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BiYfK DA 

Bugün şehrimizi şereflendiren 
Atatürke Basbakanımız da ..., 

refakat ediyoı 
iı;taııhul. J O Cl'Pl•·foıı) - Cıı· 

nıur Ht"i"i laliirk hugiin aat 

17.10 da lımm-.i lrPuh·riyl(• An

karH\R hart·kt'I t•lliJt•r. l hı Ön

dt4r, 1) ı~ Rakam B. R ii~t ii 

ı·aı;, Ekonomi Bakımı B. Ct•lal 

Ba) ar. nu-lmı-;lar. \ ali. Kolorrlu 

Kumanclam. ista"') onu '(' (•trafı-

111 dolclurau halk ~alabalrğmm 

\'İİr~kten kopan alkı~larJ ilt• u-
" 
ğurlanmı~ ',. 'ila) t'l lu1th1thıua 

kadar Vali \C' Kolordu Kuman

dum tarafııulun tt·~) i c·d ilmi-:l•·r

(lir. <.:umm· Rt•isimizt· Ba~hakan 

t .. met lnönii. I<· Bakanı Siikrii . ~ 

Ka)a. Trak)a Gc·nd En.,.pckt(;-

rii (;t•ıwral Kftzuu Dirik rt·fakat 

elnH'ktc•clir. Ekonomi Hakanı R. 

~lal na, ar lıir iki p;iin el aha ls
lıuıhul 'da kaldıktan sonra An
kaı·a'va tlünt•<•t•ktir. 

Kamutay bugün toplanıyor 
Bayramdan önce kıt tatili yapan Kamutay bugün toplanblarına 

bqlıyacaktı:-. Gündem'de memurlar kanununun bazı maddeleri ile 
t 777Nyıb kanunun 3 üncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
projeıinin ikinci göriitülmesi vardır. 

H('fbeıl.-e 

SER(; t DE 
F. R. ATAY 

Basın Umum Müdürlüğünün 
fotograf sergisini dolaıanlar, yal
nız fotografçılığın sanatlar arau
na geçtiğini anlamakla kalma~ı~ 
lar: kendi Türkiyelerini daha ıyı 
tanımak fırsatını da buldular. 
Küçük Asya, tarih, tabiat ve haya
tını, velev en küçük kiğıdlar üze
rinde, iki dıvara ıığdırmağa na
ııl imkin olabilir? Fakat, hudud
ları içinde, bu iki dı•ar üstünde 
gördüğünüz tarih ve tabiatin onda 
hiri bile olmayan memleketler 
saymakla tükenmez. Küçük Asya
nın haznesi bu fotograflarda gör
düklerimizle değil, hatta bugün 
toprak üstünde yaşamakta ?lan
larla da ölçülmez. Yurdun bırçok 
yerlerinde her kazma bir hazine
ye dokunmaktadır. 

Bu memleket iklim ve tabiat 
değitimleri ile bir kıta, tarihi ile, 
en eski dünyadan yeni zamanlara 
doğru, hayat ve hareket fasılası 
vermeksizin yürüyegelen bir a
lemdir. İnsanları raylar veya sağ
lam şoseler üstünde gezdirebildi
ğiniz, vardıkları yerlerde, rahat, 
fakat hatta küçücük kamp bara
kalarında oturtabildiğiniz, ve ye
ni hayat muhiti ruhlandığı ve ha
reketlendiği zaman, Küçük Asya, 
şüphesiz, insanlar akınına uğrıya.
caktır. Her tarafta parça parça 
duran bu tarih ve tabiat anıdları 
ardsında birlik ve ahengi, Kema
lizm medeniyeti kuracaktır. 

Yeni anJa~malaı· 

Alman - İtalyan hukuk 
anlaşması 

Roma, 10 (A.A.) - Dün B. 
Musolini ve Almanyanın Roma ~1-
cisi, medeni hukuk ve ticari hu
kuk meselelerindeki mahkeme 
kararlarının karşılıklı olarak ta
nınması ve infazı hakkında bir 
alman - İtalyan anlaşmasını imza 
etmitlerdir. 

SOVYET - FRANSIZ 
kolipostal anlaşması 
Moskova, 10 (A.A.) - Dün 

B. Litvinof ile fransız büyük elçi
si, Fransa ile Sovyet Rusya ara
sında kolipostal teatisi hakkında 
bir anlaşma imzalamışlardır. 

1 -Son lıaberler Ü<:ü ttcü 

1 saiJıfamızdadır. f 
! 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR Hen·erde 5 1 ı 

IJoliarno ])aktı ııı imzalayanlaı· 

PEJlSJ~l\tBE ' 7E 1'1iIJI~E1,IJ~It CE 1iYE1,i . J(ii{·üktı~~yada 
lJ J/ll il lŞ •• J(O rSEYi CU:\JA Gir r 

Yeni 7 urkiye hakkuıda birçolt 
medihler duJarı avrupalı, ya To
ru laru doğru gitmek yahud An
karaya r;elmek İçm ak~am ekıpre
sine bindiği zaman, şüphesiz de
ı·in bit mernk du}1maktadır. O ak
şam lohanta • vagonun yemekleri 
bozuk d,•ğil e. belki gtiz.el bir ru
ya da göı ecektir. F ahat onu, on 
beş senedenberi Anadolu kerpiç 
kabartı/arının en hazinleri karıı
sında uyanmaktan bir tiirlü kurta
ramadık. 

Londrada toplanacak 
İngiliz kabinesinin f ev kala de toplantısı 

Pari.s, 10 (A.A.) - Bugün saat 
10.30 da dış işleri bakanlığı binasın· 
da Lokarno devletleri arasındaki mü
zakerelere başlanmıştır. 

Dört memleketin, bu müzakerele· 
re iştirak eden delegeleri şunlardır: 

Belçika: 

Başbakan ve dış işleri bakanı B. 
Van Zeeland, Belcikanın Paris büyük 
elçisi, dış ışleri bakanlığı sıyasal iş. 

ler dairesi f!enel direktörü, dış işleri 
bakanlığı hususi kalem direktörü, 
dış işleri bakanlığı hukuk müşaviri, 
ba ~b kanın hususi sekreteri. 

Büyük Britanya: 

Dış işleri bakanı B. Eden, mührü
has bakanı Lord Halifax, BiiyÜk Bri
tanya'nın Pnris biiyü k elçisi, dış işle
ri hRkanlı ih ~arbi Avrupa isleri daire· 

si genel direktörü, dış işleri bakanlı
ğı milletler cemiyeti dairesi genel di· 
rektörü, hukuk müşaviri, B. Edenin 
hususi kalem direktör Ü ve hususi ııek. 
re teri. 

İtalya: 

İtalyanın Paris büyük elçisi B. 
Cerruti ve Paris büyük elçiliği müste
şarı. 

Fransa: 
Dış işleri bakanı B. Flanden, dev

let bakanı B. Pot Bonkur, dış ifleri ba
kanlığ ı genel sekreteri B. Lejer, drt 
iııleri bakanlığı 111yasal işler daireııi 

genel dierktörü 8. Bargetan, dıf işle
ri bakanlığı hususi kalem direktörü. 

Bugün öğle Üzeri delegeler şerefi
ne bir ziyafet verilmiftİr. 

( Sonu 3. üncü sayfada) 

HARBi 

Bir İngiliz muharriri diyor ki: 
''Türkler soluk ve yorgundurlar. 
Çünkü soluk ve yorgun topraklar 
üzerinde yaıarlar." Bu İngiliz Tür
kiyenin genİf ormcınlıklarını, akar 
ıularını, eııiz kıyılarını görmemif 
olıa gerektir. Fakat Sincanlröy ve 
Malıköy hakikaten •oluk ve yor
gundur/ar. 

İta]yanlar ilerliyorlar 

Polatlı bahçelerini ağaçlat
mak ve kaıabanın bir köıeainde 
bir korucuk yapmak güç değildir. 
Fakat ondan Eti mesuda varınca
ya kadar görünen köyleri, müte. 
ahhidlere ••marlıayrak değil, tui
la veya betondan değil, fakat g• 
ne •ıvanabilir c.ıe badana tutar kıy. 
mıklı kerpiçten köylülerin kendi
lerine yaptırmak, evleri bir araya 
toplamak, birer küçük meyva balt
çe•İ •ardırmak, belki ha lıöyiin 
bir kenarına küçücük bir a/uuya 
köıeıi yapmak la1amdır. Sciy ue 
köyde bulunan herıey köyl;;l.,. ta
rafından, köyde bulunan maluma 
laülrümet ltıralından temin ol.,.._ 
ralr, - Almanyanın .,. soıntatl.,._ 
da amele evleri gruplarını amele 
gruplarına yaphrdıfı ıibi · 6U Je 
bu •uretle ucuz, kolay bir İrtffl 
tecrübeıinde bulunmuı oluruz. 

Hah~~l~ı· veni taarruza µ·eçmek içiıı 
ya~mur m~v~iminin soııunu l•ckliyor)ar 

Londra, 10 (A. A.) - Röyterin 
harp muhabiri bildiriyor: 

f talyanlann ateşi kestikleri hak
kındaki haberlerin aslı olmadığı an
laıılmP.ktadır. Zira temizleme hare
keti T embien 'de ve T akazz~ nehri-
nin simalinde dün de devam etmİf· 
tir v~ Eritre kaynakları ltalyan ileri 
müfrezelerinin Aşangi gölü istika
metinde ilerlemeğe devam ettikleri
ni bildirmektedir. 

İtalyan uçakları dün Sidano için
de bazı yerlere bombalar atmıılar
dır. Diğer bir uçak Cibuti şimendö
f eri istikametinde uçmuf, fakat hat
ta varmadan cenuba doğru tekrar 
yol almıştır. 

AGAÇ 
SAN'AT, FiKiR, AKSiYON 

Alfabe sırasiyle Abdülhak Şinasi, 

Ahmed Hamdi, Ahmed Kutsi, Bür
han Toprak, Ertuğrul Muhsin, Fik· 
ret Adil, Hilmi Ziya, t. Galip, Mus· 
tafa $ekip, Necib Fazıl, Peyami Sa
fa, Sabahattin Ali, Sabahattin Rab· 

mi, Suut Kemal ve daha 18 arkada lan 
Bu yeni dergiyi: 

14 Mart Cumartesi 
ve iter Cumartesi 

bckliy<'ceksinİ 7. ---•• 

Röyterin Desaie' deki muhabiri, 
ltalyanlann Koram'ı itıal ettikleri 
haberinin doğru olmadığını bildiri
yor. 

ltalyanlar Amba - Alagi'nin tam 
cenubunda ve Koram'a takriben 50 
kilometre mesafede bulunan Parmi
de bulunuyorlar. 

Habe, mahfilleri, habet kıtaları
nın Amba • Alagi'nin cenubundaki 
vadide yeni hatlarda birleterek ve 
İtalyan ileri hareketini durdurdukla
rını bildiriyorlar. Habeş kıtaları yağ· 
mur mevsimine kadar bu hatlarda 
kalarak İtalyan münakale hatlarını 
geçilmez hale getirmeği ümit etmek-

(Sonu 3 . Üncü sayfada) 

Türlıiyenin, köylerine lıatlar, . 
on on bet yıl içinde bayınJınlmiı
mlf olmaaından fiipheaz hiç me-
11ul değiliz. Hiç lrimıenin alılına ti• 
böyle bir düıünce welmez. AnccaJr 
bQflamıf olduğumuz büyülı bayın
-lırlık hareketinin illı örneklerini. 
yol icabı, clıf memleketlerden Tiir
kiyeye gelenlerin illı görtlülJeri 
yerlerde kendilerine ıöıtermelıte 
hir laycla vaı·Jır. • • 

"lJltı~ ,, un Dil Yazıl~rı 

Güne --Dil 
rl"' • • .• rr·· k eoı-ısnıe {.?;ore 1119 

-

Ek ·· Zamir l~riı1 
iV. 

di1ind~ki 

analizi 

Si r Şimdiki bu ( ıin) in etimolojik 

r analizini tetkik edelim: 
(Sonu 2. inci aaylatla) Bu sözü - hem bir hüküm, hem 

de bir şahıs gösterdiğine nazaran 
tanı bir kelime olarak alabiliriz. 
Bu takdirde kelimenin etimolojik 
şekli şu olur. 

I. 
(J) (2) ( 3) 

{iğ + is + in) 

Bu şekille ( ıen) şahıs zamirinin 
etimolojik şekli olan 

(J) (2) (3) 

eğ" +es en 

arasında hiç bir fark yoktur. 
Demek oluyor ki kelime sonla

rına ek olarak gelen ve ikinci müf
ret şahsa delalet eden basit (in)l I 
ve mürekkep (sin) ekleri hep 
(sen) sah ıs zamirinden doğmus· 
tur. ~ • ( 

~ ~ 

Hepsini, eski eserlerden eksik 
veya tamam ne kalmışsa hepsini, 
Ve tabiat güzelliklerini , ormanla
tı, ve pitoreskleri yeni tahribler
Jen koruyacağız; ve onları hazin
le~tiren geri ve yoksul manzarala- AlemJar barajının gôrünÜfÜ 

Eski yazılarda ve Şark lehçele- 1 
rinde ( ge~irsin) yerine ( gelürıen) Fı~~rklarımı:z;ın yeni. ihraç ~i=amnc:.-11.: 
yolundakı kullanışlar da bunun , sını Bakanlar M~dm a 1 • .. rmış.ır. 

(Sonu 5. İnci sayfada) "Konya ovaaının sulanma İfİ" bOflılıtlı yazımızı befİnct sayfada olruyanu.t böyle olduğunu gösterir. (Y a.:ısı 2. inci saylamı::da) 



~A)'fA 2 

Ulus,, un Dil Yazıları 
<•-. ı. iJKi -yl.J•) 

(J) lj: Ana köktür. "Esas" an
laımnadır. Burada doğrudan doi
n.ya "e6o" yu gö.terir. 

(2) l•: (E~o) dan old'*ça u
ıaak bir sahada tecelli eden bir Mi
je veya objeye delalet eder. 

(.1) in: Burada (ego) nun ya
lun muhitni gösterir ki bununla 
oldukça 'uzak ( •) ıabasmdaki •Ü· 
jenin (ego) ya yakın geldiğini an
lamış oluruz. Lakin kelimede ma
nayı tamamlıyan unsur eksiktir. 
Sondal<i ( n) konsonunun ( nğ) 
tekline konma.siyle bir: 

_..rrer olarak vukuunu 16Me
ren bir sö:ıdür. 

(4) li: Fonetik icabı (i•) şek
lini alan bu eleman, alelıtlak ha
reketi müspet ve mukarrer olarak 
icra eden aüjeyi, yani 1&h11 ıöste
re2'1 prenıipal bir elemandır. Ma
nası doğrudan doğruya (ego) dur. 
Nitekim ( ğ) yerine ( m) alınarak 
(gelirim) dediğimiz zaman hü
küm doğrudan doğruya söz söyli
yene atfedilmiş olur. Lakin bura
da i!İ yapan (ego) değildir: Onu: 

( 5) in: elemanı gösterir ve hük
mü (ego) ya bitişik sahada, söz 
söyliyen kimsenin karşısında ve 
yakınında bulunan bir başka sü
jeye İzafe eder. 

ULUS 11 I\' ~T 1936 C . ı 

HABERLE 
ISTANBUL TELEFONLARI: 1 

B. Tevfik Rüştü Aras 
İstanbul, 10 - Dıı Bakanı B. 

Tevfik Rü~tü Aras bugün Cenev-· 
reye hareket etli. 

Edebiyat Fakültesinde 
tayinler 

Bayındırlıl{ Rakaııı 
umum direk.törii 

Bayındır
lık Bakanı !l'l< 

Ali Cetinka
ya dÜn lstan
buldan ~eh
rımıze gel
miştir. 

ve Eıuuivcı.l _, 

sehrinıizdc 
' 

(4) iğ: ilave edilirse mana ta
mam olmuş ve kelime isimlenmi9 
olur. Bu halde (•İn) İn tam etimo
lojik ~li: Eg el r ir ıg in egeliri-

ğin) sözünde başvokal düşerek 
ve ( 4) Üncü elemanın vokali düı
mekle beraber vokalıiz kalan kon
ıonu da ( •) ye çevrilerek kelime 
''gelir•in" !eklini almıştır. Mana
" ''alelıtlak bir hareketin egoya 
bitİfİlc sahadaki süje tarafından 
müspet olarak İcrası" dır. 

lstanbul, 1 O - Edebiyat fa
kültesi eski Osmanlı dili tetkik 
hocalığına vakıf kayıdlar eski 
Müdürü B. izzet, sikkeleri tetkik 
hocahi!ına da eski maarif erka
nında; 8. Tevfik tayin edilmişler
dir. 

B. Çetin
kayayı İstas
yonda say
lclvlar, b a -

kanlık· 
1 a r ileri (?e
lenleri v e 
dostları kar· 
~ılamıştar. 

(J) 
11. (iğ 

(2) (J) (4) 
is + in -ı. iğ) 

oLduiu anlaıılır. 
Bu tekilde (ini) un•urunu böy

ie iki parçada ayrı ayn alabildiii
mıi2 •ibi ( n = I) fonnülüoe da
yaaanJc dojrudan doğruya ( n) 
yeri.c ( I) de koya.biliriz. Bu hal
de: 

(1) (2) (3) 
JII. (iğ + is iğ) 

tekli haııl olur ki (ego) dan oı.: 
dukça uzak bir •ahadaki bir .üje 
Yeya objeyi ifade eder. 

