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di allalta ve l.ı0nd ra lıalu~r1erine görf" 

Makalleyi habeşler kuşattı 

l..ondra, 4 (A. 
A.) - Royter a· 
janıının harb ay. 
tarları bildiri
yor: 

Cenup cep· 
hesinde Ru Deı• 
ta ordusunun ye· 
rini tutacak olan 
hab.ı ordı.ul\llıWI 

kurulmaaı itine 
devam edilmek· 
tedir. Fakat bu 
uzun zamana ih-
tiyaç göstere-
cektir. Çünkü 
Raa Deata ordu
aunun mt.:ht•lif 
unsurları tama· 
men dağılmış va• 
ziyettedir. 

Şimal cephe· 
ıinde habeşler 

Makalle mın· 

takasında yenı 

Habeşistan imparatoru Dessi karargahında ikinci oğlu 
llara dükası ile bir arada 

gruplariyle o yolu korumaya uğra

şan İtalyan müfrezeleridir. 

(Sonu 3. Üncü sayfada) 

büyük bir harbın başladığını 

bildirilmekte ve bu ana kadar hiç bir 
tarafın mahsus derecede bir batarı 

kazanmadığını ilave etmektedirler. 
Adua • Makalle yolu civarında vukua 
gelmekte olduğu bildirilen ileri kol 
muharebelerinin yeni büyük bir sava
şın başlangıcı olması çok muhtemel· 
dir. Bu muharebenin hedefi Adua -
Makalle yoludur. Zira Makallenin 
vaziyeti kati olarak bu yolun akibe
tine bağlıdır. Fakat şimdilik oralarda 
tutuşan kuvvetler, ismi geçen yola 
doğru akınlar yapan habeş savaşçı 

1 ... ıra) Bori~ - l~landeıı 
!?,"ÖrÜsme ·iııi o·a7~te -

J ' o 
ler ııasıl görüyorlar? 
Bu görüşmelerde şarki ve 
merkezi Avrupa durumu 

TH \K'\' \ HAT'Jn 

F. R. ATAY 

Nihayet şark demiryolları da 
devlete maledilecektir: Bu, yalnız 
Türkiye cumuriyeti demiryollr po
litikasının tabii bir sonucu değil
dir. Trakyamn ekonomi ve bayın· 
dırlık geliıimine azimle çalışıyo
ruz. Yabancı bir tirket, kendi dar 
hesablarmdan sıyrılarak, bu kn'
k.ınmanın zorladığı ağır masrafla
ra girmek istemez. Bundan başka 
bizi bu hat Avrupa'ya bağlamak
tadır: Ona daha iyi bir düzen ver
mek isteriz. Kısa bir zaman için
de, Türkiye demiryollarında kay
dolunan dört kazanın üçü T rak
ya' da olmuştur. 

Şimdiye kadar almanlarda n 
1378, İngilizlerden 610, Fransız
lardan 703 kilometre hat satın al
dık. Kendimiz ise 2899 kilometre 
ray döşedik. Bu geniş demiryol 
ağı içinde, Trakya parçası 337 ki
lometreden ibarettir. Bundan baş
ika T rakyada yalnız muharrik ve 
müteharrik malzemeyi satın ala
cağız. Yapılar ve saire için para 
vermiyeceğiz. 

337 kilometrelik bir parçanın, 
5580 kilometrelik geniş şebeke 
ile, her bakımdan, bir ahenk İçİIMl 
alınmasından daha tabii bir ted
bir olamaz. Trakya' da, devlet ta
rafından, yeni inşalar yapılacak 
olursa, karışıklık ve şikayetler 
büsbütün artac.., ktı. Bundan baş
ka, belki kendileri haksız olmak- ı 

bahse konmuştur 
Paris, 4 (A.A.) - Pöti Parizyen 

yazıyor: 

Bulgar kıralı Boris'in B. Flanden 
ile yapmış olduğu son görüşmenin e. 
hemiyeti, kimsenin gözünden kaçma· 
mıştır. Bu görüşmede Sofya hükü· 
metinin yeni ekonomik mahreçler a
raştırması ve Bulgaristanın yeniden 
silahlanması konuşulmuş olduğunu 

farzetmek caizdir. Ancak emniyet 
meselesinin ilk planı i§gal etmiş ol
duğu muhakkaktır. Kıral Borisin mil
letler cemiyeti hakkındaki hararetli 
sözleri dikkate değer. Kıralın kul
lanmış olduğu lisan, A vrupanın do
ğu cenubundaki devletlerin diploma
si ufkundaki bulutlar karşısında duy-
, -~u heyecana ve onların milletler 

C.H.P. 
Kanı.utay grupu 

diiıı toplandı 
lnfüıii. genel sı~·cıscıl <turu

mu l'artiye anlattı. 

C. H. Partisi Kamutay Crupu 
İdare Heyeti Başkanlrğrndan: 

C. H . Partisi Kamutay Grupu 
bugiin öğleden sonra Dr. Cemal 
Tuncanın başkanlığında toplandı. 

Başbakan İsmet lnönü genel sı • 
yasal durum hakkında · Partiye iw • 
hat verdi. 

JOSKO\ 

ov·yet do~tlu 
ğn llir k:~rc dalıa 

anıldı 
Sergi Kiyef' de açılacak 

Moskova, 4 (A.A.) - Türk resim 
sergisinin kapanmau dolayisiyle yaban
cı memleketlerle kültür bağları cemiyeti 
reisi B. Arosscv, dün BB. Se1ahattin 
Cimcoz ve lbı-ahim Çallı şereflerine bir 
kabul resmi tertib eylemiştir. Bu kabul 
resminde, Türkiye büyük elçisi B. Ze· 
kai Apaydın, kültür komiseı· vekili B 
Volin, dış işleri komserliği birinci şark 
dairesi şefi B. Zukennan, müdafaa komi 
seirliği harici temaslar dairesi reisi B. 
Hecje, son zamanlarda Türklyeye gel-

( Sonu 6. ıncı sayfada) 

Paris gorüşmelerini idare eden fransı 
Dıı lıler Bakanı B. Flanden 

cemiyetinin himaye kanadı altına 
girmek hususundaki azimlerine ter
cüman olmuştur. 

Eko dö Pari, diyor ki: 
"Milli müdafaayı tensik etmeğe 

büyük bir ihtiyaç olduğu anlaşılmak
tadıı·. Bu da yeniden silahlanmış Al· 
manyanın rnaksadlarına hizmet e· 

(Sontı 3. üncü sayfada) 

aızın, Türkiye iç.inde demiryol par- t -inkara vilayet umumi meclisi dün ikinci topıantısını yapmı§tır. Kesmımız 

çal•rının yabancı §irketler ~rafın- j meclisin dünkü toplantmnı ı:östermeht edir. Köşedeki zat, meclis ikinci reisı 
(Sonu 5. inci sayfada) 8. Ziya Sıdal'clır. ('Yu:ısını beşinci sayfada okuyunuz.) 

l•'ıkra 

Bir ı1ıersiye 
Erkek Liseşinde okuma dersi veren bir- arkaclaıundan fU 

pusulayı aldım: "Bugün talebeme sizin Karagöz hkrası
nı okuyordum. ·Yazmm içinde İ> i v a n D i 1 i sözü geçti. Bu· 
nu izaha çalıştım ve bir örnek olmak için B a k İ 'nin meşhur 
Sultan Süleyman mersiyesinden iki beyit okudum. Arab alfa
besinden bir tek harf bile bilmiyen çocuklar, bizi ve bilhassa 
bizden öncekileri o kadar :acındıran bu mersiye karşısında hep 
bir ağızdan güldlller. Bu haklı kahkahaya darılmağa lüzum da 
görmedim." 

Pusulayı okurken, mersi yenin ilk beyti hatırıma geldi: 

Ey pi.ybendi - damgehi - kaydi • namü - nenk 
Takey hevayi - meşgalei - dehri . bi - drenk 

Sonra düşündüm: "-Sanki biz anlıyarak mı, acıncrdık?'» 
Bu lıkramı:r.ı göz.den geçirenlerin bu beyte mana vermeleri 
için zihinlerini yormalarını isterdim. 

Arnavud'un hikayesini bilirsiniz: Bayram namazına git
mişti. Hatib, ahenk ve makamla, arabca olarak, kurban nemi 
kesilmek lazımgeldiğini anlatıyordu. Arnaoud hıçlunklarla 
ağlamağa ba§ladı. Yanındaki sordu: 

- Niçin ağlıyormn? 
- Baksana, neler söyliyor! 
Bizim ve daha önceki nesil türklerinin birçoğunun B a lr i 

mersiyesi karıısındaki .teessürü, arnavud'un bu ağlayııınclan 
çok mu farklı idi? 

Sonra bu beyit ile onun dilinin ve ruhunun üstüne g a r 6 
t tı / ek kürü 'nü kurmağa çalııınız. Bizim osmanlı reforma
larının yarı - medrese sivil mekteblerin peyinde koıtuğu mu
cize işte bu idi. Arabca, farsça, divan, ilmihal meclrese man.
trk ve felsefesi okuyarak, sadece hesab ve hendese ile kala 
yonttuğumuzu zannederdik. Onun içindir ki, bakınız ne kaılar 
garibtir, derviş - kimyagerler, hacı - mühendisler. nahıibendi '4 

lıukukçular, ho.fız - hekimler gördük. Bunlar, ruhlannın derin 
köklerine kadar şarklı idiler. Ve ayrı medeniyetçi, dikkat edi
niz, konservatör demiyorum, §ark medeniyetçisi olarak hikmel 
ülüregelmi§ 1 e rd i r. 

Sabah ezanı makamı ile opera musikisi yapmağa kalkııan
lar yok mu idi? 

Ben size haber vereyim: Bugün yanıp tutuşup ağladığımız 
daha nice şeylere, çocuk ve torunlanmız, kasıklannı tutarak 
güleceklerdir. 

Bu giilme zevkini yaıarken biz de duyabiliriz. F eJi lotog .. 
>·afını, kızarmamak için, gülmeden seyreden kalmıımıdır? 

1~11.;; .................. m:; .................... ~* .... . 

\ 

''Ulııs ,, un Dil Yazıları 

11t'orisiııe gört~ 1,oıloııimil{ analizler 
il. 

u. 
Şimdiye kadar topladığımız bu 

malumat Trova kelimesinin Gü
ne§ • Dil teorisine göre etimolojik 
analizini yapmamız için kafidir. 
Tahlili yapıp hakiki manayı an
ladıktan ve öğrendikten sonra bu 
ismi koyanların nerelerden gelip 
nerelerde yerleştiklerini araştır· 
mak · elbetteki kolay olacaktır. 
Şimdi kelimenin beş dildeki beş 
yazılış şekline göre etimolojik a
nalizini yapalım. Şekiller şunlar
dır: 

Y ni tefrikaıııız 

Topyekun Harb 

/)iirıya lıarbmda, ulmmı oı·

duları Genel Kurmay Ha.)wnı 
olan General Ludendorf /'urı 
biitiin diin~·a kanwyunu il~i
lcndircn bu :reni e. t'rini, bfr 
lmç giirıc 1.-adar bilf•cek olun 
"Çcmbcrlf•yn'in lıatımları,, 11-

tfcm sonrcı neşı·e ba~lıyacağı::. 
,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,~ 

t iıııler 
l uz<m: il. Re11 iı 1'arıkuı 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1) Türkçe "Turova" 

-== uğ + ut + ur ı ov ag 
2) Fransızca "Troie" 

- ağ + at + ir -t ıy ağ· 
3) Almanca Troja'' 

oğ + ot + or oj + ağ 
4) lngilizce "Troy" 

oğ ot -t- or oy + . 
S) Rumca Homerik 

Tpwas (Troas) 
oğ ot or as 

Beş kelimenin l, 2, 3, 4 unsuru 
biribirinin tamamiyle aynıdrı. A
ralarnda manayı az çok değişti
ren hiç bir fark yoktur. (v, y, g) 
aym kategoridendir [1]. 

Beşinci unsura gelince onu İn
gilizcede düşmüş ve rumcada. 
(. + s) şekline girmiş görüyoruz. 
İngilizcede; görünüşte düşmüş gi
bi ise de fonetiğinde hala yaşadı
ğı kelmenin dikkatli telaffuzu ile 
anlaşılır. Rumcanın "s" si ekseri
ya ortoyraf i icabıdır f 21. Kaldırı
!mca yerinde derhal flr ağ kendini 
gösterir. 

(Sayfayı çeviı-iniz) 
~-~----~---

( 1] Etimoloji. morfoloji ve fo

netik bakımrndan Türk Dili. s. 3J. 
l2] (. t s) unsuru kelime göv

desinde ek rolü yapamadığı tak· 
dirde onun ( ğ) den bozma oldu
ğuna hükmetmelidir. 



• enr Diiınya: VI. Hukn 
Savaşsonra'smın olçulenmiz ve 

t lakkilerimiz üzerindeki teairlerini 
80stermek üzere kalemt:: alman bu 
t1eride. hiç şüphe yok ki "hukuk,, a 
dn yer a~ ımıak İHer 

Yalmz, sunu gözden k<.· :ırmamak 
zımdır ki, "hukuk,, her devirde, 

s n -şeklmi en sonra bulan bir mü
es esedir Çünku "hukuk,, da bir 
takım eski olçülerin kullanı~tan u -
znklaştınlarak onların yerine yenile
rinın konması demek, eski ae :yeni a-
a mdakı talih ve mukadderat tayin 

of'.dici cebhe harbmm "yeni. lettine 
Jıeticelenmi~ o1maeı ve "el!lkı,. nm 
nrtık hiç bir mukavemet gôstereme
mf'tıİ demektir. "Hukuk' , "e5ki,, 
nin en son eiperidır. 

Bunun izahını. "hukuk,, un, İn· 

t.anların ve cemiyetlerin hayatmda 
en kesin ve en miıeyyideli hükümle
ri kucaklayan. mürekkep bir mües -
u~e olmasında buluruz. Bir cemi -
yette "hukuk .. , o cemiyete devleti
ni verir, kendı uzerindeki kontrol 
U8UJlcrini verir, ahlakını verir, sos -
y&) ve pohtik emniyet ve ahengini 
verir. Bir cemı)·etin "eski hukuk" 
tan "yenı hukuk., a geçebilmesi için, 
hayatın hemen her safhasına ait o -
Jan ölçiilerde yeni'ye karşı olan inan 
ve ihtiyaç; tarihi şartlar kadar o ce
miyeti idare etmekte olan km:vetle
rin da takdir ve t&tı·vibine muhtaçtır. 

Gerçi fransız ve sovyet inkılabla
nnda, "e0 ki hukuk ölçüleri,. nin bir
den kapı dl§an edildikleri gÖriılmüş
tür. Şu var ki, Lu inkılablann her. 
ikisi de "yeni hukuk" un kendisini 
değil ancak prensiplerini getirmişler
dir. Bugünkii Almanyada da, ileri 
8elen hukukçular bir "nasyonaJ-sos
yali t" hukuk meydana getirmek is-
tiyorlar. Prensip olarak, ferdiyetçi 
Roma hukukundan ayrılarak, ırk ta
ınamlığmı her şeyden üstün tutacak 
modem bir cerrnen hukukuna geç -
mek istediklerini söylüyorlar. Fakat 
şimdiye kadar yaphklan, ) eni al -
mnn hukuku için yeni bir "hareket 
no tası ,. aramaktan ibarettir. 

Görü)uyor ki, "yeni hukuk,, der
ken. ilk aranılan ve hatta ilk realize 
edilebilen safhalar, bu .. y~ni hukuk" 
un pren iplerini koymak ve bunla
ra bir "hareket noktaaı,, vermekten· 
ibarettir. Nitekim ırkçı ve ferdiyet -
çiJik iJe cemiyetçilik arasında komrop
mis i olan alman nasyor.al sosyaliz
mi, kendi yeni hukukunun prensip
leri ile "hareket noktası,. nı, cıöyle 
ifade etmeğe çalışmıştır: 

a) Irk tamamlı~ı ve egemenli -
ğini her ~eyden fü~tün tutmak. 

b) Eski cermen hukuku ile yeni 

Her kelimedeki beş unsuru te
Juır teker manaJandıra.hm: 

1) U ğ - ana köktür. Asıl esas
br. Güneşin kendini ve bütün \'a· 
aıf mı ifade e.kr [3]. 

