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Atatütk dün saat 17 de beraberinde B. Fuat Bulca ve Cevat 
Abbas Gifrer olduğu halde Türk kıışu alamna gitmiştir. Büyük ön
der orada paraşütle atlıyanları seyretmiş ve kiiçük Ülkü'yü tayya
reye bindirmiştir. Ülkü bir hava d olaşmasr yaptıkdan sonra inmiş 
ve gezintiden memnun olduğunu söylemiştir. Atatürk 17,5 ğa ka
dar alanda kalmıştır. 

Başbeıke 

GENÇLİK İŞLERi 

ATAY 

T emps gazetesinde meşhur bir 
muharrir, artık yeni fransız genç
liklerini tanımadığını yazmakta i
di. Eski gençlik hazin ruhlu, cılız 
bünyeli idi. Hareket İştahı yok
tu. Yenisi canlıdır, neşelidir, vü
cud ve ruh sağlığı kazanmıştır. 
Çünkü eski gençlik 70 bozgunun
dan geliyordu; mekteplerde bir 
çeşid manasbr terbiyesi vardı; 
bedeni eğitim yoktu. Yeni genç
likler ise zaferden doğan bir nefis 
inanı içindedirler. Bedeni eğitim 
bütün Fransayı kaplamıştır. Kar
maşık tedris, mektepleri neşelen
dirmiştir. 

Bizim eski şehir gençliklerimi
zin ne halde olduğunu henüz ha
tı.rlarız. Çünkü onların, bazı ba
kımlardan, esaslı bir değişikliğe 
uğradığını da pek iddia edeme
yiz. Eksiklerimizden biri, bedeni 
eğitim davasının kendi ihtiyaçla
rımıza göre ve geniş ölçüde netice 
verecek tarzda haHedilmemiş ol
masıdır. 

Devlet haznesinden ve beledi
yelerden her sene bu iş için har
canan yardımı küçüksemek kim
senin hatırından geçmez. Bilakis, 
diğer masraflanmıza nisbet olu-

C. H. P. 
l(amutay grup idare 
heyeti dün toplandı 

C. H. Partisi Kamutay Grupu İda
re Heyeti Başkanlığından: 

Cumuriyet Halk Partisi Kamutay 
Grupu bu gün (dün) öğleden sonra 
Hasan Sakanın Başkanlığında top· 
landı. 

Dış İşleri Bakanı Vekili Şükrü Sa. 
racoğlu genel siyasal durum hakkın· 
da Partiye izahat verdi. 

Bal{anlar meclisi 
toplandı 

Bakanl:u meclisi dün sa.at 17 de 
topl .. nmış ve toplantı geç vakte ka· 
dar sürmüştür. 

Amerikan Büyük Elçisi · 
Kamutay Reisini dün 

ziyaret etti 
Öteygün Cumur Reisi Atatürk la· 

rafından kabul edilerek itimadname

sini takdim eden Amerika Büyük El

çisi dün Kamutay binasında Kamutay 

reisi Abdülhalik Rendayı ziyaret et
miştir. 
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Alman delegelerinin konsey 
c. 

göriişmelerine 

istiraki ..... acele isteniyor. 

L o f{ a r n o c u l ar dün defa to1Jlancl1lar 
Londra, 17 ( A.A.) - Lokarno de\·. 

(etlerinin bu sabahki toplantısı saat 12.30 
da bitmiştir. Saat 22 de tekrar toplana
caklardır. 

l Londra, 17 (A.A.) - Haber verildi 
ğine göre, İngiliz kabinesi, B. Eden'e uz
laştırma siyasasına devam etmesi için 
talimat vermiştir. Lokarno devletlerinın 
hapsinin muslihane bir hal tarzı bulmak 
üzere bir takım fedakarlıklar yapmağı 
kabul etmeleri lazım gelmektedir. 

1. - Almanya, Ren'den bir mıkdar 
askerini çekmek ve yahud Ren bölge 

sinde tahkimat yapmamağı vadetme!< 
suretiyle bir hüsnü niyet hareketi gÖ:;
termelidiı-. 

2. - Fransa ile Belçika Almanya'y,ı 
karşı daha az inad gösteı·melidirler. 

Bu takdirde, Britanya hükümeti, Lo. 
karno andlaşması mucibince kendine dü
şen teahhüdleı·i ifaya hazır oldı.ığuno 

B. H iT l_JE R 
Yeni 

daha 
bir nutıık. 

si)yledi 

8. Bitler 

Frankfurt, 17 (A. A.) - B. Hit
ler dün gece burada söylediği nutuk
ta, Almanyaya dünya yüzünde layik 
olduğu hürmeti iade için Almanya
mn mecbur kaldığı çetin tedbirleri 
anlattıktan sonra demiştir ki: 

(Sonu 5. inci sayfada) 

bildirecek ve Fransa ile Belçika'yı, te
cavüze maruz kaldıkları takdirde müda. 
faa etmeği teklif edecektir. 

Londra, 17 (A.A.) - Deyli Teles- 1 

raf gazetesi, Almanya ile yapılacak gll· 

rü •;ı-ıelerin şu tedbirlerden sonu yapd· 
masını istemektedir: 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Ren i~gali meselesinin hava fe edilmesi isf.enen La He)' 
adalet divanı toplantı halinde 
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Eli·· Zamiı--lf'rin analizi 
XI. 

. nursa, kafi fedakarlık edilmekte 
olduğunu da söyliyebiliriz. Geniş 
ölcüd e netice sözü ile, ne bütün 
ge.nçlerin futbol oynamadıklarını, 
ne de enternasyonal atletizm re
korları kırmağa muvaffak olmadı
ğımızı kasdetmiyoruz. Maksadı -
mız, bütün emek ve masrafların 
türk gençliğinin pek küçük bir kıs
mının pek mahdud beden faaliyet
lerine hasrolup kalmasındadır. Bu 
faaliyetlerden gençliğin umumi 
manzarası üstünde tam ve devam
lı bir tesir beklemek doğru değil
dir. Bedeni eğitim politikasını en 
iyi kuran harbsonrası memleket
leri ile bizim aramızdaki farkın, 
masraf azlığı veya çokluğundan 
değil, sistem başkalığından ileri 
geldiğini dü~ünerek, meseleye, bü
yük milli davalarımız gibi, ve on
lardnn biri olarak, esaslı bir hal 
şekli bulmamız lazım geliyor. He
pimizin istediğimiz, milletin bütün 
genç unsurunu bünyece kuvvetlen
dirmek, ve bünye sağlamlığının 
maddi manevi kazançlarını elde 
etmektir. 

Otomobillerden gece zammı l{aldırılıyor 

Bahar geliyor: Rusya, Alman
ya veya diğer memleketle"rden ge
çerken, gençliklerin, dağlara, te

(Sonu 5. inci sayfada) 

Bilindiği gibi şehrimizde işliyen O• 

tomobiller, geceleri, taksi ücretinden 
başka 25 kuruş gece zammı almakta 
idiler. Urayımızın verdiği bir kararlı\ 
bugünden itibaren taksilerin geceı 

zammı ve şehir dışı zammı kaluırıl· 
mıştrr. Geç vakitler, otobüslerin i§le .. 
mediği ve yaya yÜrÜrnenin de güç ol• 
duğu saatlerde otomobil ihtiyacı bil· 
hassa hissedilmekte olduğu için ura• 
yımızın bu teşebbüsü çok yerinde ve 
halkın menfaatine olmuştur. Esasen 
birçok şoförler, evelce de geceleri, 
zam almıyacaklarını söyliyerek mÜş• 
teri taşımakta oldukları için, bu ka. 
rar, müşterileri artrrmak suretile, on. 
ların da lehine olacaktır. 
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Türk ek - zamirlerinin kuı ulu~ıarım gösterir ~ekil 

{ Yukarıdaki şekil, Türk dilin -
deki ek - zamirler üzerine on gün
denberi devam eden analizleri 
hulasa etmektedir. İç içe dairele -
r-in her biri bir saha gösterir. Bu 
dairelerden çıkan tek hatlar basit 
ek • zamirlerin, biribirini keserek 
birleşen hatlar da mürekkep ek -
?amirlerin teşekkül tarzlanm irae 
eder. Bu şekilde görünmiyen yal
mz iki ek - zamir vardır: biri ( i = 
iğ) ek - zamiridir ki (si) ile birdir. 

Öteki de ( ik) ek - zamiridir ki (iz) 
~'.~ıı değişme olduğunu yerinde 
iz.ah etmistik. 

Şekli iyice kavramak üzere şu 
izahatı takip etmelidir : 

1. - Ortada bulunan ve ( M) ile 
işaret edilen ilk daire, (ego) dai • 
residir. Burada tecelli eden suJe 
veya obje, fikrin ilk tasavvur ede
bildiği ana süje veya objeden iba.. 
rettir. İlkel insanm böyle tasavvur 

(Sonu 2. inci sayfada) 
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• Rejimler ve 
pro 1a.ITa da iÇ HABERLE 

i-iarb eonunun en korkunç sil~h
lıann.i.ın hırı ı de şı.iphe yoktur ki 
prupaı.ı;anda olmuştur. Propaganda 
a.en 11nımuda her sahada olduğu gibi 
bili ..... a reıimlerin tutunması, dok -
trınlt rin kafa 'e gönüllerde yer bul
ma ı ıçin ıhmal edıleınez vasıtalar -
dan bı ri idir Yalnız bu vasıta) ı iyi 
ve bil ili kullanmak lazımdır. Zira 
tr kıl.ltsız ve metod uz bir propa
gandanın fo)'dddan cok zarar getir -
mesı d(" pek mümkündıir. Fakat iyi 
kullanıldığı takdirde propaganda ile 
ga\ e edınilen amaca erismemek im -
k. nr yoktur. Bunu canlandıran ör -
nPk mı istersini2? . işte bolşevizm. 
fosizm 'e nasyonal sos) alizm. 

Bol cvizmin mU\ affak olma ın
d ki en bılyuk sırrı nede aramalıdır? 
Rır budistin Cotama mabudu ani.in
de duyduğu '\iecd ve heyecan gibı b'r 
komunistin Lenin'in mezarı önünde 
husu ıle eğılmesinın ebebi nelerdir? 

faşizmi o )alist ve komünist hak 
) 'da iktıdar mevkiine getiren han -
gİ kuv' ettir ? 

\ e nihayet nasyonc>l sosyalizmi 
1unih'in dar ve ki.icük bir evindeki 

, dı kis'lik bir toplantıdan bugün 
Avnıpa'yı korku ve endişeye veren 
kudret ve kU\ vet haline getiren saik 
n 1 rdır ? 

1 lep metodlu ve bilgi ile tatbik 
edil n bir propaganda değil mi? Evet 
basıt bir ıncelemek ile bu rejimlerin 
dogusunu. tutunuşunu ve yayılışını 
goz öniinde tutmak propaganda -
nm ehemiyetini ve rolünü öğrenme
g,. ve nnlaınağa kafidir zannındayız. 
Buniın bu üc rejim de muvaffak ol -
mu ve yaşamak iddiasındadırlar. 

Fak, t şu hakikatı kabul etmek la
:rımdır ki bu rejimlerin doğuşlannda 
oldu w u gibi tutunmak ve yaşamaln -
rında da en miıhim roli.i oynıyan ge -
ne propagandadır. Öyle bir propa -
g.md, ki durmuyor, dinlenmiyor, 
yorulmuyor. Mütemadiyen calışı -
) or. \ e adeta eski dindarların amen
tu rettikleri gibi bunlar da miite -
madıyen kendi mezheblerinin kalb -
le de, kafalarda yerleşmesine uğraşı
' ork r. Bu alanda muvaffak olmak 
;c-ın de her vasıtaya başvuruyorlar. 
Sinemadan. radyodan, gazetelerden, 
ins n dilinden i tifode ediyorlı:ır. 

Berlin'e gidenler gönnüşlerdir. 
Soknklard ı sık, sık halk birkintileri -
ne rastgelınir. Bu birkintiler ya Hit -
leri. ya Gôbbels'i VC)il da herhangi 
bir alman hatibini dinlemek icindir. 
ın m larda her tezahür, her ni.ima

) is unlerce g sterilir, Hitlcr'in nu -
tukları günlerce dinlettirilir. Gazete
lerde her gün na yonal osyalizmi 
hukuki vondcn, tarihi yönden veya 
da ıktı adi yonden öğreten, anlatan 
yazılır cıkar. Fakat zannetmiyelim ki 
bu birgiin. i.ıcgün, beşgündür. He -
men her gün ve usanmadan yapıl -
maktadır. Bu propaganda yalnız Al -
man) a') a münha ır değildir. halya'
c),, d.ı böyledir, Sovyet Rusya'da da 
be1yledir. Ve bu memleketlerde bu 
i i daha düzenli tatbik etmek için pro
paaanda teskilatlan ve Almanya'da, 
ltulva'da propaaanda bakanlıkları da 
\ :lır. 

Bu bakanlıklar ve teşkilatlar içer
de mi.itemadiyen akidelerini tekra
ra, telkine çalışmakta ve dı arda da 
i) asi mücadeleler ) apmaktadırlar. 

f,.te biıtün bu çalışmalar ve emekler 

gosteriyor ki propaganda zamanı -
mızda bir rejimin yaşaması ve tutun
ması icin, arsıulusal siyasi pazarlık

lar \'e iyasi hakların tahakkuku icin 
ihmal edilemez en önemli bir vasıta 
olmu§tur. Eğer biz bu hakikatı göz 
önünde tutarsak partimizin halk1mı-
7.ı oğretmek, işlemek ve rejim pren -
aıpleriyle içlendirmek için düzenledi
ti kıymetli konferansların ne kadar 
~·erinde "'c chemiyetli olduğunu daha 
~: eekdir edebiliriz. Ve şuna inan -
mak 18z.ımdır ki bizde propaganda -
}•. halkı nurlandıracak, rejim cere -
'nlnlariyle ilgilendirecek konferans -
)ara ilet yerden daha çok ihtiyaç var
~. Çünk{\ bizim coğrafi durumu -
m•.ız ,,. yaptığımız devrimin mana 
' - ·hsmıy,.ti .iiğer rejimlerle ölçüle -

CA ViT ORAL Niğde Saylavı 
miyecek derece mi.ihim ve büyükti.ir. 
hışizm ve na.syonal sosyalizm niha
yet yetişmiş birer memlekette rasizm 
ve doktrin mücadele~idir. Halbuki 
bizim inkılahnnız radikal ve genis 
bir inkılilptır. Eskilik. yenilik didiş -
ınesidir. Bugiin muhakkak olan bir 
sey varsa Kamfılizm gerek iş ve eser 
) önlerinden ve gerekse fikir ve pren
sip yonlerinden muasır rejimlerin 
hep ine i.ıştÜn ve dünya şartlanna 
bir millet hayat ve gidisine hepsin -
den daha uygundur. Fakat açıkca 
söylemr-k lfvımgelirse bugün Kaınfı
lizınin 'e btiyiık partinin altı prensi
pinden herhangi birinin yurdumuz -
da herkes tarafından tam v~ hakiki 
manisiyle anlasılımş olduğunu iddia 
etmek miıınki.1n mi.idi.ir? Bugün 
köylii\ ii, ameleyi bırakalım da her -
han(Ti birimizin Kamalizmin prensip
lerinden birisinin tam ve istenilen ge
nis man;u:la anladığımızı ve anlat -
mak kudretinde bulunduğumuzu id
dia etmek imkanı var mıdır? Bu is -
tifhamlara samimi olarak cevab ver
mek icabeder e bu cevab herhalde 
müsbet olamaz. Evet yurdda Kama -
lizmi anlamış kimse yok değildir. 
Vardır. Fakat bunlar çoğunluğun ya
nında pek kiic\ık bir azlık göster
mektedirler. 

Onun icin cumuriyet halk parti-
inin konferan lar tertibi ve bu kon

feran ları köylere kadar t~mili re -
jim yönünden cok faydalı bir hare -
ket ve t~ebbiis olmuştur. Ve sunn 
ınanalırn ki on günlerde verilen in
kilap ve istiklal mevzulu konferans

lar bu konfercınslan dinliyebılen 

yurddaşlanmız iizerinde çok iyi ve 

faydalı tesirler yapmıştır. inkılabın 

ve istiklalin hakiki manası bu kon
feransları dinleyenlerce ~imdi daha 
iyi anla ılmı trr. İste bu denem d 
bize öğretiyor ki bir rejim icin terbi
yevi bir propaganda hic bir zaman 
ihmal edilemiyecek bir şeydir, bir va
sıtadır. 

JST AN BUL TELEFONLAR/: 

Bir f ahrika l{apatıl<lı 
İstanbul, 17 - Sahte ölçü ve tartı

lar hakkında yapılmakta olan tahki
kat bitmiştir. Tahkikatın neticesi gö
rülen lüzum Üzerine Yenyasat fabri
kası kapatılmı§tır. 

Sevim vapurunun yaptığr 
k a z a 

lıstanbul, 17 - Köprüye çarparak 
zarar veren Sevim vapuru hakkında 
belediye fen heyetinin tetkikleri bit
miş ve neticede vapurun kaptanının 
kazada suçlu olduğu tespit edilmiştir. 
Zarar iki bin liradır. Vapurun sahip
leri belediye ile sulh yoluyla anlaşmak 
istemişlerse de bu istekleri kabul e
dilmemi§tir. Mesele mahkemeye ve· 
rilecektir. 

