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Sovyet -M an_çu 
sıııırında bır 
hadise dalıa 
Moskova, 31 (A.A.) - Tas ajan

sından: Khabarovsk'dan bildirildiği
ne göre bir Sovyet karakolu, Sovyet 
topraklarının 3 kilometre içinde Gro· 
dekovo bölgesinde sivil giyinmiş 4 

japon _ Mançu a1keri bul~~ştur: 
Bunlar. tevkif edilmek istenıldıklen 
zaman ateş etmişlerdir. Bundan son
ra otuz kadar daha japon - mançu 
askeri ortaya çıkmış ve bunlar da 
keza ateş açmıstır. Sovyet sınır '11U· 

hafızlan, bunları sınır ötesine püs -
kürtmege muvaffak olmuşlardır. 

Dış işleri komiser muavini. Mos· 
kova'dakı japon büyük elçisi nezdin

de protestoda bulunmustur. 

* Hsınking, 31 (A.A.) - Japo;ı 
Generalı Doıihara'ıun Hopei ve Şa
har'ın sryasal konseyinin şefliği va· 
zifesiııi kabul edeceği teeyyüd et -

mektedir. 

Hu.~betke 

TRAKYA 
KEMAL üNAL 

Ulus; okuyucu&arına Trakya' da. 
bu yaz yapılacak onbin göçmen evı 
için her ıeyin hazırlandığını haber 
verdi. Bu, orada ellibin yurddaJın 
daha yerleşmesi demektir. 

1 rakya; geçen yazı da ~zu? 
bir inşa artması içinde geçırdı. 
Devletle göçmen, malze?1e ve 
emek birliği yaparak, genış Trak
ya ovasını çalışan ve barınan 50 
- 60 bin insanın daha şen yurdu 
haline koydu. Şimdi onlar yeni ça
tılarının altında güzel baharı bek
liyorlar. Hepsi de yeni toprakları
nı sürmüş, tohumunu atmııtır. Kı
şın uygun günlerinde ya to~rakla
rına biraz daha emek verıyorlar 
yahud evlerinin eksiklerini ta • 
mamlıyorlar. 

Bir sağduyu ile güçmenler ka -
vuştukları toprağa iyi bakacaklar 
barındırıldıkları çatıları koruyaca~ 
lardır. Bunlar bu yolda vereceklerı 
bol emeğin, gelecek yıllar~a ke?
dileri için bir genlik ve guvenlık 
kaynağı olacağını bileceklerdir. 

Ancak bu, yalnız bilgi v«:.du!
gu cevresinde bırakılmış degıld~r. 
Cu~uriyet kanunları ~öçmenlerın 
topraklarına ve evi.erme verecek
leri emeği sıki temınat altına al -

nııştır: . . . 
Göçmenler kend~le.rıne verı 

len şeylerin artık sahıbı ~l~ukları
nı gösteren tapu belgelerını en çok 
altı ay içinde alacaklardır. ~ra~-

. . bu teminat daha genış o . 
ya ıçın . . w T k • 

t Ve bu genışlıge ra ya -
DlUŞ ur. • r· d 

1912 de başhyan hazın tan e 
nın B Ik harbı-
müessir olmuştur· a an d 

k l bogw uşmaları arasın a 
nın anı .. b' lerce 
Trakya'yı boşaltan yuz ın 
türk Edirne kurtulduktan sonra 
harab yurdlarına koştular. Bukay-

d h ları kanar en 
rılışın a a yara il 
d.. harbının ve mütareke yı a· 

unya · B" "k t göç havaları estı. uyu 
rının ser k Trakya-
kurtulu,tan sonr.a. te rdar de w ildi. 

d .. nler eskısı ka ar g ya one w bula -
Ve Çog~ u da eski topragını .. 

b 1 w goçmen -
nıadı. Şimdi bu °! ~:e Trakya 
ler dolduruyor. B y d b' k 

k Yıllar a ırço 
topraklarının ısa k 

• w • • esi iskan anunun-
sahıb degı~t~rm . t hükümleri
da burası ıçın temına 
ni genişletti. · · · 14 h .. .. Millet Mechsmın . a-

Buyuk . h • 1 • hatırlar -
ziran 1934 celsesı a a d b"t"n 

• l ' ihasın a u u 
dadır. İskan ayk .. re şu teklif . ·ı ima uze 
yurda şamı 0 

•. lere verilen 
d .1 · t. Gocmen 

e ı mış ı: ~ d başkasının 
topraklar sonra ~n 1 a geri alın
malı olduğu ~alan. aşı devletçe pa
maz, eski sahıb erme 
ra verilir. . . fcıda) 

(Sonu 5. ıncı scıy 

1 Şl HAT 1936 CI \1 ARTE~i 

r .Son lıaberler üçünc_ü __ 

L sayf amızdadır 
"""'~ 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR Heryerde 5 kuruı 

DVN KAMUTAYDA Demircis kabi~ GENERAL KONDiLJS 
Hir askeri 
vaziyeti 

lıakimin t•~kaüd 

görüşüldü 
nesi sirrıdilik Bir m~lnısla l\.oııuşurkeıı kalll _, 

.. fekilnıiyecekmiş sek: t esin tl e ıı ölü ve ı· d i 

K tay dün, Tevfik Fikret Sılay' m reisliğinde 
amu · ·· b · b bl d 1 · l I 

1 
tır. Zarurı ve muc ır se e er o ayısıy e 

top.~nm :ahsiline imkan görülemiyen 598932 lira 4 
~kı ~ek borc•m kayıdlarınm silinmesi hakkındaki 
h ~~~.ş ut teklifini 72619 lira 46 kuruş ile 12.339 lira 7 

k
u u~e d·rmek suretiyle kabul eden büdce encümeni 
uruf ın ı k k b 1 d.ld' b t okunara a u e ı ı. 

maz a ası Yüksek Ziraat Enstitüsü 1935 yılı büdce-
. Anı;a~O lirahk münakale ya'?ılması~a dair kanun 
sın~e ~ · b l dildikten sonra, Dıyarbekır mebusu ge· 
proJesK~a u s:vüktekinin arzuhal encümeninin 20. 1.36 
ne~al azım l haftalık karar cetvelindeki 128 numa
tarıh ve 3 sayı 1 ıni heyette görüşülmesine dair tak -
r~l_ı kararın~n tm~ümeninin mazbatası okundu. Arzu
rırı ve ~.rzu ~ben mazbatasında adli aza mülazımı B. 
hal ~Öu":en~ d u erdiği kararda ısrar ediyor ve Şakiriı. 
Şakır rs e aı fv a naklinden itibaren yüksek karar -

.. . l'k ıını ın 
muşavı~_ı "ne öre nasıl senelerce muvazzaf müşa -

Atina, 31 (A.A.) - Kıra! istişa -
relerine bugün başlamaktadır. 

Atina, 31 (A.A.) - Kıra!, B. So
fulis'i kabul etmiştir. Sanıldıgına 

göre, kıra!, kabine buhranı mesele -
sinde aŞ,ağıdaki hareketi giidccektir. 

Demircis kabinesi, saylavlar ku
nılunun toplanacagı tarihe kadar 
yani 12 marta kadar, iktıdar mevki
inde kalacaktır. Mebuslar meclisine 
yapılacak başkan seçimi, hangi parti 
veya temerkiiziin kurulda ekseriyeti 
haiz oldugunu gösterecektir. Kıral. 

bunun üzerine, bu parti veya bu te
merküzü yeni kabinenin knrulması 
na n1emur edecektir. 

~- * * 

Atina, 31 (A. 
A.) - Anjin -
den rahatsız bu
lunan B. Kondi
lis bugün kalb 
sektesinden öl • 
müıtür. 

Atina, 31 (.n. 
A.) - B. Kon -
diliı' e kalb sek
tesi bir mebus 
arkadatı ile ko
nuşurken gelmİ§ 
ve yapılan her 
türlü tedavi fay
da vermemittir. 
Kıra) ölüm ha. 
berini duyaı 

duymaz derhal 
generalin aile - Bir kalb aeltte.ınJen ölen G. Kondili• 

name hukınl g . se gene o suretle muvazzaf olarak 
vir olarak a ~~ış \ınasını mevzuata ve hakka uygun 
bu meslekte K anı tay umumi heyetinin de bu kararı 
bulmakta ve amu (Sonu 6. rncı sayfada) 

Atina, 31 (A.A.) - Başbakan 

Demircis. sol gözüne hafif bir ame
liyat yaptırmak üzere bir kliniğe 

girmistir. 
sine taziyetlerini bildirmittir. 

Mısırdaki 
gerginlik azaldı 

Kahire 31 (A./lı.. . ) -- Royt~.' .. AJa~e· 
d "'eni kabinenin teşekkulu sa\ 

sın an: ı 

,.:"de gerııinlik şiındi daha az.fır. 

Mısırlı medrese talebeleri bir 
nümayif esnasında 

l ngiltere ile Mısır arasındaki görÜŞ· 
melerin 15 şubatta başlryacağı sanıl -

maktadır. 
Ali Mahir Paşa, Krral Fuad'a gön -

dermiş olduğu bir arizada, ilk vazifeşi -
nin milli temayülleri tatmin etmek için 
milli birliği muhafaza etmek olduğunu 
beyan etmektedir. 

Başbakan, gazetelere beyanatta bulu· 
narak seçimin 2 şubatta yapılacağını 

söylemiştir. 
(Sonu 5. inci saylcıda) 

''lJius,, ıın Dil Yazıları 

Giineş -- Dil Grameri 
ı. 

(;ii11e~ - l>il (."'iyrılagmP) /arı 

Birkaç kelimenin bir araya ge
lip bir nevi klişe teşkil ederek 
muayyen bir mana.ifade eden müs· 
takil bi.- ş~k l i . ~tm "sine, vani 
iki ve daha ziyade kelimeden mü-

} azarı: I :mıail Hami lhmişnwml 

hal kalıbın bozulmasiyle neticele
nır. 

rekkep söz kalıplarına son zaman
ların büyük bir dilcisi (Syntagme) 
isnıini vermittir (1]. Bu mürekkep 
söz kalıpları iki türlüdür: 

Bir kısmı, Türkçenin (ada§), 
acemcenin ( hemaer) ve fransızca
nın (relire) şekilleri gibi, tek ke
lime haline gelmiş klişelerdir. 

Diğer kısmı da, Türkçe (Gün 
doğusu), acemce (Abıru), arap
ça (Rebi-ül-evvel) ve fransızca 
(RenJez - vouı) tabirlerinde ol-

. duğu gibi, muhtelif kelimelerden 
mürekkep oldukları halde mana 
itibariyle yekpare şekillerdir. Fa
kat bu ikinci kısnım (Syntagme) 
sayılabilmesi. için nıutlaka lisana 
ve dil ananesıne geçmiş birer ıstı
lah şeklinde olmaları lazımdır [2]. 
Bu kalıplarda kelimeler adeta 
müstakil ınanalarını kaybetmiş gi-
bidir. Hatta bu kelimelerin yerleri
ni bile değittirmek imkanı yoktur. 
Herhangi bir takdim ve tehir, der-

[ 1] Ferdinand de Saussure, 
"Linguistique generale'', 1931 Pa
ris basması, s. 170. 

[2] Aynı eser, s. 172. 

'Lisaniyat alimleri, birinci züm
reyi teşkil eden tek kelime halin
deki terkiplerin vaktiyle ikinci 
zümrede aördüğümüz gibi biribi.. 
rinden ayrı kelimeler lialinde bu
lunduğunu ve müstakil kelimele
rin gittikçe kaynaşarak tek bir ke
lime haline geldiklerini tesbit 
etmişlerdir. 

Bu vaziyetten dolayu çok eski 
bir takım terkipler ve hatta cüm
leler temsil eden bu tek kelimele
rin bazıları aşınarak l 1 2 ve yahut 
3 konsonlu tek heceler şeklini bile 
almıştır. Mesela fransızcanın (On
ze) kelimesini ele alalım: Bu ke
lime, latincenin (Undecim) şeklin
den gelir. Fakat bu lalin temi de 
esasen mürekkep bir tabirdir; bu 
tabir şöyle tahlil edilebilir: 

Un ( bir) us (ek) dec 
( on) em (ek) 

Bu formül kısaltılınca şu iki ke
lime elde edilir: 

Unuı -t decem - Unuıdecem 
Fakat bunlar tek kelime halinde 

kayna,ırken, birinci temin (us) 
eki erimiş. ikinci şeklin sonunda
ki (em) ekinin baş vokali (i) ile 
tebadül etmiş ve netice olarak 

=-================-===~======= 

şimdiki fransızcanm (Onze on 
bir) şeklini doğuran (Undecim) 
kelimesi hasıl olmuştur. Bu vazi
yete göre, bugün telaffuz itibariy
le tek bir hece olan (Onze) şekli, 
eski latincenin iki kökle iki ekten 
nıürekkep dört hecesini temsil e
den bir ''Syntagme'' demektir. 

güzel eıere bugün başlıyoruz. Belgenltt türkçeye çevirdiği bu 
N. V. Biıcholl'un yazdığı ve Burhan Üçüncü ıaylamızda okuyunuz. 

Bilhassa ''Tek heceli - Mono
syllabique'' dillerin "iltisaki 
Agglutinante" teklini almasında 
en mühim amil, iptidai terkipler 
\'e hatta kı.içük cümleler teşkil e

den hecelerin biribirine bitişe"ek 

bırer kelime halinde bir lakm1 
(Synatgme) lar teşl<il etmesinden 
ibarettir. 

Sümer dilinde bu halin çok va
zıh delilleri vardır: Mesela bu dıl 
de (şu) hece~1 (el), (ta) hecesl 
(yan taraf) ve ( dib) hecesi de 
(almak) manasına gelir. Fakcıt 
bunların birleşmesinden hasıl otan 
( §U + ta + dib = ıutadib) şekli 
müstakil bir fiil şeklinde kullanıhr. 

(Sona 2. inci sayfada) 
• 

Bir hatırlatnıa 
Şurada veya burada çoğunuan

mıyacak bir para ile bir katiplik 
açılıyor. En az üçyüz istekli, altı
yüz eı dost mektubu Üe o açıga 
baıvuruyor. Az çok zanaat ve bi
raz teknik İfİ olan bir tek Jakti
lograllık için orta para ile bir a
dam aranıyor. Kof uf anların ıayı
sı yüz. yirmi ile iki yüz elli arasın
dadır. 

~ Büyük bir bankamız hafta
lardanberi bütün gazetelerde §Öy
le bir ilan batırmaktadır: (Dege
rinde bir para Üe bir •teno - dak
tilo arıyorum. ilk ve .on ıart fU
dur: Stenograliyi ve ötekini iyi 
bilecek, çabuk not alıp çabuk ya
zacak.) 

Merak ettim. Haltalardanberi 
her gün bütün gazetelere bakıyo
rum. ilan o ilan. Fakat .. Bir İ•tek
li yok. Ôyle sanıyorum ki ıöyle 
böyle, derme çetma bir ıiteno -
daktilo bulsa - gittikçe ilerletiı· Ji
ye - banka hemen alacak. Fakat 
bulamıyor işte. Bulabilseydi haf
talardan beri gazetelerde en az 
beşer lira ilandan bu kalar savur
ganlık etmezdi. 

Katiplik çok kolaydır. Bir kur
şun kalemi, bir boyun bağı yaka, 
bir iki salık mektubu. 

Daktiloluk çok değilıede az .. 
kolaydır. 

Fakat Stenografi bir ardır. 
Ve ikisi beraber epeyce bilğiye. 
zanaata ve kapasiteye dayanır bir 
meslektir. Zorunu çekmiyen, ka
zancını bulamaz. 

§ Bizde yabancı Jili iyi bilen 
daktiloya ihtiyaç gitdikçe artmak
tadır. 

* Bugünkü daktilonun bildiği 
dili veya dilleri iyi bilmesi ve be
hemahal stenografi uzmanı olma
sı §arttır. 

Yabancı diller uzun zamanlar 
ve masraflı örgütler iıter. 

Fakat Stenografi böyle değil
dir. Ankara ve lstanbul'da iki ste
nografi derıhanesi mutlaka ister. 
Bunu, aylık karşılığı özel girİ§İm
ler başaramazlar. Stenografi öğre
necek paraaı olan bu para ile evi
ne ekmek peynir alır. Parasız ve
çok ciddi birer stenografi dersha
nesini kim yapabilir?. 

işte bu bankalar ve o gibi hı -
rullar, (Steno - daktilo arıyorum) 
diye vcı·ilen ilan paralarına b ş 
on kurus. daha katarla1 sa hem 
kendilerine hem memleket mties· 
sesele»itte hizmet edebilirler. 

Bunu hatırlatmak istedim. 

AKA GÜNDÜZ 



SAYFA 2 

lsttmlml mektubu 

TÜRK OMRU 
Tiırk ömrünü uzatmak gerektir. Bunun için biiti.iıt hayat 

tarzımız, Jıemeklerimiz, yafaytf1mız b(lftan bcq4 göden ge
riTilmelidir. "Ulııa'' 21 Sonkônun 1936 

Yapıl&cak şey de budur. Hele 60 
dan &onraka hayatımızda bir çöl boş· 
luğu 'e ıstırııbı var. Şu rakamlara ba· 
lunız (1) ! 

Umumi nufuaa gore 
Y ~ grupları yüzde nisbetleri 

0-H> 48,24 
20--45 36,26 
46-60 10,14 

60 dan sonra 5,26 

Bir de ~u rakamlara bakınız (2) 

c • Q. • ~ °" J • i s ~ il 

; :;, 5 ·o. >. 
"i -> =i ı:ı 

... • Lı. m .... - -
0-15 24 24 23 25 30 

15-30 25 26 25 27 27 
30-45 23 21 20 22 19 
4~ 21 22 23 19 17 
85 den &0nra 7 7 9 7 7 

Demek ki; bizde kırk be,ten sonra 

Ja~ma talii; yü:ulfl olarak, Alman· 

yadan 12,6, Jngiltereden 13,60, Fran

.adan 16,60, Belçikadan 10,60, hal· 

y21dan 8,60 dalıa azdır. 

Bir noktaya daha itarel edelim: 

Nuhu doğumların çokluğu ile dcğiJ, 

bilhaun ölümlerin azlığiyle artar. Su 

rakamları tetkik ediniz: 

1851 • 1934 araamda Almanyada 
binde doğum, ölüm ve artma vaaatile
ri (3): 

( 1) S{>n sayım neticeleri hakkında 
mufassal rakamlar l'lefredilmediği 

için nisbetler 1921 $ayımından çıka
rılmıştır. Ve bu niııbdlerde ekııik o. 
lım 011, yaşları bilinrniyen 11,000 kii· 
au, Aiıi ile kesir /arklarına aiJdir. 

(2) 193.; alman devlet iııtatiııtih 

yıllığından alınmı~tır. (lwynelmilel 
kmm $ayıla 18). 

( 3) 1935 alman devlet istatiatik 
yıllığından alınmıı ııe 1914 • 1919 
harb yıllarına aid gayrı tabii rakam- ı 
lor tablodan rıkorılmııtır (aayıla 36). 

Yıllar doğumlar ölümler artma 
1851.60 35,3 26,3 9,0 
1890 35,7 24,4 11,4 
1900 35,6 22,1 13,6 
1905 33,9 19.8 13,2 
1910 29,8 16,2 13,6 
1913 27,S 15,0 12,4 
1920 25,9 ıs,ı 10,8 
1925 20,7 11,9 8,8 
1929 18,0 ı 2,6 5,4 
1930 17,6 11,0 6,5 
1934 18,0 10,9 7,1 

Yani; Almanyada doğumlar binde. 
si 1851-60 da 35,3 iken binde 9,0 ar
tıyordu. Doğumlar binde 9,4 azaldı· 
ğı, 25,9 a dü~tüğü zaman artma bin
de 10,8 e çıkmı~tır. Eğer böyle olma
saydı; yani Almanya.da ölüm vasatİ· 
leri 1934 e kadar 1851-60 da olduğu 
gibi kalsaydı alman nufusu 1920 de 
binde 0,4 ile başlıyarak binde 8, 7 ye 
kadar çıkan bir nisbetle gittikçe aza· 
lacak, ve bu azalma yalnız bir devlet 
olarak A~manyanın değil, bir millet 

olarak almanlığın taliini değiştirecek· 
ti. 