Buraya kadar olan a.nalizlerde 
l.ep ( •) elemanını e.saı olarak al
mıı bulunuyoruz. Lakin ( ıin) ıö
JıUnu (in) ile kartılaıtırdığımız 
.aman e:&aı elemanı ( s) den ziya
da ( n) de aramak lüzumu kendi
.i •ö.terir. Bu halde(• - ğ) for
mülüne dayanarak etimolojik ana
lıi:ae ıu dördüncü tekli verebiliriz: 

(1) (2) (3) 
JV. (iğ -f in + iğ) 

Bu t•kille (in) in elimoloji'k 
tekli arasında hiç bir fark yoktur. 
Bu takdirde: 

{l) iğ: (Ego) yu ifade eden 
uıa köktür. 

(2) in: ( E~o) nun yakın mın
Wcaıında, yani söz söyliyenin he
•en kar!ramda olan bir •Üjeyi 
ıösterir. 

(3) /ğ: Bu anlamı tamamlar ve 
ieimlendirir. 

... 'in" in Jo11l•~iyo1111 

Not: J. - (1.) numaralı analiz, 
Türkçede bütün katıtık fiil ııyga
larının ikinci tahıslarını teıkile 
1arıyan ek sözleri ııöıterir: "1ıel-
111ipin1 ııelirıin, geliyorsun, gele
<.ekıin, gelmcliıin, gelesin .. .'' gi· 
bi [t]. 
Aynı zamanda bu (•İn), isim ve 

sıfatların .onuna gelerek onlarda 
da hem bir hüküm, hem bir şahu 
~nau ika eder: ''çalııkansın; 
adımsın, iyiıin, uz kiti.in ... " gİ· 
bi [2J. 

Bunlardan n.sgele iki kelimeyi 
analiz edelim: 

(1) (2) (J) (4) (S) 
J. Gelır ın: (eg r el + ir + iğ(&) + in) 

( 1) Eg: Ana kökün manasını 
t a eden birinci derece prensi
pal köktür. Anlamı "hareket" tir. 

(2) El: Hareketi alelıtJak ifa
deye yarıyan (. + l) ekidir. 

( 3) lr: Alelıtlak hareketi ner
hangi bir ıaha veya nOktada te
brriir ettiren, müspet olarak vu
INunu anlatan(. + r) ekidir. 

( E6 el + ir = 6elir): Alel-
rtl•:k bir hareketin müıpet veya 

[1] Bu 1'sin" in uin" olmağa te
mayülü o kadar S§İkardır ki "gel
mişsin•' sözü gittikçe "gelmişin" 
ş klini almaktadır. 

[21 Bu kullanış bize - Orhon J"B· 
utlarmda frmek şeklinde görülerı 
ve sonradan (r) si düşmüş olan -
"imek" fiilinin müzariini gösterir: 
''idi, imiş, ise, iken ... " gibi müştak
ları dilde mevcut olan bu "iğ'' fiil 
kökü, mücerret bir oluş ifade e
der. Bunun müzarii de "im ~·iıı · 

I ..., ı 

İ?. , siniz" diye tasrif olunur. Bu 
vaziyet "s" nin uğ'' den deği§me 
olduğuna en kuvvetli bir delildir. 

........ 19 ....... ----~-

(1) (2) {J) 

11. iyisin: (iy -t iğ (s) ı in) 

( 1) J y: Ana kök anlamını te
meaaül ettiren birinci derece pren
ıipal köktür. Anlamı ''abstre'' o
larak "aydınlık'' ve "arcaklık" tan 
çıkan ''aali.h, sıhhat, doğruluk" -
tur. [3] 

(2) iğ: Ana kök anlamının sü
je veya objesini gösteren eleman
dır. 

(/y ıg iyi): kendisinde 
doğruluk, sıhha~ salah manaları 
temeasül eden süje demektir. 

(3) in: Yukarıki anlamın (ego) 
ya bititik sahadaki bir süjeye ait 
olduğunu gösterir. 

(/y + İğ + in -- İyiğin) tek
linde ( ğ) fonetik zaruret dolayı-
ıiyle ( •) ye çevrilir ve kelime son 
morfolojik !eklini alır: (iyisin). 

Son - I :ti 
Not: 2. - Fransızcada uçuncü 

şahıs için kullaiılan ( ıon) ve (sa) 
unsurları da Türkçenin bu ( •) li 
ikinci tahıs elemanından alınmıı 
l'e sonradan tahsını değiıtirmiı
tir. Grek dilinde (sen) anlamı 
(i.i) ile ifade olunur ki (•İn) in 
(111.) numaralı analiziyle birdir . 
Provensal dilinde (t) li ikinci şa
hıa elemanının bulunmaması da 
litin Te franaız dillerinde sonra
dan ( •) koraıonunun üçüncü ıah· 
sa nakledildiğini ve ikinci şahsa 
- ftslmda fiiliyet gösteren - ( t) 
konsonunun tahsis olunduğunu 
anlatmaktadır. 

Şu iki analiz karşılaıtırılması, 
bu noktayı aydmlatmağa yeter: 

(1) (2) (3) 
]. Sen: eğ + es ~ . en 

Son: oğ ~ os + on 
ll. Sen: eğ es eg 

J~i . iğ + is t ıg . 
• Sa : ağ as · ağ 

Se . öğ -t ös öğ . 
Görülüyor ki bütün bu sözler 

bir tek Türk kaynağından türe
miı, sonradan türlü dillere geçe
rek her biri bir manaya tahsis e· 
dilmiştir [ 4]. 

.Emirlerde .. Sin:' 

Not: 3. -Türkçede - deskriptif 
iramerde (emir sıygası) denilen -
ana sıyganın üçüncü şahsında da 
(•İn) kulJanılır. Bu da ( •) li ele

manın Türk dilinde de ikinci ve 
üçüncü şahıslara yaygın olarak 
iıtımalini gösterir. Mesela ''gel
sin" demek uzakta bulunan bir 
şahsın ''gel'' sözünün anlattığı a-

[3] Radlof. 111, "Lebed ve Ko
man lehçeleri". 

[ 4] Diller arasında böyle mana 
değişmeleri olduğuna en bariz bir 
misal Türkçe (dokuz) un Grekçe
de (deka) ve Fransızcada (dix) 
olarak (on) manasını, bilakis 
Türkçe (on) uıı Far:)çada (nüh) 
ve Fransızcaqa ( nreul) olarak 
(dokuz) manasrm alma/andır. 

Tel-aviv ve Filibe 
sergileri 

lıtanbul, 10 Tel-aviv ve şark 
sergilerine gönderilecek nünf une
ler ayın on ~inde yola çıkarıla
caktır. Filibe sergisi için de tark 
demiryolJarı 8 ile 30 nisan arasın
da yüzde yirmi tenzilat yapacak
tır. 

İstanbul maliye teşkilat: 
Arazi ve bina vergilerinin hususi idit· 

relere devredilmesi dolay isiyle 1 stanbul 

maliye tetkilatının mü"ki te:;kilata göre 
tanzimi hazirandan sonraya bırak ılmış . 

tır. 

Hayvanlar vergisi 
Yeni hayvanlar vergisi kanununun 

tatbik sureti hakkındaki talimatna
menin hazırlı'!ına Fin•na bakanlığın 
ca ha.lanmıştır. 

Bugün Erzurum'un kur
tuluş yddönümüdür 
Bugün l:rzurumun kurtuluşunun lS 

inci yıl dönümüdür. Şehnmizde bulunan 
Er:zurumJular bugünü k.ıtlaın~k Ü •el"t" 

•kFtm saat 20..JO da halkevinde bir toı>· 
lantt yapacak!ardrr. 

lelıtlak hareketi yaparak söz söy
Jiyenin yakın sahasına ermesını 
İsLemek demektir. (Sin) in (il.) 
numaralı analizi bu manayı tam 
oJarak vermektedir. 

Bunu göstermek için (gelsin) 
sözünü analiz edelim: 
(1) (2) (J) (4) (5) (6) 
( eg · e] r iğ - is r in t iğ) 

( 1) Eg: Ana kök anlamını te
messül ettirerek "hareket" mana
sına gelen birinci derece prensı· 
pal köktür. 

(2) El: Bu anlamı~ şamil ve 
mutlak olduğunu gösteren ektir . 

(3) iğ: Mutlak bir hareket mef
humunun süjesini gösteren ele
mandır . 

(4) I•: Bu süjenin (ego) ya ol
dukça uzak bir sahada bulundu
ğunu anlatan ektir. Bu kadar U· 

zak bir sahada bulunan şahıs göz. 
den uazk olan - yani eski gramer
de (gaip) denilen _ bir ~ü .iedir. 

(5) in: Yakın ve bitiıik sahayı 
gösteren ektir. Bununla uzak ( •) 
sahasında bulunan süjenin mut
Jak ve şamil bir hareketle (ego) , 
ya yaklaıması iıaret edilmektedir. 

(6) iğ: Kelimeyi tamamlıyan 
ve isimlendiren ektir. 

Görülüyor ki burada (•İn) sÖ· 
zü tamamiyle üçüncü p.hıs anla
mına geçmekte ve fransızca (•on) 
ile birleşmektedir. 

Not: 4. - (Sin) sözünün her iki 
konsonu (ğ) ile değitehildiğine 
göre, iki değişmeyi birden yapar
sak şu beşinci analiz tekli ortaya 
çıkar: 

(1) (2) (J) 
v. (iğ + iğ + iğ) 

Hep ana kökün tekerrüründen 
ibaret olan bu ıekil, ilkel insan· 
larda bütün şahısların bir tek ana 
kökle •Öyleniıini gösterir. 
. I. N. DiLMEN 

Aynı tren· 
le emniyet 
io:leri venel direktörü B. Şükrü Sökmensüer de gelmiştir. 

YENİ FINDIK NİZAMNAl\1ESİ 

hak an far me<·lisiıı•·e Nizamnamtı. 

tas,) i k 
Fındık ihracatının murakabesine 

clair olan nizamnamenin bazı madde

lerinin değiştirilmesine dair olan nİ· 

zarnneme Bakanlar heyetince tasvib 
edilmiştir. Nizamnamedeki yeni esu· 

hıra göre fındık ihraç iı.keleleri Gire· 
sun, Traıbzon. Ordu. Rize, Ünye, Gü 
rele ve Fatsa'dır. Kontrol malın son 

ihraç iskelesinde yapılacak ve mal· 
lar münürlenecektir htanbula gönde 

rilen malların herhımgi bir aebebl.

muhürü kaldırılırsa mal, sahibinin is· 

tc~i iizerine i~bu nizamname hüküm
leri tatbik edilmek suretivle htımbul 

Ticaret odasınca voklama ynpılarak 
tt-krnr miihiirlenebilecektir. ihracatı 

olmıyan yerlerin malları ihracat ya· 

pılar i::!celelf"rden birinde yapılır. 

Fmdığın olgun bir hale gelmeden 

toplanması ya5ak olacak, fındık top· 
lama zaman. mahalli ziraat ve ticaret 

odaları ile borsa bulunan yerlerde 
borsa ve ziraat memurunun mütalea
!lı alrn11rak en büyük mülkiye memu. 

ru tarafından tesbiı edilerek biı· 

hafta evel ilan olunacaktır. 

Dı~ ülkelere çıkarılacak fındıkla· 

rın kontrolu birinci derecede ticl\ret 
odaları tarafından yapılacak, alım 

satım işleri borsa bulunan yerlerde 

mutlaka borsalarda yapılacaktır. Bor· 

~lar yÜzde ondan fazla karışık fın. 

dıkların :<atılmasına izin verilmiye. 
cektir. 

Muhtelif senelerin mahsuJü fındık· 
ların yekdiğerine karıştırılarak ihra

cına müı1aade olunmıyacaktır. 

Dış ülkelere yollanl\cak fındıkla· 

rın kontrol edilmesi ticaret odalarına 

bir beyanname verilerek İstenecek ve 

kontrol 24 saat içinde yapılacaktır . 

Dış ülkelere giden fındıklar gide 
ceğı yerde alakadarların müracaatı 

Üzerine türk konsolosunun ve Türk· 
ofis dış kollarının huzuriyle tekrar 
kontrol edilecektir. 

Mühürlü malların ihraç şehadet. 
namesinde yazılı şartlara uygun ol· 

mıyan mallar için ticarette tağşişin 

meni ve ihraca.tın murakabe ve korun· 

ması hakkındaki kanun hükümlerine 
göre muamele yapılacaktır. 

Bir parti içindeki çürük, küflü 

~dildi 
boz:uk ve acı fındıa: msbeti yüzde ya

rım, kırık ve ezik fındık nisbeti de 

yüzde birden fazla olmıyacaktır. Fm. 
dığın sivri ve tombul oluıuna göre 

vurgun nisbeti deği,ecek, tombullar. 

da vurgun nisbeti en çolı: yÜzde 8, 
sivrilerde yüzde J 5 i geçmiyecektir. 

istiklal ve inkılab 

konf eı·ansları 
Alanya, 10 (A.A.) - Halkevimiz. 

de" konferans vermek üzere dün gelmit 
olan Uenizli Mylavı Necib Ali Küçüka, 
inkilab konusundaki ilk konferanıını bu· 

gün cumuriyet alanında köylü, kentli 

1 .500 kiıinin önünde verdi. Konferans 

ilgi ve heyecanla dinlendi. Yann da istik· 
li\l konferansını verecektir. 

l"mır, 10 (A.A.) - istiklal ve inki
lab konulu iki konferans \'ermek üzere 
şehrimize gelen Erzurum aaylavı Nafi 

Atuf kaosu, bu akşam sl\ftt 19.30 da hal

kevinde ilk konferansını vermiştir. Ha
tibin sözleri derin bir ilgi ile dinlenm§ 
ve alkışlanmı,tır. 

Mart havasr 
Meteoruıoji en&titüsünden verilen 

malumata. göre bütün Trakya, Mar• 
.nara ve Ege mıntakaları hariç olmak 
Üzere memleketin her tarafında k&r 

ve yağmur ,eklinde yağıı olmuıtur. 

Ankarada sabahleyin yağmur ıeklln• 

de baılayan yağı' bir müddet Aonra 
kara inJnlib etmiş ve öğleye kadar 

hafif icar ve bütün ıün yağmur yai
mı~tır. Yağan kar tutmamıştır. 

MÜZİK DERSLEPİ 

lfoll•eı-i Ar .'5uln .. ~i Rtışhwı
lığımlan: 

Evimizde öğrebnen B. Enver Kap -ı. 

man ve B. Adnan tarafın ian keman ve 

mandolin denleri verilecektir. 811 dcra. 

fere de,·am etmek isteyenler "': "" 

çar~amba günü ak§amına kadar her gün 

ıaat 5 den 6 ya kadar halkevi sekreı ~ı-
liğine isimlerini yazdırmalım. 

Bu ayın yirmi birinci gunıi ahşam ı Ankara Kıulay Cenciyetinin ı..c -

ır~ceci l>alonun ha:z.ırlıkları du"am etmektedir. ReBm<miz b"lo Jıanıitc:m:in 
dünkü toplantısını gösterm~kt~dir . 
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SON DAKiKA: 

Fransız başbakanı 

Dün parlameııto da Ren in işgali 
düşüncelerini anlattı hakl{ındaki 

Paria, 10 (A.A.) - Bugün aaylavlar 
~rulunda Ahnanyanın ihdaa ettiği ıon 
va:Qyeti anlatan başbakan B. Saro, Al

hlanya tarahndan Lokarno mııahedeai· 
nin feshine ve Ren gyri askerı mıntaka· 

aının İşgaline şiddetle karşı gelmi~ ve 
demiştir ki: 

·- Fransanın milletleı· cemi.yeti aza· 
sından her hangi birine karşı girişmeye 
haklı olduğu teahhüdleri Rusyaya karşı 
çok aştığı yolundaki iddialar doğı·u deği. 

dir. Fransanın mütecavizi. istediği gibi 
tayin etmek hakkını kendisine tanıdığı 
iddiası da doğru değildir, Hiç bir teab

hüd Fransayı, milletler cemiyeti paktı 

ve Lokarno muahedesi meriyette değil
tni, gibi harekete mecbur edemez. 

• Fransa hükümeti Almanyaya her tür
lü şüphelerini izale için fırsat vereliden

beri on ay geçmi~tir. 
Bu müddet zarfında alman hükümeti 

bitaraf bir hakeme müracaat etmek imki· 

nını bulabilirdi. Alman hükümeti bu it· 
te bizzat kendiıini hakim kılmayı tercih 
ebnif ve Ren pakbru feshederek F ranaa

YI bir emrivaki kartmnda bırakmıştır. 
Alman hükümeti kendi rızasiyle gi

riımit olduğu teahhüdlerden ııyrılmak 

için Ren paktına Fransa tarafından ri
ayet edilmemiş olduğuna istinad etmek 
İstiyor. 

Eğer franaız • ıovyet yardım mua -
h«lesi Lokarno paktı zihniyetine muga· 
Yİr iıe bu muahede ayni zamanda mil· 
letler cemiyeti paktına muhalif olması 
lbnn gelirdi. Lokarno muahedesine ri
ayet edilip edilmediğini takdir etmek i
çin Fransanm bu paktın imzasmdanberi 
tuttuğu yolu göz önünde bulundurmak 
ınm.dır. 