Tramvay şirketinin yer!= 
mukavele isteği 

İstanbul, 17 - Tramvay şirketi ih 
tiyaçlara uygun bir şekilde yeni bir 
mukavele yapmak arzusunu göster· 
mi!I ve bunun için de İstanbul beledi· 

' yesine ve AnkRrada bayındırlık ba-
kanlı '!ına bA!I vurmu .. tur. 

l a.t·i 1~1'·1n :•n 

Yeni vazifesine gidivor 
Birinci genel ispPkterlik başmü

savirliöine tayin edilen İç bı>kanlık 
mah"'lli isler g<>nPl d·rektörü B. Nari 
Ktcrman: veni öd 0 vine ait emri <ll
m şhr. Bir kaç piine kadar yeni i!li
nin bulunduğu Diy<lrb .. kire gidecek
tir. 

Siyasal bilgiler o!<ulasının yetiş
tirdiiii deüerli idarecil0 rimizden bulu
nan R. Naci ·-:ıcıman, aynı zamanda 
bef .. divecilikte ve özel yönetim isle
rinde de çok kıymetli bir elemandır. 
F.u ayın yİ!"r':sinde J. nl<:aradan ay
nlacak olan B. Naci Kıcunan'a baş. 
müşavirlik işinde başanlar dileriz. 

''Ulus,, un l)il Yazıları 
(Başı 1. inci sayfada). 

edebildiği ana süje veya obje, 
"Güneş" in kendisinde temessül 
eden ilk totemden başka bir şey 
değildir. Ancak "ben'' mefhumu
nun teşekkülünden sonra bu mef
hum doğrudan doğruya ötekinin 
yerine geçerek bu dairede teces -
süm etmiştir. 

Bu ilk dairenin mefhumunu dil
de ifade eden asıl konson ( M) 
konsonudur. Bunun icin daireye 
de bu konson işaret ol~rak konul · 
muştur. Ancak ( M) konsonu, ken
di kategorisinden olan ( b, v, p, f) 
konsonlarma değişebilir ve mana 
gene aynı kalır. Fazla olarak (ti 

ğ) formülüyle (ğ, y, k, g, h) 
konsonlorı da bu dairenin medlu
lüne ip.ret olarak kullanılabilir. 
işte bundan dolayıdır ki (ben, 
men, ego, moi, ih, ay, ... ) kelime -
leri, hep sözü söyliyenin kendisi
ne delalet etmektedir ve hepsinin 
men!ei birdir. 

İşte bu daireden doğrudan 
doğruya çıkan ek - zamir, (im) 
dir ki sözü geçen şeyin sözü söy
liyenin kendisine ait olduğunu, ya
hut bahsedilen işin sözü söyliye -
nin kendisi larafmd':ln yapıldığı
nı anlatır. 

2. - (M) dairesinin etrafında 

resmedilen ve ( N) ile işaret olu

nan ikinci daire, ana süje veya 

objenin en yakın muhitini göste -

ren dairedir. Bu dairede bulunan 
mefhumlar, (ego) ya en yakın, 

adeta bitişik olan süje veya obje· 

ye aittir. 
Deskriptif gramerlerde ''muha

tap" denilen ikinci şahıs, söz söy
liyenin karıısında bulunan ve 
kendisine söz söylenilebilen bir 
şahıstır ki bunu doğrudan doğru-

ya (ego) nun en yakını olarak a -
iabiliriz. 

lşte bu daireden de doğrudan 
doğruya (in) ek - zamiri çıkmak -
tadır ki bahsedilen şeyin söz söy
liyenin karşısındaki şahsa ait ol -
duğunu, yahut bahsedilen işin bu 
şahıs tarafından yapıldığını ifade 
ecler. 

Bu (İn) ek - zamirinin bir vazi
fesi de bir şahıs veya bir şeyin 
başka bir şeye veya şahsa ait ol -
duğunu göstermektir. Bu da (N) 
dairesinin ( M) ile diğer sahalar 
arasındaki mütevassıtlık vazife -
siyle izah olunur. Yani (N) daire
si ana süje veya objeden uzakta 
bulunan bir süje veya objenin, 
onun yakınına geldiğini de ifade
ye hizmet eder ki işte bu suretle 

hiribirinden ayrı mefhumlar ara -
smda bir rabıta kurulmuş olur. 

(Evin duvarı) dediğimiz zaman 
(duvar) mefhumu (ev) in yakı -
nına getirilerek ona ait olduğu an. 
}atılır. 

3. - ( N) dairesini saran ( Ş) 
işaretli daire ( M) dairesine uzak 

sahaların birincisini gösterir. Türk

çede bu konsonla ek • zamir ya 

pılmıyorsa da farsçada (siz) de -
mek olan ( siima) ve (onlar) de

mek olan (i an) ve (onun) demek 

olan ( e ) zamirlerinde bu konso· 

[1] Farsçada mesela ( kalemcş) 
''onun kalemi" demektir ki bura
daki "ş" elemanı bir "ğ" den de -
ğişmedir. ''Onlar" manasına olan 
(işan) da da böyledir. "Siz" ma 
nasrna olan (üş + üm + ağ -
Şüma) da ise (ş) elemanı doğru -
dan doğruya bizim ( s) elemanr -
ıllr. (Siniz) ile (şi)ma) tam biribi
rinin naziri iki kuruluş gösterir. 

l~"otograf 
1 

ınüddeti 

• • • 
sero·ı~ınııı o 
uzatıldı 

Sergi evinde Basın genel direk
törlüğü tarafından açılmış olan foto
graf sergisinin, halkımızın gösterdi
ği rağbet ve alaka dolayısile 22 mart 
pazar ':şamına kadar açık kalması 
tcararlaşmıştır. 

Afyon - Karak:uyu 
Bozanönü · i~ılarta 

Açış töreninde bulunacah 
heyetler ayın yirmi üçün

de gidiyorlar 
Afyon - Antalya hattının Karaku

yu kısmının ve Bozanönü • Isparta ~u
besınin açılma töreninde bulunacak 
davetliler hususi trenle 23 mart pa
~artesi günü buradan hareket edecek 
lerdiı. Heyet ertesi gün öğleden son
ra Afyona '\aracak ve aynı gün ismet 
lnnÖnünün huzuriyle Af :m kurtuluş 
Ve tayyare abidelerinin Vf' asrİ me 
:rarlığın açılma törenleri yapılacaktır. 
25 mart sabahı Afyondan hareket e
decek hususi trf'n heyeti Karakuyu ve 
l.spartaya ~ötürecektir. 

Yeni şimendifer hatlarının bu açrl
ml\ t• renletinde bulunmak Üzere Ka
mutay bugünkü toplantısında kura i· 
!e on bir ki~ilik bir heyet seçecektir. 
Bundan başka Kamutay reislik diva
nını bir reis vekili, ı,;, idare amiri ve 

bir se~ petnden n°.i•ekkeb bir heyet 
ve büdce, milli müdafaa, nafıa encü
ıncnleı ıni de en i'mcn reısleri ile bi· 
ter azası törende •Clt sil edeceklerdir. 

Sa tın ahnan va nurların 
tesellümü 

Ekonomi Bakanlığına gelen haber
ler<' göre, satın alınan vapurculuk şir
keti vapu !arının deniz yolları idare
since tes .. lliim işi bugünlerde tamam
lanacaktır. 

nun da ı ol oynadığını görürüz ( 1]. 
Türkçede ( §u) işaret azmirinin de 
bu daireye ait olduğunu işaret 
sözleri hakkındaki analizlerde gÖs· 
termiştik [2]. 

4. - ( Ş) dairesinden daha ge
niş olan ( S) işaretli daire, ( M) 
Jairesine uazk sahaların ikincisi
ni gösterir. Burada bulunan mef
humlar, (ego) dan oldukça uzak 
süje veya objelere delalet eder. 

(Ego) dan oldukça uzak saha
daki bu ( •) konsonunun doğru -
dan doğruya yarattığı (si) ek za
miri, bir şeyin veya şahsın, (ben) 
mefhumundan uzak - yani des -
kriptif gramer terimiyle "gaip" -
bir şahsa veya şeye ait olduğunu 
ifadeye yarar. Mesela (evin kapı
sı} dediğimiz zaman (kapı) nm 

(ev) e ait olduğunu göstermiş olu
ruz ve bunda (ego) ya bir taalluk 

ifade edilmez. Bu ek - zam?rin 
daha basit şekli (i - iğ) dir: 
{evin duvarı) gibi. 

(S) sahasındaki uzak bir süje 
veya objenin (ego) nun yanına 

gelişini ifade için hu konsonu ( N) 

dairesinin işareti ile birleştirince 

(sin) ek - zamiri meydana çıkar 

ki (sen) şahıs zamirinin aynıdır. 

5. - ( S) dairesinden de daha 

geniş olan ( Z) dairesi, ( M) dai -

resine en uzak bir saha gösterir. 

Bu sahada bulunan mefhumlar, 

(ego) ile alakası kalmamış su3e 
veya. objelere işaret eder. Bu kon
sonun delaleti, ya mefhumun ana 
süje ve objeden çok uzak sahala. 
ra kadar genişliyerek nüfuzunun 
artması, yahut ana süie veya obje· 
den uzaklaşarak ondan ayrılması 
manalarrdır. Bu ikinci mananm 
•p.thil.-:ı•·~· ı. .. _rl-n önce "mcr.fi 

[2] J~arct göçtereıı .süzlerin 
analizleri (Ulus) uıı 26 - 31. 1. 9,, 
da çıkan sayılarrndadır. 

İzm i ı· ıııil lctlet· arası 

panayırı 

İstanbul Yerli mallar 

Sergisi 
Sergi ve panayll'lar hakkınd. t•lüd 

ler yapmak üzere, Tiirkofis reisi Dr. 
Mecdet Alkin'in reisliğinde bir komİs· 
yon çalışmağa başlamıştır. 

Sanayi umum direktörü ve sanayi 
tetkik heyeti reisi B. Reşad Bcner, 
sanayi birliği reisi B. Vasıf, İzmir be
lediye ve p=ınayır komitesi reisi Dr. 
Behçet Uz ve komitenin diğer bir de
lege ile Türkofisin ilgili seksiyon şef· 
leri komisyona iştirak etmektedir. 

Komisyon ilk İş olarak, lstanbul 
yerli mallar sergisinin açılma ve ka
panma günlerini değiştirmiştir. Birçok 
milli fabrikalar aynı tarihte açılan bu 
sergiye iştirak ettiklerinden lzmir pa
naynrna g;demiyorlardı. Türk sanayi
inin biricik milletlerarası panayırı

mızda temsili için, lstanbul yerli mal
lar ~ergi~i 25 haziranda açılacak ve 
l 5 temmuzda kapanacaktır. İzmir 
beynelmilel panayırı da 1 eylulden 22 
eylüle kadar devam edecektir. 

Arazi tahririne hazırlık 
1936 finan:. yılı başında başlıyacnk 

olan arazi tahrir işleriyle uğraşmak 

üzere Finans bakanhf:ı tarafından ku 
rulan arazi tahrir şu!>t•ııı şefliğine va
r' dat umum müdüdüiiü direktörlüğü 
1.nzan• kalemi şeflerındcn Ziya 150 

•:ra ücreı e ve '-:i;.tipH;e de clynı u

mum direktörlük memurlarından Fu

ad 90 lira ücretle tayin edilmişlerdir. 

İki sıhhat direktörü 
Antalya sıhiye direktörü Hamza 

ve Erzurum ~ıhiye dierktörü Salim hi
rer dercc-t" terfi ettirilmişlerdir. 

anlamlar" hakkındaki yazıları • 
mızda göstermiştik (3]. 

(Z) konı.onunun doğrudan doğ
ruya yarattığı ek - azmir (iz) dir 
ki - bundan önceki yazılarımızda 
· zah ettiğimiz gibi [ 4] - aslında 
(imiz) den değişmedir ve ( k = z) 
iormiilüyle (ik) şeklini de alır. 

(Z) konsonunun (im), (in), 
(sin) ek - zamirlerine katışmasiy
le, bu ek - zamirlerin medlulleri 
renişliyerek birer şahıs yerine bir 
c-ok şahıslar birden ifade eder ki 
işte (imiz, iniz, siniz) ek • zamir· 
l".:,., de f-,u yolda kurulmuşlardır. 

Bunlardan (imiz): (m) ve (:z.) 
elemanlarının birleşmesiyle doğ -
muştur ki (biz) şahıs zamirinin ay· 
.1.dır. (iniz): ( n) ve ( z) eleman
iarından, (siniz) ise ( n), ( s) ve 
( z) elemanlarından mürekkeptir 
,..e her ikisi de (siz) şahıs zamirin-
. ~n doğmuştur. 

6. - En geniş olan ve ( L) ile 

aret edilen !On daire gayet umu

mi, engin, :ıamil, belirsiz bir saha
dır ki (ol) şeklindeki (o) şahıs 
zamirinin mensup olduğu en ge • 
niş ve en uzak mıntakayı göste -
.. ır. Fransızcadaki (il), (elle), 
( lui), (leur) zamirleri de bu sa· 
.. -··a mensuptur. 

R·ı rlaiı·eyi işaret eden (l) elc
'Tl:\nı ( m) ile birleşerek (/im) ek • 
.tamirini doğurur. 

Bu izahlarla "Türk Analitik 
Grameri'' nin "zamirler" bahsi 
'Güneş - Dil'' teori i metoJlariy
le aydınlanmış oluyor demektiı·. 

/. N. DiLMEN 

[.?] Mcıdi aııJamlar hakkmdaki 
analizler (Ulus) un 19 -27. 2. !U6 

da cı.L:~w S3yılarır,d;:ulu. 

[ "] "1' ., .. , . ,, .. . . ,. k :ı 'i r: , JY, Ve 11n1z Ü - Z -

miri erinin ana/Jzı (Ulus ).ıın 13 14 

15 - 3 - DJ6 d:ı. çıkan sayrlarmda
cl rr. 
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l~ON DAKiKA : 
MİLLETLER CEMİYETİ KONSEYİNE 

Almanya cevabını verdi 
Berlin, 1 7 ( A.A.) - Alman dıt ba

kanı bugün Londrada milletler cemi· 
yeti genel sekreterine aıağıdaki tel
grafı çekmiıtir: 

"16 mart tarihli telgrafınızı aldım. 
Fransa ve Belçika hükümetleri tara· 
fından meclise verilen meselenin mü-
11akereai sırasında Almanyayı büyük 
elçi fon Ribbentropun temıil edeceği
ni bildirmekle bahtiytlrım. Kendiai 
perıembe sabahmdan itibaren Lon
drada müzakerata iıtirake amade lnl
lunacaktır. 

Londra, 17 (A.A.) - Royter ajan
•• bildiriyor: 

8. Bruce, konseyde, alman ceYa· 
bını okumuı ve öğleden sonra komef 
namma alman büyük elçisini görerek 
kendisinden, alman hükümetinin de
legelerini, yarınki müzakerelere itti
rak edebilmeleri için, çabuk gönde-

rilmesini ve o zamana kadar da, hü
kümeti müsaade ettiği takdirde, ken
disinin mütahid olarak konseyde ha· 
zır bulunmasını rica etmit olduğunu 
bildirmiıtir. 

Konseyde ilk aöz alan hatip, Tür
kiye delegesi olmuttur. Delege, kon
seyin tetkik etmekte olduğu mesele hak
kmda bir tavaaaud olacaksa, konae
yin tavassud etmesini tercih edeceiini 
bildirmittir. 

Almanlar, görütlerini pertembe 

günü aabahı bildireceklerdir. Konaey 

azi.aı buna ce•ap vermek hakkını mu

haf aza etmektedirler. 8. Titüleakonun 

herhalde cevap vereceği zannedil· 

mekteclir. 

Lokarno devletlerinİD müzakerele• 

ri gece yansmdan sonra devam ede
cektir. 

İtalyanın Milletler cemiyetine notası 
Roma, 17 (A.A.) - ltalya hükü

meti, 9 martta milletler cemiyetine 
verdiği bir notada 13 ıubatta timal 
cephesinde habeılerin yol intaatmda 
bulunan italyan ameleıine kartı yap
bklan zulümleri protesto etmittir. 

Ba notada, askeri hareketin bahd 
meyzuu olmadığmı •e harb etmiyen •· 
meleye kartı büyiik bir hırsla taarruz 

edildiğini ve çoklarmm dumdum kur
ıunu ile yaralandığını ve yaralılarla 
ölülerin parçalandığmı ehemi,.etle 
kaydeylemektedir. 

Bu taarruz aon kırk sene içinde Ha
beıistan'a mücavir müstemlekelere 
kartı yapılan taarruzların bir tipidir. 

Notaya birçok fotograflar leffe. · 
dilmittir. 

Habeşler de protesto ediyorlar 
Cenevre, 17 (A.A.) - Habet hü- ı 

kümeti, milletler cemiyeti genel sek· 
reterine ıimal cephesinde ital,.anlar ı 
tarafmdan zehil'li gaz kullanılmaaını 

Deniz 

Konferansında 

Yeni andlaşma 
• • 

proıesı 
Lonclra, 17 (A.A.) - B. Çurçil, a

vam kamarasındaki diyevinde i~ de-
"nİz aiyaaaaımn bathca eaasmın, kendi 
cöriifüne göre, Birleıik Amerika ile mü
savat prensipinin kabulü olduğunu söy
lemittir. 

