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Kamutay bayrak ve Finans 
Bakanlığı teşkilat kanun 

projelerini görüşmiye başladı 
Bayrak kanun projesi encümene iade edildi 

BtuJbeıke 

nUTUNLEŞl\IE 

Falih Rıfkı ATAY 

T eıkilatı esasiye kanununu yap
makta, kendi partisinin ekseriyeti. 
ne rehberlik eden Atatürk idi; 
P zanıan henüz dünya buhranı 
·yoktu; yeni devletimizin temelle
rini atıyorduk. 

Fakat Atatürk yeni inkılib dev
rinin devlet vazifeleri ve tarzı ne 
olacağını, lzmit'te, kendi partisi
ne niçin H a l k F ı r k a s ı adı
nı koyduğu sorulduğu zaman, söy
lemel< münasib olduğu kadar, izah 
etmir.tir. Att".türk •ınıf 11z cemiyet 
parolasını, ilk defa orada verdi. 

Kamutay dün B. Nuri Conkerin re
isliğinde toplanmıştır. Hava seferleri 
hakkındaki kanun projesi hükümetin 
isteği üzerine geri verildikten sonra kı

yıların ışıklanması ve işaretlerin birleş
tirilmesi hakkındaki Lizbonda toplanan 

konferans kararlarının tasdikine dair o
lan kanun projesinin ikinci görüşülme
si yapılarak kabul edilmi~tir. 

Budan sonra türk bayrağı hakkındaki 
kanun projesinin görüşülmesine başlan
mıştır. Hükümet kanunun gerekli se
bcbler projesinde şunları söylemekte

dir: 

Yurd iç ve dışında Türkiye Cumur
luğu devletini temsil etmek üzere çe

kilmekte olan türk bayrağının çekiliş ve 
indiriliş usullerinin ve çekilme ve indi
rilme zamanlarının ve süsleme için kul
lanılan bayrakların özel bayraklar ve 
forslarla birlikte zaman, yer ve metod 

(Sona 6. ıncı ıaylacla) 

ADU\UZ, ANDIMIZDIR 

İstanbul yolları 
Tahkikat yapmak üzere 

bir heyet kuruldu 
İstanbul yollarının intası etra

fında son günlerde gazetelerde gö
rülen neşriyat üzerine Nafıa V eki· 
leti tarafından nafıa baş müf etti
ti Şefik ve yollar reis muavini E
min ve hukuk müşavir muavini 
Na.mıktan mürekkeb bir tahkik 
heyeti teşkil olunmuştur. Yakında 
yol işlerinin iptidasından itibaren 
geniş bir tahkikata başlanmak ü
zere olduğu haber alınmıştır. -----------
B. Celal Bayarın 
dünkü ziyafeti. 
Dün ekonomi bakam Celal Bayar ta

rafından tehrirnizde bulunan Türkiye -
Almanya ticaret anlatmall müzakere he
yeti terefine Anhra Palasta bir ziya'et 
verilmiş ve bu ziyafette alman heyeti ve 
alman elçisinden ba~a, maliye, ziraat, 
inhisarlar vekilleri ve iktısad, hariciye, 
maliye, ziraat ve inhisarlar ve merkez 
bankası erkanı hazır bulumuşlardrr. 

Anlaşma müzakerelerinin her iki ta
raf için memenuniyet yerici neticelere 1 
vardığı ve bu günlerde imzalanacağı an
laşılmaktadır. 

Fransız sosyalistlerinin milli 

~ !2 MAYIS 1936 SALI 

Son haberler ücüncü • 
sayf amızdadır 

Her yerde S kuru, 

DEVLET HA VA YOLLARI 

Londraya ısmarlanan 
iiç yolcu tayyaresi 

Evvelki gün uçarak Anliaraya gelr~i, 
yakında sefere başlıyacal; 

Demir ve Dcnizyollanndan sonra Haı·a yolları da dc~·ler tarafından l!ı'etile

cektir. Resmimiz yeni gelen yolcu t yareieriııden biımi gösteri} or 

Nafıa Vekaleti tarafından yeniden 

kongresinde 

Daha büyük harb sarsıntısından 
kurtulmıyan ve f ransız liberalizmi 
.terbiyesi gören Türkiye fikir a· 
damlarının büyük bir kısmı, he
nüz, kendisi ile, inkılib münaka
tasına hazır değildiler. Birçoğun
da bir taraftan dinlenmek ihtiyacı, 
bir taraftan her türlü inkılib di
~!Pl!n! telkinlerinde eski tazyik re
Jımını hatırlamak hi11i hakim idi. 
Atatürk, eğer yüksek Yatan men
faatlerinin cebrettiği bir zaruret 
yoksa, fikirleri olgunla,trrmak için 
aabretmeği, Yerilecek kararLlnn 
herkesçe daha kolav kavranıp be
nimsenecek en müsaid zamanı 
beklemeği haen reislerdendir. O, 
yalnız yeni TürJ=1venin değil, bü
tün harbsonras' dünvasmın veni 
bir devre Slİrmekte old .. <Yunu hepi
ın!~den Xnr'! ~ezinmi~tir. 

B.LeonBluma.kahinenin kurulması için «Halk cephesi» 
ninötekipartilerile görüşmeler yapmak vazifesi verildi 

teş1:il ve tensikina batlanan hava yollara 
devlet iş1etme idaresi tarafından inti
hap edilerek Londra Havilend tirketi -
ne sipariş edilmiş olan Dragon - rapid 
tipindeki üç tayare evelki gün Ankara
ya uçarak gelmi,terdir. 

Bu tayyarelerin uçuş tecrübelerini 
yapmak ve staj görmek üzere aynı ida
re tarafından Londra'ya gönderilm:ş 

olan pilot ve makinistler dahi bu tay • 
yarelerle gelmişlerdir Bugün tayyare
ler!<ı gümrük muameleleri ikmal n bir 
iki ~Hne kadar da teslim ve tesellüm 
muameleleri yapıldıktan sonra Ankara 
\'e İstanbul arasında ucu,ıara ba,lıya • 
caklardır. Tayyarelere konulmuş olan 
telsizll'rlc t elefonların uçuş f'Suasında 

pek güzel işlemekte olduğu ifade edil
mektedir. 

Yeni Türk devletinin vazifeleri
ne ve mahiyetine her gün yeni bir 
vuzuh veren prensiplerin konul
masında. yazı inkılabçılarına reh
berlik eden gene o olmuttur. Bü
tün milli hayat ve müesseseler ü-
2erinde fili tesirini gördüğümüz 
bu prensipleri teıkiliitı escuiye ile 
Y~~lamak, yani ilk gündenberi 
Yurumekte olduğumuz birlik ve 
bütünlüğü tamamlamak kısa bir 
2aman meselesi olduğunu da, ge
çen ı?Ünkü konferansında Parti Ge
nel Sekreteri Receb Peker bildir
di. 