* "' * 
Şimdi bir de, daha enteresan olan 

ve gene Almanyada ölümleri.o 1871 · 
l 926 yılları araıunda muhtelif ya~lar· 
da ne nisbette azaldığını gösteren şu 
rakamlara bakınız ( 4) ! 
Yaş· 

lar 1871-80 1891-900 1910-11 1924-2 
o 35,58 40,56 47,41 55,97 
1 46,52 51,58 56,86 62,24 

10 42,38 45,31 47,60 51,00 
20 38,45 41,23 43,43 46,70 
30 31,41 33,46 35,29 38,56 
40 24,46 25,89 27,18 30,05 
50 17,98 19,00 19,'il 21,89 

60 12,11 12,82 13,18 14,60 

70 7,34 7,76 7,90 8,47 

75 5,51 5,80 s.s4 6,50 

80 4,10 4,23 4,25 - 4,77 
90 2,34 2,23 2,30 2,68 

(Sonu 5. inci sayfada) 

( 4) Aynı yıllığın 43 üncü sayıla

smdan alınmıştır. Ve nisbetleri hemen 
hemen aynr olan kadınla !l aid tabfo 
ile ara yaşlar yazıyı uzatmamak için 
alınmamıftır. 

' Ulus ,, un Dil Y azılaı·ı 
( Btı§t 1. inci saylada) 

e 'Bizzat kullarımak üzere al 
mak'' manasma gelir [3]. Tıpkı 

unun gibi, ( u -ı.- na + dug = ama
cl g) şekli de esasen "ona de, ona 

· e'' manasına geldiği ha:de. 
(Synta me) şekHni aldıktan son 

'' ektup"' manasını almıştır [ 4 ]. 
s ca gözden geçirdiğimiz bu 

tten şu iki netice çıkmakta-

1 - Bugünkıi kelimeler, men~e 
llTİndeki iptidai terkiplerle cüm

lelerin fonetik ve semantik kanım 
ları teıiriyle (Syntagm2) lar teş· 
liıl etmesinden Joğmuf mürekkPp 
u•uıurlardır; 

2. - Klaıik liıaniyatın tesbit et· 
ı · w tek heceli kökler bile eski mii· 
J'ekkep §ehillerin cıtınmanndan 
ha l olmuf muohhar §ekillerdir. 

Bu iki neticeye göre, "Güne~ -
Dıl ' 1ı:anununun "Yıl'', ''Yol'', 
,.Göz" . . v. ı. gibi birer heceden 
ibaı et kelimelere varıncıya kadar 
bütün söz unaurlumı parçalayıp 
muhtelif hecelere ayırması demek, 
menşe devrinin (Syntagme) ları
m meydana çıkarması demektir. 
Herhalde klasik dilciliğin şimdiye 
kadar bir türlü aydınlatamamış 
(>lduğu "Pregrammatical'' devrin 
.km-anlık manzaruı, iıte bilhassa 
bu tek hecelerin muntazam bir 

etod ku\•veti altında parçalanıp 

J] E. Forrer, ·'Stratiiication 
angues er des pe:ıples dans le 
1 - Orient prehistorique", 

]o r al a ıtıque, 1930 ilkteşrin • 
il kanun nüshası, s. 244. 

4] AutraııJ "Sumerien et Indo
f'l ropeen" s. 177, not 4. 

ilk (Syntagme) larm ortaya çık
masiyle birdenbire aydınlanmıştır. 

Güneş . Dil kanunıınun 

(Cümle - kelim~) leri. 

(''Ulus'' un dil yazıları) serisin
de tahlil edilen kelimeler tek ve 
muhtelif heceli olmak üzere iki 
kısma ayrılabilir. Bu iki kısımdan 
ele alacağımız birer örnek, "Gii
nef - Dil" tatbikatının meydana 
çıkardığı İptidai gramer esasları
nın tesbitinde bizim için birer mi
yar olacaktır. 

(Ulus) un 2 Sonteşrin 1935 ta
rihli nüshasında ''Ulut'' kelimesi 
"Güneş - Dil" kanununa göre şu 
unsurlara ayrılmıştır: 

(1) ( 2r ( 3) '4) 

uğ + ui + uğ + us 
Aynı tahlilde bu dört heceye ve

rilen manaları da birer kelime ile 
şöyle ıırabyabiliriz: 

(1) (2) (3) (4) 
Çokluk + yayılma+ sahip -t sah;ı 

Bu dört mefhumun sıralanma
sından çıkan umumi manayı bu
gün şöyle ifade ederiz: ''Geni§ bir 
sahada şümule sahip bir çokluk''. 
ilk insanlar için (Aşiret), (Cema
at) ve (Millet) mefhumlarını ifc.. 
de edebilmek için böyle iptidai bir 
cümle yapmaktan başka çare yok· 
tu. Fakat bu cümlenin kelimeleri, 
henüz kategorileri taayyün etme· 
miş birer heceden ibaretti. 

Bugün monosillap şeklinde gö
rünen sözler bile böyle muhtelif 
hecelerin kaynaşmasından hasıl 
olmuş unsurlardır: (Ulus) un 22 
llkkanun 1935 tarihli nüshasında 

ULU ı:; 

.... 

iÇ HAB L 
--------------------------------------------------

ISTANBUL TELEFONLAR/ . . ~ 

Vapurculuk şirketinin 
vapurları 

lıtanbul, 31 - Vaporcul.ık ıirkc
tinden satrn alman vapurların bugün te
ıellümüne başlandı. Tesellüm yirmi gün 

içinde bitecektir. 

Liman hanı 
htanbul, 31 - Geçenlerde müzaye

de ile 90 bin liraya ilk ihalesi yapılan 

liman hanının yeniden satılığa çıkarılma
sı için teklifler yapılmıştır. 

Belediyenin yeni 
kararları 

İstanbul, 31 - Belediye şehı·i şe

hirlilere tanıtmak için dağcılık kulübile 
beraber bu yaz 1 atan bul sayfiyelerine 
gezi.ntiier tertib edecektir. 

Kabil üniversitesine 
gidecek profesörler 
lst,nbul, 31 - Kabil üniversitesine 

gidecek profesörler için kabil üniversite· 
sinde çalışan doktorlarımızdan Hasan 
Reşat uğraşmaktadır. 

Laypzig panayırı 
1stanb;.ıl, 31 - Laypzig ilk bahar nu

mune panayırına İştirak edecek firma
laı· kurulunca kabul edilmiştir. 

• 
Haydarpaşa hastanesi 

lstanbul, 31 - Haydarpaşa numune 
hastanesi yarın açılıyor. 

İstanbul hu :ukundan 
gelen talebeler 

İstanbul hukuk fakültesinden, An
kara hukuk fakültesinin ikinci veya 
üçüncü sınıfına nakletmiş olanlardan, 
orada görmedikleri derslerden dün ak· 
şama kadar imtihan vermiyenler, hiç 
bir mazeret kal. ~ edilmiyerek şim
di devam etmekte oldukları sınıflar
dan birer sınıf a~ğı indir leceklerdir. 
Profesörler mcelisinin bu kararı, bu 
gÜn başlayan sömestr tatilinin bite
ceği 14 şubat tarihinden itibaren tat-

bik edilecektir. 

tahlil edilen (Göz) kelimesi bu 
halin en bariz örneklerindendiı. 
"Güneş - Dil" kanununa göre b:.ı 
kelime şu unsur2ara ayrılır: 

(1) (2) (J) 
öğ + ög -t öz 

Bu heceler, aynı tahiildeki izah
lar birer kelimeye irca edilmek su
retiyle, şu manalara gelir: 

(J) (2) (3) 
Aydınlık + obje + saha 

Bu üç unsurun umumi manası
nı bugün şöyle ifade edebiliriz: 
''Kendisindeki aydınlığı uzak bir 
sahaya •evkeden obje''. Bu cümle. 
her mefhumu Güneş asliyle izah 
elen ilk insan için "Göz'' ün tam 
bir tarifidir [~]. 

Tabii gerek bundan evvel gör
düğümüz (Ulus) kelimesinin dört, 
gerek burada g.irdüğümüz (Göz) 

[:ı<J Burada hatırlatmalıyız ki, 
bahsı.;dilen (Göz) kelimesi (Ulus)
ta iki şekilde analiz edilmişti. Yu
karda gösterilen analiz şekli, en 
basit ve zahiri görünüşe en yakın 
oaln şekildi. B:ına mukabil, daha 
derin görünen ikinci bir analiz tar
zı daha ileriye sürülmüştü. Bu a
nalizde (Göz) sözünün sonundaki 
(z) unsurunun bir (ğ) den değiş
me olduğu anlatılmış\ e kelime şu 
elemanlara ayrılmı§t: 

( 1) (2) (3) 

öğ + ög + öğ (z 
Bu elemanlara veci/en manalar

da - burada muharririn tuttuğu 
metoda göre - şöyle sıralanmıştı: 

(1) (2) (3) 
Aydınlık + uzaklık + obje 

Bunlardan çıkan genel anlam da 
şöyle ifade edilmi§ti. "Uzaktan 
gelen aydınlık kendisinde topla
nan uzuv',. 

- ULUS -

j Enıniyet iş1eri 

hesabına 
Hukuk fakültesinde oku

yan talebeler 
F.mniyet işleri umum direktörlü

ğünün, fakülteden çıktıktan sonra, 
kendi teşkilatında çalıştırmak Üzere, 
Ankara hukuk fakültesinde beş tale
be okutturmakta olduğunu cvelce 
yazmıştık. Bu talebe sayısı, ona çıka· 
rılmış ve aşağıda adları yazılı genç· 
ler, umum drektörlük hesabına okut
turulmak Üzere kadroya alınmışlar

dır: 

Kemal (Konya), Vefa (İstanbul), 
Reşad (Çoruh), Cemil (Kayseri), Ha
san Ali (Isparta). Talebelr sömestr 
ve büyük tatillerde, pofü teşkilatında, 
:staj göreceklerdir. 

Sovyetlerle ticaret 
uzlaşması 

1 şubattan iti'laren beş ay müd
detle muteber olmak üzere Sovyet 
Rusya ile bir ticaret uzlaşması yapıl
mıştır . 

~ 111rır111ıı1ııırıırımıtuın11ıuı1111mı11nıııııuııınH1tıı111111ıuııııttıınmıJut11uH111mu~ 

1 Huk.uk ilnıini Yay 1 
ma l(urumunun -

~ 

i Halkevleri konferans- ! 
~ 
~ ları serisinde 

Ankara 
Hall{eviııde 

lwzırlmlığı konf erwısl<ırın 9 = 

mu·wmrıu bugün (l.2.936) 
~ 

!t<lat 15 de An lrara lw 1m k f tı- if 

.diltesi pro/esörlerintlnı 1 
B. Nusret 

verecektir. ıller:m: Kaımrı 

ilıtiUiflarında lıiıkimlerin 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ rolü. s 
~ . :: 
5 ııımı 1 lllllPU lllHlllHlllHIDlllU ıııuıııı !llllt illi lllllHlll HU 1111111111 111 llU l[ 

kelimesinin üç unsurdan mürek
kep ana şekilleri, zaman geçtikçe 
birer (Syntagme) halini almış ve 
bu (Syntagme) lar, fonetik ka
nunların tesiriyle aşınarak gittikçe 
iki ve bir heceli birer kelime şek
line girmiş demektir. 

Bu vaziyete göre ilk (Syntag
me) lar, ''Kök'' lerle ''Kök - ek,'
Jerin birer dizi teşkil etmesinden 
hasıl olmuş müstakil seriler sayı
!ahilir. Bu seriler, ''Ptegrammati
cal'' devrin iptidai cümleleri de
mektir .Onun için bu rüşeymi cüm
lelerden doğan muahhar kelime
ler, ''Güne§ - Dil'' kanununa göre 
hirer (Cümle - kelime) mahiyetin
dedir. 

:}imdi bu pregramatikal cümle
lerin tabi oldukları umumi kaide
leri tesbite teşebbüs edeceğiz. Fa
kat meseleyi tavzih için, her şey
den evvel bir kere muhtelif dil 
gruplarında eski mürekkep sözle
rin herhalde şu iki tekamül safha
sından geçmiş olduğunu hatırla
mak mecburiyetindeyiz: 

1. - Muhtelif kök, ek ve keli
melerden mürekkep (Syntagme)
lar gittikçe tek kelime §eklini al
mı§tır: 

2. - Bu tek kelimeler de ft§tn· 

ma tesiriyle gittikçe (Tek hece = 
Monosyllahe) §eklini almahtadır. 

Bu vaziyet, birçok dilciler tara
fından muhtelif diller üzerinde 
tesbit edilmiştir. 

Monosillabik dillerin en vazıh 
örneklerinden biri Çin dilidir. Bu 
dili tetkik eden alimler, bundaki 
tek hecelerin iptidai kökler olma
dığını ve her hecenin es.ki bir ke
lime temsil etmekte olOuğunu, ya
ni çok eski devirlerde muhtelif he
t•eferden mürekkep kelimelerin za· 
nıan geçtikçe aşınarak nihayet b'- ' 

F oti)~adis çiftliği 

köylüye dağıtma işi 
devam ediyor 

Aydında Fotiyadis çiftliği adı ile 
nrlan geniş erazinin yedide dört his

&esiae sahib oJan Ziraat bankasının , 
geri kalan yedide Üç hisseyi de satın 
alarak civar sekiz köy halkına dağıt
mağa karar verdiğini evlece haber 
vermiştik. Çiftlikte mahluliyeti iddia 
olunan erazi Üzerindeki ihtilaf hazine 
ile banka arasında yapılan güzel bia· 

anlaşma ile halledilmiştir. Erazinin 
köylüye taksimi devam etmektedir. 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü, 
iki aydanl:.ıeri çiftlikte taksim işlerin
de çalışmakta olan dört fen memuru· 
nun faaliyetini yerinde tetkik ve da
ha fazla iş çıkarmağı temin etmek ü
zere, kadastro ve fen baş müfettiş ve· 
kili B. Ahmet Korur'u Aydına gön. 
dermi~tir. Gelen haberlere göre, çift· 
liğin neyrengi planı tamamlanmış ve 
poligonları tesbit edilmiş ve yıl başın
dan itibaren de bir kısım erazinin 
köylülere ferağı yapılarak parselli 
tapuları da dağıtılmı~hr. 

İstanbul gümrüklerinde 
tayinler 

İstanbul gümı·üğünün yeni teşkila
tına göre tayinler yavaş yavaş yapıl· 
maktadır. İstanbul ithalat gümrüğü 

mümeyyizi Vehbi terfian muhasebe 
şefliğine, anbar memuru İsmail Hak
kı terfian kontenjan §efliğine, İstan
bul ithalat gümrüğü memurlarından 

Fikret muafiyet §efliğine tayin edil

mişler ve Galata ithalat gümrüğü baş 
muayene memurlarından Nasuhi ve 

Osman Nuri, birinci sınıf muayene 
memurlarından İzzet, Ta1at, Kazım, 

Ziya, anbar memuru Şevket, mesul 
muhasib Emin, İstanbul ithalat güm
rüğü muayene memurlarmdan Şükrü, 

anbar memurlarından Fikri, fstanbul 
baş direktörlüğü memurlarından Ih

san ve daktilo Rebia birer derece ter
fi edilmek suretile yerlerinde bırakıl
mışlardır. 

rer monosillap haline geldiğini 
tesbit etmişlerdir. Hatta bir çok u. 
zak - Şark dillerinde bu hal lisan 
bünye&inin umumi bir temayülil 
sayılır [5]. Mesela Milattan evvel 
altıncı asra kadar Çin köklerinin 
başlarında birer prefiks ve sonla
rında da birer süfiks vardı. Bu ıu· 
retle eski çincede kelime, muhte
lif hecelerden mürekkep bir un• 
surdu. Fakat altıncı asırdan itiba· 
ren ekler köklerle kaynaşarak şim· 
diki tek heceler meydana çıkmış· 
tır (6]. 

Fransız dilcisi (Vendryes) bu 
hali bütün dillere şamil gösterir. 
Bu müellife göre eski ve yeni İn
giliz dilleri arasındaki fark, bu 
vaziyetin en bariz delillerinden
dir: Eski İngilizcede kelime, bir 
sürü süfikslerle dezinanslar alan 
muhtelif heceli bir unsurdu. Fakat 
yeni ingilizcede (Usure phoneti
que = Fonetik aşınması) bu eski 
mürekkep kelimelerin ekserisini, 
tıpkı çincede olduğu gibi, tek he
ce haline getirmiş ve hatta bun
dan dolayı bazı dilciler İngilizceyi 
monosillabik bir dil saymıştır [7]. 

Bu vaziyete göre, "Güne§· Dil" 
kanunu tek heceli temleri bile 
muhtelif hecelerden mürekkep 
kök ve ek serilerine irca etmek 
suretiyle bütün dillere şamil bü
yük bir hakikati meydana çıkarı
yor demektir. 

lsmail Hami DANIŞMENT 

[Bu yazının alt tarafını yarınki sa· 
yımızda basacağız]. 

[5] ]. Przyluski, "Langues sino4 

tibeaines", Les langues du monde, 
s. 377. 

[6] Aynı eser, s. 375. 
[7] Le Inguager, s. 409. 
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Habeş ordusu hazırlanıyor 
Daua Parma ve Ganale Doria !'rasın

daki yerler italyanların elınde 
Negelliden ılerliyen ıtalyan kolla-

1..ondra, 31 (A.A) - Royter a- m şimdiki hedefi Padara bölgesi-
jansının harb muhabiri bildiriyor: :::; Sidamo vilayetinde muharibler 

Şımal cebhesinde. ha beşler• son . 1· n ı'leri hareketine mukavemet 
be . d k' ... k - ıta ya 1 embien muhare sın e 1 agır . ~ . . teşkilatlandınlıyorlar. 

yıplarına rağmen. k~vvetlendır~I - ıçın s· damo valisi, imparatorun Sida-
miş İtalyan hatları üzerıne .gece gun-

1 
gelmesini ısrarla istemişse de, 

düz tazyıklerine devam edıyorla~. . ~oy:ratorun Dessieden ayrılması 
Cenubta. iki taraf kuvve~le~ı~ın ~phelidir. Zira, habC§ler harekatın 

de harekette bulundukları bıld_ır~l - şup ff kiyetle idare etmiş olduğu -
b. d Cıcıga muva a 

mekte ve kısa ır zaman a, b'ldi 'yorlar. 
ve Harrar şehirlerini pek al? hedef o- nu ~rua::babada diın akpm eşi gö-
labilecek geniş ölçüde yenı muhare- .. 

1 
· bir fırtına kopmuş ve so -

d. K "' "k n- ru memJ.Ş d T beler beklenilmekte ır. uçu grur- ki d münakalat urmuştur. oz 
far halinde hareket cd~n . habeşler ka ar a çıkan yağmurdan ortalık 
T embiendeki İtalyan ılen hatlarıııı danı hsoı·n~ lını•tır. Oessiye yolunun 

se a ını a :r h l ld ... .. ... ·1 
'urp~lıyorlar. ·1mez bir a a ıgı ogrenı -tekrar geçı 

ŞimalJeki habef ordular• kumandanı 
Ras Seyurn 

Habeş orduları, ön hadan arka -
lı rak Ma-

sanda teşkilatlarını ta~aın .. Y8 ha-
kalle etrafında yeni hır hucuma 
zırlanıyorlar. . 

ltalyan tayyareleri habeş mevzı -
1 .. bo ba dıman etmekte ve bit-
ennı m r I .. 

hassa habeş harekatını dikkat e go -
etlemektedirler. 

