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Cenazesı SEÇiMi Ordular dinleniyor 
l\ll TL \K EKSERi\ ETi NE Lt
UERALLER. NE C i\lt:RtYET
(.fLER. i.\'E DE VEi.\'lZELOS ı)ll-Dün simdi ye kadar görülmemiş 

bir törenle kaldırıldı 
. HALtFLERl BAŞARA-

:HIYORLAR. 

Atina, 28 (A.A) - iç bakanlığı 
seçim hakkmda ikinci kısım olarak 
aşağıdaki neticeyi tebliğ etmektedir: 

Mareşal Badoğliyo İtalyan ordularının 
vaziyetlerini iyi görmektedir. 

Londra, 28 (A. 
A.) - Royter • 
den: Şimal cep• 
hesinde, Makal • 
le bölgesinde İ

talyan tayyarele
rinin keşif faali· 
yeti kaydedil • 
mektedir. Adisa. 
baba haberleri 
muharebenin de
vam ettiğini bil· 
diriyor. Fakat 
bunların küçük 
çarpışmalardan 

ibaret olduğu an· 
laşılmaktadır- E
sasen, iki taraf 
da zayiat verdi· 
ği için kendile· 
rini toplamak ih· 
t i yacrndadırlar. 
Bundan dolayı 

T .. d b. Cumur Reisi. altı Kıral, -yirmi yedi oren e ır , · l d 
P . otuz üç elçı bu un u 

Venizelistler 124 

t ens, .. 
.. . .1. b.. ..k elçiliğinde dini bir toren yapılmış ve 

Çaldaris halkçılar 65 
Kondilis - T eotokis 60 

Dun Ankarada Ingı ız uyu · ı · f 
bütün Türkiyede resmi bayraklar yarı çekı mış ır. 

Metaksas listesi 7 
Cumuriyetçiler 12 
Komünistler 16 

Londra, 28 
(A.A.) -Vest .. 
minister Hali' .. 
<len Padding • 
ton istasyonu a .. 
rasında İngil • 
tere'nin şimdi· 
}'e kadar gör • 
nıerniş olduğu 
büyük cenaze 
töreni yapıl
ınıştn. 

6 kıral, 27 
iprens, bir cu • 
mur reisi, 33 bü· 
yük ve orta el· 
çi, elliden fazla 
alaya mensub' 
müfrezeler, as• 
keri, havai ve 
bahri teşekkül
ler payitahtın 
caddelerinden • 
geçen kırtll Cor· 
cun tabtuuna 
ı efakal ediyor• 
du. 

A fa yırı ~eçc( e
s.ıi yollanla 

Londra, 28 
(A.A.) -Vest· 
ıninister HaU'in 
kapıları, bu sa, 
bah saat 4 de 
kapatılmış tir. 

Dört gündenberi kıralın cena
zesi önünden 809.182 kişi geçmiş
tir. Birçok kimseler, geceyi sokak
ta geçirmişlerdir. 

Sabahleyin saat 8 de payitah· 
tın başlıca caddeleri erkek, kadın 
ve çocuk olmak üzere iki taraflı 
halk ile dolmuştu. Bunların mık
darı durmadan artıyordu. 

Halk rutubetli ve iliklere ka
dar işley~n soğuğa rağmen süku
netini muhafaza etmektedir. Hat
ta bazı kimseler, yedi sekiz saat
tenberi bu soğuğa tahammül eyl.e
rnektedirler. Polisler, caddelerın 
her iki taraf mda aralıksız uzun 
saflar vücuda getirmeğe başlamış
lardır. 

Londra, 28 (A.A.) -Cenaze a
layının geçeceği sokak ve mey
danlar çok erkenden halk tarafın
dan tutulmaya başlanmıştır. Bir· 
çok kimseler daha gece yarısın· 
dan evel bir yer tutmak için yaya 
kaldırımını dolduruyordu. Bun· 
!l\rdan bir çoğu örtü ve hatta ya
takları ile gelmişlerdi. İhtiyatlı 0~· 
nuyanlar da soğuktan gazete ka· 
ihtlariyle korunmaya çalışıyorlar · 

~--
Kotamanis grupu 4 

Geri kalan 12 mebusluk sonra 
belli olacaktır. Mutlak ekseriyeti ne 
liberaller, ne cumuriyetçiler, ne de 
Venizelos muhalifleri başaramıya -
caklardrr. 

Başbakan 8. Demircis, muhalif 
iki büyük gruptan biri mutlak ekse -
riyet elde etse bile, herhalde bir mil
li birlik kabinesi teşkili lazım ge
leceğini bildirmiştir. 

Atina, listesinin başında seçilen 
liberal mebus Gonatas, dün akşam 
söylediği bir nutukta kıralın bitaraf 
hükümetini sitayişle anmış ve seçim
deki intizamdan dolayı süel makam
lara teşekkür etmiştir. 

(Sonu 5. inci sayfada) 
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1 Büdce, Divanı Muhase-i. 
İ bat ve İktısad 1 
~ E11ciimc11lerirıdt.•11 mii J"el.·helı ~ 

g unmm1 lreyel bugiin Kamu- § 

i tayd~:,;:;::e •;;,;::.';cuktıı. i:_~~=====_= 
~ 1) Denizyolları işletmesinin 
~1936 yılı büdçe ve kadrosunda 

~değişiklik yapılması hakkında =_======

~Başvekalet tezkeresi. 
~ 2) A. K. A. Y. işletmesinin 

Vaziyeti iyi göı·en Mareşal Badoglryo 

bir müddet bu bölgede ehemiyetli hareketler beklenemez. 
Cenubda, Negelliden hareket eden motörlü kollar akm· 

ları sırasında ciddi hiç bir mukavemete ı·ast gelmemiıler~ 

dir. Ras Desta kıtaları küçük gruplar halinde daha kola,
toplanmak için dağlık bölgelere dağılmı§lardır. Bu hal, Raıa 
Desta ordusunun dağılmış olduğunu göstermekte ise d• 
Royterin Adisababadan aldığı bir telgrafa göre Sidamodan 
gelen bir haberde Ras Destanın esas kuvvetlerinin muhare· 
beye iştirak etmediği, habeşlerin Uaderayı ellerinde tut. 
makta oldukları ve bu mevkie doğru mühim takviye kıtala· 
rr gelmekte bulunduğu bildiriliyor. 

Royteı·in bit· habeş tebliğine dayanarak Adisababadan 
aldığı diğer bir telgı·afta, dün bir İtalyan keşif tayyaresinin 
şimdiye kadar kaydedilen en uzun keşiflerden birini yaptı. 
ğını, tayyarenin İtalyan şimal hatlarından hareket ederek 
Setit nehri yakınında Birkutapres dağı Üzerinden ve sonra 
da Gojjam vilayetindeki Babat ve Gondar Üzerinden uça· 
rak aynı yoldan geri döndüğü bildiriliyor. 

Jsveç hastanesi azasından bir kısmı Adisababaya var
mıştır. Diğerleri de bugün beklenınektedir. Bunlar geçen a)' 
sonunda Dolo yakınındaki bombardımandan sonra kurla· 
rabildikleri kamyonlarla teçhizatlarını Negelli yakmmda 
bırakmaya mecbur kalmışlardır. 

Kırat Corc'un tabutu Veştminiıtertde iken 
h de tribünler yapıl-

~ 1936 yılı büdçesine merbut ( 4) ~ 
~numaralı cetvelde deği§iklik ya. ~ 
~ pılmasına dair Baıvekalet tez- ~ 
~kereıi. ~ 
~ 3) A. K. A. Y. lşletmeıinin ~ 
~1936 yılı kadrosunda değişiklik ~ 
~yapdması hakkında Başvekalet ~ 
i tezkeresi. ~ 

Sidanmodaki habeş kızday hastanesini idare etmiı olan 
kanadah Dr. Huper de teçhizatmı kaybetmiştir. Sidam.a. 
bombardımanında binlerce hayvan telef olmuştur. 

Mareşal Radogliyo diyo1· ki •. 

dı. Uygun ve b?ş bulunan aX::Iı::adır. Birçok büyük 
mıştır. Bunlar ~ıy.aha . bdoy 'b.. haline sokulmuştur. 
ma ~azaların vıtrmlerı e trı un . k 

Asmara, 28 ( A.A.) - Alman ajansının hususi muhabi· 
rinden: 

Maı·eşal Badoğliyo geçen pazar günü, umumi karargah· 
taki gazetecileri kabul ederek, Ras Kassa ile Rae g • · · d .. t türk lirasına kıralanına -

Buralarda hır yer yırmı (oSr 3 .. .. sayfada) onu . uncu Eırıııııuuıııı uu11 ııııırruııımıııırıııııı uıı ıuıııı 1111 11111 ııııııııtıı 111111111111 mııııu il (Sonu 3. üncü ıayltıda) 

Yeni fransız 
kabinesine itimad 

meselesi 
Paris, 28 (A.A.) _Havas ajanın bil · 

diriyor: Hükümetin umllmi sıyasası üze 
rinde yapılacak müzakerede sö:z istiyen 
ler dün akşam 17 yi geçmişti. Sanıldığı· 
na' göre müzakere, perşembe günü öğle· 
den sonra ve bütün ouına günü sürecek 
ve gece toplanbsında bitecektir. Müfrit 
olmıyanlar arasında uzlaşmaya doğru 
bir hareket görülmektedir. Fakat her . 
kesin alacağı asıl vaziyet, hükümetin be· 
yannamesini okumasından sonra belli ola 
caktır. Şimdiden sağ cenahta 100 kadar 
aleyhde ve sol cenahla radikal soıya~ist 
)er arasında 250 kadar lehde rey behr -
miş gibidir. Tereddüd halinde 250 kişi 
kalıyor ki bunların yüzü S. F. l. O. sos-

alist partisinciedir. Eğer bu ıosyalistlel·, 
~abine lehinde rey verirlene hükümet, 
en fazla 150 ye kaı·şı 350 rey ile itimad 
alacaktıı. Eğeı sosyalistler müstenkif 
kalırlarsa, itimad, en fazla 200 reye kaı
şı 290 reyle verilecektir. 

Londı·a, 28 (A.A.) - B. Flanden, 
·'News Chronicle,, gazetesine beyana
tında kendi grupu azasından bir kısmı · 

nın kendisinden is~ifa etmesini. is~edi~in- ı 
den haberi olmadıgmı, esasen ıstıfa nıye
tinde bulunmadığım bildirmİftİr. 

UZAK 
SARKTA , 

1'10NGOLlS1'Aı"'\ SINIRINU ı\ 
l\JONGOL YE l\lANÇUKO Kll\'. 

''ETLERİ ARASINDA 
ÇARl'l~i\IA OLDU. 

Londra, 28 (A.A.) -Havas ajansı 

bildiriyor: Londradaki japon mahfilleri
ne gelen bir habere göre, şimali Mongo· 

listan ile Mançuri arasında bir hudud 
hadisesi olmuştur. Bir Mançuri müfre~ 

si geçen çarşamba .günü hududa 30 ki -
lometrc mesafedekı Helmut bölgesinde 

üz kadar Mongol askerinin taarruzuna 
y ·ı·ı d'' uğramıştır. Mançurı ı er, uşmanın üs • 
tünlüğü karşısında bir ölü ile bir mitral
yöz: bırakarak çekilmeye mecbur kalmıt· 
lar, fakat iki ınongol askeri esir ala . 
ı·ak dönmüşlerdir. Mongolların bu ,..ıı· . 

pışamlarda bir veya ~ki tankk ullandık . 
ları teyid edihnektedır. 

Mançuri hükümeti mongol hüküme· 
ti nezdinde protestoda bulunmuştur. 

Deniz k.onf er ansı 
Londra, 28 (A.A.) - Knalın 

ölümı..i dolayisiyle geri bırakılm1~ 
olan deniz konferansı yarın tek 
,.ar çahşmağa başlıyacaktır. 

'' lTltı~~' ıın Dil Yazıları 

G·UNEŞ--DiL 
Teorisiııe o·öre Türl{cede isarete 

~ ..> ' 

/at"ayan sözler Üzeriııe l)ir aııaliz 
iV. 

[Bundan . önceki yazılarımız ''Bu, Şu, O" işaret sözlerinin ana
lizlerini göıtermişti. Bunların cemi/erine geçmezden önce, "O'' 
ile alakalı denilen ''Evet" sözü ile, bu işaret sözlerinden çıkan 
''işbu'' ve ''işte" sözlerini de aşağıda analiz ediyoruz]: 

EVET 

Not: 4. - Fransızca (evet) de
mek olan ( oui) hakkında (Oscar 
Bloch) un yukardaki mütalaasını 
mücerret eski fransızcada ( cela) 
yani (O) anlamına (O) kullanıl
dığını göstermek üzere kaydettik. 
Yoksa (evet) ve ( oui) sözleri de 
doğrudan doğruya bir asıldan ge· 
lir. 

Bunu izah için, ilk önce Divanü 
lfıgat-it-Türk'ün şu kelimelerini 
gözden geçirelim: 

1. ''UVA. - Javetçiye verilen ce-

1 

vap harfidir. Mesela "ya Muham
met!'' diye nida edilirse cevap ue
ren "u va'' der; manası '' buyurtrn, 
emriniz nedir?" demektir. (cilt: l ıi 
s.: 43). 

il. "EVET. - (Efhet) manasına
dır [:ı-·J. Arapça (Neam) demek
tir. Bunun aslı iki mahreç arasm
d a (f) dir. Bunun (v) ile değiş-

- Sayfayı çeoiriniz -
-------~--~ 

l ::. 1 Burada "ih" ile İ§aret etti
ğimiz harf, eski Türk /ehcelerin
de (v) ile (f) arasrnda bir ·se ve
ren konsondur. 



..... HfA 2 

D .. ı.unu er 

Bu lıız ııavaşlaınasın! 
Gü el bir inkişafa şahid oluyo

ru:;.ı:. Köşe başlarında, gazete satı
cılarının seyyar sergilerine şöyle 
bir goz gezdiriniz ve üç yıl önce, 
aynı yerde, d-Ort beş gazetenin mo
noton manzarasınc1an başka bir şey 
göremediğiniz günleri hatırlayı
nız: Bu kadar kısa bir zaman için
de meydana gelmiş olan inkişa
fın sürat ve genişliği içinizi s,.vinç 
ve gururla do1 :furacaktır. 

Ayrıca müşahedesi bizi sevin-
' d ren bir temayül de teknik kali

te yanında, ve ondan önce, fikri 
kaliteye eherniyet veren mecmua
Janmız sayısının günden güne 
artmasıdır. Edcl>iyat ve fikir ale
mimizin, teneffüs edilemiyecek 
lladar ağırlaşmış olan havasını 
aanki serin bir rüzgar taıclcmiştir 
~c sanki, etrafımızdaki korkunç 
ilüm sükfitunu bir fağfur kase gi
IJİ birdenbire parçalıyacak olan 
senfoni başlamak üzeredir, kula
jımıza umud verici akord !tesleri 
geliyor. 

Uzun, çok uzun sürmüş olan 
letarji devresi acaba sahiden son 
bulmuş mudur? Acaba, bütün bu 
etrafımızda gördüğümüz kımılda
nışlar, bir kötürümün umudsuzca 
bir gayretle kendi kendini aldat· 
ma1c için yaptığı devamsız jestler· 
dm ibaret değil midir? 

Bedbin olmak istemiyoruz, isin
de yaşadığmıız 2aman ve şartlar, 
bize bunun aksini emrediyor. O
nun içindir ki, gördüğümüz bu 
mecmua yığınları, yalnız gözleri
mizi oyalıyan bir satıh süsü ol
maktan çıkıyor, kafa1anmıza hi
tab eden ve bizi hakiki bir iç kal-
1nnışı11 ilk alametleri karşısında 
bulunduğumuza inandıran bir ma· 
hiyc! alıyor. 

Her sahada şaşırtıcı hamleler 
yapmış olan devrimin eseri, ancak 
geniş bir kültürel kalkınma ile ta
mamlanabilccek+i. Bu tarafımız
daki eksikliği biliyor ve bizi se
vindiren hadiseler arasında bu tek 
zaaf noktamıza sık sık işaret et
mekte geri kalmıyorduk 

Bir zamandanberi memleket 
aydmlannın, tek tek, grup grup 
ıösterdikleri gayretler, hayırlı 
münebbih tesirini göstermiye baş
lıyor. Ancak unutmamalıyız ki, 
ı.u hareket, f erdlerden gelen 

· · J. [*:ııJ '' cı0lt.· 1,· ı .. · mesı caı2: ır ••• 
78). 

ili. "EFHET [:f]. - mana11 arap
,,. (Nea.m) yani (eoet) tir. Üç §e
lıil"e lugattir: ( l) Yağma, T oh.i 
aJe Kıpça/ıı lıigallerinJ e '' efhet"; 
(2) Oiu~ TürlıçeainJe "emel" ve 
°'eyet"; (3) hatka Türk lehçelerin
de "Y emel".,,. 

