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On üçler komitesi toplan ı 

Mütarek:e yapılmazsa zecri tedhirleri 
arttırmak: için on selcizlcrin toıJlantıya 

çağrılrnası düşünülüyor 

Zehirli gaz ıneselesi hukııki bir 
:~r.nnisyo:ıca incelenecek 

Paris, 8 (A. 
A.) -- BB. Flan

den, Pol Bon

kur, Eden ve 

Titülesho, saat 
23.20 de aynı 

trenle Cenev

:teye hareket et
mişlerdir. 

Cenevre, 8 
(A.A.) - BB. 
Flanden, Pol 
Bonkur, Eden, Milletler cemi~·etinin )'eni binası 

Strang, dö Madariaga, Titülesko, Su- 1. - ltalyan!arrn Haı,,e0istanda tal 
1

' ad ve Brüç bu sabah Cenevreye gel- bik ettikleri harb meto ları hakkın-

mişlerdir. da hemen tahkikat yapılması, 

Komitenin ilk toplantısı saat 11 de 2. - 13 ler komites;, s·1\h teklifle-
yapılacaktır. rini muhariblere kabul ettİl'meğe ve 

B. Flanden bu sabah B. Avenol'a bir mütareke yaptırma >:.a muvaffak 
sulh planının metnini verecek ve bu 

nıetin öğleden sonra neşredilecektir. 

Londra, 8 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor: B. Eden ve Lord 

1-lalifaks'ın şu isteklerde bulunmaları 
ihtimali vardır: 

i GümleliJ.·. 

lTAl.YA - HABEŞ DAVASI 
CENEVREDE 

olamadıkları takdirde ft,. •.," hakkın-
da ki zecri tedbirlerin ı<' ' ' .. · ı ~"ldiril-
mesi için 18 ler komitesin;n hemen 

toplantıya çağxrrlması, 

Aynı muhabir, İngiltere hüküme-

tinin, önce, 18 Jeri hemen toplantıya 

çağırmak niyetinde olduğunu, fakat 

halyanın Fransaya bir ittifak tekli

finde bulunmasından çekindiği cihet

le bu fikrinden vaz geçtiğini ilave et

mektedir. 

Sıyasa 1 mahfiller umumiyetle bed

bindirler. 13 ler komitesinin barış, 

teşebbüsleri suya düşerse, ltalyanın, 

şimdiki sıyasal durum dolayısiyle 

Fransa ile Almanya arasında nihai 

bir tercih yapmasından korkulmak

tadır. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

f SP ANY A P ARLA1\IENTO

SUNLN HIR KARARI 

Cumur Reisi 
azledildi 

Madrid, 8 (A.A.) - Halkçı blob 
partileri geçen parlamentoyu cumur re
isinin "lüzumsuz yere'' kapattığına dair 
bir karar sureti kabul etmişlerdir. 

Ana kanuna göre paı·lamentoda ba. 
sit bir ekseriyetle verilen böyle bir ka. 
rar cumur reisinin azli demcktil". Parla
mento b:.ı toplantı devrcsin.:?e l;.ı ka!·ar 

suretini ınüzak~re edec.:ktir. 

Parlamento tarafından azlolunan İs
panyol cumur reisi B. Alkala Zamora 

Madrid, 8 (A.A.) - Halkçı bloku 
partilerinin kabul ett'k1eri karar sureti 
üzerine cumur reisinin çekilmesi bek. 
1enmektedir. 

Madrid, 8 (A.A.) - Önce bildirildi. 
gı üzere, ispanya parlamentosu, 5 mu
halif reye ve katolik halk partisi ile 

iki kıralcı partinin müstenkif kalmasına 

karşı, komünistlerden, sosyal demokrad
lardan, Katalonya sol cenahm~an, c:.ı. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Ren mıntakasmm Almanya ta
rafından askerileştirilmesi üzeri
ne ikinci plana atılan İtalya - Ha
beş davası, İtalya askerlerinin İn
giliz nüfuz mm takası olan T sana 
gölüne varmaları üzerine tekrar 

ehemivetleşmistir. İtalya' dan baş
ka Milletler Cemiyeti konseyinin 
azalarından ibaret olan on üçler 
ltonıitesinin bugün Cenevre' de 
toplanarak bu mesele ile meşgul 
olacağı bildirilmektedir. "lTI -, ı1~,, tın Dil Yazıları 

Malumdur ki bu mesele ile Mil
letler Cemiyetinin iki organi meş
gul olmaktadır: 

1 - Zecri tedbirler ile meşgul 
olan on sekizler komitesi, 2 - İh
tilafın sulh yoluyla halline çare 

arayan on üçler komitesi. Birinci 
komite aylardanberi zecri tedbirler 
arasına petrolun da konulmasını 
düşünmektedir. Eski fransız baş
bakanı Lava) iş başında iken yapı-
lan birkaç teşebbüs neticesiz kal-

1ruştı. Laval düşüp de Flandin 

hükümeti iktidara geçtiği zaman, 
petrolun zecri tedbirler arasına 

lconulmasına Fransa'nın artık 
İtiraz etmiyeceği sanılmıştı. On 

sekizler komitesi bu meseleyi mü
zakere edip bir karara varmak 
için toplanmak üzere iken Flan
din, İtalya - Habeş davasın~n sulh 
Yoluyla halli için bir teşebbüs da
ha yapılmasını teklif etti. Zecri 
,tedbirler meselesinde Flandin hü
kÜmetinin Laval hükümetinden 
ayl"ılmıyacağını anlatan bu teklif 
Üzerinedir ki on ücler komitE'sinin 
Cenevre'de topla~masma karar 
Verilmişti. 

Ancak komite toplanacağı bir 
sır.:> da Almanya Ren mmtakasnı
d~ki emrivakii yaptı. Fransa ve ln
gı.tere Avrupa sulhunu daha ya
lcır.dan alakadar eden bu mPsele 
ile mes~ul olma§"a başlad•lar. 
Alman hareketinin tam on ücler 
~otnitesi içtima edece~i bir s;ra-

a yapılmasınrıan, daha bir çok

( Sonu -5. inci saJ!ada) 

YAZ--YAY 
·'' 

Sözlerinin ve })enzc rleriniıı «Giines .. Dil 
'.'· 

rfcorisi» esaslarına 
.. 

o o re o analizi 

'"l'ay'' m Analizi 

''Yaz" sözünün "yazmak emri" 
anlamına gelen üçüncü şekil ana
lizine geçmeden önce, "mevsim" 
anlamının tetkikini bitirmek üze
re, "yay'' sözünü de analiz edelim: 

''Yay'' m tam etimolojik şekli 
şudur: 

(1) (2) (3) 
( ağ 1 ay ay ) 

Tıpkı "yaz" sözünde olduğu gi
bi burada da: 

(1) Ağ: Güneşin sıcaklığı an
lamına ana köktür. 

(2) ay: Ana kök anlamını te
messül ve tecelli ettiren prensipal 
elemandır. 

(3) ay: Kelimeyi tamamlıyan 
anlamını tayin ve ifade eden, on~ 
isimlendiren ektir. 
(Ağ + ay = ağay) seklinde a

na kök, kendisini temsÜ eden ele
manla kaynaşmış olduğundan ve 
bu eleman da birinci derece pren
sipal köklerden bulunduğundan 
bu etimolojik şekil, 

(1) (2) 
( ay+ ay ) _ 

il. 
diye daha krsa olarak ta ifade e

dilebilir. 
Bu son kısa şekilde de baştaki 

vokal düıünce, kelimenin son fo
netik ve morfolo?ik şekli olan 

(Yay) kelimesi ortaya çıkar. 

B:.ı halde - mevsim an!amiyle -

(yay) sıcaklığın tecellisini i 'ade 

eden bir söz olur ki şimdi (yaz) 
ded" ğimiz mevsimin adıdır [1 l. 

Not: 1. - Dünkü yazımızda da 
(Sonu 2. inci sayfada) 

[ 'y ., "ya-'' ı] ' ay ve ~ ın ö.teki an-
la mi arına göre analizleri de bun
dan sonraki yazılarda görülecek
tir. 

Hauptman 
ııasıl 

öld.i 
Bu mev::u lwkknufold n•simli 

yazım1zı 6. cı sayfada o/myunuz. 
,__ 5;dlS%1 o SOlllia.tıa, ne -..%11JL"1iıl.V 
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iT YAN --HABES AR I 
' 

Negüs kıırtuluş için son bir lıamle 
yaparken itulyan <ıskerleri de 

ilerleıneğe devam ediyorlar 
e •4!' --- ...... -- . . . 

Son harblarda, llayalı.~lı erazi<le ilerliyen italyan as'ıer!eri 

Londra, 8 (A.A.) -Royler A
jansı bildir;yor: 

İmparator, memleketini ya
bancı biı- istiladan son bir 1- amle 
ile kurtarmak için mevcut bütün 
kuvvetlerini toplarhen, İtalyanlar, 
cenuba doğru ilerleyişlerine de
vam etmektedirler. Eritre kayna-

ğmdan gelen haberlere g;.)re, i~:.1-
yanlar, bu iler!eyişl~rincle impara
tor urdusunun artıklal'ından ba 1·a 
hic bir mukavemetle kar"'ıla-m:ı-
m~ktadırlar. · · 

Söyl~ndiğine göre, "irnpara· 
tor yolu" . boyunca y~irümek~e o

( S~nu 3. üncü sayfada) 

Bugün büyüli Sinan g-ii~1i~f] :iı· 

MiMAR SiN_4N 
GüNü 

ANKARA HALKEVlNDE 
PROJÖKSlYONLU 

KONFERANS 
Bugün Türk Mimarisini de

ha eliyle kemale erdiren türk 
sanatkarı koca Sinan'ın günü
dür. 

Ankara Halkevi; Ankaraya 
da en büyük eserlerinden biri-
ni - Cenabı Ahmet paşa Camii • 
ni bağışlıyan büyük adamın 

hayatı, sanatı hakkında kon -
ferans vermek üzere Mimar 
B. Necmettin'i davet etmiştir. 
Çok ehemiyetle hazır/aran ve 
birçok projeksiyonla canlandı
rılacak olan bu konferans bu
gün saat 17,30 da Halkevinde 
verilecektir. 

Büyük türk mimarı Sinan 348 yıl 

evel, bugün, can verirken türk milleti 

onu bağrına gömdü. O milletile yaşı

yor ve milleti kadar yaşıyacakhr. 

Yüzlerce asırların arkasında Or

ta Asyada fış

kıran tüı·k hars 

ve medeniyeti 

Küçük Asyada 

Anadolu türk

lerile seyrine 

devam ederke• 

büyiik türk sa

natkarr Sinar>la 

şahlandı. Türle 

ordularının geç· 

tiği yerlerde 

türk sanatkf ·ı 
da milletinin 

kültür faikiyc

tini gösterdi, 
Türk Sinan1

11. 

da tü!'k kül· ;· r 

ve abideler ha

linde cisim''?-

nerek dünv.ı 

medeniyeti t"

rihine ş t. r e f 
verdi. 

S 1 NAN 
ANKARADA 

Yurdunun 

her tarafını şa• 

heserlerile süs· 
)iyen Sinan; o-

nu en çok seven en büyüğüm 'iı:: ve 

kurtarıcımız Atatürkün yarattığı ye

ni tüı·k devletinin yeni merkezine de 

kendi eliyle bir abide bağışlamı:t.ı: 

Bu Cenabı Ahmed Paşa camiidir. 

Sayfayı ~efirin~z 

Cenab( Ahmed Pcqa camii 



SAYFA 2 

Bugün büyük Sinan günüdür 
(Ba§ı 1. inci saylada) 

Ankarada mevcud binalarla 
türk mimarisinin seyrini, muhtelif 
devirlerini takibe imkan yoktur. He

men bütün eserler türk mimarisinin 
son teali devrinden evelki eserlere 
benzer. Gerek plan ve gerek teferru
ntı inşaiye ve tezyiniye itibariyle Sel
\. uk mimarisinin devamından ibaret
tir. 

Ankarada osmanlı sultanlarına a
id camilerde mevcud olmadığından 

Edirne ve lstanbulda osmanlı türkle
ri elile vazolunan mimari esaslar bu
raya giremedi. Yalnız mimar Sinan 
üç eseriyle Ankarayı tezyinden geri 
kalmadı. Bu eserler Cenabi Ahmed 
Paıa camii, Hüarev Kethuda medre
sesi ve bir de hamamdır. 

Hamam bet alb sene evel yılulımt, 
Hüa-e• Kethuda meclreaeainin nerede 
yapılmq olduiu bile buaün bilinmez 
olmuttur. Bunlardan yalnız C...bi 
Ahmed Pata camii ayakta durmak
tadır. 

Süleyman Kanuni vezirlerinden 
Cenabi Ahmed Pata namına 1565 se
nesinde inıa olunan bu bina Sinanm 
lstanbu' :la vücuda getirdiği binaların 
'riiaatine nazaran daha küçük ise de 
mahalli malzemeden istifade ve ka
vaidi inşa.iye ve tezyiniye itibariyle 
güzel ve mühim bir eserdir. 

Dört aded porfir sütuna iatinad et
tirilen kemerler Üzerine çevrilmiş Üç 

kubbeli bir son cemaat mahalli mev
cud olup burada cami beden drvarı
na itlenmİ§ üst kısımları istalaktitli 
niş halinde iki mihrap ve bunların va
satında gene Üstü istalaktitli ve püs
küllü umumi methalden bir basamak
la cami içine girilir. Cami dahilen dı
lılan 13,9 metre budunda bir murab
ba Üzerine dört köşelere çevrilen di
limli müaellea kürevilerle sekiz köte
ye irca edilen kaide üzerine bir tan• 
bur ve bunun Üstüne de kubbe intası 
auretile vücuda getirilmiıtir. 

Beden d1Yarları muntazam kesme 
halinde itlenen Ankara civannda 
Bailumdan getirilen köatere taııyle 
iılenmiıtir. 

Menberi ve minareai de ayıu tat
tandır. Umumi kapının sağ tarafında 
dört menturi ayak üzerine bel ke
merleri ile çevrilmit üstü ahfap döte· 
meli ve kenarlan hendesi eıkal ile 

''Ulus,, un 
(BGfı 1. inci saylcula) 

söylediğimiz gibi bu (yay) ın so
nundaki ( y) konsonu ( z) ye ta
havvül ederek (yaz) kelimesi te
ıeldriil eder. 

Bunun sonundaki ( y) yerine 
( k) getirirsek (yak) olur ki hara
retin keskin surette tatbiki anla
miyle (yakmak) ao~unun esası 
ortaya çılmııı olur. 

Not: 2. -Yukandaki (aj +ay 
+ ay) ve (ay + ay) ıekillerinde 
iki (y) nin yanyana geldiii görü
lüyor. Fonetik eıaıına göre bun
lardan birini ( aj) diye almak İcab 
ettiğinden kelimenin asıl etimolo
jik ıekli ( ai + ay) dan ibaret o
lur ve (ğ) konsonu (y) ye tahav
vül eder. işte ( z • y) deği§İminin 
sebebi de bu fonetik icaptır. 

Sa~;/ 
Not: 3. - Arapçada (yaz) ye

rine kullanılan iki kelime vardır. 
Bunların biri, bizim buralarda da
ha çok bilinen ( •ayl ), öteki de 
• Osmanlı lehceainde yer tutma
mıt olan • ( kayz) kelimeleri
dir [2]. 

[2] 1. Essayf: bayi vezninde 
kayz manasınadır ki samimi sayl
tır. Havanın nihayet derecede ısı 
olduğu zamandır ki şemsin eset 
burcunda olduğu müddettir. AlA
kavlin bahar mevsiminden sonra 
gelen eyyama denir ki §emsin 
seretan ve eset ve sümbülede de
veranı hengamıdır. Türk1de (yaz) 

oyma korkuluklu bir müezzia mah
fili mevcuddur. Bilhassa bu mahfil 
döşemesi altındaki ah§ap tavan gayet 
kıymetli ve güzeldir. Camiin dahi
linde eski nakış ve yazılardan biç bir 
fey kalmamış olmaama rağmen bu 
tavanda elan eski türk nakışları gö
rülüyor. 

Camide tezyini unsurdan bilhassa 
istalaktitli tat mihrabın tarafeyninde 
ve mihveri istikametinde mevcud al
çı pencereler Sinan devri üstadlarını 
batıra getirmektedir. Umumi methal 
küçük murabba ve muatatil tablala
rın aralarına kubbeler konması ve 
geçmeleri suretile yapılmış olup mü
kemmeliyetini muhafaza etmektedir. 
Pencere kanadları üçer tabladan mü
rekkep olarak ve daha basit bir itçi
likle yapılmıt olmakla beraber ara· 
lıklan Ye teknik •aziyetleri itibari:rle 
Sinan demnden sonra yapılmıt ol· 
duldan kanaatini vermektedir. Pen
çerelerin demir parmaldıldan döYJDe 
tiirk parmaklıkları olup gayet giizel 
•e temizdir. 

Bu camiin diğer Sinan camilerin
den farkı minare Ye müezzin mahfi
line çıkan merdiven yollarının bir ga· 
leri vasıtasiyle birlettirilmit olması
dır. Bu suretle camiden açılan bir ka
pıdan hem minareye ve hem müezzin 
mahfiline çıkılabilmektedir. 

Minare yukarda zikrettiğimiz tat· 
larla ve ıa:ret mevzun olarak inşa e
dilmiş olan külah altındaki türk nit
leri sonradan dokunulmadığını göa.
termek tedir. Yalnız terefe altındaki 
İsf;alaktitler taıın biraz yumUJ&k ol
duğundan müruru zamanla erimittir. 

Son cemaat mahalline sonradan 
yapılmıt bulunan ahf&p ilave kaldı· 

rılır ve dahildeki sakil yazılar •e na
kışlar kazınarak eski nakışlar mey
dana çıkarılırsa Ankara S:nanın bu 
güzel eserini sinesinde taşımakla if
tihar edebilir. 

Mimar Necmeddin EMRE 

inkılab dersi l 
Prof. 1\fAHlUl'T ESAT 

BOZKURT 
Rahat.azlığı Jolayı•iyle Jün 
verememİf olduğu Jeuini bu-

l 
gün saat 11 .30 Ja '!ukuk Fa
külte•inJe verecektır. 
~ 

Dil Yazıları 
Bunlardan ( sayl) kelimesi iki 

tekilde mütalea edilebilir: 
1. Başındaki ( ı) elemanı sc:.ha 

anlamına gelen bir ek olmak üze-
re. 

il Batındaki ( ı) elemanı bir 
( ğ) den değitme olarak. 

1lk ıekli biraz aonra görmek 
üzere • ( kayz) kelimesinin ilham 
ettiii ·ikinci tekli (yaz) ve ( kayz) 
kelimeleriyle kartılaıtıralım [3]. 

(1) (2) (3) 
Yaz : ( ağ + ay + az ) 
Kayz: ( ak + ay + az ) 
Say/ : ( ağ + ay + af ) 

(1) Ağ, ak: hararet anlamına 
köktür. 