Londra, 17 (A.A.) - Deniz konfe
ran11nın alakalı komitesi, bir andlatrna 
projesi bazırlamııbr. Bu proje tercüme 
edilecek ve bugün bir daha tetkik olu. 
nacaktır. Ba andlaşmanın gelecek haf
ta baılannda imzalanacağı ümid edli
mektedir. 

Şimdi ba&de, Almanya ile lngiltere 
arasındaki deniz konuşmalan, geri bı

ralulnut bir halde bulunmaktadır. Ma. 
amafih sanıldığına göre yakında bu hu
susta bir anlaşmaya vanlabilec:ektir. 

Harb esnasında denizalb gemilerinin 
kula.mlması hakkındaki kaideler, deniz 

.............. zeyl teşkil edecek bir pro
tOkolun men.aunu teıkil edecektir. 

On üçler toplanbsı 
Loadra, 17 (A.A.) - 13 ler 

komitesi, çıırtamba günü Londra
da yapacağı toplantıda, umumiyet 
itibariyle, Milletler Cemiyeti çer
çevesi içinde bir hal sureti bulma
ğa davet olunan İtalyan ve habeı 
hükümetlerinin cevabları ile meı
gul olacaktır. 

13 ler komitesi, petrol ambar
gosu meselesini görüşmiyecektir. 
'Zira bu meselede salahiyetli ko
mite, 18 ler komitesidir. 

protesto eden bir telgraf göndermİf
tir. Habet hükümeti bunun 1925 ta
rihli mukaveleye muhalif oldufunu 
ilave etmektedir. , 

Denizaltı gemileriniıJ 

hücumlarına karşı 

tNGtLTERE nin 
• yem silahı 

Londra, 17 (A.A.) - Avam 
kamarasında bahriye büdcesinin 
görütülmesi sırasında muhafaza
kar saylav Dechair, demiıtir ki: 

"-Büyük Britanya'nın deniz 
altı gemilerine kartı reflektör fU· 

alar ıistemr.Ae dayanan çok tesirli 
bir silahı vardır. Eğer bu deniz
altı gemisi, diğer bir gemiye tor
pilini atmak için icabeden mesafe 
dahiline girerse, derhal bu ıualar 
altında imha tehlikesiyle kartda
tır. Diğer taraftan amirallık, hava 
taarruzlarına kartı limanları çok 
müessir bir tarzda müdafaa için 
yeni tipte gemiler hazırlamııtar. , 

tRANDA 
Şehinşahm yıldönümü 

bayramı 

Tahran, 17 (A.A.) - Şebillf&b'ın 

doğumunun yıl dönümünü bütün memle
kette halk tezahürlerle teıid etınit ve 
büyük tehirler donablmıftır. 

Gazeteler, taıılı tefin iaaresi altında 

memleketin aon terakkilere ve tahak
kuk ettirdiği eserlere sütunlar tahıis ey
lemektedir. 

Aynı münasebetle baıbakan Gülüı

tan sarayında elçilere büyük bir ziya. 
fet vennit ve elçilerin en kıdemlisi ile 
başbakan araımda samimi nutuklar te
ati olunmuştur. 

TVRK HAVA KURUl\IU AN KARA ŞUBESiNiN BALOSU 

21 MART CUMARTESİ AKŞAMI 

ff ALKEVINDE 

ULUS ~AYt 

D .... , LE 
1-'0NllRA I{ O NlJSl\IA IJA R 1 DEVAM E DtYO R 

' 
Alman delegelerinin konsey görüşmelerine 

' 

acele istiraki 
> 

isteniyor. 
Lok ar n o c u 1 ar 

( BQfı l. mci aayfada) 

Almanya, franıız • aovyet paktı ile 
Lokarno muahedesinin kabili telif olup 
olmadığı meaeleıini Lahay divanına ar
:&edecek, ve divan Almanya aleyhine ka· 
rar verdiii takdirde kıtalannı -Ren mın
takasından seri çekmeği kabul edecek
tir; lngiJtere, halihazır vaziyet içinde, 
Fransa ve Belçika'ya kartı, Lokamo mu. 
ahedesinin icabettirdiği tıılimab tekid 
decektir. 

Morning Post gazetesinin yazdığı· 

na göre, Büyük Britanya, Lokarno dev
letlerinin bugünü toplanbsında, ilk de
fa olarak kendi tekliflerini izah edecek. 
tir. 

Konse)in gizli toplantısmda 
Londa, 17 ( A.A.) - Royter bildirı

yors 
Milletler cemiyeti konseyinin gizli 

toplantısında münakqa gayet hararetli 
olmuı Ye İtalyan delegesi B. Grandi ha
riç, konseyin bütün azaaı bu münaka
taJ• ittirak ebniıtir. 

8. Titüleako uzun bir beyanatta bu
lunıout. meseleyi uzun boylu izah etmif 
ve bu meselenin doirudan doiruya ali
kadar memleketlerden daha genif bir 
sabaya tesiri elan prensipleri ortaya 
kayduğunu kaydeylemiıtir. B. Titüleako 
deniittir ki: 

1·•- Ortada, milletler cemiyetini ken
dileri için en eaaalı deıtek olarak gören 
bütün küçük devletlerin emniyeti ve re. 
fahı, meselesi vardır. Koıuey, tecavüze 
mukavemet etmelidir." 

Meseleyi hukuki bakımdan tetkik e
den lapanyol deles-i, milletler cemiyeti 
konseyi tarafmdaa takı"b edilmesi IUnn 
selen yolun açık ve basit olduğunu ve 
konaeyİn ancak muahedenin ihlili me
selesi üzerinde bir karar vemıesi lbım 
geldiğini bildirmiftir. 

Yalnız D•ni•arka cbt ifleri baka· 
nı Muneh, konMY müzakerelerinin, 
muahedenin ihlali meselesinden da
ha geniı bir sahada inkitafı ihtima
lini dikkate almıttır· B. Muneh, umu
mi bir hal suretine açık kapı bırakıl
masmı ve münakatanm umumi bir 
mahiyet almumı arzu eylemektedir. 

Türk delegesinin düıünceleri, ken
disinin daha genit bir münakataya 
muhalif bulunduğunu göstermekte i
di. 

8. Eden, Hitler tekliflerinin müna
katası hakkmdaki ikinci alman ihti
raz kaydı üzerinde konseyin aalahi-
1ettar olmadığma karar verilmesini 
teklif eylemittir. 

B. Flanden iae demİftİr ki: 
"- Fransa, bir tecavüze maruz 

kalmı,tır. Muahede, Franaaya, kuv
Tete kuvvetle mukabele hakkını ver
mekte idi. Fakat Fransa, meseleyi 
milletler cemiyetine havaleye karar 
vermi, ve vaziyet ile ahenkli ve 'ıak· 
lr bir hal sureti istemekte bulunmut· 
tur." 

Konsey ve Almanya 
Londra 17 (A.A.) - İngiliz 

hükümetinin cevabı bugün öğle
den sonra B. Eden tarafından Al
manya büyük elçisine verilmiştir. 
B. Eden yaptığı tebligatta, lngil
terenin muslihane memnuniyetini 
mucib bir hal tarzı bulmak için e
linden geleni yeptığını •·c yapn1a
ya devam edeceğini bildirerek de
miıtirki: 

''- İngiltere hükümeti, B. Hit
lerin tekliflerinin ve diğer alakalı 
taraflardan yapılacak bütün tek
liflerin zamanı gelince tetkik edil
mesi lazım geleceği kanaatinde-

dün iki defa 
dir. Bununla beraber, lngiliz hü
kümetinin halen daha açık taah
hütlere girişemiyeceğini alman 
hükümeti de takdir eder." 

B. Eden, Alman büyük elçisi
ne bu beyanatı yaparken alman 
delegelerinin bir an evvel gönde
rilmesi için hükümet nezdinde te-
9ebbüste bulunmaamı şahsen b\i
yük elçiden rica ebnittir. 

Lokarnoculara verilen muhtıra 
Londra, 17 (A.A.) - Alman 

haber alma bürosu bildiriyor: 
lngilterenin bugün diğer Lo-

• 

( 

toplandılar 
karno devletlerine verdiği muhtıra 
hakkında süküt muhafaza edil
mekte ise de umumiyet itibariyle 
iyi haber alan bir İngiliz kayna
ğından §U malômat alınınıttır: 

İngiltere, Almanya yeni bir tek. 
lif de bulununcaya kadar Lokarno
nnu süel hükümlerini muallak tut
mak istiyor. Bu teklif vaki olmaz. 
sa, Almanyayı da ihtiva eden ye
ni bir anlatma akdedilinceye ka
dar muteber olmak üzere, Fran-
saya süel teminat vermek ve km
maylann itbirliğini temin etmek 
mutasavverdir. 

. . 

Türk - Sovyet dostluk paktı ım.z. ı on befİllCİ yıldöniimü dolayıriy't. Vlf 

l~leri bakanlığı vekili B. Şükrü Saraç a rafından euclki gece Hallıeuinde oeri 
len suvarede ressamımız B. Saip taralın dan yapılan krokilerden birkaçım ba 
güzel gecenin hatırası olaıak k'.JJ uyoru 7." HABEŞ HABERLERiNİN SONU 

Bu cumarte.i akşamı bu baloya gidecek olanlar hem Hava Kurumu. BEŞINCl SAYFADADIR 
muza yardım etmiı hem de halta sonunda çok güzel eğlenmiı ola-

Soldan sağa doğru: B-:uJ..o1'an ismet lnönü, SoV)'#f Bıiyük elçıaı B. Karahan 
Parti Genel Sekreteri B. Recep Peker, B. Şükrü Saraç, Sovyet elfiliJi üUnci 
ltôtibi B. Palyekof ve T01J aja1U1 Türkiye mümeuili B. Stolılifkiyi gödermeltteJir c1~'~rJır. 
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Y abanCı gazetelerde okuduklarımız 
I.Jokarno konuşmaları 

11 mart 1936 tarihli Deyli Herald 
dan: 

sistemi kurabilmek ve bu sayede Al· 

manya ile Fra.naa arasında dostluk 
kurmak ümidiyle kabul mecburiyeti· 
ni daym\lflo. Bu umudda İngilizler bu· 
gün aldanmış bulunmaktadırlar. ALMANYA LOKARNO PAKTINI ÇlGNEDl 

Paris toplanmasından pek az' fayda 
hasıl olabildi. Y ann Londrada yapı -
lacak konsey toplantısından bir ta -
kım faydalı kararlar umalım. Bundan bafka Lokarno iki taraflı 

bir pakt olmak üzere kabul edilınİ§· 
ti. Bunu biz ne Fransa aleyhine Al • 
manya'yı, ne de Almanya aleyhine 
Frnua'yı tutarak kabul etmit değil -
dik. Biz, bu suretle bir ittifak yapına· 
mıı. sulhu garanti albna almak iste
mİ&tik. 

8 mart tarihli Le T emps gaz;etesi
nin başyaz;ısından: 

Almanya, Avrupayı bir kere daha, 
serbestçe İmzalamıt olduğu bir and· 
laşmanın tek taraflı bozulması ve çiğ
nenmesi olutu karşısında bırakıyor. 

Alman ' dış bakanı baron Fon Noy
rat, Berlindeki İngiliz, fransız, hal· 
ya ve Belçika elçilerine, Almanyanın 
25 mayıs 1925 tarihli Lokarno uzlat· 
masını bozduğunu, ve Veraay andla§· 
masınm 42 ve 43 üncü maddeleri ge· 
reğince tesis edilmiı olan a&kerlik dı
tı Ren bölgesine aid statüyü kendi ba
tma feshettiğini bildirmiıtir. Aynı za_ 
manda, Almanya ba§ka bir emniyet 
andlaşmaııı müzakere etmeyi teklif 
ediyor, ve hatta, kendisine bazı ga· 
rantiler temin edilmesi ııartiyle Mil
letler Cemiyetine bile girebileceğini 

ihsas diyOT. Vahimliği, sıyasal vaziye
tin hızlı inkişafına dikkatli hiç bir 
insanm gözünden kaçmıyacak olan 
hadiseler bunlardır. 

Rayhıtag'm Üsnomal toplanbsmda 
.öylediği nutukta, batbakan B. HiL 
ler, vakıaları, oldukça hususi bir man
zara altmda gösterdi. Almanyanın 

banş İsteğini teyid etti; "iki bin sene
den beri süren ve hiç bir netice getir· 
memit ve getirmiycek olan bir müca
dele" diye bahsettiği teYe son -..ermek 
için fransız milletine batVW"du; hak
larda eşitlik fakat aynı zamanda mil
letlerarası elbirliği uğnında çalııbğı

na işaret etti; hatta Rusya ile değil 
bol§evizmle elbirliği yapmayı reddet
tiğini, ve Sovyetler Birliğiyle, mevcud 

sıyasnl ve ekonomik münasebetler
den baıka temasta bulunmak niyetin· 

de olmadığını açıkladı. Yani, Alman
ya Lokarnoyu tanımıyor, ve Cenev
reye dönme.5İ ihtimalini ihsas ederek, 
kendiaine bazı garantiler verilmek 
prtiyle yeniden müzakerelere giriı

meyi teklif ediyor. Görüldüğü gibi 

Almanyanın Milletler Cemiyeti koy
nunda eski yerini almasmı bilhassa 
istiyen lngiltereyi cezbedecek nokta 
ihmal edilmemiıtir. Böylece, Berlin 
hükümeti, yalnız kendi otoritesine da
yanarak haklarda e~tlik prensipini 
gerçekleıtiriyor; sömürge meselesi 
üzerinde görüşmelere giriıilmesi ve 
V ersay andlaımasmm Milletler Ce. 
miyetinin atatüsünden ayrılması fal'• 

tiyle yeni bir Lokarno nndlapnası İm· 
zalamayı ve Cenevreye dönmeyi ileri 
sürüyor; fakat aynı znmanda Ren 
bölges!nde mutlak serbeatliğini de 
tekrar ele alıyor. Şüphesiz, görüpnek 
hiç bir zaman erddedilmemeli, ve mü

zakere kapılan Önceden kapanma
malıdır. Bununla beraber, bir görüt
me teklifini, mer'i bir andlaımanm 
ka~aca çiğnenmesiyle birlikte yap
manın konuımalan kolaylaıtıracak 

ve yeni bir uzlaşmaya karıı güveni 
artıracak mahiyette olmadığı da sak
lanamaz. 

Berlin hükümetinin politikası, hiç 
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kimsenin iyi niyetle aldanmasına im
kan vermiyecek kadar açıkta. Bu po
litika, ltalya - Habeı kavgaaı yüzün. 
den çıkmıt olan milletlerarası kan
§ıkhkla İtalya ile Milletler Cemiyeti 
arasmdaki güçlüklerin doğurduğu a· 
ğır havayı, yalnız Almanaynın men
faatine olarak iyice istismar etmek
ten ibarettir. Almanya, doğu Afrika. 
sındaki barba karıı en büyük bir ala
kasızlık tasladı. lngiltereyi kızdır
mak İstemediği için açıkça ltalyanm 
tarafını tutmaktan ve zecri tedbirler 
politikaaına doğrudan doğruya kar
§• gelmekten çekindi;" fakat aynı za
manda, ltalyanın hınç ve kızgınlıkla
rından en büyük istifadeyi çıkarmak 
için Romada manevralar yaptı ve ltal
yanm Streza cephesini kati olarak bo
zarak, Milletler Cemiyetinden çekile
ceğini, hatta Lokarnodaki balyan ga
rantisinden vaz geçerek mevcud da
yanııma uzlqmasmı tammıyacağını 

umdu. Avusturya ve orta Avrupa me
aeleleri, İstensin istenmesin, Roma ile 
Berlin arasında daima askıda kaldığı 
için, halyaya kartı ehemiyetli teah
hüdlere giri§eJDedi ise bile, hiç olmaz
aa, Avrupa çerçevesi içinde, alman 
ve İtalyan politikalan arasında bir 
nevi muvazilik tesisine çalı§b. Al
manya, habef buhranının Akdeniz ve 
A vrupanm umumi vaziyeti Üzerinde
ki tesirlerini görünce vakıalardan 

kendi heaabma netice çıkardı ve top
lu ailahlanmasmdan beri politikası. 

nm birinci ve başlıca hedefi olan §e• 

ye doğrudan doğruya gitti: Askerlik 

dı§ı Ren bölgesin.in alman kıtalan ta
rafından yeniden İ§gali ve Veraay 
andlaşması ile tesis edilmiı ve Lokar
no paktiyle Almanya tarafından ken
di İsteğiyle tasvib edilmiı olan Ren 
at1'.tüsünün feshi. 