Çiınkü mareşal Badoglio son haf-
ta içindeki taarruzunu ancak tan:'a
recilcrın verdikleri haberler sayesın
de akamete uğratabilmiştir. 

Habeş sü bakanı Mule~e~~~~ 
T embicn muharebesinde old~gu 
hakkında şayialar dolaşmıştı. Eritre
den son gelen haberlere göre, Mule
geta yalruz yaralanmış. oğullanndan 
biri ölmüştür. . 

Cenubu garbi bölgcsınde. habeş-
ler henuz kuvvetlerini tamamen t~n
sik etmemisler ve Ras Destaya gon
d ·ı n yardımcı kıtalann muvasala
tı::~ d ir de hen ız bir haber gelme -

miştır . 
Ganaledoria vakmmdakı Ergaa -

lenden gelen haberler, italyan tayya-

1 
. . Ernaalen ve Uadera arasın-

re ennın F' • • bi · de hc-
daki tepelerin şımalı gar sın 

. . bo bardıman etme-
nüz hiç hır yen m . 

mektedir. 
ctisababa 31 (A.A.) - Havas 

A ı,i · den· Habet kuv 
ajansı. ~uh~e • büyük askeri 
vetlennın ---lrt• olduklan haber 
harekit yapau_.-

verilir~· bopltılnut ve garnizonu 
Cıcıg~, . ti'r yakında bir muha-

cenuba 11tın1f • di "' .. leıunekte r. rebe olacagı soy 
e Ganafo l>oria u· 

Daua Parma v ı· 
ra11ındaki yerler ital~anlar e '."d' 

lo 31 (A.A.) _ Stefanı a-
Do ' 8. 'talyan kolunun Da-. dan· ır ı d l ıansm . .. . deki harekab o a-

ua Parma uıerın . . . 
yısiyle fU malUınat v~~lıy~r. &adı i-

B kol orman milisten e . 
1 mrıralyÖz bölüklerinde~ ~ırhlı o
e, bili relen 111ürekkeb ıdi ve va
tomo e . . ·· kte o
zifeıi Negelli üzenne yurume ve ha-
l merkezi kolu korumak 
an ·ı ·· bet ve be lerin Kenya ı e munase . . ! alel . . kesmekten ıbaret munak ennı .. .. d 
bulunuyordu. Kol, ayın on u~un ~ 
Malkariden yola çıkmış v~ ~ tan
h' d Callegia'yı i-al etmıştir. Oru:n emilisleri müfrezeleri, 1~ d~ ~al
ta Gheni'yi, 22 de Malta Lıbeır ve 
26 da Malka Murriyİ işgal et_mışler
dir Bu son noktada Keayu ıle :4" 
~istan arumdaki sınır Daua ar-
madan uzaklaşmaktadır· 

Şimdiki halde italyan kolu, nt 
· 'ki kıyısında da harekit yapa • 

nn ı . ınaktadır. 
lecek bir vazıyette bulun kanlı 
Yukarda sözü geçen Y~ Doria 
çarpqmalar olınuttur · daki .;lge ta· 
ile Daua Pamıa arasın 
mamen ifgal edilmiştir. 

lıalyanlar göller nıınuıkasına 
hücum edebilirler mi? 

Adiaababa. 31 (AA) - ltalyan kJv 
vetlerinin Negelli bölgesindeki ileri ha
reketi aonuna selmiıtir. 1 talpanlan Mar 
dera iatikametinde yapbkları taaJTU ' 1 

keıif mahiyetini seçmem ktedir. ltal 
yan!ar göller mıntakaaına anmek "jze~e 
ıimali garbi bölgeaindeki dağ zincirler•· 

ne hücum etmek iaterlerae her ıeyd<. 
önce muazzam mühimmat ve yiyecek 
toplamalan lazımdır. Bu iae yolun uz 
luiu do\ayıaiyle mühim emniyet t. " 
tma ihtiyaç göaterir. Bundan başlca '- · 

enuptaki habcf orduları kumandanı 
Rcu Ncuibu 

bölgenin fevkalade arızalı olduğu da 

sözönünde tutulmalıdır. 
Raı Deata'nın kwnanclanblda irti -

bat1arını kaybetmit olan müfrezeleri de 
toplanmıştır Garbtan ve şimalden gön 
derilen takvıye kuvvetleri varnuıtır. 
Bu suretle Ras Deıta ordusunun mev 
cudu it lyan taarruzunun batlangıcma 

gor · di a fazladır. 
Ras De11ta'nm yuine harbiye bakanı 

Ra Muhıg n n gefri'ece i ısrarla 

söylen kte R ı Desta kuvvetli 
m vzilerini bı k rak Dolo ya inm tl 
buyuk b"r t rb"ye yani şı ya mı~tır. Çün 
ku duz ve çı k arazide motôrlü ıtalyan 
kuvveti ri k r mnda g reği gibi çabuk 
hareket edemcmiıtir. 

Negelli'deki İtalyan kuvvetleri motör
lü üçbin kişıd r. 

ı erıi lay)are bomb<1rdınıanları 
De11ie, 3 l (A.A.) - Oç italyan 

tayyaresi, Çeilga ile Conder'den pek 
o kadar uzakta bulunmıyan bir çok 
kasabaları bombardıman etmişler
dir. 

Roma, 31 (A.A.) - MarClfAI Ba
dogliyo'nun reami tebliginde İtalyan 
ıaemurlarınm hali hazırda Somalı 

c:ephesindekı Ngelli bölge teıkilitmı 
ricuda getirmeğe çalıımakta olduğu 
bildirilmektedir. 

Bir çok muhariplerle Gaile - Bo
ran•• kabileleri reialeri mutavaat ...... 
aetmişlerdir. 

Şimal cepheainde her tarafta süku
net vardır. 

Ciciga boşaltıldı 
Makalle, 31 (A.A.) - Stefani a

jana111dan: 

O;renıldıgine göre Ciciga, hemen 

benıen tamamen botaltılmııtır. Orada 
bulunaD kıtalar, cenuba doğru hare
ket etJDİ!tir. Yeni kıtalar Harrar'• 
doğrU yola çıktığı •ırada Ciciga'daki 

kuvvetlerde Sasaabaneh'e doğru hare
ket etJDiılerdir. Ogaden'in her tarafm
dan yiyecek, içecek, mühimmat ve as
ker gelaıekteclir. 

SAYFA~ 

Fransız Parlamentosu 
165 e karşı 361reyle Saro kabinesine 

itimadını bildirdi 
Parb, 31 (A.A..) - PaıWneato bu 

sabah .-.ı aıy ... hakkındaki söriif -
melen dnam etmİf ve bir çok mebaa -
ların istbahlanm dinlemittir. 

Bual.nn araaında, daima Laval ka -
bineaine itimad reyi vermiı olan ra& -
kal akalliyetine menaup B. Kolomb, eğer 
hükümet, kominizme dayanırsa kendiai
nin ve arkadatlarmın böyle bir hukumet 
lehine re,. veremipceklerini bildirmiı, 

mali alanda bir dnalüaıyona katiyen ta
raf tar olmayıp büdçede denklik istedikle
rini aöylemiı, cbt aıyaaada ko!lektif em
niyetin ft milletler cemiyeti paktına say
gının dn9IDI ile beraber italyan - habet 
anlaımubianda Franaa'mn bir uzlaşbn
cı rol o:r-aı IUun seldiğini ileri aür 
müthir. B. Kolomb, kendi srupunun 
vereceii n,ia bülriimetin müzakere so
nunda Jmtı•eai• ikinci beyanata baib 
bulun ..... bildir.ek sözüne nihayet 
venniıtir. 

Ceı.e.ia sonunda ı.iç takrir verilmit
tir ki,..........,; 

1 - B. Frankl• Buyyon'un (Cumu· 
riyetçi -t&ez gnapu.ndan) ademi itimat 
takriri, 

2 - Radikal aoayaliatlerden B P•-

Vadara naaıl ~gal edildi? 
Neselli, 31 (A.A.) - Stefani a

ıan11ndan: 

İtalyanlar tarafından işgaf edil
miş olan Uadara, Ras Desta'nın bat
lıca hareket üalerinden birini teşkil 
edıyordu ve ordusu İtalyan sınırına 
dogru yüruyüı yaptıgı sırada bir haf
ta burada oturmuştu. 

23 ikinci kanun ıafak vakti, bir 
kol diipnanın kuvvetli bir mukaveme
tini kırdıktan aonra Negelli'yi bırakı
yor ve Uadara'ya gidiyordu. Habeıler, 
ıehirdea çllunadan önce mühimmat 
depolanaa alete vermİ§lerdir. 

60 Kam, yüzlerce çuval buğday ve 
bin çuvaldan fazla kahve ele geçiril
mittir. 

Adiababa, 31 (A.A.) - Bir ta
kım yabancı ajanalar, Sidamo'dan ge

len yolcalarm İtalyan takviye kıtalan
nın Allata ile batka noktalardan yola 
çıkmıt olduklarmı h..ıber verdiklerini 
bildirmektedirler. Ayni ajanalar, Ru 
Deata •ma yerine timdi iç itleri bakanı 

olan Gabre Mariam'm 8'•tirileceiini 
de haber vermektedirler. Gabre Ma· 
riam, Harrar valiliğinde balunmat 
olduğandan cenubi Habefiatanı gayet 
iyi tanımaktadır. 

I tal ya .4/rikaya a11ker gönder~
ie demm ediyor 

Napoli. 31 (A.A) - 3200 asker 
ve 2400 siyah gömlekli doğu Afri • 
kasma hareket etmiştir. 

Roma, 31 ( A.A.) - Rouanc:lra 
vapuru, doğu Afrikuma gitmek ü
zere M.madan hareket etmiftir. Va
purda IMmbarchman tayyareleri vu
dır. 

fetti ile müttebid ıoıyaliatlerden B. La
taye'nin itimad takrirleri. 

3 - Sol cenah radikallerinden Proa
per - Blan'ın hükünaetin beyannuaaan
den kaydı malUınat edilmesi teklitıni m 
tazanımın olan takrJ-. 

Radikal - aoayaıit snıpu, ittihık ı 

hukümte lehinde rey vermeği bNr at
lına almıştır. 

_.arıı, 31 (A.A.) - Parl..nıecto 

ogıeden ıonraki toplantıa.nın baılar.0 -

cınaa, baş1>a an ö, ::>aro, ıı. •• un y~n
lara cevao oıarak ver~.ı nJlkunda .b&.· 

haaaa tun arı .Oylemiıtir: 
'' - Ben, ludıineyi karmayı, l.av..&a. 

Heryo ve OelbOlun redlerinden SOA .. 

kabul ettim ve milli ve aunurcu lıir lt 
için arkaJaılar aradım. Memleketin , J -

•~k menıaatlan mevzuu Wıso duiu za

man bütun parti savattan dinmelidir. E .. 
ki kabineye itimad reyi ""911 ndilral!en 
kale almadıgun dosru d.iildir Bir ~ 
dı.itüncem vardır ve o da milletin mea
faabdır . ., 

Batbakan beyanatına devam -.. • 
dıı uya1a hakkmda Heryo'nun eli.ilk.& 
aöylecbkl rine tamamiyie ittirak ettii "' 
ve bu .özlerin millet er cemiyeti esen ı 

takibe azmet.mİf bulunan Franıa'nın ha 
kiki çehresini barice göstermekte ol 
gunu bildırmit .e demiıtir ki 

·• - Hukumet habef - ıtal an Jaar 
banın baran once nıhayet buldu u1111 
mE.k iıtcr Fransa nın 1 talya a Uin 
hır aevg ıı varcLr.,. 

Bu b yanat a;o! c ahın pddetli al -
k ıt.anyle kartılanıru tar. Celae a.ıva.k
katen kaldmlnııtbr. 

Uçuncu cebe açıldıeı vakit 8'ônatme
ler f6baayata clökulmüıtür • 

Bu ciunledea olarak harb Nk•n• 
general Morea ciheti aakeriyecl• mu
him aiparişler alan bir optik mi1e111 

ıinin idare meclisi reiai bulunmelırle 
tahliye edilmittir. 

Sosyalist lidm Blum, partiaiaia ..,. 
receii reyin yan ukeri aa.....- .... 
kmda laükümetia •enceli ~ '-1. 
h balunduiua• bildinniftir. 

So.yaliat liderine ce•ab • ..._ S.. 
ro yan aakeri kurumlar baklnzd iri 
kananlarm ka~ tatbik edil....p.j 
ve aeç.im aaYapada bütün parta.ria 
radyodan istifade edebilecelderiai 
aöyiemiıtir. S. beyamt aoapÜtlw 
tarafmdan allafl•n•'fbr. 

Bazı hatipl..U. beyaaabndaa -
ra celse saat 18/30 da üçüncü Ufa 
olarak tatil edilmittir. Miizak ..... ere 
devam edilecektir. 

Parlamento tekrar saat 19 da top
l&Dllllf ve hükümt ataiıdaki talll'iria 
kabulunu iatemif Ye itimad m11elıli· 
ni ileri aürmiiftiir. 

"Meclis, hiikiimetia bey•_._. 
tasvib ve kendilİDe itimacl ederek lııılr 
türlü ilaveyi reddeder" ruzaaaeye 

8'0ÇS·" 
Ba itimad takriri reye konalanq 

ve mclU buna la muhalife karp 361 
reyle kabul etmİftİr. 

diklerıni bildinnektedır. 

Tefrika No. 1 

~~KAM 
ŞUN BiR iZAHI 

TVRK1YEDE \ENİ OLU 
N bert von BISCHOFF 

y(dOll: or • n· Bariton BELGE 
Törlıçe~ çer11re • 

FiHRiST 

BIRlNCl BÖLÜM: OLMUŞ .OLAN 

1 
.. - -.lola'ama tarihiae d.a~ 
~ ı•- dinine . ki . hayatına ve •• -11. Tür enıa 

dair· 
1 Lnparatorlutunun IODUD& 

UI. ()smaD 1 

dair· 

J ÔL'"M· OLMAKTA OLAN 
lKlNC B " · . 

1. Türk inkılibma daır . 
- k İDf& ....... dair 

tk 1 tepelerin 
larım doyururdu. Sırmaa ı ı 

· · l b'ld' ~ · k gene sırma-zencın a a ı ıgıne uzanır en .. 
dan bir halı, geniş vadilerin yatakl~ or
terdi. Fakat çok geçmeyip. tepelerin g~eş
te kavrulmuş omuzlarından smnaatkılar a~
dıkça, vadilerin halıları da, adsız bir derecı
ğin kenarında hazin şeritçiklere inkılib eder
ler. 

Az sonra, yayla başlayınca, su ve başak, 
ortadan kaybolur. Anadolu yaylasının .hf?.z 
km, adamın önünde, dümdüz yayılır, gonul· 
burucu bir teselli gibi teressüm eden ufukla
rın mavisinde silininciye kadar. Bu IJOz~rr 
tam üç hafta, bir renk ve koku sarh<>Şlugu 
içinde kısacık hayatlarım toprağa serphreren 
yaban çiçekleriyle, çılgıncasına ve masallar
daki gibi bezenir. Sonra o korkunç güııeşın 
muhteşem bir kurbanı olur. Yerleri kemiren, 
otlan kavuran, toprağı bile merhametsizce 
ışığı ile parçalayıp didikliyen güneşin 
Öyle ki, bozkırın üzerinden yaz fırtınası ya-_ 
hut sonbahar rüzgarı bir kopup geldi mi, dag 
gibi toz bulutlarını önüne katıp bir ucundan 
bir ucuna, bozkırın sırtında ha~dar. 

liğinden faydalanan Bitinya ve Mizya'ya 
kadar; yüzlerce kilometre de cenuba doğru 
uzanır, doğu Akdenizi'nin yağmur bulutlarını 
toplıyan Toroslara ve Amanoslara kadar. 
Fakat bozkır bir doğuya doğru döndü mü ar
tık onun ucu bucağı yoktur. Anadolu tepele
ri ile dağlarının üzerinden lran'a dalar, son
ra çölleşerek dünyanın çatısının üzerinde 
toplanarak birden Orta Asya'ya, Hive'ye, 
Buhara'ya, Türkistan ve Tibet'e doğru ta
şar ve uzak Çin illerinde, geniş Mongol di
yarında ve Siberyanın buzlu tundralarında 
sönüp gider. Göçebelerin ezeli yurdu bozkır, 
sayısız çoban ve akıncı milletlerin beşiği boz
kır, budur. Saatları çaldı mı, bu milletler, 
onun bağrından dışarı uğrarlar, doğudaki, 
batıdaki, cenubtaki yerle§İk insanların mem
leketlerine saldırırlar ve eski kültürleri yı
karak, getirdikleri taze kanı yendikleri mil
letlere aşılarlar. Bu taze kan eski kana ka
rıştı mı, artık onunla yaşar onunla batar. 

ri üzerinde, hep o ulu sükfuıetiyle, bozkır n 
dev gövdesi yatar. Ve cengivıer göçebeler, 
bir de görürüz, önlerinde koyun ve davar su
rüleri yollara revan olmuşlardır. Ak ve a
ra çadırları ne zaman sökmek lizımdır, bu
nu onlara yıldızlı gökün ezeli takvimi söy ... r. 
Otlaklar, çepçevre tükendimi bozkır üzerın· 
deki yolculuklarına devam ederler. Geçtikle
ri yollar üzerinde eski yasa yazılıdır. 

Bu yollar biribirinden uzak, sefil köyler
den geçer. Öyle köylerden ki, yaslandıkl rı 
boz yamaçlardan onları farketmek güç
tür. Yalnız te~ğin keskin kokusunu uzakta
ki vadiye kadar taşıyan mavimsi dumanlar
dan anlarsımz ki, insanların bulunduğu bir 
yerden geçmektesiniz. Alçacık boz renkli 
kerpiç evler, bozkır, toprağının sathında ha
sıl olmuş gayrimuntazam kabartılar gibi bi
ribirine bitişik, biribirine biniktir. Toprakla 
aynı renkte ve aynı malzemeden olmaları, 

bu evlere bir sembol mana ve manzarası ve
rir. Sanki insan ikametgahı değil de topra
ğa yapışıktırlar, toprağın devamıdırlar, ezel· 
denberi toprağın öz teşekkHlatındandU"lar. 
İnsanın tabiate karşı mücadelesi, sanki he
nüz başalmıştır. Tabiatin kahn altında ıns • 
nm başansı henüz o kadar cıbz ve siliktir. 

11. Tur • • ilerisine dair. 
111. TürkiyeDJll 

UN TARİHİNE DAİR.· 
~NADOLUN ·1· . d Kapadokya ı ıne 
Yozgad'dan s?nra s:at dalgalanan buğ-

giden yol, daha bırkaç B~ tarlaların sırma 
day tarlala~dan a':ı~rRoma'nın aç milyon
~ .. ~ .. ı,.1~n b1r zam 

Bozkır budur. Demin bahsettiğiıniz yay
lada başlıyarak ve pek seyrek olarak bere
ketli parçalar kucaklamak şartiyle batıya 
doğru yüzlerce kilometre uzanır ' Komşu 
Ege ile tatlı Mannara'nın mukaddes nemli-

Milletler denizi Asya'nm batı'ya yolladı
ğı en son dalgalardan biri, bir türk soyu idi 
ki bunun, bildiğimize göre, ilk başbuğu Er
tuğrul idi. Ertuğrul'un oğlu Osman'm adıy
la tanılan cihan imparatorluğunu, işte bu 
soy kurmuştur. 