Radlof luıatinde de (evet) ma
naııoa olarak Çağatay lehçesinde 
"avca" kullanıldığı gösterilmekte-
dir (cilt: 1; s.: 636). · 

Şimdi, Türkçede (evet) in eski 
tekli olduğu anla,ılan bu ( uoa) ve 
(aıJa) kelimeleri ile arapça ( eyoa) 
"e f ransızca ( oui) kelimelerinin 
etimolojik ıekiJle ... ini altalta yaza
hm: 

(1) (2) ( .. ) 
Uva : uğ + uv + ağ 
Ava : ağ+ av+ ağ 
Eyva: ey+ av+ ağ 
Oui : oğ + uğ + iğ 

Görülüyor ki bunların da hepsi 
bir ıekilde Ye bir anlamdadır. 

(l) Uğ, ağ, ey oi: hep "esas" 
anlamına olarak ana kök, yahut 
- yalnız arapçasında - onun yerine 
ı~en birinci derece prensipal kök
tir. 

(2)Uo, av, uğ: ana kök mefhu
munu kendinde \.ecelli Ye tecessüm 
ettiren süje •eya objeyi anlatır 
fondamantal elemandır. 

(Jj.Ağ, İğ: bu mefhumu tayin 

C:':,.] Türkçede (evet) kelimesi 
yoktur diyenler, bu maddeyi gör
memi§ olmalıdırlar. 

"Hayırı: manasına da yine Di
vanda (av) kelimesi vardu. (cilt: 
1 · ~.: 43). 

hamlelere yıgmlarm iştirak etme
si sayesinde ileri götüriılebilecek
tir. Bize bugün için düşen vazife 
sihirli mayayı, büyük hamurun içi
ne karıştırmaktır. Maya çalışma
ya başladığı zaman faydalı işini 
tek başına da görür. 

Aman bu hamlenin hızını aza1t
mıyahm, bu hızın azalmaması için 
neler yapabileceğimizi, ne gibi 
tedbirler almamız gerektiğini dü
şünelim. Bu tedbirler ve bunlann 
hayati lüzumu üzerinde simdiye 
kadar çok şey yazılmıştır. 

Fakat eski derdlere burada 
tekrar dönmek niyetinde değiliı:. 
Bugün için, bize büyük umudlar 
veren bir tezahürü kaydetnıekle 
iktifa edelim. Y~~ar NABi 

Vilayetlerde boğucu gaz 
kursları 

Sağlık ve Soıyal Yardım Bakanlığı, 

bava hücumlarına ve boğuC\l gazlara kar
t• korunma uaullerir.i öğretmek üzere, 
'Yi.ayetlerde birer kurs açmaktadır. Kurs 
tedrisatında liı21m olan malzeme, her i. 

layet için ayrı ~ir takınt olarak, tar ·iy
le ha21rlanmıı ve talimatnamesiyle birlik
te vilayetlere gönderilmitlir . 

Bu kurslarda dersleri ve ko lleranıla
rı, geçen yıl içinde, viüyctlerden gelerek. 
Ankara'da gaz kursu gören, doktorla.
vereceklerdir. 

Yeni bir kanun projesi 
Bayındırlık hakanlığı, posta nakil 

iflerinin pazarlıkla, tamir ve imar 
iılerinin de emanett-n yapılmaıını te
min mal&sadiy)e arthrma eksiltme 
'Ye ihale kanununun 46 ve 50 inci 
maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında bir kanun projea. hazırla· 
mıştır. 

KONFERANSLAR 
Yarın aaat 20.15 de, Gazi Terbi

y Enstitüsü öğretmenlerinden B. 
Halil Bedi tarafından, Gazi Terbiye 
Enstitü ünde miJli çek kompozitö
rü Smetana hakkında bir tonferans 
verilecektir. Konferansa herkes gele
bilir. 

••• 
Akdeniz luyılannda S.encli ~eHıenliıi 

ile hir gezi yapım§ olan B. Ihsan Deniz. 
er cuma günü 17,30 da bu gezisine aid 
projeksiyonlu bir koufenını nrecel&tir. 

ve ifade eden ektir. 
Esas anlamının bir süje veya 

objede tecellisi yolundaki müp
hem mefhum, ilk insanlarca sade
ce bir tasdik manaıma hamledil
mit olduğu görülüyor. Mütekamil 
Türkçe buna ''bahsedilen mefhu
mun yapılmı,, olmut- olduğunu 
gösteren'' bir ek daha katarak 
•evet'' ıözünü yaratmı§tır. 

Bunun etimolojik §ekli de §U· 

dur: 
(1) (2) (3) (4) 
eg + ev + eğ -ı- et 

Buradaki son(.+ t) ekiyle ma
na tamam olmuıtur. ikinci elema
nın (o) si (l)~e (m) ye değişebil
diği gibi, baştaki ana kök yerine 
(ey) alınarak ( yemet) şekli de 
doğmuş olur. 

iŞBU 
(Şu) sözünün aılr olan (uf), ya

hut· (V. + ı) olabileceğine göre· 
(iı) sözü, (bu) ile birle!erek Ot
bu) şeklini alır. 

Bunun etimolojik ,ekli tudur: 
(1) (2) (3) (4) (5) 
uğ + uş + uğ + ub + uğ 

Kelime mürekkeptir. (Şu) Ye 
(bu) anlamlarını birleıtirerek he
men pek yakında olan, yahut he
men sözü ıeçmiş olan süje veya 
objeyi göstermeğe yarar. 

Etimolojik analizde §Öyle tak
sim edilmek lazımgelir: 

(1) (2): (3) (4): ($) 
I. Uğ + uş 

n. : + uğ + ub: + uğ 
Uk kısımda: 
( 1) U ğ: "Esas, sahip, Allah, 

efendi'' anlamlarına ana kôlatür 
(2) Ut: Bu mefhumun oldukça 

J s A .. 
iÇ HABERLE 
ISTANBUL TELEFONLAR/ 

< 

Güzel sanatlar akademe
sinin yeni profesörü 
İstanbul, 28 - Güzel sanatlar a· 

kademisi profesörlüğünden istifa e
den Egli'nin yerine tayin edilen pro· 
fesör mimar Galstig bir kaç güne ka
dar lstanbula gerecek ve iJe baılıya
caktır. 

Üniversitemizin yeni 
profesörü 

f stanbul, 28 - Üniversite kulak, bu
run, boğaz hastalıkları proft.sörlüğüne 

tayin edilen Profesor Pa!man şubat ha· 
tında lstanbul'a gelecektir. 

Ekalliyet mekteblerinin 
ders programları 

lstanbul, 28 - Ecnebi ve ekalliyet 
mekteblerinin tedrisat programlarım 
birleıtirmek İçin çalıtacak komiaron 
bugün iJlerine baJladı. 

Gazi köprüsü inşaatı 
lstanbul, 28 - Almanya'dan Gaz; 

köprüsünün tatbikat projelerinin mart 

nihayetlerine doğru gönderileceğine dair 
belediyeye haber gelrniştir. Köprünü. 
inJMbna Unkapanr tarafından başlan 
ması çok muhtemeldir. 

İstanbul şehrinin planı 
İstanbul, 28 - Belediye ~hrin 

imar pli.nmr yapacak olan Prost"un 
mukabil teklifini almış ve iç işler ba
kanLğına göndermiıtir. Bakanlık ka· 
bul eder etmez Prost davet edilecek
tir. 

İstanbulda havalar 
lstanbul, 28 - lstanbul da bir ba

har havası vardır. Ağaçlar çiçeklen
mekte ve kırlar yeşillenmektedir. 

Şirketi hayriye umum 
müdürü çekildi 

lstanbul, 28 - idari sebeblerden 
dolayı aralarında çıkan ihtilaf Ü· 

:a.erine Şirketi hayriye umum müdü
rü Yusuf Ziya ve ıirket idare meclisi 
azasmdan Mahmud Nedim İstifa et· 
mitlerdir. Umum müdürlük işini tim· 
dilik iıletme müdürü yapmaktadır. 

genİJ bir sahada yayılmasını gös
terir ektir. 
(Uğ +Uf= uğuf = uı): Ol

dukça geoit bir sahadaki eıasa 
iıaret eder. 

İkinci kısımda: 
(3) Uğ: Yine aynı anlamda ola

rak ana köktür. Tekerrür ettiği 
için bütün Türk lehçelerinde bu 
eleman dütmüştür. 

( 4) U b: Ana kök anlamını ken
dinde tecelli ve tecessüm ettiren 
süje veya objeyi gösterir. 

(Ui + ub = uğub = ub): bir 
süje veya obje üzerindeki eıasa 
iıaret eder. 

Bu iki kısım birleşince husule 
gelen (Uğ +Uf+ uğ + ub = 
uiafuğub = U§Ub) tekli esas mef
humunun oldukça genit bir saha
da bir süje veya objeye taall\ıkunu 
göstermiş olur. lıte bu manayı da 

(5) uğ: eki tayin ve ifade eder. 
Not:. - Çovaş lehçesinden JU· 

karda sözü geçen ( aiyav) ve ( ıi
yava) sözleri de (ifbu) ile bir ya
pıdadır. 

Etimolojik tekillerini altalta ya-
zalım: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 şbu : iğ + iş + iğ + ub + uğ 
Siyav : iğ + is + iy + av + . 
Siyava: iğ+ is+ iy +av+ ağ 

Görülüyor ki burada yalnız ka· 
tegorik tebadüllerle sözlerin birli· 
ği açıkça kendini göstermektedir. 
''f = ı'', ''i = y", "b = v" olduğu 
malumdur. 

iŞTE 
Yine ( fU) nun aslı olan (Uf - İf J 

elemanına "yapılmış olmaklık, ol
mut olmaklık'' manaunm katılma· 

İs tan 1lu1 tc Jef onu 

İlk tecrübe çok iyi netice 
verdi 

Ankara • lstanbul telefonunun kuv
' etlendirilm .. sı ve telefon görüşmele -
rinin sıra beldemeğe mahal kalma· 
ılan temini için lstanbul ve Ankarada 
lı:;urulmakta olan koramportör cihaa:· 
!arı ve Geyvede yapılmakta olan mü
~eddede tesisatı bitirilmiştir. Posta 
vt; telgraf umum müdürlüğü dün sa
'ill on yedide koranportörlerle fstan· 
bulla ilk tecrübe görüşmelerini ba~a 
n ile yapmıştır. Halen lstanbulla gö 
ı uşmeyi temin eden mevcud her hAtta 
ilave olarak iki üç gün sonra yeniden 
iki hat konuşmaya açılacak -.e on be~ 
1:ün sonra açılacak diğer bir hatla 
mevcud hatlar alhya çıkarılacaktrr. 

Vekil öğretmenlere 
verilecek aylıklar 

Bazı okulJarın açık bulunan, ya· 
hud aaili a&kere giden oğretmenlilıle 

re vekillik eden aynr okul öğretmen· 
lerine üçte iki nisbetinde aylsk ver
dikleri görüldüğünden, Finans bakan
lığa, IMı gibilere ancak beşte birden üç • 
tehire kadar aylık verilebileceğini Kül • 
tür Bakanlığına yunu~tır 

Tiftik satışları 
hararetlendi 

lstanbul, 28 - Tiftik üıerine pİ)a· 
pda hararetli satıılar yapılmaktadır. U-
111umi satış 8474 halyadır. Bunun 1845 

balyasını sovyetler 1229 balJasını dc- "'· 
man)ar ab1>1şlardır. Fiatlar üç kuruş yi•r. 
selmiştir. 

B. Popof geliyor 
latanbul, 28 - Bulgaristanm An

kara elçilik müsteıarlığına tayin e
dilen La Bulgari gazetesi 'Ye ajans 
müdürü B. Popof l.ugün gel.li ve ak
ıam Ant.araya hareket etti. 

Kızılay Anl~ara nıer • 
ı~eziııiıı çalı~nıalaı·:n 
Kızılay Ankara merkezi gençlik t~ı

lcilatiyle el ve iş birliği yaparak kı~ı.ı. 

çalışmalarına başlamıştll'. 

Orta mekteb1crle lisekrde te•pit edi· 
len fakir talebelerden 330 kişiye bn 
gün sıcak yemek 'erilmekte, ayrıca ~ef
kat yurdunda barınan fakir ve kimsesi.~ 
120 aylcnin de gunluk lemekleri temin 
edilmektedir. Buradaki ayleleriı. 26 ço
cuğu tamllmen giydirilmiııtir. Talebe 
pansiyonundeki talebe adedi 20 )e Çl· 

karılmıştır. 

Şefkat yurdunda haHıevi içtimai yar
dım komiteıi)'le beraber açılan a) ak 
dispanıerlerinde Edirne Say lavı Ba~ an 
Fatma Memik hastaları muayene ve ilaç• 
lanm meccanen 'ermeğe başlamışbr. 

Kızılay umumi meTilezi mekteb tale
belerine veril~celı yemek masraflarına 

karşılık olmak uıe:re "nkara merkezi
nin emrine şimdilik bin lira vermiıtir. 

Bunlardan baıka da umumi yardnn
lanna devam etmekte, ve yurdda barınan• 
kadınlann çalıımalan Ye bu çalıtl'l'llf 

semerelerinin te,hiri için hazırlanmak.,.· 
tadır. 

Ankarada verem dispanserleriy!c ya

pılan temas iızerine dispansere devanı 
edenlerden yardıma muhtaç olanlar tea
pit edilmektedir. Bunların adedı e 
umumi vaziyetleri belli olduktan sonra 
Kızılayın '\'erem mucadelesi için esaıh 
bir program yaparak yakında toplana· 
cak olan kongresine bildirecektir. 
Kınlay Ankara merkezi, bundan baı

lt:a, ankarahların bir araya toplanma 
ve eğlenme ihtiyaçlannr da karşılamafc 
Üzere her ayın birinci cumartesi günle-
ri, Şehir lokantasında, bir dinedansa• 
tertib etmeği kararlaıhrmııtır. Lokan
taya gelenlerden duhuliye alınını •ac:alı. 
fakat gelenler için gece efbisesi mecbu. 
ri olacaktır. 

Vilayet umumi meclisi 
toplanıyor 

Filürya için 
lstanbul, 28 - Belediyenin 1936 

bü(~eaine flürya için yeniden tahsi 

sat konmuıtur. 

Ankara vilayet umumi meclisi, ıu. 

lıatın birinci cumartesi günü, toplantı
lanntı baılıyaca.lrtır. Dayreler şimdiden 
meclise "erilettlı: büdce hanrlılclarım 

1 

tamamlanuılardır. 
Mecliste açılı blr azal k vardır. Bu 

azalık için, bügün Kızılc.ahamamda $61 

çim yapslacaktır. 

sı ile (i§le) sözü de .kurulmuıtur. 
Eski eserlerde bunun ( uıta) şekli 
de vardır. 

Etimolojik fekli ıudur: 
(J) (2) (3) (4) 
iğ + iş + it + eğ 

( l) li: ·ıEsas, sahip, Allah, e
fendi" anlamlarına ana köktür. 

(2) lı: Ana kök an1amının ol
dukça geniş bir sahada tecellisini 
gösteren ektir. 

(3) it: Ana kök anlamının ol
dukça geniş bir sahada olmuş ol
duğunu anlatır. 

( 4) Eğ: fşte bu anlamı tayin 'fe 
ifade eder. 
(iğ+ İf +it+ eğ= iiititeğ): 

ana kök kendisinden sonra gelen 
elemanla kayna,arak Te 3 üncü 
elemanın vokaliyle son ef emanm 
konsonu da düşerek (iŞTE) tekli
ni almıştır. 
iŞTE: Göz önünde bulunan bel

li bir süje veya objeye itaret eder. 
Not: 1. - Latince (i•te) ve es

ki fransızca (icell) ve (iceıte) söz. 
leri de (işte) den başka bir şey de
ğildir. Etimolojik şekillerinin kar
'ılaştırılması bunu derhal meyda
na çıkarır: 

(1) (2) (3) (4) 
lşte : İğ + iş + it + eğ 
iste : İğ + is + it + eğ 
lcest ["']:İk+es+ct+. 
!ceste ['"]: İk + es + et + eğ 

[-\'] Utin ve lransız dillerinde 
( c) harir, hem (k), hem de (s) sa· 
dalarını verir. Burada doğrudan 
doğruya (k) sesi vererek ana kö
kün yerini tutan birinci derece 
prem;ipal köklerden biri olmak Ü-

Not: 2. - Bu analiz, fransızc• 
da "ce'1 nin vokalle bathyan ke-. 
1imeler önünde ''cet" •e müenne
sinde ''cette'' !ekİ terini alma~mı 
da izah eder. Bu ıekillerin ıimdi
ki istimP.l tarzları, tabii, muahhar 
§eylerdir. Aslında bunların Türk· 
çe "itle" yerinde kullanıldığı mey
danda. Hele eski fransızcad• 
hepsinin başında birer "i'' bulun
duğu, Fransız etimoloji lugatlerin
ce de itiraf edildikten sonra, artık 
bu nokta üzerinde hiç 'üphe ve 
tereddüde mahal kalmaz. 

