminatlarını teklif mek_ 
tuplarr ile hernber ihale günü o
lan 515 936 sair günü saat ıs 
t en en <ı.z bir saat evet M. M. V. 
SA. AL. KO. na vermeleri (851) 

1-1518 
BİLİT 

Üç 'laş binek, iki baş 
nakliye hayvanı pazarlıkla satın 
alınacaktır .Pazarlığı 2 mayıs 936 

cumartesi günü saat 10 1adır. İs -
tekliler hayvanlariyle birlikte pa
zarlık günü ve saatinde M. M .V. 
Satrnt\lma Ko.na gelmeleri. 

(925) 1-1672 

Kiralık Ev 
Y f'nişehir Ve kal etle.r yakının

da Konur sokağmda No. 14 evin 
her iki katı veya ayn ayrı kira
lıktır. İcindekilere miirr.cı.-:>t. 

1-1637 

Ankara ve İstanbulda ken. 
dini tanıtmıs olan MADAM 
FEGARA Paristen getirdiği 
en son moda ve harikuliide ~~ 
kolleksiyonlarını 30 nisan per- ~~ 
~cmbe günü saat 15 te Ankara ~ 

Pala,sm büyült s~lonlarmda l· 
muhterem Ankaraltlara arze- ~ 
d •cektir. 1-1667 ~~ 

~-=~~.}. 

l{irahk daire ve 
odalar 

Çocuk Sarayı caddesinde 70 
numaralı binada iki oda, mut
fak ve helası bulunan daire ile 
aynca müstakil odalar kiralık

tır. Görmek için kapıcıya baş 
vurmaları. 1-1658 

Çocuk Doktoru 

Muhasip 
Fransızca ve italyancayr ıyı 

bilen bir ~ksrer muhasip va7ife 
arıyor. Refranslarr vardır. Mali 
ticari vcsınai muamelatı bilir. Ye"' 
ğenbey mahallesi Kumrulu sokak 
No. 4 mektupla bildirilmesi 

1-1654 

l - Her bir mrtres;np hir.ilen 
ederi 960 kuruş olan 200 tane 
soh=i müteahhit nıım ve hesabına 
acık eksiltme ile a lrnaca ktrr. 

2 - Sartanrresini parcısrz al
mak ve örneğini görmek istiven
lerin her gün komisyona gelme· 
leri. 

3 - El{siltmeve girer:el.:lerin 
ıta1 mun 2 ve '!l eti m;>ddelerinde 
vaPI! belg-elerle hirlikte k::ınııni 
29~ lir;ılrk muv~kkat teminatla 
rr ii~ ih,,.le günü olan 2.~.0% C 
Ertesi giinü satıt ıs de M M. V 
Sa. Al. Ko. na gl"tmeleri 

1-1466 

BİLİT 
1 - 500 adet benzin güderi

si müteahhit nam ve hesabına 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepisir.in biçilen <:de
ri 24 'i'l lıra, ilk inanç parası 183 
lira 15 ı;urnştur. 

3 - !halesi 15.5.936 cuma 
gün~ saar 11 dedir. 

4 -- Şartnamesini g0rmek 
istiyenlerin her gün eksiltme
ye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncii. macidel inde 
istenilen belge1crile M. M . V. 
satın alma komis~·0r una var-
malarr (926) 1-1682 

Ankara Levaz!m Amirliği 
Satm Alma Komiı;yonu 

İlan hm 

İLAN 

1 - Krrklarelinde 50 ton sa -
de yağının kapalr zarfla ihalesi 
mayısın on birinci pa7.artesi gü
nü yapılacaktrı . E1<siltmeye gir· 
mek istiyenler ihale günü teklif 
mektubu ile kanuni belgelerini 
~a~t on dörde kanar komisyon re 
ısıne ve,.meli ve saat on beşte ko
misyor.da bulunmııhdır. 

2 - Sade yafi:ın tahmin edilen 
bir kilo fiatt seksen bes kuruş -
tur. İlk teminatr 3188 liradrr . . 

3 - Sartnamesi K'rklareli 
tümen sıı•rn ;ılma korııisvonunda 
her gün görü!l"bilir (~7'i) 

1-1583 

İLAN 

l - Kırklarelinde 250 ton sı
ğır etinin kana'r ıarfla ihalesi 
mayısın on birinci na7artesi gü
nü te1<-1if m""ktııhu ile k;onuni hel· 
ge1erini s:ıcıt do'•uza kadar ko · 
micıvon reisine ver!T'eli ve ~::ıat 
onrla kl"-isyoıvfa hulnnmalrcfrr. 

2 - 8rr>-rr et:nin tahnıin ı-di -
len bir ı.:ıo fiııtr virmi ı1ltı ku -
r·t~tur. İlk temi"l,,.tı 4500 lira -
dır. 

3 - s~rtn::ıme•i Kırkl :ıre li 
tiirren S"'rn alrr':ı kflınisvon11n -
da her gün görüJ,.1ıi1ir (0.74) 

l-15S2 

ZAY( 
59:> orcıba nt'm'3ramı k-ıybet

tim_ Yeıı;.:1irıı al;>cd~:mdan eski
sinin hLJ MÜ yokt•ır. 

Osman kızr Hatire 
1-1689 

1 YENi 

BUGÜN Gür1DüZ 
MADAM DUBARl 

GECE 

"30 NiSAN 1936 PERŞEMBE 

Kültür Bakanlığı Eksiltme 
l{omisvonuıul··,, :· 

Kültür Bakanlığı Eksiltme Komh.yonunda 1000 lira muhıı!"rnen 
bedelli 50,000 kilo gürgen odunu aı;ık eksiltmesi yanılaraktır. f~rt
namesini görmek istiyen istekliler Bakanhk Gereç nire 1<törlii ;-i;ne. 
Pazarlık günü olan 4 mayıs pazartesi günü saat 14 de muv;ıl·kat 
Depozito akçesi olan 75 lirayı merkez ve7.nesine yatırılrlığrna dair 
makbuz ile birlikte Komisyona müracaatlıırı ilan olunur. 