Harbsonrası devrinin artık iti
raz götürmez değitikliklerinin ba
§ında, hem ekonomi hem politika-
da, fer diyetçi ve liberal sistemin 
iflas etmesi, ve devletin yeni vazi
fe ve mesuliyetlerle cihazlanması 
geliyor. Devlet, bütün faaliyetleri, 
ınilletin yüksek hak ve menfaatle
ri bakımından tanzim ve kontrol 
eden, ~hsi faalivetlerle milli men
faatleri tezadsızlaştıran, milletin 
ek'>nornik, politik, kültürel ve sos
yal, her cihetten ileri hareketini 
aevk eden ve idare eden batlıca 
müessese olmutlur. Vazifeleri nis
hetinde meıuliyetleri ve salahiyet
ler• artmıştır. 

Bu hal, devletin letkilat ve tc~
nik mekanizmasının da müstesna 
bir şekil almasını gerektirmekte
dir. Unutulmamak doğru olur ki 
n_ıi' 7i hayatı ilgilendiren her pren
llp, valnız ilan edilmek, hatta ka
nu'"''a~tırılmak değil, teskilatlan
dırdmak da ister. T ezadların tas-

• fiy..,.si, yeni nizamın kurulması, 
milli faaliyetlerin yeni nizam esas
larına göre ayar edilmesi, dayan

rsona 6. 111C1 Ny/ada) 

Komünistler kabineye girmiyeceklerini~ fakat hükümeti kuı·ma 
işinde sosyalist ı>artisine yardım edeceklerini bildirdiler 

Paris, 11 (A.A.) - Sosyalist par • 
tisinin milli konseyi bu satah burada 
top lanmıştır. 

Partinin genel sekreteri Pol For, 
sosyalistlerin hükümet kurmayı deruh
te etmeye karar venni! olduklarını bil
dirmiştir .Milli konsey halk cephesi
nin öbür partilerini hüküm~te iştirake 
çağıracaktır. 

Bundan sonra partinin başkam B. 
Leon Blum söz alarak partinin halk 
cephesi hükümetine iştirak arifesinde 
olduğunu ve öteki halk cephesi parti
lerinin de mesuliyetlerini deruhte et • 
meleri gerektiğini söylemiş ve demiş • 

tir ki: 
'' - Sosyalistlerle birlikte hükümct 

mesuliyetine iştirak etmesi için komü
nist partisi nezdinde ısrar etmek lazım- Sosyalist Partisi Lideri B. Leon Blum 

Viyanada siyasal hadiseler 
Şuşnig taraftarlarının bir geçit r~sminde 
Haymverler mukabil tezahürler yaptılar 

(Yazısı 6. ıncı sayfada) 

TÜRKİYE CUMURİYET MERKEZ BANKAST 

Umumi heyetin fevkalade toplantısı 

Cumuriyet lf erlcez Bankası umumi heyetinin fev'lcatade toplantısı 

(Yazısı 2. inci sayfada) 

dır. Bahis mevzuu olan vazife Fransa
nın her türlü kaytaklığa karşı korun • 
masıdır. Devletin memurlarını bu ye
ni vazifeye göre hazırlamak lazımdır. 

Dış sıyasa sahasında yeni hüküme • 
tin vazifesi Avrupa'da güvenin yeni • 
den kurulması olac1oktır. Milletler Ce • 
m iyetinin karşılıklı yardım ve azarazar 
silahsızlanma esaslarına dayanan mil
letlcrarası dayanışmayı kurmak salahi
yetini haiz maddi ve manevi bir toplu
luk haline gelmesi lazımdır. 

Parti, kamoyu tatmin ve iki meclis 
ve iki hükümet arasında intikal vazife
sini temin için B .Saro ile işbirliği yap
maya karar vermiştir. 

B. Leon Blum sözlerini bitirirken 
pnrtinin bir lidere ihtiyacı olduğunu 

(Sonu. 3 üncü .aylada) 

Yt.,ni ~fısır kabin si 
Kahire, 11 (A.A.) - Nahas paşa 

Vafd fırkası mensubleriyle kabinesini 
kurmuştur. Kendisi başbakanlık ile sıh
hat ve iç bakanlıklarını üzerine almıştır, 

Finans bakanlığı Makrambeid'in uh
desine verilmiş, dış işler bakanlığına Va
sıf Paşa Luabi, harb ve deniz bakanlık
larına Ali Paşa Fehmi, adliye bakanlığı· 
na Mahmud Bey ve ticaret Bakanlığına 
Abdüsselam Bey getirilmişdir. 

SeJanikte hayat durdıı 

Grevcilerin si11 asal maksatlar 
güttükleri anlaşılıyor 

(Yazısı S. inci sayfada) 

«Ulus» un Dil Yazıları 
Güneş· Dil teorisine göre su mefhunılu 

kelinıelerİQ. analizi" 
111 • • 

Sümerin "EA, apaı, mummu'ıu'' l 
gibi au ifade eden mabutları ile 
~indin ( apt!a) ıı bütü? dillere ve 
dınlere kelıme ve terım vermiş 
olan bir ana kaynaktan fış-
kırmıştı. Aralarındaki sıkı akraba
lık Ye birlik bunu kuvvetle ispat 
etmektedir. 

. [Bu karabet Cermen mitoloji
sınde de devarn etmişe benziyor. 
Bu esatirde çok akıllı tanrı, apğı 
ıuların tanrısı Mimio; Kozmik a
ğacın köklerindeki derin bir delik-

Yazan: H. R. TANKUT 

le Hidromel (bal ıırcuı) ile besle
niyor, hiç değilse belki de aoma'· 
nın yerini tutuyordu [l ]. 

Cermen mitolojisindeki ''Mi
mio'' ile Sümer mitolojisindeki 
"Mummu" nun ne kadar bir ol
duklarını anlamak için bir kere 
etimolojik analizlerini ıözden ge
çirmek yeter. 

(Sonu 2. İnci .ayltula) 

[1] Autran. Sumerien et lndo
Europeene mukaddime. 