(2) Ay: her üç kelimede kök 
anlamını temessül ettiren eleman
dır. 

[3] Kayz sözünün (yaz) m ay
nı olduğu besbellidir. iki kelime
de tek fark baştaki kökün birinde 
(ğ) ve ötekinde (k) olmasrndan 
ibarettir. 

tabir olunur [Kamus tercümesi]. 
11. Elkayz: gayz vezninde yaz 

mevsiminin samim ve halis hen
gamına denir ki hararetin galeya
nı vaktidir. Ülkerin tuliıundan 
Süheyl yıldızının tuluuna kadar 
müddntit. Haziran ve Temmuz 
ayları olacaktır. Ve kayz mastar 
olur. Gün pek ısı olmak manasına 
ve mevsimi mezburda bir mekan
da mukim olmak manasınadır 
[Kamus tercümesi . 

ULU5 

• 
iÇ HABERLER 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Profesör Rak gidiyor 
lstanbul, 8 - Doktor Fahreddin 

· Kerim İsviçreli Profesör Rak ,erefi
ne bir akıam yemeği verdi. Profesör 
cuma günü memleketine dönecek • 
tir. 

İngiltere hava kurumu 
başkanının kızı 

lstanbul, 8 - lngiltere hava ku
rumu batkanınm kızı bugün hususi 
bir tayyare ile beraberinde kocası ol
duğu halde lstanbul'a geldi. Yann 
Balkanlar yoluyla Viyana'ya gide • 
cektir. 

Profesör Lonaş'ın 
tetkikleri 

İstanbul, 8 - laivçrede Bal tarihi 
tabü müzesi aziamdna Profesör Lo
nq pazartesi günü Ankua, Kayseri 
ve Sivu' da tarihi tabii tetkikleri y~ 
mak üzere latanbulclan hareket ede
cektir. Profesörün seyahati üç ay ka
dar sürecektir. 

Avrupaya giden 
talebelerimiz 

latanbul, 8 - Kültür S.kanb~
nm eski devirlerdeki orta .A.ya dille
rini tetkik icin Avrupava gönderece
ği on ~ talebe busriin Romanya va
puriyle hareket ettiler. 

Romen üniversitelilerinin 
bir teşebbüsü 

latanbul, 8 - Balkan üni • 
veniteleri talebelerinin dost mem
leketlerde kolay ve ucuz aeya
batleri ve kartılıkb yardımlar için ro
men talebelerinin bir tqebbüsü var -
dır. T fl§ebbüsü talebe birl:ği tetkik 
ediyor. 12 nisnnda lstanhula tekrar 
altmıf romen üniversitelisi gelecek • 
tir. 

Zeytinyağı fiyatlarındaki 

yükseliş 

latanbul, 8 - Ticaret boraasmm 
ne~rettiği son cetvellere göre zeytin
yağı fiatlannda geçen seneye nazaran 
yüzde seksen bir fazla yükseliş var • 
dır .. 

(3) Az, al: ( z) de bir ( ğ) veya 
( y) olarak alınırsa her üç kelime 
de tayin ve ifade edici ektir. 

Bu analize göre (yaz, kayz, 
•ayl) kelimelerinin üçü de hara
retin tecellisinin ifadesi anlamına 
gelmit olur 

Sondaki ekin konsonu ilk iki 
kelimede ( z) olarak alınırsa, 
( ıayl) kelimesinde saha anlamı 
eksik kalır. Bunu da bu kelime
nin öteki analiz ıeklinde buluruz. 

(J) (2) (J) (4) 
( ağ + as +- ay + af ) 

( 1) Ağ: Hraret anlamına ana 
köktür. 

(2) A•: Bu hararetin oldukça 
uzak bir sahaya yayıldığını gös
teren ektir. 

Bu (ağ -+ as) parçası (ay + az) 
şeklindeki (yaz) söziyle tamamiy
le bir mahivettedir ve her ikisinde 
de genis s~hada bir hararet anla
mı vardır. 

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

Kelimenin buraya kadar olan 
kısmını • vokalleri değiştirerek • 
şöyle de yazabiliriz: 

(1) (2) (3) 
( ığ +ıs + ığ ) 

Bu tekilde ana kök dütünce hu
··· ' A 170- len kelime ( ı1nğ = ıaı) ke
limesidir ki bütün Türk lehçele
rinde "sıcaklık'' anlamına kulla
nılan kelimedir. (Isınmak, 111t

mak, ''- ısıcak" iken hattaki voka
li dütmüt olan· sıcak) sözleri hep 
buradan üremittir. 

( 4) Al: Kelimeyi tamamlıyuı 
Ye iıimlendiren ektir. 

B. R. Peker gitti 
C. H. P. Gent:: Sekreteri B. Re

ceb Peker dün alqamki trenle latan
bula igtmiştir. İstanbul üniversitesin
de inkılap dersini verecek olan Peker 
in pazartesi günü ıehrimize dönmesi 
beklenmektedir. 

Belediyelerin hisseleri 
iç Bakanlık birinci kanun 1935, 

ikinci kanun 1936 ve tubat 1936 ay
larına aid yüzde on gümrük belediye 
hissesini belediyelere taksim etmİf ve 
bu hisseleri belediyeler bankası vası
tasiyle yerlerine göndenniştir. ---·-----
Muhtelit türk - fransız 

mahkemesi 
İstanbul, 8 - Muhtelit türk • fran

sız mahkemesi reisi ve azilan 14 ni
sanda lstanbula gelecekler ve 15 ni
sanda toplanacaklardır. Mahkeme • 
nin elindeki on iki itin bir hafta için
de biteceği umuluyor. 

Eski fransız elçisi 
latanbul, 8 - Eaki franuz elçisi 

veda için yann İstanbul' a gelecek ve 
Ankaraya gidecektir. Vedadan sonra 
doğruca yeni tayin edildiği T okyo'ya 
aidecektir. 

Moskova radyosunda 
türk gecesi 

lstanbul, 8 - Moskova radyosu 
ni~run 12 inci günü akf8111ı 8 den 
12 ye kadar devam etmek üzere Tür
kiye için hususi bir gece yapacaktır. 
İstanbul Sovyet Konsolosu o gece 
için gazeteciler de dahil olduğu halde 
birçok misafirleri davet etmiıtir. 

• İstanbul, 8 - Nisanın onuncu 
gecesi Sovyet Konsolosunun evinde 
baam ıerefine bir çay ziyafeti verile • 
cektir. 

• İstanbul, 8 - Yeni bulgar elçi
sinin önümüzdeki hafta içinde gele • 
ceği söyleniyor. 

• latanbul, 8 - Yann (bugün) 
Süleymaniye'de S:nan ihtifali yapı
lacaktır. 

• İstanbul, 8 - Üniversite tıp fa
kültesinin altı, fen ve dişçi fakültele
rinin dört sınıfa çıkarılacağı haber 
verilmektedir. 

(Ağ -L a• + ay + al = ağa
ıayal) teklinde ana kc'" kendisi
ni takip eden unsurla naştık
tan sonra baştaki vokal.e son ekin 
vokali de düşerek kelime ( ıayl) 
şeklini almıtbr. Anlamı, harare
tin oldukça genis bir sahada te
cellisinin ifadesidir. 

Ete 
Not: 4. - Fransızca (yaz) an

lamına gelen (ete) kelimesinin la
tince aslı ( aeıtaı) tır. Eski poro
vansal dilinde ( eıtiu) ve ( eıtat), 
İspanyol ve Portekiz dillerinde 
( eıtio), İtalyancada ( •tate) keli
meleri de hep bu aııldandır [ 4]. 

Bu sözlerin etimolojik tekille
rini altalta yazalım: 

(1) (2) (J) (4) (S) 

Ete : eğ + . + et + eğ +- • 
Aestas: a ğ + es + et + as (ğ) + . 
Estiu : eğ + es + et + iğ -1- uğ 
Estat : eğ + es et + ağ (5] f- • 
Estio : eğ + es + et + iğ + oğ 
S tate : ağ as + ::ıt + ağ [ 5] + eğ 

Di'Li' n hu kelimelerin hep bir ve 
hepsinin de (yaz), ( ı•ı) ve ( •ayl) 
ile bir bünyede olduğu göz önün
dedir. 

( 1 ) Ağ, eğ: Ana köktür. Anla
mı "hararet'' tir. 

(2) A•, eı: Hararetin oldu1tca 
geniş bir sahaya inti,arını ifade 
eden ektir. yalnız (ete) kelime-

[ 4] Dictionnaire etymologique 
de la langue lrancaise, par Oscar 
Bloch. T. 1 .• P. 274. 

[S] Buralarda ( ğ), aynı k.onso
nun tekerrürü yerine kai molmuş
tur. 

Bakanlar Meclisi toplandiı 
Bakanlar Meclisi dün öğleden 

sonra toplanmıştır. Toplantı geç vak· 
te kadar devam etmiştir. 

Türk -Alman ticaret 
anlaşması konuşmaları 

Türle • alman ticaret ve kliring an" 
laşması üzerinde konuşmalar Y•P
mak üzere Ankaraya gelen beyetle1 

delegemiz arasında, dün müzakere 
lere devam edilmittir. Konuşmaların 
1 O gün kadar süreceği tahmin edil .. 
mektedir. 

Göçmen işleri ve bir 
komisyon 

0q Bakanhimda, Bükret Elçimiz 
B. T annö'ftl''in de iştirik ettiği ba • 
kanbldararuı bir komisyon, Roınan-ı 
ya hülriimetiyle aöçmenler için yapı
lacak bir anlapMnm eaaalarmı hazır,. 
lumk üzere çalqmaktadn. Bu ko • 
miayonda cht, ekonomi, finans, iç ve 
aaibk blıbnhldan mümessilleri bu
hmmaktadır. -----

Buğday suiistimali 
tahkikatı 

Buğday suiistimali baklnndald 
dosyayı tetkik ebnekte olan Devlet 
ŞUrası suiistimal itine aid bazı nok .. 
talann etraflı sUJ'elte tahkik ~ 
sini Ziraat Bakanlığından istemiftL 
T ahkikab İatanbulda yaparak tehri• 
mize dönmüt bulunan Ziraat ~ 
kanlığı Müsteşarı B. Atıf yeni taJti. 
kat raporunu hazırlamaktadn. Rapo.. 
ru bugünlerde Devlet ŞU..asma vere
cektir. 

Arazinin acele tahriri 
1936 finans yıh batında başlıya..' 

cak olan arazinin acele tahriri içid 
Fmans Bakanhğı hazırlıklarma de · 
vam etmektedir. Bakanlık tahrir itleoı 
rinin ne suretle yapdac:ağı hakkmc:Li 
geniı bir talimatname hazırlanuıbrJ 

Adana tohum istasyonu' 
) 

direktörü 
Mmtakasmm pamuk işleri haklan. 

da bakanlığa malômat vennelc üzere 
çairılan Adana tohum ıalah iataaya. 
nu direktörü B. Rahmi tehrimize g_. 
lettk temaalarma bqlamqtır. 1 -sinde bu unsur düpnüf bulunuyor• 

( 3) At, et: Ana kök anlamını!( 
durgun olmayıp faaliyet ve nüfuıı 
halinde bulunduğunu göstere~ 
elemandır. 

( 4) A ğ,eğ, iğ: Umumiyetle ke
limeyi tamambyan, tayin ve ifa .. 
de eden, isimlendiren eklerdir. 
Bu rol (5) numaralı son ekle ya• 
pılan kelimelerde süje veya obje 
anlamiyle tefsir olunur ve o hal. 
de: 

(S) Eğ ,oğ, uğ: lıimlendiricl 
son ek rolünü görür. 

Görülüyor ki F rans12, Li.tin, 
Provansal, İspanyol, Portugal ve 
ltalyan denilen kelimelerin hepsi 
de "oldukça geniı bir sahada ha•' 
raretin faal bir tekilde tecellisi,. 
anlamında birleımektedir. Bütüıı 
bunlarda görülen ''•'' ler, (yaz.) • 
daki"z" ve "ı .. '' daki "••' den b&f" 
ka bir ıey değildir. Bu kelimeler.. 
de fazla bir eleman varsa o dl( 
faaliyeti gösteren "t" konaonu~ 
dan ibarettir. 1 

Dilimizin ( ı11tmalı) sözünde bQ 
"t'' unsuru da kelimeye dahil .,..ı 
lur. Bu halde yukanki kelimel&1I 
rin ilk üç cüzlerini (mi) ın ıu eti..~ 
moloHk •ekli ile mukayese ede~ 
sek birlikleri daha iyi görülür: 

(1) (2) (3) 
1 sıt : ( ığ + ıs + ıt ) 

B l üç eleman, yukarıki listen~ 
de ilk üç numarasınm aynı old*' 
ğu göz önündedir f6l. 

1. N. DiLMEN 

[6) "Yay .. ve "yaz" m mev~ira 

anlamlarından üreme sözleri de 
yarın analiz edeceğiz. 
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SON DAKiKA: 

sııllı tekliflerin,in 
nesrolundu 

Fran.sız 
metni 

Cenevre, 8 (A.A.) - Fransız mu
kabil teklifleri metni bugün Paris ga
~etelerine tebliğ edilecektir. Bu tek
lifler yirmi sayfadan mürekkeb ve i

ki vesika halindedir. 
Bunlardan biri "barış hareketi i

çin fransız cihazlama planı beyanna

mesi" başlığını taşımaktadır. 

Dört kısma ayrılmıştır ve 24 mad
aeden ibarettir. 

Birinci kısmı teşkil eden maddeler 
§unlardır: 

1. - Hak beraberliğinin tanınma-
sı, 

2 - Teahhütlere saygı. 
3. - Arsıulusal kanuna karşı u

mum tarafından gösterilmesi gereken 
saygı, 

4. - Bunun için gerekli garantiler, 
5. - Her hangi devlete hiç bir ta

hakküm hakkı verilmiyecektir. 
Muhtıranın ikinci kısmı, sıyasal 

tedbirler ba lığı altında olup şunları 

ihtiva etmektedir: 

6. - Kollektif güvenlik 

7. - Karşılıklı yardım, 

8. - Silahsızlanma, 

9. - Avrupa kuvvetleri, 
10. - Sulh için bir Avrupa tali ko

mitesi ve milletler cemiyeti çerçevesi 
içinde yalnız Avrupa işlerini görmek 

Üzere hususi bir komite kurulması, 
11. - Yirmi be~ senelik sulh, 
12. - "25 senelik sulh ile ilgili" 

karşılıklı yardım, 

13. - Arsıulusal bir kuvvet ku· 
ı-ulması. Bu kuvvet her memlekette 
bulundurulan ve motorlu kıtalarla 
tayyare kuvvetlerinden mürekkeb O· 

lacaktır. Bu kuvvet alakalı memle
kette bulundurulacak ve bir gergin
lik çıkarsn milletler cemiyeti konseyi 
emrine hazır tutulacaktır. 

14. - Silahların kontrolu. Bütün 

milletlerin silahlarını kontrol etmek 
Üzere bir komi~yon kurulması. 

Muhtıranın üçüncü kısmı "ekono

mik prensipler" başlığını taşımakta· 
aır. Bunun maddeleri şunlardır: 

15. - Bütün milletler tarafından 

el birliği yapılmaı;ı, 

16. - Mübadelelerin tanzimi, 

17. - Pazarları genişletmek yol

ları ve vasıtaları, 

18. - Mübadeleler için bir mah-

keme kurulması, 

19. - Para istikrarı, 

20. - Kredilerin teşmili, 

21. - ilk maddeler, 
22. - Sömürgelerdeki piyasalaı. 
Dördüncü kısım milletler cemiyeti 

çerçevesi içinde bazı ufak hükümleri ihti
va etmektedir. 

"Bir şubat tarihli alman muhtı. 

l'asına cevab te§kil eden muhtıra" i. 
ıimli ikinci vesika, Almanya'nın Ren 
bölgesini işgal hareketini haklı gösteı·

rnek için ileri sürd:.iğü noktaları cerhe · 
den fransız deliJlerini ihtiva etmektedir. 

Fransız mukabil teklifleri, umumi 
mahiyette kısa bir tebliğle bitmektedir. 

Paris, 8 (A.A.) - Fransız m:.ıhtı. 

rası, Fransa'nın, Ren bölgesinin İşgali 

neticesinde, arsıulusal kanunun hemen 
tatbikini temin edecek tedbirleri, arsıu
luı.al ihtilatlara meydan vermemek mak. 
aadiyle almaktan kaçındığını hatırlat

maktadır. 

Lokarno devletleri, yaptıkları teklif. 
lerde, almanların duygularını rencide et
memeğe çalışmışlardır. Fakat Almanya 
bu teklifleri alman şerefi bakımından 
kabulüne imkan olmadığını söyliyerek 
:red etmiştir. 

Muhtırada, Almanya'mn şerefine hiç 
1'imsenin dokunmr k istemediği ve k ?ndi. 
ıine hak beraberliği vermekten çekin
mediği söylenmekte ve Almanya'nın 

rni'letler cemiyetine girmeden önce ce
miyet statüsünün yeniden gözden geçi. 
ril nesini istediği ilave edilmektedir. 

Muhtırada, alman delegasyonunun, 
Versay'da, Ren bölgesinin askerlikten 
tecridine asla itiraz etmediği ve LokArno 
Pal.tının, Ren bölgesinin boşaltılmasın
dan sonra Almanya tArafıdan serbestçe 
İnı 'llandı~ı izah edilmektedir. 

it 

r,fohtır<)da deni: iyor ki: 
"I' 1 ..... - "\'nın 1-nrcketleri, ilerisi için, 

' ı bizi şü:>heve düşürebilir. 

, 
Çünkü, arazi hakkındaki bazı teah

hüdleı·i tazyik altında kabul etmek zo. 
runda kaldığını iddia edebilir. Alman
ya Dantzig, Memel, alman sömürgeleri 
meselelerini ve daha başka meseleleri u
yandırmak niyetinde midir? Almanya bu 
suallere açıkça cevab vermelidir. 

Fransız - sovyet paktının Loknrno 
paktı ile telifi mümkün olup olmadığı 
meselesinin La Hey divanına havalesini 
red etmesi, Almanya"nın haksız olduğu. 
nu isbat eder." 

Lokarno devletleri, Almanyanın 

hareketi neticesinde yeni uzlaşmaları 
konuşmaya hazırdır. Fakat konuşma
lar "emri vakilere" dayanamaz. 

Almanyanın yeni mukabil teklifle

ri, ancak, teahhüdlerine saygı göste

receğine dair inanca verdiği takdir
de nazarı itibara alınabilir. Ren böl

gesinin tahkimi meselesi Almanyanın 
kollektif güvenliği saymayı samimi 
surette arzu edip etmediğini bilmek 

hususunda tek tecrübedir. 
Alman teklifleri eksiktir, zira bir 

kollektif sisteme sokulamaz ve şarkta 
karşılıklı yardım ihtimalini bertaraf 
etmektedir. Fransa, garbi Avrupanın 
güvenliği, Avrupanın öteki kısımları
nın güvenliğinden ayrı tutmamakta· 

dır. 