(792) 1-1385 

Anl{ara Vilavetinden: 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak ü:1:ere satın alrnacak 32 ta

ne iki demirli pulluk ve 35 tane üc demirli sandıklı e'<ici pullu~un 
7_5-936 per~embc günü saat 15 de ac:ık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların tutarı 3850 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat direktörlüğünde gö

riilebiJir. 
~ - lstekJilerin pullukhı.rrn 01r 7.5 tutarı olen barıka rr.ektuhu ve

ya hususi muhasebe direktörlii~ii ve?.nes:ııe vatrrıfn·ns m:ıkbıı7. ve 
teklif mektuplarile birlikte eksiltme günü S'lat 14 ae Vilayet dai-
mi' enciimenine gelmeleri. (862) l-H71 

Arsıulusal ve Act1nC'al 1936 

PARiS PANAYIRI 
16 mayıs ila 2 haziran devr m edecektir 

Sergiye 36 millet istirıık cde,.ck ve 2.000.000 dan fazla 
ziyaret~isi olacaktır. 1-1684 

Pazar ık ili' nı 

r-vialiye Vekaletinden: 
1 - Pazarlı~a konulan iş (Maliye V ekaleti Milli Emlak MüJür .. 

lüğü evrak odasına ya!Jtırılacak sabit Banko imali), 
Keşif bedeli 50 lira.dır. 
2 ..:_ Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A) Keşif bedeli 
B) Fenni şartname 
C) Plan 
İstiyenler bu evrakı görmek ve fazla nı?Jilmat atmak için Mali .. 

ye Vekaleti Emliik Müdürlüğüne müracaat edebilir. 
3 - Eksiltme l 5 mayıs 936 cuına günü sa<ıt on beşte Maliye Ve~ 

kaleti Milli Emlak Müdürlüğünde yapılac:lktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklin in 375 kuruş muvakkaf 

teminat vermesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girece'derden Nafıa Vekaleti Yapı işleri UmuJll 
Müdürlüğünün ehliyet vesikası aranacaktır. 

Bu vesikayc hamil olmıyanlar ihale tarihinden en aşağı sekil'! 
gün evvel mezkur Müdürllif.e ehliyet vesikasr almak için müracaatı 
etmeleri Iazınıdrr. D.1ha sonra yaprlacak müracaatlar üzerine vesi• 
k'I V""rılmiyecektir. (928) 1-1683 

I{_UTLU 
PASTA SALONU 

1 1\ılayısta Açı1ıyor. 

Atatürk Bul.arı - Yeni.-ehir 

Dahiliye '' ekaletiııden : 
1 - 1 - Adana Mersin Tarsus şehirlerine içme suyu getiril;ne~ 

si işi Belediyeler İmar heyeti kararile ihale edilmiştir. 
il - Bunlardan başka nufusu 10000 den yüksek diğer 59 ş :1i r, 

ve kasalıalarımızm da su işleri yaptırılacaktır. 
Bunların da su projelerinin ve su ishalesi işini gerek tekr .• r ve 

gerek grup halinde yaptmlması düşünülmektedir. 
Bu işler Belediyeler Bankasından finanse edilecekti. Ş"rketin 

haiz olupta münferit veya grup halinde bu projeleri yapmak ve su 
tesisatını vücuda getirmek istiycnlerin Dahiliye Vekaletinde Bt:le
diyeler İmar heyteine şart1armı bir teahhüclü mutazammın olmak-
sızın bildirmeleri. (912) 1-1 6f!O 

Türk:iye iş Banli:ası ndaıı : 
Bahar bayramı dolayısiyle bankamız gişekrinin 1 JI"" -ı

yıs 1936 cuma günü kapalı bulunacağım sayın müşteri -.1i-
mize bi1diririz. 1-1687 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEl\~lJ ~
LUGUNDAN: 

An!~ara Vilayetinde Bent deresi seır.tinde Altındağ mahal"c ·.,_ 
de Mermer Çeşme so!ta -:,ında 436 numaralı evde oturan T. C. \ ı· 
asından olup Ankarada Yen i hal çarşısrnda iO numar-ıh mahcılli ; 1 • 

metga'ır .ticari ittihaz ederek tarihindcnberi amba1aj ve kır·~ e 
ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret odasının 1447 sicil numar?cı a 
mukayyet bulunan Mahmut Nedim:n unvanı ticareti N. İren g .ıı o
larak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de T" caret kr · ı
nun 42 inci madd.si mucitıince dairece 27. 4. 936 tarihinde l~.:.cil 
edildiği ilan olunur. 1-1676 

L!Ll!L~Ji] 

imtiyaz ~ahibi ve Bc:.şmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi N .. sriyab l:ıare 
eden Yazı işleri Müdüri.' 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civann<k 
Ulus Basımevinde basılmıştır 

VEDA MÜSAMERESi 
HAL"< OPE,...'·:Tt Tf.P..AF I'O_ı"•ı.N 

DENiZ HAVASI 
İlaveten: ZOZO DALMAS "" ":ı.

le heyetinin İ'"tİrakla:-ile gnyet 
ZENGİN REVÜ 

BUGÜN BU GECE 

lNUMARALIHALK 
DÜŞ l\ıl ANI 

F · -h:>,.d Arlen - Virgin;a Br ·--e 
Amerikan f ---ı san~yi~n·n ö!m~z 

abidelerinden 