Bunun için ona iyi kötü bir Teaile 
lazımdı. Fransız - Rus yardmıla§ma 
paktında bu vesileyi bulduğunu san· 
dı. Nasyonal - Sosyalist ğazeteleri, 
daha bu andla§111anm metnini öğren
meden, 1925 paktiyle tezad teıkil 

ettiğini iddia ediyordu, halbuki bu 
andlaımanm metni ile ona bağlı pro
tokol, Rusya bir tecavüze uğradığı 

takdirde Fransanın ona yapacağı yar
dımın, Cenevre paktmm esaslarına 
ve Lokarnc. azlaımaamm zihniyet Te 
metnine tamamiyle uygun kalacafmı 
göatermektedir. Bu nokta, Lokarno.. 
)U teahhüd etmiı olan İngiliz 'H İtal
yan hükümetleri tarafından en tarih 
ııekilde kabul edilmiıtir. Fransa, hak
lcından o kadar emindir ki dıt bakanı 
B. Flanden mebuslar meclisinde, 

cumuriyet hükümetinin, andlafDUll&• 
rm tefskine aid her ihtilafı La Hey 
adalet divanına arzetmeye haZ11' ol. 
duğnu .öylemekte tereddüd etmedi. 
Berlin kabinesi, bu noktaları gözet
mek İstemedi, çünkü ona, Avrupanm 
bugün içinde yaıadığı karıtıklıktan 

istifade ederek hemen harekete geç
mek iç.in bir vesile lazınıdı. V erııay 

muahedesine uygunsuz her hareketin
de gösterdiği cüretin muvaffak oldu· 
ğunu hatırladı ve Avrupayı 1925 uz
la§masınm tek taraflı olarak tanın
maması keyfiyeti kar§ı'11lda bırakı
yor ve bu hareketi ile beraber, bazı 
elman kıtalarının askerlik dı§ı bölge
de "sembolik" denilen bir ilerleyiıi 
ile andla.şmayı fili surette çiğniyor. 

Poli~ka bakımından olduğu ka
dar, adalet bakımından da, Berlin 
h~kümetinin bu kararma hiç bir ma
zeret, haklı gösterecek hiç bir sebeb 
bulunamaz. Führer, hareketlerini, ne 
aekilde göstermek isterse isteııin, Al
manyanm sulh arzusunun samimiyeti 
ne derecede olursa olsun, vakalarm 
açık belağati kar§ısında hiç birinin 
kıymeti yoktur. Berlin'in, hatta batka 
hükümet merkezleri Almanyanm söy
lemek istediklerini dinlemeyi reddet
meleri dolayısiyle, nasyonal • sosya
list bakımından, böyle hareket etmek 
zorunda kalmak gibi bir mazereti bi. 
le yoktur. İngiliz ve fransız elçileri, 
t'•ri• ve Londra kabinelerinin emriy
le, Vilhemştrase ile ve bizzat Hitler
)e birçok temaslarda bulunmuılardır. 
Bu aon günlerde bile, başbakan Bit
ler tarafından bir fransız gazetesine 
verilmit olan beyaatm ertesinde, fran
sız elçisi B. Fransova Ponse, derhal 
Almanyanm niyetlerini ve Hitler'in 
beyanatmm pratik şümulünü öğren
mek istedi. Ne lngiltere, ne Franaa, 
alman silahlanmasının amır ve hedefi 
hekkmda sarih bir cevab alabildiler. 
Umumi emniyetin daha iyi tekilde 
garantisi esası Üzerinde yapılacak 
toplu görü§melerin tartlan hakkında 
da bir §CY öğrenilemedi. Almanyanm 
bu hareketiyle ortaya çıkan vaziyetin 
-..ahimliği hakkında bİ! fikir edinmek 
için Versay andlaf1118smm 42, 43 ve 
44 üncü maddelerini okumak yeter. 
1925 nzlapnasmı imzalamıı olan Pa
:ria. Londra, Roma ve Brüksel hükü
metleri arasında derhal tema· 
sa g e ç i 1 m i ! olması ve alakalı 
devletlerin takib etmeleri gereken da
y1tnıımah politika ile, aulhu tehlikeye 
koyan ve herkesten azgörürlük, aoğuk 
kanlılık ve dayanık istiyen hadiseler 
karıısında almması lizmıgelen mÜ§

tttek vaziyet hakkmda görüşmeye gi
ri~meleri pek tabiidir. 

ZAYİ 
1343 sesesinde Ankara mer

kez kumandanlığından aldığım 
askerlik terhis vesikamı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

' Mustafa oğlu Hıfzı 
1-996 Adabaıarı 

ZAYİ 
Devrek Askerlik şubesinden 

aldığım askerlik terhis besikamı 
kaybettim. Yenisini alacağun
dan eskisinin hükmü kalmadığı
nı bildiririm. 

Gerede: Mengen kamL.nbay
hğında karaca 0üullarından E
min oğlu Yusuf Sadi 324 l-~99 

letlerin müdahalesi durdurmuştur. 

Şurasını açıkça söylemek gerek
tir ki Fransa hükümetinin üzerinde 
yürümek istediği yol, biç bir yere 
çıkmıyacaktır. 

Alman askerlerinin Ren'i i§gal et
mesi bir olutdur. Bugün hiç kimse bu 

askerleri zorla oradan sürüp atamı • 
yacağı ve böyle bir teklifte bulunma· 
dığı için bu olutu olduğu gibi kabul 
etmek zoru vardır. 

Vaziyet böyle olunca, Bay Hitle· 

rin ileri sürdüğü teklifler dahilinde 
müzakerelere giriımek lngilterenin 

bütün dış sıyasasınm Üzerine yaslan
dığı ve yaslanması lazımgelen Mil -
letler cemiyeti ve kollektif emniyet 
sıyaaasmı, belki de, kuvvetlendire • 
cektir. 

Eğer biz müzakereyi reddeder ve 
yahud bu tekliflerin önüne geçecek 
~artlar koyarsak o zaman yeni pakt
lar yapmak ve almanlan Milletler 

Cemiyetine çevirmek ümidleri orta

dan kalkmıf olur. Lokanıo kaybol -

muıtur ve onun yerini alacak hiç bir 
§CY yoktur. Bunun Fransaya Terece-
ği kazanç ne olabilir? . 

Bay Flanden'in, lngilterenin tek
taraflı Lokarno esaslarmı müdafaa 

ve muhafazada devam etmesini yani 
İngiltere ile Fransa arasında süel bir 
ittifak bulunmaıımı istediği açıkça 

anlatıhyur. 

Bu ümidde biz, Bay Flanden'in 
kendi kendisini aldattığına kaniiz. 
İngiliz nıi1ıdinin böyle bir anlaşma
dan yana olmasına imkan yoktur. 

fngilizfor, Lokamo paktına da gö
nül vermiı değillerdi. lngiltere, bu 

paktı bab Avrupaamda bir emniyet 

22 martta Kubilay ihtifaJi 
lnkılab ıehidleri için her sene Me· 

nemende yapılan Kubilay ihtifalinin 

bu ayın yirmi ikisinde olması karar· 
laıtırılmı§br. ihtifal için §İmdiden ha
ınrlıklar yapılmaktadır 

lznıirde süt 7 .5 kuruştur 
lzmirde aüt çok ucuzlamı§tır. Bazı 

aütçüler kilosunu 7.5 kuru§lan verme· 
ie başlamışlardır. Fakat 10 kuruşa 
da satanlar Yardır. 

Tramvayları işletmeyen yağbıur. 

lzmirde cumartesi gÜnÜ aaat 13 de 

'baılayan yağmur pek az aonra büabü
tün ıiddetlenmit ve dolu ile karqık 
aainak halinde iki aaatten fazla yağ
DU§tD'. 

Yağmurdan Gümrük önü. Yemiş 
' çarıısı, Bahribaba semtleri geçilme:z 

birer göl haline gelmiıtir. Elektriklı 

tramvaylar yarım saatten fazla bu 
yüzden i§leyememişlerdir. 

Bu memleket, hiç bir ittifak yap
mıyacaktır. Memleketimizde tesirle

re kapılan mabdud mikdarda insan • 
lar, belki, bu fikirde bulunabilirler. 

Fakat parti kaygısı gütmeksizin 
milletin çoğunluğu bu fikre kar§ın· 

dır ve böyl,, meselelerde son kararı 

verecek o~an da milletin iradesidir. 
Misalleriyle görüldüğü üzere İngiliz 

milleti, milletler cemiyetine dayanan 
bir kollektif sisteme taraftar olmU§ 
ve bunu sulhu koruyacak biricik yol 
olarak tanımağa hazırlanmıftır. 

lngilizler, ittifak sistemini tutmağa 
hazırlanmamıılardır. Zira onlar, tec· 
rübe ile bu sistemin bir nevi harb ha· 
zırlığı olduğunu öğrenmişlerdir. 

Bay Flanden'in bu noktayı takdİ1' 
etmesi gerektir . 

Zira bunu takdir ederse almanya 
ile müzakereye giri§111enin lüzumunu 
ve bunu redetmenin hiç bir ittifak 

kazanmadığı halde bir paktı kaybet• 
mek demek olacağını anlayacaktır~ 

Bu takdirde fransa bir gölge pe· 

şinde koşmU§, bu gün elinde bulun• 
anı da kaybetmiş olacaktır. 

Bu teklifleri redetmek, fransaya 
büyük zararlar verebilecektir. 

Eğer bunlar göz Önnüde bulundu· 
rulur ve bir hataya sapılmıyacak olur· 
aa o zaman londra konuımalarında 
Hitlerin yaptığı fenalıktan İyi sonuç· 

lar çıkarılmı§ olabilir. 

et a erı e • 

I 
Kiiltiir parkıııda atış poligonu 

Gümrük ve inhisarlar bakanlığı 

lzmirde yapılacağını haber verdiği-

miz kül&iir parkı içinde, ayrılan bir 

yerde, Ankarada olduğu gibi bir atı§ 
poligonu yapbn:1ağa karar vermiıtir. 

Karsta yeni bir maden 
kömürü sosyetesi 

Kars, 17 (A.A.) - Dağu ilimizin 

en önemli ihtiyaçlarından biri olan ya

kacak meselesi vilayetin ve Türkofis'in 

yüksek baıarılariyle halledilmiştir. Or

manlan korumak amaciyle Olti Balkaya 

kömür madenlerini iıletmek İç.İn sermft

yesi iki yüz bin lira olan bir anonim 

sosyete kurulmu§tur. 936 yılındn Kars 

ve havalısi köylerine vanncaya kadRr 

maden kömürü yakacaktır. Bu §irke

tin kuruluşu bölgede büyük bir sevinç 
nvandırmııtır. 

bu büyük kazanç ne olabilirdi ki, savaşın in
kişafını bekliyerek en münasip anda iki ta -
raftan birini tercih edecek yerde körükörüne 
ve daha netice hakkında hiç bir şey söylene
mez iken barba sürükleniyordu ? 

Yaz;an: Nor~rt uon BISCHOFF 
Türkçeye çeıJiren: Barhan BELGE 

Türklerin bu felaketten sonra, diğer bal
kanlıların Bulgaristan'a hücum etmelerin -
den istifade ederek müslüman doğu Trakya
sı'nı harbederek geri almaları ve Edirne'yi 
diplomatik yollarla büyük devletlerin elin • 
den geri koparmaları, yeni rejimin millet ve 
orduda uyandırmağa muvaffak olduğu mu _ 
kavemet kuvvetine bir delildir. 

mahzur vardı ki, türkleri savaşa katılmağa 
sevkeden de bu olmuştur. Bu mahzur, savaş
tan muzaffer çıkacak kuvvetli bir Rusya ile 
kuvvetl bir İngiltere arasında kalan bir Tür
kiye'nin, bitaraflığını muhafaza etmiş olma
sına rağmen, karşılaşacağı hallerdi. Bunu~ 
Türkiye için, pek cazip bir şey olmasına im
kan olamazdı. Böyle bu gibi halleri idare e
debilmek için son derece hünerli bir diplo • 
masi kabiliyeti lazımdı. 

Bunu, imparatorlukta yalnız bir kişi bi • 
liyordu. Otu.z yaşındaki Harbiye Nazın, 
Enver. Kadınlarla erkeklerin kalbine gir -
miş, hareketin yaşlı liderleri kadar milletin 
kendisini de peşinden sürüklemiş olan fan
tast, kahraman ve avantürye ! herkes onda, 
onun parlak gençliğinde, gençleşmiş impa
ratorluğun karanlıktan aydınlığa çıkması -
nm parlak bir sembolünü ve garantisini görü
yordu. İlk çelenk, basma, Trablus'ta örül -
müştü. Buna, askerlik bakım:ından pek güç 
ve tehlikeli olmasa bile osmanh ordusunun 
yıllardanberi ilk büyük zaferi olan Edirne' -
nin geri almışı inzimam edince, masallara 
susamış olan doğuda, bu hareket, cesur bir 
zabitten geniaJ ve yenilmez hir kumandan 
evet hatta genç bir savaş tanrı'sı çıkarılma
sına k'afi gelmiştir. Enver'de i"e m~snlivet -
sizlik ile ihtirasın ölcüsü voktu. Kenrlis"n r1c 
bir İskender'in bir Süleyman'ın göriPnır. ... ini 
isti}rordu. 

Bulgaristan ise aynı tarihtenberi keza ken
di kendisini idare ediyordu. Böyle olmakla 
beraber ve bilhassa Bosna - Hersek'in işgali, 
on sene içinde imparatorluğu çiğneyıp par-
çalıyacak olan makinanın manivelasını oy
natıp çarklarını harekete getirmiştir. Az sm1-
ra eski Girid meselcci canlanmıştır. Ve da
ha bu gerginlik kalkmadan, İtalya, inkıraza 
mahkum olan imparatorluğun canh tereke
sinden kendisine Trablus'u temin eylemiş
tir. Ouchy bar1şı'ndan bir hafta sonra ise, 
birlesmiş dört Balkan devleti imparatorlU'':a 
hücum ederek onu yere serdikten sonra Av
rupadaki topraklarım aralarında paylaşmı':i · 
lar<lır. Balkanhlan, İstanh:ıl'un kapılarında, 
Osmanlı ordusunun kuvveti değil, araların
daki geçi'llSizlik ve bir de İsatnbul alınırsa 
ne yapacaklarını pek bilmiyen b:.iytik dev-

Fakat bu, sonradan kopacak olan büyük 
savaş tragedyasının bir önsözünden ibaret -
tir. Ve Balkanlarda, silahlar, bir sene kadar 
sustuktan sonra, büyiik savaşı açmak üzel'e 
yeniden pathyacaktır. 

Kesin bir mecburiyet yokken ve adeta 
hafifmeşrepçe bir istical ile imparatorluğu, 
Orta Avrupa devletlerinin yanında savaşa 
sokmuş olmak, genç türkler için tarihi, ağır 
bir mesuliyettir. Trablus ve Balkan harbla -
rmdan sonra, yapıçı bir barış devresine, im
paratorluk, her zamankinden fazla muhtaç • 
tı. Boğazlar elde olduğu için, biribirleriyle 
kapışan büyük devletlerden, hiç kan dök -
meksizin ve pazarlık yoluyla, akla gelmedik 
ve rüyada bile görülmemiş menfaatler te -
min etmek için, en güzel fırsattı. Vakıa, bir 

Fakat diğer taraftan da, bu birçok meç -
hullü muadelede, Türkiye'nin Ortaavrupa 
devletleriyle savaşı kaybetmesi, imparator
luğun ortadan kalkması demekti. Bu şartlar 
altında, hele, Avnıpa'daki harb durumu 
1918 e kadar devam edecek olan muva7.eneli 
halini aldıktan sonra, savaşa girmek, Türki
ye için, kumardan farksızdı. Bir kumar ki, 
Türkiye bütün restini, ortaavrupa devletle
rinin 1914 ikinci teşrinindenberi meşkuk bir 
hale gelmiş olan zaferine oynuyordu. 

İyi ama böyle bu kadar büyük bir riski 
haklı gösteren kazanç ne olabilirdi? kurnaz
ca bir bitaraflığın temin edeceği menfaatle
rin vahud hatta Enlente devletleri ile ittifak 
edilc;e ve bunlar mağlUp olsa dahi temini 
muhtemel menfaatlerin ihmalini eınrPnPr 

) 
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·ıaıyan 

N:-Jıeşler 

devam ediyor. taarruzu 
dayandıklarını söyliyorlar. 

(BG§ı 1. inci sayfada) 

pelere, ormanlara, deniz kıyıları
~a doğru akın ettik]erini görecek
siniz. Her yerde açık hava idman 
danslarının musikisini, Y.ıpramna
mıt taze göğüslerden boşaiian COf
kun gençlik §8.rkılarmı duyacaksı· 
nız. Hepsi kapalı havadan, duman 
ve içki zehirinden kaçmaktadır. 
Her tarafta kamp barakaları ku
nalmuştur. Omuzlarmda çantalan 
ile, kız ve erkek kafileleri; yurd
larının tabiati içine dalıp gidecek
lerdir. 

8ovyet gazeteleri dost<;a 

cıktılar 
Londra, 17 W\. A.) - Royter a· 

j!U"_sı bildiriyor: 
Şimaldeki italyan sağ cenahının 

Curam istikametinde giriştiği taar
ruz devam etmektedir. 

Guram'm dün 7 itaJyan tayyaresi 
tarafından tiddetle bombanhman e
diJmesi bu ~yalanda bir italyuı 
kolunun taarruzuna uğnyacağma 
bir delil telikki edilmektedir. 

Addis - Alaba'dan Jiinal ve ce
nub cepheleri hakkında çok az hava· 
dis gelmektedir. Bazı mahfillerde sa
nıldığına göre, b.azı lııabq Yiliyetle
rinde dahili karışıklıklar baş göster
miştir. Diğer taraftan imparatorun 
ve Ras Nasibu'nun ordularını kuv
vetlendinnek için yeıhlen asker lop
laıunaktadır. ltalyan~ar tarafından 
mağlup edilen ordulara .DH!DSUp bazı 
haheş muhariplerinin evlerine dön
dükleri haber verilmektedir. 