Dünya tarihini smırlıyan bu gibi doğmn 
ağnlannm arasında kalan zaman mesafele- (S 
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okuduklarım z 11 ancı gaze e erde 
~-------------------------..... ------------........... -----------------=~ d 

a 

Alman 
La Repüblik 6anteııinJe Piyer Do· 

minik ya.zıyor: 

Alman gazetelerinin, Franaa ile 
lnıiltere arasında doğrudan doiruya 

yapılacak her türlü aakeri anlatma 

aleyhindeki hücumları, Fransada ha
la Almanyaya doğru bakmak cesaret 

ve :zekaaını gösterenlerin hepsini fa· 
ıırttı. Almanya, bu anlaşma yapıldı
iı takdirde Lokarno paktının hüküm

•uz kalacagım söylediği için, bu nok· 

ta bi:.ı:i düşündürecek mahiyettedir. 

Çünl<ü Lokarno paktı Ren nehrinin 

.Ntğ kıyııunda 50 kilometrelik bölgeyi 

askersizleştirmiştir ve yeniden asker· 
aizleştirilmesini yasak etmiştir. 

Lokarno diyorum, Yenay değil. 

Venayda almanlar aıkerııizletme

ye mahkum oldular. Lokarno'da bu 
hükmü taııvib ettiler. Mevcudiyeti 

fransız ve alman ordularını karşıkar

ı•ya gelmekten menedecek olan bir 
nevi bitaraf bölgenin tetekkülünü ka· 

bul ettiler. 

*** 
Vakıa budur. İşte yırblabilccek o-

Lm iki andla,ma paçavrası. Fakat 
bunlar yırtılırsa, hiç bir andlaşmanın, 
hatta kendiliğinden ve serbestçe ka· 
bul edilmi~ olsa bile kudsi olamaya
cağı resmen ilan edilmit olacaktır. Ve 
dünya, artık alman sözüne inanma
mak hakkını kazanacaktır. 

Fakat denecek ki, Streseman'ın İm
zaıımı saymak lüzumunu hissettiği 

içindir ki Hitler Renani'yi yeniden si

lahlamaya cesaret etmiyor. 

Cesaret etmiyor mu? 

Ah! biz, zavallı aaf fransızl~r. Al· 
man daima aynıdır: ikinci Frederik 
ona iyice ders vermiıtir: tik önce and· 

lıltmalar yırtılır: ııonra hangi bükü • 
met, haklı olduğunu İspat edecek dip
lomat, gazeteci ve yazarları bulmak

la güçlük çeker ki? 

Bu, halis ikinci Frederik usulüdür. 

Veya isteneniz ikinci Vilhelm usulü 
deyiniz. Aramızda kalsın ama, bu, 
yarın Hitler'in usulü de olabilir. 

*** 
Bundan ,üphe edenler vana, itte 

arkadaşımız Ekselsiyor gazetesinin 
-.erdiği ve gün gibi aıikar olarak, 
Renani'nin yeniden aakerleıtirilmeai
nin tamamlanmış olduğunu ve alman 
lıutalarının franaız sınırında bulun
duklarını ispat eden malumat. 

Yalnız alınanlar bunu söylemiyoı·
lar, Ye biz de, biri dam üstüne çıkıp 

haykırmadıkça bu hakikatlerden ha. 

berdar olamıyoruz. 

B. Şarl Röber'in söylediğine göre 

alman askeri organizasyonu, asker
aizlettirilmit bölgede ve Almanyanın 
diğer kısımlarında biribirinin aynıdır. 

Şu küçük farkla ki Renani kolordu
luklara bölünecek y,.rde askeri bölge
lere ayrdmıııtır. Bu askeri bölgelerin 

hatlarında birer kolordu kumandanı 
bulunııcak yerde sivil birer memur 

fransız 
vardır. Fakat bu sivillerin, ye.ni vasi· 

felerini cörmek Üzer• tesis •bnit ol
dukları bürolarla kadroları yalnız 

askerlerden mürekkebtir ve, Abnan
yanın dii•r aakeri bölgeleri eibi al
man ordu bakanlıima ba.ğhdırlar. Al
manyada neıredilmiı olan zabit la • 

yinleri liııteai bunu iıpat eder. Şu hal
de iı sadece biraz ırizli kapaklı ya· 
pılmaktadır. 

"Esasen bitaraf bölcede aaker top
ına faaliyeti, bu aene, aynen Alman-

hududunda 
mit dejil, fakat Renani bitaraf böl

seai de pratik olarak tekrar aakerleı
tirilmittir. Kiğıd üzerinde Veraay ve 
Lokarno andlaımalarma henüz aaygı 
söateriliyor; pratik sahada bunların 
hükmü ka)mamııtır. Bizi, koruyan ar· 
tık bir alman idari formalitesinden 

baıka bir 4ey deiildir. Fransızlar bu· 
nunla iktifa edebilirler ve hatta inti
har etmek hakkına da maliktirler. 

Yalnız zavahirin tatmin etmediği, 
hakikatleri arıyan ve intihara ni· 

Fransızları korkutmı alman ordusundan bir kıta 

yanın diğer kısımlarında olduğu gibi 
yapılmadı mı?" 

B. Şarl Röber, zihin bulandırıcı bir 
aeri vakalar zikrederek devam edi
yor: 

"Harbtan Önce, bugünkü bitaraf 
tabanın erkek nufusu harbtan ön • 
ce 8 inci askeri bölgenin (Renani) 

yüzde 90; 21 inci Sar bölgesinin yüz. 
de 100, 18 inci Frankfort bölgesinin 
yüzde 60 ve 14 Üncü Karlsruhe böl
gesinin de yüzde 90 asker mevcudu
nu verirdi. 

"Geçen sene bitaraf bölgede silah 

a&tına çağrılmıt olan sınıf, bugün, tıp
kı harbtan önce olduğu 1ribi, dört kol-, 
ordu teşkil etmektedir. 

"Bu münal'iebetle şunu da ilave ede -
lim ki alman kurma.yı harbtan önce 

mevcud olan Strazburg ve Metz kol
ordularını aynı isimlerle teıkil etme
yi de münasib görmü,tür. Bunlar ge

ne eski bayraklarına sahibtirler." 

Netice: 

"Hitler, zavahiri kurtarmak gay
retine lüzum kalmadığını takdir ede
ceği, yani Renani bölgesini yeniden 

askerleştirmeye karar vereceği gün, 
bir göz boyacılıktan ibaret olan sivil
lik paravanını ortadan kaldırmaktan 

· ba~ka yapacak işi olmıyacakhr." 

olmayan biz, almanların, İngiltere ill' 

bir askeri andlaşma yaptığımız tak. 

dirde yırtacaklarınr bildirdikleri Lo-

karno pakbnın artık bir diplomatik 

hayal, bir sabun köpüğünden batkn 

bir •ey olmadığını haber veriyoruz. 

Askersizleıtirilmiş bir bölge bizi 

arlık korumıyor. Al111a.n ordusunun 

bizi tehdid edip etmediği meselesi su 

götürür, fakat sınırlarımızda olduğu 

keyfiyeti Üzerinde münakaşaya yer 

yoktur. Gözleri olan her adam bunu 

kendisi farkedebilir. 

Şimdi öğrenilmesi laznngelen fey, 

bizi idare edenlerin gözlerini açması

nı bilip bilmiyecekleridir. 

Gün: Ecza.nenin adı: 

Çar.-,mba Ege Ee:ıaneai 

Per~mbe Sebat - Yeni,ehir 
e~:ı:anelerİ 

Cuma Jstanbul eczaneııı 

Cumarteııi Merkez .. 
Pazar Yeni .. 
Pazartesi Ankara. ,, 
Sah H~lk " 

B. Şarl Röbe' yi uzun boylu zik- 1.1.1936 tarihinden itibaren iki ay 

rettim, meselenin ehemiyeti huna de- müddetle, ~ehrimiz eczaneleri yukar 

ğer. Alman ordusu yalnız le~ekkül et- daki cedvele göre nöbetçi kalacak 

g l z 
}'azan: Jngiliz ami,-allığı f>iı·incı 

lordu Lord Monsel 

lngillz ananelerine göre, donanma
nın vazifesi, halkın münakaşa mev
zuu olamaz. Bunun içindir kiı, sulh za
manlarında donanmanın yaptığı hiz
metler hakkında pek az rnalümat a

lındığı gibi, bütün dünyada, kanun, 
nizam ve emniyetin muhafazası için 
başardığı i•l<.>re dair de hiç bir şey bi

linmez. 
Bundan 300 seneden az bir zaman 

önce, lngilterenin kuvvetli bir donan
ması olmadığı sıralarda, korsanlar, 
İngiliz gemilerine saldırabiliyor ve bu 

hareketleri cezasız kalıyordu. Nete
kim 5 yılda 266 gemiyi aborde etmi•
lerdi. 

Yabancı gemiler, Portsmut !imam· 
na giriyor ve İngiliz halkını kendi sa

hiHerimizde hırpalıyordu. Plimutlu
la.r, yabancı gemilerin tayfaları tara
fından esir alınarak, köle diye kul. 
]anıldılar. 

İngiliz donanması kendini saydırA
cak bir ölçüyü buldukt<tn ııonradır ki, bu 
gibi §eyler imkansız bir hale girdi. 
Fakat, bunun neticesinde de, yalnız 

kendi sahillerimiz emniyet altına alrn • 
mı§ olmadı; bütün dünyada milleti
mize ve denizlerdeki ticaretimize lrii· 
ven temin edilmiş oldu. 

Hiç şüphesiz ki, Britanya donan· 
masının idame masrafı çok büyÜk bir 
tutardadır. Ancak, bu meseleyi tet· 

kik ederken, tekmil ticari varlığımı· 
zın, bu donanmaya bağlı olduğunu 

göz önünde tutmak lazımdır. 
Primlerle karşılanan riskler ve do

layısiyle güven altına alınan kıymetin 

bakımından, bugiinkü günde, donan
maya yapılan masraflar, büyük Bri
tanya ticaretinin küçük bir sigorta 
priminden ba,ka bir şey ifade et-

mez. 

Donanmanın sulhu koruması, bir 
harb masrafı ve dolayısiyle onun a.· 

kıbeti ile mukayese edilemez. 
Şimdi, Brilanya donanmasının, aulh 

zamanlarındaki gündelik i~leri hak
kında birkaç söz SÖy)iyelim. 

Birçok kimseler, bugün de donan 

mamızm işlerinden biri, korsanlığı 

bastırmak olduğu hakkındaki iddia· 
ma karşı, inanmıyarak güleceklerdir 

ama, bu bir hakikattir. 

Bugünkü günde hala korsanlık var
dır. Netekim u:ıak şark sularında ya

pılan bu korsanlıkları tüccarımızın 

asla unutmamaları gerektir. 

Britanya donanmasının sulh za
manlarındaki baıka bir vazifesi de, 

Kızıldeniz'dedir; karakolluk yapan 
gemilerimiz, bu sulardaki Hmanlarda 
eskiden alabildiğine yapılan köle ticare

tini boğmaktadır. 
Eğer Brita.nya donanmasının ka

rakol gemileri oralardan geri çekile
cek olursa, Kızıldeniz'deki köle tica
reti yeniden var kuvvetle inkitaf e

decektir, demekliğim aşırı bir iddia 

değildir. 

Harita işlerinin de donanmanın va

zifeleri arasında olduğunu, belki pek 

az kimse biliyor. Ticaret filosu, do· 
na.nmanın yaptığı bu haritalara bağ· 
hdır; bundan başka, kendini koru

ması için bu filoya lazım olan deniz-

si 
cilı ;c aid biı-çok miilahaza ve yardım· 
cı vasıtaları da donC'lnma hazırlar. 

Amirallığın 400 haritası ve gemi 
ı;eyriseferlerine mahsus 75 cilt tutan 

kılağuzu vardır ki, bunlara ht•r ~eyi 
muntazaman kaydetmek la:.t:ımdır. 

Bl\lıkçılık filomuz da mühinı su· 

rette donanmamı71n yardımını ~or· 

mektedir. Çünkü, bu harb filosu ge

miciler arasında münasebetleri tan· 

zim etmekte, kara sularımızdaki av

lanma yerlerine yabancı balıkçı gemi
lerinin sokulup avlanmalarının önüne 

geçmektedir. hte bütün bunlar, do· 

nanmanın her günkü vazifeleri ara. 

sındadır. 

Bununla beraber donann1amız, va

zifelerinden büyük bir kısmını, tehli
ke ve hadiselerin doğurduğu zaruret· 
1 •'<"İn emrine vermek mecburiyetindr-

.. 

giliz harb 11emileri bir manevrada 

tlır. Buna en iyi misal, 1931 de Kıb
rıs'la çıkan isyandır. Gemilerimiz ye
titinciye kadar, ada kargaşalık ve ni
zamsızlık içinde yüzmüştür. Kaı·aya 
ç1kan askerlerin, oradaki otoriteleı·e 

yaptıkları yardım sayesinde, vaziyet 
hemen değişti ve üzerinden birkaç 

gün geçtikten sonra, amiral, "itimat 
ve nizamın yeniden kurulmu~ olduğu
nu ve Britanya bayrağına kar!• say· 
gının tekrar teessüs ettiğini'', bildire

bilmişti. 

Çin'deki karışık vaziyetlerde de, 
donanmama~, birçok defalar Britan· 
ya can ve mlamı koruyup kurtaracak 
durumlara geçmiştir. Top çekerleri
miz, Brita.nyanm ticaretini korumak 
maksad ve gayesine hizmet için, Çin 
nehirlerine girip bekJemitlerdir. 

Arasıra hatmebnaab'ın gemilerine, 
ana. yurddan uzak topraklarda, çok 
~erefli vazifeler dütmektedir. EzcÜm· 
le, gemilerimiz konferanslara toplan· 
tı yeri de olmuttur. Mesela, 1930 da 
Irak kıralı ile, "Lupin" zırhlısında bir 
görüşme ya.pdmış ve bu buluşma, çok 
iyi neticeler vermittir. 

ı!<ıl<ı!o 

Bu sayılan şeyler Britanya donan
masının sulh zamanlarındaki işleridir. 
Anca.k, onun en belli başlı vazifesi, 
sulhu koruına.ktır. Ben şu kanaatte
yim ki, bu donanma İcab ettiği şekil
de tesirini gösterdiği müddetçe, dün. 
yaya, en büyük ölçüde uzun bir sulh 
devresini güven altına almı~ olmak

tadır. 

Noyes Viner Jurnal'dan. 

kında vereceği kararın büyük bir ihtimalle 
menfi bir şekilde olacağr anlaşılır anlaşıl
maı. Avrupayı yeniden endişe bürüdü ve za
ten, kafi derecede tehlike içinde olan vazı
yet, tehdid edici bir hal almış oldu. 

İngilterenin, ihtiva ettiğ·i mükellefiyetle
ri iizerinc ~!maktan kacınması takdirinde. 
protokolun ömrü de uzun sürmiyeceği bes
belli idi . .Zira, Britanya donanması katılma
dan, protokolun da. onu hazırlayanlar için 
kullanılır bir tarafı yoktu. 

Dominyonlarda, protokola kötü bir karşı· 
lama hazırlandı. Bazı kimseler, bu protokol 
dolayısiyle, kendi hükümranlık haklarm111 
kuvvetten düşeceğinden korkuyorlar, fakat 
hepsi de, onda, kabul edilemiyecek mükel
lefiyetler bulunduğu ve kendilerine lüzum
suz tehlikeler yarattığı kanaatini besliyor
lardı. 

vuzuhsuzlukları aydınlatmak veya boşlukla
rı doldurmakla kalınıyor. Paktın muvazene-
sini bozarak, ruhunu değiştiriyor. Zecri ted
bilere verilen fevkalade ehemiyet ve bu ted-
birlerin tatbiki i<;in keşfedilen çarelerle as
keri bir harekete girişmeyi tarif ve tesbit et
mek gibi şeyler, uzun uzadıya mülahazaya 
li.izum bırakmadan, sanki, Milletler cemiye
tinin varlığındaki asil gayenin. enternasyo
nal hayatın tanziminde dostça mesai teşri
kini kuvvetlendirmek ve makul bir ahenk 
kurmak değil de, harbın ve hem de belki, en 
büyük ölçüde bir harbın teşkilatlandırılma
sı ile sulhu korumak olduğu fikrini vermek
tedir. 

sebeblerini ortadan kaldırmak ve dünya böyle 
mecburi bir vaziyet karşısında kaldığı takdir
de onu, kendisine her hususta güvenilebilecek 
büyük ölçüde bir askeri hareket organizas
yonunun aleti haline sokmadan başarmak 

gibi asıl işinin başında, zayıf düşürür.,, 

Britanya hükümeti, vaziyeti iyiden iyiye 
araştırınca, şu kanaate vardı: "Dev gibi bir 
silahlanmayı doğuran korkuların, enternas-
yonal hayattan olduğu kadar, sosyal hayat
tan da ayrılmaz bir halde olanı ve milletler 
cemiyetinin fevkalade bir tarzda aydınlat

masını bildiği mutad anlaşmazlıklarla karış· 
tırılmaması lazımdır. 

İngiliz hükümeti, bu tereddüdlere iştirak 
ederek, bunları. büyük bir dikkatle hazırladı
ğı, bir izahname ile, martta Milletler cemi 
yeti konseyine bildirdi. 

Bu izahnaıne<le deniliyordu ki: "Bu pro
tokol, Milletler cemiyeti paktını hazırlıyan
las tarafından başlanmış, fakat ikmal edil
memiş olan eserin tamamlanmasından bas
ka bir şeyin ifadesi değildir. Halbuki, bu d~. 
yalnız onun tesirini, kifayetsiz bir sekilcle i-
zahtan ileri gidemiyecektir. · 

Bu protokolun, önceden yapılmış olan 
n-' ·- 1r::ıttığ"ı şeyler. hic bir suretle, yalnız 

Sa Majeste'nin hükümeti, kayıcTsız ve 
şartsız olarak şu kanaattedir ki, Milletler 
cemiyetinin vazifesi. sulh sahasından ziyade 
harb sahasında olduğu <liisi.incesine kuvvet 
verecek olan her şeyin. esas vazifesi harb 

İşte. bunlar ve daha haşka sebebler yü
zünden, Britanya hükümeti Dominyon hü
kümetlerile birlikte aynı fikirle hareket ede
rek, protokolu kabul edecek mevkide olma
dığını bildirdi. 

Başka bir tavır takınamaz mıydı? Ayrıca 
imkanlar göstermeden, kupkuru bir red ya
pılsaydı, felaket olmuş olurdu. 

Almanya, Versay andlaşmasmm silah -
sızlanmaya dair olan hükümlerini yerine ge
tirmemişti: Fransa ise, kendisine, başka bir 
suretle emniyet garanti edilmedikçe, işgal 

ettiği yerleri tahliye etmemeğe azmetmişti. 
Ancak. Büyük Britanyanm, protokol hak-

Çünkü, bu korkular, daha ziyade, tarihi 
veya başka sebebler yüzünden büyük ve çok 
kuvvetli devletleri biribirinden ayıran ve ö
.zü çok derinlere varan husumetten çıkmak
tadır •.. 

Haksızlıktan değil, harbtlan ve hem de, 
istila ve öc almak için, bile bile yapılan harb
clan korkuluyor. 

Madamki böyledir, bu gibi korkuları da· 
ğıtmak için, böyle bir harbm sök.miyeceğini 
bütün dünyaya anlatan bir usulden daha iyi 
bir çare bulunamaz mı? 

(Sonu var) 

• 
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Türk ömrü \ 
(Batı 2. inci sayfada) , 

TURLU HABERLER 
İngiltere, Belçika, Franaa., ilh. illa •• 

ileri sarb · memlekederindeki nufaı 
harekederi de bunun benzeridir· Her 
y ......... yafta ölümler sittikçe da· 
._ aaalaut, naati ömür sittikçe daha 
UallUf, medeni cemiyet, atai• yuk~
n, bir ola'unlar, bir ileri yatlrlar cemı· 

yeti haline selmittir-
Erken ölüm bqünlrii medeai:ret 

çerçeveai içine aıilllJ7'aD bir ••ilik, 
bir iptidailik ölçüsüdür. 