Analizini ya.ptığlllll7. kelime 
yuluekte dağ ve keıya üzerinde 
setin ve mustahkem bir mevki ol
duğuna göre burada: yükseklik, 
büyüklük, kuvvet, kudret manala· 
nnı verir. 

2) -ı- ut - radikal kök olarak 
.ahiplik ifade eder. Burada afiks 
teklinde ana köke bitişmiş ve o
nun anlamını üzerine alm~tır. Şu 
halde: 
Uğut .. (ug +ut) [4] =-(uğut) 

- ut = yüksekliğin, büyüklüğün1 
kuvvet ve lrudr~tin sahibi demek
tir. 

3) + ur = yakın, muayyen, 
kat'i bir saha ve o Mhalaki hare
keti gösterir fark l'e temyiz ettirir 
t:ktir. Böyle olunca: 

(uğ + ut + ur) = uğutur = 
tur: 

Büyüklüğün, yüksekliğin, kuv
"et ve kudretin bir aahipte tecelli
•İni, tekanür ettiğ,ni gösteren bir 
kelime olur. 

4) ;- ov = dahil bulunduğu 
(b-p1 f-v, g-y) kategorisi gibi an
lamın üzerinde tecelli Ye tekarriir 

[3] Etımoloji, morfoloji ve lo
-rıetik bakrmmdan türk dm. S. 9, 
10. 

[4] (uğ + uı) şekli ıabii oriji
nal şeklidir. Bu şekli Hicazdaki 
(uhud) d~ğı ve Hud yalsvacm B· 

tlmda buluyoru2. 

"führer., prensipini birbirine tamam
latmak. 

ç) f ercliyetçilik ile cemiyetçilik a
rasındaki "ayar,, 1 "bütünün menfa
ati kişinin menfaatin ~en önce ge]ir,, 
kaidesine yaptırtmak. 

Keza fransız inkılabı, hür ferdin 
menfaatle:rinin müdafaasını, kendi 
"prensip ve hareket noktası,, olarak 
seçmİ§tir. 

Sovyet inkılabı, biitün "yeni hu
kuk,, unu ferd mülkiyetinin inkar ve 
reddedilmesine istinad ettirmiştir. 

İtalyan fa~izmi ise hareket nokta
sı olarak, "korporasyonculuk" u al -
mıştır. 

Eski liberal ve ferdiyetçi hukuk 
m;ınzumef!inden avnlanlar, sanılma
sın ki, yalmz sovyeder, alman nas
yonal sosyalistleri veya İtalyan fa -
~i5tleridir. "Eski hukuk., a karşı o -
lan bir reaksiyonu, ararsanız bugün 
her tarafta bulursunuz. Yalnız bu 
reaksiyon, saydığımız üç memleket
te olduğu kadar bariz değildir. Bu ~ 
nun en büyük sebebi, oralarda, 
"prensip ve hareket noktası., nm bu 
üç memleketteki gibi tayin ve tasrih 
edilmemiş olmasıdır. 

Mesela Amerikada, bütün N. R. 
A., Jiberal ve ferdiyetçi hukuka karş1 
bir harekettir. Fakat bu, cumur rei
isine bir defaya mahsus olmak üzere 
parlamentoca verilmiş bir salahiye -
tin hududunu aşamamıştır. Bir "ha
reket noktası,. teşkil etmediği ve bir 
.. prensip, e dayanmadığı için, Roo -
sevelt'in yaptıklarını, yüksek mah -
kernenin ikide birde bozduğunu gö
rürüz. 

Ottawa'nın kendisi. liberal ve fer
diyetçi hukuka indirilmiş bir darbe -
dir. Bir darbedir ama, onun da yeni 
bir hukuk sistemini ifade eder taraf
lan .. İngiliz mi111 hükümet,, inin ha
yatiyle mukayyeddir. 

Fransadaki "decret-lois" lar usu· 
hi, ke7.a liberal ve ferdiyetçi hukuku 
zedelemektedir. Fakat bu da. bu hu
kukun kaldınlmasım değil, bir ma
n5da, takyid edilmesini bir manada 
da, o da mahdud bazı sahalar -
da, İ!tİmalden kR1drrılmasmı ifade e
diyor. 

Dünyanın belli başlı memleketle
rine bakınca, manzara budur. Es
ki hukuk, cemiyetin yeni ihtiyaçla -
riyle mutlak bir taaruz halindedir. Fa
kat ferd - ferd, ferd - devlet, dev1et -
devletler arasındaki münasebetleri 
yeni ihtiyaçlan aksettirir yeni norm
lar halinde cevap veren bir hukuk 
manzumesinden henüz hiç bir taraf
ta tam bir iz yoktur. 

Bunun sebebine, yazımızın başın-

ettiği en yakın sahayı ve o saha
daki obje veya süjeyi gösterir. 

Aranılan mana bir yer adı ol
duğu için buradaki obje ~ehrin 
kendisidir. 

5) + ağ - manayı tamamlan. 
dıran manalandıran, isimlendi
ren ektir. 

Şimdi kelimenin hepsini hir a
rada okuyalım: 

( U ğ -f ut + ur + ov ;- ağ) = 
(uguturova.ğ) = (Turova). Yani: 
temayüz ve tekarrür et.mit yer. 
Büyüklük, yükseklik, kuvvet ve 
kudret sahibi olmanın bir yerde 
tayyününü tam ve mükemmel ola
rak anlaatn seçkin bir kleimedir. 

Eğer şahıs kastediliyorsa: te
mayüz ve tekarrür etmiş bir bü
yüklük, yükseklik, kuvvet ve kud
ret sahibi olmanın kendisinde ta
ayyün ve tecelli ettiği bir adam 
olur. 

Jıter )'.er, ister insan adı oJaun 
bu isim bize tarihin geni§ bir sa
hası içinde dolatmak f rrsatım ve
rebildiği için kendisi iJe biraz faz
laca uğraımamızm yeri vardır. 

Marr bu kelimenin Tur - an'dan 
ürediğini söyler. Ona göre kelime 
ikiye bölünmelidir. Tur ve an. fa. 
kat bi:ı hakiki analizini öğrenmit 
olduğumuz için "turlu~' kelimele
ri kendi kendimize göre gözden 
geçirebiliriz. 

Batka türk lehçelerinde de tur
h kelimeler vardır. Mesela: 

Turan= etriisk ilahıdır (Ana
doluda Duran adına dikkat) ta
rih J. 

. 
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iÇ HABERLE 
ISTANBUL TELEFONLARI 

Yenievkafkantınuve 

tapu işleri 
lstanbul, 4 - Yeni evkaf kanu

nunun 30 uncu maddesinin tapu İ§le
nni güç!e§tirdiği ve bunun önüne 
geçmek için tapu kadaatro umum 
müdüriy.-tince bir proje hazn-ıanma· 
ğa başladığı haber veriliyor. 

İrak hariciye veziri 
Londraya gitti 

İstanbul, 4 - Irak hariciye vezin 
Nuri Paşa f atanbula geldi. Beraberin

de bir tayynre kazasında batından 
ve bacaklarından yaratanan oğlu 

tayyare subayı Sabah Nuri vardı. 
Nuri Paıa bütün gÜnünö doktorlarla 
geçirmiı ve akşamki trenle Londraya 
hareket etmiştir. 

Hastalık yokmuş 
İstanbul, 4 - Bazı gazetelerdeki 

ntışriyata rağmen lstanbulda mekteb
lerin tatilini İcab ettirecek tarzda bir 
hastalık yoktur. 

B. Cemal gömüldü 
Jııtanbul, 4 - Ticaret odası umu

mi katibi B . Cemal bugün merasimle 
gömüldü. 

da ilişmiştik . Tekrar edelim. Cemi
yetlerin oluşunda, en son verim, gii
zel sanatlara ait olandır. Fakat on -
lardan sonra da gelen bir şey vardır 
ki, o da "hukuk,, tur. Çünkü '"hu -
lnık,. kah eski cemiyetlerin dağılma
sını kah yeni cemiyetlerin .. konso -
licfasyon .. unu sembolize eder. 

Şu var ki "eski hukuk., ile "ye
ni hukuk., atasında, hukuki normla
rın, hele sonuna yani yeni cemiye -
te doğru, gayet hararetli ve çabuk 
bir istihalesi göze çarpar. İşte bu is
tihalenin müsbet ve hay;ıta vuzuh 
verici bir istikamet alabilmesi için, 
.. yeni cemiyet.. kurmak iddiasında 
olan memleketlerin bir şeye ihtiyaç
Jan vardır ki, o da, "yeni hukuk., 
lannın "prensip,. lerini koymak ve 
.. hareket noktası,. nı seçmektir. 

Bugün, Sovyet Rusyada, nasyo -
na1 sosyalist Almanyada ve faşist 
ltalyada .. yeni hukuk., a gidildiğini 
gÖ8terir bir manzaranın vücudu, sırf 
bundan ileri gelmekteclir. 

Burhan BELGE 

Turmus [S) = etrüsk ilahıdır 
(AnadoJuda Durmuş adına dik
kat) tarih 1. 

Turaççi (tur - aççi) hami, şefa
atçi, iıtinadgih (Pekanki s. 2842) 
Turda = Melce', sığınacak yer, 
saye (Pekarski s. 2843). 

Not: - Bu kelime (Turda) bu
günkü Anadolu lehçemizde Dul
da olarak ve aynı anlamda kulla
mlır. 

Geçme namert köprüsünden ko 
götürsün su seni. 

Yatma Tilki duldasında ko ye-
6in Aslan ıeni. 

beyitinde kullanıldığı gibi dulda 
saye, sığınacak yer, ve melce' de 
demektir. Fakat burada durda ile 
dulda arasında esaslı bir fark gö
ze batar ki o da kelimenin yakut
çaunda "r'' nin Anadolu türkçe
sinde "l" olmasıdır. 

Turda ve Dulda kelimelerinde 
göze hatan bu "r'' ve ''l" değişimi
ni Güne§ - Dil Teorisine göre hal
letmek analiz yollarının en kestir
mesidir ve ancak o zamandır ki 
bu harflerin ve daha doğru tabir 
ile (. + r), (. + 1) unsurlannm 
niçin yer değiıtimıit olduğunu 
hakkiyle anlamif olunız. Bunun 
için kelimeleri altalta gelmek ü
zere tahlil edelim. 

(.S] Suriyede "Turaşaya" biçi
minde bir yer hatırlıyorum. 
Tuı·mus adı Filistinde aynı mor

lolojide, bugün de yaşamaktadır: 
Turmus-aya köyü gil>i. 

Başbalcanımız 
Kondilisin ölümü dolayı
siy le yunan başbakanına 

telgraf çekti 
General Kondilis'in ölümü dolayı

~iyle Batbakan ismet lnönü tarafın· 
dan yunan Başvekiline taziyet tel
grafı çekilmiş ve bu telgrafa B. De· 
mirciaten teşekkürü bildirir bir tel
.:raf ahnmıthr. 

Parlamentolar ekonomik 
kongresi 

Parlamentolar ekonomik kongre. 
sı 4-9 haziranda Bükreşte toplana
caktır. Bu konferan&a, Avrupa ve ·. 
denizatırı memleketlerden birçoğu 

iştirak edeceklerdir. Almanyanm da 
bu davete geleceği umulmaktadır. 

Görüşülecek feyler tonlardır: 
Zirai ve sınai ülkeler arasındaki 

ticari münasebetler ve Romanyada 
olduğu gibi, memleket içindeki alım 
kuvvetleri yurd dışı ahm kuvvetlerin
den çok daha fazla olan ülkelerin 
durumu. 

Tokat ziraat müdürü 
Tokad Ziraat müdürü B. Hüaeyit.ı 

Fehmi, Tarım bakanhğı tarafından, 

görülen lüzum Üzerine bakanlık em
rine ahnmıştır. 

Sinobta tütün piyasası 
Sinob, 4 (A.A.) - Sinobun Gerze 

ilçesinde tütün piyasası açılm19tır. 

Kilosu 90 kuru§tan 115 kuru, arasın
da satılmaktadır. 

İran maarif nazırının 
kardeşi 

lsta nbul, 4 - fran maarif nazırı
nın kardeşi Mehmed Hitmi Hilnnet 
memleketimize ( 19 uncu aaır içinde 
türk ve iran münaaebab) mev:ıulu 

doktora tezini hazırlamak için gel
diğini ve hazinei evrakta tetkikler 
yaptığım söylemiştir. 

Bir asari atika mütehas
sısı geldi 

lstanbuJ, 4 - İngiliz .&ııarı atika 
mütehassıslarından Jima Rivaestevar 
Jstanbula geldi. Ve müzeler müdür
lüğünden Balıkesir havaliaindeki ha· 
rabelerde tetkikat İçin müsaade aldı. 

(1) 2) (3) (4) (5) 
Yakut türkçesinde "Turda" 

= uğ + ut + ur + ad + ağ 
Anadolu türkçesinde "Dulda" 

= uğ + ud + ul + ad + ağ 
(Uğ + ut + ur) = (uğutur) = 

tur'un manasını biliyoruz. Bu ke
lime üç unsuru ile kuvvet ve kud
retin, yüksekliğin bir sahiple te
karrürünü temerküzünü ifade e-
derdi. ' 

4) Ağ = manayı tamamlar ve 
isimlendirir. 

Bu suretle kelime bütün unsur
lariyle kuvvet ve kudretin ve yük
sekliğin bir sahipte tecellisinin 
kesin ve tamam olarak vukuu de
mektir. Bu; bir zat ise kendisine 
dayanılan güvenilen iltica edilebi
len bir adam demektir. Eğer yer 
ise müstahkem bir mevki, tabia
tin tiddetlerine karşı barındıran 
bir dağ arası kayalık ve in. Eğer 
abstre bir mefhum ise saye de
mek olur. 

Dulda'da ise istikrar ifade eden 
(. + r) yerine belli ve şahsi olmı
yan, umumi, i&JIÜI, her yerde bu
lunur geni§ bir mana veren (. + 1) 
vardır. Bu suretle kelimede istik
rar yerine ıümul, umumilik ve 
gayri şahsilik tayyün ediyor de
mektir. Çünkü: (. + 1) uzak bü
yük müteaddit '•belli olmıyan, tea
biti kabil olmıyan, gayri p.hsi bel. 
li bir shaaya bağlı olmıyan, her 
sa.hada bulunan, enginlik, tümul 
doluluk anlamı göıterir ve hu ıü
mul içinde her obje ve düşünceyi 

• 
sınınyerı 

Malatyada yapılacok kombinanıır 

yerini teabit etmek üzere, bir heyet, 

per~mbe günü Malatyaya gidecektir 

Tarım bakanbğ~ pamukçuluk prog• 
ramını yerinde tesbit ve tatbilc etmek 
Üzere, pamukçuluk mütehaıısısı 8. 
Bayoyu bu heyetle birHkte Malatya• 
ya göndermektedir . 

Ambalajlık zarflar · 
Memlekfl"timize getirilecek amba· 

liıjhk zarfhldarın kabutü muvakkat 

muamelelerinin ne suretle W'apılacağı 

hakkında Gümrük ve inhisarlar ba· 

kanlığı bir talimatname hazırlamak• 
tadır. · 

Elçiliklerde çalışanlar 
Finans bakanhğı yabancı elçilik 

ve lıonsoloaluklarda çah9an türk te

baal'arının kazanç, muvazene, buh• 

ran ve hava vergileri vaziyetini tet• 
kik etmektedir. 

Seyyahların götüreceği 

para 
Dı§ bakanhk seyyahlardan alına• 

cak vize harcı ile, seyyahların götü

receği para mikdarmı Finan& bakan• 
lığından sormuştur. Finans bakanlığı 
bu hususta tetkikler yapmaktadır. 

Defterdarlar arasında 
Tunceli vilayeti defterdarhğına 

Manisa defterdarı Halil, Manisa def• 

terdarbğına Mardin defterdara Muh· 

tar terfian tayin edilmitler ve Konya 

defterdan Fehmi bir derece terfi et• 
tirilmiştir. 