Habeş payitahtında teyid edildiği
ne göre, İmparator Dessie yolunu 
İtalyanlara kapatmak niyetindedir. 
Habeş hükümeti, Antolo ve Selikop 
timalindeki İtalyan ordulannm çetin 
çarpışmalardan sonra, miifkül bir 
mevkide bulundukJarmı, ve bu çar-

ingilterede 
e\mirallık binasına 

hırsızlar 

. 
gıren 

Londra, 17 (A.A.) - Bir ta
kım esrarengiz hıraızlar, amiral
lığı soymağa teşebbüs etmişlerdir. 
Bunlar bir;nci Lord'un deiresin
den geçerek fotografların bulun
duğu salona girmişlerd;r. Hrrsız
lar hiç bir vesika çalamamışlar
dır. Yalnız hir kaç fotograf dm
yası noksandır. 

ingiltere nin 
hava filosu 

LOAdra, 17 (A.A.) - B. Sauwı, iııa
va bütçesini avam kamarasına Vennİ§ 

Ye ezcümle demişfu ki: 1936 yılmm 
IOIWD,ı. han. bwwetimiz iki miali ola
aılktır. Hülriimet, saatte 300 milden faz_ 

la bir siirat temin eden yeni tip tayya

relerden çok memnmadar. Tecriibede o
lan diğer bir tip ile en az m Mirati wn. 

etiktir. Şimdiki pnıcıw 1500 uçaktan 
~ U3 filo derpiı etmektedir. 

B. Susan. Wileaiw ~ wrir
..... hükümetin ....... .-idi ft bı6i 

dlılaa sonra ela a.ha semit ,- li Mıiz 
bir pakt akdı iimidi .. .w.ı- .. 
dinniıtir. 

Mısırda 
Yeni parlamento seçimi 

Kahft, 17 (A. A.) - Bugün çı
kan bir emirname ile, yeni parlamen
to seçiminin 5 mayısta ympdac:ağı lıııil
dirilmektedir. 

Tnri"lla: No. 11 

pışmalarda Neogalla'h mUhariplerin 
italyan dağ kuvvetlerine mühim za
yiat verdirdiklerini haber venmlde
clir. Habet zayiatmm da mühim al
duğu IÖylemnektedir. 

Söylendiğine ~ Ras "- ft 

Ras Seyyum ordu1an İflİl'ik elmİf 
oldu1dan fiddetli çaıppıı•alva rağ
men, hiç bir mühim zayiata uğnma
mqlanhr. Bu ordulann hali buuda 
garbi T emmen ve Takaza vadisini 
işgal etmekte olduldan söylenmek
tedir. Habeş hükümeti şimal cephe
sindeki vaziyetin müsait olduğunu 
aöJlemekte ve italyanlann Sokota'yı 
aldı:klarmı yalanlamaktadır. İtalyan
lamı süratle ilerlemeleri yüzünden 
irtibat vasrta1annm ke5ildiği ve bu 
yüzden müessir habeş taarruzuna 
marın: bulundukları ilave ediJm,..Jc. 
tedir. nen menilerde bulunmakta 
olan italvan lnt.alan ancak tayyarpler 
tarahndan atılan erzakla iaşe edile
b.1meldedi.-Jer. 

Habeş hükümetinin ehemiyetle 
hatırlattığına göre, italyanlar, 1896 
senesinde Amba - Alagi'ye kadar 
yaldapnqlanlır. Fakat ba yald.....
ya rağmen b.beıJer onları püiıkürt
DlÜJ ~e harbi lrannmşlanlır. 

Uruguay 
Milli takımı İstanbula 

gelmek istiyor 
lstanbul, 17 (A.A .• ) - Balkanlar

da birkaç maç yapmak iizew-,;' gelecek 
olan Uruguay milli takımı, tür~ mı11i 
takımıyla da bir temas yapmak tekli· 
finde bulunmu,tur. 

Bu teklifi tetkik etmek üzere, bu 
ak§UD toplanan futbol federasyonu, 
teklifi esas itibariyle kabul etmittir. 
Ve Uruguay milli takımının Paristeki 
mümessiline çekilen telgarft~ maç, 

27 mart cuma günü yapıldığı takdir
de 2000, 28 mart camartelİ yapılırsa 2500, 
29 mart pazar gününü kabul ederler
se 3000 lira verileceği bildirilmiştir. 

Ankara, 17 (A.A.) -
Haber aldığDD1Za göre, Uruguay 

futbol takımının lstanbulda milli ta
kımla maç yapmaaı ihtimalinden lmY
vetle babaedilmektedir. Bu maçm ni
san baflangıcmda olmaaı muhtemel
dir. Ba alqam futbol federasyonu ile 
amami merkez arasında telefonla m• 
la•beer edildiğine ve bu müsabaka j. 
çia amami merkezin müsaadesi abn
clıjma dair bazı emareler mevcat İ8e 
de seç yakjf haberin barada • tevaiki 
kabil obaamqtır. 

Venize1os 
•• • zatörneye tutuldu 

Paris, 17 (A.A.) - Burada bu
lman Venizelos zatürrieye tubı~ 
llmflur. Vaziyeti çok vahimdir. 
Karısı ve büyük oğlu başı ucunda 
beklemektedirler. 

Venizelos 73 yaşındadır. 

Türkiyenin genç nesillerine ay
nı hareket aşkını Ye imkanlarını 
vermek lazımdır. Bunu da ancak 
meseleyi tekrar esasından düşün
mek, hükümet ve balkın para fe
dakarlrklan ile, şahsi emekJ,..ri
mizi ve bütün müesseselerin cehd
Jerini bu esas ü~erinde toplayıp bir 
istikamette kullanmakla temin e-
debiliriz. ATAY 

SOVYET - MANÇUKO 

HUDUDU lÇIN 

Japonların yeni 
bir teklifi 

Moakova, 17 (A.A.) _ Jepoa elçisi 
Ohta diin dıı komiser muavini stomo

niekof'u Eİyaret ederek hükümeti namı
na aıaiıdaki tekliflerde bulunmuıtur: 

1. - Sovyet • Mançuko sınırım Kan. 
.lra gölü ile Tümen nehri arasmc1a ~ 
nİden tahdit İçin muhtelit bir rus • Man
~ko komisyonunun tetkili. 

Bu komisyon mevcad sıDIR anlat
malar esau İçinde tetkik edecek, sımr 
ifaretlerini kontrol eyliyecek ve İcab e_ 

den yerlere yeni İfaret)er koyacakm. 
811 itaretler biribirJerine ya tel örgület"
Je bağlanacak yahad hendekler açıla
caktır. 

Japon elçisi ıovyet komiser muavi
nin, 9 martta kendisine yapb.ğ:ı beya
nata atfen • kotoiaer maarin.i bu beyana
bnda Sovyet Rusyemn amırlarda siiku
llet garanti edilmek prtiyle böyle bir 
tahdide muarız olmadığuu bilc:lirmiıti • 
Japon hükiimetinin lııa beyanatla muta
.bık bulunduğunu bildirmİftir. 

2. - Sovyet hükümeti böyle yeni bir 
sınır tahdidine razı olduğu takdirde 
japon hükümeti bu mıntakacla sınır hi
cliaelerini tetkik etmek Üzere derhal da. 
imi bir muhtelit mm komisyonu teıki

line bazırıhr. 

Scnyet komiser mn~i bu tek!ifte
rin ..,..ydjerin arzu•na taaıami,.le ay-

. su• aWui-ma, ac:ak Japoupma 'ltuna 
benzttr tedbirlere Mogolistaa • M.çuico 
•mırı üzerinde de teres.aül etmeie nw.. 
vafakat edip etmediğinin bilinmesi :ra
rori olduğunu çünkü japon tekliflerinin 
ancak bu şartla Ruayaca müsaid bir ka 
tııal gösterebileceğini söylemiştir. 

5oYyet komiser muavini aynı zaman

da;.,. e&çiain ditdıatini !11 nokta i
aerine ~ki, ötedenbeii ~ 
dilen ıey, Sovyet • Mançuko sınınmn 

ı 
yahuz bir mm. içia değil fakat Mitin ] 
..... jçi.a muhtelit lromiı)'Olllar teşkil e-
dilmesidir. 

yazılarla 
..J 

Moskova radyosu da uzun neşriyatta bu}prvl•ı 

Moskova, 17 (A.A.) - · Moskova 
radJ'OMI, dün .abah, türk - 80.yet pak 
tmın 15 mci yıJdönümü ile Türkiye ve 
Sovyet Rusya ara.amdaki dost müna
sebetlerin inkişafı hakkında uzun neş

riyatta bulunmuştur. 

Moskova, 17 (A.A.) - Za lndus
trializasiyu gazetesi, "Türk • sovyet 
dostluğunun 15 inci yddönümü baş

ldtlı bir yazıamda diyor ki: 
"Türk - 80Yyet dostlağamm bugün 

kutlanan 15 inci yıldönümü, aıkı bağ
larla tür& ekonomisine bağlı bulunan 
aovyet endüstri ve .aovyet tekniği için 
1 e büyÜk bir ehemiyeti bulunmakta· 
dır. Ancak ik:: memleket arasında O · 

lan tam samimiyet ve karşıhklı anlaş· 

ma esasları ile kabil olan bu qbirliği, 
gelecekte de iki memlekete büyük 
faydalar temin edecektir. Türkiye ile 
yaphğı İ§ birliği, aovyet endüstrisi i

~ aynı zamanda 'kıymetli bir İmli· 

ha. TaztteM ele görmektedir. Çünkü 
türk piy•uunda yabancı firmaların 

Ye uzmenlarm kuvvetli rekabeti kar· 
§ıaınaa aovyet makinalarmın kalitesi 
Ye mübendialerinin kabiliyeti meyda· 
na ç.danaktadır. Türkiye için bu ifbir
liği, doat memleketin :garp ekonomisi 
tazyiki altmd.a kalması keyfiyetine 
M>n veren amai inkişafında dostça, 
menfaat gözetmiyen hakiki bir yar
dım mahiyeti almaktadır.,, 

Gazete, bundan aonra Türkiye mil· 
li encliistriainin yarab)mau meseJeai 
üzerinde tafsilatlı izahat vermekte ve 

türk endmtrisinin vaziyetini radikal 
bir surette ancak milli mücadele ve 
iatı1di.l hareketinin muzaffer olması
nın deiiftirdiğini belirttikten sonra 
tôyle devam etmektedir: 

"Türkiye ile So.,,et Rusya arasm
daki ekonoau"k miinuebetlerin istik
balde daima inkitaf edeceğinde kati· 
yen şüphe yoktur. Tecrübe geçirmiş 

uzun dostluk ile iki dost devletin ge
rek keneli aralarındaki miinuebetler 
de gerek bütün milletlerarau aıyasa· 
da göatennekte oldukları kati Mllb az. 
mi ve hazar içinde ifbirliii emeli, bu 
laamsta bir miihim zamindir. 

larlôye ile Scn,et Rasya ara.un
daki ek....-ik iflMrliii de, diğer ta
raftaa, tin -~ dostlaiwww wı 
~ ..0.1111 lmnetl e• ııçm a1 

eMmiyetli -'anlan birini tqlôJ 
eylemektedir. - içindir ki ağlr 
ellelütri itçileri, mihendisler, lelmis-
,...Ser ~ elıonamiader. tirk - ~t 
ekonomik miina-'betlerinin iakipfmı 
•J'lll derecede lelllJNltİ ile brpiamak. 
tadırlar. tik tiir1r - 90YYet paktnun 15 
iaci yıldöeiimiinii memnuniyetle kay· 
dederkea, bütün bu anmrlar bvTetle 
inanmaktadırlar ki dünya sulhu men· 
faatine aıln bir doatlak wı ifhirtiii, 
sovyetler memleketi ile Türkiye cu-

muriyetini daima b!rilıirine bağbya· 

caktır.'' 

Ekonomjçiskaya Jizn. l..iohkaya. 
lndüstri~ Raboçeya gazeta. Moskov 
Deyli Niyiis ve diğer bütün ı? az~teler 
de türk - aovyet paktınrn 15 inci yıl· 
dönümüne uzan ve dostça vazılaria 

dolu sütu n t.::ar h h.ns eylemektPdirler. 

B. H i1'I~ F R 
Yeni ltir 

daha 
nuf:r ık 

~öyfp,li 

fBQ!ı 1. inci savfada). ' 

"-Bu müskül meselenin ,iın<fJ<i 
tarzını kabul ettiysem A vrupada SÜ· 

küneti kurmak için başka bir çare ol· 
madığmdacLr. Tahakküme dayanan 
her hangi bir ancllaşma pek az yaşa. 
mağa mablcômdur. HeT barıt ve sa
mimi anlaşmadaıt başka asla bir şey 
terivç ve tavsiye etmedim. Frans:z 
hükümetile her an bir anlaşma yap
maya amade bolunuyornm. Her :Jci 
millete de müracaat edelim. 

Ben, kendi hesabıma alman mitie
tine soruyorum: Ahnan milleti .• 
Fransa ile Almanya arasındaki eiıltİ 
kinin gömülmesini ve sulh ve anla~· 
manın aramıza girmesini istiyor mu
sunuz? istiyorsan" Evet'' de .. (Bu 
sözleri dakikalarca süren ve tekrar 
edilen "Evet" ve "Yaşa" sesleri ta• 
kib etmiştir.) 

Şimdi aynı sual fransız milletine 
cif. sonılsun. Hi.ç şüphe ebnem kı bu 
:nillet de bi?:Tm kadar barış ve -mlaş· 
mayı istemektedir. (Şiddetli ve ~Ü· 
rekli alkışlar) . 

Alman milletine yine $Orarım: 
Fnnsız milletini ezmek ..,e onu ken
di haklarından mahrum bırakmak 
ister misiniz? Bütün almanlar 44Ha-. . " bmı ____ ı_ı__ 
yır ıstemeyız ceva verec::e1Dn"· 
dir. Fransız miDetine de "Alman 
milletinin kendi topraklarında di
ğer milletlerden daha az haklara 
__ L."'L olma . . " d. 
..muanı mı Utiyorsun ıye 

1 
...-, aoiniı11 ki o da "Hayır" ce
..hnu Vd'fJC'ektir. 

ZAYİ MÜHÜR 

İt Bankasındaki ufak hesa· 
bı cariye ait tatbik mühürümü 
sayi ettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü kalmadığım i
Un ederim: 

Hisarda demir fırka soka~mda 
10 No: evde Emine 1~ 

ZAYİ 

Ankara Askerlik şubesinden 
aldığım terhis tezkckcmi kay
bettim yenisini alacağımd an bük· 
mü yoktur. Atıf oğlu Mustafa 

1-997 Fahri ~320 

~fakat P~ari'nin saygılı hali Bert'i daha nim ... Göreceksiniz. .. Belki o, pek zeki bir 
ileri varmaktan alıkoydu; başını kaldırdı ve kız değildir ••• 
ilk defa olarak Alber'in yüzüne baktı: çehre- Alber dalgın dalgın, gözlerini Bcrt'e dik-
sini biraz değiştirmekte olan daha uzamış, miş, öyle konuşuyordu. birden bire: IEvDöilök: v~ Ctesü 

kendi de sezmeğe başlıyordu. Ve, ne olduğu 
belirsiz mesud bir hadisenin tesiri altında 
şarkı söyliyerek salona indi. 

* * ~ 
Yazan: }ak ~ARDON 

Türkçeye feviren : N:ısuhi BAYDAR -. .-. 
Çıktı, Antuvanet'ın yanında bir sıraya 

oturup yanlan meşeli yola baktı; şatoya 
doğru bir gencin gittiğini gördü ve Alber 
Pakari'yi tc.nıdı. 

Ani bir telaşa tutulup kaçma arzusuna 
kapılarak başını önüne eğdi ve şapkasının 
içinde saçlarım tutup hızlı hızlı: 

- Mösyö Şambaro'nun gittiğine göre bu 
sene komedya oynamlmıyacağmı zannede -
rim. Mösyö Sambaro olmadan nasıl komed
ya oynanır? ... 

Arkasından Alber geldiği halde evin 
önünde do!aşan Madam Dükroke kızların . 
dan birıni ar:yordu. 

Madam Dü\roke u2akla~ ınca birden bire 
Bert'e dönen Alber sordu: 

- Bu sıranın üzern:ıde ;:>turan sizmi idi -
niz? Azkaldı tammıyaraktıtn. .. sonra, yavaş 
vavaş vavas ilave eti"· : 

- İki yıl gect i .. genç kız oldunuz ... 
-.:ıert kay.,' 11 ' ir ta ırla konusmak iste-

daha koyulaşmış bıyıklarını farketti. - Sizin eski çehrenizi arıyorum ... güzel 
Alber sözüne tievam etti: gözleriniz vardı, dedi. 
- Şimdi Pariste oturuyormuşsunuz. O- Biraz sustuktan sonra ili ve etti: 

rada akrabanız var mı? ... - Şimdi daha manalı olmuşlardır ... 
- Ka~röfaj halam var. Siz onları tanı - Yolda rastlamı~ olduğu o pek çekingen 

yormuşs1muz. küçük kızı düşünüyordu, ve gözleri Bertr,.n 
- Madam Katröfoj'mu? A, elbet tanı • sıranın arkasına dayalı duran eline ilişti; 

rnn! Ne tuhaf şey! Odet Katröfaj sizin ye - Bert elini oradan çekti. 
ğeniniz mi? Eskiden biz, yazlan hep Katrö· - İşte Şoran'larm arabası. .. şimdi sizi 
faj'larla Sen Malo'da geçirirdik. Odet sıcak çağıracaklar .. Allaha ısmarladık Madmazel 
kanlıdır, değil mi? Bert; siz l!iizel bir genç kmmuz. 