Fransa, Almanyanın Cenevreye 

dönmesini görmekle bahtiyar olacak

tır. Fakat Almanyanın hareketleri, 

sonradan milletler cemiyetinden tek
rar çekilmek tehdidinde bulunmıya

cağını temin edemez. 

Yeni bir hakem mahkemesi kurul

masına clnir olan alman teklifi La 
Hey divanının kararlarını ve bizzat 
milletler cemiyeti konseyinin salahi

yetini açıkta bırakmaktadır. 

Silahsızlanma hakkındaki alman 

teklifleri kara ve hava kuvvetlerinin 

keyfiyet veya kemiyet bakımından 
tahdidinden bahsetmemektedir. 

Almanyanın, harbı İnsanileştirmek 

hususund.lki tekliflerine gelince, mÜ· 
tearrıza karşı yardım hu5uslarını tan· 
zim etmek suretiyle harbı imkansız 

kılmak daha tesirli olacaktır. 

Fransa, fransız - alman münase
betlerini düzeltmek teklifini reddet

memektedir ve bu gayeye varmak için 
mümkün olan her şeyi yapacaktır. 

MiJletler cemiyeti, halen, manevi 
silahsızlanmayı gerçekleştirmeğe ça
lışmaktadır. 

Fransa'nın, arsıulusal teahhüdle
rini tamamen saymasını temin etmek 
için andlaşmaların tekrar gözden ~c

ç:rilmesine hiç lüzum yoktur. Sulh, 
karşılıklı haklara saygı esasına daya
nan umumi bir el birliği ile temin e
dilmelidiı. Hiç bir devlet, anlaşmaz· 
lıkları ayrı ayrı veya kendi kom~ula. 
riyle halletmek hakkına malik olma
malıdır. 

Almanya, Avrupanın şimdiki sıya
sal statüsünü kayıtsız şartsız kabul ~· 
aiyor mu? Bu statünün karşılıklı ydr
Jım yolu ile korunabileceğini tasdık 

ediyor mu? Londraya verilen teklı f . 
)erde bu nokta sükütla geçiştirilmi~
tir. 

Tt•l•lifltır hmı.~eyce de 
gifriişiiln·eh 

Cenevre, 8 (A.A.) - B. Flandenin, 

fransrz barış- planının konsey ruzname

sine konulmasını Lokarno devletlerinin 

toplantısından sonra isteyeceği bildiril

mektedir. Bununla beraber fransız mah

filleri, planın müzakeresine ancak ma. 

yıs toplanma devresinde başlanılacağını 

sanıyorlar. 

Bir f r<msı:: gazetesinin nmlwbil 
f(•ldi/ft•r lwlrhmdaki fil.-ri 

Paris, 8 (A.A.) - Deha gazetesi, 

fransız barış planının bir mozaiğe ben
zediğini, zira, planda Fransanın son 12 
senedenberi cenevreye verdiği tekmil 

plan, proje ve takrirlerden birer parça 

bulunduğunu yazarak: 

''Hükümet, biraz daha fazla izah ve 
yaratıcı zihniyetle daha iyi ve daha a
çık bir proc-ram verebilirdi." Diyor. 

DIŞ 
lSPANY \ PARL\i\1ENTO

Sl Nl1~ HlR KARARI 

Cumur Reisi 
azledil • 

ı 

( Ba§ı 1. inci sayfada) 

murca hareket ve cumurcu sol partiden 
mürekkeb halkçı blok!ln verdiği 37 rey 
ile cumur başkanının parlamentoyu ka
patmak kararının yersiz bir hareket ol
duğuna karar vermişti. Parlamenton.ın 
bu luwarı üzerine, ana kanun:.ın 81 İnci 

madesi gereğince, c!lmur ba~kanı oto. 
matik .surette va:.:ifesinden çek'lıniş bu
lunmaktadır. Yeni cunı:ır başkanı se;i
minin 8 gün içinde il:.n olunması ve bu 
tarihten 30 gün sonra yapılması lazım. 
dır. 

Madrid, 8 (A.A.) - Cumur reisi B. 
Alkala Zamora'nın dün parlamento ta. 
rafından verilen karar gereğince az'cdiL 
diği ve B. Martinez Barrio"nun şim:li:ik 
cumur reisi seçildiği haberi bu sabah 
resmi gazetede çıkmıstır. 

Kl RUAYLARIN -------
GÜHf ŞMELERI 

Bazı ingiliz mebus!arr 
görüşmelere itiraz 

ediyorlar 
Londra, 8 (A.A.) _ Bazı par!amen. 

lo mahfilleri, kurmaylar arasında yapı. 

lacak görüşmelere karşı olan itirazlarını 
tekrar etmişler ve bu gör:!imelcre m;,ıhn
lefet etmek h-_ıs JSund.,lci azimlerini bir 
kerre dahcı bildirmişlerdir. 

İşçi partisinden B. F!eçer, dün öt;-
le<len sonra avam kamarasında B. Bnld
vin'e sordağu sualde bu görüşmelerin 
kurmıı.y tarafından hazırlanr.cağı hnk. 
kınc':t İnanca vermesini istemiştir. 

Baş baltan şu cevabı "ermiştir: 
"- Knbinc"nin bu zörüşmeleri çok 

dikkatle takibedeceğini esasen avam ka. 
marasında söylemiştim." 

B.ınun üzerine B. Fleçer şu s;ıali 

sormuştur: 

·•- lnciliz aslceri sırlarından hiç bir 
şey faşedilmeyeceğine dair bize inanca 
verebilirmisiniz?"' 

B. Ealdvin bu suale de şu cevabı ver
miştir: 

··- Ben subaylarımızı tanırım, ve 
böyle bir şeyin ihtimalden çok uzak 

olduğunu da biliyorum. Esasen kontrol 
altında bulunacaklardır." 

B. Vintson Çurçil: 

·•- Bir taraf esararını faş edecek, ö

teki taraf etmiyecek mi?" Sualini sor
mu~, B. Baldvin buna: 

"- Esrar kelimesinin bu meseledeki 
manasını bilmiyorum" cevabını vermiş. 
tir. 

ESKİ AL 11AN 

SÜMLR(; ELERl 

Morning Pcst Gazetesi 
diyor ki: 

··S()Mf RGELERIN GERt VE
RiL 'IE~l YENi iSTEKLERE 

YOL A(~.\C.\KTIR.:' 
Londra, 8 (A.A.) - Morning Post 

gazetesi, 1919 dan Önce alman sömür. 
gesi olan ve şimdi manda altında b ·Jlu. 
nan toprakların Almanya'ya verilmesi 
imkanı hususunda hükümetin aldığı ka
rarsız vaziyeti kaygı ile karşılamakta. 

dır. 

Bu gazete diyor ki: 

"Tanganika ve Kamerun Hindista

na ve Avusturalyaya giden yollarımızın 

kenarındadır. Ve bu bölgeler, savaşçı el

lerde korkunç bir tehdid olur. Böyle bir 
iade, kabul edildikçe fazlalaşacak olan 

isteklere yol açacak ve b:ınların sonu 
değil, başlangıcı olacaktır. Onun için, 

böyle bir iadeye imkan olmadığının ve 
her hangi düşünce ile olursa olsun Bri • 
t&nya'nın güvenliğini tehlikeye koyamı. 
yacağımızın daha ba~langıçta iken açık
ça söylenmesi bizce en makul hareket

tir." 

LER 
On üçler komitesi toplandı 

(Başı 1. inci sayfada) 

Roma, 8 (A.A.) - Stefani aJansı 
bildiriyor: Eskiden yapılan tecrübe
ler, Cenevre toplantılarının İtalyan -

habeş anlaşmazlığını halle muvaffak 
olamadığını gösterdikleri cihetle, Ro· 
ma mahfilleri 13 ler komitesinin bu
günkü toplantısına fazla bir ehemi
yet vermemekte ve onun alacağı pra· 

tik neticeler hakkında şiipheli bulun· 
maktadırlar. 

Roma, 8 ( A.A.) - Havaı; ajansı 

bildiriyor: Sıyasal mahfiller, N egüı.ün 
otoritesinin yok olduğu ve göl~eden 
ibaret bir iktidar mevkii ile konu§
malara girişmeğe imkan bulunmadığı 
dü~üncesindedirler. 

Bu mahfiller, Habe!ôİstandaki me~
ru menfaatlerin hepsine saygı göste
rileceğini, fakat be,ler rılanına, hatta 
Laval - Hor planına dayanan sulh 
tekliflerinin, ltalya tarafından hiç bir 
suretle göz önüne alınamıyacağını 

ilave etmektedirler. 

lı•/ıfrfi t,:UZ nll'!U!lesİ 
Cenevre, 8 ( A.A.) - B. Eden ta

rafından, İtalyanların zehirli gaz kul
l:\ndıklarma dair bugün 13 ler l<0mİ 
lesine bir muhtıra verilmiştir. 9 mad· 
delik olan bu muhtırada, lrnbeş h;füÜ· 

metinin, İngiliz, Nl)rvcç ve İsveç kızıl 
haç heyetlerinin, arsıuh•~ı\I hızı'h"c

tan iki doktorun ve bir İrlandalı dnk
torun verdikle:-i rapcr'ara ve y~pt k
ları tebliğ ere c::öre, italya:ılıırın ccp
he1erde 7.ehirli gaz kullandıklarının 

snbit olclıığu yazılıdır. 

r:. füle11i11 beyc•wıtı 
B. Eden söz alarak zehirli gnz k••l

lanmamak için İtalya ile Habeşistanın 

1925 de yapılan Cenevre anla~mnsı

nı imzaladıklarını hatırlatmış ve İtal

yanların zehir'i uaz kullanıp kullan· 
madı!darı keyfiyetinin, arsıulusal nnd
la~maların herhar.P.:İ bir değeri olup 
olmadığı meselesini ortaya attığını 
söylemiştir. 

B. E<len'in, mil'etler cemiyetinin bir 
mescJe hakkında kızılhaçtan her hangi 
bir haber alıp almadığını sorımısı Üzeri
ne komite bun:.ı öğrenmek için B. A ve
nol 'ü kızılhaçla temasa memur etmiştir. 

B. Flanden de söz alarak, habeı zu. 
tümleri hakkında ayni şekilde tahkikat 
yapılmasını istemiştir. 

Toplantı saat dörde bırakılmıştır. 

llulml/i bir J,·omisymı lmrulnuı
,.,,,,a /.-anır l'(•rildi 

Cenevre, 8 (A.A.) - 13 ler komi. 
lesi uLun gö:-üşmelerden sonra, İtalyan
lar tarafından zehirli gaz kullanılması 
meselesini konuşmak komitenin sala
hiyeti içinde olup olma<lığ'ını göz<len 
geçimek ıc-İn bir hukuki ko.alİ:>) on 
kurmağa karar vecıuiş.ir. 

13 lcr konıi:esi reisi B. Madariaga 
BB. Madarİ"~a ile Avenolün v 

ka· betm k5izin B. Aloizi ile teır.asa 

g ç.ne"erine karar veı ilıniş~ir. 
Komite yarın C.ğlcden sonra topta_ 

nacı>l<tır. 

lıalymılur ::ıdıirli gu:: işini 1.'l le

rirı .~ ılôldyeti dı~mda µi)riiyorlar 
Roma, 8 (A.A.) - Salahiyetli mah

fil'er, İtalyanlar tarafından zehirli gaz 

kullanılması meselesinin 13 l~r komi

tesine verilmesinden dolayı hayrete düş. 

müşlcrdir. Baradaki kanaate göre 13 ler 

komitesi yalnız habeş anlaşmazlığının 

halli imkanlariyle meşgul olmalıdır:. 

Sovyct -l\Io~·ol l{ar.~ ıl_d{lı }1ardım }lak:tınııı 
metni n esrcdilcli 

' 
Moskova, 8 (A.A.) - Gazeteler, 

Sovyet R:.ısya ile Mogolistan halk ca. 
m:ıriyetleri arasında 12 martta Ulanba
tor' da imza edilmiş olan karşılıklı yar
dım paktının metnini neşretmektedider. 

Protokolda, 1921 denberi ıovyetler 

birliği ile Mogolistan arasında başlıyan 
dostluk münasebetlerine dayanan ve u
zak şarkta sulh eserini muhafaza ve 
gelecekte daha çok kuvvetlenmesini is -
teycn iki hükümetin üçüncü bir hükümet 
tarafından yapılacak bir tecavüz takdi. 
rinde biribirlerine karşılıklı yardımtla 

btılunmak Üzere 27 ikinci teşrin 1934 
tarihindenberi aralarında mevcud olan 
·•gentlmen agreement .. i tesbit etmeği 

kararlaştırıp bu protokolü imzaladıkları 
zikrolunmaktadır: 

1. - Üçüncü bir devlet tarafından 
sosyalist sovyet cumuriyetleri birliği ya. 
hud Mogolistan halk cumuriyetleri top
raklarına karşı tecavüz tehdidi takdirin
de, sosyalist sovyet cumuriyetleri bil·
liği hükümeti ile mogolistan halk cum:ı. 
riyeli hükümeti, vakıt kaybetmeksizin 
vaziyeti birlikte gözden geçirmegı ve 
topraklarının güvenliğini temin için lü
zumlu olacak bütün tedbirleri alm'.lğı 

teahhüd ederler. 

2. - Akid taraflardan birine karşı 
askeri tecaevüz takdirinde, sosyalist 
sovyet cumuriyetleri birliği ve Mogolis
tan halk cumuriyetleri hükümeti, kar
şıl. klı olarak biribirlerine askeri yardım 
da beraber olmak üzere, her türlü yr.r
dımda bulunma ğı teahhüd ederler. 

~. - Sosyalist sovyet c:.ımuriyetlcri 
birli ği ve Mogolistan halk cu-

muriyeti hükümetleri şunu ta -
bii sayarlar ki, birinci ve ikin

ci ına<ldelertle yazılı teahhüdleri yerine 
~et;rmek üzere müşterek anlıışma üze-

rine Öteki tarafın topraktarıncıa bulunan 
kıtalar, ihtiyaç bertaraf olur olmaz, 

1925 de sovyet kıtalarının Mogol;stan 
halk cumuriyeti topraklarından çekildi. 
ği gibi, hemen öteki taraf da toprak

larından çıkacaklardır. 

4. - Bu protokol, rus ve mogol li. 
ııanlariyle iki nüsha olarak tanzim edil. 
miştir. Her iki lisan ile yazılmış metin 
de ayni huk .. k~ haiz:lir. Bu protokol, i:n. 
za taı·ihinden itibaren hemen meriyet 
mevkiine girmektedir. Müddeti 10 yıl. 

dır. 

l l'llİ pukı lwl.:hmcla lzı·t•stiywmı 
bir )"ClZt.<;I 

Moskova, 8 (A.A.) - İzvesfa 
gazetesi, Sovyet Rusya ile Mogol:s
tan arasında 12 martta imzalanan 
karşılıklı yardım paktından bahsede
rek, diyor ki: 

" Japon emperya!istleri Mançu?·o
ya yaptıkları gibi şimali Çin'de de 
bir "müttefik kukla devlet" kunnak 
ve buna dış Mogolistam da katmak 
istiyorlar. Binaenaleyh Sovyet Rus
ya Mogolistaniyle mezkfrr pakb yap
makla dost Mogolistan devleti nefi
ne olduğu kadar bizzat kendi müda
faası için de hareket etmiş bulunmak
tadır. 1921 de japonlarm yardımiyle 
beyaz rus çeteleri Urgayı işgal ettik
ten sonra Baykal gölü bölgesinde bir 
hücum yaparak Siberya demiryolu -
nu tutmak ve bu suretle Sovyet Rus. 
ya ile şarki Siberya ve Uzakşark 
arasını kesmek istemişlerdir. Dış Mo
golistanın Japonya tarafından işgali 
böyle bir tehlike doğurabilir. İşte bu
nun içindir ki, Sovyet Rusya dış Mo
golistanm istiklali ile bizzat kendi 
müdafaası bakımından alakalıdır." 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
nus vahası, sonra da iki Mısır vaha
sı; bunlar sözde hakiki vilayetlerdi, 
fakat kum ve çakıldan vilayetler. 

Bundan başka Somali yanında Cu\
baland ve han.sız Soma]isinden bin 
kilometre murabbaı ve Dudmerrah 
adacığı, üstelik demiryolunuzdan bir
kaç esham. Bütün bunlar arazi kırın
tılarıdır. Ve hiç bir kıymetleri yoktur. 
işte nihayet kendi kozumuzu kendi
miz pay ettik. 

Buda peşte 

c -

İtalya 
Le T emps gazetesinin başyaz.ısın

'dan: 

Hükümetlerin dikkati Ren mese
lesi Üzerinde toplandığı sırada, İtal

yanlar Habeşistandaki hareketlerini 
faal bir surette ileri götürmektedir
ler. Şimal cephesinde Mareşal Badog
'Jiyo kıtalarmın ilerleyişi bu son gün
lerde çok dikkate değer bir haldedir. 
İtalyanların, önünde, kendilerine yo-
lu kapayabilecek hakikaten ehemi
)'etli habeş kuvvetleri kalmadığı ve 
Negüs'ün büyük kuvvetlerinin bugün

kü hatların çok gerisinde bulundu- ı 
ğu sanılmaktadır. Bazı haberlere gö-

re kırallar kıralı, bizzat kumanda et
tiği 100.000 kişilik bir orduyu Soko
la garbında Aşiyangi gölü kenarında. 
toplamı§tır. Habeıler, italyanlara 
)'andan taan'U% ehnek için buradan 
harekete geçeceklermiş. Fakat işte 

haftalardanberi Negüs'ün buyiik öl
çüde bir hareketi ilan edilip durdu-

ğu halde habetlerden ehemiyetli bir 
askeri reaksiyona fahid olamıyoruz. 
Ya, ha beş kıralı, yıprandırma barbı· 
kla güvenerek, kıtalarmı kati bir har
ba sokmak istemiyor, yahut da, İtal
yanlar, hava kuvvetlerinin ve teknik 
:Vasıtalarının kuvveti sayesinde, ha· 
he§lerin taarruzunu önlemiye ve İn· 
ki§afma mani olmıya muvaffak ol
muşlardır. 