Sürek avları 
Sinob, 4 (A.A.) - Sinob'un mer-; 

kez köylerinde bu hafta içinde yapı• 

lan sürek avlarında 37 domuz, 2 til• 
ki, 4 çakal ve bir yaban keçisi öldü· 
rülmüıtür. 

Çağrılış 
Büdce encümeni bugÜn aaat 14 de 

toplanacağından sayın üyelerin gel• 
melıeri rica olunur. 

vaııHandınr [6}. 
Eski gramerciler morfolo

jik ve semantik bakımından 
aynı kıymette olan kelimelerde 
ki bu farklara harf mübadeleai 
demekle kanaat ederler. Halbuki 
bu doğru bir ıey değildir. Eski 
Türk; kelimeye kıymet verirken 
o kıymetin ölçüsü olan eklerin se· 
çimine çok dikkat etmiıtir. 

Şimdi çeşitli lehçelerimizdeki 
(tur) lu kelimeleri aramakta de· 
vam edelim: 

T urkun en eski Türkçede bir 
rübe ve mansıp idi. Şimdi ya• 
kutlar bu kelimeyi at ve öküz için 
•'seçkin ve en çok makbul ve iyi 
cins" manalarında kullanırlar. 
Pekarski s. 2798. 

T ourama• = kaya. kar, toprak 
topu, veya yığını. Aynı kelimenin 
tuorapaı şekli de vardır. Pekarski 
s. 2827. 

Tuorçut = Orman ilahı idi. Ka· 
dın idi. Yolları iyi bilirdi. Tur ke
limesinin sonundaki . r düşmüş ~ 
larak bu manaları veren tekilleri 
de vardır. 

Meseli: 
T u = Altay T elevüt lehçelerin-

de dağ. Radloff. cilt 111. sahife: 
1421. 

Tu - mak = eski türkçede ( Or· 
hon yenisey) yolu kapamak. 

H. Retit TNKUT 
Arkıuı var 

[6] Etimoloji, morfoloji, fone· 
tik bakımından Türk dili. 
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• İtalyan kaynaklarına göre · iŞ ABERL 

Yabancı ataşeınili • 
terleri ile gazetecile • 
ri Makalle cebhesini 

geziyorlar 

İngiltere 
40 milyon gaz maskesi 

yaptırıyor 

Londra, 4 (A.A.) -Deyli He
rald gazetesi, Britanya hükümeti
nin otuz kırk milyon gaz m~esı 
yaptırmak ve depo ettirmek için 
tedbir almakta bulunduğunu ha 
ber veriyor. Her tehirde ve her 
köyde bir maske deposu buluna· 
cakbr. Y apbnlacak mukelerin 
yd aonuna kadar hazır bUlunacagı 
umulmaktadır. 

P RIS GöRVŞMELERI 

Kıra) Bori · Flanden 
görüşmesini gazete • 
ler nasıl görüyorlar? 

(Batı l. inci 1aylatl11) 

den ve bunları kolaylattıran İtalyan 
habef anlatmazhgınm akialerinın bir 
nebceaidiron 

Ovr cazeteaınden: 
' Emnıyet meaeleauu umuma heye. 

u ibbariyle daha uysun bir telde ao
kan amıl, lngıltereDİD Sovyet Rusya 
ya kartı ptmekte olduğu 111aaacla 
olan deritildiktir. lnciltere, dünya 
aulhunun •e bizzat kendi huzur •• 

Fran a 
Kışlık manevralara 

başlıyor 1 
Lioa, 4 (A.A.) - Dördüncl 

kolonla, prmdm ..... latllk .... 
nevralarma ~-Bu .... 
nevralar, fransız alplerincle C..._. 
tor'da ye miDi müdafaa J61mek....,. 
liai azısmduı general l>Olle'nin ... 
mandası albnda yapı)aqıldır. 

Manevralar, bu aym on biria
de bitecektir. 

B. EDEN 
Habeş harbı ve karşılıklı 

"°"'~ ...... ~'"" ~ ,...,. toplan 

Londrada 
İngiliz - Sovyet 

görüşmeleri 

rahatının orta Avrupanm elDDİyetine yardnn hakkuıda ne dedi1 
batlı oldujtmu anla•qbr.,, ı.o..., 

4 
(A.A.) - lld ..U. ... 

(BGfl l. iıtei ..,ltllllaJ 
Her .. o1-- oa- ital,. ..... 

....... ...-W llatlanaı o u•e• .... ,21..... • . ... IMlhmcl--'s 
.. +- ÇılnH 

italpmW ora' • 1111 itl!a .. llıill 
...._, almak......_. EritN ..,._ 
aald ..... clan ıe•- ........... ıön .. 
te6irler arauacla askerl.m yatma• 
• içia ordq&blar •• laarb ........ 
ile ri~iia muhafaza eclibai içia 
barakalar da •anbr· 

ffüetlerin Makalle mma:akaamda 
Jeaİ INr hucum daha yapmalan ihti· 
maliai ıoz ônüae alan italyanlar, bu 
mmtabda batlarmı daha ziyade kUY· 
•etleadirmekte, etrafa hi.kim her 
noktada blokba..ıar yapmaktadll"
lv. 

HalMt tananleri Sidamo üasine 
beJ'•-.meJer atarak balkı impara· 
tora aadık aureU. laizmet •- Ru 
Deata~ tutmaia tetYİk etmektedir
ler. 

Atliaababa, 4 (A.A.) - ~ 
bildiriJw: Şimal cepbeai babet kay• 
aaldarmclan çıkan •• teyidiae vakit 
W_.yan bir habere göre, Maka&. 
leaia sukutu her dakika beldenil • 
IMlstıllr Şelaiıı' .... _ • 'I U• .... 
na ........ r~ armafm ,.talı .._ 
iitlirimitbr. 

Adiababa, 4 (A.A.) - Royter a· 
JA•emcl•n: Cepheclen ıelen haberle
r.- ıon, ftfakalle tehri timdi habetl• 
tarafmdan t••emile lmfablmq bir 
-....,.u.djr. Şelürdeki ital,an 1ami-
11ı01111w • ilati7acmı temia eden tle
...m ptaiuu bahetler cleliftirmep 
IMYaffak olmutlardll'. 8'.claa .,. 
.. ~- ,.a tealim olmak ,..._ 
.._ .... aeçiri1mek,........... wn. 
.. •• ı ık aora.lacmlar. 

T~lrib: No. S 

Mehe•le, 4 (A.A.) - Elada Yeaua-
tla ltaiPa ..... • • ...... im --
........... ,... ............ ata• 
1 ıe.w, _ ............ tara• .............................. 
.. .......... .... .. __ siyant .. 

ileri hatlara kadar ıitmiflerdir. 

Makalle 4 (AA.) - M.kalle cepldeini 
.,..... etmekte .. yüena ~ 
........ verctild.ine söre Mlıldle ...... 
aien • Aclua • Eatifiyo ara..-d•ki '-t· 
bca yollarda diiw IMr talom ikinci de
rece :rollar, mut aona.a bdar tamun· 
laamq bulunac:akbr. 

Cibuti, 4 (A.A.) - Her IMri iki.
sandık cepane tapyu 350 develik -
kervan Somal•an ıeçea ek, Ras Nuu-

bu'- ----- eeftedilmitlerdir. 
o.ı.. - çok llö:rle cepane ........... 

:rildil kervanlar barekelıe hazır llir ft· 

aJ.ttedirl•. Gruiani _....... iler
ı.m..mden IOllN Kenp yolu ile mal· 
zeme t.mai pek ziyade ıiçlettiiinclm 
H\'k itini incim Somalıunda merkez. 
lettitmek daha ayiun priilmektedir. 

AdiMb.IM, 4 AA.) - V~ a. 

ALM YA 
Londra - Paris 
konuşmaları 

Lonclra, 4 (A.A.) - Havu .,anıı 
muhabirinde.: 

iri haller almakta olaa .....,.. 8 . 
UtftMf'ua lural •e 8. Edea ile ,......, 
...... .-............... ı.td· 
ld • . imleri. • • ...--... ID"f Dl ÇHUmeP ça,..--· .... 

Bu ıöriifmelerin ..... -' Wr ... 
biyMi baia olchaiu .. hUlllllİ7il ilıriein· 
.._ aiyacle lııuaün&aüa ............. A•· 
napada "kollelıtif emniyet" bil.-. eri• 

mumdan dola~ mem.....aui ~ı· 
..... busia A.vrupüe ... tehlikelsi 
.. bu anda alman ..,......... .... leme 

.......... sözden ıeçirmiflenlir· 
B. Limaof, Ren'in aol .... itinin ye

niclea 1tiali meaeleai hülanda 8 Eclee· 
elen daha zi,ade IMi)'lk bir ........ 
t ...... tir. 

Lonclra, 4 (A.A.) - So.,et armhD 
lııunmy reisi Ma.,.ı Taluıçfftld l.P· 
t .. WINm lmrmay reiai Sİi' Çetfil.tl ZI 

pret etmittir. 

.Japonya 
Rusyayı porotesto 

...4~if'~::-ı:--~ ....... 
.... - ·- .... ,.._,,. •"'''r"' 
.. at. ...... W:rıliııll.W. ...... ..... 
1im .... YU..-k.....,... .......... ni 
pddetle protesto etmit ... kmlcdwwa 
-- prkdlki .....,_ teklifi ıiW 
llu a .... blıt ww1 ınm milletlenraa llir 
.. ._ ite ............... ettiıeelılini .,.,... ... 

Talıyo, 4 (A.A.) - NichiaicW ... 
--'· B l&rota'- ....,_,.. .... Moelıo-
P'debi Mflri B. ()lata',. ... ......, P' 

Bertin, 4 (A.A.) - "o.uaclae Ali· ..... .so.,..a ... ,. - ............... . 
p...m. Zeimas" aasetıeai Loadrada ._.._...,. .. ~ ..,...._ 

laakiki bir .,... ........ ........ kiaıııdlli .............. --..... 
t-,,. ita• Pariate-... etmı.... tir. 
........... paJW .... ~ ...,. 
De ı..u-. anamcl.ki yakl•pMJI 
tidcletle ~ ..... cliJW kiı Fransada nisbi temsil 

Paria, 4 (A.A.) - "-.iJ.tçi le-NLl• tila.liA,,....ewn _ ......... 
.+- -~ Lltw...,.. ...W A......... .....,__~-papa, .W.i 
s..,et ...,... ..... .,.. .... lmk1- ... lelaWe ............. Radi-
- .._... o ........ ÇhMi ...... kal _,.H .... iıe M aıaliia ...,.... ..._ ....._, ı--. a,nr..ı.~ ele bru ••••ı'er#r. 
.......... ..,_ OPUMk iate4iii 1 1tadikal ~,.8. DalacliJeJ'i 
'l'Ollla So~et a-,.7" YWil.....W a· parl.....ao p1IPll reıaa'" B. 11..,.. 
~ ,. fahri .......... •tmitl-.lir • 

Paria, 4 (A.A.) - Balsar lural1, p. ~ bılEnr baı' ıl•• 
beraberinde 8ul1ari1tanm Paria el- Göri .. ıln• ...a, yeal imala ,.. 
çisi 8. Batalof oldaja halde dÜD ak· min tıiinml deYUl etmit .,. • ..... 
..- cum• reiai Löbrön'ü zi7aret et· claba ,_a •tmltdr· 

mittir. Klraa. ............... ·-
Görifme. bir aaat aürm..-. ---• .. dakat,.......... .......... 
Paria, 4 (A.A.) - O., bakaa B. ..... tliii IMyawmeai mı tiıe .. 

Flanel- dia ak,.• imPlia w,ük el· ftlwiftlr. 
pi Sir Georıe a.k'i kaW ..._. 9aNlea ıoara -.ak.. ..... ı ..... ,.a .,. balpr larallan .. Ti- .,. ...... ............. .. ....... .. 
tileako" Araala pptıp U-paala- u_. ""'9ak -u.r _...ı ıtw. 
rm uticel.-inden babm-dv •tmiıtir. B • ....., ba la111Uta iki ..,. •• W. 

Framm clq bakam B. Flwlen B. t.ab ....,.u1mif oldllia içia .-ıı ,.a. 
Tevfik R:lah"ı Araala Alu:leniade kar--- aa 10D WiMı- laaklcmda iahl ... 
ııhklı ,...-dlm me..ıe.ini .. Balıaria- balunacafau bildirmit .. ~ 
ta.Dm &.iken antantına kaWi ihtl· IO ikinci kinun toplantıamdan ...._ 
NalİDİ de tetkk etmi'ftir. Mlmlftİr. 

Bota.ı.n. tahkimi m...t8Iİllİ ıo- Oa İiııı!ler koma--• tımdikı _...._ 
-•n ı:-o:.--..ıı:Lt-: IMlli de;ildir. - -- _. ...... •-.- ......,...._. lar içinde iki tarafla bır anl•fl'M a. 
Ancak ÖJI• .......mli70" ki Tiırkıye, suma MYk içm laiç bir .., yapde-
AYl'llpada dijer buı mmtab .. na ...,........ karar ....U. " fabl 
tekrar --L-'-tirilmeei .......... _ _, -- iıilettili talulinle • • ., .... 
yakmcla ortaya çdr.abileceli Wr ..... 1llır 1111180,_ lıildirmitlir· ı..-. 
ela Botulara önaek ,........ ... '9iik&Md .. ..... .... • ..... 
Yaflk obmracata üuatlndelılir. ebnittir. Zecn teAir1er -ı.-. 

Paria, 4 (A.A.) - Han• ajama· plince, 'ıe mc1 meddere c1a,. .... • 
nın aldıiı ....,.... ıöre dün B. Flan· koaomik •• finanaal tedbirler de•-
den ile B. Teftik Riittü Aru araım. eclecek Ye baalarm teıirlwi C...... 

l .... ~· k .......... it- reel topla.... .......... tanıfmdan ... 
~ fNıhm•Ri-• -,Dtftllol. aırie.. ... ..-.. 11iDiıi ' nu 'llı• 
,. laralı ICarol B. Titiil..-, a.ıp- a.,... ld~ .......... Pnliİll 
riaten 1arab Boria, n Preu S1anms laaklcmda laıilten, Fransa, Tirld~ 
bers ile ,....... olchaia ıöriirzelercle Yunaaieta•, ç.-.a..akya, ......... 
merkeai ,,. fU'ki AYnP ... ...s,..ti " lapaap tarafmdaa telif.,. tann
haklcmda almq oldaia ...ıe..11 ik· bmit.el bafkanma ppılam tebliplıl 
mal etmıliae ,.......,..... ilatift e-.ktedir. Be soriit •tie•N 

• bfteeia 16 ... mad._.. 3 9 

ı VIÇREDE 
Bir nazi ajanı öldürüldü 

c-.n. 4 (A.A.) - lnipdıbi -
• ajw C.ttW ........ Da..- ........ 
...., aı••m ııtir. 

..... 4 (AA.) - lniçrdw ..... 
.. ..., .. t llQL • -~ 
C..tlaf'• a.di • ,. .... O...W Frank· 
.... iı-i .. Wr ,... ....... ... 
tellim .. lratil in f 'tt Dt &p. 
............ rej. , l•...rnt.atiiW• ..,._ .... 

Gaatlol - .,.... ... ...,. .. fa. 
a&,et -ı.ıı ıhte "...-ats .......... 
..... btildimetia• .... çok tMptlel' ........... 

el ,....__ tehiri tar.... .,._ 
eldup söriiJmiittir. 

Türkiye - Fransa arasında 
ekonomik bağlar 

r.n.. 4 (A.A.) - r--. .,.... 
m B. Bı t, ._...... T..&k...._ Ar 
ruW.~P.n..a.wu.Wr 
.... ..... ıiiftir. Girlflll diril 
........................ t1ın .. 
Wlba.._ iki •-.... t anwdeld 6ı. 
cant --.tlelel.-5 ·, ın'ıhti'md ................ 