Harbten sonra fransız milleti, millet

ler cemiyeti nizamnamesinde münderiç 

Umumi aulh teşkilatı hakkındaki mesai

yi kayıdaız şartaız tasvib temiştir. Kuv· 
vet rejimi yerine hak rejimi ikame edil· 

rniştir. 

Milletler cemiyeti pakb, muahedele

rin her hangi bir ıuretle olursa olsun 
bir taraflı olarak tadilini meneder. 

Milletler arasındaki siyasal ve iktisa
di münasebetlerin islithı hu~usundaki her 
teklif milletler cemiyeti kadrosu içinde 

tnüna~a ve halledilir ve icab ederse 

kabul olunur. 

eğer bazı devletler milletler cemi

Yetine aza olmadılarsa veyahut bun· 
dan daha fenası girdikten ~onra çık· 
ıruşlarsa, bunun kabahati bizim de;,. 

iıidır. Daha geçenlerde komşu büyuil 
bir deviete karşı elan dostluk hislerı· 

tnizi rencidt: ederek milletier cenu· 
Yetinin sadık bir uzvu sıratiyle "azi
fenuzi y ... p.ık. liene daha geçenlerde 

Almanya, ?.!'ansız - sovyet paktını ten 
kid ettiği vakit Lahey adalet divanı
hın vereceği kararı kabul etmeKte 
ketiyen tereddüd göstermedik. 

Almanya ıle iyi münasebetler ida. 
ine etmek yolundaki mesaimiz b'" 
kadarla da kalmamıştır. Sar gibi çok 
bazik ve vahim bir meselenin ne gıbi 

lartlar altında halledildiğini hatırlat · 

ll'laya bilmem lüzum var mıdır? 

Bu mesele hadisesiz, gürültüsüz vt. 
•ulh için herhangi bir gaile baş gö~
terrneksizin hal ve tesviye edilıni~tu .,, 

B. Saro, geçen seneki sıyasal ınki
lafı ve bilhassa silahlanma hususun
da Yenay muahedesi ahkamına karıı 

Alrnanyamn ittihaz ettiği tutumu anla-
. tarak sözlerine fÖyle devam etmişir; 

"- Şurasmı kaydetmek isterim ki, 

hukümetimiz alman • fransız müna

ka~alarını müsbet bir tahakkuk saha· 

•ıı1a gö ümıek için hiçbir fırsatı k.
~ırınamıştır. Bugünkü ihtilafta da 

};' t"anıa ne izzeti nefsinin kırıldığı ne 
ele kendi emniyetine Rid garantilerin 

bo.ıulduğu iddiaamda değildir. Ha 
:Yır, Fransa muahedcle,.in hakiki kıy· 

~E:ti, bütün milletler c~miyeti azası i· 
IJİn paktın ı.::mumi _ gnantisi ve millet· 

~t cemiyeti azaemm teahhütlerine 
ôll'fı aadakatları meselesini ileri SÜ· 

l'iİyor. Lokanao paktını imzalayan ve 
0 "u garanti eden devletlere müraca~t 

etti isek bunu beynelmilel münasebat
ta muahedelerin kıymetlerinin tehli
kede olduğu için yaptık. Maddi ve 
manevi bütün kuvvetlerimizi millet
ler cemiyetinin emrine amade kılıyo
ruz. Şu şartla ki, sulh uğrundaki bu 
mücadelede Lokarno paktıyla kati te· 
ahhütlere girişmiş olanlar tarafından 
müzaharet görelim. Ve Cenevre pak
tını İmzalayan bütün devletler de mü
t!!sanit olduklarını ilan ettikleri idea
le karşı teahhiitlerine uygun olarak 
vasıtaları nisbetinde bizim yanımızda 
mücadele atsinler. Alman milletine a· 
lenen söyliyoruz ki, onun hürriyetini 
:ula tehdid etmek, şerefine dokunmak 
istemiyoruz ve tehdid etmiyeceğiz. 

~iman milJetine diğer milletlerden 
daha aşağı bir muamelede bulunabi
leceğimizi aala aklımızdan geçirme. 
dilr. Fransız milletinin, alman mille· 
tinin sefaletinden istifadesi olmadığı

nı beyanda alman hükümetiyle mÜt· 

tehidiz. Hitlerin dediği gibi az feyiz
li bir toprak üzerinde yafayan 66 mil· 
yonluk bir halkm ya§amasını temin i· 
çin vasıta aramak yolunda teıriki 

meaai teklifini kabul ediyoruz. Müa. 
takbel sulhu tarsin edebilecek ve Av
rupanın huzur ve sükunu içinde inki
ıafı çerçeveai dahilinde alman • fran• 

sı·1. münasebatmı ıslah edebilecek bir 
müzakereyi Fransa reddetmiyor. Fa· 
1 at Fransa üç teahhüdün inkarı kar
şısında müzakerede bulunamaz. Bey
nelmilel kanun tekrar temin edildik
ten sonra Fransa, Almanya ile müza. 
kereye hazırdır. Fransa yeni nizamı 
beynelmilel münasebatta müdafaa İ· 

çin mücadele edecektir. Bu nizam mil
letler cemiyeti çerçevesi içinde em
niyet ve sulh için kollektif bir teıki-

18.t vücuda getirmİ§tİr. 

Hükümet, bu vazifeyi İyi yapabil
mek için, milletin hakimiyetini tem
sil eden millet mec1isine müracaat e
diyor. Hükümet millet meclisinin mi~ 
lete aid mukaddes menfaatlere feda
karlık hislriyle bağlı bulunduğuna e
mindir. Hükümet millet meclisinin va
tanperverliğine güveniyor. Ananesine 
ve ideallerine sadık bulunan Fransa, 

A vrupanm sulhunu muhafaza için 
müttehid bulunmalıdır." 

İtalyan - Hahes harhı . ' 
(Başı 1. inci sayfada) 

tedirler. Habeşler, o zaman yeni bir 
taarruza geçeceklerdir. Zira, Makal
le cenuhundaki hezimetlerine rağ-

.m, ita]yanlarla yeniden boy ölçüş
meğe hazır olduklarını bildiriyorlar. 

Korman mmtakası, cumartesi gü
nü şiddetle bombardıman edilmiştir. 

Röyterin addis - Ababa' dairi mu· 
. ... :.ın bildiriyor: Bir hava baskım 
h..ıbcri, dün sabah halkın kaçınması· 
na sebep olmuş ve bazı kimseler 
bundan istifade ederek evleri soy
muşlardır. Polis bunlan yakalamış:
lır. 13 kişi ölüm cezasına mahkUm 
olmuştur. 

Şimalde geçen hafta sonuna doğ
ru haber verilen büyük muharebe
r: · _ devaJı ettiği !>ildirilmekted:r. 

"ll.l.l.l.l.l.l.l.1.l.l.11.llll.111'1 

Tıbbi müsamere 
Birinci mıntaka etibba odasının her 

on beı günde bir verilmekte olan t b

bi müsamerelerinin 7 incisi 12 mart 1936 

perşembe günü saat 18.30 da eskisi ' ıi 

Ankara Numune hastanesi konferanı la· 

lonunda yapılacakbr. 

MEVZULAR. 

1 - Tedavi edilmiı iki (Peritonite 
generalisee puerperale vakası) (Dr. Ze

kai Tahir) 

2 - Türk ceza mevzuatına göre adli 

muayenelerin icrasında gözetilecek nok
talar. (Dr. Fahri) 

3 - Amibli kebet apsesi (Dr. lh- ı 
ıan Usman) 
'-"'-"'-"'-"'-"''-"'.8.'.,,.·~..,. ... 7'"111'11.1-1.; 

U L'U S SAY 

Dl E 
pak:tı nı imzalavan lar 

PERŞEl\fBE VE l\fil,,l .E1"'1~ER f:El\liYF.1,i 

Lokarno 
• Romanyada 

Örfi idare 
l{ONSEYi ( '. lJI\1 A Bükreş, 10 (A.A.) - Meclise ör& idııı

renin 16 eylüle kadar devamı .için bil· 

kanun pro~esi verilmİ !! tİr. Hükümct, bu

gu .k.i miıledcraraıu ve:.tİyett ,_ k , gergıno~ 

dolayisiyle yabancı unsurların teşviki nı:
ticesi baş göstermesi m..ıhtemcl hadise

leri önlemek maksadiyle bu tedbiri lü. 

zuml..ı göı·mektedir. 

Lo~drada toplanacak 
İ~giliz kabinesinin fevkalade toplantısı 
(Başı l . İncı sayfada) 

Paris, 10 (A.A.) - Lokarno 
devletlerinin Paris' deki m üzake
releri hakkında bildirildiğine gô
re, celse açılrr açılmaz, B. Flan
den, delegeleri selamlamııı. ve bu 
konferansın hedeflerinin, · görüş 
teati etmek ve içinde bulunanlar 
vaziyeti tayin eylemek olduğunu 
bildirmiştir. Milletler Cemiyeti 
konseyinin toplantısından evvel 
biç bir karar alınmıyacaktır. Muh
telif delegeler görüşlerini izha ey· 
lemişlerdir. bu fikir teatisine, ya
rın Cenevre' de devam olunacak
trr. Delegeler, yarın Cenevre' de 
yeniden toplanacakİardır. 

I rıgiltere - Fransa arasında 
fikir anluşmazlığı 

Londra, 10 (A.A.) - l.iazcteJerin pa· 
riıte toplanan Lokarno devletlerinin kon· 

feransına dair aldığı malumata göre, 
konferansta henüz hiç bir karar ver,) 

memiştir. Maaınafih fransız ve İngifü 
orur.ıhhaıları arasında fikir anlaşmazlığı 
mevcud olduğu anlaşılmaktadır. 

Royter ajansının öğrendiğine göre, 
bu anlaşmazlık bilhassa şundan ilel'i 
gelmektedir: Fransızlar Almanya ile 
müzakere etmiyeceklerini tebliğ etmiı;
ler, İngilizler ise müzakerede bulunul
ma.&1nı istemişlerdir. 

Evening Standart gazetesi de, kon· 

feranstan ıonra ınevcud intibaın Fransa 

ile İngiltere arasında arbk bir şey yap· 

may• imkan kalmadığı merkezinde ol: 
duğunu haber vermektedir. 

Paris. 10 (A.A.) - İngiliz ve İtal
yan delegeleri hükümetleriyle tema· 
sa gebnişlerdir. Delegelerin Cenev· 
reye hareketinden evel tekrar Paris. 

te müzake.reler olup olmıyacağı belli 

değildir. 

Cenevreden Londraya 
Paris, 10 (A.A.) - Umumi tah

minler hilafına olarak Lokarno dev· 
letleri mÜmPssillerİ bu ak~am tekrar 
toplanmı~lardır. 

Aynı zamanda naber verildiğine 
göre, 13 ı~r komitesinin Cenevredeki 
toplantısı tekrar tehir edilmİ§tir. Çün· 
kü B. Eden ve B. Halifax bu akşam 
Cenevreye hareket edemiyecekler ve 
yarın sabah Londrada toplanacak o
lan kabinenin fevkalade içtimaına it· 
ti.rak etmek füıere Londraya dönecek· 
lerdir. Delegelerin büyük bir ketuınL 
yet muhafaza ebnekte olduklarından 
vaziyet hakkında sarih bir fikir edin· 
meye imkan yoktur. Ancak fransız 
sıyasal mahfilleri müzakerelerin ce
reyanından pek memnun gözükmü· 
yorlar. İngilizler ve hatta belçikalılar 
almanların yaptığı emri vakii hallet
mek işinden ziyade müzakere imkan· 
lart aramak meselesine daha büyük 
bir ehemiyet veriyor gibi gözüküyor· 
lar. 

Paris, 10 (A.A.) - Milletler cemi· 
yeti konseyi bu cuma Londrada top· 
lanacaktır. Perşembe günü de gene 
Londrada Lokarno devletleri konfe. 
ransı İçtima edecektir . 

H. Ed~nin nutku ve Fransa 
Paris, 10 (A.A.) - Alman baberal

ma bürosu bildiriyor: 

Fransız siyasal mahfilleri de, parlii· 
mento mahfilleri gibi, B. Eden'in nutku 

münasebetiyle, İngiliz dı§ bakanı tara

fından alınan vaziyetin her halde mu· 
vakkat olduğunu söylüyorlar. İngiltere· 

nin Belçika ve Franıaya kar~ı bir teca

vüz halinde, Lokarno teahhüdlerine uy· 

gun olarak hareket edeceği hakkındaki 
beyanat ahvale uymamalr~adır, zira, DP 

Franıa, ne de Belçika Almanyaya tra 

fından filen tecavüze uğramamışlard11 

Fakat Lokarno muahedesinin ba~lıca 

m:trlrlPlPr' f>'avri ıuk0ri mıntakanm al· 

man k.t,. ... rı La. d • Uluan lŞgali üzerİnf:' 

tecavu..:ı;: ugraını" .. r. 

B. Eden ın yaııuz ikinci maddcd1;-n 
bahsederek l--ransamn aayandığı 4 üncü 

maddeyi svylemınesi, bLJı·acla şu suretle 
tefsir edilmt k tedir: 

lngi.liz hükumeti bir taarruz halih 
de tutacağL yolu aç.kça bildirmiştir; fa 
kat bugünkü d..ırum hakk.ndaki görünu 

şu daha az lntidir. Fransanın bazı şart 

lar içinde Almanya ile müzakereye gİ· 

rişmeye hazır olduğu da bildirilmekte· 

dir. ilk şart, konferansın milletler cemi 
yetinde toplanması ve Almanya ile ya. 
pılması muhtemel anlaşmalann diğer 

devletler tarafından zaman altına alınma
sıdır. Fransız bükümetl, bununla bera
ber, Alman kıtalan gayri aıkeri mınt:ı

kayı bo?ltmadıkça müzakereye başla

mamaya kati olarak karar vermİJ bulu

nuyor. 

lwlyada akisler 
Roma, 10 (A.A.) - Resmi mah· 

filler B. Edenin nutku etrafında §İm· 
dilik bir §ey söylememektedirler. Ha· 
vas ajansının muhabirinin öğrendiği. 

ne göre Lokarno paktının bozulmaaı 
karşısında seyirci bir vaziyet almak• 
tercıh edecektir. ÇW\kii ltalya he\ 
§eyden evei kendi mütecaviz devJet 
vaziyetini düzeltmek ar7laaundadu. 
Maamafib ltalyanm alman hareketi 
ni tasvib etmiyenlere iltihak edeceği. 
fakatAlmanya aleyhine tatbik ediı · 

mek istenen tedbirlere İ§t:İrik etmt· 

İngiltere Mısır 

anlaşması 

Kahire, 10 (A.A.) - lngiltere 
ile Mısır arasında bir anlaşma mü
zakeresine memur edilen delege
ler dün toplanmış)ardır. Toplan
tı gizli olmuş ve üç saat sürmüş· 
tür. Müzakere etrafında sıkı bir 
ketumluk gösterilmektedir. Maa
mafih dünkü toplantıda Südan 
meselesinin bahis mevzuu olduğu 
sanılıyor. Delegeler tekrar pazar· 
tesi günü toplaoacaklardll'. 

Çimle kmoünist harekeden 
Nankin, 10 (A.A.) - Şami e

yaletinin şimal kısmını ellerine 
geçirmiş olan çin komünistlerinin 
bir kısmı, bu eyalette bazı §ehirle 
ride aldıktan sonra, son günlerde, 
Sarı nehrin donmasından istifa
de ederek garba doğru geriye çe
kilmişlerdir. Son haberlere göre, 
hükümet ordusu, F eng-yanmda 
komünistlere karşı son günlerde 
yeniden bazı muvaffakiyetler el
de etmişlerdir. Bu suretle çin ko
münistlerinin çok yakında tama
men yok edilecekleri ümit edil
mektedir. 

yeceği söylenmektedir, Yemen lıududu meselesi. 
B. MwJolininin görü~meleri 
Roma, ıo (A.A.) _ B. Musolini Kudüs, 10 (A.A.) - Bağdat-

Fransa, lngiltere, Polonya, Belçika el· dan bildirildiğine göre, lbnissuud 
çileri ile Yugoslavya elçisini ayrı ay- Arabistanı ile Yemen arasında bu· 
n kabul ederek milletleraraaı siyasi va· dud meseleleri üzerinde kati bir 

ziyet etrafında görüşmüştür. uzlaşma vücude gelmiştir. 
===--==-=====-==:===================-=======::::;;;;-========-============-

' • eni Prag elçimiz B. Yakup Kadri ~ara Osmanoglu, Çchoıı;lınıahyı::- Cum·•r 

J 
b~kanı B. Benese güuen melltubuna ..,nmuıtur. Resimlerimiz, IJ. Bcnc:;ı, nc.ıt
kuna okurken r.ıe Prag elçimiai çehoslooak cumur başkanı ile birlikte gösteriyor. 
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- l 
Yabancı gazetelerde okuduklarımız J 
~ -..--- ·- - - .. -- :-.... 

parti ile mücadele eden bir·hatib 
Belçikadaki Reks çilerin şefi nasıl bir adamdır ? 

L' Entransiyon gazetesine A. de 
Cobart inızas'le Brüksel'den yazı
lıyor : 

Belçika'da herkesin lehinde veya 
aleyhın e bnhscttigi Reksçi'lerin şefi 
Uon Dcgrel, bir part'nin baıında 
bulunmayı kabul etmez. 

Leon Degrcl 29 yatındadır. Te
ganni eder gibi söyler ve Valon ıi

veai kularra çok hot gelir. Tam bir 
hatip sesine sahiptir. Ne kadar çok 
konu ursa ses'nin perdesi de o kadar 
yüluelir. 