- Pek .:,evimHd=r. Ben onu biraz soğuk... Bert'in elini etine alarak : 
Biraz manasız buldum. - Parmaklarınız artık çocuk parmakları 

G .. -· ·· u" t•• ı d. H t d dır k' değil .... Şimdi daha az korkak görünüyorlar .. - orunuş ·oy e ır. a ırım a ı B 1. . k. b.. .. h · ·1 kal 
çocukluğunda ona. hemen bütün eğlenceleri ert e mı, S?~ 1 ~tun eyetı 1 e ya a-
yasak ederlerdi. Anası: ''hayat bir zevk de- ., YIP kavramış g~b~ hafıf. tutan bu elden kur -
g~ ildir" der dururdu. Halb ki b · Ma _ tarmak cesaretını kendınde hnlamıyordu. 

' ' u u azız All h 1 d k Y k d .. .. 
dam her şeyden zevkini almıştır. Madam ~:- ... ~ ~ 1smar. a 1 ••• a m a goruşe -
Katröfaj'rn hafif meşrebce bir hayat sürmüş cegımlZt umıd ederım ... 
olduğunu iddia etmem, fakat havai olduğu Bert o<lasmda avnanm kar~ısma geçip 
muhakkaktır. Odet, sert usullerle terbiye gözlerine baktı. Alber'in sözlerini hatırla
edilmiştir. Zannedersem siz, onunla beraber yordu. Güzel olduğunu ona daha evvel de 
düşüp kalkmağa izin verilen ilk dostusu • söylemişlerdi, fakat inanmamıştı. Simdi, 
nuz ... Sizi tapınırcasına sevdiğinden emi - ondan gelmis bir hedive ı:ı-ibi g iizellirrini 

1 

Alber Bert'e kestane ağaçının altında 
rastlryarak : 

- Andre Şoran sevimli bir gençtir. Ze -
kidir ve yaşının küçüklüğüne rağmen çok 
canlıdır; yani çok neseli, çok hareketlidir, de· 
mek istiyonım ... 

Sonra Ber'"'in yanına oturdu: 
- Bir fikrim var •. Bizim evi öğrenmeniz 

hoşuma gidecek. Araba ile gidilirse sizinkin
den yirmi d;·kika ötededir... ve oturduğu· 
muz o eski Brison c;atosu ~öıiilmeğe de~er ..• 
Soran'la birlikt~. izin veriniz de, oraya bir 
gezinti tertib edelim. Bir sabah, kız kard~i 
ile birlikte, brik arabasiyle gelir, gezmeğe 
götürmek üzere sizi alır ... Siz bizim şatonun 
önünden ?:ecer!-.ıniz .... Ren yolda bulunmuş 
olurum ... Sizi korkutuyor muyum? Bu gezin
tivi yarın ir.in tel{lif etmiyorum. Herhangi 
bir gün ... Mesela g elecek hafta ... evlfil son
Jarm;:ı cfo~m öv1e güzel sabahlar oluyor ki-. 

A lher. Ancire ~0reııı't ca~ırcb: 
- Şnray~ -:tı1runu7 . Mademki cesursunuz. 

size kendinizi göstermek fırsatrnr ver"'ceğim. 
(~ ~.., ... ·- .... \ 
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SAYFA 6 tJ L US 

y 
Dünün bu bakımsız sehri cenub sınırımı.zda ıııodern bi.t , 

eser halinde yükselmektedir. 
Urfa [Hususi muhabirimizden] Er

kinlik savaıında kahramanlığıyla meş
hur olan yeıil Urfarruz gün geçtikçe gÜ· 

zelleımekte ve en önemli ihtiyaçları gi
derilmiş bulunamktadır. Urfa, büyük 
Haran ovasının nihayet.indeki yem ye· 

olan mezbaha pek fenni ve elli bin nu
fuslu bir ıehrin ihtiyacına cevab vere
cek genişliktedir. içerisinde iyi hesap
la yapılmıı kanalizasyon teıkilatı ve et 
nakliyatı için havai hat tertibatı vardır. 

Et ve sebze lıali: 
Pek İptidai bir halde ve ayni zaman

da dağınık ve mikrob yuvası ve pislik 

menbar olan kasab dükkanları kaldırtı

larak yeniden ve kapalı bir çatı albn· 

da elli yedi dükkandan ibaret bir et bili 

açılmıı ve bunun intaatı 934 mayısın

da sona enniıtir. Bu suretledir ki, eski 

kaaab dükkanlarının bulundukları mev

kiye yaymakta oldukları pis kokudan 
k.. '!lUftur, 

çarım yanında ayni İntizam 

ve mukemmeliyette olmak üzere bir 

sebze hali kurulmuı ve açılııı son gün· 
lerde yapılmıtbr. \ 

Umumi ev: 

nun üzerine ıehir haricinde kırk odalı 

bir umumi ev yaptırılmıştır. 

Bu eve on yataklı bir hastane de ila 
ve edilmiştir. Dispanserlerin doktorları 

her gün kadınları muayene ve hastala
nanları tedaYİ eylemektedir. 

l Cıwıuriyet parkı: Evkaftan aahn alınan Ayru Zeliha 

2ölü Cumuriyet parkı adıyla yeni baıtan Halilürrahman cam.Ü 11• önündeki balıklı göl 

aahramanlığı bilmeyen yoktur. Buı·;ırt.'I 

yaııyan bir avuç türk çoçuğu büyük .. c 

asnn son sistem bari> vaaıtalariylc mü· 

ıehhez bir düşman kuv,·etini tnrüm:ır 

etmiıtir. Bu kuvvetlerden yüzde birı 

dahi kurtulamamıştır. 

Belediyemiz bu kahramanlığı yarat:ıu 

ve bu esnada bir çokları ölmüı bulunan 

yiğitlerimiz için çok güzel bir abide 

kurdurmuı ve bunun açılı§ı 935 scn~ı 

içinde olmuştur. 

Asri mezarlık: 

Urfa ıarbayı B. Omer 

Muhtelif semt ve mahallelere dağıl

mıı olan fena kadınlar gizli fuhuı dola· 

yisiyle elde ettikleri haatalıklan Urfa 

gençliğine aşılamakta ve bu but.alığın 

aiirbüz türk neslini bozacak derecede 
coğalmakta bulunduğu görülmüı ve bu· Vray ıinemcuının dıfardan görünüfii 

Asri ve fenni mezarlığa üç ay e'·evl 

baılanmııbr. lki üç gün sonra merasim

le açılacakbr. Mezarlık büyük bir sahıa 

işgal etmektedir. 

şıl bağlar ve bir çok mesireleriyle ciddt:n 
hoş ve güzel manzaraya sahib otuz bin 
nufuıslu büyükçe bir vilayet merkezidir. 

- dığı gibi bazılannda tadırvanlar da ku
rulmuıtur. 

Hususi idareden alınmış olan eski 

mevlevihane güzel bir şekilde tan· 

zim edilerek esnaf birliklerine verıl· 

miıtir. Belediye, eline aldığı bu iş üze

rinde ' fazla emek harcamaktadır. Mazisi 

iki ayı geçmediği halde birlik sandıklan 

kurulmuıtur. 

Çalışkan bir vatandaıımız olan §&'• 

bay Ömer ilk it olarak belediye varida· 

tını arttırm~k çarelerini aradı. Çünkü; 
belediyenin geliri artmadıkça hiç Jir 

ıey yapmı:k ve yurda faydalı olmak ih· 
timali yoktu. Mevcud bütçe memur ma· 
aşlarına zor yetiyordu. 

Akar temini iç.in para lazımdı. Bu· 
nun da çaresi bulundu. Belediyeler ban· 
kasınrla., pili bin lira borç alındı. 

Jllczbalw. 

Açdıf töreni 935 senesi nisanında ya· 
pılan mezbaha 19.400 liraya çıkmıthr. 
Sağlık vesosyal yardım bakanlığının 

'L·.ı>.r.d.iği plana uygun ıekilde lıı:urulm111 6elediJ1enin yaptırdıiı kanara • 

ve planlı tekilde süslenmiı. bir çok a· 

ğaç ve çiçekler dikil.nUıtir. Tarihi bir ef
saneyi yaşatan bu göl ortasındaki park 

cidden çok güzel olmuştur. Aynı Zeliha, 

esasen Türkiyemizde etine a:oı rastlana· 
cak kadar güzel bir mesire yeridir. 

Eskiden bu gölden ıehire giden ııu 

34 yerde açıktan akmakta ve ıu suret

le bir çok hastalıklara ııebeb olmakta .. 

idi. Hallan sıbatiyle pek yakından ilgi· 

lenen belediyemiz bu açıklıktan tama. 

men k.apatamak suretiyle çok faydalı 
bir it daha görmüştür. Bu sulardan aşa
ğı mahallelerde bir takım halk içer ve 

bu yüzden çocuk vefiyab meydana ge· 
lirdi. 

Sinema ve otel: 
Urfaya gelecek bir misafirin barına· 

bileceği bir otel ve film ıeyredeceği bir 
ıinema binası yoktu. Bunu önemle naza. 
n itibare alan belediyemiz iıe giriımiı 
ve her türlü konfOT'U olan çok güzel bir 
otelle 500 kUıur kiti alacak geniılikte 
ve çok zengin dekora malik bir sahneyi 
muhtevi modern ve düzgün bir sinema 
yaptırmııtır. 

Otelle sinemanın önünde eüzel bir 
park da kunılmuıtur. Bu parkta her ak· 
tam büyük hoparlörle halka radyo din
leb1mektedir. 

Selıidler abidesi: 
Urfamo :,tiklal ıa.aıında yaratığı 

Umumi caddelerin çok bozuk olan 

yerlerinde geçen iki sene içinde altı bin 

kiısur metre murabbaı parke kaldırım 

yaptırılmıı, yeni bükümet caddesinde 

3800 metre murabbı asfalt bulYar yap· 

tınlmıt Ye bütün caddeler gayet güzel 

şekilde ağaçlandırılmıt ve ba ağaçlar 

mahfazalar içine alıDDUfbr. 

Yangın teşkilib kuvvetlendirilmif, 

temizliie ebemiyct verilmiım. 

Şehirden bir parçan ın umwnl gôrünufÜ 

Camilerin eu ihtiyacını temin maksa· 
diyle buralarda fenni tekilde su akıtıl- Sinemanın içinden bir görünüı 

Tefrika: No. 23 

TOPVEKÜN HARS 
Yazan: General Ludendorl 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Bu bakımdan, her devletin durumu. büs
bütün ayrıdır; devletler, cografi vaziyetleri
ne göre, yani, bitaraf devletlerle olan müş -
terek sınır vaziyetlerine ve denizle irtibat -
lanna göre, durumlarına istikamet vermek
tedirler. 

Gene bu vaziyete göre de, ulus varlığı 

ve harb güdümü bakımından, devletlerin, 
ekonomik sahada yapacakları hazırlık, şü -
mulü itibariyle de ayrı ayrı şekillerde ola -
caktu·. 

İthalatının tehlikede olmasına rağmen, 
harb halinde bu ithalatında büyük bir ak • 
saklık olmıyacağına güvenen bir devlet, bi
taraf sınırlardan, ancak ufak ölcüde ithalat 
yapabileceğini hesabına kanat bir devletten 
daha az mikdarda malzeme tedarik etmekle 
iktifa edebilir. 

Karie belli başlı bir fikir vermek ıçın, 

.. ~,..; . . . 
. . 

alman ulusunun. dünya harbmdaki ekono -
mik bakımmı ele alıyorum. 

İleri.de de bahsedeceğim gibi, ulus ve or
duya gıda,' et. ot ve tahrik maddelerinin te· 
min edilmesi meselesinin de, birinci planda 
yer aldığına şüphe yoktur. İnsan, çalışıp 
mücadele edebilmek için evvela yaşamak, 
ve hayatını muhafaza etmek mecburiyetin -
dedir. Beygirler ve sığır hayvanları yem ye
mekle hayatlanm idame ederler; makine -
ler, yalnız tahrik maddesiyle işletilir. 

Dünya harbmda Almanya'daki insanla -
rm, gıda almaları, beygir ve sığır hayvanla
rının beslenmeleri meselesinin gün geçtikce 
ne kadar ciddi bir şekil aldığı, dünya harbı
nı şuurla yaşamış olan neslin hatırasında ol
sa gerek. 

İnsanlarm gıda!armı ve mümkün olduğu 
kadar hayvanların yem ihtiyacını güven al -
tına almak uğrunda yapılan uğraşmaların, 
hakkiyle takdir edilebilmesi icin, bu hatıra -
lar ne kadar yaşatılsa, gene azdır. 

Mesela. yem ve otun eksikliği meselesi -
nin. ne kadar ciddi bir mesele olduğu, şark 
caplıesin<l ... henim, hic olmazsa karınlarını 
dolclursun diye. hevgirlerin yemlerine des • 
tere talası karrştınnak zorunda kahşrmdan 

, 

anlaşılabilir. Fakat bu tarzın, beygirleri 
kuvvetten düşürmesi ve sıhhatlerini kaybet
tinnesi, tehlikeli bir akıbetti. 

Harbı ilan ettikten sonra, Romanya'ya 
karşı giri~ilen savaşı, Eflak eyaleti ele geçi
rilinciye kadar ileri sünnek kararını. bana, 
merkezi Avrupa devletlerinin kötü beslen -
me vaziyetinin zaruretleri verdirmiştir. 

1918 de, şarktaki harb meydanının Uk • 
ranya•ya kadar yayılmasında da aynı düşün
celer zoruyla hareket edilmişti. Ancak böy
lelikledir ki, merkezı Avrupa devletlerinin 
beslenme işini (Avusturyanın vaziyeti bi • 
zimkinden daha kötü idi) esaslı bir surette 
düzeltebildim. Fakat darlık ve sıkıntıyı 
durduramadım. Bunun tesirleri, o tarihler · 
de doğmuş olan, yahud çocuk denecek yaş
ta bulunan alınanlar da hala be11idir. 

Onun içindir ki, dünya harbmdan sonra. 
daima, kendi ziraatin 1i7-in tekmil ihtiyaçla -
nmızı temin etmesi lazımgeldiğine işaret 
edişime hiç şasılmamahdır. Bu, münakaşa 
edilme7. bir kaide halitıi almı~tır. 

Dünya harbmdan önce, bir milyon ton -
dan fazla, buğdayı memleketimize solanak 
zorunda idik. Hatta bir broşür, dışardan ge
tirilmesine Jü711m olan buğdayı, ı.830,000 

ton olarak hesab etmektedir. Almanya yem 
ihtiyacının beşte ikisini temin edebildi. _Ay
nca, 8 milyon ton yem ithalatı yapmak ıcab 
ediyordu. 

Bu rakamlar Almanya' 11111 kafi mik lara 
yakın bir derecede. çavdar. patates ve eti, 
bulunduğu halde, o günlerin gıda vaziyeti 
içinde. bizlerin y:ı'1e:ncı memleketlere ne ıca~ 
dar b~ğh buhmdui,iumuzu gösteren korkltılÇ 
rakamlardır. 

Herhang: bir sur'!tle, ne zahire ve ne de 
yemlik '!eoo ed:Jmemişti; çünkü, evvela, 
hükümet bu çok ciddi meseleyi kafi derece 
'lüşünmemişti; bundan başka, bir harbm pek 
kısa süreceği fikrine saplanarak hareket et
mişti. 

Zahire depo edilmesine gelince, hiç ol • 
mazsa bir milyar marklık .zahirenin depo e
dilmesi lazımgelivordu ki, bunu yapabiİmek 
i"in, para olmadığı gibi, ticaret mahfilleri tle 
C'iftçiler de, ithar ~dilmiş olan zahirenin ye· 
nileştirilmesi takdirinde, fiatlarda. şahsi 

menfaatlerine elvermiyen değişiklikler ola
cağım düşünüp korktuklarından, böyle bir 
depo işinin aleyhinde idiler. 