Muhakkak olan şudur ki, Mare§al 
Badogliyo, hareketleri durduracak O• 

)an yağmurlar mevsiminden Önce fe
tihlerini sağlamlaştırmak için taarru-
2unu hnlandırmaktadır. Şüphesiz ki 
bahar yağmurlarının başlamasından 

ve aynı zamanda on üçler komitesi· 
nin teklifi üzerine sulh müzakerele
rine girişilmesinden önce istedikleri 
yerleri filen işgal etmek italyanlarm 

çok lehine o]acaktır. Şimdi, son Tig

re zaferlerinden layıkiyle faydalan
'dıkları ve Sudan yakmmdan Ausa'ya 
kadar olan bir hat üzerinde cephele
rini genişlettikleri görülüyor. Garbta, 

Mareşal Badogliyo kıtaları Tsana gö
lü şimalindeki Gondar'a yaklaşmış

lar, cenubta Sokota'yı iıgal etmişler
öir; ve nihayet şarkta da, son tebli~ 
ğe göre, en güç bir bölgede 356 ki
lometrelik mesafeyi aşarak Ausa'nm 
göbeğinde Auaf nehri Üzerinde Sar
do'yu işgal etmişlerdir. Harrar'm tay

yareler tarafından bombardımanı, 
'.Au.sa sultanhğmm işgali, Condar'a 
yaklaşılması.. Sokota Üssünden cenu· 
ba doğru yeni bir blarrl1%a giri~mek 

imkinınm bel.irme5i, bunlar, soıı haf
talar zarfında İtalyanlar tarafından 

toprak üzerinde kazanılım~ neticele

rin ehemiyetini teyid etmektedirler. 
Mare~l Badogliyo kıtalarmın Gon· 

'dar ve Tsana gölü ciYaruıa doğru iler
lemesi Londra'da bazı kaygılar uyan· 
'dırmaktan geri kalamaz. Gerçekten, 
malômdur ki, 1906 andlaşmuı İngi
liz - Mısır Sudanı'na kom~u olan bu 
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ve Habeşistan 
bölgeyi İngiliz nüfuzu altına koym1q
tur, çünkü İngilizler Mavi Nil kay
naklarının herhangi bir yabancı el 
tarafından kontrol edilmesini önle
m~k istiyorlardı. ltalyanların Gondar 
yakınına gelmeleri, h<lbeş kavgasına 
hızlı bir son vermek için. İngilizlerin 
!ulha yanaşması neticesini vermiye

ceğinden korkulur. Diğer taraftan, 
Ausa sultanhğmm İşgali İtalyanlar 

için gerek ekonomik ve gerekse stra
tejik bakımdan çok ehemiyetlidir. 
İtalyanlar, Adal çöl bölgesini geçtik
ten sonra, şimdi, habeş otoritesine 
muhalif müslümanlar tarafından o
turulan zengin bir bölgede ilerlemek
tedirler. Yüksek Gamarri yaylasına 

kadar uzayan bu bölge Asab, Anko· 
ber ve Addisabeba kervan yolJarına 

hakimdir. Ausa'nın işgali, Danakili'
r.in fethini tamamlamakta ve şarkta 
Tigre'deki İtalyan mevzilerini ört
mektedir. 

Şüphesiz, İtalya, habeş seferine 
ba~larken kendine çizdiği bütün he
deflere henüz varmrş değildir, çünkü 
Eritre ile İtalyan Somalisi arasında 

doğrudan doğruya irtibatı tesis et
meye daha muvaffak olamamışbr; 

falt at şunu da tasdik etmek laznndır 
ki altı aylık sefer zarfında Mareşal 

Badogliyo'nun krtalan Tigre'yi, Oga
den'in şarkını ve cenubunu, yani son 

y;ırım asır zarfında habeşler tarafın

dan fethedilmiş olan vilayetlerin he
men ek.serisini fethetmişlerdir. ltal
yanlarm, askerlerinin güciyle zaptet

tikleri yerlerden çıkması mantıkan 

beklenemez; faka4 diğer taraftan, 
kavga ancak Milletler Cemiyeti esas 

ve çerçevesi içinde kati olarak halle
dilebilir. Sıyasal davanm çok nazik 
olduğu ve iki tarafın da çok fazla 
hüsnüniyet ve uzlaşma zihniyetiyle 

hareket etmeleri lüzumu ortadadır. 

Fakat vaziyet ne kadar güç olursa ol
sun, mahir bir diplomasi için tutula
cak noktalar arzetmektedir. ltalya
yı, petroldan, kömürden ve harb en
düstrisine lüzumlu maddelerden mah
rum bırakmak için zecri tedbirleri ge

nişletmek mevzuu bahsolamaz. Zec
ri tedbirlE:r sıyasası hakkında şimdi
ye kadar edinilmiş olan tecrübeler 

çok wnud kırıcı olmuştur, bu itibarla 
yeni tedbirlerle vaziyeti büsbütün 
vahimleştirmek tasarlanamaz. Bu tec

rübenin en kati neticeleri Avrupanm 

ııyasal vaziyetini bulandırmak. Stre· 
za cephesini bozmak ve Hitlerci Al· 

manya'ya, Lokarno andlaşmaslDJ yırt· 

mak iınkanını vermek olmuştur. Ha
beş dava.sının bal sureti, geçen eylul 

ayında beşler komitesi tarafından ya

pılmıt olan telkinler dairesinde ve 
Milletler Cemiyetinin çerçevesi için
de aranmalıdır. Eğer Negüa, söylen
diği gibi, İtalyanlara Tigre ve Oga
den'de bazı toprak ta'rizlerinde bu-

lunmaya ve İmparatorluğunun 

organize edilmesi ve modernleştiril

mesi için, Milletler Cemiyetinin kon
trolu altında bir milletlerarası yardı
mı kabule amade ise, Lava) • Hor 

teklifindeki prensiplerden ilham ala
cak bir uzlatma formülü bulunabilir. 
Y a.ğmur mevsimi yüzünden yakında 

hareketlerin durması, belki faydalı 

görüşmeler için zemin hazırlıyacak

tır. 

İtalyan· Habe~ 
lravgasında 

son • 
vazıyet 

La Republique gazetesinde Pierre 
Dominique yazıyor: 

Habetistandaki İtalyan hareketleri 
kati safhasına girmiştir. Negüs'ün, 
kendi muhafız kıtalariyle ve en iyi 
kuvvetleriyle Dessiye yolu üzerinde 
bizzat mağlubiyete uğramış olduğu 

ve İtalyan kıtaları merkezinin, ha
beşlerin umumi karargahı olan bu şe· 
hire doğru yürümekte bulundukları 

sanılıyor. Bununla birlikte, İtalyan or
dusunun sağ yanı Gondar'a ve Nil 
nehrinin cereyanını düzenleyen Tsa
na gölü kıyılarına vannıştır; sol ya

nı da, Assab'dan hareket ederek bü
tün Aussa ülkesini İfga) ettikten son
ra fransı.z Somalisi boyunca ilerle
mektedir. Nihayet cen~pta general Gra. 
ziya.ni, Harrar'ı şiddetle bombardıman 
etmiştir ki bu c1a, bu şehire doğru bir 
taa1T112 yapılacağını haber vermekte· 
dir. · 

Bunlar, İtalyan projelerinin dış 

alametleridir, fakat ltalyadan gelen 
resmi haberler, demiri sıcakken döv
mek istiyen Roma'nın, le "nde bulu

nan sefere bütün kuvvetiyle devam 
etmek niyetinde olduğunu gösteriyor. 

Çok iyi malı'.imat sahibi bir İtalyan 
bana şunlan söyledi: 

- Vaidlerle ve hatta müp!lem gö
rüşmelerle oyalanma.mıza müsaade 
etmek için deli C1tmalıydık , Zarlar atıl 
madığı müddetçe bu mümkündü. 
Harb kararsız r,öründüğu müddetçe 

bu olabilirdi. Fa.kat bugün iş işten 

geçmiştir . ._ Hem sonra, ikinci derece
de bir millet muamelesi görmekten 

artık bıktık. İngiltere düşünmedi ki, 
gem.ilerini kıyılarUDız önünde demir
lemiye yollamakla, bize, tıpkı Birle
şik devletlerin Kübaya yapabileceği, 

veya on dokuzuncu asırda Avrupa fi
lolarmm Türkiye ve Çine yaptıkları 
muameleyi yapmışbr. Evet, Habeşis
tana kal"§ı harb açmı§tık. Cenevrenin 

gözünde suçlu idik. Fakat şunu da 
hatırhyabiliriz ki bize her şey va· 
dedilmiş, fakat hiç bir şey verilme
mişti. Gerçi, bir köpeğe atılır gibi kü
çüsük parçalar önümüze atılmadı de
ğil: 1919 dan 1935 e kadar iki Tu-

- Fakat, dedim, nereye gitmek id

diasındasmız? 

- Adisababa'ya. 
Ve kendisine Negüs'ün müstakil 

bir hükümdar olduğunu hatırlatınca 

bana Fas Sultanından ve Mısır Kıra· 
hndan bahsetti. Bütün dünya gazete
leri tarafından yüz defa tekrarlan
mış olan söz dilimin ucuna geldi: 

- Fakat 1919 danberi Milletler 
Cemiyeti paktı var. 

- Oh, dedi, İş bundan ibaret kal
sın. Habeşistan üzerinde bimayemizi 
tesis ettiğimiz zaman Habeşistanı Ce
nevreden ayıracak değiUz. Hayır, ha
yır .•• Habeşistan orada kalacaktır. Böy
lece reyimiz ikileşecektir. 

Ve parmakları üzerinde sayarak 
ilave etti: 

- Avusturya, Maceristan ve Ar
navudlukla beraber küçük bir grup 
teşkil edeceğiz. Çünkü herhalde dik
kat etmiş olacaksınızdır ki, bayağı 

bir parlamentoda olduğu gibi Cenev
re'de de partiler vardır. Esasen, ora
da yedi reyi olan İngiltereyi taklid
den başka bir şey yapacak değiliz. 

*"* ·~ 
- Bütün bunları kabul edelim, de

dim, Avrupa hadiseleri çok vahimdir. 
. Mukadderatmız asıl Avrupada orta
ya konacak deği] midir? 

- Bugünden ilk veya sonteş.rine 

kadar Avusturyada hiç bir hadise 
geçmemesi daha iyi olurdu. Fakat bir 
şey olursa ne yapalrm; Brenner ge
çidinde, 1934 temmuzunda olduğu 

kadar kuvvetliyiz, ve esasen Avus
turyanm mecburi askerliği tekrar te
sis ettiğini haber almışınızdır. Unut
mayınız ki o bizim müttefikimizdir. 

- Ya Negüs size sulh teklif eder· 
se? 

Güldü: 

- ltalyanlar, daima dünyanın en 
ıyi diplomatları olarak şöhret almış
lardır. Eğer Negüs bize, para ve kan 
pahasına alabileceğimiz şeyi bedava 
verirse, tabidir ki, almamazlık etme
yiz. 

- Demek ki bir himaye veya. man
dadan daha aşağıya razı olıruyacaksı
nız? 

- Elli sen~ye yakın bir zamandan
l>eri kendileriyle andlaşmalar imza• 
lamış olduğumuz müslüm.an devlet

ler, işgal etmiş olduğumuz Tigre ve 
nihayet yaylanın geri kalan kısmında 
nüans farkları gözetmek şartiyle, ta
bii bundan aşağısına razı olmıyaca

ğız. 

O zaman büyiik tehlikeyi göster-
dim: 

- Ya f ngiltere? 
- İngiltere Kemal Paşanın önün-

de boyun eğmiş ve Boğazlan tekrar 1 
eline almasına ve Avrupaya dönme
sine müsaade etmiştir. İngiltere lran· 

1 

l\lilletlerarası sergisi 
Budapeşte Ticaert ve Sanayi Oda-. 

sının hazırladığı milletlerarası Buda 
peşte sergisi bu sene 8 mayısta açılaııı 
cak ve 18 mayısa kadar devam edeııı 
~kti~ t 

Haber aldığımıza göre bu sene ço! 
güzel hazırlanan bu sergiye, bütÜJ! 
macar endüstrisinden başka bir çoll 

yabancı devletler ve firmalar da gire• 
cek1er ve serginin zenginliğini bir kat 
flaha artıracaklardır. 

Yabancı memleketlerden Buda. 
peşte sergisini ziyaret edeceklere dö. 
viz, vize, otel ve lokantalarda, hamail\ 
tiyatro, ve eğlence yerlerinde esaalı 
tenzilat yapıldığı gibi nakil vasıtala• 
rında da yüzde 50 tenzilat vardır. 

Budapeşte'yi ziyaret edecek olan 
seyyahlar yalnız scrgıyı görmekle 
kalmayıp, Budapeştenin tarihi ve gil
zel yerlerıni gezmek fırsatını da el
de etmiş olacaklardır. 

Bütün bunlardan başka macar da
hisi büyük Frans Liszt için tertip edi
len °1.iszt senesi" dolayısiyle yüksek 
musiki şölenleri hazırlanmıştır. 

da gerilemiştir; Afganistanda geri· 

lemiştir, lrak'ın Türkiye, lran ve Af
ganistanla bir ittifak imzalamı:.sma 

göz yummuştur; İngiliz hamisi Hüse· 
yini Mekke'den koğmu§ olan lbnissu
ud'un önünde eğilmiye mecbur olmu~ 
ve onu Yemen kapılarında güçlükle 
durdurabilmiştir. fngiltere, donanmılll 
önünde titremediğimizi gördü. Bç.. 
yun eğecektir. 

*** 
Beni iyice ikna edememiş olduğu· 

nu göre!'ek devam etti: 
- "ikinci Empire" inizin politika• 

smı hatırlayınız. lmparatoriçeniz Ro· 
manm papaya aid kalmasında uırar 

ediyordu. Ve B. Ruher, mebuslar mec, 
lisinde, masayı yumrukhyarak: "Ro· 
mayı asla Piyemon kırallığma vermi· 
yeceğiz. Asla! asla! asla ! " diye 
haykırıyordu. 

"Biz o zaman Roma'yı şimdi Ha• 
beşistanr istediğimiz gibi is~iyorduk. 

O zaman Roma, birleşmiş ltaJyanrn 
sembolü gibiydi, şimdi Habe~istan 

imparatorluğun sembolü olduğu gibi. 
O zaman Roma'yı bize vermek şartİy• 
le sizinle bir ittifak yapmaya hazır• 
dık. Siz istemediniz. Nihayet Roma'
yı boşaltmaya mecbur kaldınız ve İt• 
ti fakı da elden kaçırdınız. im para to• 
reçinizin Roma politikası, size Alsu
Loren'e ve 5 milyara maloldu. Üste
lik de kırk dört sene müddetle A vru
panın büyük mağlubu sayıldmrz. 

Kendine dost edinmesini bilmek la
zımdır. Bugünkü ltaJya 1870 in ltal

yaa değildnr; ve unutmayın ki onun 
yardımı kati neticeyi belirte~ektir. 

- Bu a~ikardır, ddim. Ve biz u
zun :ııamandanberi bu gazetede bunu 
söyleyip d1Jl"uvoruz:. 

- Şu halde neden zecri te..ı.._: •. 'e· 

rin kaldıra imasını istemiyoraun••..,.? 
- Yalnız değiliz de onrlan. Bir ka

nuna riayet etmek feaahhücfüne evel· 
ce girişmiş bulunuyoruz. Ve bu i~te 
imzamızla bağlıyız. Tıpkı sizin gibi. 

fJ\lJ ANKARA 

terilrniş oldu. Artık padişah politikasının 
bu milleti nerelere götürdüğü anlaşılmıştı. 
Artık sabit olmuştu ki, memleketin İstan
bul'dan idare edilmesine imkan kalmamış
tır. Çünkü İstanbul'da müstakil bir hükü
met değil, dü~rnan süngülerinin tehdidi al
tında bulunan bir padişah ve bir kabine var
dır. 

gı ve teminine çalıştığı da bundan ibaretti. 
Artık büyük koruyucu, gemileri, topları ve 
süngüleri ile ortaya çıkmıştı. Şimdi artık bu 
büyük koruyucuya ispat etmek kalıyordu ki, 
padişah kendisinin sadık bir hendesi ve 
müttefikidir ve Anadolu'daki asi millete kar
şı mücadele etmeğe elinden geldiği kadar 
iştirake amadedir. 

düşmanı olmuştu. Padişahın ortadan kalk
ması lazımdı. Ortadan kalkacağı gün, Türk 
milletinin kendi·haklarmı geri ala.cağı gün
dü. Fakat bunun henüz sırası gelmemi .. ti. 
Nazari bir beyanname, sarsıntılar yapabilir
di. Türk milleti henüz her şeyi bütün açık
hğı ile göremiyordu. 

Ya.zan: Noırhm van BISC HOF F 
Türkçeye çevucn: Burhan BELGE 

İşte bunun için, mart ayının 16 mcı günü, 
garb parlamentolarından Türk taleblerinin 
demokrasi prensipi namına kabul yerine, 
ingiliz gemilerinden İstanbul'a bir işgal 
kuvveti çıktr ve müdafaasız şehirde bir ta
kım zalimane hareketleri de ihmal etmiye
rek eline geçirebildiği liderleri ve mebusları 
Malta'ya sürdü. 

Bu suretle, Entente devletleri tarafın
Ôan guya cihan harbında zafere götürülmüş 
olan demokrasi prensipi ve milletlerin ken
di haklarım kendileri kararlaştırması hak
kında, cidden güzel bir örnek gösterilmiş 
oldu. 

Eadise, umulduğundan çok daha mühim 
ve ağırdı. İngiliz idaresi altında bulunan 
müttefiklerin eline düşüldüğü takdirde, 
Türk milletini daha nelerin beklemekte ol
duğu, Türk milletine bu suretle açıkça gös· 

Eğer kendi haysiyet ve vazifeleri hak
kında padişalun uf ak bir idrak hissesi olsay
dı., yapılan şeyi şiddetle protesto edecek ve 
bir~ok mebuslar gibi ingiliz karakollarının 
arasından sıyrılarak Anadolunun hürriyet 
ve istiklal yollarını Mustafa Kernal'e doğru 
tutamadığı takdirde, kendisini ve hüküme
tini. gidip harb esiri olarak ingilizlere tes. 
lim edecekti. 

Padişah, böyle bir şey yapmadı. Mütare
ke şartlarına dok.unulduğwıu ileri sürerek 
üstünkörü bir protestoyu kili gördü. Ve 
içinden, sevindi. Çünkü artık ingilizler, Tür
k.iye işlerine karşı iyiden iyiye angaje ol
muşlardı. Herhangi bir milli isyana karşı 
koyacakları, artık tabii idi. Ve bütün bunlar
la, kendisini yani padişahı korumak istiyor
lardı. İşte, padişahın kurbağa görüşü, ona 
bunları gösteriyordu. Şimdiye kadar istedi-

Hemen Damad Ferid tekrar Sadrazam 
tayin edildi ve bir fetva ile Mustafa Kemal 
din düşmanı ilan edildi. Evet hatta idama 
mahkfun edildi. Ve "Kuvayi inzibatiye" 
adı altında Ankaralı asiyi tenkile memur 
bir ordu teşkil edildi. 

1920 de kararlaşan "Milli Misak", mille
tin en büyük kısmmrn iradesine dayanıyor
du. Padişah ise bu misak ile alakadar her 
türlü milli hareket. \le mücadeleye girişmiş 
bulunuyordu. Fakat bu mücadele çok hazin 
bir netice vermekten bir adım öte gideme
di. 