Orta boyludur, saçları çok siyah 
Ye tabii olarak kıvırcıktır. Ne çok 
tık aiyhıdiği ne de iyi giyinmediği 
aöyl~bilir. O bir köylü çocuğudur. 
Ba.._ bunu çekinmeden söyledi ; 

« Ailem fransız aoyuadandır; ba
b.m. kiliseyle devletia •Jl'ılıtı eana
unda Belçikaya ıelcli. Ardeıı'de din 
adamlarile beraberdi, Belçikaya göç· 
tikleri zaman onları takip etti. Şim· 
di ...... , ... cı.....Jı .. b....tur; 

.... IMlçikalırdı •• t.ea VaJ.'da 
........ > 

0-. laatilNa .. ._. ilk bJPtlMi· 
.__ -.l&ta; Pa...'d• bwria llfl· 
tİlla' S'•ltU' v. Fı ..... •ı..,a frauıSH 
hitap eder 1 

Kim. davet edilme~. Herk•• bile. 
tW .. tıa .ı... M ... li inümibdeki 
paaar Pnij Leon Degrel Brüluel'cle 
aöa aöyliyecektir. Şalanda ZS bia kL 
tilik Y• •ardır. Bu y...ı.r üçle ıs 
fraak ara...cta kiralaaır, ve daha 
c-. sünuatlen aaloaun yanaı kira-
1 ... qtı. 
Şimdi o hatip olmU§tur ve bir aziz 

sibi yapr. Başka tiirlü le yaşayabi· 
lirdi, çünkü kanu Franaa'da Aniş 
madenleri müdürünün kızıdır. 

Bet yıl önce Reks te§kilatını mey
dan• getirmiıtir. Bu te§kilatın halk 
uaamda ratbet ka•amaa•ı ancak 
seçen •ae oım ...... Şimdi wcucla 
setirdiği h.ueketia ..... olan ••• 
•teaİa fra .. uıca .a.haa alim•! W. 
Fl•••AC• aübaa elli 'bia ve almua
aa ..... aa -w. ta.e ........ 11. ..... 
..... , ...... ,,,,....,,. l 

Depel'ia ........... - ..... , ... 
ifade -. oa ~ llOkta üaeriade dur. 
maktadı.; .... 11u araaıada elltirliii, 
itia orıaai:ae edit...ai. k~ük tka ..... 
tia müddaaaı, kontur•a)'OG)ar orsa· 
llinayonu, k~ük ıaulküa r.•aitl• 
111eai, kıamea topraia döeut. kotü 
meakenl ın cwtada.: kalcbnlmaaı, 

kredin· n •anı ıaerkeailettirilıneli, 
•in' esu iyetlerm teaiai, yukMk fi. 

t anna aoe verihneai, yeai 
dıt 1 r aratbnbnaaa. bir kaç 
büy • k deiil, wnu11n111 men· 
faat' bir aomurse eiya1aaı, 
yu u k fakat diaipliali lair ekoao
..,, e\ I' k dınJara İf Yerifmemeaİ. 

- Ben gençlerin kalbini elde et
mek istiyorum. Faşist değilim, Ko
münist değiliın. Hiç bir partiye men. 
sup değilim ve dinci parti geni§ ilan· 
larle beni aforoz etti. 

- Rekaçi kıtalarınız var mı ? 
- Hayır ı Harekete ittirak eden~ 

ler var, fakat aokak tetkilatamız 

yoktur. Taraftarlarımın ne silahları, 
ne de aopaları var. Şimdiye kadar 
altı defa hastaneye veya eczaneye 
götürüldüm. 

Ve gülerek ilave ediyor 
idealim uğrunda ayda bir kere 

dayak yimeye razıyım. 
- Günün birinde uzi yaralayacak 

veya öldüreceklerdir. 
- Yaralannaak, belki; fakat ba· 

fifçe. Oldürülmeye &•lince, bu İm· 
ku11zdır; ulah atabilirler, beDi VU• 

ramı7acaldardw. 

Evli1a .özü deiil mi ? 
Gençleri Moteryoli~min dlfında 

terbi1e etrulı : 
.- Pv!Pıeıııo.ıa beı, bel!Jide iki 

misli mebwum olacaktır. Fakat her 
halde Reksçilik millet meclisine gİ· 

recektir. Ondan aonrasmı düşünürüz. 
MeJ>uslarımız heı- türlü pıırti disip· 
li~den masun kalacaklardır. 8u da 
bir ,eydir. 

- Bununla beraber, mitinglerini:ı· 
de aöz hürriyetinizi müdafaa etmek 
için taraftarlara ihtiyacınız vardır. 

- Hiç bir zaman sokakta miting 
yapmam. Asker kıtaları halinde yü_ 

lnıriliz -- Mısır 
• 3 mart tarihli La Repüblilr t1aH

tesinde Piyer Broaolet ya.-ıyor : 
iki memleket arasmdaki münase· 

betlerin kati tekilde düaenlenmeai 
içia ingilia • Mıur söriipnel ... i dün 
Kahire'de batlamııtır. 

Bilindiği •mi, 1 H2 de, Mıura .. _ 
rilen iatildll ıtatüıüntle, ıu döl"t nok
ta ıö.etibnitti ı 
1- Maaardaa aoç•n. imparatort.k 

yel-- emai~ti, 
1- Maama dıı tecarialere kar11 

Juwuamaaa, 
S- Yabaac.1 ve aalık •eaf aatleri· 
nin~aa, 

4- Sudan ıtatüaü. 
O samandan beri, bu dört aahada 

iki tanha da kainat edeceii bir hal 

tekli bulmak içia birçok aayretler 
harcandı. fakat bunlarm hepıi akim 
kaldı. Ve 1930 da Vafdçı hükılme· 
tia, Nahaı pa,. ile Artür Henderaoa 
ara ... da haJIJl'lanmıt olan projeyi 
nddeditinden beri, Loaclra bu güç 
naünaka,.ya tekrar wiritm•kten vaz 
ı~t söriinüyordu. 

Bununla beraber hacliaeler vaziyeti 
cleiittircff. ltalya • Habet kavgası, 

rüyea taraftarlar İ.atemem. Kavga· 
lardan ve geçit resimlerinden dehıet 
duyarım, esasen bunlar yurddaşla· 
rıınm aağduyusuna uygun değildir. 

Belçika bir ölçü memleketidir. Relçi· 
kalıyı sözle ve delillerle ikna etmek 
lazımdır, yoksa kuvvetle değil. Tes. 
hir sanatını kullanmak laZJnıdır. 

Daha fazla solcu bir adam olup 
olmadığını soruyorum. Bana ıu ce.
vabı veriyor : 

Sosyaliste ve Marluci'ye kartı 
yıın; çünkü b nirn anlayı~una göre 
bunlar ins.'lnlıga muha1iftirler. Prog 
raınımız halkla bizim aramıxda sev. 
gi eaasına istinat eder. Arkadatla
nmla benim aramda büyijk bir mu· 
ta.b•et vardır. Mebuslarımız bunu 
bir dakika unutrnıyae&klar n pros· 
ramımıadan anıl.,u}'acaklarclır. E· 
MMn ~ilnııeden Ö.ce lteaa lmzalı 
istifalarıns vereceklerdir. • 
Şimdi o hergün yükseliyor, ilerli· 

yor. Belçika'da herkes onun adını 
bilir. Kötü para işlerine karıımış bir 
kaç mebusun aleyhinde şiddetle ha· 
rekete geçmiştir. Partiler ondan çeki· 
nirler . 

tfalk Degrel'in çalışmalarını ve 

umumi toplantlluını alakayle takip 

ediyor. Hatta çok defa baokalarmm 

heaabıa. dinlemek weya oım koauş-

111&ktan menetmek içia 1rehait olan 

lar hile onu dinlediler ve alkııladılar. 
Bu bir kuvvettir ! 

görü.~meleri 
ve bunun aayesinde bütün Nil boyun· 
ca çıkmış olan karıtıkhklar, 1930 da 
bırakılmış olan projenin yeniden ele 
alınması için yeni Mısır < Milli cep· 
hesi > tarafından yapılmış olan tek· 
lif, bütün bu hadiseler lngiltereyi 
yeniden görüşmelerde bulunmaya 
aevketti. Hatırlarda olluğu gibi, Ne
sim pa§a kabinesinin istifasile beli-

ren bP. IMıhran e .. aaıncla, İngiliz 

miiıaesaillerile kartdapak üzere s•· 
nif bir delereler heyeti tayin edil· 
mitti. Evelce Loadra olarak ıöateril
mit olan görü~me yeri aoıua Kahire 
olarak le.bit edildi. Ve böylece. altı 
seaelik, fauladan aonra, M11ırla kati 
statiiaü.nü meydana i'etinnek üzere 
göriitmeler yeniden ltatla<h. 

Daha ı•~en ay Kahire aokaklarm· 
da ÇUJHflll&lar olduiu dütünülürae 

imdi vuiyetin çok daha sükun bul. 
muı olduğu anlatılır. Bununla bera
ber müaalcatalar herhalde kolay ol
mıyaeaktır. lngilialer, her §eyden 
önce Sudan ve askerlik meselelerinin 
halledilmeaini istediler. Ve hatta ha· 
zırlayıa sörüt....ı.r s.;7aamda askeri me
s~lenin Sudan ıneaeleainden evel halle 
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Avrupa ve menıleketimiz 

Marsilyada Türkiye hakkında bir konferans verildi 
Manily• ( Husuei ) Ote.len bm 

Türkiye ile türklük hakkında çok 
iyi duysular •Öıateren, « Balkaalar > 
adiyle yazdığı bir eserde bize ehem
-~i ltir yer ayına'! ola• « Petit 
Maneillaia > gazeteainia hfllMlhar_ 
riri Lion Banlral'lft Marailya'cfa 28 ftl·· 
ltat ak,amı « Y e11i Türkiye '» ıneovzu

lu bir koaferanı Yermi,tir. 
Toplantı, Mareilya ticaret odaaı 

yÜkAek enıtitüaünün eaki talebesinin 
iateii Üzerine yapılmııtır. ilk Onc:e 
aöz alan Marsilya ticaret odası Baş
kanı F elix Prax, Türkiyeyi, orada 
ha:r.ır bulunan Baş konsolosunun şah-

.ıesını tekıır ctınış oıcı .. kıarı saıı aı 

yoı. Bu ıhtiyat tedbirleri Mısır mahfil. 
ıde bazı cndışeler uyandınnııtır. 

Kahıre de, ıngılizlerın en dikenlı 
meaeleleri Üne surmekle teıebbüsü 
önceden akim bırakmaya çalıtması. ı 

korkulmaktadır. Ve, itgal ordusu meıe· 
lesinin önce hallini istemekle, Londra . 
nın fr.giltere isin hayatı bir ıneaele olan 
aakerı sahada tavizlerde bulunarak, Ka
hire'nin, Sudan meselesinde iuıtiyuLa. 
kop•.-ınak istemesine engel olmak utt:: 
dili hissi mevcuddur. .. ,, .. 

Mmrlı müakereciler, UYf'CI bir ıe
kilde ite batladılar. Ve aıkeri me.,. . 
hakkında görü101elerin hemea batlıya· 
cağı aarulmaktadll'. Fakat bu meaele JIC· 

deo ibarettir? 
1930 andla,ına projesinde, nıısır·' 

giliz İ§lalİnİn aon bulacaiı kaydı vardı. 
Bununla berabv, 20 aene müddetle 8000 
asker ve 3000 pilot ve tayyare iffiaioden 
mürekkeb inıiliz kuvvetleri Süveyt ka· 
nalı boyunca kalmakta devam edecekti. 
Mısır ordusunun İn&iliz "umumi müfet· 
tiıi" ve ıenel kurmayı yerine bir inailiz 
askeri heyeti kaim ola.cakb ve iki memle· 
ket arasında bir askeri ittifak andlaıımu 
yapdacakb. Fakat 1ııusiUı maim biilcüıae
ti bu dereceain.i vermek niyetinde de
ğildir. lnıiltere bir kaç senedenberi rr. • 

torlaıma ve tayyarecilik aabuında y 

lllimı§ olan muazzam terakkilenı istinad 
ect.rek. Mmnn, U.di baliae terk edil· 
diii takdirde emniyeti aaiWn INr ıekil4 
de temia için ıerektiii kadar plıı.maya
cainu ileri siirnHtktedir •• Mıuna lllÜ4 

cWauında lqiltereye iaabet eden hİaae· 
nia daha seaİf olınuau istemek' .. 

Buna kartı mı...blar da l>i.u halı
h olanla, IMa •••lll•ia, Nil~ 1Mi-
1ük ölçüde ukeri kuvvetlerin ve Kahi· 
reele mühim bir insilia gan;......ıwn 

bulunmaaım lüzumlu gösterecek mabi· 

yette olmadığını söyliyorlar. Hükünıet 
merk.l..U.cle iqiliz kıtalarmın bulun
maamı istemekle, lnıilterenin Mısı 

müdafaasından ıiyade, memleket üzerin· 
deki siyasal hakimiyetini muhafaza et
mek istediğini ilave ediyorlar. 

Meaele bu ıekildedir. iki tarafın va
ziyetlerinin biribirlerinden oldukça aykr
n oldufu görülüyor. Bir hal ıeldi bu
lunabiltcek midir? Her halde müzakere
lerin devam edebilmesi için bu ilk tart· 
hr. 

.. 4a •11• ile •liımlad~ •nra 
konferanscıyı Ql"ada bulunaalara, 
talıdina etmeye lü~ silmediği 
ıM>yleyerek onun çalışkanlığına, iJr· 
Ye t.udretine misal elan yazdannı, 
vasife clolayıeila gezctifi y•ertenıeaı 

topladığı ciddi ve değerli mütalea• 
ları zikretı1Üt ve aözü hatibe hl1'&k4 

mıtbr. 

M. Bankal, Marulya için olduğu 
gibi lstanbula da kara yolu ile dejil, 
deniz yolu ile ıirilmeıini tavsiye 
ederek bu yolun cihancla az bulunw 
güzelliklerle bezeli olduiunu söyl .. 
di; Jstanbulun güzelliklerini, tarihi· 
ni anlattı. Türkiyenin ekonomik fa· 
aliye tinden bahsetti, bu faaliyetin 
lıtanbula mahsus olmayıp bütün 
Türkiyenin her kötesinde hisaedil4 

mekte bulunduğunu söyledi. Türki• 
ye tarihine kısaca göz atb. Milli mü· 
cadelemizi. latanbuldaki eski os· . 
maalı bükiımetinin iktidaruzlıiuu. 

miskinli~ini, yabancı tairi altında 
k&.lıflDI, lunir'in yunanlılarca İfeali 
üaerine türklerde baul olan milli 
beyeeıuu. Atatürk.le dii• biiyük 
kwnand.anla,rımgm biç yoktan aaul 
bir ordu yuatbklaruu, büyiik zafer· 
ıerimizi. c S.vz > uıuahedeauneaiain 
yU'tdarak c Loaaa > muahecleaini 
ne yolda aktedildiiiai aalattıktan 
aonra Hilafetin kaldınlmaaıad~ 

harf, ,.pka, dil inJuliblanmıadan bü· 
yük bir önemle bahaetti. Kadmlarm 
durumuadaki büyük deiitikliğin bü· 
tün dünyaya bir ÖrDek olmaaı gerek• 
tiiini, bugünkü Türkiyenin bal'l§&e• 
ver olmakla beraber gereğinde ken• 
dini çok iyi koruyabilecek çok kuv• 
vetli bir devlet olduğunu, aon yıllar• 
da ekonomi alanında da bütün dün
yayı hayretlere düşürecek yolda iler
lemekte olduğunu, bugün türklerin 
pek çok ihtiyaçlarının kendileri ta. 
rafından yapıldıfmı, pek yakında 

dJJarıya da mal aabnafa ba§lryaeak• 
larmda §Üphe olmadığını ileri sürdü. 

Bankal'dan aonra yine aöz alan ti• 
caret odası Baflranı Prax, konferans• 
cının sözlerine i§tİrak ettiğini, Türk 
milletine en derin aaysılarau ulaf4 

bnnasmı Bafkomoloataa dilediğini 
ıöyledi. Geçen yıl Tirkiye'd• Fran• 
aaya &'•len kırk elli kadar ır-. .. · ın 
İfİ büyüterek c Türkler biai kovu
yorlar > yaysaraamda buluacluldan· 
nı hatırlatan Pars, türklerüı kİIDMJİ 
kovmadıklarını , her ülkede oJduc'J 
gibi türklerin de kendi haklarını 

kullanarak ı-.azı itl~ı i vatandatlara 
hasrettiklerini, ~u:.un gayet mak,ıl 
olduğunu da ilav .. f!derek sözlerine 
aon verdi. 

Milli inkılabımı:ı.m a ~ ... mını en ı~
nit manaıile kavrrıınıt ol..ı:o, bu "ki 
türk doıtunun konuşma! .... rr dante ,._ 

ciler üzerinde çok iyi bir tesir bır k
mı§ ve inkılabımız hakkında 11 ara 
küçük le olsa bir fikir vermiştir. M l'1 

ailyada çıkan « Le Pelit Marsillai > 

ve Semaphore gazeteleri bu kon~c
rans dolayısile memleketimiz lehinde 
birer yazı neşretmitlerdir. 