"Cet" ve ''cette" "sözlerinin eti
molojik şekillerini "işte" nin eti
molojik şekli ile altalta yazalım: 

(J) (2) (3) (4) 
l§te : iğ+ iş+ et+ eğ 
Cet : iğ + is + et + . 
Cette: iğ+ is+ et+ eğ 

Görülüyor ki, yalnız "ı'' yerine 
aynı anlam ~e kategoride olan 
•'s'' gelmekle her üç kelime de ku
rulmuş oluyor. /. N. DiLMEN 

["Bunlar, Şanltır, Onlar'' sö:::leri• 
nin anali:ıi yarınlıi sayımrzdadır]. 

zere almmı§tır. 
Bunu (c) olarak ıdmak ta mum

kündür. Çünkü ( c) ve ( ç) harlle
ri ana kök yerinde oldukları za
man doğrudan doğruya onun en. 
lamını alrrlar. 

Hatta (s) olarak ra a abiliriz. 
Çünkü (s) hariinin (ğ) ile teba
dülü de tespit edilmiştir. Hele bu· 
rada ikinci elemanın konsonu da 
( s) olduğundan, aynı konsonun 
arka arkaya tekerrür edemiyec!'ği 
kaidesi de birinci eJemanm kon-
sonunu ( ğ) ye çeı•irir. 
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İTALYA ETYOPİ HARBi 

İki taı·af da dinleniyor 

Rus Destanın. kuvvetleri 
henüz ltarba girıne11ıiş 

( t.Hl-:ı 1. iilci sayiada) 
S umun İtalyan hatlarını yarmak 
Plilnlarma artık akim kalmış gozü 
ile bakılabi cce~ini söyiiyerek demiş
tir ki' 

" - Duı um bedbin bir hüküm ver
meı yer bırakmamaktadır. Mesafe
nın büyük olmasına rağmen teçhizat 
ve iase işleri düzgündür. Çünkü şim· 
di yollar iyi bir haldedir. Ve yağmur
ı:nevsimindc yollaı-ın batakhk haline 
geleceği hakkındaki habe~ ümidleri 

bir hayaldir. 

:\'e~ellirıirı İl:i.~ali 

Cibuti, 28 (A.A.) - Stef ani 
Ajansı bildiriyor: 

Doğrudan doğruya Adisaba-
badan gelen haberler, imparato
run ve habeş sıyasal ve süel mah· 
fillerin, Negelli'nin italyanl~ ta· 
l'&fmdan işgal edilmesi v~ b1lha1-
sa. habeı merkezine 440 kilometı:e 
ıneaaf ede yeni bir ha va ünü tesıı 
edilmesi üzerine çok endişeli o\
duklarmı bildirmektedir. 

ff<ıbe~lerin ma11alt bir tekzibi 
Adiaababa, 28 (A.A.) - ltal

yanlann Negelli'yi işgal ettikleri 
resmen teyid olunmakla beraber 
Vadara'yı tehdid etmekte oldukla
rı kati bir surette tekzib edilmek
tedir. Keza son muharebelerde on 
bin habeş askerinin öldüğü de tek
'l:ib edilmektedir. Ancak bava bom· 
bardmıanlarında ölen siviller de 
Lesab edilirse umum zayiat bu ra.k
ka.mı bulabilir. 

Geceli giindiizlii wpçu al.e~i 
Adisababa, 28 (A.A.) - Şi

ntal cephesinde §iddetli yağınu~
lara rağmen İtalyanlar 20/23 •
kinci kanun muharebelerinde 
kaybetmi§ oldukları mevzileri tek
"<lr ele geçirmeye çalışmaktadırlar. 
ftalyan topçusunun geceli gündüz
lu yaptığı ateşe rağmen henüz i-

Buna mukabil habeş kuvvetle-

ri gece karanlığından ~sti'.ade e
derek italyanları mevzılerınden çı· 
karmak için mütemadi bas~mlar 
yapmaktadır. Bu tabye ekserıyetle 
muvaffak olmaktadır. . 

Adua ile Makalle arasmdakt 
yol kati olarak. ke.~il~iştir. 
talyan piyadesı hucuma kalkma-

mıştır. 

/ wfrmılon rı ke::tif luırel.-dleri 
A.disababa, 28 (A.A.) - Bora

na mmtakasında italyan kolları 
büyük yol üzerinde keşif hareke!· 
lerinde bulunmakta devam edı
yorlar. Diğer taraftan ka~yonlar 
da Dolo'dan mühim mıkdarda 
cephane, yiyecek veiçme su_YU ge: 
tiriyorlar. Bu nakli!.a~ t1~.de~~1 

fırtınalar yüzünden büyuk muşku· 
lata uğramaktalır · 

Diğer bir italyan kolu da ya· 
nında zırhlı otomobiller ve bom
bardıman tayyareleri old~~ hal
de ağır ağır Adua Bar~ ısta_~ame
tinde ilerlemekte ve çetın musade-
melerde bulunmaktadır. . . . 

Habetler ise bin veya ıkı. bın 
kişilik münferit ınüfrez~~e~le ıtal
yan pişdarlarına karşı ~ucumlarda 
bulunuyorlar. Borana n~n. cenu
bundan habef kuvvetlermm Y_aP· 
makta oldukları taarruzlar netıce
sinde İtalyanların sol cenahı mer· 
keze nisbetle daha ağır yürümek 
mecburiyetinde kalıyor. Merkez, 
Adisababa'ya giden eski kervan 
yolunu takib etmektedirler. 

Ras Oasta'nın ordusu İtalyan· 
ların Dembaravadisine doğru yap· 

O rı bin ton petrol ! 

Kap, 28 (A.A.) -. Doğu .~fri
kaıma Eritre'ye gıtmek uzere 
Norv~ petrol vapurlariyle cenubi 
Afrikaya son onbeş gün içinde on
bin ton petrol gelmiştir. Bu mik
dar yüz tayyarenin .12 ay müddet
le her gün üçyüz mıl uçuş yapma-
sına kafidir. 

l\tlusoliııi Badoğliyoyu tebrik ediyor 
Roma, 28 (A.A.) - Stefani 

Ajansı bildiriyor: 
Mosulini Makalle'de 

Radoğlio'ya aşağıdaki 
göndermiştir: 

mare,al 
telgrafı 

Şimal mmtakasmdaki kuvvet
lerimizin sağ cenahını bozmak i
çin düşmanın yaptığı teşebbüs mu
zaffer T embien muharebesiyle a
kim bıraktırılmıştır. Bu manevra· 
Y• tasarlayan sizi ve icra eden su· 
bayları, milli ve eritreli kıtalan 
tebrik ve takdir ederim. Bu takdir
lerimle bilhassa iki gün süren çok 
şiddetli muharebelerde Kuerie da
ğını düşmana karşı müdafaada 
gösterdiği kahramanca sebatla 
düşmanı püskürten ''28 ilkteırin•' 
Milis fırkasına iblağını arzu edi
Yorum. Muzafferiyetle neticele
n~n Tembien harbı Herdeki müca-

1 

deleler için kati bir garantidir. 
mak istediklerine şüphe olnuyan 
yarına hareketine ınani olmak İ· 
çin büyük göller civarmdak\ bütün 
dağlık araziyi tutmuştur. Ras Det--
ta ordusunun dütınan tarafından 
son muharebelerde dağıtılmış ol
duğu katiyen doğru değildir. 

İsveç kızılhaç hatanesi 
Stokholm, 28 (A.A.) - lsveç 

luzılhaç direktörü Adisababada bu 
lunan Dr. Lander'e bir telgraf çeke· 
rek lsveç kızdhaç seyyar hastanesi· 
nin yeniden tesisini bildirmiştir. İs
veç kızdhaç heyeti ya seyyar hasta-
ne yahut da Adisababa veya diğet" 
nüfusu çok bir mahalde esa.sh hasta
ne tesis ederek faaliyetine devam 
eyliyecektir. 

F'ı·aıısız - iııgiliz koııu~ınalarıııda esa. laı· 
Paris, 28 (A.A.) - Bu sabahki 

p aria gazeteleri, bilhassa beıind Cor
cu.ı cenaze alayına aid tertibattan 
bahsetmektedir. 

Londrada dün B. Flandin ile B. E· 
den arasmda yapılan görüpne dolayı· 
aiyle "Maten" gazetesi, yazıyor: 

''iki bakanın görüfmeleri bilhassa 
&anıirni olmut ve beynelmilel aıyasa• 
.. , .. her noktasına tema• edilmittir. 

8u görütme, iki bakanın görüfleri •· 
raı11ada tam bir uygunluk olduğunu 
gO.terınittir. 

Ön- gazetesi, iki bakanın bazı nok· 
h\lara temas etmek için vakit b\tla· 
-._, olduklarını, ancak kıral Cor· 
"Un cenaze töreninden sonra Londra 
He Paris arasında olan bütüıı mesele· 
le · ..._.d. rı rörütmeleri muhakkak gıut ır. 

Pariate perıembe günü okunacak 
°'"a kabine beyanaame•iade &ansız 
•• ... ara Y•krnlaımasma kartı büyük bir 

teveccüh goaterilecektir, ancak bu ya
kmla~ma milletler cemiyeti çerçeve· 
ai içinde tasavvur edilmesi ve Öylece 

vücuda getirilmesi şartiyle. Bundan 
daha acele bir mesele vardır ki, B. 
flanden, bu meseleyi hiç olmazsa B. 

Edenle birlikte ıöylece bir gözden 
geçirmek arzusundadır. Bu mesele 

de deniz konferansı mesele&idir. Ma
IUm olduğu veçhile İngilizler, alman· 

ları bu konferansa çağırmak isti· 
yorlar. lngilizler şu fikirdedir: 

Almanlar şimdiki konferansta bu
lunmu' olsalardı ihtimal 18 haziran 
tarihli itilafnameyi umumi bir itilaf 

haline getirmek imkanı hasıl olurdu. 
Fransa, 18 haziran tarihli itilafna

menin tescili keyfiyetinin Versay mu 
abedenameai ahkammın ihlalini bir 
kere daha tasdik etmek demek ol· 

duğu düşüncesindedir. 

ULUS SAYIFA3 
2 

1 DIŞ HABERLER 
Beşinci Coı c'un Cenazesi 

İngilterede ,şimdiye kadar görülmemiş 
çok hiiyiik bir törenle kaldırıl I 

(Başı 1. inci sayfada) 

tadır. Daha fazlasına kiralananlar da 
vardır. Bugün imparatorluğun her 
tarafında ayrıca tören yapılacaktır. 

Mektepler, tiyatrolar ve mağaza· 
lar kapanacaktıı·. 

Londrada resmi daireler ve bia· 
çok mağazalar kapalıdır. Bununla be
raber, kıral Edvard işçilerin zararını 
mucib olmamak için ·çalışmanın ta -
mamen tatil edilmemesini emretmiş
tir. 

."lel.·izind Edv<ırd babwmım 

1<1but11 i>niinde 

Londra, 28 (A.A) - Gece yarı· 
smdan biraz sonra kırat Edvard ve 
kardeşleri dük d'Y ork ile dük dö 
Gluçester ve dük dö Kent. Vesbni • 
niater Hall'de ölü laralm cenazesi et
rafında yarım saat nöbet beklemit • 
lerdir. 

Rw~k" m(•mlekeılerde yaı,,lan 
rulıa11i iiyirıler 

Berlin, 28 (A.A) - B. Hitler, 
bugün Saint • Georges ismindeki İn· 
giliz kilisesinde ölü İngiltere kıralı 
beşinci Corc için yapılan dini ayin
de hazır bulunmuştur. 

Roma, 28 (A.A) - İtalya kıra
h ile B. Musolini, bu sabah Roma
nın Anglikan kilisesinde kırat Cor -
cun istirahati ruhu için yapılan dini 
bir ayinde hazır bulunmuşlardır. 

Adisababa, 28 (A.A) - Bugün 
İngiltere sefarethanesinde İngiltere 
kıraL ölü Corcun istrahati ruhu için 
dini bir ayin yapılmış ve bu a
yinde habeş veliahdı ile habeş pren
sesleri, habeş hükümeti erkim ve se
firler hazır bulunmuşlardır. 

Bütün umumi hizmetler, ma
tem alameti olmak üzere, tatil edil . 
miştir. 

} eni kınıl bir- a~""' 
venıeği verdi. 

Londra, 28 (A.A) - R<.ııyterden: 
Kıral Edvard, babasmm yaptığı gibi, 
dün akf&lll ecnebi kırallara, kırallık 

-ailelerinin erkek erkinma, fransız 
cumur başkanına ve ecnebi heyetle
rin bafkanlarma Bukingham sara • 
yında bir akşam yemeği vermiıtir. 
Hepsi erkek olan davetlllerin adedi 
50 idi. 

Kıralice, Norveç kıraliçesi ve İn-
giliz ve e~nebi ~!lık ~ilelerinin ka
dın erkanı, 12 kişılık hır sofra halin
de sarayın başka bir salonunda ye . 
m;k yemişlerdir. 

Dün akfCUll saat 22 de 1 75 bin 
.;:iye yakın :...1~ k · .~al öl" · , \h~ 

önünden geçmışlerdır. 
Kıraliçe Mari ile birlikte veya ay

rı ayn dün alq~m ~lü. lmalın önün
de eğilen ecnebı mısa.fırler arasında 
Norveç kıral ve kıraliçesi ile, İsveç 
ve balya veliahdlan ve yunan prens
leri Corc ve Nikola ve küçük çocuğu 
ile birlikte Loyd Corc bulunmakta 
idi. 

1'iirt•n na.'<ıl oldu"! 

Londra, 28 (A.A.) - İngiliz kıralı 
beşinci Corc'un tabutu saat 10 da hasaa 
alayları kumandanları tarafından West· 
minster Hall'dan çıkarılarak dışarda b k· 
!emekte ol • ı bir top arabasına konmuş· 
tur. Bu esnada kıtalar selam durmuı ve 

70 pare top atılmıştır. 

Kırabn tabutu üzerinde kırahn bay 
ı·ağı, imparatorluk tacı, hükümdarlık 
aıası ve kıraliçe tarafından gönderilen 
kırmızı beyaz güllerden mürekkeb b', 

demet bulunuyordu. 
Cenaze alayı. ölen hükümdarlarını 5 ,. 

defa olarak ıelamlamak istiyen bütün ıı 
mflara mensub insanlardan mürek'r • 
muuzam bir kalabalık sebebiyle çrt
büyük bir güçli.ıkle hareket etmiştiı·. 

Dün yapılan ayin 
lngiltere kıralı beşinci Col'c

un dün yapılmış olan cena
ze töreni münasebetiyle, bütün 
Türkiye dalailindeki resmi bina
lar ile türk donanmasına men
sub bütün harb gemileri, bütün 
gün bayraklarını yarıya kadar 
çekmi~lerclir. 

ı;: * * 
t ngiltere kıralı beşinci Corc-

~ 
u~ .cenaze töre1J.İ münasebetiyle, 
dun Mat 11,30 da lngiltere 
büyük el,iliğincle bir ruhani a
yin yapılmqtır. Bu ayinde refi
kaları Üe birlikte, BCl§bakan 
bütün bakanlar, generallar, de,;. 
let yükıek memurları ve bütün 
büyük elçilerle elçiler hazır bu
lunmuıtur. 

Bu törende Cumur başkanı
nı .. özel b.ürotu direktörü ile ya
verleri temail eylemekte idi. 