8. lı••t. FnD1e•m AliPra ... 
J'ik eltjti L Ke-ırw'l • keW .._ 
mittir . ._,_ya lanıls .. L T .... 
ltatti Afta Pariate •aW ...... ._ 

lfilJ ANKARA 

Anadolu'nun cenub doğusundaki majTdl' 
Mitanni devleti bile, onlara haraç ödeDUft ve 
kaç kere kılıçtan geçirdikleri Mezopotll11:V•
nm imparatorlan ile Mısır'm firaunlan, on
lan "birader" diye çağırmqlardır 

T .. rk devletlerinin ortaya çıkışma kadar 
Anadolu topracı üaerinde yükselerek onun 
derinliklerine ilk kök salan ve bütün civar
daki memleketleri de kendine bağlıyal'ak 
onlan yüzlerce sene elinde tutan bu Eti dev· 
leti tam dört yüz yıl ıürmiittür. Bu müddet 
içinde, büyük bir kültür ıeviyeıine yüklele
bilmit ve göçme çatma yaklapn11 MelOfO" 
taın1a ldiltürleriyle olgunluk çağma :valdat
mak iatiyen Ege kültürleri arasında aracılık 
vuifesi gönmi§tür. On ikinci y6zyılın orta
larmda, Masklar Eti devletini de~ Kil
çükaaya, Etilerden önceki kamun içine ye
niden yuvarlanmıştır. 

nm 1922 eyltllündeki önünegeçilmez bozgu
nuna ve Milletler Cemiyeti murahhularmm 
kantrolu altında cereyan eden acıkh müba· 
dele ve göç günl~ kadar, Küçikuya top
~da tam iiç bin yıl ümek prtiyle, 
ahan tarihini dolduran, tali ve mukadderat 
~yin edici bir bogupna devam edip gelmit
tir. Boğuşmanın bu kadar trajik ölçülere 
çıltmıı olanmı, bu kadar btiyuğW:ıü, bu ka
dar süreklisini ve bu kadat •ır Qeticeleıı
mişini bilmesek ve hatırlam,asak prektir. 
Bugün bu botuıma. kesin olAtak Grekler 
aleyhindf: bitmiftir. 

kumazbi1an tiikenmıyen Odiuoya ve _. 
mir kupkh AhyaWar Priyam'm hilan &... 
rine yiirtimeğe hazırlamyorlar. Turan. W.. 
yüğlJ iizerindeld, Oll binlerce ydm taaküDıe. 
ri, molozlan ve hazineleri iizerilldeki hia
nn ilzerine yiiriimeje ~· 

y.._: N.rhrt .,... BISCHOFF 
Tir.,._ pııiıwn: • ..,,._ BBLGB 

lkincı Eti imparatorluğunun insanlanm, 
ılın, hangi ırka bailaraa bağlum, bmılarm. 
dilt daha doğnaau dilleri (çiinldl Boğazköy 
81'fivinde bet dil bulwmqtur ), indo - avru
pal aileye yakın dilfmektedir. Bu diller ya
tarken, Babil dili, o r.am•nk:i önaaya'mn 
abperiı dilini teşkil etmİ§tir. Eti federaa
yanmum (çünldi ırk ve dil balmnından biri· 
birine yakın milletler ve bıkanlar me~ 
baba olduğu babellidir) bak•nlın. kudret
li 'le linlü kimselermiş. Çtinkü Tiım ve Mi.· 
kenya'dakilerden hiç de qağı kllmıyan hey
betli hiaarlar, ulasıbekçili kale kapılan, 
•iklop duvarlan mp etmitler ve bütün Ki· 
- Aaya'da İtibarlı lalchklan tannlarma 
~lhlar lmnnUfl*r-ve ceaılver ndllete 
ıe_n., .ıenit ve uz.ak ülkeler f~er-

Btrtuk&Y.a ~ib:e ~~ 
an.ı.ı'ı..... KlçllkUya boydli ejmlttir. 

ltte ba kaos deVIDl ederken bir hld11e 
olmupur ki, banua IGGllÇlan yalmz Klçlk
uya'nm defil cilwı tllribinin tarihi akıp 
iiwinde dahi amulmiYtic* kadar mfteııir 
olmaıtur. HldiR. Grelrlma IDllUlr.Mp'Jı 
iadla etmeleridir. Bge'lu.rin ilk pmDeri 
K'5Hı.,. ~...-.koylara ya· 
NfbP o Bak &f1alerclm YUWl -....ıan-

Fakat o ımalarda bu boğupna, henüz bat
lıyordu. Grek soylan, artan nufualanm bee
lemeğe dar gelm toprakludan mavi deni
ze henüz açılmqlar ve adadan adaya ujn
Yarak "Doğu illeri" Din bereketli kıyılanna 
henüz V8l"mlflardı. Bu kıyılarda, ana yurdun 
veremedifi her tef, bol bol vardı. ~al 
dolu ıenit vadiler, ormanlarla kapb mtJa.. 
nndan •ulu çağhy1D dqlar, her pman :v• 
tillllderini m11bafaza ..eden ,.maçlar w 16 
tlbt bualardaa bqka da bahar. bir bıilk 118 
yapılan kolay veklrb ahtwif. limdi ertık 
mazilria ımvetmden birer birer çıbnlan 
teyredeblliniois: Abilel ile on ve 

Kilçiik11ya'mn batı 1aJı1an lizerine çe.. 
peçevre Grek kOtonil~ ~lepıipir. Dorya
hlarm kuabalan cenubta, Eolyalı'larmki ti
maide, Atika'daa gelen Yonya'ldannldlw 
de artada ve daha aonralan Pr°""tıa'iD ü.. 
tın gibi parbym kıyılanacJa. Bir(qme .-,. 
talannda, yeni bir ha,at yeni bir nizam ~ 
lamlftlr. Ve millet aJPnJa.nnm. içine bir ça
aai• akar pbf akufı Klçlikaıya'ya bir k re 
daha ,eni ruh ve )'elli bn akmaktadır. Ama 
yalmz ~ lçeril.,de ise, Etiler Un,.. 
rat'Orhlitmdan kopmuş olaıı feodal varbkl_. .. ,,.ı:ıı .. 
armncla yeni bir şekilleşmenin cehdleri ._. 
dır. Ve imparatorluğun şekilsiz varl~mıdllll 
Od devlet doğmaktadır. Batıda. Lidyat 
buama dofusunda da Orta Anadohtn 
bnlarma doğru uzanan Prigya, 
ldlltUril, Lidya lmak 'Ginta De ld 
ra girtnq olan Frigyatı Mldas'ıd 
lerine dolru, Hnlinegeçilmn .,. 
lemektecllr. 
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AKDE iZDE BtR HARB TEfiltKESi KARSISINDA 
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Mısırda İngiliz kuvvetleri 
Geçen sün. ··Mısır gem,:liiin de bir :;ilıni~·et değifmesi" buşlığ ı ile bir Mısır meı·ıubmıu rı~~

retıii.imiz Jül Zaı:ervayn. O)'Ulrt olduğu Pari - uar ~a.zewsine Ka lıireden a~tığıdaki ym~ıyı ,ffi)ntle
ri,,or. Bu yazıda. /ısır me.'(eletiİ rıde. in~ilizl~rin ı:vıziyt•tini okuyup anlr~·nc(lk.~ımz. 

'Yorkshire'in taze sisli havaı;ı altın
da karargah kurmuşken, birdenbire 
kendini Libya çölünün kenarında bul

mak, birkaç gün içinde bol otlu ça
yırlardan, çorak kumlara geçmek, si
lahlan, motörleri .,..e hatla elbi~eleri 

bHe sarı tozun hain ve hünerli İstila
aından korumak mecburiyetinc..e kal 

mak., işte 22 İnci Cheshire subayları
nm bu sabah bana hikaye c ttikleri 
macera budur. 

K.ahireden sabahleyin erkenden 
ayrılmıştım ve general Sir Corc Vayr 

bana rehber olarak k:unnaymdan bir 
yiizbaş.ıyı memur etmek lütfünde bu

luamuttu. Yakın tarkta yani Filiıtin
de, Maır'da Süveyf kanalı boyunda 
ltir1kmiş olan ve ayrıca Sudan•m mü

dafasına da memur buJunan bütün 

lutalara kumanda eden bu general 
kadar, Üzerine ağır bir meıuJiyet yÜ

laü almıf adam az bulunur. Birkaç 
ltaftadan beri kendiaine aaker ve 
harb malzemesi cömerdce gönderili
yor. Fak at bu cömerdlik 130.000 den 
fazla askeri olmıyan ve aynı ;ı:aman. 
da lngilterede lüzumu kadar asker 
bırakmak mecburiyetinde olan İngi
liz ana vatan ordularının imkanlariy-

1e çevrelenmiştir. 

Şüphesiz ki general istediğinden 

daha az ve bilhassa yabancı gazete

lerin iddia ettikleri mikdardan daha 
az askere sahihtir. Resmen bana hiç 
bir rakam verilmi§ olmamasma rağ
men, bu kuvvetlerin hepsi birden 
mikdarı donanma kuvvet]erini hesa

ba katmadan 40.000 den biraz fazla 
olarak tahmin olunabilir. Bunlara, 
general Vayr'la aynı bölgede kuman

da eden bir hava mareıalının idaresi 
alhnda müstakil olarak çahıan hava 
kuvvetlerini de ilave etmek lazımdır. 
Tabii harb halinde bu iki kumanda 
bir elde birleştirilecektir. 

PEK KONFORLU OLMIYAN BiR 
YAŞAYIŞ 

22 inci Cheshire'in kayma.kamı ha· 
Da kampını gezdiriyor: 

- Ancak iki gündenberi burada 

bulunuyoruz, diyor. Çadırlar için aöy
liyecek söz yoktur. Gördüğünüz, gibi 
bUDlar, astar makamında kalın bir 

un bezle çift katlıdır, öyle ki yağ· 
mur •e güne§ten tam manasiyle ma 

Mlll bulunuyoruz. Fakat düşmanımız 
kumdur. Kum, bizlerin altından ge 
çi.yor, ve hava biraz rüzgarlı olduğu 

;ı:amanla.r insan boğazı kurumuş ve 
ricvdu toz içinde olarak yataktan 
lıalkıyor. Eşyalarımızı kantinlerimiz
de saklamak mecburiyetinde kalıyo
ruz. Yabancı memleketlerde ingiliz 
uıbitinin tam bir konfor içinde yaşa

dığı ve bunsuz harb edemiyeceği söy 

lenir. Kendımizi birer kahraman ye
rine koymak iddiasında olmadan hı• 

tarifle kum içindeki hayatımız ara. 
sında oldukça büyük bir fark oldu
ğunu İşaret etmeme müsaade ediniz." 

DEHŞETLİ SURETTE MUHAFA
ZA AL TlND OLAN BiR ŞEHİR 

Bununla beraber, çadırların çoğu 
elektrik ı§ığına maliktir, mutfak, kan
tin ve kilise hizmetini gören kafi de

recede ~ağlam barakalar vardır, ve 
birçok caketsiz gender, Londranın 

son hüzünlü haberlerini veren Mısır 
gazetelerini okumaya dalmışlardır. 

Kurmay subayı ile beraber araba
ya biniyorum ve /ıo bassiye'ye gidiyo
ruz. Bura11, tel örgüler ve istihkam
larla çevrili, dehşetli surette muhafa

za altında bulunan hakiki bir Jehir
dir. Buraya. ancak iyice kontrol edi

len bir hususi izin tezlıı:ereaiyle giri 
lir. Tanklar, süvari, topçu, hücum kı
talarl, İngiliz imparatorlugunun ya 

kın şarktaki bütün ihtiyat kuvvetleri 
burada muhtemel harb için talim gör
meye ve eksiklerini tamamlamaya 
gelirler. 

Kahire şehrinde, yüksek komiser
in derhal emrine amade bulundurdu. 
ğu ancak birkaç tabur vardır, çünkü 
talebe nümayi,lerinin arasıra ihlal 
ettiği uzun huzur ve sükun devirleri 
ne rağmen, lngiltere, 1919 kanlı ih 
tilalinden beri kendini daima tehlike· 
ye karşı hazır bulunduruyoı·. Ve işte 
şimdi bu iç tehlikeye Trablus tara 

fından daha yakın ve daha doğrudan 
doğruya olan bir tehdid ilave olmu-.. 
tur. Eritre'deki İtalyan ordusu her
hangi bir sebeble Sudan topraklarına 
girdiği takdirde cenub tarafından da 
bir tehlike ba~ gösterecektir. 

İngilizleri en fazla telaşa düşüren 
şey. bu tehlikeyi tam şümuliyle tarif 
ve ehemiyet derecesini tesbit edeme
meleridir. Tehlikenin mevcud olduğu

nu biliyorlar, ve hazırlanmaları için 
bu kafi geliyor. 

Dün bir İngiliz generali bana: 

- lngiliz imparatorluğu lukad
deratım talie emniyet edemez, diyor
du. 

Ve az sonra ilave etti. 

Sualime gülecekıiniz. Benjm 

yerimde olsaydmız ayleni:r:i Kahir~

ye getirir miydiniz? 
Geniş haber alma vasıtalarmıza 

rağmen siz bu hususta sarih bir fikir 
sahibi değilseniz: ben gene söyliyebi

lirim. 
Bizim vuıtalanmız ancak bir 

tarruzun teknik imkanlarını gözetir
ler, fakat sıyasal ihtimaller mevzuu
bahs olunca, her şey tek bir adamın 

kafasında ~eçtiği için, o insanı tanı
yan siz, ltalyanın bir gün bir tarruza 
kalkışıp kalkışmıyacağını daha ıyı 

takdir edecek vaziyettesiniz. 
Size ne söyliyebilirim? Bir Mu· 

solini'nin düşünce ve reaksiyonları or. 

ta bir Anglo · Sakson'un tam zıddını 
teşkil etmekle beraber, ben onun böy
le bir deliliğe kalkışamıyacağını sa

nırım. 

Cevabım generali tatmin etmiyor. 
Başını sallıyor ve düşünmeye vakit 
kazanmak için piposunu yavaş yavaş 
dolduruyor. 

- Bununla beraber, diyor, bu ha
beş seferi. bir akıllı ifi midiı-? 

lNGILlZLERI DÜŞÜNDÜREN ŞEY 

Bu konuşmayı zikrediyorum çün

kü, İngiliz subaylariyle yaptığım ko
nuşmaların batında veya ortalarında 
on defadan fazla bu sualin soruldu

ğunu itittim- "Onun hakkında ne 
dÜJÜnüyorsunuz ?". O, daima aynı a
damdır. lngilizlerin Duçe hakkında

ki hisleri hayret, hiddet ve biraz da 
takdirden mürekkeb garib bir hali

tadır. 

Kamp kumandanı bana büyük a· 
hırını göstermek istedi. Atlar görece

ğimi sanıyordum. Halbuki kendimi 
bangarlarla çevrilmiş, tanklarrn et

ra fmda bir sürü İnsanların çalıştığı 

geni~ bir bahçede buldum. Mıaırda 

bulunan beş tabura ilave olarak bir
kaç gün eve! yeni bir tank taburu 
gelmiştir. Bir tank taburu ise en bü· 
yüğünden en küçüğüne kadar her tip 
ten 50 ifa 60 tanktan mürekkebtir. 
Bizi kar~ılamak Üzere bir binbaşı gel 

di. Başında, bizim Alp kıtali'rımızda 
olduğu gibi bir bere ve fırça şeklin
de kesilmiş kızıl bıyıkları var. Ve 
gözlerinize öyle cür~tle alevli, öyle 
tecavüzkar bir bakışla bakıyor ki, 
derhal kendisini, dağhlara karşı bir 
müfrezenin başında yalın kılıç hücum 
edHl<en tahayyül ediyorum. 

Hissimde yanılmamışım. Bu subay 
harb çıraklığını Hindistanın şarkı şi
mali sınırında yapmış. Burada pu:1u 
ve çarpışma askerin gündelik ekme
ğidir. 