Zeynel. C. Ô7-kayo 

Telrilııa: No. 34 

lji.J ANKARA 
larmı hilal ile haç arasında sürüp gelen mü
cadelenin iyi kötü ve az çok devamı imiş gi· 
bi körüklenmeainde menafaatleri vardı. 

mı§ ve günümüze kadar. büyük devletlerin 
müdahalelerini icab ettirmiştir. 

Avrupalı milletler, başka yerlerdeki fü• 
tuhatlannda, şüphesiz, daha zalimane d ha 
kanlı usuller tatbik etmişlerdir. Fakat bil 
wlümlerinde. bir iptidai vahşi ve hayvani 
taraf vardır ki. belki de onu affettirir. De~ 
let hariciycleri, nctekim, bu gibi zulümlerle 
ata.kalan lomadığını ileri sürerler, hazarı 
hatta bunlar arasında en korkunc;lannı tak• 
bih etmek büyüklüğünde bulunurlar fakat 
alttanalta, ondan istifade etmeğe çalışırlar• 
Polonya'nm taksiminde. mesela. bir taraf· 
tan haksız olduğunu kabul edip bir taraftaO 
sürat ve şiddetle başarılmasına çalışılmasın· 
da bir nevi büvüklük, vardır. 

Yazan: Norberl uon 81SCHOF' 
Turlıç•Y9 ç-ewre11: 8urlau 8ELGI 

lrak'taki zengm petrol kayııaklarınm 
keıfi üzerıne iıe, Arabiatan'm ingilialerin 
tuallutundan kurtanlmaıma artık imkan 
olamazdı. Bunun en büyük delili, ingilblerin 
S.idad hattı'nm yapılmasına kup ıö tııar
dikleri muvaffakıyetli mukavemettir. du 
hat, Abdülhamid devrinin belli batlı bir tek 
bqanııdır. Bu hatla, imparalorluğun bir 
noktaıında olıun. yıkılmaya karşı bir payan
da yapılabllmlttir. 

Eter nuyonalizm baıili Osmanlı lmpa
ratorlutunun hasta ıövdeıinde tahribat ya· 
pabilmit ve henlia çok iptidal olan yabancı 
ulıklara bu camiadan aynlmak ıevkini ve
rebilmiı i e, bu beklenmedik "virulenc~" 
hassasını söyle izah etmeliyiz: ''Hasta 
adam" m etrafını alan yabancı doktorlann, 
ha~t h n harici amillerle şiddedenmeırinde 

.. ., mevcud olan azhk1arm mi1Jf arzu-

Balkan Slavlarının arkasında Avusturya 
ile Ruıya, Yunanlıların arkasında Rusya 
Franaa ve lnciltere, Ermenilerin arkasında 
da Ruaya ve Ingiltere duruyordu. f n&iltere, 
daha sonra, Kürdler ile Arablan da müşte
rileri araıma ıoktu. 

Bu nüfuzlar, kih altalta, kah yanyana 
yatıyordu. Ve kih, çarpqıyordu. Buen bu 
çarpıpnalardan dramatik mansaralar hasıl 
oluyordu. Pakat, hiç şapnadan ilerliyen şey, 
bu nüfuz aflannın gittikçe u1dqmau ve 
Osmanlı İmpuatorluğunun çürük gövdesini 
merhametsizce ııkıştırması idi. 

Oımanb İmparatorluğuna dahil olan u
lıklan. naayonalinn fikrini qılıyanlar de
filıe bile. bu fikri kendi emperyalist hesa~ 
lanna göre fiddetlendirenler " diaiplinli 
bir ıidi,ıe pyelendirenler, büyük devletler 
olmuştur. Ba aayededir ki, doksan sene f~in. 
de, imparatorluğu cezasına parçalamak ka
bil olmuştur. Fakat bu parçalann komogen
Jiği hazan o kadar nyıf kalm"tır ki, bu se
fer kavgalar, bizzat bunlann ara~mtla başla-

Buna rağmen, büyük devletlrein bu gizli 
intirikalan, imparatorluğu bu kadar kısa bir 
zaman zarfında parçabyamazdı. Fakat kun
dakçı biiyük devletler, aynı zamanda, ev sa
hibinin yangınt söndürmesine mani olacak 
tertibatı da almıı bulunuyorlardı. Bu terti
baun tesir gücü !JU itibarla büyük idi ki. kö
kü, beynelmilel hukuk sahası gibi kudsi bir 
toprakta yatıyordu. Bu tertiba~ bu sahanın 
bir parçası idi ve buna Hkapitülasyonlar" de
niyordu. 

Makul'ün saçma ve luturun bir bela ha
lini almasını, hukuk tarihi'nin hiç bir bölü
mü, kapitüluyonlar dediğimiz fasıl kadar, 
açıkça gösteremez. Shylock bile, senedi üze
rinde bu kadar hmzm:a ısrar edememiştir. 
Hiç bir uman "asalet,. tUrlü hileklrbklarJa, 
pnpayeliğin bu kadar hizmetine koşulma
mıştır. 

Burada hiıai bir takım mütalealara kapı
lacak değifür. 

Kuvvet, haktır. Yumruk, insanların ve 
cemiyetlerin hayatında daima en son itam'ı 
yazmıştır. 

Fakat fare ite oymyan kedinin sadizmi 
ile, tam vüzvıl. Osmanlı imparatorluğun\1 
hep hak'tan, hem de çok haksızlık olm~ 
olan bir hak'tan dem vurarak boğmak, bıt 
devletin ve bir milletin ahlakt belkemiğiııl 
yavaş yavaş kırmak ve bu hUkümetle sonr• 
resmen dost geçinmek, Osmanlı sarayınıd 
ve Osmanlı idaresinin derin ahlak tered& 
sine rağmen. tarihte bir eşine daha raalıYQr 
mıyacafmuz bir hadisedir. 

(Sonu var~ 



11 MART 1935 C' RŞ~\.U~A ULUS SAYFA 5 
i9!!!!!!Mm!'!!!!'!!'"'!""~~~·_;--~--------------------.... ---------~----·-------------....... ~--------------...... ----------------..--------------~· ---~--"!!!!!!!!!!!!'!"'~~~ ...... ~~--

Konya ova.sının 
sulannıa • 

ışı 

iki aylık bir çalışmadan sonra Sıırısu 
B e ll ş e h i r 11 ö l ü n e- ak ı t ı l d ı 

$81 ve orta Ç 01"fQ'm ~a lıeıtal kapaklan 

Kurak geçen yıllarda Beyşe

hir gölü su seviyesi oldukça düş
müştü. Son iki yıl fazla kar ve 
yağmur yağması üzerine göle ol
dukça fazla su toplanml§ ve hatta 
geçen yıl 80 bin dönüme yakın a
razi sulanmıştı. 

Tanın Bakanlığı, gölün Kon
ya ovasını ihtiyaç nisbetinde su
laması için tabiati kafi görmemi2 
ve gölü beslemek için çareler ara
mağa başlamıştı~ Yapılan etüdler 
neticesillde, Sa.rısu'yun Beyşehir 
gölüne akıtı:abilcceği anlaşılmış
tı. Bunun üzerine Konya ovası su
lama idares;:::ıe bu hususta tetki
kat yapılması emredilmiş ve tet
kikat bitince Bayındırlık Bakan
lığı tarafından tasdik edilen bir 
proje hazırlanmıştı. 

Kanalın açılması iki aylık bir 
çalışmadan sonra 20 şubatta bit
miştir. Uzunluğu 3 kilometredir. 
1700 metresi hafriyat ve geri ka
lan kısrru eski mecranın temizlen
mesi suretiyle açılmıştır. Projeye 
göre kanalın bir saniyede göle ge
çirdiği su 150 metremikabı olarak 
hesab edilmektedir. 

Sarısu, yağmur sulariyle dalına 
taşmakta ve Karaviran cölünü 

doldurduktan sonra göl sahasın
daki mezruatı tamamen mahvet
mekte idi. Bundan başka husule 
gelen bataklık da köylerimizi sıt
ma yuvası haline koymuştu. 

Kanalın açılması ile bunların 
önüne geçilmiş ve Beyşehir gölü· 
niin varidatım artıracak bir mem
ba ele geçirilmiştir. 

Geçen yıl, zamanında sulanan 
ekinler, köylünün yüzünü göldür· 
müştü. Sulama sahasındaki hal
kımız, iyi mahsul aldıklarından 
borçlarını ödemişler ve geçen se· 
nenin iki misli ekin ekmişleı :lir 
Bu ekinler icab ettiği zamanlarda 
sulanırsa mahsulün bu sene daha 
::-ok ve daha İvi olacağı kuv.etle 
umulmaktadn. Maamafih ~ıavatar 
çok yağışlı ve müsaid gitmf"1'te
dir. Tarım Bakanlığına gelen ha
berlere göre bu yıl iyi bir mahsul 
senesi olacaktır. 

Tarım Bakanlığı, bundan baş 
ka Alemdar barajından sonra ova 
köylerini sulayan Üç-çarşamba 
mecrasından Orta-çarşambayı ka
nal haline getirmiştir. Önümüzde
ki yıl içinde de diğer iki Çarşam
ba mecraları kanal haline konu
lacaktır. 

ç:arıamba çaylıırrını11 m•m ba laralından görünüşleri 

Ttılrika: No. 4 bir türlü anlıyamadı. 

Hcışbetke 

SERGiBE 
( BC1fı 1. inci uıyfat!a) 

rı tasfiye edeceğiz. Türkryenin, en 
asil menıleket olmak için, yapıl 
muı insanların artık elinde olma
yan berıeyi vardır: Kuauru, ko
laylıkla yapılma&ı ineaıtlarm elin
de olan ıeylerdir. Bir yol üzümü 
veya tütünü veya keresteyi denize 
gönderdiği vakit ekonomiktir: ye
ni dünya bu yollarla doludur. Fa
kat bir yol, Bergamad~n, yahud 
bir Selçuk anıdından, yahud bir 
Hitit eserinden, yahud eşsiz ve 
bulunmaz 1stanbuldan geçtiği ve
ya buralara uğradığı zaman, öl
çülmez bir değer ve ehemiyet a
lır. Türkiye yollarının hemen hep
si bu değer ve ehemiyete namzet
tirler. 

Bu yazıyı türk fotoğraf çıhğı ü
zerinde bazı düşüncelerimizi söy
lemeksizin bitirmek istemeyiz. 
Gördüğünüz fotoğrafların başlı
caları, henüz bir yabancı saınatki
nn eserleridir. Fotoğrafçılığın, ya
T&f ya•aş, canan makinenin eaİr· 
lifinden kurtularak aanatlafbimı 
serıide IÖrliYonwam.. Otmanb im
paratorluğuna objektif ıirdiği 
gündenberi, heaüs küçük atllye 
hünercileri üstünde artist yetiftir· 
memekliğimi:ıiu sebebi, aanatklr 
f&baiyetinin makineye hqlayan 
tesirini ölçmemif olmaldıi11n1zchr. 
O dahi. ancak ~ aanat terbi
yesi verilen bir mektepten yeti & 

ıebilir. Fotoıraf. ıizin aördüfü
nüz kadar görür; kullananın gör
me kuvveti arttığı kadar, makine
ye can geldiğini hiuederıiniz. 
Şimdilik hiç olmaz• iki tehrimiz
de, latanbul ve Ankarada fotog
rafçı gençler yetiftiımeie batla
malıyız. Birçok müesseselerimizin 
fotograf çı bulundurmaları liznn& 

dır: bunlar, belki, kendilerine lü
zumu olanlan tahail de ettirebi~ 
ler. 

Ankara ıebri halkına Jiik• 
baz saatleri geçirmek f ırsatmı ve
ren Baıın Umum müdürlüğünü 

tebrik etmek borcumuzdur. 
F.R.ATAY 

POLiSTE: 

Kilim yidiiıaden kavga 
Albndaj mahalle.intle T nfik n lb

rehDn kendisine barakclıkJan kilimi almak 
...... yanma ıittilderi asker Teriik ile 
uvp etmiıler ve uker tevfik kilim sa
h.i;,Jerini bıçaldaDU!br. Poliı kendisini 

yakalamış "" adliyeye vermiıtir. 

Sarhoıluğun sonu 
Yeni. Türan mahallesinde Mustafa ve 

Zeynel evlerir:.e gelip beraber rakı içtik· 
leri Hakkıyı aarhoıluk yüzünden kav· 
ıa ederek baç.alda yaralamışlardır. Su -
kılar yakalanarak haklarında tahkikata 
başlanmıştır. 

İngiliz, Alman, Fra rz ve Sovyet gazeteleri 

l. O -Ali ı '• ) it '. N 
NE 

İngiliz ~azcldt·riııin )azdıldarı 

Tay .A.ı:s diyor ki: 
"lngi1terenh-ı H h·upacia uir tek men 

faati vardır. U da sulhhır !>ulhu temı ı 
dit. Bunun iç;ııdjr kiıngütt:?re bir ı ı·a ı 

sn: - ingitiz .. alman doallugunu k.ıı .. 
bilMek için, biç bir fıı-satı kaçırma.na~· 
kendisine nzile bilir. Bufrun milyonla:· 
ca fransız ve alman sulh içinde, iyi kor 
§Uluk ıuünasebetlcri içinde yaşam. 
ba§ka bir §ey istemiyorlar. Bu mıf~o ı 
larca alman ve fransızın menfaati inaı 
liz polıtikasına hcı· türlü sulh ve dost
luk fırsatlarını k ~ -.ğı emrtemek
tedir.'' 

Deyli Herald şöyle yazıyor: 
"B. Eden İn nutku alman tekliflerı 

nin tetkiki için açık kapı bırakıyor Go 
rüımekten çekinmek ve yahud görüşme· 

ği imkansız bırakacak kayıdlar ileri sür
mek kadar manasız bir politika yoktur. 
Devlet adamları şunu bilmelidirler ki 
eierl.okarno andlaşmasının yerine ko
nacak yeni bir garb andlaşmaıı ya. i

mana alailtere, Fransa ile Almany~. 
kartı tek cepheli bir askeri ittifak imza
lamıyacakbr."' 

Deyli Eluperea'in fikrine göre: 
"Almaaya hiç bir tecavz hazırlama

IDlflll'. Biaunaleyb lngiltere için mü
.... Mlleaık Wr teY yoktur. Eğer h• 
~ lııir ... ili:ıı hükümeti almanları 

lrıotmek iPa it• üzerine İngiliz askeri 
JOILun.ia lralbraa böyle bir İngiliz hü
kümeti bir ... tin içinde ortadan temizle-. ., 
Dil'. 

Fransız gazetelerinin yazdıkları 

Eko Dö Pari gazetesinde Perti
nalu fU ıabrları yazmaktadır: 

"8. Eden Pariste açık taliınatla 

bailı olacak ve her §eyden evel r. 
Baldvine telefonla bildirmeden her
hangi bir inisyatif almıyacaktır. ln
ailiz dıt bakanlığının 16 nisanda Mil
letler cemiyeti konse7İ tarafından ka
bul edilen karar suretine iltihak et
memesi ltalyaya kar§ı alınacak zecri 
tedbirleri ifaya mecbur edecektir. 
Buadaıı baıka B. Edenin nutku Al
man1anm milletler cemiyetiae gir· 
naek için hiç bir tut ileri --.eliğini 
bildirmektedir. O bide Frama mil· 
letler cemiyetini tekrar bir taayik va
utuı olarak görmek htlalilreei kartı· 
undadD". 

Ön Gueteai: 
Dinldi tarihin İngiliz diplomasi 

tarihinde terefli bir aayf a teıkil et
mediiini yazıyor ve B. Edenin söyle
diii nutkun ilk metni büsbütün ba§
ka iken 8. BaldTinin hem de avam 
kamarasında bunu değiıtirdiğini id
dia ediyor ve sözüne devamla diyor 
ki: "Fransız hükümet mahfilleri, 8. 
Edenin, Lokamo paktmm b~inci ve 
dördüncü maddelerini niçin sükutla 
geçerek yalnız ikinci maddeye iıarer 
ettiğini anlayamamaktadırlar. Bu 
nunla beraber B. Eden Franaanın bu
günkü müzakereler sırasında tutaca
ğı azimli yoldan hayrete düıecektir.,. 

J>iYORI Alt? 
A•hıan gtu:c•telerluin ~aztltldarı 

Do) çe Afgen'ıanye 'Çetlyuııg g:.ze
lesi 1 ikrini şu surc.:i..ı• hulasa edi
yor: 

'lngiltcre otoritccini idnıtte ehttİ§ 
\·e kcndisını l'aı·ısın ı.ıuh:ıl.t zihhiyet
ler.nin teı.ı-ı al .ında bıı-tıkmuıhıştır. 

ln~i l lere Aıuı nyanın l<. I lı l ieı ıtı tfoid 
barı _. ruhunu anb.mı11tır. Afma nynda 
hiç bir kinıse bundan bn~ka bır şey 
beklememektedir.,. 