... ... 
Vuati ömrü uzatmak nufuau keyfi· 

yetçe kıymedenclirmek demektir. 
Türk ÖGll'ÜDÜ uzabnak miicadeleai de, 
tirk milleti için bir /tıymet /tedOftlllCI 
mücadeleai c1acaktır. 

Fakat naaıl? 
Hastahane ile mi, doktor, ilaç, ••· 

·ı . ., Li yardımlar ile mi, ıpor ı e mı • . 
Şüphe yok ki, ne artık ne ekuk 

hepsiyle! fakat hepsinin bqmda da
ha mühim. daha esaalı olarak, türk 
milletinin yasama aeviyeaini yükselt· 
mek, Türkiyed• iti kıymetlendirme~ 
..._.,__._ · · · .nyle 6öyle bir ;)'QfGtna deiıl 
Ulra lfllll ır- • • 
lıir iyi J'Gf'D"a Yasıtaaı balme gelir· 

melde (5) ! 
Eğer sosyal ve c konomik prtlarla 

takviye edilseydi, Sağlık Bakanhiı
Dm on iki aenelik çalışması Tiirkiyede 

harikalar yaratabilirdi. 

Az, kifayetsiz kazanç, fen•. ~ 
lenme, fena ev, fena ya.-ma bır mıl
Jet hayatında yıllarca süren harblar· 
elan, birkaç yüz bin kifiyi öldür • 
kıtlıklardan. aalgm hastalıkl~rd~ 
daha çok zararlı, daha çok tehlıkeh· 
dir. Neffll Halil AT AY 

(5) Bu cümlenin tam manaaını ~: 
lama için aon sayımın fU neticele~ı 
wlti.lr ellini~: J.ıatidilr Umam Ma-

• • yı•• Jiirliiiü ne,riyahnın 41 ıncı •0 

IHIY1fa (1). 

Muıtakalar Binde ortnuı rNUOIİaİ 
A T .. ,,. . 21,,7 vrapa ur ıye.ı 
Marmara ve Ege aahili ı4,9 
AkJena 20,1 
Garln Anıulolu 
Orta Anaclola 
Şorlti Anoclola 
Cenuba farlıi AnaJol• 

NOT: 

15,4 
14,6 .... 
22,6 

. . çin --Bu ya~ın bınncı ...... mı 1 

• ".J!k llı-laJe ettiiim 1932 • 33 Uiotı.... yı 
..J:-.1- -.!-L~Je jutda )'Gf pa,,,__ ,__.. _.. · 

. . ---- _.,,,., ~- .. yM-,..,., 6' ~ 
lalı • yıllıiuı tetlrilı ~ 
,a;,e,tiren ,,. tet~l.,.• ,,_,.Jrmını 
1UDltan bir lıuaııruJar · Ba ,,,,.,,,. , .. 
lecek yıl yıllılrfarında rnatlalt• telMi 

eJilmeliJir. 
Bir Je aynı yıllılıı. ,,..Jatelil aii· 

ti 
,.,. ,.,..,.,.. .,,.,. • 

tunlar araaın • fll ye 

ılır: .... ~--· 
1 y ıllıi111 " ---- .. ,,...,,.,,. ,,. . -

oilayetler .-.umı ye yelı.. wad• Tiir· 
İılcİ _,yJaJt11 puplar lfll 648 210 O• 

iti nin umumi nulu.u J3, • 

ıa:k lıeaab eclildiii hali•;_, h -'i 
. · yl-arın en 

2 - 16 l)e 11 ıncı .. • --'"" 
ıne.ieni oe toluil derecar ,,..plan 
,,e'lıünuntla ı 3,aır,48&~ Jltlf

13 
159 488 

it .. antla ua ' ' 
.titunlan ye un B /arklar yıllrlı 
olırrnk toplamruflır. u 

Büyük faşist konseyi 
toplanıyor 

Roma. 31 (A.A) - Büyült fa -

ıiıt kon.eyi, 1 ~~~~lanaakl 8 br20 

Mısırdaki 
gerginlik azaldı 

( Btlfl 1, İncİ Mpado) 

·n 80n IUt'-numn ve 
~onteYJ tarihlerinde yapılm19 idi. 
~un 18 ikinrilcinunda tekrar ;maia karar verilmit ile ~ 
! timaJ Cenevrenin toplantı devrem
~ bitmeaİ beklen~ toplantı tari-
Ddl . . 
h" --1rt.rihniftır. 1 

.......... • n toplantı devresinin 
Cenevrem . ..ı_ .. 
~-...ı=ı havası. memnunıyeuc: go -

n:!u~ .. Çünkü bu toplantı dev
ru~~tur. ,. tedbirlerin genişletilme-
resıııuı:; zecrt . . A __ L .. ·· ülmemışbr. nam 
si huıusu ~~ tı" olduğu ve zeaıi 
b ··kunetın ıgre 

u 8_ll . "ddetlenclinnek istiyenle -
tedbırlerı fi tekrar başlryacağı 
rin ça)qmalarmın 
kanaatı vardır. 1 l 

1 .. ·n beyanatı, ta ya -B Muso mım ki .. 
· d ~. şmemİş o ugunu 

nm tavnnm egı lursa olsun do -
ve her ne bahasıharna ~-.e.ta devam edi-
ğu Afrikasmda eıu;a 

.. . . .. t~rmektedir. 
lecegını gos le halyanm 

Yan resmi gazbarete r, konulması 
1 . ·ne am go 

petro uzen . bağlı bir vaziyet-
karşısmda eli .. kolu .. le bir tedbiri e
te kalmıyacagmı. bö~ de sıyasal ol
konomik olmaktan zıyİ rat. buna 
duğu düşüncesinde ~ una ~a baş 

k" Avrupadakı sryasa 
gerebi ·~ .ka t vennek hususunu 
ka r ıstı me . I cevapta 
özden geçirmek suretıy e 
~lunacağmı yazmaktadırlar. ,. 

1 bundan başka zccrı 
Gazete er, d l derin 

tedbirleri tatbik ed4:11 
1 

ev :Ztık _ 
faatleri arasındaki an aşm•_ı 

men L - • tle kaydetmektedmer. lan enemıye ----
Bulgaristan'da 

K1.1 çok sıcak geçiyor. 
fy 31 ( A.A) _ Sofya me-

So a, bild" d .... lo .. . tasyonunun ır ıgıne 
teoro J1 ıs L.e. ayı ı"çindeki .. bütün 80DKöDUn 
~bek hararet Bulg~ris!8n~. SO se 
yuecl be . . ru'lmemıs hır hadıse teş-
n en n gl , 1 b" 
k"l etmektedır. Vasati hararet er. ı-

ı E ""ksek hararet 1# 
rer rekordur. n yu kadar çıkmak-
20 hatta 21 dereceye 
tadlr. Kar hiç bir tarafta yoktur.!:: 
biat tam bir iyilik gösterm_ekte ;lan 
han andırmaktadır. Yemış a . ha 
tomurcuk vermekte ve.cenu~ıa : 
dem ve erik ağaçları ıse çıçek ç 
maktadır 

ii:ı&eriml• tetlrilı ~ fGfU'fıc:ı ve 
yonllf neticelere HrJlteJici mahiyette· 
flir. 

Ydlıfın ••lece/t 80Jlıhırınlla bu )'an
lqlıil•ı fliiaeltmelı l.tatütilı Umum 
MiiJiirlüla ,.,W.ımın -nı ile ,,_,,. 
olılufam örnelı plıfm.ı.,.,,.. lıı)'l'ftef. 

lendiren bir İf olur. 
N. H. A • 

Teru: 

M uır - ingilU 11örüpıeleriıul 
Jaa.ırlılc 

Londra, 31 (A.A.) - Muırda llUi
ne l.ubrma hlılledilmit oWujıuMIM İlllİ
lis - mwr söriitmelerine 13 ..-a.u. '-'· 
ı.nm... bekleniyor. 

Kahire, 31 (A.A) - Nahu Pa
§Bnın reisliğinde muhtelif Mısır par
tilerini temsil eden bir delegasyon 
Mıırr - ingiliz görüşmelerine memur 
edilecektir. 

Kahire, 31 (A.A) - Bir Mim -
İngiliz andlatmaaı yapmak için gö -
riitmelerde bulunacak olan heyet. 
batta reis olarak Nahaa P8f8 bulun -
mak üzere Vafd partisi azamıdan 5 
kişi ile milli cebhenin öteki partile
rinin reislerini yani bir mqrud libe
ral Şaabi ile bir müstakil lttihadiyi 
ve bir de Vafd partisinden aynllTU§ 
gruptan bir zatı ihtiva eclecektir. 

Bir ingiUz koMolosluiıınun 
bayrağını yıruılar 

Kahire, 31 (A.A)- lngiltere hü
kümeti nümayişçiler tarafından Da -
menhurdak ingiliz Vis konsolosu -
nun evindeki İngiliz bayrağının yır
tılmış olmasını mısır hükümeti nez -
dinde protesto ,..h ,·c;tir. 

Resmen verilecek tarziyeye inti
zaren İngiliz mcmurlan, yırtılmış 
bayrağın } erine ., nisini koymak ve 
bayrağa karşı askeri ihtiramatı yap -
mak üzere bir müfreze göndermiş -
!erdir. 

Genç mısırlılar cemiyetinin Mil
leti.er cemiyetine muhıırtuı 
Cenevre, 31 ( A.A) - Kahirede

ki genç mısırlılar cemıyeti Milletler 
Cemiyeti sekreterliğine bir muhtıra 

1dermislerdir. 
Bu muhtırada deniliyor ki: 

" Mısır·m Milletler Cemiyetine 
gırmcsine F.n<Jiye kadar fngj.\tere ~ 
gel olmuştur. .inkü, Mmr SUdan 
üzerindeki haklal"Jndan vazgeçmek 
istemiyor. Dün~ rı lngılterenin böy -
Jece Milletler ( P1111yetini suiistimal 
ennesine izin veremez. Eğer Mısır 
iç sıyasa ve kültür bakunmdan Ha -
beşistandan daha aşağı İ8e, bu açıkça 
söylenmelidir. '.\1ısır hakim ve müs
takil bir clevJe•tir Ve Milletler Cemi
yeti paktının birinci maddesindeki 
bütün şartlara sahihtir. Mıaır laalya 
·ıe olan ınünaaebetlerine rağmen Mil i tler Cemiyetinin kendine yüklediği :ecn tedbirleri tatbika karar vermİ§
ti .. Ve bu suretle arsıulusal sulh ve 
~~nıflT\a davasında iyi niyetini is
bat eylemiflİr· Buna rağmen Ce -

vre görüff!lelerine İ§tirak imkanı M ra verilmemiştir. Halbuki bu me
seWe MısJrlll menfaatleri mevzuu 
bahistir. Keza Mmtr öteki devletlerin 
kollektif emniyet sahaamda istifade 

tt. ... husuıJarclan da mahrum kah -
e ıgı _.lL! le • ti" k" • d zecd togurr re lf ra ınm e 

1 
yordir v~ tek netice İtalya ile olan eko-
ve gı __ .-f •• be ) . . 

"k ve ınaıııı:ı• a munase t ennın 
nomı 

bozulması oluyor·" 

Bir kütüphanecilik kw-su 
açıldı 

ikinci k&nua ayı İçiacl• yikeek 
tarım enıtitüaü cenel kitab aaraymda, 
Aakara kitipaae memarlarmı ~etit

tirmek ....... - katpanecilik kana 
........ br. Kareu •mti relltörii B. Pl'Of 
Dr. Falke bir aahak ile açmq •e bun
dam aonn lriitüpam müteha11111 B. Dr. 
Stanun.oll ilk deraini vennittir. 

Kuralara 6 Bayan ve 20 Bay de
vam etmektedir. 3 ay sürecek olu bu 
lriitüpanecilik ilminin bütün incelikle
ri söaterilcek ve modern bir lrütüpa
nenin taanifi için cereken bütün esas
lar öiretilecektir. 

Memlekette ilmi bütün eaaalara ri
ayet edilerek tun: t edilen yÜkaek ta· 

rmı enstitüaü kitab sarayı bize modern 
bir kütüpanenin ne elemek olduiunu 
anlatacak biricik örnektir. 

Böyle modem bir kütüpane içinde 

yetitecek olan kütüpane mem•lan, 
ilerde kendi kütüpanelerini tun.il • 
derken böylece en İJİ bir aiatemi tat· 
bik etmit olacaklardır. 

Klavuzluk tarif esinin 
tatbikatı 

Klavuatuk iicreti tarifesi ile tarife
nin tatbikine ait eaaa\arda deiifiklik ya
pılması haldondaki kararname bakan
lar kunılunca kabul edilmiştir. 

Tarife tatbikatına ait esaslara tu· 
deiitiktilder yapıhnıfbr. 

Galata timamnda pervane pbpnayıp 
da cer suretiyle yer deiittinnıek İlteyt-n 
s.m&erin alcbldan l'GIDCll'kör ticNli. ro
morkör tarifesinde yazalı icretla Wr 
miıli zammile abnac:alrtır. Halifte ba· 
YUzlara sirecek veya havuz ,........... 
tamir edilecek semilerden sirit ve ÇJ• 

kıtlannda lda~z ve romorkör ücreti 
alınmayacaktır. ikinci hir fazla romor
kör İstenirse onun Ücreti abnacaktır. 

Köprüden airen veya pkan iki bin 
ı•J'n UR tonnatOan ~ 
kadar olan semilere bir romorkör, 4001 

sayri aafi taailatodan ,.kan ola se
miler iki romorkör alacaldardır. 

Baib bulundutu f&IDUldıratlan veya· 

demirli bulunduiu mevlridea hareket 
saatini bildiren ve belli valdtte lda'NZ 

pnclerilen semi klavazun •ehnesinden 
nihapet Wr aaat IODN hareket ebneie 
mecbur olacakbr. Sia, tipi ve makineler
de vakan arızalar olmadan bir auttan 

fala kılavuzu ıemide beklet• ....... 
elen .farDD misli ve bu pcikme iki auti 
l(eç9"M hİr midi Ücret aJm.akbr, 

Köprüden sirwti çılmniı Wldiri
len aeınil•den U., tipi •• fırtma sİllİ 
köprünün açdmaıına mani ahval olma
chkca hareketleri seç kalan semil•den 
yapılacak itin maaf ücreti alıınac:akbr. 

Çağn 

Adliye encümeni 1-2-936 camarteai 
cüni saat 10,30 da toplanacakbr. 

SAYFA 5 

BOfbetke 

TRAKYA 
( BQfı 1. inci •aJlfalla) 

-
Bu celaecle birçok tiddetli mü

nakqalardan sonra adliye encü -
meniain bazırlaclıjı bir formül 
yalma Trakya için kabul edilebil-
di. Madde ıudur: 

,.Madde 48 - 18 tep-ini evel 1912 
tarihinden bu kaaunua nefri tarihine 
kadar Trakyada iak&n edilip tapuau 
verilmit olan sayrı menkul aahıpie
rinden bot kalımı yerlere yeniden hü
kümetçe iskan edilmiı olanlar namına 
tapa aenedi •eri • ve bunların eski 
ka)'ldlan terkin ol&aAur. Bu gayri mc:n· 
kallerin aahibleri zuhur eder ve ba4· 
laı bir yere iıkin edilmediği de anlaıı
lına kendilerine yeni muhacir gıbi 
toprak ve yapı verilir.'' 

Göçmenlerimiz Trakya'mn ça
buk baymdırlaımaaı için alınan 
müstesna kararlan ve bunların ) ü
ce değerini her zaman duyacak • 
lardır. Bizim bunun üzerinde t;ı, -

rarla duruıwnuz, onların ye ıi 
topraldanna ve yeni yuvalarına 
bealedikleri baiblığı kırabilece ~ 
tehlikeler üzerine rözlerini çek -
mek içindir. 

Göçmenlere en kısa zamanda 
mülkiyet hakkı vermiyen devlet or
ıanlan •iır cezaya ujrar. Veril • 
meainde bu kadar acele edilen 
müldyet haldmmı göçmenleri -
mixe de çok iyi kullanılması icab
eder. Her ıöçme-.ıtıiç bir fey ver
meden kavuttuiu toprağı arazi 
apekii)atörlerinden tiddetle kıska 
nacaktır. Kendisini ve çocukları -
m banncbran çatıyı fena bir kre -
diye süriiklenifle kaybetmekten 
llllunan ıöçmen bilecektir iri o ya
pı binlerce yarddatm vergi tek -
lindeW anelderiyle lmndmuftur. 
Kencliai ve nesilleri orada yurdun 
IÜreldİ bir İlltih•I UDIUftl olarak 
~ •'-,lanhr. Gaçmenlerimizin 
•iclu,ularma bırakdmıt olan bu 
tekildeki mülkiyet hakkı ve bunun 
kullamlqı, en buit hukuk nazari
yeleriyle her türlü tahd1d çerçeve
sine girebilir. 

Tnık,.'c:Wsi ~ k•Uı.._ı 
liçrıenl ..... isd.a ...... ~ 
bekliyor, hunun yüce dejerini bil
ditimizden - ltelr malı da ola • 
ba çajıpmJI eanaalc ihtimaller 
üzerinde durmaktan kenclimm 
alaa1110n1z. 

Yoksa rejim kültürel ve ekono
mik tedbirleriyle yarddalri bütün 
çal.-Ian normal alatmda tu • 
tar. Kadrolaıwnız ise; yeni yurd -
clqlan yurd ilerilifinin çok Yeri ı
li birer umuru yapacak kudret ve 
ku-nettedir. 

KEMAL ONAL 

Yanlış bir haber 
Ankara Cwnuriyet Müddei umu

milijinden: 

20 ikinci kbua 1936 tarih ve 
6208 numaralı akpm ıazetelİDİn ü
çüncü aayfaamda Ankara polia müdü
rü Sadri hakkında yalaa tahadettea 
dolayı "lk tahkikat açdmaama karar 
verilmit olduiu yazılmaktadır. ltbu 
netriyat hakikate musayirdir. 

Tefrika: 100 
il l~I .. 'un rumanı: - Benim cevahircim burada, ve siz de o

nun aJmı söylediniz: bu iğnenin resmini lfit
fen Mösyö Döşartr çizdi. 

gün, sıra ile, bir Yunus balığı yatın suların
dan ayrılmamıştı. 

Mis Bel. Yunus bahgının musikiyi ıevip 
sevmediğini sordu. 

oğuşturuyordu. V c crgununla koronun ses
leri ölüler türküsünü çağırıyorlardı: 

güleri altında başı önüne igilmiş, ellerini 

Kırmızı Zanbak 
Yuan• Aaatol FRANS b BAYDAR 

•vır•a: Nasu ı 
Türkçeye ç . . oliyle çıktılar. 

U idare ınerdıvenı Y 
ç nazır, . bekliyordu. 

Başvekil onları evınde u. Madam Martıen uı 
Son perde başlı~oıd tr:la Mis Bel kalmış

locasında yalnız Doşar 
tJ. 

Mis Bel diyordu ki: lin _ hani siz nasıl 
S . · cum. dar g 

- evınıyo. . in üZerine Ftoransanm 
dersini?? - kalbınız _ · · halecanlı 

~ taktıgınız ıçın .. 
k:1rnıızı zanbagını Ve Mösyö Döşartr 
ltir sev.nç duyuyo~mruh. olduğu için, göğ-

d. . d artıst u ola da ke~ ısın e .. d .. vun·· den d YI • .. ·· ·· gor ug 
aünüzde bu guzel su~;.zımdır. Oh! onu yap-
pek memnun olmak .. pek isterdim. .. ı.~- t;annnaıı 
lll1§ olan sana......... . v i gibi ince - uzun 
Bu zanbak bir susam çıçegk Oh! ne zarif, 

' uttft!U§S ••• • 
•e onwı gibi se~ • :r Hi dikkat ettiniz mı. 
fevkalade ve zalım... çl d cuahane bır ıa-üce'V'her er e r-llly love, güzel m 
limlik vardır? 