(Sonu var)· 
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ASKERi F ABR1KALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI : 

MÜTEAIIIIİD NAM VE HESABINA 1 TON GRAFİT 

Tahmin dilen bedeli (500) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürli.iğü satınalmt ko • 
misyonunca 30 - nisan - 936 tarihinde perşembe günü saat 14 de pa
zarlrkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (37) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gım ve saatte komisyona müraca_Jarı. (544) 1-933 

MUHTELİF ELEKTRİK 
MALZEMELERİ 

Evvelce ilan edilip sartname
lerinde değisiklik yapılan ve 
tahmin edilen bedeli (30,000) li
ra olan yukarda cinsi yazılı mal
zeme Askeri Fabrikalar Umum 
Mürlürli.iğü Satınalma komisyo
nunca 4 mayıs 936 tarihinde pa
zartesi giinii saat 15 de kapalı 
z;ırf ile ihııle e,ı;ıf',.pl,+ir. Şart-

name (Bir) lira (50) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat o

lan (2,250) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkfır günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve 
kendi !erinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 31 maddelerindeki 

vesaikle me;ı:kur gün ve saatta 
komisyona ıni.'ıracaatları. ( 563) 

1-967 
...... l!llm ............................. ~ 

ANKA1<A LEVAL:lM AM.1RL 1 li-1 1 
SATIN ALMI\ KOMİSYONU tLANLARJ 

İLAN 
1 - Çorlu 300 yataklı bir insan hastanesi yaptırılacaktır. 
2 - İhalesi kapalı zarf usuli ile 30.3.1936 tarihine rastlıyan pa-

... a•·tesi günü saat 10 yaprlacaktır. 
'3 - Yapının kesif bedeli 48471f lir.ı 8.5 kunıştıır. 
4 - Muvakkat teminat akçası 23139 liradır. 
5 - Talip vukuuunda sartnamcsi plaıı ve di~er evr~ı.. lSO kuru~ 

mukabi !in<le komisyonca verilir. 
6 - Bu baptaki şartname ve evrakr saircsyi görmek ;~tiy~nle. 

her gün ve eksiltmeye gireceklerin kanuni evrak ve vesaik ve te
minatları ile birlikte teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir 
saat eve! komisyon başk.ınltğına verilmek şartiyle Çorluda satın 
alma komisyonuna mi.iracaatlan. (561) 1-930 

Ankara Jaııdarma Genel l( . 
Satınalma J(omisyonundan : 

650 kuruş tahmin bedeli on kütüklü 2590 palaska takımı ile 45 
kuru§ tahmin bedeli bes bin tane tüfek kayısı 2.5 3 936 çarşamba 
gıinı.i saat ı n beşte kapalı zad eksiltmesiyle 'satın alınacaktrr. 

İstekliler şartnamesini parasız komisyondan alabilirler. Eksilt
meye gireceklerin 1431 lira 38 kuruştan ibaret teminat meı<tubu
veya makbuzu içinde olacak teklif mektuıılarını eksiltme vaktin
den bir saat eveline kadar komisyona vermis olmalarr. (515) 1-842 

Pek yakında Yeni sinemada 

T T N lJ T l\'l .~ R F. N j 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATI~ ME
MURLUÔUNDAN: 

l - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun 11.2.928 ta. 
rin ve 46 31 numarasında kayıdlı ve Ankaranın Süleyman bey me

tarlığı mevkiinde vaki ars:i aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırmit· 
ya konmuştur. 

2 - Evsaf ve mi.ıştemilat: Atsa 3948,50 metre murabbaından iba
rettir. Heyeti umumiyesine bin lira krymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış pe"şin para ile olmak üzere 20-4-936 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıymetin 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın temi
nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getireceklerdr. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdiı edilen kıymetin yüzde· 
75 şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur gü
nün 16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 ~ İsbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 7 5 şini bulmadığı takdirde 5.5.936 tarihine müsadif 
sah günü saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (keta mu
hammen kıymetin yüzde 7 5 şini bulmk şartiyle en çok artıran talibi
ne ihale olunacak "e bu nisbeti bulmadıgı ~akı4; 'e ise 2280 numaralı 
kanun ahkamına tevfikan borç beş sene .ıllC:ldetle tecile tabi tutu
lacaktır., 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
veı·ilınediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecktir. İ§bu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu t arihten evvel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edile
cektir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yen.i~en 
on beş günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talıbıne 
ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. ı 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarım ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarım evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirme
leri Hizrmdrr. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadrkça 
satış bedelinin payla§tırı]masmdan hariç tutulacaklardır. 

ı O - Artırmaya iştirak edecekler 10-7-936 tarihinde 934/120 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartname. 
mizi okuyabilirler. 1- 1000 

P. T. T. I Jevazım l\f üdürlü~nden : 
İdare ihtiyacı olan üç nevide 100 ton galvanizli demir tel kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23 - 3 - 936 tarihinde ve 
saat 15 te Ankarada P. T. T. U.Müdürlüğünde toplanacak komis • 
yonda yapılacaktır. 

100 ton telin muhammen kıymeti 13.500 liradır. 
Taliplerin 1013 liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesine 

teslim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka te• 
minat mektublarını ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mektup
larını ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe 
t esadüf eden paazrtesi günü saat 14 e kadar sözü geeçn komisyon 
reisliğine vereceklerdir. 

Şartnameler A nkarada Levazım Müdürlüğü ile 1stanbulda Le
vazım Ayniyat muavinliğinden parasız verilecektir. (463) 

1 - 773 

Elektrik tesisatı 
Yozgat Belediye Reisliğinden : 
Yozgad §ehrinde elektrik inşa ve tesisatı eksilemeye konulmuştur. 
1 - İnşaat ve tesisat keşif bedeli (39.373) lira (64) kuruştur. 
A - Bu işe aid şartname ve evrak: 
B - Ağaç direk hesapları ve malzeme listesi 
C - Fenn1 şartnameler 16 sayfalı 
D - Beş aded plan istiyenler bu şartname ve evrakı Yozgad be-

lediyesinden parasız olarak görebilirler. . 
2 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf usuliyledir. İnşaat ve tesısat 

936 senesi eyliilünün otuzuncu günü tamamen ikmal edilerek teslim 
edilmiş ve faaliyete başlamıs olacaktır. 

3 - Eksiltme 936 senesi nisanı 20 inci pazartesi saat 15 de Yoz-
gad belediye encümeninde yapılacaktır. . .. .. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 20.4.936 pazartesı gunu saat 
15 se kadar muvakk;,ıt teminat olarak (2954) lira veya banka mek
tubuvla (2490) nıımaralı artırma ve eksiltme kanunu ile muayyen 
vesaiki Yozgad belediye lıaskanlığına tevdi etmeleri ş~rttır . . 

5 - Sartn~ meclt' te<>isat ve insaat 936 senesi evlül nıhayetıne bı
tirilmesi tensih edilmis ise ele talihler arasında en" kısa bir zamanda 
ikmalini tr.,hhiirl ~c'l"c""k o1;,ın "'"''::>"'r tPrcihtir. ( 591) 1-993 

ANKARA l:H:';L~Dl YE .k.- ıLANLARI : 
CEZALANDIRILAN ESNAF 

İtfaiye meydanında aşçı Abdullah boyanmış sirke s~ttıg;ndan 
on, Samanpa,drmda 7 nuınaralı dukkanda bakkal Şerafettın, Koyun
pazarında 38 numarh dükkanda kantariye şirketinde Sai~ boyalı ma 
karnayı etik.etsiz sattıklarından 5, 3, Yeğenbey mahaJle::.ınde J nu
maralı dükkanda bakkal Osman un ile karışık kırmızı biber sattığın· 
dan beş, Atpazarında fırıncı Niyazi mükerrer hamur ekmek çıkardı
ğından otuz, Karaoğlanda francalacı Ali Rıza mükerreren franca· 
]alık evsafında olmıyan oir unla francala çıkardığından otuz, Çankırı 
caddesinde Zafcı fırını müsteciri Fahri dişler arasında gıcırtı yapan 
ekmek çıkardıgından beş, İstasyonda uncu Abdullahın kepekli un 
sattıgından yirmi, Atpazarmc.la fırıncı Salih hamur ekmek çıkardı. 
ğmdan yirmi, Balıkpaıarında francalacı Halid fra~calalık evsafında 
olmıyan bir undan francala on beş, Atpazarında ~1ıne sokak 5_ No. hı 
dükkanda bakkal Hasan acı yağ sattığından bes \ıra para cezsıyle ce-
;ı:alandırılmrşlardır. (602) 1-1004 

İLAN 
ı _ Yenisehir ile Cebeci arasında ve fidanlık yanında mektep 

sahası olarak tesbit olunan (4523) M2 belediyl! malı yer açık arttır
ma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1130,7 5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (84,81) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhasebeye gele -

bilirler. 
5 - İhale 3 - 4 - 936 cuma günü saat on beşte arttırma ve eksilt-

me komisyonunda yapılacaktrr. (599) 1-1002 
İLAN 

1 - Yenişehirde olup a~ağıda ada ve parsel numnralariyle mık. 
dar ve muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı ada faz
lası yerler açık artırma ile satılacaktır. 

2-
Ada Nr · Parsel Nr: Metresi Muhammen bedeli M. Teminatı 

Lira K. Lira K. 
1074 7 213.25 853 00 63 98 

8 18. 7 5 7 5 00 5 63 
3 - Şartnamesini ve harit nı görmek isteyenler her gün mu-

hasebeye gelebilirler. . 
4 - İlıale 6.4.935 pazartesi günü saat on beste artırma ve ek:,ılt-

me komisyonun<la yapılacaktır (607) 1-1011 
İLAN 

1 - Aşa~ıda ada ve parsel mımaralariyle mıkdarı ve muhammen 
bedelleri ile muvakkat teminatları yazılı arsalar açık artırmaya çr 
karılmış ise de istekli. cıkmadığından artırma on gün u?.aıMmıstır. 

2-
Ada Nr: Paısel Nr: Metresi Muhammen bedeli M. Teminatı 

Lira K. Lirn K. 
1149 39 530 2120 00 159 00 

42 .'i63 2252 00 ı 68 90 
3 - Şartname ve haritasmr görmek istiyenler hergün mııhase

beye gelebilirler. 
4 - İhale 30.3.936. pazartesi günü saat on beşte artırma ve ek-

siltme komisv0ıııt"'la yapılacaktır. (600) 1-1003 
İLAN İLAN 

Otomobil ücret tarife,inc da- 18/mart 936 dan itibaren bi-
hil bulunan gece ve şehir hari- rinci ekmeye onhir kurus yirmi 
ci zamları kaldırılmıştır (603) he« santim fıat knnıılmustur. 

1-IOOR ( 604) 1-1009 

ANKARA BELEDİYE REİSLİÔİNDEN : 
A) Satın alınacak sey Otobüs Direktörlüğü icin .50 - 70 ton brn-

zin oluo tahmin bedeli (25375) liradır. 
B) Şartnamesi 127 kurus mukabilinde Direktörlük Levazımın

dan alınabilir. 
C) İhalesi kııpalı zarf usuliyle 3 - 4 - 936 cuma günü saat 15 de 

Direktörlük binasında yapılacaktır. 
D) Muvakkat teminat miktarı (1904) liradır. 
E) İsteklilerin. kanunun emrettiği bütün şeraiti haiz olmaları 

icap eder. -- -
F) Kapalı zarflar 3 • 4 - 936 günü saat on dört buçuğa kadar Ko-

misyona tevdi edilmis olmahdrr. (589) 1-991 

Jandarma Genel K. Aııl{ara 

Satınalnıa [{omisvonuııdan: 
1 - Yenisehi.r Jandarma ve Polis n:e~t~bi civarında yapılcıcak 

Müstakil tabura ait 2 ve üç numaralı ıkı pavyonun yapılması 25/3 
936 çareyamba günü sC'at on da yapılacaktır. 

2 - Bu pavyonlardan üç numaralının keşif bedeli 25,520 lira 33 
kuruş iki nllmaraJmrn kesifteki su tesisatı üç numaradan almak 
suretiy le ta dil edi l diğinden 24,020 _lira otuz üç kuruştur .. Her i~i 
pavyon toptan ve ay.rı ayrı en az fıat teklif edenlere verılecektır. 

3 - ! stikliler aşağıda yazılı t.e~errüatiy~e şartname. 128 kuruş 
karşılığından K omisyondan alabılırler keşıfnaml', fennı şartname 
mukavele projesi, plan. , 

4 - Eksiltmeye gi rmek isteyenlerin üç numara için 1915 iki nu
mara icin 1902 liralık teminat makbuz veya banka mektubu ve Ba
ymdırl;k Bakanlığı yapı jsJeri Müdürlüğünden alacakları vesik. 
veya diplomalı mimar veya mühendis ve bu gibi bina inşa ettiğine 
dair vı>sikavı teklif mt>ktubuna bağlaması sarttır. (515) 1-841 

Eslcişehir Şarhaylığından: 
Belediye Fen İşleri Şefliği açıktır. (200) lira maktu ücret ve -

rilecektir. 
Şehircilik mesleğinden yetişen ve uzun müddet Belediye hiz -

metinde bulunan Mühendis ve Mimarlar tercih olunacaktır. 
Bu evsafı haiz olan ların vesika ve hal t erci.imeleriyle birlikte 

mart sonuna kadar belediyeye ve bizzat veya ayzı ile müracaat et-
meleri bildirilir. (547) 1 - 934 

1 
New Hampshire eya
leti Yüksek Mahkeme 

Müddet, Eylfıl 1935, 
2 inci kanun 3, 1936 

Hillsborough Kantisinin Yük
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafrndan 
tetkik edilebilecek cvı·ak asliye 
ile kayıdlarm aynı mahkeme dos
yalarında olup "hak" ve kanu. 
ni'' davalar münasebetile mev
cud meseleler şunlardır: 

Hak (Equity) 3100 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi 
müdürü Demetrios Voliotis'un 
Victoria Ventroura. Evanthia D. 
VJahava ve Evangelia Papachris
todou!ou aleyhinde. 

Sivil (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoulou malikanesi at
leyhinde Ebanthia Demetrius 
Valhava. 

Birinci Teşrin 6.1928 de mez
kur Hillsborough Kantisinde ve 
New Hampshire Eyaletindeki 
Manchester'de yukarda ismi ge
çen, Evangelia Papachristodou
lou'nun sağ veya ölü olduğunun 
tahkikile kendisinin veva varis
lerinin bu malike ve servetinden 
istifadelerinin tayini: vasiyetna
me bırakmıyan mezkur Evange
lia Papachristodoulou'nun son 
defa olarak, 1897 senesinde Yu· 
nanistanın Trikala şehrinde ika. 
met etmiış olduğu ve oradan da 
aynı sene içinde Makedonyanın 
Manastn şehrine merbut vito· 
lio'suna gittiği ve mezkur Evan
ge1ia Papachristodoulou'nun <iOk 
zaman eve] öldüğü iddia edildi
ği; 

Mevzuu bahis miidür Demet
l'İos Voliotis'in mezkür Evange
Iia Papachristodoulou'va, ve 
mezkür Evange1ia Papachristo
doulo öldüğü takdirde varisleri· 
ne Nisan avının ilk salı güniin· 
de Hillsborough Kantisinde. 
Manchester'de toplanacak Yük
sek Mahkemede bulunmasr. ve 
mezkiır Evange lia Papachristo
dou lo'nun mahkemede bulun
masr. ve mezklır Evangelia Pa
pachristodoulo'nun ölmüs ol
duğunu ve Sophocles Papachris
doulou'nun malini taksimde 
kanımı varislerin olmadığı farz. 
edilerek mezklır Sophocles Pa
pachrıstodouk .. u'nun malının Vic· 
toria Ventroura ile Evanthia D. 
Vlahav;;ı arasında neden taksim 
edilen- ;y"r••f!ini gös•eren sebeb 
lerin gösterilmesi husuı;unda e
mir verilmistir. 

Yukrtrdaki ızahatın mezkıir 
müdür tarafından bu ce lbname
nin .e ihbar'1amenin doğru ve 
musaddak nüshasını Hillsbo
rough Kantin'de Manchester'de 
neı:;iı edilmekte olan Manches
teı Union'de neşir ettirilmesi, 
Yunanıstanda Atina'da çıkan 
"Kathıırıeri n i'' gazetesinde ne~ir 
ettirilmesi ve Yunanistamn Tri
kala şehrinde dağıtılması ve Yu· 
gosl;ıvyanm Belegrad şehrinde 
çıkan "Politika'' gazetesinde 
nesir ettirilip Yugoslavyanın 
Vitc..li.;; kasabasında dağıtılması 
ve Türkivenin Ankara sehrinde 
ve Çankırı CacMesinde çıkan 
Ulus gazetesınde neşir ettiril
mesi lazım geldiği ve bu neşri. 
yatın üc hafta müddetle müte· 
valiver e;a;ı:etelerde çıkmaSl ve 
son neşryatm (veva ilanın) Ni
san 1Q36 ilk sair giinünden 14 gün 
evel neşir edilmis bulunması 
!'!arttır. 

T::1srlik eden: Arthur S. Healy 
Katip 
~. Aloysus J. Connor: Müdür 

Demetrios Voliotis'in dava ve
kili. Ve Soohocles Papachristo
doıılou malil{ar.csi. 

M. Samuel A. lVIargolis: Vic
toria Venteroura'nin dava vekili. 
Posta adresi: Manchester, N. 
HU.$. A. 

Ba;adaki izahat, celbnamenin 
ve ihbarnamenin hakiki bir nüs· 
hasıdır. 

Tasdik eden: Arthur. S. Healy 
K;Jtin l-789 

Kiralık 

apartıman 
Dört buçuk oda iki balkon 

banyo ve mutfak daireleri mun· 

tazam bir daire kiralıktır YT 

.ıaşr İzmir caddesi No :5 

Alt kata müraca.:t. l - 9H 

Kiralık ve satılık 
apartman 

had ve ~ehir iıcinrle eşsiz 
manzara ve slyfiye sahibi ol
mak istiyenler. Telt:fon: 2992 

1-lOC6 

SA 'r J·:\ 7 

l\1. I\'I. 'lE!{A L ~ TI 
s. t\. l~O~iİ3 i'01'1U 

İLAHLARI 

1 - On iki'1in aitıy~:;r, ıne• r 
matra kılrfJrğı iri:: h.ırnaş l-:ır~ 
zarfla eksiltme}'<' k.:-:n;lı~·ışi.ı•-

2 - İhak:;i ':.'J/ r.:!:ırt 93 
cüma günü saeıt l) d.:·:iir. 