SAYFA2 

Köy ils·in tetkikler: 4 

A VRUPANIN DONYA HAKiMiYE11 
1933 ithalat ve ihracatının nufus ba

§ına inkısa.·uı (1) 
.. Mark OL~ 

ASYA 
Memleketler 
Malaya (ingiliz) 
Filistin 
Japonya 
Suriye - Lübnan 
Sil on 
Form uz 
Irak 
Fili pin 

İthalat İhracat 
139 151 
136 33 

32 30 
40 9 
31 35 
33 44 
25 10 
20 28 

Kora 16 14 
Mançuko 13 12 
Türkiye 10 13 
Hindistan (Felemenk) 9 13 
Siyam 9 13 
İran 8 20 
Hindi çini (fransız) 7 8 
ffindistan (ingiliz) 3 4 
ç~ 3 1 
AMERİKA 
Kanada 114 153 
Neufundeand 210 326 
Arjantin 79 99 
Jamnik 55 31 
Pan ma 65 16 
lT ay _ 47 51 · 
K rika 39 65 

Küba 35 68 
Mıittehid Amerika 38 44 
Venczüella 28 119 
Paraguay 20 26 
Honduras 26 52 
Dominika. 25 5 .. 
Şili 21 38 
Salvador 12 16 
Brezilya 13 16 
Bolivya 11 20 
El:uador 7 10 

AFRİKA 
Tunus 89 45 
Cezayir 99 93 
Cenubi Amerika ittihadı 79 39 
Fas (fransız) 49 19 
Altın sahili ~2 26 

Fransa 
"ana vatan" 550,986 

Manda ıuretiyle 
veya müstemleke 
olarak idare etti_ 
ği memleketler: 
Asyada: 882,313 
Afrikada: 10,789,108 
Amerikada: 
A vusturalyada: 

93,126 
22,651 

. 
"ana vatan" 

11,787,198 

ltalya 
310,177 

müstemlekeleri: 
Asyada: 
Afdkada: 

2,664 
2,219,000 

- -
2,221.664 

Felemenk 
"ana vatan" 
Müstemlekeleri: 

34,181 

Asyada: 
Amerikada: 

1,900,134 

141,695 

2,041,829 

Portekiz 
"ana vatan'' 92,157 
Müstemlekeleri: 
Asyada: 
Afrikada: 

22,806 
2,067,904 

2,090,710 

"ana vatan" 
Belçika 

30,444 
Müstemleke veya 
m::ında suretiyle 
id re ettigi 
m mleketler: 
Afrikada 2,391,064 

"ana vatan" 
ispanya 

511,985 
Mü .. temlekeleri: 
Afrikada: 333,643 

41,834,923 

24,858410 
41,107,926 

535,318 
97,165 

66,598,819 

41,176,671 

137,l<H 
2.317.7.78 

2,454,882 

7,935,565 

60,731,025 
183,785 

60,914,810 

6,825,883 

1,211,507 
7,138,671 -8,350,178 

8,092,004 

12,439,283 

23,907,145 

1,042,000 

Neşet Halil ATAY 

(Bu yazı devam edecektir.) 

• 
iÇ HABERLER 

ISTANBUL T:ELEEONLARl: 

Sigorta şirietlerinin 
• • 

vazı.yeti 

İstanbul, 11 - Milli Reassuranı mü

dürü B. Refi Celal Bayar, gazetelere 

verdiği beyanatta memleketteki sigor

ta 'irketle.ıinin vaziyetlerinin normal 

olduğunu, hiç bir sigorta firketinin 

Föniks ve Milli sigorta şirketlerinin 

vaziyetine düşmiyeceklerini, Ekonomi 

Bakanlığının gereken tetkikleri yaptır

dığmı ve Reassurans'ın, tasfiye edile

cek bir iki §irketin za.rarlarımn büyük 

bir kısmını karşılayacağını söyledi. 

Tayyare şehitleri ihtifali 
İstanbul, 11 - Cuma günü şehri

mizde yapılacak olan tayyare şehitleri 

ihtifalinin programı hazırlandı. Türk

kuşunun ilk dersi de bugün verildi. 

4000 göçmen geliyor 
1 tanbul, 11 - Bugün Varna ve 

Köstenceye iki vapu.r gitti. Bu vapur· 
1arla 4000 göçmen gelecektir. 

Serseri torpil hala 
bulunamadı 

İstanbul, 11 - İnebolu açıklarında 
geçenlerde görülen bir senıeri torpil 

bütün araştırmalara rağmen elan bulu

namadı. Torpilin sürüklenmesi ihtimali 

dolayisiyle boğaz methaline tarassud .. 

motörleri konuldu. 

'FÜRKİYE €UMURiYE'F MERKEZ BANKASI 

Umumi heyet dün fevkalade biı" 
toplantı yaparak nizamnamede 

değişiklik yaptı 
Türkiye Cumuriyet Merkez Bankası 

umumi heyeti. dün, Banka merkezinde, 
fevkalade olarak toplandı. Celseyi ida -
re meclisi reisi B. Nusret açtı ve top -
lantı için nisabın mevcud olduğunu söy
ledikten sonra, fevkalade içtimam sc -
bebini izah eden, idare meclisi raporu 
okundu. 

Bu rapora göre, esas nizamnamenin 
51 inci maddesi mucibince umumi he -
yetin fevkaliide bir toplantıya davet 
edilmesinin sebebi şudur : 

21 M<ıyıs 1932 tarihinde toplanan u
mumi heyetçe kabul edilen hükümler 
arasında, bankaca iskonto edilebilecek 
üç imzalı ticari scnedlerin Merkez Ban· 

Merkez Bankasının tediye edilmiş ser
mayesi ile ihtiyat akçesi mecmuuna mu· 
adil mikdarı tecavüz edemez. Şu kadar 
ki Maliye Vekaletinin talebi üzerine 
Meclisi idare bu mikdar ve vadeyi aza: 
mi üç misline iblağ edebliir. Bu nevi 
hazine bonolarının iskonto ni&beti Ma -
liye Vekaleti ile Banka idare meclisi 
arasşnda takarrur ettirilir." 

Bu tadil ile, yeni bir kredi ekli ih
das edilmemiştir. Evvelce kurulmuş o
lan bir esasın çerçevesi tevsi olunmak
la beraber, herhangi bir ihtimal karşı • 
sında lüzum görülecek hadler göz önün· 
de bulundurularak. hem vade hem de 
mikdar geniş tutulmuştur. 