'VVV'\ Ar-'V'VV'VVVVVVVVV'VV\J"'°"'Vl..fV\.~ 

Törende bulıman"'rm sırası 

Alay iki kilometre uzunluğunda idi. 
Önde giden İngiltere dominyonlar ve aô 
mürgeler kıtalanndan ve bunların mızı • 
kalarmdan sonra yabancı memleketk: 
bahriye harbiye ve hava kuvvetleı-ini 
temsil eden yÜksek s.ubaylar gelmekte ve 

bunların arkasrnda bütün İngiliz el·k:. 1 

harbiyesi, askeri mızıkalar ve saray y~'<· 
sek memurlan bu'unmakta idi. Kıralın 
tabutun.u taııyan top arabası bunların 
arkaarnda idi. Top arabasının etrafında 
haıaa alay atlıları yer alnuştr. Arabayı tö
ren üniformalan giymiı 152 bahriyeli eJ. 
le çekmekte idi. Tabutun arkasında yal

nız olarak, İngiliz donanması büyiik 
amiralı ünifoımasiyle kırat sekizinci Ed
vard geliyordu. Onun arkaıında üç k 
defi. Y ork, Gloc~ter ve Kent dükaları 
butılu·m arkasında da lorahn diğer aile 
efradı bulunuyo!'du. Bunlar Kont Atho
lone, Lord Harewood, Norveç Kıralı ve 
Norveç veliahbdır. Dördüncü sırada 
franıu Cumur başkanı, Danimarka, Ro 

manya, Bulgaristan ve Belçika kıralı 
onlann arkasrnda da 23 prens geliyor . 
du. 

Kıruli~,;e Mari 
Kıraliçe Mari. :)'anında Norveç kırıa 

liçesi, kendi kızı ve Y ork düteıi olduğu 
halde birkaç metre geriden gelen bir 
arabada yer almıftr. Yabancı tnerr.leket. 
ler dıt itleri bakanları ve büyük elçil _ · 
bu arabanın arkasında idiler. Daha s 

ra yedi araba geliyordu. Bu arabalarda 
İngiliz kıral ·banedanmın ve diğer kıra! 

hanedanlannm kadınlan bulunmakta · •· 

Nihayet yabancı.heyetlerin başka bir k·s 

mı bunların arkasmdan geliyor ve atayı 
muhtelif silahlara mensub genit ve ' ·: 
yük bir askeri müfreze silsilesi kapatı 
yordu. 

Ve milyon kişi .. 
Alay. ık.i 11ra askerin arasından ya . 

vaı y.-va! parlamento aokağından, Vhitt 
• Hail onunden, Saint • James sokağın . 

dan sarayın önünden geçmif, Picadilly ve 1 
Hayde • Park yoluyla Paddington is 
tasyonuna vannııtrr . 

Alayın geçtiği caddelerde resmi bi
nalarla evler siyah ve mTekşe rengi ... r. 
landlarla süslenmiş ve lambalar siyah 
krep ile ortülmüştü. Yollarda sükUn ve 
huıu içinde kıraJın tabutunu selambyan 
halkın sayrsr üç milyon tahmin olun • 
maktadır. 

Centı:.e J • inll20orda 
Yindıor, 28 (A.A.) - Kıral beşinci 

Corc'un cenazesi buraya gelir gelmez 
bir to? araba~ına ltonulmuş ve londıa 

dakinin aynı tarzda vücude gelen .a~ 
köyü geçecek Saint • Georges kiliseaı
gclınİ§tİr. Burada kıralın tabutunw, C-. 
terbury ve Y ork bat peskopoaları, Wi .. 
chester ve Oxford peskoposlan •e etn.· 
fmda koro heyeti ile Vindsor brq paJNl:Zll 
karşılamıflardır. Tabut, makbere gÖti· 

rülmüş ve kırat sekizinci t.d•ard, tabu . 
tun üstünü hassa alayı sancağı Mle ört
müştür. Bundans oııra. tabutun baımda 
yer almıt ve kıral aylesi efradı ile ya• "''l 

er memleketler delegeleri ve f ngı1tet"eai. 
yüksek memurlan etrafına dizilmişler •r.-. 
Burada, ruhani bir ayın yapı.._t Ye 19-
renden sonra heı·kes sessizce makberh 
çekttmiştir. 

l O bin <·elen k 
Lorufra. 28 (A.A.) - Windsor .. 

rayında ölen kıral için 1 O bin çelenk 
sayılmııbr. Bunlan dün gece içen al
mak imkanı görülmediğinden bir kı• 
mı dıtarda bırak•lmışbr. 

lngilt~re lwbirıe•i azası cemı~ 
tifrenind(• bulunmtUlılar. 

Londra., 28 (A.A.) - Baıbak

ile kabine azaaı ananaya sadık kala
rak bugün kıralm cenaze a.laymda bw. 
lunmamqlardır. Fakat Saint-Ceorge. 
kiliaesinde yapılan dini ayinde haz. 
bulunmutlardır. 

<:enaze duaları y<1pılırken 
l..ondra., 28 ('A.A.) - Bugün aaat 

1.30 da Saint-Georges kilisesinde .,.. 
len kıralm cenaze duaları ~apdırk• 
bütün İngiliz milleti iki dakika &Ulnil 
ederek bu i.yine ittirak etmiflerdir. 
Toplar bu iki dakikalık aükitan bq
lanlıcını Ye .sonuna ilan ebniflerdir. 

Kıralm tabutu Windsor saraymm 
avlusuna geldiği va.kıt şaraym bü,.

çanı çalmıya baılanuı ve kuledelD 
kıralın bayrağı da yanya indirilmit
tir. 

Ruhani ayin çok aade olmuftur. 
Canterbury bat peakoposu ölüyü tak
dis e"ttikten aonıra kıral sekizinci U 
vard bir giİnnit kupa ile getiritee 
topraktan. bir parça almış ve tabuta 
serpmiştir. Bundan sonra York bat 
peskopoau duayı yapmış ve cesed kalt 
re indirilmittir. 

Bu esnada kıralm münadisı a11r· 
lardanberi devam eden anana muca
bince ölünün bütün unvanlarını aa
.flP dökmlif ve yeni kıralın Uuıini ba
ğırmııtır. lskoçyalı muzikacılar ele 
"Orman Çiçekleri" adındaki iıkoçJ• 
tarkııımı kavallarla çalmışlardır. 

Tabutun Üzerine hassa alayının lu
rala mahaus sancağı ile en yakın aile 
erkanından dördünün çelenkleri k• 
nulmuttur. 

Ktral ile anneai daha bir maddet 
yalnız tabutun bqı ucunda kalmıt
lar ve sonra Londraya dönmek Üze

re oradan ayrılmışlardır. 

l,mıdnı aergisindel.-i Çin kii~t·si 
Şanghay, 28 (A.A.) - Çin hükV· 

metinin Pekin imparatorluk sarayra

daki eser!erin Londra ıergisindc~ 1 

Amerikada teşhirine razı olduğu hak
kındaki haberler tekzib olunmakta· 

dR'. 

Şairlere nişan 
Moskova, 28 (A.A.) - icra ko

mitesi, T acekistan şairi Kahuti ile 
Azerbaycan şairi V urgım Nekilof 
ve Ennenistan şairi Zarzam'ı nİ.faa
la taltif etmişti ... 

Kar fırtınası 
Moskova, 28 ( A.A.) _ Kar fır

tınası yüzünden Sah~'deki Alek 
~dravsk'da dağ eteğinde a..1a1.,.. 

bir kaç ev kar çıilan altmda bl • 
nuabr. 13 kiti· ölmüpir. 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız lı 
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Uzak kavgaların Avrupada akisleri 
Fronaı:z. lıobincainde mevki almlf 

.,,..,. B. Pol Bonkur'un Depcı Jö Tu

lıu'da çıArmıf olan Gf'liıdaAri yaaıaını, 
~ai Je11let bakanının ne kadar laara
Felli bir ccncvrcci olduğunu göster
men do/ayıaİy/e aJGğıya alıyonu: 

Şanghayda talebe İsyanları; Çin • 
Japon anlaşmasına taraftar olduğu 

~İn katledilen bir bakan; memleketi
Dİn parçalanışını protesto etmek için 
.. endisini oldi.ıren bir general; bütün 
-.unlar, ,imalvilayetlerinde geçen ha
diselerin Çin'deki derin akisleridir. 

General, kendini oldürmekte de
iilse de Çin'in parçalanıtından bah
aetmekte haklıydı. Mançuri iatilası 

baıladığı zaman gözler yumulmak is
tendi; bu o kadar rahattır ki! fakat 
bugün ıözleri tekrar açmak lazım

tlD'. Mançuri'den bahaedilirken, Çin 
tııiikümetinin kendini saydıramamıı vtı 

iatizamı tesis edememiı olduiu ve 
Çin'in dııında kalrnıt bir memlekettir, 
tleniliyordu. Ve pek aziz dostumuz 
Sir Con Saymen bile, avam kamaraaın -
tla, memleketinin bu usak ite karıt· 
... Jacağını .öyliyordu. Milliyetçilik
leri Fraıaaanın infiradiyle ifade edilen 
•izim milliyetçilerimiz, bu hidiaeyi 
••çırmıyarak fıraat dütünce lnsilte
renin ve Milletler Cmiyetinin aleyhi
.. kullanmaktan seri kalmadılar ve 
)'eni bir örnek yarattıklarının farkın· 
da olmadan eaki örneği ileri aürdü
ler. Zavallılar bir hata iılenrnitM onu 
tekrarlamak lazımıelmez. Ruaya ve 

Birleıik devletlerle beraber Usak 
Şuk itlerinde en fazla dikkatli olan 
lngiltere bu hatanın timdi farkına 

9armııtır. Ve hiç ıüphesiz ki, Sir Sa
muel Hor, ancak Aaya'dan enditeli o
lan hülcümeti Afrika itine bir an ön-

ce aon vermek İstediği içindir ki B. 
Laval'in kandırıcı sözlerine kolayca 
kapılmııtır: 

Fakat ya Fransa? Japonyanın bu 
İıtilacı ve metodik yürüyüıü Fransa
yı daha az tehdid diyor değildir; ko
ca Çin ülkesi, mükemmel bir organi
zatör olan Japonya tarafından kolo
nize edildiği gün, bizim Hindi Çini · 
mizde İngiliz Hindiatanından daha az 
tehlike altında bulunmıyacaktır. Fa
kat, Briand ıibi benim de kendileriy
le uğra§mam İcab etmiş olduğu için 
yakından tanıdığım Milletler Cemiye· 
ti dü§manları tarafından yapılmakta 
olan mücadelelerle parçalanmıt olan 
Fransa'nın ıimdilik bu mesele umu · 
runda detil aribi görünüyor. Ya diğer 
Avrupa devletleri? Çin uzaktır! 

Bununla beraber diifünmelidir ki 
Japonya'nın Çin'in idari ve dolayıaiy
le ekonomik itlerini eline ıeçirmesi 

bu heaabaız ham madde ve nufua 
kaynaklarını iıletmeai; bu1rün küçi· 
cük Japonya tarafından tatbik edil
meaine raimen büyük devletleri bir· 
çok eaki mahreçlerinden mahrum et· 
meie kafi ıelen dampina aiatemini 
Aayanın dörtte üçüne yaymaaı bütün 
Avrupayı büyük zararlara aokacak
tır. Böyelikle ikinci Vilhelm'in "Sarı 
tehlike" hakkındaki aörütleri ıon 

derece endite verici yeni bir mana 
alacaktır. 

Şurasını da göz önünde tutmalıdır 
ki, bu tahminlerin gerçekleımesini 

beklemeden, hadiselerin giditi, en )u

sa zamanda ıarki va merkezi Avru
pada muvazeneyi bozabilir. Japonya
nın, mühendiale aakeri yanyana yürü· 
ten, iıtilacı ilerleyifi yalnız ıimal • ce
nub iatikametinde deiildir; garba da 

u :g 

dönmektedir. Japonların sol yanını 
~olıevik Mogoliıtaniyle kapatmaya nasıl 
kalkıımaaın Mogolistanla Mançuri ara· 
aında sınır hadiseleri, sıyasal kavga· 
lar eksik olmamaktadır. Rusya, ıarki 
Çin demiryolları itinde olduğu gibi, 
daima boyun eğecek midir? 

itlerin böyle devam etmiyeceği, ge
niı topraklarının bütün bir kısmı teh
likeye ıiren ve ona itimadı olan halk 
yıiınları tarafından harekete geçmi
ye tetvik edilen Rusya, günün birin· 
de ayaklanacaktır. Eaasen Ruayanın 

ıark sınırlarında bugün ehemiyetli 
orduları vardır. Kavga büyürae da
ha ne kadar asker göndermeai gere. 
kecektir? 

Sonra, Japonyanın, Rusya aleyhi
ne yardımmı istiyebileceği devletler, 
hem de Avrupanın ortasında mevcud 
deiil midir? Bazı japon heyetlerinin 
1933 de ve 1934 de Berlinde uzunca 
müddet kalmaları, samimi konuıma
lar kadar "teknik" yakınlaımalar hu· 
ıuaunda da, bereketli olmuıtur. 

Diğer taraftan habeş harbın1n, 

sulh koruyucuau olan devletlerin 

Brenner'in müdafaaaı için gÜvendik· 

leri kuvvetleri Afrikaya çektiği düşü

nülürse, bütün bu yakın veya uzak 

fark hadiselerinin Avrupa, bilhaaaa 

prki ve merke:ıi Avrupa Üzerinde • 
kati ve belki de yakın tesirleri var-
dır. 

Ve itte bu teairleri önceden ıör· 
müt ve her yerde, daima Cenevre 

paktiyle 2ecri tedbirlerinin tatbik e
dilmeaini istemit olanlardır ki "üto
pist" telakki ediliyorlardı! "realist" 
lerimizin gözlerini açmak için ne la· 
zrmcfır? 

!'f !!!!!! -

Balkan Antantı karşısında Bulgaristan 
ll•ynİfc - V catlclite Sa;ytung ga~e

...,_ Atina'clan ~lı)'Or: 
Bulıariatanm, Balkan antantına 

4ıııina y .. i t.ir hareketinden t.aluecli· 
~. Atina ile Sofya araaında müaa
eebetler çok düzelmiıtir. Her iki hü· 
lıilnet merkeainde, kültür ve ekono
mi aahaaında oldutu kadar laaıka 

-.Mleler üaerinde de laüyijk bir İa· 
telde anla,mak iatiyen yunan - bulıar 
cemiyetleri kuruJmuıtur. 

Politikadan henüz aeve ~va bah· 
..dilmiyor. Yuıoalav ve Romanya 
mahfillerinde de aynı mahiyette İa· 

tekler a-ö:ıe çarpmaktadır. Ancak, 
~n - bulgar anlatma tetebbüaünün 
111.emiyeti çok büyÜktür. Çünkü, bu 
aalaımaya engel olan birçok güçlük
... Yardır. 

Bu güçlüklerden belli bath bir ta. 
mıeai vardır ki, o da, Bulgariıtanın 

tlinya harbına kadar Dedeağaç lima· 
-,,ı. elinde bulundurduğu Akdeniz 

Gülümsiyerek, 

1 

deki mahreç meaeleaidir. Bu mahreç 
meaeleai bütün revizyon iatekleri ara
unda en hayati olanıdır. 
Buıünkü hulıar kabinesinin başın· 

da bulunan Köaeivanof kabineainden 
çok teYl•r umud edilmektedir. 

Köeeivanof'a, kendinden önce ka· 
binede '9atkanlık eden T.,.ef'in tama
mi1le bir akai olarak, balkan antan
tuun bir doatu, •e hele bulgar · yu
goelav anl&fllluının candan lair ta
raftarı göai1l• t.akıhyor. Belpad'la 
Sofya araaındaki toprak da•aaı, nis
beten o kadar büyük dava halinde ol
madıimdan ve killtürll.)ri biribirlerine 
pek yakın olan iki milletin, anlatma
larını istiyenler çok büyük bir sayıya 
varmakta oldutundan, bulgar - yu
goalav anlatması da daha kolay ba
şarılabilecektir. 

Balkan antanhndaki menfaatleri
ni tröz önünde bulundurmak mecburi
yetinde olan Belgrad'ın Sofya ile 

"tek baıına" bir anlatma yapmaaına 
imkan yoktur. 

Bu böyle olmakla beraber, Bulga
riatanla balkan antantının anlatma· 
aında, Yugoslavyanın büyük bir rol 
oynamaaı ihtimali vardır. Makedon 
ya meselesi etrafında Sofya ile anlat· 
manın, İç politika saruretleri arasına 
alınmıt olması da, bu dütünceye kuv
vet vermektedir. 

Kıral Alekaandr birçok veailelerle 
kıral borisle temaalarında bu aahada 
ön ayak olmak vazifeaini üzerine al· 
nuıtı. Kıralın bir Makedonyalmın 

kur\Ynu ile öldrülmeai, bu banpna ile 
yakmdan alakadar sörülmüıtü. 