3 - Hepsine t<ihır.·n et·ııc 

fiat 32760 lira ve ilk temin .. 
2457 liradır. 

4 - Şartnamesi 164 kl"'"tı•ı 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan a! nır 

5 - Eksiltmeye gir< rekle 
kanunun 2 ve 3 üncü ıı; dde1e 
rindeki belgelerle ilk ina!• p<ı 
rası mektup veva makbuzladyl 
teklif mektuplarını ihale s:ı;ı 
tından bir saat evvel M. M. 
satın alma KO. na vern:ekri. 

(481) 1 - 808 
BİT.İT 

1 - Ni~dedcki garni?.on içi 
126.000 kilo ekmeklik un ka 
palı zarfla eksiltmeye kosulın•ıŞ 
tu.r. 

2 - Muhammen h~deli 15360 
liradır. 

3 İ:;tekliler şurtnamesin: he 
;jÜn Nij-:dcdeki Ko: dıın in ar 

4 - Eksiltme 2 nisa.ı 936 
~embe ğimiı saat 1.5 de :.i ,dede 
satmalma Ko. da yapılc...:aktır. 

5 - İlk teminat 1229 ııra 
dır. 

6 - İste::diler te!<li[ mek 
t•ıplarını 2490 numaralı kanund 
yazılı ı;ekilde h.ızırlıyarak mt• 
ayyen vaktinde Niğded: satrnal 
ma Ko. na vermeleri. (601) 

1-lM 

l(irahk ~~v 
Yenişehir İsmet İnönü cad 

desinde 55 numaralı ve Cin elçi-
liğinin isgalinde olan bina 
mayıs 936 tarihinder itibaren Ü 
dairesi ayı ayrı veya toptan ki 
raya verilecektir. Garajı da var
dır. Teleron: 3944 

1 902 

HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Or 4 <:evad Arif 
.t\ tasagıı n 

Yeni~hir Kızılay karsı::.. 

Ali Nazmi apartımanı No: 3 
1 Yenişehir eczanesi üstül her 
gün sabahtan aksama kadaı 
bulun.ur. Telefon 2728 

1- 781' 

f }ainıa genç 
daima ~iz~l 
KANZUK 

Balsamin kr«.)m· 

Elli senelik bir maziye malik 
ve di;nvanrn 1-ıer tarafrnd:ı tak. 
d i r kazanmrs ,,.;;~e!Hk kremidir. 
Cildinizin p-i"izelliK ve tneliğinl 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kih::ır me
bafilinde rağbet görmüş r·. 1İ biı 
kremdir. Çilleri ve buruşukları 
izale ederek tene fevK:a1ade bit 
cazihf. hahc;Pfıer Ruhnüvaz ko· 
kusu ile ::ıvnca ~öhret kazanmış
tır. Balsamin kremi kativeD ku. 
rumaz. ·1'dhinizin latif tazeliğ'i. 
ni. cildinizin rn:n taravetini an. 
cak krem Balsamin ile mevna:ıa 
çıkarabilirsiniz. Bir deh Balsa.. 
min lrulJanan başka krem kulla
namaz. Tanılmış itrivat ma:?aza.. 
lan He ' ;i'l!iik er.za evlerin"tı hu_ 
llln •·• 

Kiralık apartman 
Yeni·:..e.hir<le Ali Nazmi A

partmc.n~nda dört od;ılı blr da
i re denen kir;ılıktrr tutmak i ; . 
tiyenleriıı kf:tibe ı:;.i:r:.ıca::ıtJarı. 

l .1on1 
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uzerınde halıslıgın l i msalı 

olan A:J markas nı arayınız 

l\ılalatya ilbaylığıııdaıı: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Malatya vilayet merkezinde yaptırılacak hastane binasının 

14624 lira 60 kuruş keşifli temel ve sair ak::.amt ioşaatt : 
2 - Bu işe ait evrak: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
Ç - Umumi şartname, 
D - Keşif cedveli, 
E- Proje, 
F - Hususi şartname, 
İstekliler Malatya viHiyeti daimi encümenine ve vilayet Natıa 

müdürlüğüne müracaat ederek izahat alabilirler. 
3 - İş, 1/ 3/ 936 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve ka

palı zarf usulile 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanunu ahka
mı dairesinde eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme20/3/1936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de Ma
latya hükümet dairesinde daimi encümen odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için keşif bedelinin '7c 7,5 gı olan 
1098 lira 15 kuruşluk muvakkat teminat vermek ve en aşağı 10.00? 
liralık bir inşaat işini muvaffakiyetle yaptığına dair ehliyet vesı
kası göstermek lazımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saattan bir saat 
evvel Malatya vilayeti daimi encümeni reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların ihaleden bir saat ev
veline kadar gelmiş olması ve zarfın kanuni şekilcle kapatılmış 
bulunması Jazımdrr. 

7 - Bu işe aid mevcud tahsisat 10,000 liradan ibaret olduğun
dan yaptırılacak in~at da bu mikdarı tecavüz etmiyecek ve işbu 
inşaat arasından hangisinin yaptırılacağı vilayet Nafıa müdürlü
ğünce tesbit edilecektir. ( 512\ 1-853 

Kapalr zarf usulile eksil tme ilanr: 

Kütahya Vilayetinden : 
24 Mart 936 sair günü saat 15 de ilbaylık Daimi Encümenince 

31571 lira 38 kuruş bedeli keşifli Kütahya - İstasyon yolu bulva
rının o+ooo - 1+038,15 kilometreleri arası araba yollarının parke 
inşaatı kapalr zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Şartname, ke
şif. grafi!t, ve ekleri olan evrak her zaman Kütahya Bayındı;lt~ 
Direktorlügünde ve daimi encümen kaleminde görülebilir. Ve ı~tı
renlcre 1!>8 kuruş mukabilinde ilbaylık Daimi Encümen kalemın· 
den verilebilir. Muvakkat teminat (2367) lira (85) kuruştur. 

İsteklilerin ihtisas sahibi olduklarını veya direktörlüğe ibraz 
ettikleri vesaiki muvafık görülen bir mühendis veya fen memuru
nun işin mesuliyeti fenniyesini der'uhte ettiğne dair noterd~n m~ı
saddak bir teahhüdnameyi ve ticaret odasından mali kifayetıne aıd 
vesikayı ihaleden enai sekiz gün evel bayındırlık direktörl_üğün
den alacağı ehliyet vesikasını teklif mektuplarına ekleme~~r~. şart
tır. Teklif mektuplarının martın (yirmi dördüncü sah) gunu saat 
14 de kadar ilbaylık daimi encümen baskanlığına verilmesi lazım-
dır. (523) 1-864 

ı\.nkara Jaııdarma Genci 1(. 
Sat1nalma Komisyonundan: 

Vasıflarına uygun ve bir tanesine 78 lira değer biçilen seksen
den yüz takıma kadar zabit bineği eğeri yeniden eksiltmeye konul
mustur. Kapah zarf. eksiltmesi 26.3.936 p~rsembe günü s_a~t on 
beşte yapılacaktır. Iartnamesi parasız Komısyondan alın:ıbılır .. 

İsteklilerin kanıın ve sartnamede yazılı bel~e ve 585 lıralık ıt.k 
teminat makbuzu veya banka mektu'bu içinde bulunacak teklıf 
mektuplarını en geç eksiltme günü vaktından bir saat evvel Ko-
nisyona vermiş ol-laları. (517) 1-843 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

Kiitahva Vilayetinden : 
24/ mart/ 936 salı günü saat 15 de ilbaylık daimi encümeninde 

66434 lira 29 kuruş bedeli kesifti Kütahya merkezinde yapılacak 
12 dersaneli ilk okul binasının inşası kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmu tur. Fenni ve eksiltme sartnameleri ve keşif hula
sası ve projeler ve ekleri olan evrak her zaman Bayındırlık direk
törlüğünde ve daimi encümen kaleminde görülebilir. Ve istiyenlere 
332 kurus mukabilinde İlbaylık daimi encümen kaleminden verile
bilir. Muvakkat teminat 4982 lira 57 kuruştur. 

İsteklilerin diplomalı mimar veya inşaat mühendisi olması ve 
bu gibi inşaat yapmış olup asgari 25.000 liralık tek bir bina yapmış 
bulunması ve ticaret odasından mali kifayetine ait vesikayı ihale· 
den enaz 8 gün evvel Bayındırlık direktörlüğünden alacağı ehliyet 
vesikasını teklif mektuplarına eklemeleri meşruttur. Teklif mek

---~--..&.ı.ıoa.ı..wwıı.uıı....ı:ı::ı..a.ı:.tua....z.ı~~~u.J.LI!J.ı.c.ü...:aaaLI~~ de kadar il ba hk dai-
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ı== Cümlıuriyet l\lerliez Bankasının 

h 

1 

Alctif 14 MART 1936 VAZİYETl Pasif 

Kasa: Lira Lira 
Altın: safi kilogram 16.927,788 23.810.287,51 
Banknot 14.0 /3.41i,-
Ufaklık 969.114,20 38.852.818,71 

Dahildeki muhabirler: 
304.2i0,2l Türk lirası -- 304.270,21 

Hariçteki muhabirler: 
6.1s!.531,64 Altın: safi kilog.ram 4.398,279 

Altına tahvili kabil serbest 
631.435,6( dövizler 

Diğer dövizler ve borçlu kliring 
16.150.881,53 22.968 .848,8~ bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edikn evrakı naktiye 158. 748.563,-
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri• 
ne tevfikan hazine tarafından 

vaki tedivat l l.332.810.- 147.415.753.-

Senedat cüzdanı: 

Hazine bonoları 1.727.000.-
Ticari senedat 11.732.816,36 13.459.8 ı 6,36 

Esham ve tahvilat cüzdanı 

f'"uhte edilen ev<ak• nak. 
A • iyenin karşılığı esham ve 

ahvilat (itibari kıymetle) 34.2S9.747.S6 
B _ Srebest esham ve tahvilat 4.435 240,6( 38. 724.988,22 

Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 23.605,-
Tahvilat Uzerinc 4.414.S0!,3l 4.438.107 .3~ 

Hissedarlar: 4.500.000.-
Muhtelif: 3.3 7 l.406,9~ 

Yekün 274.036.009,67 
-

2 Mart 1933 tarihinrlen 

İLAN 
iş Bank~asından : 

Bankamız hissedarlar umumi heyetinin toplanması dolayısiyle 
26 - mart • 936 perşembe giinü saat 12 den itibaren giselerimizin 
kapalı bulunacağını sayın miişterilerimize bildiririz. 1 - 989 

Nafıa Bakanlığından: 
4 - mayıs· 936 pazartesi giinü saat 15 de Ankaarda Nafıa Ba -

kanhgr Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında 2700 Jira muham. 
men lıedelli 30 ton lama demirinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartname ve teferruatı parasız olarak Bakanlık Mal -
zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 202 lira 50 kurustur. 
İ::.teklilerin 4 - mayıs - 936 pazarte~i günü saat 15 de Ankarada 

Bakanlık Malzeme Eksiltme Komisyonunda bulunmaları lfizımdır. 
(581) l - 990 

Sermaye: 

l lı•ı· '" akcesi: 

Tedavüldeki banknotlar 

De.ruhte edilen evarkı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri. 

---
F Ura j 

ıs.o :ı:ı .oo:ı.-
1.025.7$6.Ci~ 

158.748.563,-
.1 

ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 

. ~ 11.332.810, 

147.415.753,-
Karşılığı tamamen altın olara1< ' ilaveten tedavüle vazedilen '18.000.000, 
Reeskont mukabili ilaveten te· 

Clavüle va 7f'cHlen -. 165.415.753.-

Türk lirası mevduatr: 15.746.51~.7( 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 2.355.035, I 

Diğer dövizler ve alacaklı 
klirin(I h:ıkiyeleri 18.261.51o.7 20.616.545,37 

Munlelit: 56,230.438,4w 

274.0Jtı.O~? 67 

Veltün 

itibaren: f ı:knntr> llt1clcli % 5lJ2 - Altın üzerine avans% 41
/: 

- -

Harita Umum 
Müdürlüğündel1 

1 - Harita Genel Dirckwtörlüğü ~ıta er~eri içi_n s~_tı~ alı~~~ 
ilan edilen 3000 kilo sadeyagın ihalesınde fıat galı goruıınes 

isbu yağın eksiltmesi 30-3-936 pazartesi günü saat 10 dadır• 
2 - Muhammen bedel (3) bin liradır. İstekliler (225) liral~ 

vakkat teminat makbuzlariyle vaktında Cebecide Harita Geıt\94 
rektörlüğü Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (592) 1- -

Anl\:ara Jaııdarma Genel l(onıı 
tanl1«1 Satınalma l(omisvonund4u1 

~ .. 
tuah1n· 

Ankaıada Jandarma ve Polis Mektebi çamasırhane ve. ma k alr 
da yaptırılması (46458) lira (60) kuruş kesif bedelli te~ısat a~e>
zarf usulü ile 30-3-936 pazartesi günü saat ( 15) te eksıltmeye 

------- nulacaktır. ·ı·r 
. ~ . d 1 nabı ı ' Şartnamesı (233) kurus karşılıgında komısyon an a r 

Gaziantep Şarbaylığından : 
İlk teminat (3484) lira ( 40) kuru§tur. bel· 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin kanun ve sartnamede yaı:ıl~l 
geler icinde bulunduracakları teklif mektuplarını en geç eksı trn 
vaktinden bir saat evvel Komutanlık kurağindaki Komisyona ver 

Bedeli muhammeni (2500) lira olan l - 2000 ve 1 - 5000 
mikyasındaki 1000 hektarlık G. Antep Şehir civarr haritası ilan tari
hinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla talibine ihale edile -
cektir. 

mis olmaları. (535) 1-918 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaleti 

iskan Umuın l\füdiiı--lüğündP1~ Pazarlık muameelsi her pazartesi günü saat 14 te belediye 
encümeninde yapılacaktır. isteklilerin şeraiti anlamak üzere belediye-
ye müracaat etmeleri ilan olunur. (590) 1-992 

Ankara Valili«inden: 
~ 

1 - İskan Umum Müdürlüğünce cins ve miktarı ve fenni ~ 
ayrı ayrı tesbit edilen tiplerden Trakyadaki göçmenler için ' 
pu11uk pazarlıkla imal ettirilecektir. 

2 - Pazarlık martın 20 inci cuma günü saat 15 de Sıhhat 
!etinde miistesarlık dairesinde toplanacak komisyonda yapıla 
tır. 

1 - 42 kilo klor maiyet kinin kompiremesi eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 1491 liradır. 
3 - İstekliler 23 • 3 • 936 paazrtesi günü saat 15 de vilayet dai

mi encümenine ve şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara ve İstan 
oul vilayet sıhhat müdürlüklerine gelmeleri. (496) 

3 - İstekliler buna ait sartnameleri Ankarada İskS.n Umdn 
düdüğünden ve İstanbul, İzmir, Canakkale İskan Müdürlükleı 
Kocaeli Valiliğinden alabilirler. ~ 

1 - 810 

~ ~~ ~~41ııi: 

Ucuz ve temiz 

l\1an~al 
l{ömürü 

Depomuz<la en ıyı Ka· 
raköy kömürü 1 "rak.:nde ki
losu iiç buç..ık, toptan iiç 

?.hrukat depn-

Yenişehirde 
satılık. ev 

Görmek ve görüşmek için Ka· 
raoğlanda Diş Tabibi Hamdiye 
müracaat. Telefon: 3232 

1-975 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazr İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıffır 

4 - İstekliler sartnamedeki serait dairesinde ve muayyen 
ve saatte komisyo~a müracaat t-t~elidir. (566) 1 - 9· 

İmar Müdürlüğünden : 
Kimrlen istimlak Muhammen bed 

edildiği Mahallesi Sokağı Ada No. Parsel No. Lira 
Hatice ve İhsan Hacıbayram Tahta kon ak 49 12 2" 
Hüseyin Hamit İnkılap ,. ,, 49 15 1~ 
İsmail Hacıbayram Çankırı 49 27 r 
Ahmed Mukaddem Yağcı 240 2 1 
Şah ver Sakarya 528 ~ 1 
Yukarda kaydı çıkarılan evlerin anKazları 31. Mart. 1936 salı günü saat on beşte bilmüzayed 

ğ'rnclan taliplerin İmar Miidürlüğiinıleki komn••nı• a rrıi r.acaatları. (606) 1-1010 

SİNEMALAR r 
( Y.ENf) 

BUGÜN BUGECE 

1 
BUGÜN GÜNDÜZ 

KADiFE MASKE SiYAH INCl 
fosephine Baker - Alberl Prcje 

Rudolf F orster - Angela Salloker l CECE 
Umumi istek üzerine yalnız 4.45 A TES KIRAUCE.St 
seansında: ANNA K:ARENİN (Tama~en Türkı:e~ :;fü.!ü) 

FlATLARDA FEVKALADE TENZİLAT 
Cuma günü gündüz seanstarmda Balkon: CIJ, P •rıcmb"" g~nü ~:inJÜ:?: S~!'.;oıd••·so«{4l E 
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