Kapı açıldı. Terez başını biraz çevirince, 
kendine mahsus sert çevikliğiyle Lö Menil'· 
in selam verdiğini gördü. 

- Tebriklerimi kocanıza bildirmenizi ti" 
ca ederim, Madam. 

Sonra, Terez'i aıhatte göründüğündell 
dolayı övdü. Mis Bel'e dost ve g&ıiSlabcı bir
kaç söz söyledt 

Terez, manasız cevablar vennek içinken· 
dini zorladığı için ağzı yan açıi, onu akıntı 
içinde dinliyordlL Lö Menil ~ Juvanvil
de iyi bir me'Yllim geçirip geçiımenıit oldu
ğunu .sordu. Kendisi de av Z81Dannlda _.. 
bulunmak istemişti. Fakat buna imkin bola· 
mamıttL İlk önce Akdenizde dolaşmış, son· 
ra Semanvil'de avlanmıştı. 

Mis Bel: 
- Oh t Möayö Lö Menü, dedi, mavi de

nime ıe.zdiniz; airen'ler gtirdiinüz mü? 
Havır. ıiren1ett. rutJananuştı; fakat qç. 

Lö Menil böyle bir zanda bulunmıyordu. 
- Yun us balıkları, dedi. başlarının biçi

mi biraz benzediği için gemicilerin Deniz
kuşu dedikleri küçük Anber balrklandrr. 

Fakat Mis Bel, pir Arion'u Tenare bur
nuna çıkaran canavarda bir kaz başı bulun
nıasma bir türlü inanamıyordu. 

- Mösyö Lö Menil, eğer gelecek yıl bir 
Yunus babgı gelip geminizin etrafında do
laşacak olursa, sizden rica ederim, ona flüt' -
Jıe Delf Apollonunun marşını çalınız. Siz, 
Mösyö Lö Menil, denizi sever misiniz? 

- Ortnanlan denize üstün tutarım. 
Lö Menit, kendisine iyice hakim ve pek 

sade, sükunetle konuşuyordu. 
- Oh! Mösyö Lö Menil, biliyorum ki siz, 

tavşanlann ay ışıgında raksettiklcri orman 
kenarlarını çok seversiniz. 

Sapsan kesilen Döşartr kalktı ve çıktı. 
Şimdi kilise sahnesi oynayordu. D"z çok-

mÜ§ olan Margö it ~arı .. 1 ın uzun ör-

Tanrının giinii ışıyınca, 
Haçı gökte JMrlıyacak, 

ve cihan yıkılaclllıtrr-

- Oh! darling. biliyormusunuz ki katolik 
kiliselerinde çağnlan bu ölüler türküsü bir 
franıiaken zaviyesinden çıkmıştır? Onda 
Aven tepelerinde kışın -esen rüzgarın gürül
tüsü vardır. 

Tere, söylenen sözleri isitmiyordu. Gön
lü locanın küçük kapısmdan dışarı akmısu. 

Salonda devrilen bir takım sandalyalann 
sesleri işitildi. Şmol geri gelivordu. Mösyö 
Marten - Bellem'in maliye nı.nrı oldugunu 
haber almıstı. Hemen bir n · ')anla r.:nstitü'de 

daha geniş bir apartrnan istiy ::ıdu. Kendi
sininki karanlık, d'1r, karısı ve bes kızı içın 
yetmez bir halde idi. Çalışma odas• u bir t 
van arasında kurmak zorunda kalmıttL U 
zun uzun sızlandı ve ancak. Madam ~ 
in kocasına kendisinden bahsede egi ---~~ 
aldıktan sonra çckilmcğc razı oWu. 
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SAYFA& 

... 

DÜN KAMUTAYDA 
Bir askeri hakimin tekaüd 

vaziyeti gö üşüldü 
(Başı 1. inci sayfada) 

aynen kabul etmesini temenni etmek -
te idi. 

General Kazım Sövüktekin (Diyar
bekir) söz aldı: 

"- Mazbata etrafında izahat ve
rccğim. Kurtulu§ savaşı sıralarında lıs
tanbulda kalan müliizim Şakir boş za· 
manından faydalanarak hukuk fa. 
kültesine devam etmİ§ ve fakülteyi 
341 de bitrmiştir. O zaman Milli Mü
dafaa vekaleti, Şakirden bir söz alı· 
yor. hmitte stajını yapan Şakir, 341 
haziranında yüzbaşı olarak İzmir 
mevkii müstahkem kumandanlığına 

hukuk müşaviri ve orada Ön yüzbaşı 
oluyor. 928 de terfi müddeti gelen Şn. 
kire kıtaya gitmesi tebliğ olunuyor. 
O zaman istifasını gönderiyor ve mÜ· 
§avir sınıfında istihdam edilmek Üze
re bu istifa kabul ediliyor. 

Bu zat 1076 numaralı ihtiyat za
bit kanununa tabidir. Ve 1637 numa
ralı kanunun ikinci maddesinin ikinci 
fıkrası sarihtir. Bu maruzatım hu za
tın istifa etmiş bir zabit ve tekaüde 
geçmi§ bir zat olduğunu arzetmek i
çindir.,, 

Milli müdafaa vekili Kazım Öz· 
alp, encümen mazbatasında jki fikri 
de ileri sürenlerin kanun maddeleri
ne ve kanuni mevzuata. dayandığı ta· 
bii olmakln beraber işin cereyan tar
zını nnlatmoyı faydalı bulduğunu, iıı· 

ikini barbı zamanında. mülazim olan ve 
hukuk fakültesine devam eden Şakir 
gibi lstanbulda kalan zabitleri vehn· 
Jetin isterse tekaüde sevk, isterse va· 
7.ite verdiğini, o 7.aman hukuk mezu. 

nu zabitlere olan ihtiyaç dolayısiyle 
Şakire vazife verildiğini, o zamanki 
kanunun hukuk mektebini bitirenleri 
hakim sınıfına nakletmeye müsaid 
olmadığını, elinden bir aened alını:ı.n 

B. Şakirin de yüzbaşılığa kadar çıkB. 
rak, binbaşı olabilmesi için vazifeye 
gitmesi lazım gelince daima yazı i§· 
lerinde kullanıldığını ileri sürmesi ü
zerine istifa etmesi ve hariçten bir 
yurddaşmış gibi tekrar memuriyete 
alınmak çaresi bulunduğunu, halbuki 
böylelikle ihtiyat zabit kanununda 
her ne suretle olursa olsun ordudan 
ayrılanların muvazzaf olarak tekrar 
kullnnılmıyacaRI hakkındaki hükmün 
her nasılsa ve belki de anlaşılmamak 

dolayısille tatbik edilmiyerek hiı.kim 

sınıfına nakledildiğinden emsali ter
fi etmek istedikçe onun da terfi et· 
mek istediğini, halbuki ordudan ayn· 
lanlnrm muvazzafa geçmesi imkansız 
olduğundan - bunu yerine getirmek 
mümkün olmadığından vaziyetin Ka
mutaydan sorulduğunu, Kamutayın 

da mi\•ekaid olanların muvazzaf sı· 
nıfa gc,.emez rliye karar verdiğini ve 
nihııvet bu vazivetin kanunlar ve §ah
"' hl'k müvac .. heı1inde durumunu ve 
~i;...,.,, ..t .. rer .. ı1\ni tesbit etmek Üzer~ 
Rdlive ve miJli müdafaa encümenle· 
rince tetkik edilmesinin muvafık oldu. 
iunu izah etti. 

Ziya Kııramursal (İstanbul, Arzu
hal encümeni mazbata muharriri) Hu
kuktan çok iyi şekilde çıkan bir zabi
tin hnvatının sonuna kadar müreffeh 
olmaktan mahrum edildiğini, bu za· 
hn tPk~iid olmadıi?ını ve mektepten 
çıkhi?ı tarihten itibaren ordudan bir 
vere ayrılmadığını. senelerce muvaz
zaf nlarl'lk kl'.1dı'ktnn sonra ihtiyat sı

nıfına çevrildiğini, ileri sürülen 694 
numaralı kararın tekaüd edilmiş he· 
sab memurları hakkında olduğunu, 

ihtivat zabitleri kanununun ise sefer. 
de karlro boşluklarını doldurmak mak
sndivle yapıldığını, Şakirin dosyasın· 

daki arzuhalinde istifadan bahsedi1-
medil?ini ve istihdamına dair mütcad
did kararlar bulunduğunu, bunların 

da bu zatın şimdiye kadar muvazzaf 
olarak kullanıldığını anlattığını, bir 
cendn fazla tahsil etmesinin terakki 
ve ilerlemesine mani olarak kabul edil
mesinin doğru olamıyacağını ve Şakir 
hu~·uku bitirmemiş olsa bugün binba· 
şı veya kaymakam olacağını söyledi. 

General .Şefik Türsan (Denizli) ar
zuhal encümeninin tekaüdlerin mu· 
··--- ' "'' .. ''A rrccmcsini İstemediğini, 

yalnız Şakirin vaziyetinin ordudan 
ayrılanların tekrar muvazzaf hizme· 
te giremiyeceği hakkmdaki hükümle 
alakası bulunmadığını, milli müda
faanın 694 numaralı kararı kadar 
Şakiri muvazzaf saydığını, ve Şaki· 

rin vaziyetinin kanunun ruhuna, ada· 
Jetine, vazii kanunun makısadına göre 
açık bulunduğunu, orduda Şakirin 

vaziyetine benzer vaziyette bir bat· 
kası da bulunmadığını ve bundan son• 
ra da bulunamıyacağmı söyled. 

General İhsan Sökmen (Arzuhal 
encümeni reisi) Şarta muallak istifa 
olamıyacağım ve milli müdafaa ile 
zat işlerinin kararının kanuna uygun 
olmadığını söyledi. 

General Kazım Sevüktekin (Diyar

bekir) 15 seneyi ikmal edenlerin çe
kimelcrinin tekaüd olduğuna ve §U is
tifaname mucibince B. Şakirin de çe
kildiğini izah etti. 

Mazhar Müfid Kansu (Denizli) -

istifa eden bir adam tekrar kadroya 

dahil olarak çalıştırılamaz. Bu yurd· 

daş istifa etmiş ise, neden beş senc

dcnberi kadroda bir sicil verilerek va. 
zife almııtır. Benim anladığıma göre 
iş o zaman idarei maslahata dokül

müştur. Bugünkü vaziyetten bu yurt
ta§ hiç de kabahatli değildir. 

Bundan sonra mazbatanın millı 

miıdafaa ve adliye encümenlerine 

gonderilmesi ve mazbatanın reddi 

hakkındaki tnkrirler kabul edilmiyc 

rek mazbatanın aynen kabulü hak

kındaki takrir kabul edildi. 

Mart, nisan, mayıs aylarına nid üç 

aylık raporun sunulduğuna dair büd

ce encümeni mazbatası okunarak ka
bul edildi. 

Kamutay pazartsi günü toplana
caktır. 

Deniz konf eransmda 
lJe11iz progrumlarmm teatisi 

kabul edildi 
Londra, 31 (A.A.) - Deyli Telgraf'a 

göre, deniz inşaat programları hakkındn 

haber verilmesine dair deniz konfe -

· ranısında bir karara erişmek mümkün O• 

lursa bu mukavelenin imzasına, Jaı• 

ya, Almanya ve Sovyetler Birliği de ça
ğmlacaktır. 

Konferansın tali komitesi tarafın • 
dan tesbit edilen projede, imza eden J ;. 

lctleri vaziyete göre, inşaat programları
m tadile mezun kılan bir madde vardır. 

Londra, 3 l (A.A.) - Deniz konfe . 

ransı bugün eksperler komitesinin de -

niz programlarının teatisi hakkındaki 

projeyı ittifakla kabul etmiştir. 

Yeni kurulan bir tali komitede muh

telif sınıfların tayini harb gemilerinin 
tonilatolan, bunların kaç sene hizmette 

kalacaklan ve kalite bakımından tahdid
ler yapılması hakkında bir rapor hazır· 

lanacaktır. Bu tali komite ilk toplan: ~ 

nı pazartesi günü yapacaktır. 

Korkunç bir tren kazası 
Sunbury, 31 (A.A.) - Pansil

vanya - Villiam Porter ismi verilen 
yolculara mahius ekspres treni, Su • 
suçanna nehri üzerindeki bir köprü· 
den geçerken yoldan çıkmışbr. iki 
vagon ile lokomotif, nehre yuvarlan
mışbr. Başka bir vagon ile iki yatak
lı vagon şimendifer bayırı boyunca 
devrilmiş ve ateş almıştır. 

Ölenlerin ve yaralananların mik
tarını şimdiden tayin etmek müm • 
kün değildir. 

Sunbury, 31 (A.A.) - Yalnız 

iki na.şın hüviyeti tesbit edilmiştir. 

Bunlardan bri ekspresin makinisti -
nin öteki de bir doktorundur. Yara
lıların miktarının kırka kadar çıka· 
cağı söylenmektedir. 

ULUS 

Emniyet tayinleri 
Sıvas vilayeti üçüncü sınıf emni· 

yet müdürü B. Mahmud Bursa vilaye· 
ti ikinci aımf emniyet müdürlüğüne, 

Afyon vilayeti birinci sınıf emniyet 
memuru B. Hami Sıvns emniyet mÜ· 
dürlüiüne, lstanbul merkez memur· 
larından ve hukuk mezunlarından 8. 
Fikri lıtanbul emniyet müdürlüğü dor
düncü ıube müdürlüğüne, lstanbul 
merkez memurlarından ve hukuk mc
zunlarm dan B. Şükrü Ahmed açık bu· 
lunan lçcl ve B. Kadri İbrahim Elnzi:ı 
vilayetleri üçüncü sınıf emniyet mÜ· 
dürlüklerine, İstanbul emniyet mÜ· 
dürlüğü üçüncü §Ube başkatibi hu. 
kuk mezunlarından B. Fuad bu §Ube· 
nin müdür muavinliğine, emniyet İ· 

kinci ımıf doktoru B. A. Hamdi İs
tanbul emniyet müdürlüğü bat he· 
kimlifine, ikinci sınıf doktorlardan B. 
Yusuf Sadi ikinci smıf hekimliğe teı·· 
fi suretile ve Dr. B. Cevad Arif Atasa• 
gun üçüncü sınıf hekimliğe açıktan 

tayin edilmişlerdir. 

Tunceli vali muavinliği 
T unedi vali muavinliğine Muğla 

valiısi Ce•ad tayin edilmiştir. 

Seyyar mükelleflerin 
vergi vaziyeti 

Kazanç vergisi kanununun yirmin
ci m addesi mucibince gündelik gayri 
safi kazançları Ü7.erinden vergiye tn· 
bi tutulan seyyar mükelleflerin dnimi 
mahiyetle olmayıp İ§ çıktıkça. resmi 
dairelerde yaptıkları hizmetler mu
kabilinde k ndilerine ödenen para· 
lnrdan hizmet erbabı gibi vergi kesil. 
mesinc mahal olmadığını Finnns ba· 
kanlığı vilayetlere bildirmiştir. 

Nazi devriminin yd dö
nümü şenlikleri bitti 
Bertin, 31 (A.A.) - Nasyonal sos

yalistlerin iktidar mevkiine glmelcri· 
nin üçüııcü yıl dönümüne aid §en1ik
ler bir fener alayı ile sona ermİ§tir. 

35.000 Nazi, B. ftit)er'in önünde 
bir geçit yapmışlardır. Bu geçit. iki 
saat devam elmİ§lİr. B. Hitler, nüma
yişler clolayisiyle bilhassa İn§a ettir
miş olduğu bir balkondan kndisine &a• 

dık olan bu insanları selamlıyordu. 

Saat 20.30'da bir projektör, B. Hi· 
er'in Üzerine çevrilmi, ve kendisi U· 

zun süren "selam sana" nidalariyle 
seli.mlanmı,tır. 

Geçidi yapan otuz be§ bin nazinin 
arkasından genç kızlar geçmi§lr ve 
gçit bu suretle bitmİ§tir. 

Bu alayda Giyyum Dö Hohenzol· 
lem ile avusturyah nazilerin bir lej
yonu göze çarpıyordu. 

Geçitten sonra halk, 10.000 meı'
ale ile aydınlatılmış olan baıbakanlık 
binasına yaklaşmı§ v Führer'e çiçekler 
atmıftır. 

Alaylar, saat ikiye kadar sokaklar
da dola§mı§trr. Şimdi nasyonal - ao&
yaliıt rejiminin dördünc::Ü senesi bat· 
hyor. 

İtalyada 

l'abancı memleketlere ba8ın ata· 
~eleri gi>ndcriliyor. 

Roma, 31 (A.A.) - Kabine, 
dünkü toplantısında bütün İtal
yan büyük ve orta elçiliklerine bi
rer bum ataşesi tayin etmeğe ka
rar vermi§tir. 

Bu basın ateşelerinin vazifesi, 
yalnız yabancı kamoylarını ve ya-
bancı aıazetelerin cereyanlarını taki

betmekten ibaret kalmıyacaktrr. 
Ataşeler, aynı zamanda İtalyan 
propagandası da yapacaklardll'. 

Cibuti denıiryolu lwkkıntla 
bir İtalyan ~ı·zibi 

Roma. 31 (A.A.) - İtalyanın 
Cibuti - Adisababa demiryoluna kar
şı askeri tedbirler almıyacağına dair 
F raıuaya karşı teahhüde girişmit ol
duğu hakkındaki haberler iyi mala. 
mat alan mahfillerde tekzib edilmek
tedir. 

Bu mahfillerde kaydedildiğine 
göre, gerekirse gerek müdafaa ge
rek stratejik balmnlarmdan bu hat
ta karşı askeri tedbirler alınmak za
rureti hasıl olursa hiç şüphesiz bu 
tedbirlere bat vurulacaktır. 

l ŞUBAT 1936 CUMARTESi 
,~ 

Avusturyanın iç ve dış durumu 

« Hitler sıyasasının suya düşmüş ol
duğu artık apaçık bir lıakikattir.» 

Viyana, 31 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Hitler sıyasasmm Avusturyada 
suya düşmüş olduğu, Nasyonal 
sosyalist rejiminin dördüncü yıl 
dönümünde, artık bedahet derece
sine vasıl olmuş bir ha:lrikattır. 
Korporasyonlar teşkilatı, bati bir 
surette kuvvetlenmektedir. B. Dol
fos'un koruduğu kanuni cihaz, 
normal bir surette işlemektedir. 
Birleşik sendikasının etrafında 
üç yüz bin kişi, yani İ§Çİ ıımfmın 
yüzde 40'ı vardır. Şu hale göre bu 
grupta işçi sınıf mın aşağı yukarı 
yüzde seksenini bir araya getirmit 
olan sosyal demokratlar efradınm
bir kısmı bulunmaktadır. 

Vatanseverler cephesi, boyuna 
mensuplarını artırmak suretiyle ku
vetlenmektedir. Bu cephenin 
şimdi azasmm mikdarı iki milyon
dur. Yani avusturyalı ergin kim
selerin yüzde kırkı bu cephede 
buluşmaktadır. Şuşinğ • Starhem 
berg kabinesi, bir sağlamlık man
zarası göstermektedir. 