"Kuvayi İnzibatiye" ilk karşılaşmada eri
yerek Mustafa Kemal'i mahkfun eden fetva 
hiç bir iymanı sarsmağa muvaffak olamadı. 

Mustafa Kemal için ise, artık son kozu 
oynamak sırası gelmişti. Padişah düşman 
saflarına geçmişti. Bununla Türk milletinin 

Hadiselerle insanların olgunlaşmasını, 
tutulan yolda sonuna kadar yürümesini temin 
etmek lazımdı. Bu yol bir gün, hadiselerle 
insanları ancak Mustafa Kemal'in tasarla· 
dığı noktaya çıkarabilirdi. O noktada ise, 
Mustafa Kemal'in teklif edeceği tarzı hal· 
den başka bir tarzı hallin bulunmasına im· 
kan olamazdı. o anı ve o noktayı beklemelt 
laznndı. 

Böyle bir tarzı halli, önceden hazırla

mak, beklenmekte olan politik ve askeri 
muvaffakıyet1erle tacil etmek, doğru idi. 
Fakat onu sırasız teklif etmek yahut mille
te zorla kabul ettirmek, doğru değildi. Mus
tafa Kemal'in düşündüğü tarzı halli yegane 
tarzı hal, vaziyetin sarahaten emrettiği tarzı 
hal, hadiselerin tabii bir neticesi olan tarzt 
hal tesiri yapmalıydı. 

(Sonu var) 
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iTALY AN. H ABES HARBi 
' 

İtalyan kabinesinin 
ani toplantısı 

böcekçiliğini yaymak için Tarım ipek 
Bakanlığının Negüs kurtuluş için son hamleyi yaparken 

İtalyanlar da ilerlemeğe devam ediyorlar 
( Bafı 1. İnci sayfada) 

lan İtalyan kolları Deasie'den 125 
kilometre kadar uzakta bulunmak
tadırlar. Bu bölgede bulunan bü
tün habeş kuvvetleri g~ri çekildi
ğinden bu şehrin ita yanlar tara
fından işgali muha:c:ca!ı: g.>rülmek
ted;r. 

kat bir gecede iki defa uyandırdı
lar ve dıprıya çıkararak kurıuna 
dizileceğimizi söylediler. Daha 
sonra bizi Massaneaya götürerek 
canilerle beraber hapsettiler ve 
Dessie bombardımanı hakkında 
sahte vesikalar imza etmeğe mec
bur ettiler.,, 

ltal:yanların geçen halta aldıkları Gondar ,.,.,.;,.,ı.,. Wr ....... f 

Roma, 8 (A.A.) - Ancak cu
martesi günü toplanmaıı gereken 
kabine bu sabah ini surette top
lanmıya çağnlmııtrr. 

Roma, 8 (A.A.) -Kabine top
lantısından sonra çıkarılan resmi 
tebliğe göre B. Musolini ıu beya
natta bulunmuıtur: 

"- Sömürgelerimizin güvenliği 
ancak habeş kuvvetlerinin tama
men yokedilmesiyle temin oluna
bilecektir ki, bu it de hemen he
men baıanbnııtır. İtalya 13 lerin 
İsteğini kabul elmittir. Doğu Af
r"kadaki kuvvetlerimiz tam olarak 
r ?vcud olduktan halde ana va
tandaki kara, deniz ve hava kuv
vetlerimizin hazırlığı gittikçe ar
tan bir hızla devam etmektedir.,, 

Kabine, hava kuvvetleri için 
mecburi askeri hizmet uıulünün 
kurulmasını kabul elmittir. 

Tarım Bakanlığı, orta Anadolu 
yaylasında ipek böcekçiliğini t~vik 
ve bilhassa Ankara havalisin
de bu ziraatin kökleşmesini te
min için, mütehuaıunın yaptığı tet
kiklere iatinad ederek bir program 
tesbit etmit ve bu seneden itibaren 
fili tecrübelere f>atlamqtır. 

Bunun için Şarköyde Eriklice' de 

Gündeük 

1TAtYA - HABEŞ OAVASI 
CENEVREDE 

( Ba~ı 1. inci .aylada) 
ları arasında, ıu manayı da çıka
ranlar oldu: 

Almanya on üder komitesinin 
ltalya - habeı ihtilafına nihavet 
verecek formülü bulacağ:nJRn 
korktuğu icin derh!\l emrivakii 
ya!">maya karar verdi. Almanya, 
İtalvc - habeş harbı çıkhP,ı gün
denheri İntizar veziyef nde idi. 
Bu halden İstifadeyi dü!lünüyor-

Negw yeni bir ordu lıalyanlar mtukeden geçen LordJar kamarasında du. Sulh ihtimalleri belirdiği içm 
kurmaya (alıııyor bir gms kullanıyorlar Londra, 8 (A.A.) _ Lordlar ka- bu fırsatı da kaçırmak iıtemedi. 

Deaaie bölıeıindeki habq kuv- Adisababa, 8 (A.A) - Royter maraunm toplantıamda aöz alan Lord Belki alman hareketi ile ltalya 
!etlerinin batında bulunan veliaht, muhabiri bildiriyor: Halifaka İngilterenin aıyuaamm, ba- - habq harbı arasında hiç bir miı-
llDJ>aratorla bulutmak için ıimale Buraya gelen ve henüz teyid rıt için çahtan herkese yardım etmek nasebet yoktur. Şuraıı muhakkak-
lloğru yürümektedir. imparator, edilmiyen bazı haberlere ıöre, oldaiunu, aulb için yapılan bütün tek- hr ki Almanyanın bir ay evel yap 
)enilmif olan ordu artıkları ile ta- en modern gaz maskelerine bile liflerin halisane bir incelemeye tabi lığı emri vaki ltalyanın i,ine çok 
ze kuvvetleri birleıtirerek yeni nüfuz eden yeni bir zehirli gaz i- tutulacağını ve ihtiyatı elden bırak- elvermiştir. Avrupa devletleri, 
bir ınüdaf aa ordusu kurmağa ça- talyanların şimal cephesinde mu- maksızın sulha erişmek için hiç bir Ren mıntakasının askerilestiril-
lrtacaktır. zafferiyet kazanmasını çok fazla gayretin ihmal edilmiyeceğini anlat- mesi üzerine meydan" P'elen buh-
Baıka bir İtalyan kolunun Mag· kolaylaştırmıştır. tıktan sonra, İngiliz hükümetinin Ha- ran ile mcsgul iken ltalya asker-

da.Ia üzerine yürüdükleri söylen- Bu gazla zehirlenenlerin göz- beşistan hadiselerinden mesul oldu- leri Habesistan ii'7.erine hzvikleri-
nıekt d" it 1 l ·ı 1 mekle lerı"nı·n ko··r oldugu-, ba•larının son d n· a t d J H b d 1 e ır. a yan ar, ı er e T ğunu re dederek demiştir ki: ı r ır ı ar. a eş or 'l arının 
oldukları yerlerde, ehemiyetli mik- derece şiştiği ve yirmi dakika can "- Bu harba engel olmak için tek ll"tıkave.ıneti büsbütün kırılmı! de-
darda levazım müsadere etmekte- çekittikden sonra öldükleri söy- çare, İngiltere . İtalya harbına vara· ğ-i)ee de italvanların son ay zarfın-
dirler. Bu levazım arasında, Adis- lenmektedir. cak bir tedbir olabilirdi.,, Jaki muzafferiyetleri. kendilerini 
•Laba ile muhabere ve muhtelif Kont Ciarıo bir keşif ll(llŞH yaptı Lord Halifaks'dan sonra söz alan bir taraftan Tsana gölü mıntaka-
h Hgderdeki kuvvetleri idare et- H h · r d - h k sına getı"rmı"ş, dı· ·•er taraftan da a k Asmara, 8 (A.A.) - avas a- atıp er en çogu Almanyaya n sız .. 

" için İmparatorun kullandığı k d ı ı b Habe~istanın denı"zle b1"rı"cı"k bag-ı k J• ansı hususi muhabiri uman an muame e yapı dığı düşüncesinde u-
Ç'; uvvetli bir telsiz istas}ODU Ciano'nun idare ettiği bir tayyare lunmuşlar ve kurmaylar arasındaki olan demirvoh•na vaklaştırmıstır. 
"•rdır. ile Dessie bölgesi üzerinde bir u- görüşmelere muhalif olduklarını bil- Son a•1 zarfındaki İtalya 7.aferi Ce-
Ogudenclc yağmru lur buşlumış. çuş yapmış ve altı saat içinde bin- dirmişlerdir. Hatiplerden bazıları Al· nevrede toplanan on üçler komi-
Bu tesisatın İtalyanlar eline geç- ikiyüz kilometre mesafe aşmıştır. manya ile Fransa arasında İngiltere· lesinin vazifesini bir noktadAn ko-

ınesi şimal cephesi hakkındaki ha- Koramdan Dessieye kadar olan nin iıtirakiyle bir uzlaımaya çalıııl- laylaştıracak, bir noktadan da zor-
heı haberlerini seyrekleştirecektir. bütün yol, hatta daha ötesi ital- ması lüzumunu kaydetmiılerdir. laşhracaktır. 
l a!"..a gölüne varmış olan İtalyan yanların önünde tamamiyle serft Dış bakanlık müateıan Lord Sten- Malumdur ki on üclor kom••"!-
lcuvvetleri timdi cenubu şarkiden best görünmektedir. Yalnız Dessi- log, Ren meselesinde ehemiyetli olan si. üç roktanın teklifi jl.,. mükel-
\'e Debratabar'a doğru yürümek- eden önce aşağı yukarı be! yüz ki- noktanm andlaşmaların mukaddes tu- leftir: halvanın serefi. Ha~ista-
ledirler Sanıldığına göre bu kol- şilik bir habeş grupcna raslamış- tulup tutulmıyaca{?mı bilmek oldu- nın istiklali ve milletler cemiyeti-
lar Deaaie ve Magdalla üzerine tır. Bu grup tayyareyi görür gör- ğunu söyliyerek, ileride böyle yapıla- nin haysiyeti. 
Yürüyen kuvvetlerle huluımak mez dağılmı,hr. Asmara'dan itiba- caksa, çürük temel üzerine bina ku- Afrikadaki harekat baflıyaca-
hedefini güdmektedirler. Ogaden ren tayyare, Makalleden sonra Me- rulmuf olacağını anlıttmı§ ve B. Ede- ğı sıralarda Sinyör Muaolini bira-
bö'lgesinde tiddetli yağmurların nelik yolunu takibetmiştir. ltalyan nin güven hissinin geri gelmesi için merikan gazetecisine demittir ki: 
)ağdığı haber verilmektedir. Bu askerlerinin vardığı Kobba'dan çalıştığını il~ve etmil'tir. _ Habeıistan gümüt tepsi i-
Yağrnurlann General Grazianinin sonraki bölıe gayet zengin, Yetil- çinde bana verilse de almam. Ben 
taarruzunu geciktirmesi ihtimali lik dolu, çok sulak ve adeta düz- tRA~ EIJÇtLERl ARASI DA Habeıiıtanı fethedeceğim. 
,.ardır. İtalyan tayyareleri bu ara- dür. Kobba'dan Galimar çayı ıeç- DEGIŞIKLIKLER Binaenaleyh bu noktadaki ftal-
:• Raa Naıibu ordusunun müstah- mektedir. Etrafı ekilmiş çok tteniş Tahran, 8 (A.A.) - lranm Ro _ ya emelleri tatmin edilmit de-

ern yerlerini ıiddetli bir bombar- ovalarla çevrili bir çok küçük ka- ma elçisi NutireYan Sabahbodi Moa- mektir. Fakat ortada bir de emri-
dıftlan albnda bulundurmakta- saba vardır. kova elç:ı:::.ine ve Berut General kon- vaki vardır: Laval - Hoare teklifi dırlar. ...._ ela y 

llnııınıi Me/erberlik sayesinde lıa- ıolosu Hamid Sayah U'fOva el - ile bile ltalyaya verilmiyen mühim 
Esir düıen iki doktora be., orduıu bir nıi•li artacak çiliğine tayin edilmqlerdir. bazı topraklar ltalyanın itıali al-
italyanların vaptıkları tına girmiştir. T sana gölü mınta-

., Londra, 8 (A.A.) - Habeşiı- \J k k b 
Adisababa, 8 •A.A.) - Roy- , ı·ç Bakanlıgr mer ez asına doğru yürüyüı u mınta-t \ tan ın Londra elçiliği ileri gelenle-

er AJ. ansı bildiriyor: kadaki inıiliz menf aatlerile ali-rinden biri dün Adisababada çıka- k"l" t 
. Habeı kızılbaçında çalışan rılan ve eli ıilih tutan herkesi ıi- teş 1 a 1 kadar bir vaziyet meydana getir-
ilci Polonyalı doktordan biri olan lah altına çag-ıran umumıA ••fer- rk kil mişti. Gerçi 1talya İngiliz nüfuz 
'1 k · "b · B 1 b d k" k 1 - lr Bakanhğı me ez teş atında -'--- hakk d t ·1 L a sımı aı e an, ura a ı ızı - berlik emrinin, Negüs ordularının yapdacak değişiklikler hakkında ha- mıntAJUUJı ın a ngı tereye 
aç idaresine bir mektup gönder- bu günkü mevcudunu bir mialine • • b teminat vermiıtir. Eaaaen ltalya, 

~İttir. Şubatta Amba-Aradam'da k · zırlanan kanun proıesı ugünlerde Habes.istanda 1906 mukavelesiyle 
•·ı çı aracağını söylemiıtır. n-.. 1...1.. h- olacaktır Ye · ·~ Yanlara esir düıen doktor Mak- D4lfVDAan ga sun · nı Ya- tasrih edilen İngiliz menfaatlerine 
••nıibai, hu mektubunda, kendiıi Gallulılar Negüs'e karşı ziyetin icabettirdiji tahsisat 1936 asla halel gelmiyeceği hakkında 
\'e ak d d kt M d" k'" l büdceaine konulmuttur. Evvelce I h .. .. r a aşı o or e ıns ın llyaklanmış ar ı:.:::.!_ ngiltereye i tilafın baıındanberi 
olurnle tehdit edilerek aahte bir yazdığımız hukuk ınütavir..qsindeki teminat vermektedir. Fakat ltal-
\'e "k · k b · · d Roma, 8 (A.A.) - Mareşal Ba- değişiklik, projeden çıkarılnuıbr. 
lr İd a ımza etme mec unyetın e doglio bildiriyor: ya ıilablarının muzafferiyetiyle 
e:C .. •kllannı )yazmaktadır. Doktor Deui yolları üzerindeki Galla- Vakif yerleri ve meydana gelen emri vaki kartı-

um e tun an yazmaktadır. lı halk Negüae karşı isyan ederek 11nda hem Habeşistan, hem de 1-
Deas~ yeniden bombardıman kaçmakta olan orduya ehemiyetli belediyeler talya tarafından kabul edilebile-