Madagaskar 16 14 
Kongo (Belçika) S 7 ''Ulus,, un Dil Yazıları 

Cumuriyet Merkez Bankası ldare Meclisi Reisi B . Nusret kürsüde 

kası hakkındaki kanunun 38 inci mad
desindeki ifadesi tavzih edilirken emre 
muharrc11 hazine bonolarının da bu cüm
leden addi lazım geldiği zikredilmekte 
beraber esas nizamnamenin 32 inci mad
desinin (D) fıkrasına, vadesinin bit • 
mesine en çok üç ay kalmış olan ve bir 
banka tarafından ibraz edilen üç imzalı 
hazine bonolarının da ticari senedler 
gibi iskonto cdilebilecefi hakkında 

bir hüküm konmuş ve bu iskontonun ne 
suretle yapılacağı da tayin edilmişti. 

Bu şartlar limitler dahilinde bu bono
ların merltez bankasınca iskonto edil· 
mcsinin bir çok faydaları görülmüttür. 

Bankaca iskonto edilecek hazine bo

nolarında vade bu tadil ile en nihayet 

dokuz aya kadar. çıkabilecekse de, neti

cede 12 aylık mali senenin hududları 

içinde kalacağı cihetle vade haddi nadi

ren ltultanılmış ve halen 200 milyon li
ra civarında dola~ bir büdcenin niha
yet % 20 sine bile baliğ olmıyacaktır. 

Kamerun 5 8 
Nijerya 4 6 

Tanganika 5 6 

AV.USTURALYA: 
A v.usturalya ittihadı 
Yeni Zeland 

112 
186 

185 

286 
Fıçı adaları 71 113 

Z - DÜNYA MÜBADELESlNDE 
AVRUPA HlSSESlNE DÜŞEN RA
KAMLAR lLE; 

1933 "milyar mark' olarak'' 
Kıtalar İtbalit İhracat 
Dünya 52,0 47,7 

Avrupa l 31,5 24,8 

Asıa • 7,8 7,& 
Afrika J. 2,8 2,2 
Amerika 8,9 11,2 
Avuatucalya 1,0 1,7 

3 - SIYAS1 H'AKIMIYET 

Avrupanın dünya üzerindeki siyasi 
hakimiyeti de fazla hiç bir şey söyle
meden şu birkaç rakamla _tesbit edile
bilir: 

lngiltere 
mesahai sathiye nufus 

"ana vatan 151,105 39,952,377 
Manda suretiyle 
veya müstemleke 
olarak idare etti
ği memleketler: 
Avrupada: 
Asyada: 
A!rikada: 
Amerikada: 
Avusturalya: 

92.,392 
5,177,fiBl 

7,319,793 
10,287,942 
8,2~6.568 

31,1341376 

Avusturalya yerlileri yok. 

6,486,933 
355,432,532 
50,987,312 

13,114,067 
8,655,742 

434,686,586 

(J) Cedvellerc muhtelif kıtalardan 

bazı memleketler alımnritır. Bunlar 
tetkik etmek istediğimiz mev;ıu i~in kfı
fi materyellerdir. Bir ba~ka nokta da· 
ha: Bura ya aldığımız ithalat ve ihracat 
rakamlarından beher nufusa isabet edea 
mikdar bu memleketlerin dünya müba
delesine i~irak nisbetlerine göre zen_ 
ginliklerini gösterebilirse de o memle
ketlerde mevcud nufusun bu mübadele
aen aynı nisbette istifade ettikleri ne· 
ticesini vermez. Böyle bir neti~ ancak 
)u memleketlerde ~rvetin nufu!f ara
sında inkisam tarzınr gösteren hususf 
)ir et1Jdl11 çzltıırtılabilirki bu biı:im bu 
yazıda tetkik etmd istHilimia ~.., 
tleğildir. 

(&ıfl 1. inci aaylaJa) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Cennenlerde 
Mimio : iğ + im + iğ + im + og 

Sümerlerde 
Mummu: uğ + um+ uğ + um + uğ 
kelimelerde bet unaurwı be~ de 
aynı kıymettedir. 

Sümer '' ,,,,.....,,, ile Hindin "apı. 
tycm" da aynı kelimeler olmak 
gerektir. Çünkü onlarm da etimo
lojik analizi bize yeltdiğerinin a
pğı yultarı aynı elemanlan Terir. 

(1) (Z) (3) (4) (5) 

Cennenlerde 
Aptiya = ağ + ap + it + iy + a~ 
Sümer de 
Apsu = ağ + ap + us + uğ 

Her ikisi de su aedlı olan bu iki 
kelimenin arumdaki medhll far
lanı üçüncü umur tayin ebneKte
dir. 

Bu kelinieler enteresan olluğu 
için o farkı aydınlatırken anali
zinden çıkacak neticelere de dik
kat edelim: 

1. - ağ: ana köktür. Güneşin 
delaletiyle anlaşdmıt mefhumlar
dan suyu ifade eder. 

2. - ap: ana kök anlamını tem
sil eden prensipal köklerdendir. 

3. it: bu mana ın bir obje veya 
.. üje üzerindeki hAkimiyetine ve 
aldivitesine i§arettir. 

Not: Bu üç unsur. bir araya ~e
lince ağabit gibi bir kelime yapar. 
Apsu ve aptya hem su ile ilgili 
hem divinite oldukları için kendi
lerinden çıkan bu kelimele hem 
su manaaı hem n hani bir remz a
ramak ha kı ı.,.dır. Tikk leh.ı:de
rinden Yah:utça:da böyle bir keli
me bulab·liyo1'U%. O leh~ede ağa
bil ruhanilere mahsus olan bir hi
taptır. Babamız hi bı, papas, ru
hani, din rehperi, ke,iş ayin icra 
eden, ve eski dinlerin ruhanile
ri r2] demektir. 
Allah yolunda bulunan kimse
lere arap dilinin vudiği abid ve 
a6iJ ishnleriY,le bu ajabit arasın
daki yakınld< dikl<ate değer. Her 

[2] Pekarski Yakut JUgati. 

üçünün de Türli: kökünden geldili 
meydandadır. 

Etimolojik analizleri de aynı 
neticeyi vermektedir. 

(1) (2) (J) 

Yahtça 
ağabit = ağ + ab + it: 

A~ 
'1ıid = ai + iti + icf ı.f 

Arapça 
abid = af + ab + id 

Llii dinlerin nıhanileri ~ 
bü,ücü idiler. Ve büyülerini sa ile 
yapar~ Nitekim Pebnki'mn 
Yakut IGptind8 '' ç" ailiir, kel.la
net; aihirbazhll:; ~ çılranna, 
manalannda ıöeteriliyor. Farsça 
saadıiımız "elsun" ve "lü.an'' ke
limeleriyle bunların prp Türkçe. 
sindeki '' avsın" .-ıi bizi aynı 
kaynaia götürebilmektedir. 