Bakanlar arasında anlaşmaz
lık düş.manlık yoktur, Dollfus za
manında olduğu gibi otuz bin mi
listen ibaret kalmıyan ve iyi talim 
ve terbiye görmüş yüz bin askere 
malik olan silahlı kuvvetin kayıt 
ve şartsız yardımı sayesinde na
ziler, kudretsizdirler. Ve Alman
yanm askeri yardımı olmadıkca 
kudrete sahih olmalarına imkan 

Kıral Karol'un bir Paris 
gazetesine beyanatı 
Paris, 31 (A.A.) - Romanya kı

ralı Karol, Londradan buraya gelmit
tir. Kendisine B. Titülesko refakat e
diyordu. 

Pnriıs, 31 (A.A.) - Romanya kı· 
rah Karol, Pari Suar gazetesine yap
bğı beyanatmda demiıtir ki: 
"- Bir latin memleketin bükümda

n, ancak latin idealinden mülhem o
labilir. Fransa ile Romanya, bir tek 
kalbi olan iki memlekettir. Biz, ro
manyahlar, sulhu muhafaza için eli
mizden geleni yapacağız.,, 

Kıral Karo), İngiliz kıralı hakkın
da da tunları aöylemi,tir: 

"- Sekizinci Edvard, muvazneai 
yerinde ender adamlardan biridir ve 
kendisinde müstesna bir dütünce de
rinliği vardır. Ona kati bir itimad 
besliyorum.,, 

Paris, 31 (A.A.) - Romanya kıra
lı Kal'Ol ile B. Titulesko, yarm B. Löb
rönün misafiri olacaklardır. 

Sovyet parti ve hükümet 
azası 

Mogol cunwriyetinin işçi delel(e
lerini kabul etti 

Moskova, 31 (A.A.) - Taa ajan
sından: 

27 sonkanunda parti ve hükümet 
azası muhtar mogol buriab sovyet 
cumuriyetinin işçi delegelerini kabul 
etmi§lerdir. Toplantıda BB. Stalin, 
Molotof, Katinin, Voroşilof, Mikoyarn, 
Andreef ve Yakovlef de hazır bulun
muşlardır. 

Bir kaç delege tarafından aöylenen 
nutuk!ardan sonra, ıovyetler birliği ı,o. 
münist partiısiı:.in bu cumuriytteki komi· 
sinin , ekreteri B. Erbanof, mogol buri
atinin çarlık rejimindeki çektiklerini ve 
parti idaresinde, Stalinin devamlı itina 
ve yardımı ile, ıon 13 yıl içinde, ba'8r· 
dığı ilerlemeleri kaydetmittir. 

B. Molotof, kapanıt nutkunda, evel· 
ce geri bir memleket olan morol buria
tının §İmdi ileri sovyet cumuriyetleri 
nrasında olduğunu kaydettikten son
ra demİ§tir ki: 

Bir mogol buriab kıtasının ihdası da 
mühim bir mevki i§gal etmektedir. Daha 
son zamanlarda orada alaya çevrilmiş 
ve yakın bir gelecekte de bu alay bir li. 
vaya çevrilecektir. Buriat kıtısıının kı

zıl ordunuzun bütün kıta~arı gibi, sovyet 
ler bidiği tarafından kendisine verilecek 
vazifeyi §erefle ifa edeceğini umuyo
ruz. 

yoktur. Bunlar, §İmdi gizli g~zli 
propaganda yapmakla iktifa et
mektedirler. Bununla beraber, ge
çenlerde yapılmış olan nazi dava
sı, nazi tedhiş teşkilatının henüz 
mevcud olduğunu göstermiştir. Di
şarda Avusturya, zecri tedbirler 
aleyhinde açıktan açığa vaziyet 
almıştır. Fakat bir müddetten 
heri İtalyan dostluğunu muhafa
za etmekle beraber lngilterenin 
ve küçük antantın sempatilerini el
de etmek yolunu bulmuştur. 

İngilizler, aon zamanlarda Kre
ditanstalt' ın istikbalini temin et
mişlerdir ve mihveri Viyana ve 
Prag'dan geçmek üzere ekonomik 
bir Tuna grupu vücude getirilme-
si fikri hızla ilerlemektedir. 

Nihayet, Avusturya vatanse
verlik fikrinin yeniden canlanma
sı, dinasti fikrinin yeniden canl-ıı
masmı intac etmiştir. Avusturya 
devlet adamları ve halkın mikda
rı günden güne artan bir kısmı, 
Habsburg dinastisinin tekrar mem· 
lekele gelmesine taraftardırlar. 

Buna ise bu babta katiyen azmin
den vaz geçmiyecek görünen Yu
goslavya ile, Prag ve Bükreş hü-
kümetleri ve hele B. Bitler mu
arız bulunmaktadırlar. Kıral ta-
raftarları, Belgrad hükümeti ile bir 
uzlaşma yolu bulmağa çalışmak
tadırlar, Prag ile Bükreş ise yu
muşak yüz göstermektedirler. 

= 

Kıral Edvard has meclise 
reislik etti 

Londra, 31 (A.A.) - Kıral, 

bu sabah Bukingham sarayında 

haa meclisin ilk toplantısını yap
mıştır. Bu meclişte bilhassa 8. 
Ramsey Mac donald ile, Sir Con 
Saymen ve Kanterbur başpeskopo-
u bulunmuştur. 

Sekizinci Edvard kıralhk mec
Ii ine ilk defa olarak riyaset et
miştir. 

Londra, 31 (A.A.) - Seki
zinci Edvard kıral olmak itibariy
le deniz, kara ve ha va kuvveti e:i
nin en yüksek rütbesini almı~ur. 

Kıral aynı zamanda büyük amiral 
ve kara ve hava mara~lıdır. 

l'<lbarıcı delegeler <lörıiiyorlar. 

Londra, 31 (A.A.) - B. Lit
vinof, dün ak~ yeniden B. E
deni ziyaret etmiş ve akşam ye

me ğini dış işleri bakanlığı daimi 
sekreteri B. Van Sittari ile yemİJ
tir. 

Londra, 31 (A.A.) - Bu sa
bah Yunanistan •prenslerinden 
Pol ile 8. Litvanof aynı trenle ha
reket etmiş oldukları gibi ~·m i, 
bütün yabancı ~elegeler de har.!
ket etmi§ bulunuyorlar. 

Sovyet Rusya müdafaa koı.'li- , 
eri muavini maraşal Tuhaçevski, 

B. Litvinof ile lngiltereye gitm. z
idi. Mumaileyh, İngiltere silah fa'-,. 
rikalarım gezmek için bir müddet 
İngiltere'de kalacaktır. 

Milli mii<lafau komitesi11i1& 

Wplrmtı1tı 

Londra, 31 (A.A.) - Kabine 
milli müdafaa komitesi bu hafi 
içinde bugün üçüncü toplantısını 

yapmııtır. 

--~-----·~------~-

Keçiören kulübünde 
bugünkü toplantı 

Keçiören kulübü her on beş gün

de bir cumartesi ak§amlan yapmak

ta olduğu toplantılnrından kıı mevsi

mi üçiUıcü toplantısını bugün snat J 8 

den itibaren yapacaktır. Kulüp üye-
lerinin gelmeleri ri~a cd: · ~1-·- :1· ... 



•\N KARA 'SL \ E BİRİNCI 1 

H t 1 K M H KEMESfNDEN : 

nbası Tevfık vekili 
rrah'm tarafından 

•lt hinize " os !'lma dilek -

. bir orneği ikametgahınwn 
çe&ının . . 

h 1. •tine binaen ııze ~bbğ 
meç u ıy~ . 
e le~mı§tır. 

Dilekçenın ozü: Ka~un:ı mt -
. . ( 129) ve ( 131) ıncı mad-

denının 't """'"nma isteg~i-
1 e mustenı uvr 

de erın · gu'nunden ıtiba-
d. İlanın ertesı 

ır. f da cevab ver--ün zarın 
ren ~nt!blig makamına geçmek 
menız ~ 

u.,.ere ilan olıın ır.t-407 

~tü~taJ,,.il Jaıı,)arma Tabur 
Kom11taıılı~JJndan : 

Clliilllı (55 
s tmeye k 
(330 lirad 
h r. ki kom 

ıhtiyacı olan 
kil Jandarma taburu ha} van arının .. de açrk ek· 

as ar (50000) kilo arpa ı- 21936 gun:kat temınat 
uş r. T d mın bedeli (4,400) hra. m v b k rarga-

--. . .. k uz ta ur f tekıı rın şartname) ı. ~ me (?26 ı-391 
vona mur caat ctmele~ı ı an o n 

İPel ilhavlıiından : 
Kapalı zarf usulile el .. ,..1 ltme ilanı: 

(t 1 ·1~ t" "}'-- evi inşaatı 
I - Eks ltme\·e konulan iş çe vı are 1 ı Uöl' . d ~35 yıh 
İlbay evinin keşif bedeli (27362) lira (65) kuruş ııe e 

büdcesinden (20) bin liralık iş vapılacaktıt. 
ı _ Bu ışe ait şartnameler ve evraklar şunlaı-dır: 
A) Eks'ltme şartnamesi 
B) Mukavele pro'esi 
C) Naha ifleri ~raiti umumıyes. 
D) Kirgir inşaata dair fenni şartname 
E) Hu usi şartname . . • 
F) Keşif cetveli. &ilıilei fiat cetvelı. metraJ ~et' eh. t 1 Nafıa 
lstiyenleı bu şartnameleri ve evrakı bedelsız olarak çe 

ı>irektôrlüğunde ~örebilirler. .. • 1 r; de 
3 - Eksiltmf' 22. 1.936 elan itibaren 7 2.936 cuma gunu sa ' 

ihale edilece ı:ı. 
4 Eksiltme kapalı zarf usulü ile vapxlacaktıı. k 
~ : Ekfiiltmeye girebilmek için isteklinin ( 1~00) lira !Duvı"' 

kat teminat ,·ermtsi bundan baska as~ı7ıdııld vesıkııları haız 0 tıp 
getırmesi 1 mdn . ve iı.teklılc in bu 

Bu işe g receklerin ticaret odası vesıkalan~; k ·etle ba arabil· 
inşaat bedelı tutarı daecesin~e bir yapıyı muia 

1 
a Nıyf a mudurliiğü 

diklerini gösterir us."kaları ıbraz edenle~e [. 8 a ~n evvel Na. 
tarafından ehlh eti ft:nni) e vesıkaları verılece tır. g • ı.. m kalmamıştır. 
fıa V<:kalet ne mtiracaat etmcJ e uzu .. .. maddede vazıh saat. 

6 - Teklif mektupları vukarda (3~ unc~ d ctirilerek eksilt· 
tan biı saat eveline kadar vilayet encu~~.n~ e ~rilecelrtir. Poeta 
me komisyonu reisliğine makb':'ı: mukabı ~? eU ;addede vazrh ea
ne gönderilecek mtktuplarrn nıhayet (~~ ~~r~umu ile iy' ce kapa 
ate kadar gelmiş olması •e dış ıarfrn muh~Jmıeler kabul ed lmez. 
tılm s olması lhımdrr. Postada olacak eecı 

1 
?BS 

Hifl) --

Jandarma Genel komutanlığı ~a · 
tın alma komİ~J-oııundan: 

1 - E rieKl \•asıf a.rına u gun (2500) kilo sade ve (500) kilo 

zeytin y ğı eksiltmeye konulmuftur. .1 • a. 
2 - Bir k1losuna (120) kuruş değer ~içilen. (2500) kı o fi~~:.l.. 

ğının ilk tem naı (225) J"r ve açrk eksıJtmuı S.2-936 ça s-ı--
günü saat onda . • 

3 -Bir kilosuna elli kurus değer biçilen (500) kılo zeytın ya~-
nın ilk temınatı (18) lira (75) kuru~ ve pazarlığı 5.2.:936 çarş,;un a 
güniı saat (15) de Ankara jandarma genel komutanhgı kuragında 
komisyonca yapılacaktır. • · Ek ·ıt 

4 - Şartnameler paras z o arak komisyondan a!ınabıtı:. 151 
• 

me ve pazarlığa girmek istiyenlerin belli vakrtta ılk temınatlarını 
~~om~is2y~o~n!a~v~e~rm:!eI:e~ri~.~(~12:9~):._~------------..;;.l.-2-36 ________ .... 

~afıa Vekaletinden : 
Betonanne köprü inşaatı eksiltme ilanıdır: 

Gaziante vilayetınde Kilı• - İslahiye yolu uzerinde (24300) l~ra 
Jre if bedellf AFERİN kopn.; ı şaatmın kapalı ~arf usulıJe ek~~Jt• misi 11.2.1936 saJr günü saat 16 da Nafıa veka etı fO&e ve kopru 

. k onu odasında yapı caktır. 
reislıği eksıltme omıs~ b · tcfer · d ğer evrak (121) kuruş 

Eksiltme ıartnamu~ vel una .~:1~. bılir M kkat te-
mukabilinde f<>&e ve kopru er reı• ıg111 

minat (1822) hra (50) kurduştkulr. ..]er .katarı eksıltmeden 
ı kı ·ı ·n yanını ol u arı ı .. ste ı en r- k Nafıa v j(ctle inden ehliye veaıkası 

en u sekiz gün evel gosterere 
almaları lazımdır. 121936 salı g aat 15 e ıç r Anka. 

Teklif mektuplarının.~.:: e verilmesi brmdır (80 l-232 
rada şose ve köpruler reıs ıgm 

lcel 1JhaYlığından: 
~ alı zarf usulile eksi1~e ilanı: 

P Mersinde ınşa edıleceık k okul bi-
l - ksiltmt' e k nu 

Allı inşaatı . (
4 

) lira (37) kuruş i e de 9 yılı büd-
lnşaatın Keşıf ~deh. apılacaktır. 

-.inde mevzu (23665) lıra J ~evraklar şunlardır: 
2 - Bu işe aıt şartname er 
A) Eksiltm ş 
B) Mukavele pro esı . · 

. ıtı wnumıyesı 
C) Nafia ışlerı ~ra f • şartname 
D) Kirgir inşaata da ; 
E) Hususi tartnaIDt; eli metraj cetveli. 
F) Keşif cetveli, ı sıleı f at cetv ak, bedelsiz olarak İçel Nafia 
İstiyenler bu şartn m lerı ve evr 1 

Dırektörlügünde g ·H lı 2 g36 cuma güniı aat 5 de 
1 ren .. 

3 - Eksiltme 22 
ihale edilecektir. u iJe yapılacaktır. 

4 Eksiltmt' ka f usu. •stek ınill (1775) lira muvalı:· 
5 :: Eksıltm e g r mek ıçın 1 ğtdalci vesikaları haiz olup 

Jaat teminat vermeıi bun aıka ap . . 
fistermesi lazımdı . od vesıkalarnu •e iıteklılerın bu 

Bu işe gireceklerin t t .~·~apıyı ınuvaffakiyetle. . ~~: 
jnşaat bedeli tutarı der edenlere İçel Nafıa m rlugu 
b.Jd"kl • . ögterir ve lar raz Uecektir. 8 gün evvel Na-

ı ı erını g . . e vesıkalan ver 
tarafından eblıyetı fennıy 1~ uın kaJmamqtır. fıa Vekaletine muracaat enııe~:(3) uncu ınadde~e. yaz 1 5 a:: 

6 Teklı rnekt pları }' Uınenınde g tırilere 
- ,.~d ı a d ene · ktir P ta ile 

tan bir saat eveli?e.~ ar kh z mukabilinde ver ece ;h s te ka-
llıe komisyonu reisi e nih et (3) ttneti ın~d~ede yaz atılın ol· 
tönderılecek m«-ktttplarrn Y hiir mumu ıle ıyıce kap 11 
dar gelmif olması ve dı sarfrn =~kaleler kabul edılmeı. 
ırıas1 lazımdır Poatada olacak g ı-287 

• (168) 
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Ankara Belediyesi Su işleri 
Direktörlüğünden : 

1 - Su işleri direktörlüğü için 6 ton külçe kurşun ve 1700 kilo 
salmastra açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartnameyi Su işleri direktörlüğünde 
görebiJirler. 

3 - Bunların oranlanmış tiim tutarı 2162 liradır. MuvB'k>kat w
minatı 162 liradır. 

4 - Eksiltme 12.2.936 günü saat 15 de belediye ıu işleri direk-
törlüğünde olacaktır. (231) 1-394 

i. H. Kırıkkale Gücü Ba şkanlığmdan: 
Gücün muhrü kaybolmuştur. Y nisi yaptırılacağından kıymeti 

yoktur. 1-400 

Ankara cimentoları Türk 
"' 

Anonim Şirketinden : 
Hissedaran heyeti umumiyesinin 

fevkalade içtimaı 
Ankara Çimentolar Türk Anonim Şirketi Hissedaran 

Heyt!ti Umumiyesinin fevkalade içtimaı 20 şubat 1936 
perşembe günü saat 16 da Sümerbank Umum Müdürlük bi· 
nasında akdedilecektir. 

İdare meclisi 

Müzakere Ruznamesi 
ı.. Esas nizamnamenin 82 inci maddesinin tadili 

Maddenin hali hazır şekli: 
Şirketin masarifi umumiyesile ba mukavelename mü

düriyete ve yhut her hangi bir vazifeye memur edilen kim
selere umumi veya hususi hasılattan tahsis edilen yüzde
trr ve muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe tediye 
veya tefriki mecburi olan mebaliğ Şirketin hesab senesi 
nihayetinde tanzim olunan senelik mevduat ve muvazene 
defterinde tesbit olunn hasılattan badettenzil baki kalan 
mikdar te~ettüatı safiyr yi teşkil eder. Bu suretle hasıl 
olacak temınatı safiyeden evveli % (5) ihtiyat akçesine 
tahsis ve saniyen umum hisselerin itfası için % {5) birin
ci itfa akçasına ve salisen itfa edilmemiş olan hisse sened
lerinin bedelleri tesviye olunan kısmına ?. (6) nisbetinde 
birinci temettü itasına kifayet edecek meblağ ifraz edil
dikten sonra baki kalan kısmın: % ( 10) u meclisi idare 
azasına mütebakisinin % (60) 1 ikinci itfa akçası olarak 
clüriyete ve yahut herhangi bir vazifeye memur edilen kim
aynlacağı gibi fi ( 40) ı ikinci h · ssei temettü olarak hisse 
senedleri eshbına tevdi edilir, Ancak şu ikinci itfa akçesi ev
velcmirde (6001) d~n (12000) numaray4 kadar olan hamile 
muharer esbamın ıtfasına ve bunların iıkmal itfasından 
sonra ( ı) den ( 6000) c kadar olan nama muharrer es hamın 
itfasına hasredilecektir. Her iki nevi eshamm tamamen 
itfasından sc;>11ra artık itfa ak~a.sı 1:1ar:1ile. hiç bir mel lağ 
tefrik edilmıyere~ t~ame? ikınc! hısseı temettü olarak 
hissedarana tevzı ~ılecektır. Balada muharrer her iki 
~ hissenin işbu şırket mukavelenamesinin müddeti zar

~~da itfası müe~.si&lerce mukaz:er olduÇUnd~ şayet itfa 
muamelesi bu m~dd«. zarı:~da ~al ~dıleı;ıuyecek olursa 
ikmaline kadar şırketın mu?detı temdıt edılecektir. 

Maddenin mua~~el şekl.ı: . 

Ş. ketin masarıfı umumıyesıyle ba mukavelename mü-
ır h h · b" · r· · te ve yahut er angı ır vazıfeye memur edilen 

cıurıye ,.. h .. h 1 . . 
ki lere umurnı vıeya .ususı ası attan tahsıs edılen yüz· 
de~se ve muhtelif amortısman bedelleri gibi Şirketçe tedi· 
ye v~ya tefriki m~buri olan meba~iğ Şirketin hesap sene
si nihayetinde tanzım olunan senelık mevcudat ve muvaze
ne defterinde tesbit otuna~ ~a~ılatt~ badettenzil baıki ka
lan mikdar temettüatı safıyeyı tcşkıl eder. 