Berliner Börsen Çaylung şu sa.
lırları yazıyor: 

"B. Ecieum nulkunıfokı l>tl:u cüm

leier1e lngılterede buı uJebılen bazı 
hareketler ve muhiın mlJıll :.ı: gazete
lerınin yazıları, ııihayct li. Bal dvının 

nutkunun sonundakı açık sözler, ln
gilterenin, B. Hitlenn barış paktının 
kefaletini Üzerjne alacağı ümidini 
vermektedir. Bu doğru çıkarsa o za
man daha iyi bir Lokarno kurulabi
lecektir.,, 

lzve3tiya TLe diyor? 
Moskova, 10 (A.A.) - Ars.ıulusal 

vaziyeti tefsir eden yazısında lzvestiya 
gazetesi diyor ki: 

'"Lokarno andlaımaaıaın Almanya ta
rafından bozulmas.ırun yapbğı teair sa
nıldığından çok daha az olmuştur. Bu
nun iki sebebi vardır: Bir kerre üç sene
lik alman faşist rejiminden tonra dün
ya, vaktiyle yaprlama:ı telakki edilebi. 
lecek bazı hadiselere ahtmışbr. Saniyen, 

serbeıtçe imza edilıniı bir and&..şmanın 
bir taraflı olarak bozulmasına karşı yapl· 

lacak ye1ıane akaülamel, fransız asker• 
!erinin askerlik harici mıntakaya gitme
lelidir ki bu da, "barb'' demek olacakbr. 

Fakat aklını kaybetmemiı olanlar, önle
yici bir harbe haşhyamazlar. Önleyici '1İt 
harb, ölüm korkuauyla intihara benzer. 
Bundan dolayıdır ki aJakalı devletlerin 

mümessilleri nutuklanna soğuk kanlılık 
tavsiyesiyle baılarlar ki bu tavıiyelere 
bizce ihtiyaç yoktur. 

Hadisenin kelecekteki inki,an, baı
tan aşağı büyiik Britanyanın alacağı tu
tuma bağlıdır. Şimdiye kadar ingiliı fran· 

uz devlet adamları yalnız alman hare
ketleri karp11nda kendi hilıiyatlarını 

bildirmiılerdir ve fakat haç bir fa.aliyle 
prograııu çizmemiılerdir .'' 

"Bazı suu...mır fakat uuit görme& 
İngiliz uneurlanıll• 'bu almım G:JlPlWIU 

anlamunalvı çok pyaru teeuültür. Al· 
manya, iki taraflı &Ddlaımalar 7a'1mağı 

teklif eylemekle, mu.htenıel digmaıılan 
parçalamaia Te ıulb isteyen halk an
amda ban ümidler dopran yeni bir m• 
rinki için nkıt kuanmaia çalıttnakta· 

dır. Bu tarzda ctüıil11en adamlar, bir çok 

sulhperver teahhüdlerden sonra ttlman 
tayyareleri bombala rnr Rttn a b · 't.Jt. 
lan gün fıkir.erini degiştire t k ı diı. Bu

gün lazım gelen şey, nutuk .. r soyJc ı.•·k 
değildir. En lüzumlu ~ey, sulh seven dev

letlerden mürekkeb bir cephe teş_kil ey

lemektir. Ta ki Almanya her istediğini 
yapması mümkün olmadığını anlasın." 

E:vDnDDk ve Otesn 
Ya.ı.ta: ]alt. ŞARDON 

T iirkç•ye ye<1iren: Nnuhi BAYDAR 

- Lütüfkarsımz.. . sizi bekliyordum ... 
gelmekten korkacağınızı düşünerek üzülü
y~rdum ... halbuki p~k sade bir şey, değil 
mı? ... Zaten yoldan kımsenin geçtiği de yok. 

Bert, kendisiyle, sapkasınr çıkarıp konu
şan bu pek saygılı adamdan hem korkııp 
hem utanarak hareketsiz duruyordu. Bir
denbire :ıkhna, hakkmc!a fena şeyl~r söyle
nen Nelli Pasıa geldi. B~lli ki bir gene kız 
kendini böylece kr~tülerdi ve Bert de cezası
nı gfü·cceği bir günah isledigini hhlsediyor
du. Bu çeking·en (OCU~t.n karşısında ve bu 
yolun sakinligi içinc1e acayip bir hulya kay
boluyormuş gı'l->i Al her: 

tabık değildi. Hürmete layık pek çok kimse
ler Mari Brön'ün hareketini mazur görüyor
lardı. Bert, tereddüdlerinden anasına bah
setmek isterdi. Fakat Madam Dögui'ye sual 
sorulduğu zaman dinlemezdi. Bert papas 
Peper'le görüştü. Bert muhakemeye başlar 
başlamaz papas sözünü kesiyor ve yalnı.ı 
esef edip pişman olmasını tavsiye ediyordu. 
Halbuki Bert bu meseleler hakkında müna
kaşa yürütüp anlaşmak istiyordu. 

ha ciddi bir program yazarak küçük masa
sının üzerine iliştiriyordu. Kütüphanenin 
bir gözünü siisliyen Hanri Marten'in cild 
cild eserlerinden tarih öğrenmek istedi; fa
kat akşam biraz okuduktan sonra yoruldu
ğunu hissediyor, bir şev anlamıyor, hulya 
verici ve cesaret kırıcı bir tembelliğe kapı
lıyor, elini kitabmın üzerine koyarak Alber
in bakmış olduğu parmaldermt seyerdiyor
du. Onun bu parmakları gUzclmi, çirkinmi 
bulmu, oldu~unu ken<li kendine soruyor ve 
tırnaklarını diizeltivordu. 

Albu &>•iwı Mcldam Diikroke'ye doğru 
iCV~~re\c. \cayn.ız bir tavurla, fakat acele 
Aıcele: 

- :Beni J~leyini.e, dedi. Mari Lui.z'e 
Montnmbet çiftlitine ~du refakat ediniz. 
~nn_an aynhr ayrılmaz beni iÖrürsünüz; 
Çıftlıkteıı ç ı kar, yanmu.g gelirim. Yoldan 
geçi1irn pek tabii bir şeydir, değil mi? 

Bert, sbzlerinin ne manaya geldığini an· 
~mak~ızm l "lbcr'in suallerine cevab vermiş
ti. Erte5i g~m. demir parmaklıklı kapıyı a
~ıp Mariz L!ıiz'le dışarı çııktığ1 vakit Alber
ın sözlerin i hatırladr, fakat bunlara ebemi~ 
~et vermiyerek, üzerinde hiç bir münasebet
•ız hadise vuku bulmıyacak gibi göriinen o 
&lltkm olduğu yolda rahatça yüriimeğe baş-
1-.i:. 

Arkadil§Jlk Montamber çiftliğinden bir
~ a~e öpüp ger~ da:ıdü. Alber'in bird~nbi
re ııa-sıl ~up'a yar. r·'ld~ zı.ılmr eı:livedi; ini 

- Gene gÖ'r;ic::elim madmazel, dedi, ma
dem ki artık ayrıhvoruz elinizi bana veri
niz ... o cocuk parmaklarınızı ... 

Ve, Bert'in elini dudaklanna götürerek 
ilave etti: 

- Polonyalı kıJ:l :ım böyle veda edilir ... 

*** 
Bert kendini suçlu biiiyor, fakat bu ka

dar az vicdan a7.rb1 <la~1makta olmasına da 
şaşıyordu. Vakra onun kabahat saydr~ı seyi 
del!'<anlr pek t tibi1 buluyordu. Cezalandırrl
nıo.k 132m~~elen r:mer h:-:.1~kmda her~tes mu-

Bert, ancak kendi düşüncelerinden ve 
kendi iradesinden yardım gördü. Daha fa.z
la çalışmağa karar vererek bir çalışma pro
gramı ha.zırlayıp odasının duvarına iğnele
di ve geçen yıllar derslerini daha iyi öğren
mek üzere saat altıda kalkmağa başladı. 
Günde dört saat piyanoya çalışıyordu. Mad· 
mazel Pika'nın verdiği kitablan ve babası
nın kütüphanesinden gelişi güzel seçip göz 
gezdirirken anasının, adından tehlikeli sa· 
yarak geri aldığı romanlan okudu. Bu ki· 
tablarda sevda hikayeleri değil, pek merak 
ettiği ve bildiklerinin büsbütün dışında san
dığı insanlar, alem, hayat hakkında bilgiler 
arıyordu. 

Bu okumalar onu çalışmalarından uzak
iaştırıyor, fakat hemen yeni, eskisinden da-

*** 
Mösyö Dögui bit diisit~ten sonra ata bin-

mekten vazgecti ve hatti yürümekten bile 
iğrendi. Ticaret evine nadir olarak gidiyor 
ve pipoyu tatsız bulmakla beraber rahatca 
tütün içmek için kitab .alonuna ~ekiliyar
au. Güzel kitab kollelleiyonundan bir cild 
seçiyor, kabmı okş1vor. ı-esimlerine bakıyor 
yahut avcunun icinde ağ1rlığını hissettiren 
bir antika mücevheri ıızun u%Un scyrediyol""' 
du. Solr.ak kapısı çalındığı zaman salonun 
kapısını aralayıp koridora bakıyordu. Kend .. 
sini rahatsız etmelerini yasak ediycr, fak~t 
evin bütün gürültülerine kulak veriyor 1u. 

(~nn11 v 2r ' 
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kükür · :la ·ıınızı fa. 
Keçirburlu (hususi) - Keçi

burlu'ya yaklaşan her yabancı, te
uefffia ettiği havada hafif bir kü
hlirt kokusu duyar. Fakat burada 
devamlı surette oturanlar, ı;ok a
lquldan bu kokuyu artık hiç his· 
a;,tmiyorlar. 

mevsimi için fabrika bütün hazır
hklannı tamamlamıs ve geceli 
gündüzlü bir çalışmaya koyulmu · 
tur. Bugün elde eveJceki ithalat
tan kalmış olanla herabcr 40.000 

torbalık bir tok vardır. Fabrika 
ve madenin bütiin tesisatı 200 bin 
liraya malolmııştur. Fahrikanm 
büyük atölyesinde bütün makina 
tamirleri yapılmakta ve burada 
ustalar yetiştirilmektedir. 

Fabril"a ve madende bugün 250 
kildar işçi çahşmaktadır. Çok isti · 
datlı r;L'.i'l işı:ıler. çabuk İj öğrenip 
veı imli o1maktaıiır1ör. Zongulcfak 
tan gctiı i1mıs c!arı 25 kadar na
deıı ustaları huraoa hirçok yen: 
ustalar yetişti.nui~leı diı . Denile 
bilir ki Keçiburlu'da !:Sash bir ma 
dencilil: başlangıcı kurulmuştur. 

hafr1e büyük bir dikkat ve ıtına 
gö~tcrilmektedir. Fabrika dispan· 
erinne isçile,· ve aileleri par.ısız 

olarak tcda\ i görüyorlar. 

Fabrika yanında memur ve iş· 
çiler için sekiz bina yapılnH§tır. 
Modern konfora sahip olan bu bi· 
nalarda elektrik de vardır. İşçiler 
için bir kooperatif bakkaliye!':i ku
rulmuş ve biitün ihtiyaçlarım bu
radan ur.uz fiatla tedarik etmele
rine imkan vt"rilnıiştir. Kcçiburlu Kükürt Fabrikası 

bir aeneyc yaklaşan bir :ıamandan
t>er:i faaliyet~ cahşıyor. 

Burada bulunan kükürt made
ninin ıcnginliğı ~skidenberi işiti
lir dururau. Buyük harbtan evel 
;;ararna,t ve kazmak suretile çıka
rıl.an kükiirtier barut yapılrşmda 
kuilanılırdı. Bü} i.ik harhta donan
ma cemiyeti madenin dış tarafla
rını iptidai vasıtalarla işletmiş ve 
,.ıkan k\ikürtle ordumuza ve mi.it
tefiklerımize ehemiyetJi mikdarda 
barut temin etmı~tir. 

Harptan sonraki karışıklık clev
ı esi esnasmda bit ecnebi şirketi 
bu imtiyazı nasıisa eline geçirmiş 
ve dört buçuk sene hiç bir şey 
yapmadan, işletmiye girişmeden 
elinde tutmuştur. Hatta -büyük 
harb zamanmdmı kalma fabrika 
-da bn p. ,,.,tl, h '"' r"\n olup gitmiş
tir. 

Bu vazıyetı gJreıı, v~ Keçibur
lu madeninin Ti.ırkiyeııin bütün 
kükürt ihtiyacını, fazlasile ve ve
rimli bir şekilde temin edeceğini 
anhyan Ekonomi .Bakanımız bu 
işle yakından aHikadar olarak iş
letmenin esaslarını hazırlamıştır. 
Sümer Bank ve İş Bankasının iş· 
tirakleriyle 300.000 lira sermaye 
ile kurulan şirkete madenin işle
til:ncsi \'c~·il!nİ ~ ve bu suretle her 
sene harice g-i rk~1 250.000 lira ka
dar bir paraıım nıcnılekette kal
ması temin e<l ilmiştir. 

Şirket harekete geçerek fab'ri
ka işlemiye başlayınca, madende 
çok zengin kükürt kütlelerine te
sadüf edilmiştir. Madenin kükürt 
mikc.ları 7 ila 8 milyon ton tahmin 
edilmektedir. Her sene 3 ila 4 bin 
ton kadar kükürt istihsal edilece
ğine göre bu madenin ne tüken
mez bir h;:ı ~ . r olduğıu meydan • 
dadır 

Şimdu.b. madenden memleıke. 
tin bütün ihtiyacını karşıhyacak 
mikdarda kükürt çıkarılmaktadır. 
Çıkarılan kükürtler yüzde 99,5 sa
fiyetindedir. Ve geçen seneki kü
kürt serpme mevsiminde bağcılar 
tarafından çok iyi karşılanmış ve 
mükemmel neticeler vermiştir. 

ı .. 

\. 

Maden 1 er en modem cihazlara 
salı.ptir. Amelenin hayatına ve sı-

Föbrikada kullanılan bütün 
ham maddeler ve yak;cak yerli
dir. Burdur civarında bulunmus o
lan bir linyit madeni fahrik.a tara· 
fmdan işletiimt>k suıetile bütün 
~ akdcağı buradan temin edilmiş
tir. 

1 

l 

Fabrikanın Keçibcrlu muhiti 
üzerinrle de hayırlı tesirleri der
hal hissedilmi~tir. H,dk yeni ge
lenleri görerek rlaha iyi yaşamtyR 
ve giyinmiye hev~s etmektedir. 
Refah sevivesi his~crHlir derecede 
artmıştır. Mes~la eskirlen Keçi
burlu'da et ayda bıı kr:~alirken 
şimdi her g-iin kesilmektı:.dir. Çar
şısr da birdt:nhıre canfan"!ııstrr. 

Ke~ibnrl u hhrik ı\Sr k~nd isin
den hcklf~nen favti!.llan faılasile 
temin etmiş ekonOtT'f\c ıaft•t 1 eri
miz sr.risinnen hirirl;r 

RADYOLAR 
ANK \H \ 

19.30 T.a.yyareci kJnuıuyor 
19.45 K.brışık müzik plak neııriyah 
20. Kn.rpiç Şehir lokantftSından 

nakil (Orkestra) 
2().30 Ajanı bl\berleri 
20.40 Ank:arapalutAn nakil (Or. 

'<:eatra) 

ISTA 'Hl 1L 
18. Op~ra (plak) 
19. Haberl~r 

19.15 Muhtelif r.lakhır V~VI> ret· 
ranamiaion 

20. Şan: Profesör Laşenski 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son h3berler 

Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajanımm gazetelere mab· 
ıus havadis aerviai verilecek· 
tir 

Satlık bağ arsası 
KavkalıdCt\. mevkiinde Tah· 

taküprü karşısında temyiz mahke· 

mesi reislerinden B. Abc1u1l2h ı !l 
otnrd:.ığu bağın Uç dönümü sa· 
trl:ktır. 

İsteklilerin Atpazarmda Kına· 
cı B. Şakir mağazasrna müraca-
Rtları 1-!PO 

SENİRKENT ASLİYE MAH· 
KEMESİND1rn. 

St:nirkendin: 
1stikl51 mahallesinden S!\v

kth oğlu İsmail kız ı Fcdim~ ıJc 
o mahalleden Şavkı lı oğlu F... i 
aralarında evlenme akdi yapıld ı· 
ğı halde zifaf olmadan evlenmeııı:ı 
kendisine tahmil ettiği vazifelerı 
ifa etmiyerek tağayyiip etti nincl"tl 
kendisine kanun medeninin 132 
M.si mucibirce ihtar ifac;ı dava 
edilen Fııhriı.in kanuni ikam<'t· 
g!l.hı mechul hulunmmı ol ' ' un
dan bir av zarfında evine r1 -lnm ·
si liizumu hukuk usul m•ıh1~c· 
mcleri ka'lur.uııun 1 :_\? 'M .. ; • '· 1·~
mın~ tPvfHcaıı ;ııııı vP lh+- ı.,., 

Sat1hk ar~a 

Şimdiye kadar istihsal edilmiş 
olan kükürt mikdarı beheri 50 ki
loluk 37.669 torbadır. İstihsal edi
len kükürtlerimiz dışardan güm
rüksüz olarak giren yabancı kü
kürtler fiatmda olduğu için fab
rika nisanda çalışmaya başladık
tan sonra, mayıs ayından itibaren 
ithalat tamamen durmuştur. Kü
kürtlcrin çok ucuz bir fiatla satıl
masına rağ'men fabrika zararına 
çahşmıyacak ve hatta küçük bir 
kazanç bile temin edecektir. Bu 
bakımdan işletmenin pek randı
manlı olduğu meydandadır. 

Önümüzdeki kiikürt serpme 
Bay Celal Bayar fabrikayı geziyor, fabrikanın kompriaörleri, ocaktan çıkardan ham cevher, •antral dairainde

lokomobil, aal kük ürdler değirmenden iatasyon an barı na f(Önderiliyor. 