edildi zayiat verdirmektedir. Gondar, Sa- Bazı belediyelerin kanunsuz ve cek bir formül bulmamn düne na-
L Adiaababa, 8 (A.A.) _Bu a- mien ve Volkait mıntakalarmdal usulsüz olank nkıf yerlerine teca _ zaran daha ziyadedzorlattıiını da 
~lı. yedi İtalyan tayyaresi Deuie- bir çok tefler baıeimektedir. t- vüz ettikleri anlqıldığmdan bundan İtİr.l\f etmek lazım ır. 
)ı tıddetle bombardıman etmiftir. gal edilen bütün yerlerde itler nor- böyle bu gibi hallere meydan veril _ Diğer taraftan ltalya - ha.bet 
~~~bardımanda 12 kiti ölmüı,32 mal bir tekil almıştır. memeaini iç Bakanlık valiliklere bil- davaaınm müzmin bir mHele ha-
••tı Y•ralanmııtrr. • --- dinniftir. linde sürüp gitmesini de kimse is

t .. "1emektedir. Bir defa bu vaziyet 
noktorlara imzalattırılan Kasırganın plançosu Karacabey harasındaki Milletler cemiyetini ltalyanın yar-

stihte "esika dımından mahrum etmektedir. 
" - 404 ölü, 1800 yaralı kurs ı d "k ı ı 3S SeyYar hastanede bulunan Zecri tedbir er evam ettı çe ta • 
Yaralı ile esir düttüjümüz za- Atlanta - Amerika, 8 (A.A.} - Karacal.ey hara.unda açılan birin- ya hanım, sağlamlqbnlması kin 

~lllı, İtalyanlar bizi fırka karargi- kuırga sebebiyle ölenlerin timdi- ci ıuni tohuml~ kursu işini bitir- milletler arası hayatında faal bir 
·~ ıötürerek hakkımızda çok ye kadar yıkıntıların altından çı- mit ve ikinci devre çahımağa batla- rol oynamrvacağınr bildirmiAtir. 
t·~~~Ji ve mütecaviz bir ıekilde karılan cesedleri 404 Ü bulmuttur. mııtır. Sonra bu davanın devmaı, Ren 
~çaet ettiler. ltalyan askerleri 1800 kadar yaralı •ardır. meselesinde görüldüğü gibi, yeni 
2.!Zl .Yere çömelterek habet usulü Kasırgadan harab olan bölge yeni bir takım davaların doğma-
" llacırlediler. Bundan sonra bir dı- timdi de feyezan tehlikesi altında Yazılarımı.sın t;okluiundan ama aebeb olmaktadır. Bunun i-
d~'.tibine götürüldüm ve kurtuna bulunmaktadır. Georgie hüküme- "Topyekun lıarb'' tefriluımı:n bu çindir ki on üçler komitesinin, bu 
d ~ ınekle tehdit edildim. Bura- tinin timalindeki ve Korolin bükü- Ö defaki Cenevre içtimaında, İtalya 
24an Makalleye götürüldük ve bizi metinin cenubundaki nehirler bir ı gün l;oyanuulık. zür dileriz. 1 . habes davasına nihayet vermek 
Lia •aat a~ bıraktılar. Daha ıonra çok yerlerden lafımı ve 20 hin ki- "Evlilik ve iJıesi'' tefrikamız, için elden gelen her ıeyi yapması 

e Yatacak yer gösterdiler. Fa- fİ yurdsuz kalmlfbr. 6. ıncı şay/adtMJır. beklenmekte • • 
L_ ______ ~--------~~--~--------~----;..:.._----------~~~ 

aldığı tedbirler 
kurulan "ipek böceği tohumu İlti5ı 
sal evinde" tohum yetiftirilmektedir.ı 
Burada Yetİfen ipek böceği tobumJa. 
n, muhtaç çiftçilere, parasız olarall 
dağıtılmaktadır. Bu yıl, 1200 kutu 
tohum istihsal ediJmit ve bunlardu1 
340 Anbra, 300 Trakya, 150 Bur
sa, 50 Kütahya, 50 Denizli, 40 O.
maniye vilayet ve kazalarına ve geri 
kalanlar muhtelif ipekböceği istihsal 
mmtakalanna tamamiyle tevzi edil
miştir. 

Tohum istihsal evinin yetittinfiil 
tohum mikdannm arttınlınuı İçİll 
tedbirler alınmaktadır. 

Bartında Atatürk günü 
Bartın, 8 (A.A.) - Atatürk gü • 

nü dolayıaiyle şehir bayrakla.da do ;ı 
nablmqtır. Bu gece fener alayı yapı
lacaktır. Halkevinde genel bir top. 
lanb yapılacaktır. Program çok ZeQo 

gindir. 
Belediye tehrin elektrik te.iaall 

için eksiltme açmqtır. Ketif bedel 
35419 liradır. 

Bir zelzele hissedildi 
lıtanbal, 8 (A.A.) - Ruatha• 

neden tebliğ edilmitir: 
Bugün saat 6 yı 18 dakika 25 

saniye geçe İstanbul raaathanesi1 

merkez üstü lıtanbuldan 380 kilo
metre uzakta olduğu sanılan kuv• 
vetlice bir zelzele kaydetmiştir. 

*** 
Sofya, 8 (A.A.) - Bu aabali 

saat altıyı 17 geçe Bulgariatanın 
cenubunda ve cenubu garbi•inde 
bir zelzele olmuıtur. Zelzelenin 
Sofyanın cenubunda, 180 kilomet
re uzaktadır. Burasının serez ol
ması ihtimali vardır. Bulgaristanda 
hiçbir hasar olmamıştır. 

İzmirde bir tren kaza ... r 
lzmir, 8 ( A.A.) - lzm ·-den Ala

ıehre gitmekte obn katar Bayraklı 
ile Salhane arasında bir kaza geçir • 
mi,tir. Yolun bu kısmında tamirat ile 
meşgul olan işçiler nylar üzerinde 
brraktıklan çelik plikalan kaldtrna
dıklanndan bu, lokomotifin yoklan 
çıkmama sebeb olmuıtur. Kaza yol
cular araamda telif uyandll'IDlf58 da 
nufmça hiç bir zayiat olınemap. 
Acele olarak alman tedbirler yii:?ün
den lolcomotif yol. konmut ve k·~ 
da bir müddet seciktikten sonra ha • 
reket etmİftİr. 

Trakyada hayvan 
vetiştinne 

işleri 
T amn Bakanlığı mütehaınıı a.Jr. 

Çeki, birk.tç ıün 10Dra, hayvan ye
tiştirme işini organize etmek üzere, 
T ralcya'ya gidecektir. 

Şavşat kaymakamı 

Görülen lüzum üzerine Şav§&t 
Kaymakamı Hayri Bakanlık emri• 
ne almmıttır. 

İstanbul liman şirketi 
nizamnamesinde 

değişiklik 

Bakanlar Mecli.i lstanbul limall 
niPınnameainin 55 inci medd-inl 
ıu tekilde~: "ICdavml.
nn ahi pratika ehmden evTel ... 
milere girmeleri cais ise de bul.,.M 
yerlerden plcliği anl.pn aemileria 
tibi olacaklan aıbi tedbirlere bu la • 
lavuzlar ela tibi olurlar. '' 

Kültür tayinleri 

Çanlnn kültür dinktörlüğüne Bal 
dur kültür direktirii F azd, Banlul: 
kültür direktörlüiiine Bolu kültür 
direktörü Kitif, Bola kültür direktar.. 
lüğüne Kocaeli ilk tedrisat müfettitl 
Ihsan, Bitlis kültür direktörlüğüne, 
Elbistan ikmal orta mektebi direktö • 
rü Hamdi, Tunceli kültür direktörlü· 
ifuıe, Ünye ilanal mektebi dire,dö-.. . . . . 
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Trajil{ bir davanın sonu 

Hauptman nasıl öldii 
:'~~=.=, .. ,.;;.=.,~ı!u . ......., .... ~~ ... ~~~·":;:'.:; -~~::: .. :;:• ·· .. ,. .. ,...;;:,,:::::' .... ;:. .. -::-·· 

llauptman'ın aleyhindeki deliller - Yukarda: Çocuğu çalanla Hauptma

nın yazı ve üslilbu aynıdır. Ortada: Çocuğu çalanın kullandığı merdivenle 
Huaptman'ın evinin tavan arasının tahtaları aynıdır. Aşağıda: çocuğu çala
nın ayak iziyle Hauptman'ın ayak iz.i aymdır. 

tina edilmiştir Üpraseyon esnasında po
lis memurları gözlerini b:.ınlarm üzerin
den ayırmamışlard1r. 

Ha;.ıptman, odaya, gardiyanların yar. 

dımma muhtaç olmadan, normal adım. 
larla yürüyerek girmiştir. Yüzünde. his
leı·ini ifade edecek hiç bir iz yokt~. Yal-

Yukarda solda: Hauptman'ın poliste ki resmi - Yukarda sağda: Lindber

gİn çocuğu çalındıktan sonra beşiğin hali - Aşağıda solda: fidye olarcdı 

gönderilen paralardan bir kısmının bulunduğu Huaptmanın garajr - Aşağıda 

sağda: llupalmanın öliimü beklerken içinde oturduğu hapisane höcresi 

Türlü dertleri içinde bJnahnış dünya_ 
yı dört senedenberi durmaksızın meşgul 
eden bir dramın son perdesi nihayet indi
rildi. Suçlu veya masum olduğu iddiasiyle 
dünyanın her yanında bunca mürekkeb a. 
kılmış, ve bu müddet zarfmda kendisi. 
ne, pek az dahinin erişebildiği kadar 
geniş bir şöhret temin etmiş olan adam, 
Hauptman artık yaşamıyor. 

Dört sene önceki saç, ne karlar kor
kunç ve iğrenç olduysa, üç senedir de

vam eden muhakemesinin safhaları da 
daha az dramatik olmadı. Bir fransız 

gazetesinin dediği gibi ''adalet yerini 
buldu., dimeye İnsan cesaret edemiyor. 
Bu adalet, - hatta Hauptman suçlu i-

diyse bile • o deı·ece yavaş, haince ve 
pardoksal olmuştur. Muhayyele bir deh
şetten ötekine allayıp duruyor: Dört 
sene Önce, kuru yapraklar arasında, bir 

zenci tarafından bulunmuş olan sarışın 
çcx:uğun yarı çürüınüş cenazesi hatır' a. 
niyor. Diğer taraftan Flemnizton dava
sının trajik saatleri göz önüne geliyor. 

Son gelen fransız gazeteleri, bütün 
cinayet delillerinin aleyhinde şahidlik 
etmiş olduğu adamm çok uzun süren 

işkence devresinin nasıl sona ermiş ol. 
duğu hakkında tafsilatla doludur. 

4 nisan günü son dakikaya kadar 
Hauptman'ın yeni bir karar sayesinde 
gene idamdan kurtulacağı kanaati ha. 

kim olmuştur. Esasen bu idamı durdur
mak için mümkün olan bütün gayret
ler yapılmıştır. 

Hauptman'ın karısı ~arafından Drul 

Vendel adındc:ki mevkufun mahkemeye 
~erilerek sorguya çekilmesi hakkındnki 
dilekçesi Hunderton mahkemesi tara-
1 ırıdan reddedilmi~tir. Diğer taraftan va. 

li Hoffman, müddeiumumi Vil!entz'i ya. 

nına çağırtarak yeni bil- tecil temin et
mek istemişse de, müddeiJmumi, böyle 
biı· hareketin k:mun dışı olacağını söy
liyerck kabul etmemiştir. Vali Hoffman 
bu göı·üşmeden sonra o ka;lar sinirlen
mjştir ki, dışarı çıktığı zaman hiç sebeb. 

~.ız yere belediye memurlaı·mdan birini 
tokatlanuştır. 

İdam günü Hauptman çok sakin bir 
halde buJunuyorda. Kendi seçtiği ye. 
meklerini iştiha ile yemiş ve akşam ye
meğinden sonra, idam salonuna yakın 

başka bir höcreye nakledilmiştir. lnti
hara teşebbüs etmemesi için odada hiç 
bir madeni alet bırakılmamış, hatta ya
nında bubnan küçük bir kalem paı·çası 

bile alınmıştır. 

Saat 20.15 de, yani idam için tayin 
olunan vakitten bir çeyrek evel ha
pisane müdürü, mahkum hakkında yeni 
bir karar olup olmadığını anlamak için 

valiye telefon etmiş ve hiç bir haber ol
madığını öğrenince, mahkumun elektrik

li sandalyaya götüı·ülmesi emrini ver
miştir. 

İdam salonunda, elektrikli sandalya. 

dan bir kordonla ayrılmış olan kısımda 
51 imtiyazlı gazeteci, bu tarihi hadiseye 
şahid oluyorlardr. Bunların, girmeden 

Önce üstleri İyice aranmış ve içeriye fo. 
toğraf makinesi sokmamalarına çok İ· 

nız rengi soluktu. Etrafına dikkatle göz 
gezdirdikten sonra doğruca giderek ö
llirrı koltuğuna oturmuştur. 1906 sene. 
sinde yapılmış eski üshıbda bu büyük 
ve hantal kolt;.ık duvara telle•·le merbut

tu. 

Hauptman iskemleye oturduktan son
ra, cellad Eliott kollarını, bacaklarını 

sım s:kı bağlamış ve başına madeni bir 
miğfer geçirmiştir. Mahkumun yalnız, 

elleı·i meydanda bulunuyordu. Ve bu el
lerde en küçük b;r takallüs alameti yok
tu. iki papas bu esnada Ha'1ptman'ın 
yanında almanca dualar mırıldanmakla 

meşguldüler. 

Hauptman, idamından önce, boğ;..ık 
bir sesle bir kaç kelime mırıldanmış ve 
bı1zıları bu kelimeleı·i "masum olarak ö

lüyorum" şeklinde anlamışlardır. 

Tam saat 20 yi 41 gece cellad, bütün 
hazırlıklarını bitirmiş olarak, cereyanı 
verecek kolu harekete getirmiştir. 2000 

voltluk cereyan mahkumun vücud.ından 

geçerken hiç bir kürültü olmamış ve sü
k~n bozulmamıştır. Yalnız hafif bir u. 

ğultu duyulmuş ve mahkumun başı üze_ 
rinden soluk bir elaman tabakasının 

yükseldiği göı·ülmüştür. Haaptman'ın 

meydanda duı·an elleri gene eskisi gibi 

hareketsiz kalmıştır. 

Birer dak·ka fasıla ile cereyan iki 

dafa daha geçirildikten sonra, bağlar çö. 
zülmüş ve dcktor m:.ıayenesini yaparak 

usulü veçhiyle "bu adam ölmüştür'' söz

lerini s(5ylerr.iştir. Bu esnada, heyecan

dan bayılmtş olan iki gazetecinin dışa

nyı.ı çıkarılmakta oldukları görülm~iştür. 

Ölünün yüzünde istirab çektiğine de_ 

lalet edeco;k I.iç bir iz b;.ılunmuyoı·du. 

Yalnız başı önüne düşmüştü. 

Haupt.man'ın annesi 

Hauptman'm annesi Almanyadaki 

Kamenz şehrinde aylardanberi büyÜk bir 

endişe ve s kınb içinde bckliyord·.ı. Bi. 

ribil'ini t~kib eden tecillcrden sonra, 

idam günü, arLk oğhnun öldürülmeye

ceğine daha büyük bir kanaat edinerek 
bİl'az sakinleşmişti. 

F<.kat, idam haberi geldikten sonra, 

hak:kat ihtiyatlı bir lisanla kendisine söy

lendiği zaman bil·denbire şaşırmış, ha

reketsiz kalmrş, sonra hrçkırıklar için. 

de: "Oğlumun masum olduğuna emi. 

nim, katiyetle eminim. İşlemediği bir suç 

için adamı nasıl öldürürler? Onun ar

tık mevcud olmadığı ve hakikat mey

dana çıktığı zaman çok geç olacağını 

bilmek ne feci!" diye haykırmıştır. 

Hauptman'ın karısı 

Hauptman gibi karısı da, son daki

kaya kadar ümidini kaybetmemiştir. 

Fakat nihayet meş'um haber gelmekte 

gecikmemiştir. Bunu işittiği zaman Bn. 
Hauptman bir çığlık koparmış, sonra 

"neden b;.ınu yaptılar, neden?" diye s:iy. 
leneı·ck kendini yerlere atmıştır. 

Soma birdenbire kalkmış, hizmetçi. 

sini İtmiş ve banyo salonuna koşarak o

rada kapanmıştır. Hayatına kasdetne-

mesi için kapıyı k rmak lazım gelmiı:tir. 

Kendisini zorla kucağa alarak yatağ na 
yatu·mışlardır. 

O zaman oğlunu İstemiştir. Ve k ! n. 

disine gefailen çocuğunu kollan ara. 

sında sıkarak hıçkırmıya başlamıştır. 

Böylece, bir masum çocuğun para 

hırsına kuı·ban edilmesiyle başlryan 

korkunç dram, gene bir masum çoc:ığun 
bedbaht bir ananın kolları arasında ök
süz kalmasiyle neticelenmiştir. 

23Nisan 
Size çocuğu düşündü

recek haftanın ba§lanğı

cıdır. 

Çağrı 

'f. Kamutay Arzuhal Encümeni bu
gün saat 14 de toplanacaktır. 

~Kamutay Adliye Encümeni bu
gün saat 10,30 da toplanacaktır. 

Çiçek Balosu davetiyeleri Türk Maarif Cemiyeti Meıkeziyle Banka gişelerinde. İstanbul eczanesinde ve İpekiş'te dağıtılmaktadır 

Tefrika: No: 29 

Yazan: fak ŞARDON 
Türkc;eve çevıren: Nasuhı BAYDAR -·-

Sanki zihni di.ışünmekten acizmiş gibi, 
her şeyden bıkmış, her şeye karşı kayıtsız
mış gibi Alber'in yanrsıra, sessiz sadasız, 
yürüdü. Arabada, gözleri kapalı, başım Al
ber'in omuzuna dayayordu. 

Alber başmr uzatıp sokağa baktıktan 
sonra: 

- İlk önce ben çıkayım, dedi. Beş daki
lta bekler ve sonra hic çekinmeden cıkarsmız 
Sanmam ama, eğer k·apıcı kadına tesadüf e-. 
Ôecek olursanız Madam Dozak'ın apartıma
nma gittiğinizi söylersiniz. 

Bert göründüğü zaman Alber Kastanye
nin sahanlığınd:ı be~liyordu. Kapıyı sessizce 
kapadrktan sonra mantosunu crkarmcısr icin 
Bert'e yardım etti. Ve bir tak~m yastıklar 
sır~lıy~r2k: 

- E · r"y?. r,.·· ·1~· ın·17, cieJi. Uz2rımız .. ra
h~·"'Yl ı:;ı ırz? D'ı, .1ıniz. E ... n ç:ı.y hazır~rya
yı ı. 

Ateşe bir çaydan yerleştirdi, Bert'in ya
m başındaki küçük masanın üzerine bir fin
can koydu, lambayı düzeltti ve bir yastık da
ha getireli. 

Bert'in yanma yakla~ıp şefkatli bir eda 
ile durmadan soruyordu: 

- Rahat mısınız? 
Sonra, gidip bisküi ve üzüm getirdi, çatır

dayarak yanan ocağa bir odun daha attı, fin
cana çay koyrln, masavı sedire doğru biraz 
daha cekti. Gösterdi§i ihtimamlar sanki . ' 
Bert'i saran okşayı~lardr. Evet, şüphesiz 
Bert, bir kö<>esine sığ'mmıs oldukları, tatlı 

bir ı~ıkla ayrlmlandıkları bu salonda, birlik
te hiç bir vakit bilmemiş oldukları bu güzel 
şeyJ,.r arac;rnda. pek rahattı. 

Alber, Bert'in elinden çay fincanını alır
ken: 

- Size vereı:ek kitablanm var, dedi. 
Dir kitab nolabma kadar gidin geri dön

dükten sonr.:ı Bert' in yanma oturdu; getirdi
ği 1-i tablan cfö>:lerinin üstüne yerleştirdi. 

Bir cildi, üzerine baktıktan sonra iskem
leye b·-;:ıl.carak: 

- Gerıc lcczlar tcrbivesi... Fenölon. Üs
lfıb dik 1c:ıtini7.C ~arpacaktrr; iyi düşünülmüş 

ve iyi yazılmış bir eser, dedi. A.şka dair, 
Standa!; bu kitabı, sonlarında, birkaç sayı
fasmda, kadın hakkındaki müta1ealar dola
yısiyle aldım ve bunları isaret ettim ... size 
Roşfuko'nun başka ve daha güzel cildlen
miş bir kitabım bulacağım. Bu küçük kita
bı saygı ile okumak gerektir; onsuz bizler 
daha az fransız olurduk ... bu kitablan biraz 
gelişi güzel seçtim ... 

Sonra, salonun dip tarafına doğru ilerler
ken ilave etti: 

- Pek çokları eksik ... 
Dolabın önünde, ayakta durmuş, kitab 

isimlerine bakıyordu. 
- Vinyi... mükemmel, Harb ve sulh, bü

tün bir alem: selamlıyalım. Adolf. incile da
ir düşünü§ler .•. Çöl. Evet, sizi avutmaları 

için birkaç tane de modern ayırdım :.Müesse' -
nin Komedyaları. Nefis bir hakim... daha 
başka kitablar da getireceğim .. 

Gene Berfe yaklaşırken: 
- Bütün bunları otuz yaşına geldiğiniz 

vakit bir kere daha okumalısınız. 
Dedi ve geldi, koyu renk elbisesi, alnını 

kapayan kücük ka 

ihtiyarlamışa benziyen çehresi, lamba ışığın· 
da pırıl pırıl yanan gözleri, düşünceli, derin 