Sümer de büyücülere '' ..ı-au" der
lerdi. Bu "a - aı'' nun (ağ + us + 
ui) olduğunu izaha hacet yoktur. 

Yakutçada da "ag" ve ''ağa'' 
sulu madlelerin adıdır. (Sıvamak, 
bulaştırmak, boyamak) fiillerinde 
old ğu gil>i [3]. Çuvat dili eski tip 
su ismini hala muhafaza ediyor. 
Onlar bugün de suya (ah) [ 4] di
yorlar. 

4. - iy: manayı ifade eden ta
mamlıyan, 

5. - ağ: kelimeyi isimlendiren 
ve tayin eden unsurlardır. 

"Apm" ya gelince: onda üçün
cü(.+ s) unsuru yalnız saha gös
terir. Gerçekte "a1J$u" sade genit
çe bir su demekti. Bunu alabildiği
ne geni! bir su ve bir okynnus ola
rak düıündükleri zaman (. + z) 
unsuru ile kıymetlendirerek "ap
zu'' yaptılar. Halbuki Hindin 
"aptya" aında yukarda öğrendiği .. 
miz gibi aulamı akmasmı ve ya
yılmasını tanzim etmek rolü ..,... 
dı. 

H.R. TANKUT 
(Arkası •ar} 

[3] Pekarski Yakut liıgati. · ... 
[ 4] Aşmarin Çuvaş dili. 

Devlet büdçelerinde tatbikata &elin
ce, idare mecliai, ıaporunda bu kıımn 

için aynen ıu satırları yannaktadıti: 

" Muhtelif varidat membalarmdan 

gelen tali&ilitm derhal Devlet sarfiya

tını korumasına ve her ikisinin de ay· 

nx hızla yürümesine maddeten imkan 

olamadığı, mütevazin olmasına rağmen 

dahi, GeV Jet bü~elerinde, Y&ridatla 

sarfifat arasında saman uman tabii 

farklar hasıl olarak binnetice hazine 

için mevsimlik maddi ihtiyaç' ar belir

diği ve bu itibarla hazin~ muame'aun • 

da bazı borçlann öazı aylarda kısa va • 

deli bonolarla ödenmesine tevessül olun 

duğu ve bu mevsimlerde Merkez ban -
kalarının harekete gelerek Hazine mua

meHitmr kolaylaştırmak vadisinde bazı 

müdahalelerle kendilerini mükellef ad

deyledikleri, bu mevzula uğraşanların 

malumu olduğu cihetlct bu hususta ela. 

ha fazla teşrilıte bulunmayı zaid adde
deriz." 

1932 yılında yapılmış olan nizamna

menin bu suretle tadilinde, bu nokta 

göz önünde tutulmuştu. Sermayenin 

% kırkma ve icabında % s•ksenine ka

daı varan bu muamelenin iktısadi buh

ramn had devresi olan 1932 den son
ra her sene münkeşif bir vaziyette yü • 
rüv1:n devlet büdçesinin istilzam eyle -
diği ihtiyaç derecesine nazaran daha zi
yade tevsii zaruri bulunduğu için de 
bupnkü tac!il teklif yapılmıştır. 

Umumi heyetin tasvibine iktiran e
den ve esas niı:amnamcnin 32 inci mad
desinin (D) bendinin ikinci kısmının 

beşinci cümlesiyle ondan sonraki cüm· 
lelerini değiştiren metin şudur: 

" Yalnız bu nevi scnedatm yekunu 

Reis, tadilin kabulünden sonra, Cu

muriyet Merkez Bankası hakkındaki 

mütenazır hükümlerinde İcab eden ka

nuni tadillerin istihsali için hükümet 

nezdinde teşcbbüsatta bulunulacağını 

bildirdi ve bu noktayı da umumi heye· 

tin kararına arzetti. Umumi heyet bu 
hususu da taıvib eyledi, ve ruznamede 
konUfulacak batka iş olmadığından ccl· 
se saat 15,45 de kapandı. 

Hava kuı .. umu 
• 

pıyangosu 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Tayya
re piyangosunun bu günkü çekilişinde 

17 .817 numara 15.000 lira 
kazandı. 

Bu numaranın son iki rakamile biten 
tam biletler 20 şer lira amorti alacak
lardr.. 

5.596 numara 12.000 
17.186 ve 23.852 numaralar 2 şer bin 
2.895 ve 9.043 numaralar l .000 ner lira 
kazandlar. 

12 bilet SOO, ZlJ bi11et 150, 39 bilet 100 
249 bilet 50, 2~9 bilet de SO zar li.ra 
kazandılar. 

----·----
Adana ve Bursada 
Türkkuşu şubeleri açıldı 

Adana, 11 (A.A.) - Adana türkku

şunun açılışı A:danamız ve bölgesinde 

derin al;ika ile karşılanmıştır. Tören a
lanına kosan binlerce adanalı türkkuşu
nun yaptığı ve yapacağı büyük işlere i
nanarak bize hava kahramanları yetişti
recek türkku unu Adana için büY,ilk bir 
kazanç uydı\ar ve candan benimsediler. 

Bursa, 11 (A.A.) - Şimdiye kadar 
türkkuşuna yazılan üyelerin adedi 16 
aı Bayan olmak üzere 130 dur. 
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.Avam Kamarasında 
lngiliz kabinesi habeş meselesi 

lıakkında sorguya çekildi 
Londra, 11 (A.A.) - Bugün Avam 

Kamarasında hükümete habeş meselesi 
hakkında bir sürü ıual sorulmuştur. 

Halen Cenevrede bulunan B. Eden'in 
yerine bu suallere B. Baldvin cevab ver
mi! ve bir çok defa "bu Milletler Ce
miyetini alakalandıran bir meseledir" 
demekle iktifa eylemiştir. 

Bugünkü habe! hükümctinin kim
lerden teşekkül etmekte olduğu hakkın
daki suale B. Baldvin şu cevabı vermiş
tir: 

• - Londra'da bilindiğine göre, ha • 
bet hükümeti, Negüs'ün hareketinden 
öncekinin aynıdır. Habeş dış işleri ba
kam Majesteye refakat etmektedir. 
Harb bakanı son zamanlarda cephede 
iHmllştUr . ., 

Bqka bir mebus da B. Eden'in Ce • 
nevre f~fn bugünkü habeş delegesinin 
tanınması hakkında talimat alıp almadı· 
tını öğrenmek arzusunu izhar etmiştir. 
B. Baldvin bu suale menfi cevab ver -
ıni,tir. 