Su.lime cevaben bana dedi ki: 

- Hayır, orada tanklarımız, yok
tu. Dağlık bir memlekette tank kul
lanmak hatadır. Ve italyanlar bunu 
~imdi anlamaya baılamış olsalar ge
rektir. Hiodistanda ancak icabmda 
zırhlı otomobil kullanırız, fakat bu
rada çölde, tanklarımızın, en büyük
lerinin bile mükemmel İş görecekleri

ne eminim. 
- Ya maiyetinizdekiler burada 

bulunmaktan memnun mudur? 

- Toza karşı dikkatli davranmak 
ve ona karşı bütün tedbirleri almak 
lüzumunu iyice bilmelerine rağm.en 

hepsi çok memnundurlar. Size bun
ların yüzde yüz asker olduklarını ve 

düşman tanklariyle boy ölçüşmek 
tek arzuları olduğunu söyliyeceğim. 
H11rbı ~everler, hundan şikayet ede 

cek, herhalde amirleri olmıyı:ıcaktır. 
Ne yapalım? Biz politikacı değiliz. 

Kurmay bürosuna döndükten son

ra, duvarları kaplıyan kocaman ha

ritalara gizlice bir göz atlım. Bun

lardan her birinin Üzerinde, sahille 

çöl arasında geni, bir bölge ıröriilü

yor ki merkezinde hiyeroğlif teklin. 

de İşaretlerle kaplı Mana. - Matruh 

vardır. Bu bir sır değildir, Mııır'da 

herkeıs iki haftadanberi İngiliz kıta

ları orgaoizaıyon itiyle uğratmakta

dır ve bu İş daha on beş gün devam 

edecektir. Evvela sahayı askerlerin o

rada yaşayıp barmabilmelerine ım

kan verecek tarzda hazırlamak, tay

yare meydanlarını seçmek ve düzen

lemek ve hava müdafaasının planla

rını vücuda getirmek lazımdır. Kahi

re veya lskenderiye istikametinde 

yapılacak bir taarruz, en modern va

sıtalarla cihazlanmış dehşetli surette 

kuvvetli bir müdafaa :!>İslemiyle kar

şılaşacaktır. Düşman tayyarelerine, 

lotalarına ve teşkilatına taarruz için 

derhal yüzlerce tayyare havalanacak· 

tır. Hava kuvvetlerinden bir kıMnı 

müdafaa. ile meşgul olurken diier bir 
kısmı da dÜ§manı kendi yerinde bom
bardıman •tmeye gidecektir. 

Şarki Akdeniz'in bütün çevresin
de, ingitizler, kollektif emniyet dn· 
vizi a.ltında, hiç bir zaman görülme
miş derecede büyük bir birlik orga· 
nize etmekle meşguldürler. Toplad•

ğım bazı malumatlar, ltalynam böy. 
le bir devletler blokunu harekete g~

_s:irmekle kendi intiharını hazırlamış 

olacağını İıspat etmektedir. 
Gerçekten İngiliz imparatorluğu 

kendi dövizini tatbik etmektedir: 
Mukadderatını talie emanet etmek 

istemiyor. 

5 ŞUBAT 1936 CARSAMHA 

l\'. ısır 'e Britan) a 
Mısır Ba§bakanı, Mlsır'ın 1922 yı

lında ilan ettiği erkinlikten bugÜne 
kadar kalmış olan pürüzlü meselele
ri bir yola koyacak bir muahede 
için yapılacak mÜza.kcreleı-i kolay~ 

latbrmak Üzere istifasını verdi. 

Bu çekilme, böyle bir müzakere
nin bütün Mısır milletini temsil eden 
bir kabine tarafından yapılmasını is
tiyen kıral Fuad tarafından teklif o
lunmuştur. Krral, Başbakanlığı Vafd 

partisinin başkanı Naha.s paşa.ya '1er
mek arzusunu göstermiştir. 

Herhalde Mısır'daki İngiliz yük
sek komiseri, evelce parti önderleri
ne de ı;Öylediği gibi, kırala da lngil-

tere'nin Mısır'da birleşik bir hükii
met görmek arzusunda bulunduğunu 
bildirmiştir. 

Herhalde İngiliz dış bakanlıgı, 

evelce Londraya gelen ve memleketine 

döndüğü zaman iyi k:ırşılanınıyan baş
vckille bu türlü müzakeı·elere girişme
mek sureti:yle İyi bir harekette b:.ılun

muştur. 

Yüksek komi5er, müzakeı·elere 

başlanmadan eve) yerine getirilınesi 

gerekli iki ~tı da ileri ısiirmüttür: 

Birincisi, anıulusal vaziyetin de
ğifmesi dolayısiyle Mısır'm 1930 da 
yapılmış olan ve lngiltereye Süven 
civarında da.r bir askeri bölge veren 
muahedesindeki bu maddenin değiş

tirilmesi. 

İkincisi, l 930 da yftlllda kalmış o. 

lan Sudan statüsünün bir karara bağ
Janması. 

Vafd partisinin koalisyona girmek 

dileğinde olmadıkları görünmek•e
dir. Fakat milli bir kurtuluş ve yük
seliş yolunda bütün Mısır partilerinin 
elele verecekleri umulur. 

(Mançester Gardiyen'den) 

Bi~iklet kros kantrisi haftaya llaslıyor . .. . 
Ankara bisiklet kurulundan: Ku

rut, aşağıda programda görüleceği 
veçhiJe seri olarak tertib ettiği kros 
kantn müsabakalariyle, 9.2.1936 ta
rihinden itibaren kış faaliyetine baş
lamaya karar vermiştir: 

l. - Yarışlar zikredilen tarihler
de saat 9 da başlar. 

2. - Yarışlara birinci sınıf ve yal
nız lisansiye bisikletçiler iştirak ede
bilirler. 

3. - Yarışlarda hakem heyetince 
gayri nizami vaziyetleri tesbit edi
len müsabıklar bütün haklarından 
mahrum kalacaklardır. 

4. - Hakem heyeti şu zevattan 
müteşekkildir: 

Demirspordan Ekrem, Güvenç
spordan Server, Altmordudan Orhan 
Şeref, Çankayadan Nevzad, Ankara 
~~cümlen Salim. 

Program: 

1. - 9 şubat 1936 tarihli koıu: 
T aşhan - Keçiören - Sankıtla -

Mezbaha - Akköprü - Orman çiftliği 
istasyonu - fundalık içinden Manna
ra köşkü - Karadeniz - arayoldan çift
lik istasyonu - Akköprü yolundan 
Ankara istasyonu - Sergievi - Taşhan 

2. - l mart 1936 tarihli koşu: 
T aşhan - Baraj köprüsü - Cebeci 

musiki muallim mektebi - Sağlık ba
kanlığı - Kavaklıdere - T aşhan. 

3. - 15 mart 1936 tarili koşu: 
TaJhan - Akköprü yolundan çift

lik istasyonu - Fundalık içinden Mar
mara köşkü - Etimesud üst yolu - çi
~ento fabrikası - ara yoldan Çiftlik 
istasyonu • Akköprü yolu ile Ankara 
istasyonu - Sergi evi - T aşhan 

4. - 5 nisan 1936 tarihli koşu: 
Taşhan - Ankara istasyonu - Or

man çiftliği üst yolundan Marmara 
köfkü - Fundalık içinden Çiftlik is
tasyonu - çimento fabrikası - Etime
ıut üst yolu - Ankara istasyonu - Ser
gİevi - T aşlıan 

5. - 26 nisan 1936 tarihli koşu: 
a. - Kulübler bu koşulara takım 

halinde de iıtinik edebilirler. (Aynı 
kulübten iki bisikletçi bir takını sayı
br.) 

b. - Gerek takım gerek ferdi 
koşucular ara11nda en az puvan a
lanlar birinc.i sayılır. 

c.. - Her ya"'ta derece alanlar a
rasında üçüncüye kadar madalya ve
rilec:ektir. 

d. - Beş koşu neticesinde, ferdi 
birinciye bir (bisiklet) ikinciye bir 
çift (komple tekerlek) üçüncüye bir 
çift (buvayye lastik) dördüncüye bir 
çift (kalpiye) verilecektir. 

e. - Umumi tasnifte en az pu
van alan takımlardan birinciden Ü· 

çüncüye kadar (kupa) verilecektir. 

En sonra, biri Fransa ile Lehistan, öbü 
rü de, Fransa ile Cekoslovakya arasında ol
mak üzere, <laha iki andlasma yapıldı, ki 
bunlar da. Almanya ile yapmış olduktan 
andlaşmalara sadık kalmalarını hiribirlerine 
.karşı garanti etmektedir. 

Ancak, milletler cemiyeti paktının 15 ve 
16 mcı maddelerine uygun olmak üzere, bir 
devletin öbür devletten güven altına aldıgı 
yardım, hiç bir tahrik görmeden. Almanya 
1a.rafmdan devletlerden birine yapılacak o
Jan tecavüze inhisar etmektedir. 

Britanyaya doğrudan doğruya temas etmi
yorlar. Bunlar, bi.:ci hiç bir teahhüd altına 
sokmadıkları gibi. herhangi bir mükellefi
yeti de bize yüklemiyorlar. Bu andlaşmalar, 
Avrupanm, sulh yapısını kuvvetlediriyor, 
genişletiyor ama, bizim bunda payımız yok
tur. Bu ancllaşmaların bize temas ettiği bir 
tek nokta vardır; o da, biricik menfaatimiz, 
olan, dünya sulhunu korumak kaygusu ile, 
Milletler cemiyeti paktını imzalayanlardan 
olusumuıdur, 

düşmanlık hareketi ınevcud bulunduğuna 
\'e vaziyetin, doğrudan doğruya müdahale
yi İcab ettirmekte olduğuna, kanaat getir
meleri lazımdır. 

mentosuoda da iyi bir karşılama gördü: yal
nız 13 kişi aleyhte rey verdi. Ertesi yıl, im
paratorluk konferansı toplandıgı zaman 
bütün dünyaya yayılmış olan bir devletin 
mümessilleri de, bu andlaşmanın mutlu ol .. 
ması dileğinde bulunarak, şu kararı verdi
ler: 

"Dış bakan.mm, Lokarno andlaşmasında 
ifadesini bulan Avrupa sulhunu, güven altı· 
na almak icin yapılan uğraşmalar hakkında· 
ki izahlarını, sevinçle dinleyen konferans, 
dünya sulhunun kuvvetlendirilmesi husu
sunda kattığı paydan dolayı. Sa Majeste hü
kumetini kutlar.,, 

Bu sekil, aynı devletler arasında eskiden 
yapılmıs olan ittifak andlQ~nıalarmdan or
ta.ya çıkan mükellefiyetlerin darlastırılma

smı ifade ediyor; çünkü höylelikle, bu dev
letlcrclen herhangi birinin silahlı yardım id
diası, yalnız tahriksiz tecavüz vaziyetlerinin 
çeıçevesi içine alınını~ oluvor. Garbdeki ga
ranti ve milletler cemiyeti pal·tmm ruhu ara
sındaki ahenk, İ::;te bu suretle temin edilmi~ 
üldu. 

* .y. 

Pn "-On lafı gecen andl:ıs·n~lrır. Büyük 

Hatta, kefil olmak vazifesini Üzerlerine 
almış olan ve Milletler cemiyeti konseyi
nin aza sıfatını taşıyan İngiltere ile İtalya. 
garanti - andlaşmasmın tatbikinde, konse
vin vereceği kararlara katılmak mecburiye
tindedirler. Keza, andlaşmanm acıktan açı
ğa bozulması takdirinde de. tahriksiz bır 

Bu mükellefiyet, bundan daha itinalı bir 
surette tesbit ve biricik gayesi olan sulha 
doğru, daha büyük bir ihtimamla tevcih edi
lemezdi. 

Profesör Gerothwohl (Gerotvol) un çok 
yerinde olan tabirini kullanarak, diyebilirim 
ki, bu andlaşma, Almanya ile garbındaki 

komsuları arasında demirden bir perdedir. 
Ne varietur (değişmez) tabirini. biçilmiş 

bir kaftan gibi giymiş olan bu andlasmalar, 
aynı yıln 1 ilkkanun tarihinde, Londrada 
imzalandı. Bu arada, paylan olan devletle
rin parlamentolarına verilerek. tasvib edil
diJer. Garanti - andlasması. Britanya parla-

Görüşülürken. İngilterenin büyük bir rol 
oynamış olduğu, hu andlası-ıalaım yapılma
sı, hiç şüphesiz ki, Büyük Britanyanın iti· 
barını ela yükseltmistir. Fakat bunun mana
sı daha büyüktür: bu iş, enternasyonal mü
nasebetlenleki gerg:nliğin, <lerhal ortadan 
kalkmasını anlatmaktadır. 

(Sonu var) 
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ui ınemurlar kanunu 
nasıl olacak? 

Brı bcthe 

1 RAK"t A H \TTI 

(Başı 1. inci •aylada) 

dan iyi idare olunamadığmı, halk 
namına umumi menfaat kurumla
rının kontrolunda serbest olduğu 
muz cumuriyel devri daha iyi gÖI· 
termiıtir. Kaldı ki biz demiryo1la
rımıza, basit iıletme kazancı 
mantığının çok üstünde bir değer 
vermekte, bu işi, milli ekonomi ve 
milli müdafaa politikamızın yük 
sek zaruretlerini yerine getirmek 
vazifesi ile uzlaştırmak. tezadsız
laştırmak zoru altında bulunmak-

VİLAYET UMUM! MECLİSİ I)ÜN TOPLANDI 

Yol ve köprüleı· için üç yıllık 
bir program hazırlandı 

Kamutay projeyi bugün görüşmeye başlıyor 
~.ı\ay. bucünkü toplantı .. nda mc· 

_..r\ar kanunı1nun b&u maddelerini de· 
siftireD projeyi prüımeie batlıyacak· 
w Uzun tetkiklerden sonra ha2.1rlanan 
..,ojenin •·esbabı muo"be" sinde hükü· 

.-ı ıunları sôyleınektedir: 
• enıurlara müteallık mııamdatın 

Vilayet umumi media.i, dün .aat 

16 da, belediye meclisi aalonunda. 
reis vekili B. Ziya Sıdahn bafkanlı· 
iında ikinci toplanhamı yaptı. Katip· 
Jer, Hilmi Athoğlu ve Rıfkı Evren i· 

di . 

sesıel bir tekilde kontrolunu temin et· 
_.ek için ordudan mad. bilumum de,let 

~murlanndan (A) serisme dahil olan· 
ıara aid !.icillerin birer suretinin Ba!' e· 

kalette toplanması 'e bu memurlar hak· 
landa dairelerinde yurütulecck \•ukilatın 
MJ"~ -,:e muntazaman Başvck lctte le· 
..is edilecek uınuını sicil dairesine bildi

rilmesi ve (A, B) serilerine dahil tayin· 
kri m rkcze aid bütun memurların 'Sİ· 
cillerinin vdciılet 'eya dairdcrinde bu· 

iunması, ücretle mustahdem memurların 
tla maa'lı memurlar eibi sicillerinin tu· 

tulması, veki.1etlerce. her aene saemurla· 
rmın kıdemlerini cösteren tablolar neı· 
ıredilmeM .,11..fık ~iiıtür. Vazife· 
terindeki cayret ve muvalfakiyetlerin

.len dolayı ~~· ~ilen takdima· 
..nelerin &ucl.-oe - fili .hizmete ıniieasir 
olmıunası, ancak kıdemleri müaavi elan 
memurların terfiinde takdirnamelerin 
n1chan b.kkı t.e.h~İ :zaruri ltuiun · 

kdıe.iyctten kurtulmut olduklarını bil
diren bir vesika göatennekle mükellef 
tutulmaları ve bu ıekilde vesika ıöster· 
miyenleri istihdam eden müeueaelerin, 
devletin bu ugurda yaptığı masrafı taz· 
ınin ile mükellef tutulmalı1r1 lüzumlu b.ı
lunmuttur.llişik olarak ıunulan layiha 
yukarda arzedilen esasların hükme bağ· 
lanmaı>ı için tanzim edilmiştir." tayız. 