O tarihten beri anlaşma tetebbüa· 
leri bir parça gevtemiıti. Buna, İç po

litikadaki durumlann da büyük te. 
siri olmuıtur. 

Bugüne kadar it batına geçen yu- ı 
goılav kabineleri, balkan antantının 
Bulgariıtandan hiç bir korkusu ol-

29 SONKANUN 1 ? \ -
Japonyanın dış sıyasası 
23 sonkcinun Lö Tan gautesinin 

bafya:z.ısından: 

Japon diyeti, dün, Seyukay parti
ai delegeleri tarafından hükümete gı.İ· 
ven meseleaini ortaya atan ve kabul 
dilmesi ihtimali olan bir takrir veril 

diği sırada, feshedilmiıtir. Yeni diyet 
meclisi için seçimlerin, tubatın ikinci 
on bet günü içinde yapılmaaı muh 
temeldir, ve Seyukay partisiyle hükü
met partisi olan Minaeyto arasında 

mücadele tiddetli olacak gibi görü'nü 
yor. Amiral Okada'nın baıkanlığı al· 
tındaki kabine, parlamento grupları · 

rıın meyillerini fazla itibare a!madan 
hükümeti idare etmişken, seçim mÜ· 
cadelesi sayesinde, teşkilatlı partiler, 
Seyukay bir yandan, Minseyto Öte 
yandan imparatorluiun umumi sıya 
sası Üzerinde gene hakiki bir teair 
vapmıya baılıyacaklardır. Eaaıen İç 

sıyasa, dı, sıyaaa vaziyetleri, finansal 
ve ekonomik arüçlükler öyle bir rad· 
deye gelmittir ki, imparatorluk hü 
kümelinin milletin reyinden mülhem 
olmakta büyük menfaatleri olacaktır; 
çünkü iç kalkınma aıyaaaaı ile ekono· 
mik senitlemenin bütünü milletin 
yardımmı kaaanmuı ehemi,.etlidir. 

Japonya Milletler Cemi7etinden 
çekildi, •e aon Londra konferananu 
neticeaia bırakan da Japonyanın de· 
niz müsaviliii hakkındaki iddialan 
olmuttur. Japon heyeti, mütterek bir 
azami had tayini suretiyle, mutlak 
müaavilik prenaipi önceden kati au· 
rette kabul edilmedikçe deniz ailahla· 
rının tahdidi tartlarının sörüıülmeaİ· 
ne razı olmadanaa konferanu terket· 
meyi tercih etti. Japonyanm Mançu
ko'da ve ıimali Çin'deki faaliyeti, ja
pon ve rus nüfuzlarının karıılatması, 
Japonya ile Çin'in, sarı dünyayı yeni
den ihya etmek için, bir tesanüd zih
niyeti ile hareket etmek husuaundaki 
arzuları, bütün bunlar garb milletle
riyle hükümetlerinin en ciddi dikkat
lerini icabettirmekte, ve faaliyeti 
mantıkan medeni dünyanın mukad· 
deratı Üzerinde büyük bir tesir yapa· 
cak olan bir devletin inkitafma kar
~· alakaaız kalınmasını imkansız kıl

maktadır. Japon aıyasaaı hakkında 

sarih bir fikir edinmek güçtür. Bu aı· 

madığını ileri sürüyorlar ve anlatma 
teıebbüslerine, Sofyanın girİfJDeaİ li
zımgeldiiini aöyliyorlardı. Prenı Pol 
bu ~rtlar içinde, kardeıinin politika
sına tekrar batlıyamıyordu. Ancak 
ıimdi, huauaiyle yunaniatanda, kıra) 

Jorj'un cari gelmeaiyle yeni yeni te· 
maa noktaları ortaya çıkmıt olduiu 
kanaati vardır. 

Kıral Jorj'un amucaaı olan yunan 
prenai Nikola'nm kızlarından Olıa 

prens Pol ile, Marina İM, Kent Her•· 
ki ile evlidir. Bu akrabalık bağları, 

her teYden önce, yuıoalav • yunan 
münasebetine ve lngilterenin Akde
niz politikaaına yardım edecekae de, 
Bulgariatanla olan gerginlitin bafif
lemeaine de büyÜk faydaaı dokuna· 
caktır. Bilhaua bu mesele etrafında 

görüpneler yapılacak olan Kıral Jorj 
ile prens polun pek yakında temua 
geçmeleri beklenilmektedir. 

yaaayı, garb zihniyeti ve prensiplerİy· 
le ölçmek doğru olma:ı:. Onun için, 
japon dıı bakanı B. Hirota'nm fes
hinden Önce, dıyet mt)diainde aoy;cdı
ii nutkundaki ba:ı:ı fikirlerin ı.izeri.1-

de durmak faydalı olacaktır. 

Japonyanın, dünya sulhunun kuru
luıuna ve bilhassa şarki Asyada hir 
muvazene halinin hu.suli..ıne hizmet et
mek arzusunu bildirirken, B. Hirola; 
bir yandan Japonya ile Mançuko dev
leti ve Çin araaında, öte yandan da 
Japonya, Mançuko ve Sovyetler Bir
liği arasında normal münasebetlerin 
teaiai lüzumu üzerinde ısrar etti. Bu 
nutuktan ıu mana çıkıyor ki Japonya 
ile Mançuko bundan böyle aıkı bir 
ttUrette biribirlerine bağlıdırlar 11e 
fokyo hükümeti Mançu devletini U· 

.tak şark memleketleri içinde canlı 

ve hakiki bir kuvvet yapmak için bü
t\in gayretiyle çalıımaktadır. Bu ne
ticenin ancak Çin'in zararına elde e· 
dilebilir olmasına rağmen, japonlar, 
ç;n cumuriyetiyle devamlı bir elbir· 
liği yapmak suretiyle hedeflerine var· 
mak istiyorlar; çünkü japon aıyaaaaı· 
nm ıümulü, Japonyanın ekonomik ve 
ticari ıenitlemeai için timali Çin'in 
bazı •ila,.etlerine basit bir elkoyma· 
dan ibaret olmaktan daha fazla bir 
şey ifade etmektedir. Mevzuubahs o
len dünyanın bu kıamında hesemon· 
yalarını temin için sarılar arasında 

teaanüdün teıkilatlandırılmasıdır. Çi· 
ni, Japonya aleyhindeki her türlü ha· 
reketlerini terke razı etmek, iki mem· 
leket araaında hakiki ve devamlı bir 
elbirliiinin tartlarını yaratmak, Nan· 
k;n hükümetinin Mançu devletini ka· 
ti olarak kabulünü temin etmek, ÜÇ 

memleketin kartılıkb menfaatlerini a· 
henklettirmek, itte japon hükümeti
nin, her üç memleketi de tehdid eden 
komünist tehlikesine kartı koymayı 

batlıca iş bilerek, gerçeklettirmek rs· 
tediği program budur. 

Komünist tehlikesi, rus • japon mii· 
nasebetleri üzerine ağır baaan aıkıntı• 
dır. B. Hirota, Tokyonun, münasebet• 
lerine dostluk ve sulh unsurları kat• 
maktan hiç geri durmadığını söyle· 
mekle beraber, Sovyet hükümetinin 
timdi tarki Siberya'da yaptırmakta 

olduğu ebemiyetli askeri faaliyetlerin 
japon kamoyunu enditeye düıürdÜ· 
jünü de .. klamadı. Fakat öte yandan 
Sovyet hükümeti de rus sınırları kar
tıaında japon ve Mançu askeri faali· 
yetinden aynı enditeJİ ıöaterdiii için, 
rua • japon münaMbetleri meaelesi 
aynı konıplekalikle devam edesel
mektedir. Eaaaen burada çarpıpn 

yalnız Japonya ile Ruayanın menfa· 
atleri deiildir; Uzak Şark'ta iıgal et· 
tikleri mevkileri terketmek niyetinde 
olmıyaıa ıarb devletlerinin aıya .. ı ve 
ekonomik menfaatleri de vardır. Bu· 
nun içindir ki japon aıyaaaaı, millet
lerarau faaliyetinin bütünlütü içinde 
umumi aulb meaeleaine hakim bulun
maktadır . 

B. Hirota, Londra konferansının 

nihai neticesi ne olursa olsun, Japon-

ya'nın diier deniz devletlerine kartı 
sıyaaaaının hiç deiitmiyeceiini bildir-

- G ... ceniz hayrolsun, Baylar! 
Diye selamladıktan sonra, oteline doğru 

1:ıı.dandı. 

{'f;MBERl.JEYNIN HA'/1

IRAl~.4RI 
LOKARNO VE BRlTANYA'NIN 

GARANTİSİ 

lngiltcrede bazı sıyasa mahfilleri, Büyük 
Britanyanın, Lokarno andlaşmasını, üzerin
den silkip atması lazım geldiğini telkin ct
meğe uğraşmaktadır. 

Bizler İngilterede, retorik'c artık aldırış 
etmiyoruz: lakin, Fransada retorik, bugün 
hiJa ögretilen, tapınılan, kullanılan bir sa
nattır. 

Briand, tamamile kendine his bir üslftbu 
-olp büyük bir hatipti. Onun tıpkı bir çan &"i
~ yüksek perdeden fısıltı derecesine kadar 
ınip çıkan, çok ahenkli kalın bir sesi vardı. 
Fakat, ister yanında oturulsun, iıterse salo
nun en uzak kenarında bulunulsun, bu ses, 
·her zaman işitilebilirdi: hiç bir zaman gürül
tü mahiyetini almamıı;tı. Onun sesi, söyledi
ji sözlerin mahiyeti kadar sevimli idi. 

Nutuklarında not kullanmazdı. Fakat Bri
anıl. kendine has bir tarzda, nutku için ha
:arlanırdı. Lakin söylediği nutuk, hazırlamış 
olduğu nutuk değildi: şekil ve meali itibarile, 
dinleyicilerinin duyğu ve mizacları üzerinde 
yaptıgı reaksiyonun bir neticesi idi. 

O çok okumazdı; yazmakatn nefret eder-
di. Fikirlerini, nutkunu söylerken tekemmül · 
ettirirdi; hatta öyle sanıyorum ki, çok defa, 
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düşüncelerini, nutkunu söylerken tertib e
derdi. Fikirleri alicenaplık ve asalet ile dolu 
idi ama, çok ender olarak eksiksiz bir şekil
de idi. Çok kere bu düşünceleri, imkan anla
rını beklemeden, ileri geçiyorau. Zamanı 
müttefik diye alır ve güçlükleri' atlatmak i
çin, bu mefhumun yardımına güvenirdi. 

Briand öleli üç yıl oldu. Fa~at bu geçen 
üç yıl, onun, dünya politikasında tuttuğu 

f evkaladc yere, bir halef bulamadığı gibi, 
kend,sine karşı beslediğim bağlılık ve yük
sek saygıyı da a.ıaltmadı. 

Bana, bugün Fransada, onun bıraktığı 
şöhret aleyhinde bir cereyan mevcud oldugu 
söyleniyor; deniliyor ki, Briand, bütün işi 
güc · . andlaşmalan silkip atmak için bir 
komplo ve dolayısiyle de intikam hazırla
mak olan bir Prusya MefistofeJ'i tarafından, 
tuzağa düşürülmüş bir akılsııdı. İşte o bu 
sek;}de gös1eri)mek 1için: ' Stresemann'tn 'ka
gıd kırpıntıları kullanılmaktadır. 

Türlıçeye çevıren: Hilımet TUNA 

Bu itham, o mesud yıllarda, benim gibi, 
kendilerilc gece gündüz birlikte çalışmış o
lan herkes için, minisızdır. 

Bu itham, Stresemann'a karşı ne kadar 
dürüst bir hareket değilse, Briand'a karşı da 
o derece haksızdır. 

Ne iğfal eden, ve ne de edilen vardı. O
rada, geçmiş günlerin kan içinde kalmış o
lan harabeleri arasında, yeni bir sulh mabe. 
di kunnağa uğraşan bir büyük almanla, bü
yii 1< hir fransız vardı. 

Kendilerini olduğu kadar, milletlerini de 
biribirJerindcn ayıran uçurumun üzerine, bir 
giınde köprü kurulamıyacağını her ikisi de 
biliyordu. Lokarno, her ikisi için de, bir işin 
bitmesi değil, bir başlangıcı içli. Belki, ara· 
sıra. geçici bir surette şöhretlerinin cksilme
sı de bundan dolayıdır; çünkü, Lokarno işin
rlen haddi!l~«;n. 1~af)~. şey beklendi .. Ancak, 
onların eseri yaşamaktadır~ bl.lgilnkü.günde 
bu eser, Avrupada sulhun temel tasıdır. 

Böyle bir hareket için ise, sulh namına 
davet yapılmaktadır. Lokarno, diyorlar, Bri. 
tanya politikasının idaresini, Fransamn eli
ne vermekte, ordumuzla donanmamızı fran· 
sız politikasına hizmet ettirmektedir. 

Ve iddia ediliyor ki, Britanyayı, akla ya
kın hiç bir menfaati olmayan anlaşmazlıklara 
karıştırmakta ve dolayısiyle, bu kanşmaklık 
bahtsızlığı olmasa, karşımıza çıkmasına da 
imkan kalmıaycak olan tehlikelerle bizi kar· 
şılaştırmaktadır. Fransa ve Bclcikaya doku
nulup dokunulmaması bizi alakadar etmez. 
Askersiz mmtakanın olup olmamasında da · 
bir menfaatimiz yoktur. Lehistan koridoru
nu korumak için, kılımızı bile knnddatmı
yacağız. Bütün bu şeylerin, Britanya men.o 
faatlerini ifade etmemelerine rağmen, Lo
kamo andlaşması, bizleri, bunlar için silaha 
sarılmak yükü altına sokmuş olacaktır. 

Yeni hocalarımrz, nutuk ve yazılarında 
hic olmaııı:sa. hövlr> rfivorlar r~ ,, tı•• --\ 
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1'«1ilıi iibidelerinıizi koruyolım 

Arsiv 
..:b 

ilmi nedir? 
Tarih ilmı bakımından yazılı ve

sikaların önemi büyüktür. Yazılı ve
ıikalar üç grupta toplanmaktadır: 

(Kitabeler), (Kitaplar), (Kağıt ve
sikalar) dır·. 

Kitabeler arkeoloji muzelerinde, 
kitaplar kütüphanelerde, kağıt vesi
kahır da (aqiv daire) !erinde toplan
maktadır. Bu üç tarihi vesikaların top
landığı hazinelerdeki eserleri, doğru 
bir surette tarih ilmi usulleriyle araş
tırmak için, bir çok hususi ilimler var
dır. Tarih ilmine yardımcı bilgiler 

ıunlardır: 

l - Arkeoloji, 2 - epigrafi, 3 - pa· 
leografi, 4 - heraldik, 5 - sigillogı·af· 

ya, 6 - bibliyografi, 7 - diplomatik, 
8 - filoloji 9 - kronoloji 10 - mi
toloji 11 - teoloji 12 - nomismatik 
13 - folkloı· 14 - etnografya 15 -
etnoloji 16 - antropoloji 17 - pre
historik 18 - sosyoloji 19 - coğraf

ya 20 - istatistik 21 - jeoloji 22 -
sosyoloji 23 - ar~iv bilgileridir. 

lıte bu saydığım 23 tarihe yardım
Cl bilgilere ayrr, ayrı (tarih ilmi) i
~in eaki vesikaları İncelemekte ve bü
yük bir sabırla araştırmaktadır. Bu 
günün müverrihleri, ancak bu ilimle· 
rin araştınnalarından çıkan neticele· 
ri toplamak suretile, tarih yazarlar. 
Maaa başında akla geleni veya eski 
kitapları okuyarak tarih yazmak dev
ri çoktan geçmiştir. 

Atatürk devrimi içinde büyüyen 
genç müverrihler, bu ilimlerin ne ol
duklar.mı b.ilmeli, onların incelemele
rini tophyarak, tarih yaznıaları lazım· 
dır. Bu bilgileri Öğreten (tarih fakül
tesi) de 9 ilkkanun 1936 perşembe gü
nü, Atatiirkün huzurlariyle Ankarada 
açıldı. 

Bu bilgilerin vesikaları da müzeler
de, kütüphanelerde arşiv dairelerin
de toplanmıştır. !Bir milletin üniver&İ· 
tesinde bu ilimler okunulduktan &on· 

ra, müabet bir tarih yazmak kabildir. 
Bu bu.usi ilimleı·le uğraşan genç mü
verrihler yebşmesi lazımdlr. Bu ilim
lerin usulleri ve mevzuları bilindikten 
aonra ayrıca, (tarih usulleri) ve (ta· 
rih felsefe5i ) de öğı·enilecek ve o za· 

· man türk milletinin (medeniyet tari
hi) bu ilimlerin yardrmı ile yazılacak
tır. 