Sağlık Bakanlığı karşısı aört 
yol ağzı köşe bası üc cepheli iki 
ev vapmava müsaid fll«' M2 cba· 
dmda Tclf · ~855 

'· ~" 
Tefrika: 18 

TOPYEKUN H ARB 
Y cızan: General Ludendorl 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Aşağıda ilkönce "ölü" ekonomiyi, yani 
onun, ulus ve ordunun hayat idamesi ve ba
kmu için, lazım loan maddelerini ele aldı
ğımdan, bu noktayı bilhassa tebarüz ettiri
yorum. 

Müdafaa ordusu ile ulus, ekonomi saha
sında da çok kudretli bir tekparçadır. Topye
kun politika ve topyekun harb güdümü, bu
nu, ne kadar erkenden kavramış olsalar, ge
ne azdır. Her ikisi de şu ciddi meseleyi tet
kik etmek zorundadırlar: 

Ana yurd, müdafaa ordusu ile birlikte 
tekmil ulusun ve hususiylr. harb güdümü
nün ihtiyaçlarım nasıl temin eder? Memle
ketin dışından neler getirmek zorundadır? 
Harb başladıktan sonra da dışardan getir
diği şeyleri hesabına katabilir mi? Ana yur
dun deniz mahreci açık kalıyor mu? Yahut, 

deniz harbı veya bir abloka neticesinde, 
dünya harbmda, şimal denizi ve kısmen de, 
baltık denizinin İngiltere tarafından, Ak
denizin de, İtalya ve Fransa tarafından ab
loka edilmesi sonucunda, Almanya ile A
vusturya Macaristanm başına geldiği gibi, 
deniz mahreçleri kapanıyor mu? Memleket
lerin çoğu, ithalatlarının tamamiyle kesile
ceğini veya, kısmen tahdid edileceğini dü
şünmek mecburiyetindedirler. Denizlerde 
hüküm süren İngiltere bile, almanlann 
denizaltı gemileri dolayısiyle, 1917 de itha
latının fevkalade tehlikeli bir safhaya gir
diğine şahid oldu. 

Ulus ve müdafaa ord.usunun ekonomik 
ihtiyaçlarım temin ile sıkı bir surette bağlı 
olan, bir başka çok ciddi meseleyi de. devle
tin para vaziyeti ile sef erber1iği yapmak ve 
barba girişip onu devam ettirmek için. im· 
kan içinde olan finansal tedbirler teskil eder. 

Topyekun po1itikanın, bu hususta, top
yekun harb güdümüne hizmet etmek mec
buriyetinde olduğu saha, çok büyüktür. Kı
sa bir harb içinde, böyle bir mükellefiyetin 
yerine getirilmesi daha kolav"--· 

~· --- - - < - • 

Gelecek bir Avrupa harbmın, böyle kısa 
sürmesi ihtimali vardır; çünkü, herhalde, 
harba girişecek olan devletler, müdafaa or· 
dularını hazır ve müheyya kılmak hususun
da. azimlerini, ekonomik ve finansal vazi· 
yetlerini üç kat daha kuvvetlendirecekler
dir: bundan başka, zaten, uzun süren bir 
harhm ulus hirliğini tehdit eden tehlikeleri 
de, harhm kısa sürmesini emrediyor; fakat, 
bu umudların gerçekleşeceğini kim temin 
edehilir? 

Dünya harbından önce de, ''harb güdü
mü ve politika'' ilerisi için kestirdiği bir 
harhm. yalmz kısa süreceğini düşünmüştü; 
halbuki. ben. orduya kana kana cephane. te
min edilmesiyle ilgili olmak i.lzr.re, d?ha haş
ka cid<H ihtinı?llere ne isaret ettim. Ben de, 
dört çetin harh yıhm aklıma getirmediğim 
halrle. maalesef haklı crktrm. 

Finansal c;aha ile birlikte. tekmil ekono
mik saha da. avrı ayrı her memleketin, ne 
gibi tedbirler alnıa1arı tazrmgelrliği tabiidir 
ki, kestirilemez. Kaideler tesbitine de im. 
kan yoktur; ancak, ulus ve ordunun hiç bir 
~evi eksik olmaması. harhm ve harb hare-

ketlerinin iyi bir neticeye vardmlrrı .ı s. l:{C· 

rektir. Bu, böy1e olmakta beraber, sövleme· 
si kolay, tatbiki güç bir şeydir: çiinkü hu is
tekler. hiç bir zaman tamatııı tamamına ta!· 
min ecti1emez. Hakikat ise. teoriye hem;e
mez. Bilhassa bu gerçeklesecek sekle. harb 
güdilmiinün, sonsuz bağlı bulunduğu taraf
tan vardır. 

Almanyanın önce<len ve dünya harbın
daki ekonomik vaziveti, ve gene o !'ıralar<la· 
ki harb gürlümH ile ilgi~i olan tedhir•eri, 
asaö-rda izah edeceP:im. Runlan olrnvantar, . ,., . 
her devletin harh ~iicliimü, topyck1in potiti· 
kalanndan ekonom;' sah::ı.rln ne ~ihi sevler 
istediğini, bunların ne dr.receve k;ırlar veri · 
ne getirilct!~ini veya r,etit i1ehileccı';:ni gf)7.· 

den geçirerek, ken~i kendilerine bir netic.: 
çıkarabilirler. 

Almanya. 1914 dlinva harhma. eknnnmi~ 
ve finansal olarak hazırlanmamt~tt. Valmı. 
finansal seferberlik kin kafi <1~rt-C'e~· , .. f\. 
birler almıştı. Alman para silah' vf" hir m~· 
leketin finansmdan harhm neler İc;t,.,ı;ni 
hakkında bir fikir vermek ic;~in i'I< 0-• r~ nu 
noktadan baslrvorum. (Snnn v'l 
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Türk Jlava Kurumu 

BUYUK PlY ANG()SU 
Kaaa: 
-•un: .. fı kiloxram 16.026,044 

1' ""İLaot 
u f•lrlrk 

D"tuldeki muhabirler: 
nr'ıl lirası 

Huiçteki muhabirler: 
A tın: safi kilog.ram 4.690,632 
A !tına tahvili kabil tterbest 
ıi'Jvizler 

Diter dövızler ve borçlu kliring 
l kiyelcri 
Hazine tahvilleri: 
~ı uhte ed en evrakı naktive 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerı 
n• t~vfikan hu:;ne tarafından 
vaki tedivıtt 

Senedat cü7.danı: 

Hazine bonoları 

Ticari senedat 

Esham •e tahvilat cüzdanı 

truhte edilen evra\n na\ 
A yenin brpbtı eaham " 

h.;1ıt (itibari kıymetle} 
B Srebest esham n tahYillt 

A.anılar: 

Altın ft dc•iz üzerine 
Tah•ilit üzerine 

Hiuedariar: 
M.htelif: 

Lira Lira 
23.385.91J,51 
1.5.989.677 .-

965.296.79 40.340.885,30 

287.022.42 287.022,42 

6.597.763.33 

517.855,28 

15.913.002,62 23.028.621,2~ 

158. 748.563,-

11·327·785·- 147.420.778,-

1.727.000,-
11.551.783,88 

1-----1 13.278.783,88 

34.316.607,56 
4.436.9~ 38. 7 53.559,62 

22.590,2. 
4.451.921,88 4.474.512,l 1 

{elrün 

4.508.000,-
3.214.843.f'o 

75.299.006,18 

Sermaye: .. >kcni: 

T eda Tüldeki banknotlar 

De.ruhte edilen evarlu nakti,e 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri 
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tedivat 
Deruhte edilen evrakı naktive 
baki vesi 
Kar,ılıl'ı tamamen altın olarak 
ilbeten tetfavnl~ vazedilen 
Reeskont mukabni lliveten te· 

d~.,;;1,. v~.,.,,ı;1 ... " 

Türle lirası mevduatı: 

Döviz tealahiiclab: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Difer .&hisler •• alacalf1ı 
klirine "-:ılriyeleri 

~-&elit= 

Lira 

158.748.563,-

1 l.327.785.-

147.420.778,-

18.000 000.-

1 .000 "IOO. 

1 2.397 .368,83 

18.570.641.4~ 

'lfetNa 

Lira 

15 000.000,-
1.0215. 756.67 

166.420 778.-

17 .102.065,06 

20.968.010,2 

54.781.396,19 

75.299.006.1 

Şimdiye kad;P binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. inci keşid• 11 Mart 936 d~ dır. 

•~ii ük ikramİ\1~ 35.0(J O 
Liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000 10.000 lir~lık 
ikramiyelerle 20 n' O liralık bır 

mükafat vardır. 

Ankara Beledivt-sİ Su isl~ri 
Oir~ktiirliiöiin•f,•n : 

l - Su işleri direktörHiiü için 5950 liralık font boru ve ek 
parçaları almacalı:tır. Gümrük resmi belediveve aidoir. 

2 - fstlı:liler bu işe aid sartnamevi su iş1eri oirektörlü~ü le
vazımında görebilirler. 

J - Eksiltme 26.3.936 perş~mbe günü saat 15 te Ankara bel Ji· 
yesi IU itleri direktörlüğünde kanah urf usulivle olacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 4•6 lJ.ra 2~ kurustur. 
S - Postada olacak gecikriiter lcabul edilmez. (298) 

1-~13 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: f•"""'"'t" tı•ıM; ~ 51
/ 2 - Altın iiocrine avana ~ 41

12 Yemiş ağaçlarınn böceklerden ve kurt
lardan muhafazas1 için 

ı~tati-.;tik C ~ııeJ l>irektörliiedü 
~ iltme Komi. vonundan : 

l - 1936 ikinci kanun ayından itibaren 1936 birincikinun ao
kadar bastırılacak olan harici ticaret aylık istaiaiklerinin ka· 

"1a ud uıulil ıle eksiltmesine talip zuhur etmedifi için pazarlrlr· 
la tksiltme yapılacaktır. 

2 - Bir aenenik 437 forma ve 12.673 iln bedel tahmin olunmut-
t 

3 - Ekaıltme 13 • mart • 1936 cuma günü aut 14 de umum mU • 
'11rHnr binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 - Pararhğa iştirak edecekler % 7,5 muvakkat teminat vere -
tf'lrlerdi r. 

5 - Kaer Ankarada bastırılacaktır. (410) l-663 

J kaf Umum l\ılüd11rl~nd.-n : 
Çankırı kapu caddesinde değirmen arkı civarında 217 vakıf nu

"-rah bostanın üç senelik kirası için müzayede müddeti içinde 
'elılif edilen bedel haddi llyık görülmedijinden müzayede müd
cleti bet gün daha uzatılmıştır. ihalesi 14 mart 936 cumartesi günü 
._t on birde Evkaf apartımanında varidat ve tahsilat müdürlil· 
libıde yapılacaktır. lıte.klikrden senelik kira olarak tahmin edi· 
ita 120 liranın % 7,5 nisbctinde muvakkat teminat ahnacaktır. 
'l'utmaıc ve müzayede prtlarını öğrenmek istiyenlerin ihale saatine 
~ heT pn mukOr mUd6rlüğe gelmeleri. (539) 1--888 

~kara ikinci 
Sicil 

Mıntaka Tapu 
Muhafızlığından : 

Ankaranın Delikli tq mcvkiinde tarafeyni altı okka oğlu ve 
,lfim oilu ve tarik ile mahdut ve kayden iki döniım mikdarında 
"t •ercinin ZS husus ve 1563 umum numarasında Holaa oilu Andon 
~ kayıtlı bulunan bağm hazinece tescili istenmektedir. 

ldarenm sicillerinde yapılan incelemelerde kaydına raslanamı· 
~bu tatmmaz mal ıçin senetsiz muamelesi yapılacaktır. Bu i! 
~ 2~3-936 tarihine rastlıyan perşembe gününde olçll ve inceleme 
~ )'erine memur gidecektir. Bu yer üzerinde tasarruf veya her
~gi ayni bir hak iddia edenlerin, ellerinde bulunması icap ve
~ birlikte bu memura ve yahut Ankara ikinci mıntaka tapu si· 
~ Jnuhafızhğına baş vurmaları bildirilir. (533) 1~82 

Yüksek Ziraat En titüsü Müte
Sermaye l\'luhasipliğinden : davi) 

20 Adet Domuz (Ayakta canh olarak 
(kilosu üzerinden 

1"6 Adet Muhtelif cins (Sığır, Dana, At 
deri (Koyun, Keçi, Ayı 

M..._ ~ukarda isimleri yazılı domuz ve deriler 18 mart 936 çarıamba 
•"1116 6ğleden sonra saat üçte domuzlar, saat dörtte derilerin pa
~l_ıkla Eski Ziraat Mektebinde müteşekkil satış komisyonu tara-
liıııO...."IClan &atılacafı ilan olunur. (529) 1-873 

Anna Karenin 
CRET A GARBO _ FREDERIC MARCH 

~a Belediyesi Rei liğinden : 
~ 1 - Su işleri İdaresi için 50 çift l tık çizme ile 75 takım ba

ç nı şambası açık eksiltme ile alın c tır. 
--~ - istekliler bu işe ait şartname ve numuneyi Su İşleri Di
\i; rlugiınde görebilirler. Şartnameler ve çizmeler hep birlikte 

~•tek ıye verilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de verilebilir. 
' - Bunların taamlanmı t t t r 22 lira 50 kuruştur. Mu-

4 t teminatı 61 lira 68 kuru tur. 
1 - Eksiltme 28-3-936 günü saat 15 de İtfaiyt' meydanında Su 

ti Direktörlüğünde olacaktır. (531) J-876 

M. M. VEKALET! 
s. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 
BtLlT 

l - 1000 adet arta çantası 
ve 1000 adet ekmek torbası b· 
palı zarfla ebiltmeye konmuı
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
7400 lira ve ilk inanç parası da 
555 liradır. 

3 - İhalesi 12-3-936 cünU •· 
at 15 dedir. 

4 - Şratnamesini görmek i• 
teyenler her ıün saat 15 den 16 
ya kadar komiıvona gelmeleri. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 numaralı kanunun 2, S ün
cü maddelerinde istenilen bel· 
gelerle teminat w: teklif mek · 
tuplarrnr ihale saatinden bir a· 
at evel M. M. V. aatm alma ko
misyonuna g-elmeleri (450) 

1-712 

BILIT 
1 - Körting Ultramar, veya 

R. C. A. D-l 1-2 markalardan ol· 
mak üzere ü~ adet radyo açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederı 
1440 lira ilk inanç parası 108 li· 
ra 

a - lhale 14-3-936 cumartesi 
ıünü uat 11 dedir. 

4 - Şartnamelint ıörmek ı .. 
tcyenlerin her etin saat 15 den 
16 va kadar elmlltmeye girecek· 
lerin de 2490 1ayıh kanunun 2, 
3 maddelerinde istenilen bel 
geJeriyle tbale gllnfl il. M. 
V. satm alnuı komisyonuna ver· 
meleri. (448) 1-710 

BILIT 
1 - Bakillllık ihtiyacı için 

150 kilo vakum, 40 kilo valvalin 
ve 7 5 kilo gazyağı 2490 aayılı ka· 
nunun 46. maddesinin .\ fıkrasına 
tevfikan pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 
12.3.936 perıembe günü saat 10 
da M. M. V. Sa Al. Ko. na gel-
melerL 526 1-872 

1 A. BELEDİYE R. 
İLANLARI 

iLAN 
Sıhhi ve f ennl ıartlan haia o

lan dükkinlardan maada pazar· 
larda ve 10kaklarda seyyar veya 
sabit balık satmak yasaktır. Sa
tanlar cezalandırılacaktır. (537) 

1-884 

Satılık ara 
Kavaklıdere Apğıc.yrancımn 

pek yakında asfalt olacak yolun· 
da, ön ve arkası cadde, yüzü 42, 
derinliği 40 metrelik bir aru top
tan veya 2 yahud 3 kwm olarak 
satılıktır. Posta Jrutuıu 509 va11-
tuiyle tafsillt 1-8"11 

Kiralı.koda 
l91klar caddesinde bir ayle ya· 

nında yahu.a bir Bayan için mo
bilyab karplıpna teminat vermek 
,.niyle kiralık piyano var. Tel : 
1420 1--878 

Ucuz ve temiz 

MangaJ 
•• •• •• omuru 

Y edikule Gazhanesinin 
( Karbolineum ) unu 

KullanTnız 

dres: Metro han. BeyoP.lu, İstanbul. 

Depoa;,uada 11 iyı Kar• köy kömüril perakende kil09U ____________________ .,...,.,_ 

ilç buçuk. toptan üç kuruı on 1 ASKERİ F ABRlKALAR UMUM MUDtlR · ı 
paradır. Tel: :?791 İ 

fstasvon T\ ' ıkat depo LUGü SATIN ALMA KOM SYONU 
••s'•' •"'•u.·s.evi•n•o•r•akim--••I • lLANLARI ; 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK MAHKEMESİNEDN. 