Deniz yolları bütünlüğü gibi, 

ilk önce, encümenler KÇİmine ve 

büyüklerimize saygı telgrafları çekil· 
mesine dair olan, geçen celae zabtı 
okundu ,.e kabul edildi. 1936-1937 ae 

neleri büdcelcrınde karıılık konula. 
rnk odenmek Üzere, Ankara • K.ırşe· 
hır yolunun iltiaak kısmı, çabukça ya· 
pıloıbilmek için kqif bedeli olan 179 

bin kusur liranın ihaleye konulabil· 
ınwne salahiyet iıteyen daimi encu· 
men kararı tetkiki için nafıa encüme· 

nine verildi. 

-!tar 
Kanuıu n idari w takma r.eMWerle 

vdca\et esnri.-e almaa ~yeril. 
.,dıte olan açık ramatı.nıua yeküau eps 
lıı.a}aarık buluoduiuadaa u tekrar t.T• 

mfleri caiz n hizmd)eriaclen iatifade 

..,emut olanlann t~lliti ile binqtirilme

ıeri için !bir iki .-elik zaman Wi sele· 
cıejindaı Yeki.le! emrine alınan memur· 
ı.rdmn hinaetı..İ middetine söre bir
,,.,.. iki .eae .... tekrar memuriyete 
•P edilllliyea1- halunda uikaüd ka· 

--- söre muamele yapılması icab 

.......ace-lir. 
Muanen müddet mecburi hizmet 

7apmak iizcrt devkt hesabına )·urtta 

Tef& ecnebi memleketlerde tah•illeriru 
..... ..leDlsia taba.illerini bitirip yur

.ı.. jöndülderi ve müracaat ettikleri ta
IİitMll itibaren üç ay zarfında vazife ver

..iyenlerin lüzmet mecburiyetlerinden 
...,..le blmalan. bilci ve ibtiaulanndan 
i.tifade etmek ma)uadiyle devletçe mu

-.~ yapılarak ecnebi mem
w.etı-de okuttundam '9ir luaım sençle· 

"· dönüflel'intle 'ya intiaab edecekleri 
iilüre kadroaunda açık yer 1".ılunmamaaı 

Hbebiyle üç ay içincle tayin edilmeme 

let·i ve yahud her han&i bir ıekilde üç 
ay içinde kendilerine vazife teklif edil
memeıi yüzünden hizmet mecburiyet· 
lıerinden kurtulmak imkanını vermekte 

ve dev1etin bunları yerleştirmek için yap 

lığı fedakarlıklar bota gitmekte bulun· 
ckığundan, devlet heaabına yurtta ve ec
nebi memleketlerde tahsillerini bitiren· 

krin tahsillerini bitirdil<leri ve yurda 
dönödüklcri tarihten itibaren bir yıl zaı· 
hnda kendilerine teklif edilecek vazifeyi 

kabule mecbur tutulmaları \'e ancak bir 
yıl içinde vazife verilmiyenlerin hizmet 
mükellefiyetinden vareste kalmalan ve 
bu gib"lerden banka, imtiyazlı ~irket ve
ya hususi her hangi biı· ınüeasesede İ! 
istedikleri zaman mecburi hizmetlerini 
ifa ettikleri ,·eya muayyen müdet içinde 
vazife verilmediğinden dola)'l bu mÜ· 

Projeyi tetkik eden memurlar kanu
nu mu,-akkat encümeni, 788 numaralı 
memurlar kanununun 13 üncü madeıini 
aşagıdaki şekilde değiştirmiştir. 

Teadül kanununa baglı bir nunıaral. 
ceh elin A ve B serilerine dahil 'e ta

yinleri merkeze aid bütün memurlarrn 
sicilleri vekalet , eya dairelerinde 'e ta· 
yinleri ,•iliyetlere aid memurlann si
cilleri de viliyetlerde bulunur. Tayin

leri \"İliı.yetlere aid memurlardan icab e· 
denlerin sicillerinin ınerkeıı:de bulundu· 

rulması da caizdir. 
A aeriaiae dahil olan .-murların si-

cillerinin b&rer- aureti Bepekiletc veri· 
lir n iMı meauın.raa aidllerinde yirii
tülecek vukuat rrwntazamaa Batveka
lete bildirilir. ~veDlette bu aicil i•le· 

ri için bir kalem tetkil olunur. 
Ocrede istihdam ye D cedvefüae da. 

hil IM&kanaa daimi memurlann .icilkri ık 
maatlı memtarlar si'9i yukandalri fd&ra. 

lar bülmriiae söre bltulur. 

V eületlerce her aene memurlann 
kıdemlerini C'Ôateren tab~ nqrolu-

nur. 
Bu kanunun nıeriyeti tarihinden İtİ· 

baren bir aene içinde memurin kanunu

nun ıröaterdiii ~le göre tercümeihal 
vermeyen ınemurJann c:ezaen bir maaı• 
kesilir. Tercümeihal verildiği halde a.icil 
muamele ve vukuabnı vaktında yÜrüt 
miyen alakalı memurlar da yukarıki 
fıkra hükmüne gÖl"C cezalandınlır.» 

Projenin ikinci maddesinde encümen, 

memurlar kanununun 25 inci maddesini 

~yle yapmıştır: 

Me:muriara verilen tıdr.clirnaındcr 
kıdeme ve fiili hizmete müeuir dejil
dir. Ancak kıdemleri müsavi Olan me

IJlllJ".~n terfiinde sicile geçmit tak· 
clirnaıne nachan hakkı bahteder.> 

Memurlar kanununun baz.ı maddde

riıü cleiiıtin:ıı l 777 sayılı kanunun 3 
üncü maddesi ~u ,drilde değiıtirilmİt· 

tir: 
Her derece ve ımıftaki OM:111Ur lü 

zumu sabit olduğu takdiı·de, tayinindekı 
uıule &Öre mcns.ıb olduğu vekalet veya 
umum müdürlüğün emrine alınabilir. Bıı 
takdirde on bet seneden aıaiı hiımeti 
olanlara dörtte bir, on bet seneden yir· 

mi .eneye kadar hizmeti olaplara üçte 

bir, yirmi seneden fazla hizmeti olanlara 
yarım maaşları nisltetinde; hizmet müd
detleri on beş seneye kadar olanlar için 

İKİ sene ve hizmetleri on be§ seneden 
yukarı olanlar için üç sene müddetle 

açık maaıı verilir. Bu müddetler, memu
ı·un vekalet emrine alındığı tarihten bat· 
lar. Yukarıdaki hükme göre vekalet em· 
rinc alınan memur1ardan vekalet emrine 
alındıkları tarihten itibaren hizmet müd · 
cleti on bq ısencye kadar olanlar dört 

1
ene ve hizmet müddeti on beş seneden 
yukarı olanlar altı ıene zarfında bulun· 
dukları dereceye muadil veya bir derece 

demiryolları bütünlüğünü de sağ 
lamakla, daha çok fer"l.hlıyacagız 
ve umumi taşın politikasının f aa 
liyetleri önünde, onu sekteliyecek, 
veya ona güçlük gösterecek hiç 
bir enP.el bırakmamış olacağız. 

Esasen demiryollar gibi, umu
mi menfaate sıkunkıya bağlı esas
lı teşebbüslerin, Türkiyede, doğ
rudan doğnıya bir devlet işi oldu
ğunu kabul etmiyen, yerli ve ya 
hancı, hiç kim~e de kalmamıştır. 

F. R. ATAY 

)' ozgatın Auıtiu·k .. . . .,. un u 
o 

Yoqad. 4 (A.A.> - Dün Atatürll"ür 

tehrimiz.e geli~lerinin yıl dönümü kut
landı. Bu münaadaetle halkevinde ltüyük 

bir kutlama töreni yapıldı. 

apgısmdakı btr memur:iyete Uıyin edil 

miycıllcrle tayin olunduğu halde o me
muriyeti kabul etmiyenler haklannda t 
kaüd kanunu hükümleri mecbur:i olarak 
tatbik ı:<lilir. Şu kadar ki, memur ba 
müddeti beklemek5İz.İn kendi hakkmd.a 
tekaüd kanununun tatbikini isterse mec-
buri hizmet müddetini doldurmut o\
mak veya 1237 numaralı kanunun bük 

münü yerine getinniı bulunmak ?rliyle 
bu İsteği kabul edilir. Ancak muhakeme 
altına alınmış memurlar hakkında te· 
kaüd kanununun tatbik mecburiyeti 
muhakemenin neiiCCliİne bırakılır.> 

Memurlar kanununun 64 uncu rnad
deaine a'8ğulaki hükümler eklenmekte

dir: 
emlckctin içinde ,.e dıımda dev

let dairden (husuıi idattlerle belediye
ler dahil) hesabına okuttunılmut olan 
yurtclatlann mecburi hizmete tayinlerı 
hakkındaki üç ay müddet hir seneye çı
kanlmııtır. 

Mecburi hi;ı.mete tabi olanlar, hizme· 
te alıamadan evel silah aJtına çağıra.l

dıkları halde yukaı·. ki fıkrada ya:.ıılı bir 
sene müddetin bakiyeai terhis tarihinden 
başlayarak tamamlanır. 

Huıuıi kanunlariyle bu kanuna gÖ· 

re mecburi hizmete tabi olanların banka. 
imtiyazlı tirket \"eya her hangibir husuıi 
müessesede İş istiyenlerin, mecburi hiz· 
metlerini ifa ettiklerini veya muayyen 
müddet içinde kendilerine vazife veri· 
lememesinden dolayı mükellefivetlerİ· 
nin sakıt olduğunu \•csika ile i;bat et
meleri lazımdır 

Bu şekilde vesika gÖ&leı-nuyen mec· 
buri hizmet erbabını istihdam eden mü 
easeseler kanunun tayin eylediği tazmi
natı üzerilerine almı§ olurlar.> 

Kanun neşri tarihinden yürürlüğe 
girecektir. 

Bundan aonra, ruz.naıncnin en e· 

hemiyetli maddesi olan BayındrrbJc 

direk1örlüğünün arelecck üç ae:nelik 
çalı§ma programı okundu. Direktör· 
lük 1936, 1937 ve 193S yıllan içi.nde 
köprii ve fOHlerİn yeniden yapılma· 
M, tamiri için lizrm gelen buauslan 
bu procramla çok g\izel bulaaa et· 
mekte ve kati olabilmeaı için umwnı 
mecliain tetkik ve tudikine sunmak· 

ta idi. Şoae ve köprüler kanununa so· 
re haıurlaamaaı &ereken bu procram 
uz.erinde meclis,, büyük bir ilsi gÖS 

termi, ve bir karara bailamak üzere 
nafıa encümenine hava.le etmiıtir. Vi

layetimizin bayındırlıiı için naslı 
tedbirleri tafıyan programda 'unlar 

vardır: 

Vilayette yol mükellefi olarak 

76400 kip olduğu ve bunlardan 28200 
ünün bedeni ve 48200 ünün de 
nakdi mükellef bulundugu tahmın 

edilmektedir. 
Program her mükelleften altqar 

lira almacağma ve bedeni mükellef

lerin de •ekiz.er gün çahıacağına go· 
re tanzım olwunuıtur ve yukardaki 
u.yı\ara göre "1\iı.yet nafıa ınm adi 
ve fe" kal ide büdceainin yekünu 
458400 lira heaab edilmektedir. 75 
bin lira adi biidcey~ 169 bin 200 li
ra fevkalade büdcede bedeni mükel

lef Orıılğı, 43380 lira ,üzde 16 Ba. 
ymdırlık bak&nhiı biueai, 170 bin 
820 liT& fevkalade büdccde nakdi 

mükellef k.arııhk oluak almmıtbr. 

Vilayet içindeki 9&4 kilomet· 
re yolun 665 kilometresi (yarııın· 

dan çok) iyi bir halde ve ıoıe deni· 
lebilecek bir vaziyette olara'k kabu\ 

edilmektedir. Bu kısmın iyi biı· halde 
korunması için her aene muntaum 
surette daimi tunirler lazım geldiği 
itaret edilmektedir. 137 kilometre 

yol esaslı tamire muhtaç, 76 kilonaet
re yol (imalat zaiyesi) yapılmıı top· 

rak tesviyeıi tamamlanmıı ve 281 ki-
lometre yol da ham bir halde bulun· 

maktadır. 

Bunlar göz önünde bulundurula· 

rak yollar iki derecye ayrılmııtır. 

Oç sene içinde muhakkak bitiril· 
mesi la2ım gelen yollar birinci dere

ceye ve üç sene içerisinde bitirilmesi 

zaruri uyılmıyanlar da ikinci dere

ceye ayrılmıştır. 
Bu esaslara göre hazırlanan ıı 

prognunmdaki birinci derece yollat 

ıunlardl1': 

1) Ankara - Ayaf • Beypazarı • 
Nallıhan - Mudurnu hududu. 

2) Ankara - Bili. • Kırfehİr hu· 
dudu. 

3) Kalecik • Çankırı hududu. 
4) Ankara - Kızılcahamam yolu· 

nun Kızılcahamama kadar olan kısmı 
S) Polatlı • Haymana yolu 

6) Ankar:a civarı yolları 
7) Sarıcalar - Çıbık yolu. 

ikinci derecede s;ıyılan yollar da 

dört tanedir: 
1) Ankara - Sivrıhisar yolu 

2) Bali - Koçhisar yolu 
3) Kalecık • Ya!ftihan yolu 

4) Yahşihan Kc5kin yolu 
Programda vilayetin ana yolları 

olan ve yukarda i$İmleri yazılı olan 

yollarda yapılacak i~ler ayrı ayrı 

gösterildiği gibi bu yollarda her se• 
ne sarfı gereken para ve kullanıla

cak mükellef itçi sayıları da cedvel 
hali.nde gÖ& önünde buluamaktadır . 

Bayındırlık direktörlüjü, bu yolların 

yapılabilmesi için, 1936, 1937, 1938 
yıllarında M:.ab eden taluiaalın ta· 
mam olar&k verilmesini mecliıten rİ· 

ca etmektedir. 
Bundan aonra, mecliste Bayındır· 

lak baka.nlıiının bir tez.keresi okun· 

du. Bakanlık bu tezkeresinde., vila

yet umumi meclisinden, nafıa işleri 
göriifülürken, vaııfelerin karşıhgı 

olarak yetecek mikdarda tahsısat 

konulmasmı istemekte idi. Bu tez.ke· 
re de nafıa encümenine havale olun· 

du. 
Çrbıkta imam Hü~yın mahallesi· 

ni.n köy haline konulma•, 6 köy isim. 
lerinin değiıtirilmesi ve Kalecikte 

Çandrr nahiyesi merkezinin Alibey 
köyÜne nakli hakkında vilayet maka· 

mından gelen tezkereler dahiliye en• 

cümenine gönderildi. 
Ankara i..zi.aı B. Veli Necdetin on 

giin izin isteyen takriri de kabul e
dildikten .anra salı günü saat dörtte 
toplanmak Ü:r.ere celıseye aon ve· 

Tilcli. 

Çocuk Esirgeme Kurumu
nun yardımları 

Çocuk eıirgeme kurumu genel 
merkezi 16.1.936 tarihinden 1.2.936 
tarihine kadar 2844 çocuğa yardım 
etmiştir. Bunlardan 327 hasta çocuk 
ve anne genel merkezin polikliniğin
de bakllmıt .Ye tedavi edilmittir. Ay· 

rıca di§ bakım evinde de 546 ÇOCU• 

İ1llD dişleri bak1lmıı "Ye tedavi edil· 
rniştir. 1283 çocuk ve anne genel mer• 
kezin banyo1annda yıkanmıı, süt 

damlasmdan hergün 79 çocuğa ıüt 
verilmiı, on be§ günde yekun olarak 

845 kilo bedava ııüt ıı.ahlmıştır. 
tik okul çocukları için genel mer

kezde açılan athaneden hergün 600 
talebeye sıcak öğle yemeği dağıtıl

mı,tır. 

Yardım içjn haf vuran .9 yoksul 

çocuğa genel merkezce para yardımı 

yapılmıştır. 