Bu yazımda yalnız (arşiv) nedir? 
Ondan bahsedeceğim, sırası( gelince 
diğer ilimJerin de usullerine ait bilgi
lerimi yazacagım ! 

Arşiv ilmi nedir?. 

Arşiv- eski kağlt vesikaların top· 

landıkları evrak !hazineleridir. Buna 

biz eskiden (hazinei evrak) adı ver

mekte idik. Fakat eski hazinei evrak

lar ilmi bir şekilde ve tarih ilmine yar

dım maksadiyle vücuda getirilmİJ mü

esı;e:;eler değildi. Birer eski kağıt de

poları mahiyetinde idi. Bu günkü ma
nada arşiv, ilmi bir şekilde yazılı ve
sikaların tasnifidir. Arşiv daireleri 
mu.thedeler, beratlar, fermanlar. tuğ
ralar, emirnameleı·, sibilenameler, 
talimatnameleı·, ticari işleTe ait ka
ğıdlar. Bütün bakanlıklaTın arşiv için 
mütehassıs komiııyonlar tarafından 

ayrılmış bütün devlet muamelatına 

ait yazılı kağıt vesikalarının konduğu 
mahaldir. 

Devlete ait en onemli (kayıtlar) 

arşive geçmelidir, her hükümet daire· 
sinde saklanmakta olan evrak, 'bir yan
gın neticesi mahvolabilir. Bunun için 
bu mühim olan e\'l"ak, arşiv dairelerİnt> 
gönderilmelidir. Önemli olan bu vesi· 
kalar ayrı, ayrı dairelerde bulunması, 
incelemek için de pek güçtür. Bir mer
kezde ve bir daire içinde tasnif edi-1-
miı olur.sa, aranıldığı zaman da kolay 
bulunur, tarihçiler de arşiv dairelerin
de kolayca çalr§ırlar. 

Osmanlı devrinde hazinei evraka 
çok önem vermişler, bütün evrakı 

muntazam ve sağlam torbalar içinde, 
bugüne kadar saklamışlardır. Bugün 
tahminen Türkiyede (2.000.000) kilo

dan fazla arşivlik vesikalar mevcut
tur. Bu vesikalar içjnde eski ferman
lar, beratlar, muahedeler eski devir
hc-in tic .. ri veaikaları gibi, en değerli 

vesikalar mevcuttur. Bundan bir kaç 
yıl önce bu tarihi vesikalaı-ın kıymetini 
bilmiyenleı·, mukavva yapılmak üzere 
Bulğaristana. bu değeri milyonlarla 
ölçülemiyen vesikaları sattdar. Denk, 
denk giden bu vesikaları duyan dünya 
alimleri Bulgaristana doldular. Ve 
vesikaları kapışmağa ba§ladılar. Ni
hayet hükümet bu yolsuz ticareti ha
ber alarak, Bulgaristandan bir kısım 
evrakı getirtmeye muvaffak oldu. Bu
nun Üzerine 1935 yılında, Vekiller He
yeti bir arşiv daiı·esinin yapılmasına 
karar verdi. Bir de kıymetli evrakın, 
arşive geçmesi hakkında talimatname 
yaparak, bütün bakanlıklara gön. 
derdi. 

Ar§İv bilgisi, arşivleri üç kısrmda 
toplamaktadır: 

1 - Ayle arşivi 
2 - Y urd arşivi 
3 - Devlet arşivi. 

1 - (Ayle ar~ivi): buna ev arşivi 
de denifmekted.ir. Bu arşivler husu
sidir. Kıra!ların ve aristokrat aylelerin, 
kendi hanedan ay)eıİne aid hususi olan 
bütün yazdı vesikalarını topladıklar• 
evrak mahzenleridir. Eski türk padi· 
§ahları da Topkapı sarayında bir ev
rak mahzeni meydana getirmişlerdi. 

2 - (Yurd arşivi), bu arşivde bir 
devletin, jç işlerine ve kendi tebaala · 
rına aid vesikaları topladıkları arfİV · 

dayreleridir. Bunlarm da kısımları 

vardır. Vilayet arşivi, kilise arşivi gİ · 

bi. Yurdun iç işlerinde toplanmakta 
olan vesikaları bir araya toplryan da· 
irelerdir. 

3 - (Devlet arşivi), bu da bir dev
letin dış işlerine aid vesikaların top. 
lanaığı arşiv daireleridir. Muahede
nameler, müzakere ve sefaret ve kon
solosluklardan gelen evrakm toplan· 
dığı yerlerdir. 

Artiv sistemi nedir? 
Arşivde bulunan e~erleri tasnif et

mek hususunda bir takım usuller vaı·

dır. Tasnifi düzgiin olmıyan arşivler, 
ilmi kıymetini kaybederler. O zaman 

adi bir depodan ibaret olur. Ar§ivle
ri tasnif u.sulüne, ar§iv sistemi adı ve
rilmektedir. Arşiv sistemi de ( 4) k•
sımdrr. 

1 - Kronoloji sistemi. 
2 - Coğrafi sistem. 
3 - Şahıslar sistemi. 
4 - Mevzular sistemidir. 

·1 - Kronoloji aistemi, arıiv daire 
!erindeki, vesikaların meydana· gel · 
dikleri. zaman itibariyle bir tasnif ya
pılır. Mesela: 15 inci 16 ıncı asırda 

ve yahut da 1789 veya 1453 tarihin· 
de meydana gelen vakalarm vesika
ları zaman itibariyle, kronoloji 511·a· 

siyle tasnif edilen sistemdir. itte za· 
man itibariyle kurulan sisteme, kro
nolojik sistem denilmektedir. 

2 - Çoğrafi sistem; vesikalarıo 

meydana geldikleri memleket veya 
vilayet ve yahut da bir kara parçasın
da oturmuş olan milletlere aid ola
rak, meydana getirilen tasnif si~temi
ne coğrafi sistem denilmiştir. 

3 - Şahıslar sistemi; bu ısiııtem d~ 
aı·şiv vesikalarında yazdı olan şahls
lar nazarı itibare alınarak tasnif edi
lir, mesela: Atatürk zamam, ve ya· 
hut Napolyon zamanı gibi. Vesikalar
da büyük adamların adları geçen za. 
mana aid ve yahut o zamana aid Ya
kalar yazılr olan vesiaklar bir aradıJ 
tasnif edilir. Buna da şahıslar sist.emı 
adı verilmektedir. 

4 - Mevzular ~istemi; bu sisteme 

de, veı>ikaların mevzularına göre ya· 

pdan tasniftir. Vesika:1ardaki Yakala· 

rın nevileri göz önünde 

meydana getirilir. Mesela: 

tutularak 

barb Ve• 

sikafarı, siyasi vesikalar, iktisadi ve

sikalar ayrı, ayrı tasnif edilirse, buna 
da (madde veya m~vzu) sistemi de· 
nilir. 

Arşiv sistemleri tabii bir şek.ilde 
tasnif edilmelidir. Her vakanm esası· 
nı teşkil, şartlara göre tertib edilmesi 
lazımdır. Bu §artlar da §unlarda: 

A • Bir vakamn meydana geldiği 

zaman, B • vakaya karı.şan 

C - Vaka ile a\ikası o~an 

adam; 
coğnfi 

, .... ULUS 

1'ıhhi müsaınere 
Birinci mıntaka Ebbba Odalının 

her on beş günde bir verilen tıbbi 
müsamerelerinin dördüncüsü 30. 1 • 
936 perşembe günü saat 18,30 da 
eskisi gibi Ankaı·a Nümune hastane
sı konferans salonunda yapılacaktır. 

Mevzular: 
1- 11 yaşında bir çocukta habis 

hypernephrom (PataJog Dr. Kamile 
Şevki). 

2 - Beyti kuddamiye lükse ol
muş cismi billuri vakası (tromatik) 
(Göz mütehassısı Dr. Vefik Bulat). 

Doktorlar arasında 
Eski Uşak belediye doktoru B. Ke • 

mal Tanus beledi.ye doktor-luğuna, Gü· 
müşhacı köy belediye doktoru B. Osman 
Giresun belediye doktorluğuna, Konya 
memleket hastanesi dahiliye mütehassısı 
B. Osman baş hekimliğe, müfettiı dok • 
tor B. Sabri Trakya ikinci umum müfet
tişlik sıhi müşavirliğine, Antalya sıtma 
mücadelesinin eski doktoı-larmdan 8, 

Münir Antalya sıtma mücadelesi d • ;ı-

luğ\&na, eski Kandıra hükümet doktoru 
B. Fuad Haydarpaşa nümune hastanesi 
idı·ar yolları mütehassıslığma, Gelibolu 
hükümet doktoru B. Fahri Edirne mer . 
kez hükümet doktorluğuna, Lapseki 
kümet doktoru B. Zeki Gelibolu hükü • 
met doktorluğuna, Ala§ehir hükümet 
doktoru B. Abdullah Faik Ödemiş hü • 
kümet doktoı-luğuna, birinci aınıf opera· 
tör B. Salahaddin Amasya memleket has
tanesi operatöı·lüğüne naklen tayin edil
mişlerdir. 

Nişanlanma 
Sıhat Vekaleti memurlarından Bay 

Talat ile Maliye Vekaleti memurların· 
dan Cevad'm hemşiresi Bayan Cevdet'in 
nişan törenleri 26 - 1 - 936 da yapılmış
tır. Çiftlere sadetJre dileriz. 

mevki, D · Vakanın mevzuu nedir? 
işte bu dört şart düşünülerek, dört 

arşiv sistemi meydana gelmiştir. Fa· 
kat bu sistemJerin en iyisi kronoloji 
sistemidir. Bu sistemi pek çok millet 
kabul etmittir. En kolayı, en kullanıı· 
lısı ve aym zamanda yeni vesikaların 
da ilavesi mümkün olanı bu aistemdir. 

Ar~ive yerJe~tirilen, bütün vesika
lar bir intizam dairesinde ve manalı 
bfr tarzda tertib edilmelidir. Ancak 
bu tekilde ar~iv ilmi bir kıymet kaza
nabilir. Sistemsiz ve tasnifsiz bir ar
fİv'in manas1 yoktur. Bu bir depodan 
ibarettir. Haibuki bir arşiv dairesi ta . 
mamen bir (tarih salonudur!), arşiv 
bu şekilde olmalıdır. 

Ar§İV.i meydana getirenler ıu nok
talara önem vermeleri lazım'dır. Ar· 
şivde maksad, mana, vuzuh ve güzel· 
lik olmalıdır. Arşiv daireleri hususi 
olamazlar. Muhakkak ar~iv daireleri 
devlete bağlı olması ve bir de müsta· 
kil ve salahiyeti olan bir direktöre bu 
iş verilmelidir. Arşive müsaadesiz her 
adam girmemeli, ancak ilim adamla· 

rı, arşivden istifade ebnelidir. Bertin 
arşiv dairesinde üç nevi kataloğ var· 
drr. Bu kataloğlar da arşive aid VP.· 

sikaların fotoğrafları ve yazılarının, 
mevzuları alimler tarafından hulasa 
edilmiştir. Bir milletin tarihini yaz. 

mak için en mühim hazine artivdir. 
Buna layık olduğu önemi vermek, as 
ri bir millete borçtur. Tarihi abideler· 
le beraber, kağıd vesikaları da koru 
mak hepimi:ze düşen bir borçtur. Ar· 
şiv direktörlüğü tarih ve felsefe tah· 
sil etmiş muallimlere vermek lazım· 

dır. Avrupada böyledir. Arşivi mey. 
dana getirecek alimin. çok yÜksek bir 
tah~ili ve çok da sabırh olması lazım. 
dır. 

Arşiv, bir millet için muhakak la· 
zımdrr. Bunun için, derhal bir arşiv 
meydana getirmek zamanı gelmiştir. 
Ar~ivimiz olmazsa, bütün yazıh vesi· 
kalarımrz mahvolmak tehlikesinde
dir. Tarihi abidelerimizi korurken. 
arşivi dü~ünmek türk olana bir borç-
tur. Enver Behnan Şa!)o~vr 

Sablıl{ arsa 
Yenişehir otobüs garajı ittisa. 

linde bir tarafı şimendifer hattı 
diğer tarafı asfalt cadde 1450 
metre murabbaı bir kıta arsa sa.. 
tılıktır. Taliplerin 1296 numara-
ya tele f,,.., o. t.,... ,. leri. l-3SO 

;>q SONKANUN 1936 ÇAR.).~ıMı.J 

Memle 
Zongul ak inektubu 

"Çcı.)• cuma" kamununun parti binaıt 

Zonguldak, (Husuai) - 935 ydı 

içindeki canlı çalışmalarını sevinç ve· 

rici neticelerle bitiren Zonguldak 
Halkevi 936 çalışma yılı için daha ge
nit bir program hazırlamııbr. lkinci
kamanun t 1 inci akşamı umumi bir top· 
lantc yapmıştır. Bu toplantıda ilk Ön· 
ce parti reisi bir konferuu vererek 

öğretmenlerin, bayanların ıöjterd.r~ 

leı-i yiikaek Özveri cidden övülmege 
değer kıymettedir. Bu piye~ öniimÜI!· 
deki hafta tekrarl.anacakbr. .Zongul . 
dak Halkevi ayrıca halkı ayd~nlaı:. 

mak için ayrı mevzularda heır Jlıafl'.ı.I. 

kış konferansları vermeğe de ba.1h 
mııtır. Bu konferansların :sayısc, .s.<1 rıı 

ZongalJak lialTıevı llençferi tQrafmcliin tem.il edile" 
"Himmetin oğlu'' pcyesinden bir sahne 

parıtimiı:Uı ana vasrflarmı •e prensip· 
lerini en ince noktalarına kadar an
lattR. Sonra evin temsil kolu, bir AY· 

dımberi prova-"'tmekte olduğu ( Hiın
metin oğlu) piyesini oynadı ve çolr 
alkı~la.ndı Halkevinin temsil kolunda_ 
ba,tta. kültür direktörü olduğu halde 

tanan programa göre 13 olacaldf"· 
* Çaycuma kamumında part.ililıer 

ve bütün kamun haUumn içten ı;elen 

yardımlariyle güzel bir parti binaııı 

yapılmıfbr. Aynı zamanda ikantu~~ 

gencliği teşkilatlandırılmak ıuır-eıtiyh~ 

faaliyete geçilmiştir. 

· Genılik. suni İJJeli fabrikası 
Sun'i ipk fabrika&ınm kurulmaaı

karar verilelidenberi, birçoklan· 

nın hatırına ~öyle bir sual gelmi§ ol

aa gerektir: "En güzel tabii İpek!eri 

pek bo1 ola.ı memleketimiz için, swı'i 

ipege ne lüzum vardır, ve bu sun'i 

ipek endüstrisi, tabiisine rekabet et· 

miyecek ve ona zarar vermiyecek mi

dir?" Fakat en sathi bir tetkik bize 

bu neviden endişelerin yersiz oldugu

aı.ı 1JÖ.5termeye kafi gelmeluedir. Ev

vela şun'i İpek ucuzdur. Pahaklığn do

layısiyle tabii ipeklileri giyemiyenler 

deha ucuz olan suo'i ipeklileri alabil

mektedirler. Halbuki sun'i ipeğin kul

lanrlması da İpekli zevkinin memle

kette ·,.-ayılmasma hizmet eder ki, bu 

hal, tabii İpekçiliğimizin de lehinedir. 

Bundarı başka tabii ve sun'i İpeklerin 

karıtbrılmasiyle yapılan bazı ipek· 

lileır de daha fazla alıcı bulmakta ve 

böylece de, tabii İpeğin sürümünü ar

tırmaktadır. Esasen Japonya ve hal· 

ya gibi tabii ipek endüstrileri pek 

yüksek olan memleketlerde bu sun'ı 

İpe~İn lüzum ve faydasını görerek 

bu endüstriye ayrtca ehemiyel vennit· 

lerdir. 

Şimdiye kadar gümruk resmi yük- . 

.sek olma;ama rağm~n her rd ımemle-

kethnize dışardan 250 bin kilo ka· 

dar sun'i İpek girmekteydi. Bunla(', 

bilhassa çorapçrlıkta kullanahyordu 

Gemlik'de kurulacak olan fabrika 

senede muhtelif kalınlıkta üç yÜz bin 

kiloluk '$Un'i ipek ipliği yapm,,k ısu· 

retlyle, bu maddenin dıtardan mem·· 

leketimi:ze ithalint durduracak "~ 

yerli piyasamızın ihtiyacını tamamıeo:ıı 
karşılayacaktır. 