Bu suretle hasıl olaca.k temet;üatı safiyıcden evvela 
yüzde (beş) ihtiyat ak~e~ıne tahsıs :-'e ~yen itfa edilıne
miş olan hisse senetlerının ~el.len tesviye olunan kısmı
na yüzd (altı) nisbetin~e bınn~ı ~emettü hissesi itasına 
kifayet edecek meblağ ı~raz edıldıkten sonra baki kısmın 
yüzde (10 on) u meclisi ıd~re.azasına, mütebakisinin yüz
de (elli) si umum hisseı~r:n ~tf~ ak~esi olarak ayrılaca
ğı gibi yüzde ( ell') si de iki?~1 hısseı temettü olarak hisse 
senedleri cshabma tevzi edılır. 

Şirket hisse senedlerinin mukavelename müddeti için
de itfası nıukarrer olduğ~da~ şayet itfa m amelesi a:>u 
müddet zarfında ikmal edılemıyecek olursa ikmaline ka
dar şirketin müddeti tenıdit olunabilir. 

1-396 

Ankara Çimentoları Türk 
Anonim Şirketinden : 

Hissedararı heyeti urnuıııiyesini_n adiyen içtimaı 
Ankara çimentoları Türlt. A?oııım şirketi hissedaran 

heyeti umumiyesinin alelade ıçtım.~ 20 şubat 1936 perşem
be günü saat 14,30 da Ankarada Sümer Bank Umumi Mü
dürlükte akdedilecektir. 

l\f iizakere Ruznamesi 
1 - İdare meclisi ve murakıb raporlannm okunması 
2 - Bilançonun ve kar ve zarar hesablannm tasdiki ve 

idare meclisinin ibrasL 
3 - Müddetleri biten ve tekrar intihab edilebilen iki 

idare meclisi azasının intihabı. 
-4 - 1936 yılı murakıbtanmn tayini ve ücretin tesbiti 
S - İdare meclisi azasının ve murahhas - uawn hakkı 

huzur ve iıstihkakJ11ın tesbiti. . 
1-397 ldaııe meclisi 
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HERKES ONDAN BAHSEDİYOR? :~ 

sss•••••-----J ~ ,, -··· 

An~ara • Kayseri telefon devresi inşasına muktazi 3172 tene 
·çam dırek kapalı zarf usulü ile K. Hamamda eksiltmeye konul
muştur. Bir direğin muhammen bedeli 52'•-420 kuruştur. Muvak. 
kat teminat 1007 lira elli kuruştur. İsteklilerin şartnameyi gör ı ek 
üzere K. Hanam P. T. merkezine ve baş miidiirlüö-ümiiz bürosuna 
mllrasaatları. (161) 1-269 

Ailı-ı..dl d 1...rt:VCılL..a.lll fill ıu ı ı~ı vcH..Uı 

Alma Komic:-"nnu i\~nlan 

İLAN 

1 
lstanbul levazım amirligine bagh mÜeBieseler için kırk ton sa. 

ue yağının 14 şubat 9~6 cuma günü saat ~n beşte Tophane satın 
alma komıs.yonunda kapalı zarfla ekıiJtme&i yapılacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu 90 kuruıtur. İlk teminatı 2700 liradır. Şartna.. 
mesi 180 kurup İstanbul leva.ıım amirliği satın alma komisyonun· 
dan alınabilir. lstelrliJerin kanuni vesikalar,ı ile beraber teklif mek
tuplarım ihale saatından bir sac.t evet komisyona vermeleri (203) 

1-347 

iLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatının 266000 kilo un ihtiyacı 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 
2 - İhaletsl 17 Şubat 936 pazartesi günü saat onbeşte Umirdo 

kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 35610 liradır. 
4 - Beher kilo un için on üç kuruş 50 santim fiat tahmin edil· 

mittir. 
5 - Teminatı muvakkate akçeıi 2670 lira 75 kuruttur. 
6 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veııka 

göetermeık mecburiyetindedirler. 
8 - Ekıiltmeye iştira'k edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün· 

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla teminatı mu
vakkate makbuzlarını ve mühürlü teklif mektuplarım ihale ıaatın
dan en az bir aaat eve) komisyona vermit bulunacaklardır. 

(245) 1-399 

İLAN 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için 593 ton un satuı 

alınacaktır. Tahmin edilen bedeli ••38.020'' liradır. Muhtelif gaml
sonlann unlan ayn ayn taleblere ihale olunabilir. Şartnamesi Bur
sa satın alma komisyonundadır. E biltme 20.2.936 perıembe günü 

saat 16 da Bursadaa skerf satın alma komiıyonu binasında olacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat teminat 6.226 lira 50 
kuruştur. İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair v • 
sika göstermeleri liznndır. Teklif mektuplan 20.2.936 pertembe 
saat on beşe kadar satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. 

(249) 1--404 

• İLAN 
Ankara levazım amirliğine bagl ı müessese hayvanatı için 360 ton 

yulafın Haydar Paşadan An karaya kadar ıiillis tarife ilserinden 
nakliyesi satana aid olmak üzere 17 /tubat/93& pazartesi günü saat 
on beşte İstanbulda Topanede satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 6 ku
ruştur. İlk ttminatı 1620 Jiradır. Şartname ve numunesi komi .. 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikaları ile teklif melle 
tuplarını ihale saatinden bir saat evet komisyona vermeleri. (244) 

1--401 

Ankara Tapu Müdürlüğünden: 
Ankaranm Keçiöreninde çoraklık tat ocağı mevkiinde kiin bir 

kıta bağın Bekir oğlu Muatafa veresesi tarafından senetsiz taaarru• 
fattan namlarına tapuya teecili ietenilmektedir. Bu yerin mülkiyeti 
hakkında tahkikat ve tetkikat yapılmak üzere 12.2.1936 çar§&mba 
günü saat onda yerine memur gönderileceğinden bu yerde benim 
hakkım var diyenlerin ellerindeki belge ile birlikte Ankara Nd.ncl 
nuntaka tapu ıicil muhafızlığına yahud tayin edilen günde yerine 
varacak olan memura baş •urmaları bildirili~. (229) 1-392 

..ı\nkara Belediyesi Su işleri 
Direktörlüğünden : 

l - Su ifieri direktörlüğü için biri 100, diğeri 150 mm. lik iki 
tane voltman su sayıcısı satın alınacaktır. 

2 - İstekliler bu işe aid !l&ftnameyi su itleri direktörlü v •• d 
görebilirler. gun e 

3 - !!unların oranlanmış tüın tutarı 585 liradır. Mu'l8:kQrat t .. 
natı 41 lıra 87 kurştur. eaı 

. 4-: ~~siltme 18.2 936 da saat 15 de İtfaiy~ nıeydaıunda au i letl 
direktorluaiinde olacaktır. (230) 1_ 393 

1 
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Btı. ledi} e Reisliğiııdeıı: 
1 - Samanpazarında Belediyece yaptırılan diıkkanlardan 3 ve 12 

harita numarah dükkanlar mayıs - 937 sonuna kadar açık arttırma ile 
kiraya verilecektir. 

2 - Harita numara Muhammen enelık Muvakkat teminat 
kira bedelı Lira Kr. 

3 550 60 
12 500 56,25 

3 - Bu dükkanlara ait sartnamenin görülmesi ve daha ziyade iza· 
hat alınması için her g 'in muhasebeye gelinebilir. 

4 - İhalr 1 O - Şubat - 936 pazartesi günii tam on beste arttırma 
ve eksiltme l:omisyonunda yaoılacaktır. İstekli olanlar bu saatten 
evvel trrrı ; " , .. ıarını vezneye vermis olmalıdırlar. (189) 1-311 

!\ ali ve 7 t"'kal(:ı.tindeıı: 
1 - 1500 kilo cidde malı parça halinde z ırnkıarabi kapalı zarf 

usulile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen kıymeti 1800 liradır. İsteklilerin 135 liralık 

muvakkat teminat mektupları ile birlikte 7.2.1936 tarihine müsa· 
dif cuma günü saat 15 de Maliye vekaleti kırtasiye müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. Buna aid şartname mer_ 
kezde kırtasiye müdiırlüğiinden, İstanbulda Dolmabahçe kırtasi-
ye deposundan alınabilir. (126) 1-251 

nka ra \ 7 alili~ind(_.ll : 
3-2-9~6 tarihine rastlıyan pazartesi günü ımat 15 de Ankarada 

vi!ayet binasında vilayet daimi encümeni odasında 831 lira 60 ku
ruş ki" i f tedeli ile mevcut büz bacalarına iz kara konulması i i açık 
eksiltm_ ı e konulmuştur. 

Şartname, keşif. mukavelename ve eksiltme şartnamesi Ankara 
Nafıa M:.idürlüğünde görülebilir. 

ı- .ıvakkat teminat 62 lira 37 kurustur. İsteklilerin muvakkat te· 
mınatları ve nafıa müdürlüğünden bu iş için alacakları ehliyet ve. 
sikaların. hamil bulunm::ıları lazımdır. (100) 1-191 

İmar fll ijfli j rl ij •Jij l t (Jd_.I 1: 

Açılması tekarrür eden Bahriye caddesiyle Çocuk Sarayı cad
desi arasındaki yola tesadüf eden 68 ev ve arsaları gösterir harita -
ları mahalline ı;e belediye, imar kapılarına asılmıştır. Bu yol üze -
rrinde bulunan arsa ve ev sahiplerinin tapu senetleri ile imar müdür-
lüğüne müracaatları ilan olunur. (220) 1-367 ------

]). D. Y. TeJiaÜl Sandığı 
Direktörlii~iin<lt'n: 

Devlet demiryolları tekaüd sandığı müdürlüğünde münhal bir 
memuriyet için lise veya muadili meslek mekteplerile orta mekte
binden mezun olmak ve müsabaka neticesinde ehliyeti anlaşılmıs 
olmak şartiyle "60-70" lira ücretli bir memur alınacaktır. Müsabaka 
şubatın 7 inci cuma günü öğleden sonra saat 14 de yapılacaktır. İs 
tiyenlerin müsabaka şeraitini ve ibrazı lc'izım gelen vesikaların ma
hiyet ini ö~renmek üzel'e mezkur sandık müdürlüğüne müracaatları. 

1-371 

Biııala, ve Tıevazını 
nıi irrj, .. j" fl"İilll (_.il 

2500 :i a muhammen kıymetli üç nevide 60000 metre tek ve çift 
r.akiıli lastikli bakır tel ile telefon devreleri duhul tertibatı için 
N.G.A. tipi 3 m m lik 5000 metre keza lastikli bakır tel 6.3 936 tari
hir.d(; ve s~at 15 de Ankarada Posta T.T. U. Müdürlüğünde topla
nacak komisyonda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

f steklileıin mezkur tarihe rastlıyan cuma günü muayyen saata 
kad~ı 188 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idare veznesine ya
tI· ıp alacakları makbuz veya banka teminat mektubu ile ve şartna
mede yazılı kanuni vesaik yanlarında bulunduğu halde mezkCır 
komisyona müracat etmeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, İstanbulda 
Le ı Avniyat Muavir.li~inden parasız olarak verilir. (130) 

1-240 

l 'ii "k il ava l\.uru rnu 

(JKPlYA GO~ U 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

4. CÜ KEŞİDE 11 ŞUBAT l ~6 OADIR 

HiiviiJc ikramiye 35. O 
.ıiradır 

Aynca : 15.000 12.00010.000 liralık 

ikramiyelerle 20.0(' O liralık bir 
mükafat vardır. 

İSTANBUL ASLİYE İKİNCİ TİCARET M AHKEMESİNDEN: 
H azine avukatı Yusuf Nuri tarafından İ stanbulda Davutpasada 

kasap İ lyas mahallesinde dört numaralı evde oturan ve Kasımpaşa
da Kuyu caddesinde Hamam arkasında Medrese sokak 19 numaralı 
dükkanda icrai ticaret eden Ahmet Şükrü aleyhine mütedair açılan 
davanın muhakemesi sırasında: Müddeialeyhin ikametgahının meç
huliyetine binaen ilanen tebliğat ifasına ve muhakemenin 17 şubat 
936 tarihine müsadif 17 şubat 936 gün saat 14 de bırakılmasına ka
rar verilmiş olmakla tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. (225) 1-390 

Evkaf Tıııuııı 1\ üdürliiğiindeu : 

K _...._ .... ~ ... ,K AP R I 
Evkaf apartımanında bir daire kiralıktır. 
Şubat üçüne kadar Evkaf varidat m üdürlü-
ğüne müracaat.. (246) 1- 398 

ULUS 1 ŞUBAT 19:;6 Ct:MARTZ~! 

\ kcri J abriknlar l nı11111 
Mii diirlii~ii Satnıalma 

Komi ymrn lıanları 

YEVMİYE & - 12 KİLO 
KOYUN ETİ 

Tahmin "dilen bedeli (331) li
ra (20) kuruş olan yukarda mik. 
tarı ve cinsi yazılı koyun eti As· 
keri fabrikalar Umum Müdürlü. 
ğü Satın alma komisyonunca 12 
~ubat 936 tarihinde çarşamba gü
nil saat 14 te pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız o
ıarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
(24) lira (84) kuruş ve 2490 nu· 
maralı kamınun 2. ve 3. madde
lerinde ki vesaikle mezkur gün 

ve saatte komisyona müracaatları. 
(177) 1~315 

l(iralık 
Kalürüferli daire 
Yenişehir Ali Nazmi apartı· 

manı arkasında Erkut apartıma
nında 3 odalı kiralık daire. bu
tün konfor. Telefon 3395 

Sat·ları 
':t 

dök Ü lt~n lt~r 

:KOMOTEN KANZUK 

Sac Eksiri 
> 

Sa~laı ııı dokülmesıne ve ke
prklenmesine mani olur. Korno· 
ien :ıacların köklnıni kuvvetlen. 
dirir ve beı:;lt'f. Komoien sacla· 
rın gıdasıdıı Tabii renklerini 
bozmaz 15tif ı vıhası vardır. 

Komojen kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtrivat mağazala· 
rrnda bulunur. 
LİNİMANTOI KANZUK· 
ROMATfZMANIN KATT 

nFv A c:.ınTR 

Satılık ev veya arsa 
istiyorum 

Anafartalar c .ıddesi N o. 65 
Fu'.ld Esemenli 1 -377 

l optıaw ·ı lt• ı ... ı~uıh ııl Le· 
' azım A ıııir li i! i Su tın 

Alma Komİ!-) onu 

İLAN 

İstanbul Levazım amirliğine 
bağlı Kıt'at için 35 ton zeytın 
yağı 10-2.936 pazartesi günü sa
at 15 de Tophanede satınalma 
komisyonunda kapalı zarfla ek
~iltmesi yapıiacaktır. Tahmin be
deli 17500 liradır. ilk teminatı 
1312 buçuk liradır. 

Iartnamcsi komisyonda görü 
lebilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile ihale saatından bir saat 
evveline kadar tekliflerini ko· 
misyon \' rmeleri. (391-331) 

1- 266 

Satılık çiftlik 
Ankara Gölbaşı nahiyesine 

bağıl Cakal köyünde bir çiftlik, 
yüzde doksan ton saman bes yü 
yarım buğday. doksan adet keçi 
ve koyun ve öküz ve inek satılık· 
tır. Taliplerin Hamamönü yeni 
caddede 83, 85 No. hı eve miira-
caatları. 1-495 

ZAYİ 
1327 - 1328 yılında Konya 

idadisinden aldığım mckteb şeha
detnamesini kaybettim. Yenisini 
alacağım için e~kisinin hiikmü ol
madığını ilan ederim. 

309 doğumlu Nevşehir?i 
Nuri oğlu 557 kayıt No : lı 

M. Edip 
1-405 

kiralık apartıman 

dairesi 
Havuzbasında İzmir caddesin

de lıes numaralı apartımanın ikin
ci katı kiralıktır. Dört oda, mun
tazam mutbak ve banyo daireleri 
iki balkonu vardır. Alt kata mü -
racaat. 1 - 406 

GünJük kasa mevcudunuz 
Kıymetli eşya ve evrakmız için 

EMNiYET 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya k a dar - Ma hrem daire 

Türkiye iş Bankası 

~tal i,,,. \ 1 ~kal ~tiıHleıı: 

Eski gümüş mecidiye ve aksamının beş 
şubat bin dokuz yüz otuz altı tarihinden i
tiberen her hanği bir kıymetle mübadele 
vasıtası olarak kullanrlamıyacağı ve kul
lanmak isteyenler 2257 numarah kanun ile 
tayin edilen şekilde cezalandırılacağı ilan 
olunur. (219) 

Tür iye Ziraat 
Bankasından : 

Bankamız Bursa Şubesi için alınacak mobilya kapalı 
.zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye iştirak şartları 
sunlardır. 
~ ı - Teklif mektubu (müddet zikredilmelidir) 

2 - 3 yedibucuk muvakkat teminat akçesi 
3 - Asgari yirmi bin liralık bir iş i clefaten ve mükem

melen yapmış olduğuna dair şayanı kabul vesika. 
4 - Bu işe ai t şartname ve saire beş lira mukabilinde 

Ankarada Umum Müdürlükten ve İstanbul Ziraat Banka
sından tedarik edilmelidir. 

T eklifler 17. Şubat. 936 saat 16 ya kadar levazım Mü
dürlüğüne verilmelidir. 

1-403 
Banka tercih hakkmı 

muhafaza eder 

Hariciye 'r ekalctiııdeıı : .: 
Vekaletimiz kütüphanesi için satın alınacak ecnebi dilinde muh

telif kitapların tahmin bedeli 1700 lira olup 20. subat. 1936 perşem
be günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 
Alınacak kitapların muvakkat teminatı 127 Jiıa 50 kuruştur. Bun

lara aid listeler satın alma komisyonundan alınabilir. (232) 1-402 

• 

SİNEMAL 

1 rı liaru UeJediyc Rci~t iµi 1 
tl fmları 

BİL İT 
1 - İstasyon - İstiklal cad • 

desi yeni demiryol köprüsüne v 
Atatürk bulvarı ve Çankaya cad· 
desi - Sarı köşk ve bankalar cad • 
desindeki refüjlerin kenarlarına 
beton plaka döşetilecektir. Ke ıf 
bedeli 4483.36 liradır. 

2 - Keşfini ve şartnamesini 
görmek için fen kalemine geline
cektir . 

3 -İhale 8 - 2 -936 tarihıne 
rastlıyan cumartesi günü saat 1 l 
de fen direktörlüğü odasroda a • 
çık eksiltme ile yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 336 li 
radır. (174) 1-292 

İş arıyor 
Türk tebaasından ecnebi bir 

Bayan çocuğu ile birlikte iş arı
yor. 

Bekar bir Bay yanında, da o· 
labilir •. Şerait müsaittir. Yeni
şehir Yiğit Koşun sokak No . 
de Bayan Nilliye mektupla bıl-
dirmeleri. 1-370 

- ' lmtiyaz sahibi \'e Başnıı. 
ırriri Falih Rıfkı AT AY 
lı~mL.neşriyatı fdare eden 
azı İşle:ri MUdurU Naauhi 

S AYDAR 

Çankrrı cadd~sı cfrarrnda 

IU/us Basımevind• bıs!Jmış· 
cw. 

R 1 
BU GU • ., t • .:.C . #u ~u ö~ .... d : f K LÜP] 

Sayılı musiki üstadlarımn en na
dide parçalarını bu filimde 

dinliyebilirsiniz. 

METROPOLİTEN 

La wrence Tibett - V irg inia Bruc e 
Ayrıca - Enye ni F oks Dünya 

Haberleri 

Eski şarkın saray entrikaları. çıl
gınlıkları nefis musikisi, muazzam 

sah !eri 
ALİ BABA VE HARUNUREŞIT 

Türkçe sözlü muazzam şark 
opereti 

Ayrıca - Enyeni P a ra munt 
O. Haberleri 