1 1.1 S'uu rommu: 
Tefrika: 104 

mıştı. ] ak'm tahmin edememiş olduğu hıç 
bir şeyi ona öğretmiyecekti. Az, kabil oldu
ğu kadar az, onu teskin edecek kadar az ya
lan söylemişti. Bunu nasıl olup da anlıya
mazdı? Hepsini bilmesi daha iyi idi. cünkü 
"hepsi'' hiçten ibaretti. Tereı daiına aynı 
fikirlere dönüyor, aynı sözleri kendi kendi-

XXXIV 
gibi olduğunu hissetti. Ateşe yaklaştı. Ma· 
dam Füzelliye onun kaygılı olduğunu göre
rek iyi bir şeyler söylemek istedi: 

Kırmızı Zanbak 
)'azan: Anatol FRANS 
Türk<'eye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

Terez onun zorla .zaptettiğj ıstırablarını, 
birdenbire kederlenişlerini ve daha sonrala
rı, uzun öpüşmeler peşinden dum1aksızın 
tekrarladıaı şu sözlerdeki acıklı sırrı hatır
lıyordu: ,;"Seni sende unutmam lazım.'' Di-

nar' da iken aldığı mektub ve bir kabare ma· 
sasında işitilmiş bir sözden dolayı göster
diği çılgınca ümi~sizlik ~özlerinin onu~e 
geliyordu. Hissedıyordu kı darbe. tesaduf 
eseri olarak, en duygulu noktayat kanayan 
yaraya indirilmişti. Fakat Terez cesaretini 
kaybetmiyordu. Her şeyi söyliyecek, her şe
yi itiraf edecek ve biit~n itir~fla:,ı da.: "S~n~ 
seviyorum, yalnız senı sevdım, sozlerını 
bağıracakU Terez ona hiyanette bulunma-

sine tekrarlıyordu. 
Lambası artık sisli bir ışık veriyordu. 

Birkaç mum yaktı. Saat altı buçuk olmuştu. 
Uyuklamış olduğunu farketti. Pencereye 
koştu. Gökyüzü simsiyah ve kalın karanlık
ların kaosu içinde toprağa karışmakta idi. 
O zaman, güneşin çıkacağı zamanı öğren
mek merakına düştü. Buna dair fikir sahibi 
değildi. Yalnız. ilkkanunda gecelerin pek 
uzun olduğunu biliyordu. Hatırlamak istedi 
ise de zihninde hiç bir iz bulamadı. Masanın 
üzerinde unutulmuş takvime bakmak aklına 
gelmedi. Takım taknn geçen işçilerin sert 
adımları, sütcü ve sebzeci arabalarının gü
rültüsü, uğurlu sesler gibi, kulağına çarptı. 
Şehrin bu ilk uvamşiyle titredi. 

Saat dokuzda, küçük evin avlusunda, 
yağmur altında piposunu içerek ortalığı sü
püren Mösyö Füzelliye'yi buldu. Madam 
Füzelliye kulübesinden çıktı. İkisinde de 
şaşkın bir hal vardı. İlk önce Madam Füzel
liye söze başladı: 

- Mösyö Jak evde değil. 

Terez: 
- 'Beklerim, dedi. 
Madam Füzelliye onu salona goturup o

cağı yaktı. Ve odunlar yalnız duman çıka
rıp alev almadığı için iki eli kalçalarında, 
iki büklüm bekledi. 

- Yağmur dumanı geri vuruyor, dedi. 
Madam Marten, mırıldanarak, ateş yak

manın zahmet olduğunu ve üşümedieini 
söyledi. 

Kendisini bir aynada gördü. 
Sapsan idi, yanaklarında. yer yer, kan 

topJanmıştı. Ancak o vakit. a' aklarının buı 

- Mösyö jak yakında döner onu bek
leyinlı ve ısmınız. 

Camlı tavana yağmuı, gamh bir ışık ha
linde dökülüyordu. 

Camlı tavana, yağmurla birlikte. kederli 
bir ışık dökülüyordu. Dıvarlarda. sivri ho
t?Zlu kadın, dimdik halı ve solgun teni ile 
çıçek v~ kuş dolu ormandaki süvariler ara· 
sı_nda hıç ~e ~zel değildi. Terez kendi ken• 
dı?e şu sozlcn tekrarhyor<lu: ~'Eve gelme· 
mış.,, Ve bu sözleri ~öyliye söyliye mana• 
lannı akıl edemiyordu. Gö1leri ates icinde, 
kapıya bak1yordu. 

.. Uzunluğunu ölçemediği bir zaman. i te 
böyle hareketsiz. düsüncesiz bekledi belki 

~anm saat. Bir ayak sesi işitildi, kapı açıldı. 
ere.z }akın sırılsıklam, çamurlara batını , 

atesler i inde olduğunu gördü. 
(Sonu var) 



S.YPAI ULUS 

~" odetn bir yüzme 

.erlia olimpiyadında yÜzme mü· 
.. .,akalarının içinde yapılacağı bü
yük havuz modem tekniğin aon iter. 
lemelerinin en güzel bir örneği ol· 
mustur. Bu havuza. ıtık, camdan bir 

MO:-ın. O\ AH \K l 

iRKEN ----
Tii ·k - Sovvet do~tlu-.· 

o·u hiı· k:eı-e daha 
t°' 

anıldı 
Sergi Kiyef'de açılacak 

(Başı 1. inci •aylada) 
nıiş olan profesör Burdenko, Denişevskı 
ve L urja, buyuk ar adamı Kançallovski 
ressamıar, 1\-ıos~ova müzeleri ve tiyatro· 
ları dır ktörleri, dış itleri komiserliği 

yük I< memurları, Türkiye büyük olçi· 
ligi n. m;ırları, tu. k mühendisleri veba
sın m..ımesıillcrı hazır bulunm.ıştur 

B Arossev, bu münasebetle verdiğı 
bir ıoylevde, ser İnin kazandığı büyük 
mya a.fakiycti belirtmiş ve Sovyet Rus· 
ya ile Türkiye orasındaki ıkı kültür 
bağlarının gelecekte daha zi)•ade geniıo 
lcyeceğine emin bi.llunduğunu bildir 

miştir 

Bu soyJeve cevab veren Turkiye bu. 
yük elçisi Zekai Apaydın sergi organi 
zatorlerine teşekkür etmiş ve sovyet mil 
letinin turk resim sergisine göıterdiğı 

rağbeti belirtmiştir. Zekai Apaydın ay 
nca, Türkiyede de Voks cemiyetine ben
ziyen yabancı memleketlerle kültür bag· 
lan cemiyeti kurulmakta oldugunu ha
ber vererek bu cemiyetin, iki mcmleke:t 
arasmdaki kültür ilgilerinin gcnitlemesı 
ne büyük tesirler yapacağını söylemi~ 
ve nihayet doı;t Sovyet Rusya millletle · 
rinin refah ve seadeti dileğinde bulun
muttur. 

tavan ve yandan büyÜk pencereleı· 

vaaıtasiyle girmektedir. Havuzda, au 
altına konulmuş olan aksettirici ter· 
tibler sayeainde suyun içi iyice aydın· 
latılmııtır. Havuzun altında bir mü· 

~ 

ıahede kulübesi vardır ve buradan, 
yüzücülerin en küçük hareketleri ko
layhkla takib edilebilecektir. Pertev· 
siz ve suyun tesiriyle aslından büyük 
görünen vüzücünün ahenkli hareket· 

lerini takib etmek acaib bir manzara 
te§kil etmektedir. Bu müpbedP. şim· 
diye kadar imkansızdı. (Solda: pro
filden gorünen kulaçlama yiizüı; or· 
tada ıu yüzüne çıkan yüzgeç; madal· 

ktif 
Cümhuriyet Merk~z Bankasının 

1ŞUBAT1936 VAZiYETl 

Kasa: Lira 
Altın: safi kilogram 16.600-762 23.350.349,oı 

Banknot 10.696.782,-
Ufaklık 1.184.156,73 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 334.233.ı~ 

Hariçteki muhabirler: 
Altın: safi kilog.ram 4.398-246 6.186.498,05 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 665.929,70 

Di~er dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 12.992.806,03 
Hazine tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı naktive 
karşılığı 158.748.563,-
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerı· 
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tedivat 11.327.785,-

Senedat cüzdanı: 

Hazine bonoları 1.727.212,50 
Ticari senedat 15.836.199.48 

Esham ve tahvilat cüzdam 

r•mhte edö!cn ••>ak• nak. 
A • iyenin karşılığı esham ve 

ahvilat (İtibari kıymetle) 34.299.387,St 
B . Srebest esham ve tahviUit 4.437.679.31 

Avanslar: 

Altın ve doviz üzenne 25.305,0!ı 
Tahvilat üzerine 5.252.007 ,34 

Hisscd~rları 
Muhtelif: 

YekUn 

Lira 

35.231.288,3~ 

334.233,7.: 

19.845.233,78 

147.420.7i8,-

17.563.411,91: 

38.737.066,87 

5.277 .312,42 

4.500.000,-

3.731.782.2~ 

272.641.107 ,38 
- -

Sermaye; 

lhtiv"ı ııkçesi : 

Tedavüldeki banknotlar 

Deruhte edilen ~varkı na 
Kanunun 6 ve 8 inci madde 

ktiye 
teri. 
ndan ne tevfikan hazine tarafı 

vaki tediyal 
Deruhte edilen evrakı na ktive 
baki vesi 
Karşılığı tamamen altm ol arak 

n iHiveten tedavüle vazedile 
Reeskont mukabili itavete n te· 

d:ıv\ilP V;t7'Pcli1,.n 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdab 
Altına tahvili kabil dövizleı 
Diğer dövizler ve alacaklı 

klirinf' h:ıkiyeleri 

:Mumelif: 

5 ~UBAT 1~:.; CARŞAMBA 

havuzu 

ya içinde yiizden görünen bir yüzgeç , 

sağda au altında yüzüş.) Aşıığıcfo , 

aolda havuzun umumi görünü~ii, sac; 
da ha.uzun kontrol pencereıııi. 

Pa~if 

Lira Lira 

ıs.000.000. 

UY26.756.6 

158. 7 48.563,-

11.327.785,-

147.420.778,-

18.000.000,-

6.000.000,- 171.420.778,-

13.398.902.4 .. 

1.626.782,30 

17.868.079,13 
19.494.861,4~ 

52.299.808,Sf 

272 641.107,Jö 

veırun 
Dün aktam türk reaaaınları Kief'e 

hareket etmitlerdir. Türk resim sergisı. 
5 "'~tta Kief'de açılacaktır. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi % St/1 - Altın üzerine avans% 41/ 2 
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1"'iirkiye Ziraat 
Bankasından ! 

ULUS SAYF'A 7 
S5E& 2i2E!S! Ü r:!l -

Kuruluı 

1891 U Y .l N J ~ Serveti fUnun 

·"' · Y verine çılıaı 
44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenin Ankara'de satış yeri A K B A Kitapevidir. Se· 

.,. nelik abone 10 lira. Savısı ıo kuruş 

ANKARA BELEDiYESİ 
Su işleri Direktörliiğ ünden: 

Bankamız Bursa Şubesi icin ahnaca.k mobilya kapalı 
1~rfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye iştirak şartlan 
Junlardır. 

ı - Teklif mektubu (müddet zikredilmelidır) 
2 - 'o yedibuçuk muvakkat teminat akçesi 
3 - AsO'ari yirmi bin liralık bir isi defaten ve mukem-

Cunıurbaşkanlığı Filarnıonil{ Or
kestrası Şefliğiııden: 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere Piy;ıno, 
Keman, Vıyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet, Fage, 
Korno,. Trompet, Trombon, Tuba, Alto, S;ı,ksafon, Tenor Saksafon, 
Akoedıyon, Caz baterisi sazları çalanların, 7-3-936 cumartesi günü 
saat 10 dan 17 ye kadar İstnahul Galatasar<.y Liı;csinde sınavları 
yapıl.acağınd~n bu sazlar: çok iyi bir surette çalabilen Artistlerin 
kendı cnsturumanları ile birlikte ~ınav komisvonuna birer ditek~e 

Ankara belediyeei au i§leri direktörlüğü için açık eksiltme ile 
9 kalemde 32 parça mobile, döşemem~ muşamba ve saire satın alı.. 
na~ktır. Bunların oranlanmış tüm tutarı 1300 lira ve muvakkat 
temın;ı.tı 9_7 lir;& 5~ kuruştur. 1stekli1er şartnameyi İtfaiye meyda· 
?ında s~ ışlerı dırektörlUğünde görebilirler. Bunlar bir istekliye 
Jhale edıleceği gibi ayn ayrı isteklilere de verilebilir. Eksiltmesi ıı. 
? .. 936 sah gunU aaat 15 de İtfaiye meydanında su işleri direktörlü· 
ğünde olacaktır. (205) J-348 

,rıclen yap~ış olduğuna dair şaya~J kab ıl. vesika. . . 
4 - Bu ise ait şartname ve saıre beş lıra mukabılınde 

Ankar~ da Umum Müdürlükten Ye İstan ul Ziraat Banka· 

mdan tedarik edilmelidir. 
Teklifler 17. Subat. 936 saat 16 ya kadar leva7ım Miı-

durlüğiine verilmelidir. 

1-403 

Banka tercih hakkını 
muhafaza eder 

Hariciye '' ek~aletiııcr en : 
Vekalttimi:z kütıiphanesı ic;in 5aun alınacak < cn~.bi dılin<l< muh

tı lsf kitapların tahmin bedeli 1700 lira olup 20. •ub~t 1936 per~em· 
t~ günü :saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 

Ahnat:ak kitapların muvakkat teminatı 1Z7 hra ~O kuruştur. Bun· 
1riT2. aid li!iteler satın a1ma komi yomından almabılır. (232) 1--41)2 

l\IUHA8EBE MEMURU 
Al.ılNACAK 

-

l\'laclen Tetkil ,-e Aran1a Enstitii · 

siindeıı: 
ı. _ Enr.tiriimüz Genel Muha~be Scrv)sir.e ı;maçla l·t~ mtmur 

"'lmalaktır. 2. _ Alrnacak memura smaçta gosu:recegı y rarlıg<1 gort J•iO-

llSU liraya kadar ücret verilecektir. 
Aranılan şartlar şunlardır: 
a • Türk olmak. 
b _ En az bir lise veya ınuadih mdrttpten meıun o}m. k., 

' • Yaşı 23 • 35 arasında olmak. 
d _ Ecnebi dili (bilhassa AJmanc<ı) oılrnltr üstun tutulacaktır. 
t: • Askerlikle alakası olmamak 
:f. Muhasebe işlerinde en az üç sene tt'c.ru~cs1 bulunma.k, 
g • lmtihan derecesi için gıi2cl yaz1 ve mtızam pen erlık razarı 

1tihare alınacaktır. 
h • Dilckcesinde hakkında maliimat .. Jmabilı..ctk iki rt !erans 

l'.ostermck. 
3. - Milsabaka imtihanı Ankarad~ 1 ş batt paz. rtesi glınü 

yapılacaktır. 
4. - lmtihanda muvaffak o1upta arı.g. )t t dilen syar 'bilahare 

tnstıtumiızün tensihi ile hudutlanmır dahilmde erhangi \'lır m.a.. 
den c;ah .. sında çalışmayı teahhiıt tdecekt'r. 

5. - Smaç sorgulan: 
a - Ticari hesap, 
b • Usulü defteri, 
t - İktısadi umumi malumat 
tl. Lisan. 
7. - İstcklilrin nufus cüzdanı, hiisniıh2.l varakası, mckttp şclı .... 