bakışları, her halinde okunan vakarı, iyili· 
ği, saadeti ve sanki yaşamaktan, Alber'le 
olan münasebetlerinden dolayı daha şimdi· 
den olgunlaşmış kadınlığı ile orada uzanıp 
kentlisine bakan Bert'in yanma oturdu. 

Heyecanlı bir şefkat ifadesiyle uzun U· 

zun bakıp elini okşıyarak: 
- Artık gitmeliyiz, dedi. 

.Y.:::::' 

Kendisine, Alber'le buluşmak imkanını 
veren bu kurs istisna edilince, öğle sonların· 
da başka ders olmadığı günler, Bert, evde 
kalır ve hiç bir iş görmezdi. Yalnız, odası
na çekilir ve örgü örerdi. O zaman, takındı· 
ğı murakabe tavrı ve sarfettiği dikkat ara
sında, bütün düsüncesini Alber'in üzerinde 
temerküz ettirirdi. Sonra, vaktin geçmi~ ol
duğunu görerek başını kalclrrrr, saate bakar 
ve acele giyinirdi. 

Tramvayda, sarsıntıdan avtmarak srı 1 ·ı

ğa, etrafındaki insanlara bakar ve n ~re,.. e 
gitmekte olduğunu düfjünme:ı:cli. 
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Pazarlık ilanı 

l alive Vel{aletinden: 
el 

1 - Pazarlığa konulan iş (Maliye Vekaleti varidat .. umnm Mü-
dürlüğü birinci kalem odasına yaptmlacak camekan bolme) 

Keşif bedeli (252) liradır. 
Keşif evrakı şunlardır: 
A - Keşif cetveli 
B • Şartname 
C - PHin 
D ·Mukavelename . 
Bu evrakı görmek ve fazla tafsilat almak istiyenler Mahye Ve· 

.kaleti Milli Emtak Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
2 - Eksiltme pazarlık suretile yapılacaktır. . A • • 

3 - Pazarlık 20 nisan 1936 pazartesi günü malıye vekaletı mıl-
~i eml.ik müdürlüğünde yapılacaktır. . 

4 - Pazarlığa girmek idn isteklilerin muvakkat temınat ola~k 
3 M .. d .. )"~·· den verıl· (19) lira yatırmrş olması ve Ankara Nafra u ur ugun 

miş ehliyet vesikasını haiz bulunması 15.zımdır. (735) 1-1247 

Ankara 
Defterclarlığından : 

Merkezi idaresi Ankarada iken 932 senesinde İzmir şubel~rine 
nakleden ve tzmirdeki alakasını da 933 senesinde keserek İzmırden 
ayrıldığı anlaşılan Kristiani ve Nilzen inşaat şirketinin 93~ ma!
tında Ankarada Kızıl bey şubesine verdiği beyanname .•1~ketın 
§imdiki kanuni ve ticari yerleri bilinemc:diği i~in. müstenıdı olan 
defter ve vesikalarile tatbik ve tetkik edılememıştır. . 

Bu ilan tarihinden itibaren 8 gün içinde defter ve v:sı~~larmı 
Kızıl bey şubesine getirmesi aksi takdirde kanunun 4.~ uncu mad
desi hükmünün tatbik edileceği tebliğ yerine geçmek uzere Hukuk 

.. ·b· 'l"' ]unur (749) 1-1306 usulu muhakemeleri kanunu mucı ınce ı an o · 

Nafıa Bakanlığından 
21 nisan 1936 salı günü saat 15 de Ankarad~ Nafıa bakanlığı 

malzeme eksiltme komisyonu odasında (590) lıra ?1uhan:ımcn be
delli 2200 adet komple telegraf fincanının açık eksıltmesı yapıla-

caktır. · · d ·ı k 
Şartname ve teferruatı bakanlık melzeme daıresın en ven ece • 

tir. 
Muvakkat teminat (44) lira (25) kuruştur. . 
İsteklilerin 21 nisan 1936 salı günü saat 15 de komısyonda bu-

lunmaları lazımdır. (736) 1-1297 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
Ankara Vilayetine merbut Kayaş köyü camii açık olan hit.a~eti 

için Nisan ayının 30 uncu perşembe günü öğ~eden so~ra saat .. ıkıde 
Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü Tevcıh kalemınde musaba-
ka imtihanı yapılacaktır. .. .. 

İstekli olanların, o gün ve saatte fotoğraflı ve pullu husnu hal 
kağıdı ve sıhhat raporile birlikte gelmeleri ilan olunur. 

(774) 1--1352 

Açı~ eksiltme ilanı 

Ankara inhisarlar baş müdürlüğündan: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Sekili tuzlasında keşif .ve projesi 

muribince yeniden yapılacak süvari koşu ve teferruatı ınşaatı. 
Keşif bedeli: 3267 lira 60 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır; 
A • Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fennr şartname 
D • Keşif cedveli 
E - Proje. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı inhisarlar Ankara baş müdürlü

ğü eksiltme komisyonunda görebilirler. 
3 - Eksiltme 28. 3. 936 tarihinden başlay:p 17. 4. 936 tarihinde 

cuma günü saat on beşte İnhisarlar b;nasında baş müdürlük oda
sındaki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık usulile yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek 
jçin isteklinin 245 lira 7 kuruş muvakkat teminat vermesi bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi Iazrmdır. 

Diplomalı mimar veya mühendis olmak veya yapı işlerinden an
lar bir fen memurile iş bitinciye kadar müşterek olduğuna dair 
noterlikçe musaddak fotoğraflı vesika göstermek şarttır. 

(701) 1-1176 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Ankarada Çubuk Barajının elektrik 

tenviratı ile muharrik kuvvet tesisatı) 
KEŞİF BEDELİ 
Tahmin edilen bedel ( 5337) lira ( 49) kuru tur. 
2 - Bu işe ait sartnameler ve evrak şunlardır: 
a.) Eksiltme şartnamesi 
lı.) Mukavele projesi 
c.) Fenni şartname 
d.) Keşif cetveli 
e.) Projeler 

, İstiyenler bu şartname ve evrakr (27) kuruş bedel mukabilinde 
:Sular Umum Müdürlüğünden alabil:rıer. 

3 - Eksiltme 27-4.936 tarihinde pazartesi giinü saat 15 de Na
f~a Vekaleti binasında Sular Umum Müdürlüğü odasında su ek
sıltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktrr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklinin 400 lira 32 kuruş mu

"akkat teminat verır:esi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

. 2490 numaralı kanunda yazılı vesikalarla beraber Bu işi yapa
bıl~ceğine dair Nafıa Vekaleti Şirketler Umum Müdürlüğünden 
ehlıyet vesikası almak ve ibraz etmek şarttır. 
f 6 ~- ~u iş için ibraz edilmesi lüzumu yukarda yazılmış olan 
f ennı ehlıyet vesikası için eksiltme güniinden en az 8 gün evel Na-
1~ Vekaleti Şirketler Umum Müdür!üğüne mifracaat edilerek 
~unhasrran hu iş ic;in vesika alınmasr 15zımdır. Bu müddet geç. 
ıkten sonra vaki olacak miiracaatlar nazarı itibare alınmıyacaktrr. 

b" 1 - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede yazrh saatten 
• ır ~aat eveline kadar Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Da
resıne getirilecek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi-
1.?de verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 n
~u mad.dede yazılr saate kadar gelmis olması ve drş zarfın mühür 
trı u;nu ıle iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecik-

e er kabul edilmez. (761) 1-1343 

uı:us 

Eti Bani{ tan : 
Ergani Madan. Gııleman arasıııda 

Krom nakliyesi münakasa şartnamesi 
1. - Eti Banka aid Guleman krom madeni mevkiinden takriben 

22 Km. mesafede bulunan Ergani • Maden istasyonuna hayvanla 
krom cevheri nakliyatı 1936 sonuna kadar müteahhide verilecektir. 

2. - Nakliyata en geç 1 haziran1936 da başlanılması şarttır. 
3. - Nakliyata lilzumu olacak hayvanlarla çuvalların tedariki 

müteahhide aid olacaktır. 
4. - Münakasaya girmek istiyenler 1.000 liralık teminat mektu

bu vereceklerdir. 
5. - Münakasa sartlarrnı ve mukavele esasatmr anlamak isti • 

yenler Ankarada Eti Bank Merkezine ve yahut Bankanın Ergani 
- Maden kazasındaki Guleman Bürosuna müracaat etmelidirler. 

6. - Münakasa nisanın 15 inci sah günü Ergani'deki Guleman 
Madeni Biirosunda yapılacaktır. 1-1354 

Ankara Valiliğinden : 
Mahallesi Sokağı Cinsi Umum Metruke Hisse 

No. No. Mikdarı 
Vattarin Tahtacı Ev 2/538 136 Tamamı 

Yukarıda yazılr üç oda bir matbah, hela, taşlık ve iki sofadan 
ibaret evin mülkiyeti mukaddema 3510 lira bedelle talibine ihale 
edilmişse de teahhüdatın ifa edilmemesinden 21 • nisan • 936 salı 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere yeniden açıkarttırmaya konul· 
muştur. İhale bedeli sekiz sene ve sekiz taksitte nakten veya ikin
ci tertip mübadil bonosu ile ahnacaktıı. İsteklilerin sözü geçen gün 
ve saatte 262 lira 50 kuruşluk dipozito makbuziyle Defterdarlıkta 
kuruJan satış komisyonuna müracaatları. (725) 1-1263 

Ankara Valili~nden : 
Mahallesi Sokağı Cinsi Umum Hisse Kaç taksit 

No. mikdarr olduğu 
Ak~em· Aralık arsa 12/34 106 Mm. Tamamı Nakten 
settin ve peşinen 

Yukarıda evsafr yazılı arsa mukaddema talibine 430 lira bedelle 
ihale edilmiş ise de teahhüdatın ifa edilmemesinden ihalesi feshe
dilerek arsanın mülkiyeti yeniden açık arttırmaya. komı.lmuştur. 
İhale 21 - Nisan - 936 salı günü saat on beşte icra edılecektır. İstek
lilerin sözü geçen gün ve saatte 32 lira 25 kuru~luk dipozito mak • 
buziyle Defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. 

(727) 1-1265 ------
Ankara ValiliAinden: 

Muhammen kıymeti 
Cinsi Miktarı Lira K. 

931 modeli Buik markalı 1 adet 500 
otomobil 

Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 14 nisa:ı 93(. salı gilııü saat 15 
dP. icra edilecek ve ihale bedeli nakden Ye peşinen alı :;acaktır. İs
te!dilerin sözü gecc-n ı:Un ve saatte defterdart.kta kurulan satış ko-
misyonuna müracaathrt (6P6) 1-1 l~g ------
Belediyeleı· Bankasından ~ 

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

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

3 - Eksiltme, Ankarada Beledıyeler Bankası Gene) Direktör
lük binasında 29 Nisan 1936 çarşamba günü saat 14 de Banka 
İdare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 
• 4 - İst!kliler bu işe ait eksiltme şartnamesini, mukavele pro· 
jesini. fenni, wnumi ve hususi ve malzeme şartnamelerile sair ced
vel ve evrakı (50) elli lira bedel muk·.biJinde Ankarada Belediye
ler Bankasından ve fstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. 
da mukim bina proje Mimarı Seff_i A~kan'dan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek ıçın, ı~teklilerin: 
A) • Türk vatandaşr olması, 
B) - En aşağı iki yüz bin liralık bir binayı muvaffakıyetle ba

şardrğına dair salfihiyetli makamlardan alınmış musaddak bir ve
sikayı haiz bulunmasr, 

C) Musaddak ehliyeti fenn~ye. ve.si~asını hamil bulunması, 
D) - 357.257 üç yüz elli yedı hı~ ıkı yüz elli yedi lira muham

men bedeli olan bu işi halen yapabılecek mali bir iktidarda oldu. 
ğuna dair Bankalardan bir vesika alnırş bulunması, 

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

G) - İsteklilerin beşinci maddede yaz.ılı vesikaları eksiltme gü
nünden bir gün eveline kadar Bankaya ıbraz ederek kabul ve tas
dik ettirdikten sonra teklif zarfları içerisine koymaları, 

6 - İsteklilerin teklif m_ektuplarını eksiltme günü azami saat 
12 ye kadar, ihale şartnamesınd~ yaz~lı şartlar dairesinde ve mak
buz mukabilinde, Bankaya tevdı etmış bulunmaları şarttır. 

(765) 1-1344 

Pazarlık ilanı 

1\!ali ye V ekaletiııden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş (~nkarada Maliye Vekaleti Merkez 

Muhasebeciliğinde yapılacak sabıt dosya dolabı). 
Keşif bedeli (286) liradır. 
2 - Bu işe ait sartnameler ve evrak şunlardrr: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Keşif cetveli 
D) Proje 
lstiyenler bu sartname ve evrakı görmek ve fazla maliimat aL 

ınak için Maliye Vekaleti Milli EmJak Müdürlüğüne müracaa 
edebilirler. 

t 

3 - Eksiltme 27 Nisan 1.~3~ P~~~.rtesi günü saat on beşte Mali 
ye Vekaleti Milli Emlak Mudu.rlugunde yapılacaktır. 

-
4 - Eksiltme pazarlık usulıle yapılacaktır. 

t 
a . 
-

~ - Eksiltmeye girebilme~ için isteklinin (22) lira muvakka 
temınat vermesi lazımdır. Eksıltmeye gireceklerden Ankara Nafı 
Müdürlüğü~ün ehliy.et. vesikası ara~acaktrr. Bu vesikayı hamil ol 
mıyanların ıhale tarıhınden en .a~agı sekiz gün evel mezkur mü 
dürlüğe ehliyet vesikasr almak ıçın müracaat etmeleri lazımdır 

. Daha sonra yapılacak müracaatlar üzerine vesika verilmiyecektir. 
( 772) 1-1348 

r \ ... 7 
-ı 

l\lilli l\Iüdaf aa Veli:aleti 
Deniz Merkez Satınalma Komisyon·ı 

Reisliğinden: 
1 - Tahmin edilen bedeli 52249 lira olan 418822 kilo k · 1 ent 

ve çelik saç levha, 11000 kilo Civatn, 4510 kilo percrin çivisi il 7814 
kilo demir çubuğun pazarlıkla münakasası 27- Nisan - 1936 zar
tesi günü saat 14 de Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti bin nda 
yapılacaktır. 

2 - (262) kuruş bedel mukabilinde şartnamesini almak i • en· 
]erin her gün, münakasasına iştirak edeceklerin de (3362) lira 
(25 kuruşluk) teminatları ile mezkur gün ve saatta 2490 nu ... "'ralı 
kanunda yazılı vesaik le komisyona müracaatları. (769) 1-1345 

Sivas Belediye Reislioinden 
Ayda üç yüz lira ücretli Sıvas Urayı mühendisliği açıkt•r. Ta· 

lip olanların vesaiklerile birlikte Sıvas Urayına müracaat e; me· 
leri ilan olunur. (755) 1-1342 -· Ankara Belediye Re· ~ · ~ · tanlarr 

1 - Halkevi karakolundan in.:e su deresini takiben bu d"ı nnin 
Yenişehirde Kazrm paşa caddesini katettiği .nol~taya kadar olan 
kısmındaki pis ve memurin evleri civarındaki t2htczzemin s "1.rın 
toplanarak kapalı bir şekilde ince suya akıtılacaktır. Bu işin t eşif 
bedeli 24520 liradrr. 

2 - Keşfini ve şartnamesini görmek için fen kalemine go ''ne· 
cektir. 

3 - İhale 21-4-936 tarihine rasthyan salı günü saat on bur·ıkta 
belediye encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1839 liradır. 
5 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bit saat 

evveline kadar arttırma kanununun 32 ci maddesine uygun bir 
şekilde olarak encümene verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saa:; rlen 
bir saat evveline kadar gelmesi şarttrr. Postada vukua gelecc · te· 
ahhur nazarı itibare alınmaz. (717) 1-1217 

ANKARA BELEDiYE RE1SL1GINDEN: 
Otobüslerin Sergi Evi, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet A'•':lcsi 

önünde, iki durak mahaBinin bulunması sayın halkın rahats lığr 
nı mucip olduğu görülerek bu durakların, bölge sutunları ö ·· nde 
birleştirilmiş olduğu bildirilir. (771) 1-1347 

BiSiKLETLE VE ATLA GEZENLERiN NAZARI DiKKATiNE 
Yaya kaldrrımlarr yaya yürüyenler idndir. Buralarda bisiklet 

le ve atla gezmek yasaktır. Gezenler cezafandrrılacaklardrr. 
(775) 1-1353 

İLAN 
1 - Yenişehirde olup aşağıda ada ve parsel numaralariyle mik. 

dar ve muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı ada faz. 
lası yerler açık arttırmaya çıkarılmış ise de istekli ~ıkmadığmdan 
arttrrma 10 gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli M. tem'natı: 
2 - Ada Nr. Parsel Nr. Metresi Lira K. Lira K. 

1074 7 213,25 853 00 63 98 
" 8 18,75 75 00 5 63 

3 - Şartname ve haritasını görmek istiyneler her gün muha • 
sebeye gelebilirler. 

4 - İhale 21-4-936 salı günü saat on buçukta Belediye Encü • 
meninde yapılacaktır. (782} 1360 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1316 ıncı adada Beyazıt saylavı Halit çocukla. 

rı Ateş ve Işığa ait 1 sayzlrparselde (100) M2 ada fazlası açık art • 
tırma ile satılacaktır. • 

2 - Muhammen bedeli (400) liradrr. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhasebeye gele• 

bilirler. -
5 - İhale 27 - 4 - 936 pazartesi günü saat on beşte arttırma vo 

eksiltme komisyonunda yapılacaktır. (781) 1-1359 

Ankara Defterdarlığından : 
Yeğen ibey şubesi mükeleflerinden iken 933 senesinde Askeri 

fabrikalara karşr giriştiği 3 kalem muhtelif teahhüdü için tanzim 
krJman mukavelenamede ikametgah olarak ışıklar caddesi Sıtkı 
apartımanını gösteren mühendis Nazımın halen bulunduğu yer bi-. 
linemediğinden tarhedilen 89 lira 64 kuruşa ait 14.68 sayılı ihbar• 
name tebliğ edilememiştir. Matruh bu vergiye ilin tarihinden itil 
haren 30 gün içinde itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üze• 
re Hukuk usulü muhakemeleri kanunu mucibince ilan olunur. 

(773) 1-1351 

Ankara Va1i1iğinden : 
Muhammen 

Umum krymeti Hisse Kaç taksit 
Mahallesi Sokağı Cinsi No. Mikdarı Lira K. mikdarı olduğu 
İsmet İnceyol arsa 7 300 M2 600 tamamı nal--ten 
Paşa ve pcsinen 

Yukarda yazılı arsanın açık arttırma suretiyle ihalesi 21 - nisan • 