İşçi partisinden Koko sonra şu sua
li sormuştur: 

" - İtalyanın Habeşistana taarruz 
etmesinin önüne geçmek için Milletler 
cemiyeti tarafından yapılan gayretlerin 
neticesiz kalması üzerine hükümet, şar
ki Akdenizde sulh ve nizamın temini 

için kollektif bir harekete geçilmek ü · 
zere Türkiyeye, Romanyaya, Yugoslav
yaya, Sovyetler Birliğine. Yunanista • 
na ve Bulgaristana başvurmak niyetin
de midir, .. 

B . Baldvin bu suale şu cevabı ver · 

mi~tir : 

" - Hükümet, sulhun devamı için 
lüzumu takdirinde, Milletler Cemiyeti· 
nin öteki azaları ile temasa girmeğe 

daima hazırdır." 

B. Baldvin başka bir mebusa da ce • 
vah olarak, hükümetin Adisababa elçi· 
tiğini çekmek niyetinde bulunup bu • 

lunmadığına dair bir ıey söyliyemiye • 
ceğini bldirmiştir. 

Habeş delegesi diyor ki; 
«ltalya elliden fazla millete 

meydan okumuştur» 
Cenevre, 11 (A.A.) - Milletler ce

miyeti nezdindeki habeş delegesi, cemi
yetin azası olan bütün devletlere gönde
rilmek üzere milletler cemiyeti genel 
sekreterine bir nota vermiştir. 

Bu notada ezcümle deniliyor ki: 

"- Habeşistan, bu en eski kırallıgı 
kendiliğinden devletler listesinden sil· 
diğini bildiren merhametsiz müteca
vizinin keyfine mi bırakılacaktır? Bu
rada, buttin dünya milletlerine, habeş 
milletinin muzaffer olmakta bulunan 
bir mütecavize karşı protestosunu ba
ğırarak bildiriyorum. İtalyan hükümeti, 
elliden fazla millete meydan okumuş
tur ve bu milletlerin kendi tehdidleri 

karşısında boyun ebece~ini sanmakta· 
dır. İtalya. bugün Milletler Cemiyeti 
konseyi masasına işlediği cinayetin açık
ça veya zımnen tasvibine karşı Avrupa

da işbirligini arzu etmek gibi adi bir 
pazarlık niyetiyle oturmaktadır. Ha
beşistan devleti, Milletler Cemiyeti aza
sı sıfatiyle. bu pazarlıgrn nihayetini 
bir kerre daha teşhir eder. Habeş mille-

ti ram olmamıştır. Hükumet merkezinin 
garbında kain en büyük yerleri daha 
hala serbest ve müstakildir. ilahe" mil

leti kendisini müdafaaya devam etmek
tedir, kendisi de İtalyan tecavil'züne 
uğramış olan Milletler Cemiyeti, kuvvet 
karşısında boyun eğecek midir?'' 

Konsey, haheş işinin ruznaınede kalrna
sına karar verdi ve bugün çalışmalarına 

devam edecek ... 

· Cenevre, 11 (A.A.) - İtalyanın Mil· 
letler Cemiyetindeki daimi delegesi B. 
Bovaskopa, Habeşistanın ilhakına dair 
olan kararname metnini B. A venol'a 
venniştir. 

, B. Aveool, B.Bovaakopa'ya İtalya'
~ın kararı hakkında fikir yürütmeğe ve 
bunun için bir hüküm vermcğe ancak 
Milletler Cemiyeti konseyinin uıa"hiye
ti olduğunu aöylemittir. 

Habet del,gesi B. Volde Mariyam, 
bpkı italyan mUmeuili gibi ve onunla 
mlluvi olarak konseyde yer almağa ça
fırılacaktır. 

Cenevre, 11 (A.A.) - . Milletler ce
~yeti konseyi bugün öğleden monra sa
at 17 de husus! bir toplantı yaprnııtır. 
Bu toplantıda İtalya delegesi Baron A. 
loizi ile Habetiatan delegesi Volde Mar
yam da hazır bulunmuşlardır. 

Toplantı açıldığı vakıt Baron Aloizi 
ayağa kalkarak konsey ruznamesinde 
Habeııistan meselesinin bulunmasına İ
talyanın muhalefet ettiğini ve bu meae. 
lenin son roma beyanatı ile kendisi için 
halledilmit bulunduğunu söylemittir. 
Baron Aloizi aynı zamanda B. Volde 
Maryam'ın hükümetsiz ve hükümdarsız 
bir memleketin delegesi sıfatiyle top
lantıda hazır bulunmasına da itiraz et
rniıtir. 

llilletlet Ct!miyetinde hdef ve ita/yan 
deleg,Jeri: BB. Va/de Maryam ve Aloisi 

&esi B. Madariaga ve Danimarka dış iş
leri bakanı B. Munı Baron Aloizi'nin 
görütünü reddetmifler ve nıznamenin 
halile muhafazasını İatemİflerdir. 

Bu t~klife hiç bir delege tarafından 
muhalefet edilmediği işin reis İtalya _ 
Habetistan ihtilafının konser ruzname· 
sinde kalmasını, İtalya müstesna, bütün 
reylerin ittifakiyle karar verildi~ini 
bildirmiştir. Bu mesele yarın öğleden 
sonra görüşülecektir. 

Ruzname hakkında bu karar veril
dikten sonra kon1ey toplantısını aleni 
celseye çevirmit ve bunda Baron Aloi
zi de hazır bulunmuştur. 

İtalya delegesi bu celseye iştirak et. 
mekle İtalya hükümeti ile milletler ce
miyeti arasındaki anlaşmazlığın yalnız 

Habeşistan meselesine aid olduğunu ve 
İtalyanın öteki konsey işlerine lakayt 
kalmak niyetinde olmadığını göster
mek istemiştir. 

ULUS 
ı 1 !& !il --
İtalyanın Habe~istanı ilhakı lngilterede bü) ük alaka uyandırdı 

Londrada B. Musolininin kararınııızafersarhoşluğf;l 
ile yapılmış bir hareket olduğu kanaaati var 

Londra, 11 (A.A.) - İtalyanın ha
beş imparatorluğu hakkındaki beyan -
namesi burada büyük bir alaka uyandır
mıştır. Gazeteler Musolininin nutkunu 
büyük harflerle neşretmektedirler. Fa · 
kat henüz tefsir yoktur. 

Observer gazetesi. B. Grandinin 
Londra'da ve Sir Erik Drumond'un da 
Roma'da bu meseleye bir hal sureti bul
mak için çalışmakta olduklarını sanı • 
yor. 

Buradaki umumi kanaata göre, B. 
Musolininin kararı , bir hükümet adamı 
hareketinden ziyade, zaferin sarhoşluğu 
tesiri altında alınmış bir harekettir. 