Ankara Türk Y enicc mahalle· 
sinde 58 numaralı evde Fahriye· 
ye: 

2200 ADET BOŞ BENZİN TENEKESi SATIŞI 

Beherinin muhammen bedeli 8 kurut olan yukarda mikdarı ya
zılı "°f benzin tenekesi Asker! fabrikalar umum müdürlüğü U· 

tınalma komisyonunca 25 3/936 tarihinde çarflUDba eün!i ..at 14 
de açık artırma ile aatılacaktu. Taliplerin muvakkat teminat olan 
13 lira 20 kurut ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazrh vesailde mezkQr gün ve saatta komisyona müracaattan (419) 

1-MI 

D. D. YOLLARI ve LİMANLARI UMUM 
MÜDÜRLUOU S. A. KOMİSYONU 

iLANLARI: 

Ankarada Tahtakale caddeün
de ı 8 numaralı dükkinda Hasan 
oğlu İdris tarafmdan aleyhinize 
açılan veli.yetin nez'i davaauıda 

9.::ı.936 &ününe mabk
1 

eünü tayin ··------------------------· edilerek namınıza davetiye çıka· 
nlınq iıe de ikamet&lnu meçhul 
olduiundan tebliğ edilemiyerek 
iade edildiği anlaplmakla ilineıı. 
tebliğat yapılmasına karar veril
mi,tir 

25 mart 936 eiinil saat 14 de 
Ankara aaliya. birinci hukuk mah· 
kemesinde huır bulunmanız vey• 
bir vekil göndermeniz abi tak
dirde H. U. M. kanunun 401 ve 
402 inci maddeleri mucibince hak
kınızda gıyaben mahkem.eye de
~am edfleceği ilinen teglığ olu· 

1-880 nur. 

HASTAUKLARI 
MUTEHASSISI 

Dr. Cevad Arif 
ta agun 

Yeııitehir Kmlay karıısı 
Ali Nazmi ıpartımanı No: 3 
(Yenitebir ecnneai üstü] her 
&Un sabahtan akpma kadar 
bulunur. Telefon 2728 

1-786 

ZAYİ 
Mcnbeül,irfan idadisinin 1340. 

1341 senesinde ve 907 apolet nu
maraım havi almıJ olduğum ıe· 
hadetnamemi zayi eyledigimden 
eskisinin bükümü olmadığı. 

Adreıim: 
Ankara lsmetpaşa mahallesin

de KurtuJut mektebi yanında A· 
dil (Bey) apartıaıan. arka kıs· 
mında mııstafa oğlu Sadettin. 

1-Jl't '\ 

İLAN 
Muhammm bedeli 61250 lira olan takriben 875 ton muhtelif 

profil demiri ve demir Uvba ile muharmnen bedeli 46000 lira oln 
takriben 575 ton demir köprü malzemesi 24/niean/1936 cwm aü
nü saat 15,30 da aıra ile ayrı ayn ve kapalı sari uauUl ile Anbra
da idare binaamda aatın alınacaktır. 

Bu i,e girmek istiyenlerin birinci kısım içiı:ı 4312,50 ve ikinci 
kısım içn 3450 liralık muvakkat teminat ile munun tayin ettiği 
veslkaJarı ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lizrmdır. 

Şartnameler beheri 230 kuruşa Ankara ve Haydarpata veznele· 
rinde satılmaktadır. ( 490) 1~50 

İLAN 

Muhammen bedeli 17853 lira olan muhtelif ;Ölçüd~ 9734 tane 
meşe travers 18/ mart /1936 çarpnba günil saat 15.30 dakapalı auf 
uauUl ile Ankarada idare binasında utm al~r. 

Bu ite ıirmek iatiyenlerin 1339 liralık maw.lıbt teminat ile 
kanunun tayin ettiği ftaiklan ve teklfflerint aynr gOn saat 14,30 
da Komisyon reislğine vermeleri lbıındtr. 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada -•wnıe dairesinden ve 
Haydarpapda tesellüm ve sevk müdtlr1tlfiin4Cllı dağıt1lmaktadrr. 

(492) 1--809 

Ankara İkinci Mıntaka Tapu 
icil MuhafıZlığından s 

Kalaba köyünün büyük Yazı mevkiinde dotuıu asfalt yol, batı
lı tepe pdi marangoz Ahmet kuzeyi Mu~ peyi Karaman
oğlu Ali tarlalariy~ mahdud Ali Vezir oiW)arina aid eskiden 30 
döniim şimdi tahvilde Z hektar 7579 metre nııailabbaı mahalle bu• 
güne kadar senedsiz olarak bu verese sahip iken timdi tescil ve 
aatı' yapmak için idaremize ba!fvurmuılardır. JJu ı,ın mahallinde 
mesaha ve tesbiti için 23-3-93'5 gününe ruthyan ,-zartesf gilnU ta• 

at ıe da idaremizden oraya memur gidecektir. Ba tarla Uzerinde 
tasarnıf veya herhangi bir şeklide aynı btr bak !fddia e<1ehler var.a 
o ttıemura ve yalııut Aııkan tkino Mıntab 'T'apö tdtlt ıiıubalulıl•· 
na başvurmaları bildlriJi1. (Slll · j ~ 
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Ankara ').,. ıcarel Odası 

Riyaselİıı<l(~n 1 
New Hampshire eya- j 

: leti Yüksek Mahkeme 
Telavıvde açılacak olan 1936 senesi Şark panayirine gönderile

oek eşyanın nakliye ve gümrük isleriyle aşağıda ismi yazılı şirke
tin iştigal edeceği berayı mali'tmat ilan olunur. 

ADRES: 
Haifa Ma rine Ltd., 
9, Herzel St. 
P. O. B. 231 
Tel Aviv 1-879 

Anliara Balıçeli Evler Yaın 
l(ooıleratifiııdeıı : 

31 Mart Salı günü saat on yedi buçukta Ankara Halkevinde 
Şirketmizin senelik adi toplantısı yapılacaktır. Bütün ortakların 
gelmeleri rica olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 
1 - İdare Meclisinin ve mürakiplerin raporlarının okunması, 
2 - Hesapların ve bilançonun kabulile İdare meclisinin ibrası, 
3 - İdare Meclisi Üyelikleri için yedek aza seçimi. 
4 - Yeni miırakiplerin seçimi. 1-886 ...................................... 

ANKARA LEVAZIM AMİRLIGİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Kayseri tayyare fabrikasının 407 kalem malzeme kapalı zarf u

suli ile münakasaya kanulmuştur. 
İhalesi 18/mart 1936 perşembe güniı saat 15 dedir 
İlk teminatı 1040 lira 56 kurustur. Muhammen bedeli 13874 li

r.adır. İstekliler şartnamesini ve n"ümunelerini İstanbul, Ankara ve 
Kayseri artırma ve eksiltme komisyonlarında her gün görebilirler. 
Talipler muayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Kay
seride kor binasındaki artırma eksiltme komisyonu başkanlığına 
~eleri. (444) 1-802 

İLA 
1 - Garnizon eratının ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere eksilt

meye konulan sabun bir ay zarfında pazarlığa dökülmüştür. 
2 - İlk pazarlığı 23-3-936 tarihine müsadif pazartesi günü sa

at ~nbeştedir. 

3 - 8000 kilo sabunun tutarı 2800 lira olup teminatı muvakka
tesi 210 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonumuzdan her gün görüliır. İsteklile
rin belli gün ve saatte teminatı muvakkate makbuzları ile Ankara 
Levazım Amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. (530) 1-877 

Aııka ra ) )~fterdarlığından: 
1 - Tedavülden kaldırılmış olan gümüş mecidiye ve aksamının safi 

beher gramının 19 kuruş üzerinde vilayet me.rkezleriyle umumi 
müfettişliklerden satın alınması tekerrür ettirilmistir. 

2 - Mecidiyeler ve küsuratı binde sekiz yü~ otuz ayarında 
olduğuna göre bunların beher on gramının bedeli 15 kurus 77 san
tim yani kilosu 15 lira 77 kuruş bedel ile satın alınacaktır. 

3 - Etinde gümü mecidiye ve aksamı olup yukarıda göste· 
ri1'!n fiat ve nisbet üzerinden satmak istivenlerin her e:ün ~efter-
darlık veznesine müracaatları il~n olunur. (453) 1-7 28 

Nafıa Bakanlığından : 
17-mart-1936 :.alı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlrgı 

malzeme eksiltme komisyonu odasında Seyhan vilayetinin D&rtyol 
kazasındaki Hınrilyas ormanından veya hususi mukaveleli orman
lardan kesilip ana hat Uzerinde herhangi bir istasyonda vagon için· 
de teslim edlJmek şartile 2700 lira muhammen bedeli olan 450 adet 
ımşe köprü tr .. versinir kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak
tır. 

Şartname ve teferruatı bedelsiz olarak Bakanlrk malzeme daire· 
ıinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 202,5 liradır. 
İstek1ilerin teklif mektuplarını ı 7-mart-936 salı günü saat 14 e 

kadar Ankarada Bakanlık malzeme miidürlüğüne vermeleri lazım-
dır. (476) 1-803 

Gazi Eğitim Enstitüsü 
Direktörlüifin<len : 

Gazi Eğitim Enstitüsü binasında yapılacak tamiratın keşif be· 
deli 2988 lira ve teminatı 225 liradır. 

Keşif. Fenni şartnamesini görmek ve fazla ma!Umat almak isti
yenler her gün okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. ihalesi 
açık eksiltme suretiyle 12-3-936 pereşmbe günü saat 15 de mektep· 
ler muhasebeciliğinde yapılacak ve teminat o gün saat 14 de ka· 
dar Mektepler Muhasebeciliği veznesine teslim edilmis buluna-
caktır. (436) 1-720 ' 

--Aııkarada Otomohıl __ _ 
işi yapmak istiyen tanmmıs ve kapital firma veya bir zat 
aranılıyor. 

Teklifler: İstanbul Posta kutusu 2292 
1-875 

Ağac Meraklılarına· - .... 

Müjde 
Ankarada Orman Çifli?;i fidanlıklarında yetiştiri

len her nevi fidanlar satılığa cıkarılmıştır. Ağ·aç dik
me zamanı gelmiştir. 
Fidanlarının tutmasını ve ınenfaatını istiyenler çif
Jiğe veya Ankaradaki çiftlik satrş mağazalarına mü
racaat etmelidirler. 

Telefonlar: 
Orman çifliği 1824 

Satış mağazaları, 3755, 3680, 3576, 3633. 
1- 807 

Müddet, Eylfıl 1935, 
2 inci kanun 3, 1936 

Hillsborough Kantisinin Yiık· 
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkik edilebilecek evrak asliye 
ile kayıdların aynı mahkeme dos
yalarında olup "hak'' ve kanu
ni" davalar münasebetile mev
cud mesele !er şunlardır: 

Hak ( Equity) 3100 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi 
müdürü Demetrios Voliotis'un 
Victoria Ventroura. Evanthia D. 
Vlahava ve Evangelia Papachris
todoufou aleyhinde. 

Sivil (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi a
leyhinde Ebanthia Demetrius 
Vlahava. 

Birinci Teşrin 6, 19i8 ele mez
kur Hillsborough Kantisinde ve 
New Hampshirc Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda hmi ge
çen Evangelia Papachristodou
lou'nun sağ veya ölü olduğunun 
tahkikile kenpisinin veya varis
lerinin bu malike ve servetinden 
istifadelerinin tayini; vasiyetna
me bırakmıyan mezkur Evange
lia Papachristodoulou'nun son 
defa olaı ak, 1897 senesinde Yu
nanistanrn Trikala şehrinde ika
met etmiş olduğu ve oradan da 
aynı sene içinde Makcdonyanın 
Manastır şehrine merbut vito
lio'suna gittiği ve mezkur Evan
gelia Papachristodoulou'nun çok 
zaman eve! ölcliiğü iddia edileli-. 
ği; 

Mevzuu bahıs mücliiı Demet
rios Voliotis'in mezkür Evange· 
lia Papachristodoulou'ya. ve 
mezkur Evangelia Papachristo
do•tlo öldüğü takdirde varisleri
ne Nisan ayının ilk salı günün
de Hillsborough Kantisinde. 
Manchester'de toplanacak Yük· 
sek Mahkemede bulunması, ve 
mezk(ır Evangelia Papachristo
doulo1J'nun mahkemede bulun· 
ması, ve mezkür Evangelia Pa
pachristodoulou'nun ölmÜ§ ol
duğunu ve Sophocles Papachris
todoulou'nun malini taksimde 
kanuni varislerin olmadığı farz. 
edilerek mezki'ır Sophocles Pa
pachristodoulou'nun malının Vic
toria Ventroura ile Evanthia D. 
Vlahava arasında neden taksim 
edi lemiycceğini gösten'.n sebeb
lerin gösterilmesi hususunda e· 
mir verilmi~tiı 

Yukardaki izahatın mczkür 
müdür tarafından bu celbname· 
nin ve ihbarnamenin doğru ve 
musaddak nüshasını Hillsbo
rough Kantin'de Manchester'de 

neşir edilmekte olan Manches· 
ter Union'de neşir ettirilmesi. 
Yunanistanda Atina'da çıkan 
"Kathimerini" gazetesinde neşir 
ettırilmesi ve Yunanistanın Tri
kala şehrinde dağıtılması ve Vu
goslavyanın Belegrad şehrinde 
çıkan "P olitika" gazetesinde 
neşiı ettiriliJJ Yugoslavyanın 
Vitolia kasabasında dağıtılması. 
ve Tiirkivenin Ankara sehrinde 
ve Çankırı Caddesinde cıkan 

Ulus gazetesinde neşiı ettiril
mesi lazım geldiği ve bu neşri. 
yatın iic hafta müddetle müteva
Tiycn gazetelerde crkması ve son 

nesri yatın (veya ilanın' Nisan 
1936 ilk salı e-ününclen 14 gün 
evel ne~ir edilmiş hulunması 
c;arttır. 

T.:tsdik eden: Arthuı S. Healy 
Katip 

M. Aloysus J. Connor: Müdür 
Demetrios Voliotis'in dava ve. 
kili. Ve S 1phocles Papachristo· 
cloulou malikanesi. 

M. Samuel A. Margolis: Vic
toria Venteroura'nin dava vekili 
Posta adresi: Manche<;ter, N 
H. U. S. A. 

Baladaki izahat. celbnamenin 
ve ihbarnamenin hakiki bir niis
hasıdır. 

Tasdik eden: Arthur S. Healy 
Katip 

1-789 

································· ... ············ 
imtiyaz sahibi ve Başmu. 

harriri f alih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare e 

den Yazı lşleri Müdürü Na. 

suhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevincle basılmrştn. 

·····-························· ... ··········· .. 

t 

Kiralık 
Y enisehirde Hilaliahmcr mer

kezinin karşı sırasında, asfalt cad
de üezrinde kaloriferli ve her tür
Jii konforlu 49/ 1 numaralı Foto 
apartımamnda kiralık daireler 
vardır. Kapıcıya müracaat 

Telefon 3002 ve 2002 
l -874 

Sa(•ları ., 

dök iil~n ı~r 

kOMOTEN KANZUK 

Sae Ek~iri .. 
Saçların <lökülmesine ve ke. 

µ<' kJenınesine mani olur. Komo
jen ,,acların köklerini kuvvetlen. 
dirir ve beııler. Komoien sacla· 
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz ıaı:r '': · ihası varclıı 

Komoien kanzuk saç eksiri ma 
ruf eczanelerle rtrivat mağazala 
rındrı bulunur. 

L1NlMANTOT. KANZUK : 
ROMATfZMANYN l<"ATT 

DEVASTnTR. 

• 
• 

Galatasarayda «Avrupa 

Pasajı » pazarlıkla 

satılıktır 
Emlak ve Eytam Bankasın(lau: 
Bankamıza aid emlakden İstanbulda Galatasarayda. 

"Avrupa Pasajı'' namiyle maruf ve yirmi iki dükkanı müş
temil çarşı 18.3.1936 çarşamba günü saat on beşte Ankara· 
da İdare Meclisimiz huzurunda peşin veya taksitle pazar
lıkla satılacaktır. 

İsteklilerin o günü o saatte Ankarada idare meclisimiz
de hazır bulunmaları veya teklif edecekleri bedelin sekiz
de birini depozi to olarak şubelerimize tevdi edip son tek
lif ve şartlarım telgrafla veya mektupla Anka!a~a idare: 
meclisine veya şubelerimiz müdürlüklerine bıldırmelerı 
ve fazla tafsilat için hankamıza müracaatları. (532) 1--881 

Türk Telsiz Telefon Anonnim Sirketinden: 
-'-

" Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketinin esas nizamnamesine u-
yarak hissedarların genel heyeti 1936 senesi martının 30 uncu pa
zartesi günü saat on beşte Ankarada İstiklal caddesindeki merke
zinde yıllık adi toplantısını yapacaktır. Saygılı hissedarlanmızrrı 
toplantıya ge ime !erini dileriz. 

Görüşülecek işler ; 
ı. - 1935 yılı hc:.apları için idare meclisi ve murakipler raporu· 

mın okunması, 

2. - 1935 yılı bilançosunun gözden geçirilerek tasdik ve idare 
meclisinin ibrası, . 

3. - Müddetleri biten İdare Meclisi Üyelerinin yerine yenilerı· 
nin seçilmesi ve huzur haklarının kesilmesi . . . . 

4. - 1936 yılı için mürakib seçilmesi ve ücretlerının kesılmesı 
1-892 

SİNEMALAR J 
( . YENi 

BUGÜN BU GECE 

DiKTATÖR 

Clive Brook • Madelcin Caroll 
Ölüme galip gelen aıkın kudretini bu 

filmde göreceksiniz. 
ilaveten: Musiki üstadlnrı serisinden 

Hendel' in hayatı 

( KULÜP) 
BU GÜN 

1Iiit·uııı 
Jack Holt . Mona Barrie 

Son sistem tayyarelerle yapılan yera 
dünya muharebeleri 

Gece: KöNlÇSMARK 