936 salı günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilc:rin sözü geçen gün ve 
saatte 45 liralık dipozito makbuziyle Ddtetdarbkta kurulan satış 
komisyonuna müracaatları. (726) 1-1264 

Ankara Defterdarlığından : 
' 

İSMİ 

Kadir 

Sanatı Senesi ADRESİ 
Vergi 

matrahı 

Lira 
Bekçi 932 Sanayi cad. odun 1 

Nisbeti 
misil 

17 

Vergisi 
Lira K. 
17 -

ve kireç deposunda 
bekçi. 

İsmi, sanatı ve kazanç vergisi yukarda yazılı mükellefin va
ki itirazı üzerine Temyizin verdiği nakz karar;na ittibaen tetkiki 
itiraz komisyonunun ittihaz eylediği 18-3-934 T. ve 85 sayılr kara
rle .ıs~ ~uru~ matra.?ı 100 .kuruşa tadı! etmiştir. Şimdiki kanuni 
yen bılıne.ı:nı~e~ mu.k~llefın bu karar aleyhine ilan gününden iti· 
baren 15 gun ı~.ınde ıtıraza hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üze· 
re Hukuk usulu mahkemeleri kanununa istinaden ilan olunur. 

(750) 1-1307 ---- ~-=:-.:-::-:-:------::-~~~----------Aıtl{ara Valiliğinden : 
Mahallesi Sokağr Cinsi Umum 

Vattarin Vattarin Ev 

Metruke 
No. 
124 

No. 
10 - 21 

2009 
Yukarıda yazılı üç oda, hela. mutbah. odunluk, kömürlük, bir ki· 

leri müştemil ev aylık icarı muhammeni olan 25 lira bedel ü erin
den açık arttırmaya konulmuftur. Kira müddeti mayıs 937 taı ··1ine 
kadar olup ihalesi 21 - Nisan _ 936 sah günü saat 15 de yapı 1 '""k· 
tır. İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere sözH en 
gün ve saatte 24 lira 95 kuruşluk dipozito makln,.ivle Der· r • 
Iıkta kurulan satış komisyonuna mün:caatlarr. (72..ı) ı-1 .> 



Aııliara ~lerk:ez Ziraat 
l\.lücadclc Enstitüsünden; 

ı: _ Enstii.itmiize teferrüatile üç adet Ehret sistemi Termostat 
pazarlıkla satı nalınacaktı~. .. . 

2: _ Tahmin eıfilen fıat (990) dokuz yuz doksan lıradır. 
3: _ Termostatlara ait fenni §artneımcyi görmek isti yenler Ens-

titUye müracaat etmelidir. . 
4: - J:>azarlığa iştirak edecek olanların% 7,5 (Yedı buçuk) h~

sahile muvakkat teminat akçelcrini yatırmış oldukları halde 13 Nı
san 936 pazartesi günü Enstitü binasında toplanacak olan satın al-
ına komisyonuna baş vurmaları l:izımchr. (751) 1-1308 

• 

Aııliara P. T. T. Raşnıüeliirlii:riiıult:.n 
' 995 lira 39 km us keşif bedeli P. T. T. Umumi binasının harici 
bı da nar: açrk c-1<. il tmeye konul mu. tur. .. .. .. . 

Eics:!tme 2~ N!c;ıın cuma günü saat 15 ele Basmudurluk komıs-
y:>~und1 yap::!ara'<ı-•r. Muvakkat teminat 75 liradır. . . 

f$tekliierin: V!lAyet N ,f·a :\Hıdii~lüğünden bu ~ksıltm~y~. gı
rt:ıilecek!erine d.ı.ir ehli}•et v..s:•:ası aımaları ve eksıltme gunu bu 
vc.-:;iir:a ile lııı :!ktc konıisyo:ımnuz:ı m.;~-c::ı:ıtl::ırı ı:ızıındır. 

(77~) ı.-1356 

• 
zı11ır I~in1aı1 isleri .., 

JllUlll 1 Üc iirlii~iiıu 
İdaremizce acık eksillme suretiyle 1000, bin m.tre mik"abı cı

ralı çam azmanı. -:atın alınacaktır. Elı:siltme müd~eti ! N'is. ~ ?36 
dan 30 Nisan '936 tarihine kadardır. İhale 30 Nısan 9.>6 tarıhıne 
miisadif perşembe günü saat 16 da İzmir Liman İ~leri İdaresinde 
müdürle:r encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecek olanlar muvakkat teminat olarak 18i5 lir~yı 
idare vı.-zrıesine nakten vermeğe veya milli bir bankadan bu mık
tarda teminat mektubu getirmeğe ve yahut devletçe çıkarılmıs olan 
tahvi!iitt.ın bu mikdar vermeğe mecburdur. Şartnameyi görmek ve 
fazla izahat almak istiyenlerin idaremiz yazı işleri şefliğine mü
racaatları. (748) 

ANKARA ICRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLl1GUNDAN: 

ı - Mahcuz olup satılmasına karar verilen Ankaranın Leble
bici maha11esinde Yeni Şar sokağında kain ve tapunun 211 ada, 
ıs parsel numarasında kayıtlı bir bap hanenin 161280 hisse itiba
riyle ı3ı:ıq55 hissesi aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çı-
karılmıştır. .. . . 

2 - Evo:af ve müştemilfıt: Ev kapıdan girince taş doşen~ış b~r 
küçük avlu iki oda, bir mutfak, miisterek bir kuyu ve g~rıde ~ır 
avlu, ikinci katta bir küçük koridor, bir hala, üç odadan ıbarettır. 
Heveti ı•'Tlumiyesine bin beş yüz lira kıymet takdir e_di.lmişti_:· . 

3 - Satıs peşin para ile olmak üure 11-5- 936 tarıhıne musadıf 
pazart,..si gü-;,ii saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
rrıemurh•,,.unda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmş olan vu:Cardaki muhammen kıyme
tirt ylizrle 7,5 ğu ni-;betin<le pey akcesi veya milli bir ~nkanm .te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul eclılen hazıne 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkür g:inün 
16 ıncı s-:ıatinde en cok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - fc;lnı tarilıteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde i5 sini bulmadığı takdirde 26-5-36 tarihine müsadif 
salı gi.nii saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (keza m~
hammen kıymetin vüzde 75 sini bulmak şartile en çok artıran tah
bine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 nu
maralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tecile ta
bi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel 
en yüksek teklifte uulunan talibe teklifi vechile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile alma.ğa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine iha
le edilecektir. 

8 - IIer iki artırmada da gayı i menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
m:.iterakim vergi ve resim ise borcluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmele
ri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça 
satış bedelnin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya içtirak edecekler 1-5-936 tarihinde 934 /l 90 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
tnemizi okuyabilirler. 1-1340 

Kuruluş l J y L\ N 1 S Sl'rveti fünuı 
1 8 9 1 .. verini' crkar 

44 senedir nurmadan crkmakt? n!an bu h:ı'talık rec;imli 2;1 

~ 
ıetenin Ankara'ıia satıs veri A K B A Kitappvirlir Se 

KOJru~ 

Duimagen~. 
daima ~·izci 
İ<ANZUK 

Balsamiu krcıni 

_, 
Elli sentlik bir maziye 'tla!ik 

ve di~nvanın "ıer tarafındıı tak. 
d:r kazanmrs p-;; .. ellik kremidir 
Cildinizin püzellik ve ta1eliğini 
da:m~ muhafaza eder. Balsamin 
kre.rııi memleketimizin kibar me· 
hafilinde ra~bet görmüş r· • li biı 
kremdir. Çilleri ve buruşukları 
izale ederek tene fevkaHide biı 

cazihl' h:ı•1c;Pf.er. l~uhnüvaı ko· 
kusu ile :ıvrıca ~öhret l;azımmış· 
tır. Balsamin kremi kativen ku. 
rumnz. 'ı'tr.inizin Uitif tazeliği. 

ni, cildinizin .-a1in taravetini an. 
cak krem Ralsamin ile mP•I!iana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullan ... başka krem kulla· 
namaz T;ıı ·'rrııs itrivat maeaza. 
ları ile · ii\'i:k er.ıa evlerinne bu. 
lıın•·• 

Satılık Otomobil 
Altı silindirli 1935 modeli 

OPEL marka gayet az benzin 
sarfiyatlı 5000 kilometre yapmış 
yedi kisilik lı: • .'palı büyük hususi 
salon otomobili satılıktır. Mü
racaat telefon: 3871 1-1290 

2 300 3 
4 150 s 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

erkan kitaplara aid ilanlardan 
~~ 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi i lan bedelleri 
maktu yuz otuz kuruştJir. 

3 - Tebrik, tesekkür, ev
lenme. vefat ve katı alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hari~te 

Seneli~i 17 Lira 30 Lira 
6 Aylı~ı 9 16 

5 .. 9 

Acele satılık piyano 

Miiceddet mükemmel bir a
det kuyruklu "Pelyel" marka 
piyano satıhktır. 

Şehiı lokantasında teşhir e
dilmektedir. 

Ulus 

Jmtiyaz sahibi ve Başmu
harrıri Fnlih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ldnı e 
eden Ya7.I işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı civarındı. 

Ulus Basımevinde basılmıştı•. 

M. M. VEKALETİ 
S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 

BİLİT 
1 - Bir ve iki numaralı dikim 

evlerinde mevcut 66 ton yünlü 
kırpıntı ve 75 ton pamuklu kır
pıntı 10 nisan 936 cuma günü 
saat 15,30· da İstanbulcla Topha
nede levazım satı:'l alma Ko. da 
kapalı zarfla artırması yapıla
caktır. Hepsinin t.ıhmin bede
li 257i0 liradfr. İlk teminat 1932 
lira 7 5 kuruştur. 

2 - Yünlü ve pamuklu kır
pıntılar berater ihale edilebile
ceği gibi ayrı ayrı da ihale edi
leceğinden her biri için ayrı ayrı 
fiat verilecel;tir. Şartnamesi 129 
kuruşa İstanbulda Lv. A. Sa. Al. 
Ko. dan alınır. Kırpıntılar dikim 
evlerinde görülebilir. 

3 - İsteklilerin teminatlarile 
birlikte teklif mektuplarınr iha· 
le saatından bir saat evvel İstan
bulda tophanede levazım amirli
ği satın alma Ko. na vermeleri. 

(653) 1-1098 

BfT.tT 
Umum lıaytariye deposunda 

me ıJ.tt 21 kalem köhne malzeme 
satılacaktır. Tahmin bedeli (542) 
kuruştur. Satış günü 11-4-936 
cuma günü saat 10 dadır. Mal
zemeyi görmek istiyen depo mü
dürlüğüne müracaat ve satışa 
gireceklerin belli gün ve saatın
da M. M. V. Sa. Al. Ko. nuna 
gelmeleri. (770) 1-1346 

l\lercedes Sclecta 
Yazı makinaları 

ZİYAEDDİN SAİD 

ERİM 

İstanbul - Galata 
Voyvoda caddesi 40 - 42 

Kiralık: ev 
Yenişehirde Ataş sokağında 

çin sefirinin oturduğu ev möb
leli ve möblesiz olarak bir ma
yıstan itibaren kiraya verilecek
tir. 

3003 telefona müracaat edil-
mesi. 1-1230 

c::ı!lllSiCE!~ıı::ı::~::E:~tB~~cm- ~ ~ 

1 r.I ~ Ankara Lf•\ azım ı\uıil'lı,!ı As. Fb. U. Md. Satın 
Alma Komisyonu ilanları ı · ~alnıalma Kornİı,\"01111 

ll:iııları 
100 tıa 200 TON MUTAHHAR 

PAMUK 

Tahmin edilen bedeli 90,000 li
ra olan yukarda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 28-Mayıs-936 
tarihinde perşembe günü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname dört lira 50 ku
ruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

Talin1erin muvakkat teminat 
olan Si50 lirav• havi teklif mek
tııplarını mezkur günde saat 
14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanun•ın 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisv"n~ tTIÜrac~\ •l~rı. 

(747) 1-1341 

l{iralık Ev 
Yenisehir'de Postahane ya· 

kınında İnkılap sokağında No. 11 
her türliı tertibatı olan dört odalı 
bir ev kiralıktır. Telefon: 2655 

1-1322 

ZAYİ 
1Q29 senesi Ankara E n"yet 

Direktörlüğünden aldığım 1904 
sayılı oturma belgesini zayi et
tim yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü ovktur. 

Atlı Snor Kulübünde binici • 
başı Macar tebaasından: 

Yanos oğlu 
Seltenreich Yı>la 

1-1357 

A~ele satılık~ ev 
Yenisehir Sıhhiye arkası Er

türk sokak No: 11. Gezmek için 
her gün saat ıs den 17 ye kadar 
içindekilere pazarlık icin Divanr 
muhasebat azasından Yusuf Zi-
ya'ya müracaat. 1-1350 

l(iralıli evler 
Ulus Matbaası karşısındadır. 

Suyu Ekktriği vardır. Görmek 
istiyenler Matbaa karsısınclaki 

8 No. lı eve müracaat ~edebilir
ler. Fazla tafsilat 2326 No. lı te-
lefondan verilir. 1-1349 

1 - Askeri hastanede tedavi
de bulunan h3stalar için alına
cak olan 23000 litre iyi suyun ö.• 

çık eksiltmesi 20.4.936 tarihine 
müsadif pazartesi gHnü e.aat 11 
de yapılacaktır. 

2 - Suyun tutarı 190 li ı a 90 
kuruş olup muvakkat temirtatr 
14 lira 32 kuruştur. 

3 - Şart!lamesi komisyonu. 
muzda hergün görülUr. 

Münakasaya iştirak edecekle
rin münakasanm yapılacağı gü.ıı 
ve S3atten evel Ankara levazım 

amirliği satın alma komisyonu· 
na gelmeleri. (741) 1-1277 

İLAN 
1 - Garnizon dahilindrki h• 

ta ve müesseseden çayıra çıkarı· 
lacak hayvanat için 427 dönünı 
çayırın açık eksiltmesi 20.4.936 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on beşte yapılacaktır . 

2 - Çayırın tutan 3416 lira 
olup muvakkat teminatı 256 lirıt 
20 kuruştur. 

3 - Çayırı olanların her ,Üll 
komisyonumuza müracaatları. 

4 - Şartnamesini görmek İ• 
tiyt.nler komisyonda hergün g' 
rebilirler. 

5 - İsteklilerin münakası:ının 
yapılacağı muayyen gün ve sa· 
atte teminatı muvakkate mak\>·ız. 
]arı ile birlikte Ankara levazım 
amirliği Satın alma komİsırO"'ll• 
na eeln'elPri (740) 1-tr'j 

ANKARA Tf CARRT Onl\.. 
SI SİCİLLİ TİCARET ME· 
MURLUÔUNDAN: 

Ankara Vilayetinde ff"ar 
semtinde Demirfırka mahalle. 
sinde Çimekçi sokağında 23 nı.t• 
maralı evde oturan ve T. C. te• 
baasından olup Ankarada Ana• 
fartalar caddesinde 4 numaralı 
mahalli ikametgahı ticari ittihaz 
ederek tarihindneberi ve Tücc;11'. 
ve müteahhit ticaretiyle iştiP,'al 

eden ve Ticaret Odasının 1359 
sicil numarasında mukayyet 
bulunan Mehmet Celalin unvanr 
ticareti M. Celal Hamamcı ola .. 
rak tescil edildiği g-ibi bu unva .. 
nın imza sekli de Ticaret kanu .. 
nunun 42 inci maddesi mucibin .. 
ce dairece 8. 4. 936 tarihinde trs-
cı l cdıldi~i ilan olunur. 1-1355 

Gedik]Jaşacla Jandarma Satın Alma l{omisyonunda 
Mahfuz evsaf kağıtlarına ve örneklerine uygun aşağıda miktarları yazılı on iki kalem kundura 

malzemesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul muştur. Eksiltmesi 16 Nisan 936 perşembe gunu 
saat onbeşde Gedikpaşada Jandarma Dikim evi bin asındaki komisyonumuzda yapılacaktır. İşbu mal- ı 
zemenin hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi bir veya birkaç kaleminin ayrı ayrı isteklilere 

ihalesi de caizdir. Her kalemin ilk güvenme ve tasarlanan bedelleri hizalarına yazılmıştır. Şart kağıdc 
komisyondan her gün 1140 kuruş mukabilinde alınabilir. İsteklilerin eksiltme günü ihale saatinden 
laakal bir saat evvel istiyecekleri kalemlere aid mal sandığı makbuzu veya muteber Banka kefalet mek· 
tubunu ve 2490 sayılı kanunda ve şart kağıdında yazılı belgeleri de havi mektuplarını komisyonumu· 
za vermiş bulunmaları. ( 1654) 

Malzemenin cinsi 
Kundura köselesi 
Kundura vakttesi 
Kundura kapsülü 
Sustalı .. 
Balık ağı keten ipli<'>i 

• b 
Çirış 
Bal Mumu 
Cam sakızı 
Nalça 
Kabara çivisi 
18 numara bakır çivi 
Kundura kalıbı 

,. Alt kısmı demirli 

Miktarı 
78000 kilo 
53250 

1ii5000 
281000 

5'JO 
350 

75 
150 

700'l0 
10il!)0 

600 
600 
600 

Adet 
Çift 
Kilo 

.. 
Çift 
Kilo 

Tasarlanan bedeli 
Lira Kr. 

117000 00 
101175 00 

621 25 
497 00 

2750 00 
122 50 

60 00 
45 00 

15i4 91 
.. 2500 00 

192 00 

840 00 

İlk g:ivenme 
Lira Kr. 

8775 00 
7588 13 

46 60 
37 2R 

206 25 
9 19 
4 50 
3 38 

118 12 
187 50 
14 40 

63 00 
1-1205 

Evk:af Umıım I\ üdii:~,lüğü.ndr·n : 

Pafta 
74 

92 
86 
86 
86 
26 

A2da Parsel 
406 18 
460 
439 
439 
439 
293 

4 
1 1 
20 
1 

• Terr.in edilen 
Teminat lıetlel 

Lira Kr. Lira Kr. Cinc;i 
113 - 1500 - ahsap dükkan 
23 - 300 - .. •. 

.53 - 700 - •. .. 
38 - 500 - .. .. 
75 - 1000 - .. 
36 - 4i5 - (95) metre 

Numareısı 

87 220 
95 131 

125 191 
128 1Q8 
130 207 
105 

Mevkii 

Aslanhane mahaJlesi atpazarı so1 ·~.,.1 
Aslanlıane maha1esi Dedebey yok .ı 
Aslanhanc mahallesi saraçlar sokn.,ı 
Aslanhane mahallesi 
Aslanhane mahallesi saraçlar sol-., "r. 
Doğanbey mahallesi karyağdı so!:ak. 

murabbaı arsa 
Yukarda yazılı vakıf akarlarla val:ıf arsanın mü! kivetleri ar k artırma ve peş;n para ile satılac~'·•·r. 

ihale 20-4-936 pazartesi günü saat on beste il-inci ev!raf a'lart--·12nında varidat Miidürlü~ünde yapı'a
caktır. Satı§ şartlarını ve tapu senedini görmek isti yenler her gün bu I\liıdürliiğe gelebi!irler. lstekii-
lerin gününde müracaatları. (743) 1-1285 

1 YENi 

BUGÜN BUGECE 
PRiMADONNA 

Muvaffakiyetle devam ediyor 

yalnız 4.45 Matinesi-ırle 
SARIŞIN KARMEN 

FIATLARDA FT"'•t·•,,... 
~· 

Cuma gunu gündüz sennslarında BuJl- .... n: 63, 
Hususi: 40, Bir:nci ... e Duhu:iye: 30 

GUGÜN Gür DÜZ 
NEVYORK ESRARI 

GECE 
GÜZF•.LER RE5M! GEÇİDİ 

James Cn;;ney - JoaTJ B1ond 1 
r c; li g3rülmcmi~ muazzam bir r • J 

.. ~~ T:2"'ZlLAT 
.... :t:ıml) .. :;ünii günJııı s .. r. -.':ırınc!a n 1 (}), 

L..ı .... si 30 Li, incı ve Duhu• 