B. Musolini her halde hayallere ka
pılamaz ve giriştiği işin sulha hiç de 
uygun olmadığını anlamamazlık ede
mez. Bu bakımdan B. Musolini, bu ha
reketiyle, gerek İngiltere ve gerek baş· 
ka memleketlerde, Milletler Cemiyeti
nin mukavmetine taraftar olanların va
ziyetlerini sağlamlaştırmıştır. İngilte

re, ilhak ilanının. Habeşistan ilerdeki 
statüsü hakkında yapılacak görüşmele
rin kapısını kapamamııısrnı temenni et
mel(tf'n kendisini alamaz. 

etmek kararında bulunmaları tabii ola
caktır. Hadiselerin şimdiki cereyanı 

mukavemetsiz" kabul edildiği takdirde 
hiç bir küçük devlet emniyette olmıya· 

cağından budevletlerin zecri tedbirler

rin devamını istemeleri de muhtemel 

görünebilir. Zecri tedbirlerin kaldr.rd

masından bugün, her zamankinden daha 

fazla olarak, bahsedilemez, askeri har

bin ilk safhalarının bitmiş olması müm

kündür. Halbuki ekonomik ~ecri tedbir
ler ancak ~imdi başlamaktadr.rlar. 

Royter Ajansı diplomatik muhabi
rinin söyledi~ine g<ire, Londrada umu
mi kanaat şudur: 

"Habeşistanın kati alrnyazısının 

Paris ile Roma arasında Habeşista · 
nın istikbali hakkında hiç bir anlaşma 
yoktur. lngiltereye gelince. İngiltere · 
nin Habeşistandaki genel tecim men · 
faatleri çok ehemiyetli olmamakla be · 
raber. Tsana gölüniin ve Mavi Nilin 
bir kaç kavnııa•n•n emniyeti meselesi 
pek ehemiyetlidir. 

Niyuz Kronikl f!'azetesinin k:ınaatı· 
na göre. hitaraf devletlerin her ihtimal 
karımnn~a milletler C'emivetine yardım 

tesbiti, alınacak kararların öteki dev
letler tarafından tasdikine bağlıdır .• 

~-~!!1!!""!!!"!!!!!!!!!!!!'!!1!!'11!!!"'1111!!!!11~~~~~---~~~~ 

sosyalistlerinin milli 
(Batı 1. inci saylatla) 

söylemiş ve şimdiye kadar hiç bir za · 
man böyle bir otorite istemediğini ila
ve etmiştir. 

Sosyalist partisi konseyi bunun üze
rine kabul ettiği karar suretinde bükü· 
meti kurmak partinin vazifesi olduğu
nu, bunu sosyal demokrat partisi ile 

işbirliğine hazır olacak olan halk cep
hesinin öteki partileri ile birlikte kura

cağını ve öteki partiler işbirliğinden ka· 
çrndıklarr takdirde sosyal demokrat 

partisinin mütecanis bir kabine kuraca
ğını bildirmektedir. 

Konsey. B. Lcon Blum'a hökümetin 
kurulması için cephenin öteki partile
riyle konuşmalara girişmek vazifesini 
vermiştir. 

Bunun üzerine parti genel sekreteri 

güçlüklerin ancak şimdi başladığını, 

yüksek sesle bildirmi ştir. 

Komüni11ıler kabineye girmiye
cekler, Jakaı ıoıyaliıtlere 

yardım edecelı.·ler. 
Paris, 11 (A.A.) - Fransız komü • 

nist partisi, sosyal demokrat partisi 
konseyine bir mektup göndererek bir 
tek işçi sınıfı partisinin kurulmasını 

ve hemen konuşmalara başlanmasını tek· 
lif etmiştir. 

Komünist partisi bu mektubunda, 
kabine kurulmasına istirak etmiyeceği
ni ve fakat yardım edeceğini bildir · 
mekttdir. 

Paris, Sosyalist partisi kon"eyi da • 
imi komite ile parti başkanını mark · 
sist sendikaya ve komünist partisine 

B. Stoyadinoviç'in türk gazetecilerine beyanatı 

«Sizi daha kuvvetli. görrnekle biz de 
kendimizi kuvvetli hissediyoruz!» 
Belgrad, 11 (A. ~ .. ~-. 

A.) - Yugoslav
ya başbakanı 

dış işler bakanı 

B. Stoyadinoviç 
Balkan antantı 

konferansı dola • 

yısiyle Belgrad'a 
gelen türk gazete· 
lerinin delegele • 
rini kendi evin· 
de kabul ederek 
şu beyanatta bu • 

lunmuıtur : 
B. Stoyadinoviç 

tir. Bu bakımdan içerde disiplin ve her 
türlü ihtimale ka.rşı koymağa muktedir 
sağlam askeri kudretile Türkiye balkan 
devletlerine güzel bir örnek olmakta
dır. Onun içindir ki, Yugoslavya Tür
kiyenin hakiki bir ihtiyaç ifade eden 
boğazları tahkim etmek arzusunu çok 
iyi anlamış ve istediğinize muvafık 

cevab vermek hususunda bi.ran bile çe
kinmemittir. Sizi daha kuvvetli görmek
le biz de kendimizi kuvvetli hiuediyo
ruz. Yugoalavya cumur reiainiz A· 
tatürkle devlet adamlarınızın yeni Tür

kiyenin ekonomik. kültürel askeri 
ilerlemesi ve inkifafı utrunda urfet· 
tiklori gayretleri daima büyük bir dik
katle takib etmit .c edecektir." 

kongresinde 
bir mektup göndermeye memur etmiş
tir. Parti, bu mektubunda komünistle
ri hükümete girmeğe çağırmaktadır. B• 
mektuptan bahseden B. Leon Blum 
demiştir ki: 

'" - Komünist partisinin bize yol • 
ladığı mektubta tenkuzlar olduğunu 

söylemekten kendimi alamıyacağım. 

Hükümete girmemek kararını vermiş 

olan komünistler aynı zamanda büyük 
organik bir blok da kurmak istiyorlar." 

Franaın hıymeti tıe 8. J,eon lllurn 
Paris, il ( A.A.) - Sosvarst p~rti

sinin milli konseyinde B. Leon Blum, 
şöyle demiştir: 

" - Biz her zam<1n frank kıymet:n:n 
indirilmesi aleyhinde l-ıulunduk ve dai • 
ma da bu suretle hareket edece,'.!iz.'' 