4lt:tnamesi veya onların tasdikli suretıerıy1e ~ kıta fotoğraf ve sim
dıye kadar ç~hştrklan yerlerden ııldrklan oonservislerle, dilekçe
Jerinı en geç 8 şubat cumartesi guniı ak~:ıınmcı kı-ıdar Enstıtu Genel 
Direktörlüğü adresile göndc:rmeleri •·tya bizzat getirmeleri ve mı.i
r.ahaka imtihar.ına girebileceklerin. numanılı kartlarını almak uzere 
~ ~ubat cumartesi günü enstıtilye müracaat etme lt:ri. (l 73) l-326 

Eski gümüş mPCidiye ve aksamının beş 
şubat bin dokuz ~rüz otuz altr tarihinden \

tiberen her hanı!' bir kıymetle mübadele 
kul-·vasıtası olarak kullanılamıyacağı ve 

lanmak isteyenler 2257 numarah kanun ile 
tayin edilen şekilde cezalandırılacağı ilan 
olunur. (219) 

l\t.\RM4ı\.R~ ·ıs .. V BAHRi 
KOMlJ1,ANJ.J(;J 

Satınalma komisyonu reisliğinden: 
Tahmin bedeli M. Teminat 

Cinsi Kilosu Li. Ku. Li. Ku Eksıltıne şekli gun saat 
Sığır Etı 30 000 6600 oo •95 00 Kapalı zarf 12-2·93f ıs 
Koyun Etı 15 000 5250 00 393 75 ., ,, ,, 
Kuzu Eti 20 000 560-0 00 '20 00 ,, ,, ,, ,, 

Yukarda yazılı erzakın hizasında gör.terilen tarihde lzmittc 
Tusane kapısında Üsı;ü Bahri satm alma komisyonunda bir eksilt· 
mede ve bir şartname dahilinde yapılacaktır. Buna ait şartname ko· 
misyonun Reisliğinden bedelsiz alınabilir. İsteklilerin teklif ınek· 
tuplarını ve kanuni belgelerini aynı gün eksiltme saatından oir sa. 
at evveline kadar Komisyon Reisliğine \•ermeleri (194) 1-333 

~nl{ara Ceza evi l\lüdiirlüğündeıı: 
Ankara ceza evinin 21-12-935 tarihinden 31-5-936 t .. rihıne k'

daı (beş) ay (10) günlük ekmek ihtiyrıcı için 21.l-93tJ tarıhınde 
~ılan kapalı zarf usulile Münakasaya bir istekli .zuhur ( tmiş iS<; 
de teklif edilen fiat komisyonca yük~ek görülerek mezkur ekme· 
iin aynı şerait altında ve yukarda yazılı tarihten itibaren 11 gün 
2arfmda pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. 

Taliplerin (1457) füa (22) kuruş teminatı muvakkate akc:cti 
veya banka mektubu ile birlikte htr gün saat 15 te Ankar ... Cumhu-
7iytt müddei umumiliği odasında mlitestkkil komisyona ve §Craiti 
anlamak üzere Cebecide hapisar.e milcbrluğunt rnürac.aatlan Han 
o1unıır. (155) l-313 

i e başvurmaları. (142) 1-296 

Ankara şehri 
İcme Su l{omisvonnntln: 
~ . 

l - Ar. lfilrada Sankısla cİ\•arındaki fibıre binası ile Keçiören 
arasında boru döşemesi işi ve bu hatta muktazi 11u borusu, tulumba 
ve motorlerin tedariki, ve Keçiörende bir su deposu in~ası kapalı 
zarf usuliyl; ~bilt~ye konmuştur. 

2 -. Bu ışın keşıf ocdeli (terfi bomları font olduğuna nazaran) 
66808 lm 57 kuru§. (Çelik olduğuna nazaran) 58!133 lira 47 kuruş-
tur. 
. 3 .- İstekHler bu işe ait fenni ve münakasa şartnamelerini pro
;elerı ve mukavele projesini ve boıu tedaril!ine ait listı:lerlP. sair 
evrakJ 3 li:ra 35 kuruş mukabi1inde Ankarada içm-; su komisyonu 
muhasebt:sinden alabilirler. 

4 - Eıı:siltme kapalı zarfla 12-3·936 t<.rihine rastlıyan perşembe 
gıinü saat 15 de Ankarada Anafartalar taddesindeki Vehbi Koç 
Apartımamnın 3 tindi katında içme suyu komisyonu dairesinde ya· 
pılacaktır. 

5 - TtklH mektupları ihale tarihi olan 12·3-936 perşembe gü· 
nu saat 14 de kadar Ankarada içme su komiııycmuna makbuz mu. 
kabilinde -..:erilmiş bulunacaktır. 
. 6 - h~tiı:lilerin isbu eksiltmeye iştırak edebilmesi için 4600 
lı~alrk muvakkat teminatla münakasa şartnamesindt. yazıldrğı veç· 
lul~ bu gıbı işl~ri ~artık1annı gösterir ft.nnt ehliyetnamelerinı 
teklıf mckrunlerıle bırlikte vermeleri ~art•ır. (149) 1-297 

Ankara sehri 
re. 

İçn1e Su Konıisyonu ııdaıı: 
1 - Ankarada Sarıkışla cıvarmda.kii fılitre 'binası ile Etlik ara

f.ında boru doşı•mesi ı~i ve bu hatta mukta:ıi su borusu tedariki ve 
Etlikde b r eu deposu ınşası kapalı zarf usuJiyle eksiltmeye kon-
muştur. 

2 - Bu işin keşif ot.deli (terfi boruları font olduğuna nazaran) 
0:.6864 lira 6S kuruş. (Çelik olduğuna naz.aran) 39609 Jira 77 kuruş
tur. 
. 3 .- 1ste~diler bu i~e. a~t .fenni ve mun~asa şartnamelerini pro. 
;elerı \•e mukavele proJeSJTll ve boru ttdarikine ait listelerle Wr 
evrakı 3 lira 35 kuruş mukabilinde Ankarada içme su komisyonu 
muhasebesinden alabilirler. 

-

. ~. - Eksilnne kapalı zarfla 12.3-936 tarihine rastbyan perışernbe 
gunu saat 15 de ~n~~rada An~fartalar caddesindeki Vehbi Koç 
Apartımanmm 3 uncu katında ıçme suyu komiııyonu dairuinde ya· 
pxlacakur. 

. 5 - T tklif mektuplan ihal~ tarihi olan 12·3-936 perşembe gü· 
m; saat 14 de kadar Ankarc;.da ıçme su komisyonuna makbuz mu. 
kabilinqe \.·erilmiş bulunacaktır. 
• 6 - İstt~lilerin i?bu ek~i~~eye iştirak edebeilme&i için 3515 
lır.alık m~v:"'ıckat ~emmatla munak~~ ~~tnamesinde yazıldığı veç· 
nıle bu gıoı ışlen yaptıklarını gosterır fe-nni ehliyetnamelerini 

tt:i{lif mckrun)arivle birlikte vermeleri sarttır. (150) 1-298 

Giimrük \'e fnhisaıwlar 
Vekaletinden 

1 - Giunıiık ve 1n?is.arıar Ve~2le~i Muhasebe Müdürlüğü bina
ı;ında yaptırılacak sabıt rafların ımalı pazarlığa konmuştur 

ı - Pazarlık 7-2-1936 cuma gilnü saat 14 te Vek5.1ette .kurula· 
cak satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 1şin tahmin edilen bedeli (1.020) lir~dır. 
4 ~ İstekl~lerin belli gün ve 5;_<1attrn evvel (76) lira 50 kuruşluk 

muvakkat tcmınat paralarını Vekalet veznesine yatırarak 1 aıld 
makbuzlarla ikinci maddede yazılı gün ve c.aatte kom' a dac h arı 
bulunmalar;. ~ ı&yon a azır 

5 - Bu işe ait şartnamder Vekalet Levazım M"d"" r·- .. d h 
gün görülebilir. (146) 1-263 u ur ugun e er 

. Jan<larma ~en~ı l{omutanlığı An
kara Satınalma Komisyonundan: 

- J;ı:ıdarma ihtiy2cı için eldeki vasıflar v 

m<.ne lıak? yazlık elbiselik kumaş eksiltmey ınka uylgun (
6

S.OOO) 
... B' ı k lb" l' e onu muştur - ır metre yaz ı e ıse ık kumaşa (48) k d v • b' il mis ·ık · · 40) 1• uruş eger ıç • 

• 1 temınat bedeh (23 ıra. kapalı za.rf k 'lt · 17 2 936 
Paza te 

. .. .. ( 15) d 1 c sı mess .. 
ı sı gıınu saat ~ e yapı acaktır 

_ 3~ Yazlık. elbiselik kumaşın şartnamesi (156) kuru kar rlı-
gınd4 Ankara Jandarma genel komutanhgw 1 kur ~ d k~ k ş · 
yondan alınabilir. agrn a ı omıs-

4 - Eksiltımye ginnek istevenlerin şartnam d l b ı ·ık · · e e yazı ı e ge 
ve ı tem.nat vezne makbuzu veya banka me'-t b · · d b ı d ı k . . " u u ıçın e u un· 

usu aca tekhf mektuplarını eksıltme vaktı'nd"n b' t ı· k d k • . ... ır saa eve me 
a ar omıcyona vermış olmaları. (208) 1_ 372 

Ankara Belediye ReisliITTııden: 
Şehirde r.akil vaMtaları cadde ve sokak! ~ 

kip ttmeğt mecburdurlar Aksi hald h k arın sagtaraflarını ta-
l 

· e are et eden rır.för ve b cı ar tecziye ed>1eceklerdir. (25i) Y":., ara a· 1-442 

Anl{ara Belediyesi Su lş1eri 
Direl{törlii~ndeıı : 

'-

1 - Su İ$lcri direktörlüğü için biri 100. diğl'ri 150 ınmı Jik iki 
tane voltman an sayKısı ıatın alınacaktır. 

.. 2 -:-. İstekliltr bıı işe aid şartnameyi su işleri direktörliii'ündc 
gorenıhrlc:r. · 

3 - Bunlann oranlanmıs tüm tutan 585 liradır. Muvakloıt temi-
natı 41 lira 87 kurştur. · 

. 4 - Eksi!tme 18.2.936 da saat 15 de İtfaiye meydar •• nda su isleri 
dırcktörlfü!ünde olacaktır. (230) 1-393 · 

Ankara Belediyesi Su işleri 
:;> 

Direl{törlü~irıdPn : 
1 - Slt işleri direktörlügü için 6 ton külce kur~un ve 1700 kilo 

salmastra açık cksıltme ile satın alınacaktır.~ 
.. 2 -:-. 1steldi1er bu işe aid şartnameyi Su işleri direktörlüği.inde 

gorebılırler. 
. 3 - Bu~ıarm oranlanmış tüın tutarı 2162 liradır. Muvukat te· 

mınatı 152 Iıradır. 
.. 4:: Eksiltme 12.2.936 günü s-acıt 15 de belediye su isleri direk-

tor1Ugunde olacaktır. (231) t-394 

l{ara•·ahey Harası l\'lüdürlü~inden: 
Haranın 1smetpaııa mevkiinde (Vü:;: Hektar) Çeltik ortaklama -

ıı.ı 11 şubat 936 aalı günü saat on be~ uzatılmıstır. Teminatı mu. 
ikkate olarak (üç vüz) lira alınacaktır. fsteklıleri $artnamelerini 
sta~bul, ~una Baytar Müdürlüklerinden alabilirler. Taliplerin 
temınatlarıvle birlikte ihale günü Harada bulunmaları ilan olunur. 

(181) 1-307 

Açık eksiltme ilanı: 

İnönü Şarha)rlı~nd an : 
1 - Takriben 8-0-100 hektar kadar olan İnönü ka~abnııının t/500, 

l/1000 ve 1/2000 mıkyasında haritası yapılacaktır. 
2 - Bu iş üzerinde müstakbel planı da yapılacaktır. 
3 - Hududları şartnamesinde gösterilmiş olup dC\rtte üçü kas~. 

ba dahili ve birisi de tarla ve bahçeliktir. ., 
4 - Ayrıca bu işe dahil ve tal~rihen kasabaya iki bin metre mesa

fede bulunan (Martlı Başı) namındaki su yolunun 1/ 2000 ve t/200 
mıkyasında planı da yapılacaktır. 
• 5 - Muhammen bedeli 1550 lira olup 800 lirası hini ih.ıleden "e 
·~~ baş~a~hktan ~ç gün so~r? ve geriye kal~n mıkı.lar da :\936 uray 
budsesının tanzım ve tasdıkınden sonra verılecektir. 

6 - Münakasa müddeti 29/2. inci kanun 1936 çarşamba günün
den başlamak ve 12 şubat 1936 çarıpmba günti saat 14.30 kadar ol
mak Ü.zere on beş gündür. 

7 - Muvakkat teminat akçesi 116 lira 25 kuruştur. 
8 - 2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde münakasaya ışti· 

r~k etmek isteyen taliplerin şimdiye kadar bu gibi işleri muvaffa. 
kıyetle başarını§ olduklarına ve yapmış oldukları haritaların aid 
bu1u!1~u.kları makam~ar tarafından tasdik eclilmiş olıhıii;tına dair 
vesaıkı ıbraz etmelerı mecbur1dir. 

9 - ;su bahta. fazla malu_,ınat almak ve şartname ahkamını ög
renmek ısteyenlenn şarbaylıgd müracaat etmeleri ilan olunur. 

(261) 1--415 

istatistik (;t~neJ Direk törlüITTi 
~ 

Eksiltme komisyonundan: 
t. - ~2 .f~rma 9~8 li~a .bedel tahmin olunan 1935 stne-,i ikincı 

ktıım hancı tıcaret ıstatıııtık yıllığının 300 adet baskıs 
2. - 2.3 fo~a 728 lira. bedel tahmin olunan 1935 ~nesi 3 ünci.i 

kııım harıci Tıcaret İstatıstik yıllığının 300 adet baskısı 
3d. - 4_3~ f~rma 12673 lira bedel tahmin olunan 1936 ikinci kli· 

nun an bırıncıkinun sonun k d ,.1 . . . a a ar v r senelık hanci Tıcaret ayhk 
me~~uası:n~f he~ ay 301}.400 adetlik baskıları ayrı ayrı kapah zart 
u~u .~ e e 51 tmege çıkarılmıstır. Eksiltme 17 şubat 1936 pa:zartc!lİ 
gu;:.~. saaEtkl~,50 dedir. Şartnameler Komisyon Kfttipliğinden ist~
~e. ı 1:· ' sıltmesine girecekler 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar 
~ıresınde .. muayyen günde eksiltmeden bir aaat evveline kadar 

;nıkdarı gostenlen muvakkat teminat vesikalariyle teklif mektup. 
,:rınr Ge~nel Direktörlükte toplanacak olan eksiltme komisyonu 
ıı>aşkanlrgına vermeleri lazımdır. 

4. - Eser1er Ankarada basdacaktır. (133) 1-262 

Hariciye Veka1etindeıı: 
. Hariciye. vekaletinde 11 inci dereceden mevcut münhal nıemu. 

nyetlere tahmatnamesine tevfikan müsabaka ile memur alınacaktır 
. Müsabaka imtihanı 17 şubat 936 pazartesi günü saat 10 da Hari: 

cıye vekaletinde yapılacaktır. 
Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4 üncü 

~addesindekilerden başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmal 
lazımdır: arı 

~ukuk, Mül~iye, yıumu Siyasiye, İktısadiye ve İçtimaiye-;; 
Fakulte derece11ındek1 yükllek ticaret mekteplerı' veya h · · 

ı -· ·ı "k arıcı ye mes egı ı e alcı ası bulunan mümasil yüksek mekteplerden b" · .1 
mezun olmak: ırınuen 

Müsabaka irutihanı şöyledir: 

1. - Hukuku medeniye, hukuku düvel, hukuku hususi ·er · 
vel ,ıktısad, maliye ve tarihi &iyaai ( 1815 den zamanım } k 

1 

1dii
hakkında tahriri ve şifahi sualler. ı.za al ar) 

2 - Tü.~kçe ve fra?sızcadan tahrir ve terceme. 
3 - Musabakada üssU miz<Jnı doldurmak şartiyle en fazlıı mı. 

mara alanlar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde franııızcadan maada bir ecnebi J' f 

sebebi riiçhandır. ısanına vu ( 1 

Taliplerin mektep şehadetnameleri aske l'k . 
hal ve sıhat şehadetnameleri ile hüvi;et ü r ~ vcsıKcıları, hu~ u 
iatida ile 1.2.936 akşamına kad A c ~ an~ vera 'IUrefüı. 
tevdi eyleme1eri ve l?.2

1936 
;u vekal~t ~~t .. ışlerı daıresı ıı;etı 

b b 1 
1 

• • pazartesı gunu Aftokarada vd: '! 
azır u unma arı dan olunur. (110) 1-2,~ 