Gemlik'te eski Tersane anasına 

yapılacak olan sun'i İpek fabrikasının 

yapı qlerine iki aya kadar ba. lana 

caktır. 400 İ!Çİ çah~tıracak olan fab

rika gel~ek senenin ~ubabnda ifaali · 
vete geçmiş olacaktır. · 

Sinopda çarşaf kalktı:ktan 
sonra 

Sinop, 27 (A.A) - Çarşaf kalktıktan 

sonra Sinobun ıosyal hayabnda · 

degişikJikler oldu. Halkevinde her haft1:1 

yapılan aile toplaablarma her sıruf halk 

tan yü:.derce aite gelmektedir. Toplantı 

gecelen salonda yer bulmak mümkün 

olmadığından. bu ihtiyacı karşıla)rık 

yeni bir haJkevinin yapılması için proje
len ha7.rrla~mav:- bA hl\rn••••.-



ULUS 

Cümhuriyet Merkez Banka ının 
Pa if 25 İkinci kanun 1936 ktif 

• • 
vazıyetı 

Lira Lira 
ı kilogram 16.600-744 23 350.324,28 

9.797.701,-
931.~3. 34.079.919,2 

muhabirler: 
kilog·am 4.398.244 

v 1i kabil 9Crbest 

z er ve borçlu kliring 
t e i 

Hazine tahYilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
kar ıJ ğı 
Kanun n 6 ve 8 inci maddelerı 
e tevf kan hazine tarafından 

i tf at 

Senedat cüzdanı: 

Haziae bonoları 
TMeri Rnedat 

E.ham •e tahvilat cüzdalu 
r hte edilen evrakı nals

A • yenin brfdıtı esham ft 
hvilit (itibari kıymetle) 

B • S eMst esham ve tahviltt 

A•analar: 
Ahm ve dövu üzerine 
Tahv'l t uzerine 

Hıaaedarluı 
M-..,s 

317.272,48 317.272, 

6.186.495,49 

ı.oso 031 ,38 

ız 559 910 4 19 796.437 

Ul.748 563, 

11 327.785.- 147.420.771. 

24 . .547,.5 
5192.007. 

leln'.in 

20.396.930, 

4.208041 7 

274.670 430 6 

Sermaye: 
llltiyat akçesi: 

T etlavüldeki banknotlar 

Deruhte edilen evarkı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri 
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki te~iyat 
l>foruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Kartıhb tamamen altın olaralt 
Dlmen tedniite vazedilen 
Reeskont mukabili ılbeten te· 

:Javüle vaı~dil~n 

Türk lirası mevduatı: 

~taahbüdab 
Altına tahYili kabil dövizler 
Diler dövizler ve ala~kh 
kJirin " kiyeleri 

'Yuaıelih 

• 

Lira Lira 

1s ooo.eoo.-
ı.e2t5 1.se.G? 

151.741.563, 

11.327. 785. 

147.420.778,-

18 000.000.-

6.800.080.- ı 71.420.778,-

U.036. 

J.137.802, 

17.717.654,Sl UUSS.457,01 

53.330.450, 

274.670.430,6~ 

Vefnm 

z Mart 1933 tanhınd n itibaren: '91ro"•" "''Mi °"- 5'/'J - Altın üzerine avans 'fa 4
1

/ 2 

r.. ......... ıııiiii ... iiiliiiill ... lliiiiliiiiillilli ____ ,..;~;ı;. .......... iiiiiiiııiiii ........ ____ c z 

rke köy HeJedi e inden: 

pı acak elektrik tesi~atı 

hir urhayh~ndan: 
Knıeıur ıli in 7S lira tkretli uray muhasibliği açıktır. Bu le• 

et 1936 yılmda maat olarak bildceye konulacafmdan memurin ka. 
• unun 4 inci maddesindeki prafti hm olanlardan, hesap i9Je
lt ııde baJ.unmut olanların main mUsbitelerile tubet beşlangıcma 
~adar kırseh'r Urbılvhtma bas wrmatan ilin olunur. (!13) l--316 

a rimenlhıl mal açık artırma ilim 

zmir ikinci icra memurlu-
dan: 

l>oaya No. 

~-2 ttl* Jıaı ~ mafiyeıine ugayri tediye masarir hariç 31441 Jirı 
kuru, çın muvazenei .-mmiyc k•ununa tınfikan birinci dere

~. hacız ı Mebmetcenin bmir 4 cil tapu ticil muhaf ulıpnın U. 
~ tarıh n 27 ıırı numaraamda kayrtlt. bmirin rum kabristuıı 
._.,ara S aa at n meacidi wldıadmt tetıi1 illylblH 4 dlnlim a.Jt. l!i "Je ık' kuy yu ve arsayı müıtemil tafailltı berktte açık bulun
-..ı-uJan pıtnamede yazılı 25825 lira muhammen kıymetli bir ba. 
;--a lua fabrıbsınm 2280 numaralı kanun ablrtmma tevfikan 

2-936 tarihıne müsadif cuma günü lunir ikinci _icra daire.ün~e 
t catına ondan saat on ikiye kadar bu baptaki prtnameu dai
~açık artırma ile satııı yapılacaktır. T~ip olanlar bu ~uıus. 
-...~ U't!TIJI& ,artnameıini ve mahallinde tanzım JuJuwı barıta ft 
.;..~• raporlarmı ve arzuları batinde bizzat fabrikayı 7·1-136 

ıhuıden 6.2-936 tarihine kadar dairemizin 33 90n numara ile 
=::::ıan halinde görebilirler. GöatenJen bu müddet. sarf_.. 
Jıar prtnameyi ıörmilt ye mündcrecatını kabul etmıı •Jdlr· 

· latat pefln para iledir. Alıcıya saut bedelini Uemek O.ere 'edi 
ti itik •uddet verilir. Artırmaya iftirak için mulıımoen kıJıne· 
.: '9 )'edı buçuiu nilıbetinde teminat _.. .e1• milli bir ~ 
--~~ ıraeıı lizımdır. Tayin !cb"len zlll!"• .nama .bedeli pyn 
~un tahmin edilen tıymctm " 75 im buJmadıiı takdircle artır
~ GD bet cun daha temdid edilmek suretiyle 22.2.936 tadbinc 
~f an&rteai cünU ayni saatta icra .kıhnac:ai• " l9u artmDllıda da 
~r len ıımkdarın elde edilmediği takdirde UtJ!Dl ıeriye bıraka· 
~:r ~e utuanlarm tcahhildlcriıulen kurtulacaiı ve Ubf ~ 
~)e41 CUnJGk müddet içinde satıt bedeli nriJmezle ihale kararı 
)t 411Jerek kendiainden evvelden Jlksd teklifte balunaa idin•· 
_. &raetnııı oldup bedelle aımap razı oluraa ana ihale edilecelf 

• da uı olmaz veya bulunmana dairemUce ı.e-n yemden • 
U9..:ı.~ llllidde-tJe anırmaya çık.anlıp aJikM-lara tebliil"-.ıe
~--nedea illnJa iktifa olunarak en çok artınDI i~e edileceji --= >ki hale aıwndald fark ve dijer- aiJOlanB ilk alıcıdln 
"'- laacet kalmakaızm dairemiz~ tahlil ohullcalı " baklan 
'llt ile: ıle sabit olınıyan ipotekti aJacakJılarla dijer allkaclarla
~ irtifak hakkı sahiplerini• bu ba]danal " tıa huıulla fais ff 

• d r o an idclfaJarmı evıüı nrilapfteJeriyJe illndaa yi_nni 
._ d falİN bihtinaelel'İ ahi llaJde .. Han tapu alcilbyle 

oıı...t lrça •tıt bedelinia paylaprum ..,. llarl~ kalacakları 
- 2 2 229 ı-355 

Kapaı1 .1..cı.1. J. u::iuıile eksil tme ilanı: 

Yozgat ilbaylığından: 
1 - Yozgat Memleket hastanesi s;in satın alınacak (7873) lira 

(50) ku u~ muhammen bedelli 34 kalem madeni eşya lı:apah zarf 
u:.ı.lilt ekınltmeye konulmuştur. 

2 - 10-2-936 puarteai günü yevmi ihale olup talihlerin tcklti 
mektupJcırını ve kanuni teminat arını mezkur pnün saat (13) on 
üı.\mc kactar ihaleye salahiyettar olan Yozgat vilayet daimi encü
menine vermeleri. 

3 - Eksiltmeye kanuni tcraiti haiz olanların iştirak edeb le· 
celderi o;aas olup teraiti öğrenmek için istekliterin İstanbul, An
kara ve Yozgat uğhk Direktörlükle ·ne müracaatları, Şartnamele
ria y:ı~da ismı ıeçen direktörlükllrc~ me~en verilecegi ilin 
olunur. (421) t-341 

ANKARA İCRA DAiRESi GAYRI MENKUL SATIŞ MK. 
MURLUGUNDAN: 

ipotek olup satılmasına karar verilen tapunun 15-16 kOtü.k, 77 
pafta. ada 408 ve parsel 3.4 numarasında kayıtlı ve Ankaramn ak· 
bat mabatlesinde utukapı sokağında kiin evlet ıpfıdaki ıartlar 
dairesinde açık artırmaya konmuftUr. 

2 - Enaf ve müttemilit: EY Uç kattan ibarettir. B rinci katta: 
bir oda, mutfak, heli ve ahır ikinci katta: ÜÇ otta, bir mutfak, bir 

heli w bir ıenit yer avlu üçüncü katta~ iki oda. bir küçük ulon 
vardır. Heyeti umumıyeıine 1600 lira kıymet konmuttur. 

3 _ Satlt pefİA para ile olmak üzere 2-3-936 tarihine müaadif 
paarteai pnü saat 14-16 ya kadar icra daireai ıayri menkul aatıt 
memurlupnda yapılacaktır. 

" _ Taliple takdir ediJmlt olan ~kardaki muhammen kıyme. 
tin yüzde 7,S ta nitbetincle pey akP veya milli bir bankanm tı· 
minat mektuba ne kanunen temi-' olarak kabul edilen hazine 

tab#ilJeri getireceklerdir. 
5 _ Satış gttnti artırma bedeli ~k~i~ edilen kıymetin yüzde 

75 ini bulduktan ve tiç clefı nida ettınldıkten IOlll'a mak6r sinin 
16 mcı watıında en çok artıran taHW- ihale olunacaktır. 

6 _ tp tarihteki artırmada tek If edilen bedel muhammen kıy. 
metin yüzde 75 tini bulmadıir takdircle. 1? -3-.936 tarihine müadü 
lllı pnü saat 14-lt ya kadar yapılacak ılı:incı artırmada ea çok ar• 

tırana ihale olunacaktır. 
7 - Birinci n ikinci artırmalarda _lba~e bedeli ihaleyi mUteakip 

veriJmediii takdirde Uzerine ihale !dilen~n taJ!bi üzerine ihale ta. 
rihinden itibaren kendiıine bede:li ıhaleyı teslımi veane eylemesi 
için 7 giln k•dar mehil verilecektir. ltba müddet zarfında da ihale be. 
deli ptınlmadıfı takdirde nıaıe bozulac~ Ye bu tarihten enel en 
yiibek teklifte buJUMD talibe teklifi veçhıte aJmap razı elup olma. 
dığı 10ruldu tan ıonrı teklifi yeçlrile aJma~a rui1e ihale farla birin. 
ci talipten tabıil edilmek üzere bu talibe ıhale edilecektir. Teklift 
veçllile .ı..ta ruı .._... ~ menkul yeniden on bet !iint\ik 
ikinci artırmayı çıkanlarak en çok ırtıran talibine ihale edilecek-

tir. 
1 - Her iki artırmada da PJri menkul talibine ihale edildikte 

tapu harcı De ctellaliye remi~ •e ihale tarihine bdu olan 
milteraldm verci ve relim i• borçlaJI aittir. 

1 - a.rsıu w alacüJılarJa &tfler alikadarlann bu pyri men
kul Onrindeld haklarım ft 1ıd9Qli1le faiz ve masrafa dair ola 
iddialarını evrakı mOlbfteJerile 20 sUn içinde dairemi• bildirme 
leri Jbnndır. Akıf takdirde haklan tapu Iİcilliyie abft olmadı.; 
ça •tıf Wetinin paylııbrrJmam41n hariç tutuJıcüJırcbr. 

10 - Artırmaya ittirak edecekler 20-2.936 tarihinde 935 120 nu
mara ile dairemisdeki yerinde herke• açık bulundurulan prtna. 
memld oeybmrler. 1-356 

Ankara Belediye Reisliği lıanıan 
iLAM 

1 - •W,e hasta m ~fJI (11) ton •ok k&nıDrit alınacaktır. 
Z - lbale kapalı sarf ...Wiyle 13.2-931 pertembe günü 1Ut on 

bette yapılacaktır. 
3 - Muhammen bcdell Muvallat teminatı 

Lira kr. Lira kr. 
m 21 90 

4 - lartname w enafmı ıörmek iete7ealer iter ah lleWiJ'C 
J.eftUm tlirelıtlriüpae aeJmeleri. (209) 1-353 

Yalnız 

Bas 
Bal•iD 

HAS KALMlNDlR 
Bat. dit ağrıtan, Romatizımı, Grip, Nevralji nedcye kartı: 

HAS KALMIN kullanınız. 
Çok taklid edilmiıtir, fakat A YNt ya,pdamamı ta 

"'MAVi ETİKETI4İ KUTUDAKi HAS KAl4MtNt"1i1t~yiniz 

Devlet Demiryolları ve limanları umum 
müdürlüğü satınalma knmisyonu ilanları 

İLAN 
Teahhüdün ifa edilmemesinden dolayı mukavelesi bozulan ve 

~uh:-nen bedeli 14383,91 lira olan 479,466 m3 ı çam dilme ve tahtı 

k 
fUda ~ 1936 ~zarteai sUnU ıaat 15 de açık eksiltme usulü ile An. 

ara ıdare bınasındı atın alınacaktır 

Bu i'e girmek istiyenlerin 1078.80 İirahk muvakkat teminat 
makbuz veya mektuplarını hamilen yukarda yazdı saatte kom'a.. 
yon reisliğine müracaatları lizımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpa da 
Tesellüm ve Sevir Müdiirtüğilnde görülebilir. (179) J-329 

iLAN 
bası M;ııammen bedeli 7500 lira otan 6 tane motilrW yangın tut o 

3.936 puarte•i cUn8 aut 15,30 da Ankara4a idare bin&u11da 
kapab zarf usuJU ile satın alınacalrtrr Bu : ... •""-lr ı-· J 
562 liralık kir • ~ -··-- -ıven erın 
t kt'fl . _mun ~t teminat ile kanunun tayin .oettiii vesikaları ve 
e 

1 
ı ri ef~m aynı gun saat 14.30 ı kadar komisyon "Reistitine vn. 

me ~ 11Znndır. Şartnameler parasız olarak Anbrada malzeme da-
irennde ve Haydarpa.-da Tesellüm n Snk MUd" ı .. w .. d d (tıtılmaktadır. (162) 1_ 299 ur u~un e • 

Ankara beledive~ i 
Su işleri Direktörlüğünden: 
ıo ~ygir ku~etinde bir motopemp ahnacüur. İstekliler '8rt• 

~amesu~ı Su işlen DirektörJügünde görebilirler. Muhammen bede. 
h 890 lıradır. Muvakkat teminatı 66 lira 75 1nau"1U. Eksiltme 
13-2-936 saat 15 ele Su itleri DirektörJUğilnde elaealrtrr (211) 1-354 

Ankara Levazım Amırlii_i Satın 

Alma Komisyonu ilinlan 
İLAN 

.... ~11rkale ..._.I ~ elluluua ektlblll Ulllllı at* ıtrP -
-- ıı:wı7, e yaptın acaat;ır. 
. 2 - Ekailtme -4. 2. 936 tanbıne mliladif Alı pa ... t on be .. e 
ıcra edilecektir. ,. 

3 - Şartname ve kqfi Anura Lnunn .Ainirıltf sat 
komisyonunda ber aün ıöriütbiHr. m 111-

4 - .Tai•tm ketfi ıtt7 lira 52 lıunıt olup teminatı munkllate
.ı 149 lira 82 kunqtur. 

dai
S - .~ai~~ li'!"lrlerln bu ciM itlerle l#Jpl cttıJrleriıle 
r ftlı- goatermelerı mecburidir. 
6 - l~lrlilerin muay,en cBn w aatte temlilatı mına'kbte 

malrlıuslan ıle Jromfayona mUracutlan. (121) ı-m 
İLAN 

1 .- Konya tlaJd kurumlarm da yapılacaktır 
senelik ihtiyacı olan 3?0 1riiı Jrilo 4 - Şartn.;. Ankara Lna • 
yulaf kapalı nrfJa eksıltmeye ko- mn tmirlijj satın alma komiayo-
nul~..:_.- -ı. bin 1DJo nJanndadır. lat"81er prtnıme • 

1 
u ... y .. _.., ya- ini burada olrayabiHrJer 

~fın muhammen tutan 25 bin 345 5 _ late.uterin telrliİ lr 
l~r:a elsi mUYakbt teminatı 1900 tupJannı 12 - tubn. 936 ~ 
3-=·12 • -ı.t. 

936 
~nl saat on dörde bdar Kon 

__ ._ .a..aa r r- kor atın alma Jromlqona 
ça&,__- ....... wt 15 de Kon. riyaetine Yttnli ., Jun ldar 
yada kor satın alma Jromisyonun- dır • (l 7l) t u ·~ • 

iLAN l 
289 

Polatlı garnizonu kıtaatı ihtiyıcı için 155000 kil ka 
b zarf uıuli ile 10 plt 936 aünlemednde iba1 ° arpanın P• 

lik!; =ı:: :~r~ 7:.kıı;ut teminatı ~~:bir· 
komisyonuna mDracaatlı:,, n uat 16 da kıtaat atama ekliltme 

k
3 -. Şartnunelini ıörmck iati1en talipler ber .n;. .. ijlcden _. 

ra cmııyonumuza müracaatları. (ltl) ı!:.W 
iLAM 

1 -:- ~uklarelinde 15 ton ude yalmm kapal urfta ilWai _._ 
& ıncı cumarteli &ünü yapılacaktır ı . 1 

• s-* 
kanuni belgelerini ihale sünii ona .;.::= telllit ~~~ 
dir. Ve aaat 11 de ı.-:---~- .... ____ ayon reı- ft~• 

-.ırw - WammeJMI• 

3
2 - ISadlr e yağının tahmin edilen bir kilo fiatı ttn kur .. -• .. 

- 1 teminatı 1204 litadır --· 
~ - • ~amesi her gün KırklareJinde aatm ' ı...hyOIMlll .. 

&örütebıhr. (151) 1__z76 
İLAN 

1 - Kıtaat ihtiyacı içiıı 300 bin JriJo ikinci 
tm almacaktır. 

2 ..- Kilnüa• kapalı .sarDa olacütı~ 
3 - Teminatı muvübteai 2925 Hıa U..., U 1tat 936 

raat mı birdedir. lateklileria prtnameyi ıiSımek.:: he 8'.lr.Dnl 
mlnabuya iştirak edecelrJerln re r ... ıı " 
kanuaun 32, », 34 iincl -'d::l"'.:f'° ve ~en ltir 6at. nel 
aa vermiı ohmlen .Jbımdu. bince aiflannı lrClllUIJo. 

4 - Mtinab• B.rntl'Ulll kor sat alma L--! inektir (207) m --•SJODUnda icra edt. 
• l-352 

iLAN 
1 - Garnison eratmın lbtiJIÇlarma aufedihnelr .. 

kilo zeytin yaiı kapalı zarftan bir ay zarf mda nso.,. 1 wuzed~~ ~ hin tür. ..-ar ıgı okulmuş. 

2 - ilk pazarbfı 13-2-936 tarihine mUadif ...--ı... . 
ontiqte yapılacaktır. r• '!""'....,... ıunu, saat 

3 - Şartnamesi komisyonumuzda her . n .. . .. 
4 - 28 bin kilo seytin yalının tutarı ~ ~~rulu1r. n:unlıhteai 750 liracbr. .,..,. o up teminatı 

S - leteklilerin 'lllalyJen •" malıbulllr'ı De AabG ~ .. n Ye ~atte tnniriatı anınldrau 
plmeleri. (213) AmirJıit aatm ahna komiayonane 

1-357 
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KIZD.J Y \7ENi EHiR .. 
Hi\7E İ Ti T 

AiLE TOPLANTISI 

Büyük Dine Dansan 

1-ŞUBAT CUMARTESİ 

GUNU AKŞAMI 

KAR.PiÇ ŞEHiR 
LOK~~NTASINDA 
Masalarınızı evelden 2038 numaraya telefon ederek 

hemen tutunuz. Elbiseler erkekler için smokindir. 
Yemek bir kiti için 2 liradır. Duhuliye yoktur. 

::;::: 

™\\~ 
TASDET~E J SUYU 

' 
111111111111-§111111111111 

----------

Sıhhatını seven Ankara halkına 
Evkaf direktörlüğünün Taşdelen membaı üzerınde yaptı

ğı sıhhi insaat bitmistir. 

---
-----= TASllEI~EN SUYU 

~ ' -Hilesiz ve temiz bir şekilde depomuzda her zaman taze 
§S olarak müşterilerimizin emirleri üzerine kendi vesaitimizle -
- derhal istenilen yere gönderilir. = = -;; 1425 No: yatelefoııt~diııiz. ~ 
iE Taşdelen suyu deposu Yeni hal No: 3 = 
~llllllllllllllllllllllllllllllRlllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

.Jandarma genel komutanlığı 
nkara ~abnalma komisyoııuudan 

"' 
1 - Jandarma ihtiyacı için eldeki vasıflarına uygun yirmi bin 

metrt kaputluk, otuz beş binden kırk bin metreye kadar kıslık eL 
biselik kumaş eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bir metre kaputluk kumaşa iki yüz altmış beş kuruş değer 
lıiçiJmis, ilk inanca bedeli (3900) lira, kapalı zarf eksiltmesi 10·2· 
936 pazartesi günü saat (15) te yapılacaktır. 

3 - Kışlık Elbise kumaşının metresine (245) kuruş değer biçil
miş ilk inanca bedeli (6150) lira, kapalı zarf eksiltmesi 10-2.936 
pazartesi günü saat (10) da yapılacaktır. 

'1 - Kışlık kumaş şartnamesi (490) kuruş karşılığında ve ka· 
putluk şartnamesi (265) kuruş karsıhğmda Ankara Jandarma Ge • 
nel Komutanlığı kurağındaki satınalma komisyonundan alınabilir. 

S - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı Belge ve 
ilk inancanın malsandığına yatırıldığını gösterir karşılık veya 
Banka mektubu içinde bulundurulacak Teklif mektuplarını eksilt
me vaktından bir saat evveline kadar komisyona vermiş olmaları. 

(131) 1--272 ------
nkara P.T.T Ba~ miidiirlü~nden 

Ankara • Kayseri telefon devresi insasına muktazi 3172 tene 
çam direk kapalı zarf usulü ile K. Hamamda eksiltmeye konul
muştur. Bir direğin muhammen bedeli 525-420 kuruştur. Muvak. 
kat teminat 1007 lira elli lturuştur. İsteklilerin şartnameyi gönl'ek 
üzere K. Hamam P. T. merkezine ve baş müdürlüğümüz bürosuna 
milrasaatları. (161) t-269 

A~keri F,abrikalar ticaret kalemin
den: 

300 Ton 
150 
500 

Ton 
Kurşun 

Yerli kok 
Lavemarin kömürü 

Yuakrda yazılı malzeme acele pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin 5 • Şubat - 936 çarşamba günü sat 15 ce gelmelert. 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün ticaret kaleminde görebi -

lirler. 1-303 

tınar müdürlüğünden: 
Kıııı"cn istimlak Muhammen bedel 

ediMigi Mahallesi Sokağı AdaNo. Persel No. Lira 
İhsan vt- Seyide Hatuniye Hamam 184 20 80 
Şükrü ve mü~. 
terek eri Musa bey Şehit Murat 246 13 30 
Abdi Hacı Bayram Tahta konak 49 16 175 
Yukrırda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 30-2. inci kanun. 936 

ptr§emlıe günii saat on befde bilmüzayedc satılacağından taliplerin 
lnıar Miıclürlüğündeki konıiıyona milracaatları. (99) t-190 

ULUS 

l\lilli l\l fülaf aa \'ek aleti 
Satmalma Komisyonu 

tlauları 

BİLİT 
1 - Ankarada hava rasat mu. 

dürlük binasında müteahhit nam 
ve hesabına yaptırılacak tamira· 
tın eksiltmesine talip çıkmadı
ğından bir ay müddetle pazarlık· 
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşfedilen bedeli 2495 
lira 28 kuruştur. İlk inanç para· 
sı 187 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 4.2-936 salı günü 
saat 10 dadır. 

4 - Pazarlıga gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgeleri. 
le M. M. V. satın alma komisyo
nunda bulunmaları. (122) 1-223 

BİLİT 
Biıtün malzemesi daire~indcn 

verilmek üzere (350) adet pan · 
suman paketi torbası dikilecektiı. 
Paazrlığı lO - 2 - 936 pazartesi 
~ünü saat 10 dadır. Beher torba 
nın dikiş bedeli ( 100) kuruş tah 
min edilmiştir. f stekliler evsaı 
~artname ve nümunesini görmek 
üzere her gün M. M . V. satın al· 
ma komisvonuna miirc;caat vena· 
zarlığa iştirak edeceklerin 2490 
sayılı kanunda gö~ter.ilen vesaikle 
ve 26 lira 25 kurusluk teminat 
mektubiyle birlikte satın alma kn. 
misvonuna e-elmelf'ri. 158 

1-278 
BİLlT 

1 - Hepsine biçilen eder alt
mış bin lira olan bir milyon ta· 
ne muhtelif renkte makara kapa. 
lı zarfla eksiltmeve konulmus· 
tur. 

2 - İhalesi 16 mart 936 pazar
tesi günü :.aat 11 dedir. 

3 - İlk inanç parası 4250 li. 
radır. 

4 - Şartnamesi 300 kuruşa M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan verilir. 

5 - Eksiltmeye girecekler ilk 
inanç parası mektup veya mak
buzlarile kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını iha
le saatından bir saat eve! M. M. 
V. satın alma ko. na vermeleri. 

(200) 1-344 

Kiralık Oda 
Hacıbayram caddesinde Crk· 

maz sokak (45) No. hanede mo
bilyalı, banvolu oda kiralıktır. 

1-334 

Kiral1k 
Kalorifer. fevkalade nezaret, 

tam konforlu 3 ve 5 odalı iki da· 
ira kiralıktır. Görmek ve kira· 
lamak isteyenler (Yenişehir. Ko. 
catepe son durağına pek yakın 
Çoruh sokağında) 3 No: apartı· 
man kapıcısından ma\Cımat ala. 
bilirler. 1-270 

Daima sabit daima 
tabii 

Juvantin 
sac hovaları 

.> 

..., 
İngiliz ka ... ~uk eczanesi labo. 

ratuvarlarında hazırlanan Juvan. 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze· 
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te. 
min edilen renk yıkanmak ve ter· 
lemek hatti denize girmek sure. 
tiyle de çıkmaz. En ciddi ve em· 
niyetli markadır. Eczanelerde ve 
ıtriyat mağazalarından arayınız. 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
~.,,.... ........ 

lrrlri.Falih Rıfkı AT ~y~ 1 

u:umi'fieşriyatı ldare eden 

1 
~...... - -.. 

\'~_tJlşlc:ti MUd\lrq.Naauhl 
öAYDAR 

1 ~ -k' -dd [' --- d .\"an ırı·ca ts cıvarm • 
·~ -.. ~" 

~
lüi . Basımevind• basılmış· 
r - -

11.ı 

1 

ı Şubat 1936 

CUMARTESİ 

Ankara Palas 
tarafından tertip edilen 

MUAZZAM BlR EGLENCE GECESİ 

1tı.vf·ut ver.ler 200 l{i iliktir. . ' 
Yer lliletleriııi sinıdiden aluıız. .. 

Yenıek üc liı"a 
.> 

içkiler: l'cu~iiatlı tarif c 

Tophanede Ltanbul Le· 
'azım Amirliği Satın 

1ma Komico,·omı 

İLAN 

İstanbul ve Trakyada bulunan 
kıtaat için 7062 ton buğday kır. 
dırılacaktır. Kapalı zarfla eksilt· 
mesi S şubat 936 çarsamba günü 
saat 15 de Tophanede satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 53831 
lira 70 kuruştur. İlk teminatı 

3941 lira 58 kuruştur. Şartname• 
si 269 kuruşla komisyondan alı· 
nır. 1stek1ilerin kanuni vesika· 
larile beraber ihale saatından bir 
saat evvel tekliflerini komisyona 
vermeleri. (385) (250) 1-225 

G(iz 
hastalıkları mütehassısı ı 

Raif Gürün 
Sabık 1i:skişehir askeri has. 

tanesi göz hekimi l 
Bahkpazarı Çıkmk~ılar yo· w.~ 
kuşu alt başında eski jandat· ~ 

ma komutanlığı binasında ~ 
No. 45 w. 

Öğleden sonra hastalarını w. 

kabul eder. 

Doktor 

Gece elbisesi mecburidir. 

i .. tati ·tik Genel Diı9ektörlüğü 
Eksiltme komisyonundan: 

1. - 32 forma 928 lira bedel tahmin olunan 1935 senesi ikinct 
kısım harici ticaret istatistik yıllığının 300 adet baskısı, 

2. - 23 forma 728 lira bedel tahmin olunan 1935 senesi 3 üncü 
kmm harici Ticaret İstatistik yıllığının 300 adet baskısı, 

3. - 437 forma 12673 lira bedel tahmin olunan 1936 ikinci ki· 
nundan birincikanun sonuna kadar bir senelik harici Ticaret aylık 
mecmuasının her ay 300.400 adetlik baskıları ayrı ayrı kapalı zari 
usulile eksiltmeğe çrkarılmıştır. Eksiltme 17 şubat 1936 pazartesi 
günü saat 14,SO dedir. Şartnameler Komisyon Katipliğinden iste• 
nebilir. Eksiltmesine girecekler 2490 sayılı kanunda yazıtı şartlar 
dairesinde muayyen günde eksiltmeden bir saat evveline kadar 
mikdarz gösterilen muvakkat teminat vesikalariyle teklif mektup. 
tarını Genel Direktörlükte toplanacak olan eksiltme komis~·onu 
Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

4. - Eserler Ankarada basılacaktır. (133) 1-262 

Yozgat ilhaylı~ndan: 
Yoı~al Memleket Hastanesi i<ı;in satın alınacak laboratuvar mal. 

zemesi ile alatı cerrahiye tevhiden ve ahşap malzemede toptan bi. 
rf'r kayma ile ve bazı manifatura ve mutbak lcvazınır müteferrik 
olarak açrk eksiltmeye konulduğu ihalesi 10-2-936 pazartesi Yozgat 
Daimi enclimennidc yapılaca~ı ilan olunur. (428) 1-342 

Açık eksiltme ilanı: 

l\lali e Vekal~tinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Ankaradaki temyız mahkemesi il

tisak yolu, mahkemenin şimal ve cenup kapılarını caddeye bağ!r. 
yacak olup (l 19,iO) M. boyunda bulunan yol inaşatı). 

İnşaatın keşif bedeli (3000) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi 
C) Hususi şartnamr 
D) Keşif cetveli 

Ali i'\laruf Ünver 
E) Plan 

lstiyenler bu sartnameyı ve evrakı (30) kuruş bedel mukabilind~ 
Maliye Vekaleti Milli emlak müdürlüğünden alabilirler. 

DERİ, FlRENGJ VE BELSO. 
ôUKLUGU HASTALIKLA Rl 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında Al. 

tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 
hergiin 9 • 13 ve 15 • 20 ye kadat 
kabul erler Tt'1 .. fnn · 12cısı 

3 - Eksiltme 10 şubat 936 pazartesi günü saat ıs te Maliye Ve· 
kaleti Milli Emlak Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilecek isteklinin 225 lira muvakkat temi· 

nat vermesi ve Nafıa Vekaleti Yapı lşleri Umum Müdürlüğün • 
den verilmiş fenni ehliyet ve11ikasın1 göstermiş olmast 1azrmdır. 

,.~~\ ~~· 

SiNEMALAR 1 
BU GUN BU GECE 

Kate von Nagy ve Villy Fritsch'in 
emsalsiz şaheserleri 

Gönül İstediğine Gider 
Gençlilı: • ıüzeUilı: • a,lı: çılrınlrğı 

BU GECE 
(KULOP) 

Türkçe sözlü büyük ~ark opereti 

Ali baba ve Harunureşit 
Zengin dekor - Nefiı ~ark musikisi, 
rakısları • Eski Bağdad'ın iht.-samt 

ve debdebesi 