N f''rüsüu u·azete . o o 
cilere heyanatı 
Kudüs, ll(A.A.) - Negüs tarafın

dan yabancı gazeteler delegelerine verı
len bir çay ziyafeti esnasında, impara· 
torun sekreteri bir beyanname okumuş· 
tu.r. Bu beyannamesinde Negüs esir ol
ması yahut ölmesi Habeşistan için fay
dalı olsaydı, Adisababada kalmıt olaca
ğını, fakat yabancı bir memlekette ve 
serbest olarak Habeşistan için savaıma
sının daha doğru olacağını söylemekte
dir. 

Kudüs italyan general koll80losu, 
bitaraf topraklarda yapılan bu beyanatı 
protesto etmi§tir. 

Kudüs, 11 (A.A.) - Negüs D.N.B. 
muhabirine, hülcilmdarlı1ı: hukukundan 
vu geçmemit oldufunu bildirmit. ve 
Londraya ve yahut cenevreye gitmek i
çin hali karar vermemit bulundutunu 
ilive eylemittir. 

"- Meslekdaşlarım Türkiye, Roman- . 
ya, ve Yun41nistan dıt işler bakanlarını 
Belgrad'da kabul etmekle pek hoşnud 
oldum. Her birimizin vaziyetini tavzih 
ve hak ve vazifelerini yazı ile tesbite 
vesile olan bu konferanstan Balkan an
tantı daha kuvvetli çıkmııtır. Bu kon
feransın hemen pe•i sıra top'.!anan Kü
çük Antant konferan11 da birincisini ta· 

mamlamıttır. 

.Cumur • • re ısı seçildikten sonra· 

Cenevre vaziyeti ve Milletler Cemi· 

yetinin geçirmekte. ~l~ui~ buhranı 
0

dik
kate alırsak diycbılırız kı burada bal
kan antantı ve küçük antant ile ufak 
ölçüde bir Milletler Cemiyeti örneği 
vücude getirdik. 

Hepimizin Cenevrede edinmiş oldu
ğumuz tecrübe aramızdaki bagları da
ha ziyade sıkla,tırmak mecburiyetini 
doğurmuf ve ,u garibe hadis olmuştur 
ki. Milletler Cemiyetinin buhranı balkan 
antantı ve küçük antant devletleri ara
sındaki bağları kuvvetlendirmiştir. 

.. Kendi kendine yardmı edersen 
tanrı da sana yardım eder,, maalinde 
bir atalar sözü vardır. Burada sayğı 
görmek için içerde kuvvetli olmak ya • 
ni kuvvetli bir rejim ile iyi cihazlan
mış ve disiplini mükemmel bir orduya 
malik birleşınif bir millet olmak gerek-

B. Azana başbakanlıktan çekildi 
Madrid. il (AA) - B. Manuel A· 

zana, 874 reyden 754 ünü almak sure
tiyle itpanyol namur reİIİ olmathar. 

B. Azana, batbakanl ktan ittifaaım 

eumur reiıi vekili olan B. Martinez Bar
rio'ya vermiıtir. 

Azana kabinesinin bütün bakanlan 
Barcia kabineıinde de meveuddurlar. B. 
Barcia, bafbüanlzk ile beraber dıt itleri 
bakanbiım da üzerine almqtır. 

İspanya' da cumuriyetill' ilim tarihi olaq. 
14 nisan 193 l tarilıine kadar cizlenmeı.. 
mecburiyetinde kalmı'tır. Cumuriyetin 
ilanından monra Alkala Zamora kabine
sinde deniz bakanı olmut ve kıral taraf
dan subaylan ordudan çıkarmqtır. B. 
Alkala Zaaıora, 1931 tarihinde istifa et• 
mesi üzerine onun yerine batbakan oL 
muıtur. 

Kortezler, Azana kabinesini 1933 a
ğustosunda devirmişlerdir. Bunun üze· 
rine B. Azana, muhalefet sıralarına geç

miştir. 1934 ihtilalinde tevkif edilen ve 
fakat biraz sonra serbest bırakılan B. A
zana, sağ cenaha ve merkeze mensuh 
hükümet partilerine karşı ıiddetli bir 
savaşa girişmiştir. Habeıistan delegesi, Baron Aloizi 

tarafından sarfedilen bu sözlere kartı 
şiddetle protesto etmiş ve Habeşistanın 
kendi selametini milletler cemiyeti tara. 
fından alınacak karara bağlamış olduğu
nu ve kendisini bugüne kadar tuttuk
tan sonra milletler cemiyetinin son daki
kada bırakmıyacağından ümidli bulun. 
duğunu söylemiştir. 

İtlalya şimal ve <·en up orduları birleşti 

Yeni cumur reisi B. Azana, 1880 de 
doğmuıtur. MüprüniJeyh, tahsil ve ter
biyesini papu mekteblerinde görmü' ve 
Madrid üniversitesinde tahsilini bitir
miştir. B. Azana, liberallerin edebi ku
lübü olan Ateneo'ya girmiştir. Kendisi 
1923 tarihinde cumuriyetçi olmuş ve dik
tatörlüğe karşı çarpışmıya başlamıştır. 

B. Azana, 1925 senesinde bütün cumu
riyetçileri bir araya tophyan "demok

ratlar birliği"ni kurmuştur. 1930 sene
sinde Ateneo'nun reisi olmuştur. Aynı 
sene içinde 1931 ihtilalini hazırlryan 
San Sebastiyan paktını imzalamıştır. 

Müşarünileyh, "halkçılar cephesi''nin 
vücuda getirilmesi için yapılan faaliyet
lere geniş ölçüde iştirak etmiş n 1936 
şubatında yapılan son seçimden sonra 
t ekrar başbakan olmuştur. Kendisinin is
panyanın en yüksek makamına kadar çık 
ması pek heyecanlı olan siyasal hayatını 
taclandırmaktadır. 

Anlatmazlık halindeki iki memleke
tin delegelerinden sonra İspanya dele· 

Roma, 11 (A.A.) - Mareşal Badog ·ı Filhakika o saatte Adisababa'dan gelen 
lio ile General Graziani kıtaatının dün bir topçu kıtaası daha önce Diredaua'yı 
saat 12,20 de Diredaua'da birleşmi' ol - işgal etmiş bulunan Graziani kuvvetle-
dukları resmen haber verilmektedir. ri tarafından selamlanınıştır. 

B. Azana, 1930 senesinde, Jako ve 
Madrid isyanlarını tertib eden ihtilil ko
mitesine aza olmuştur. Bundan sonra 

B. Manuel Azana, bir çok edebi es.r. 
leı yazmıştır. 
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AH .JA ., B t ESi 
__, Antalya Sa} lavı Brı. Türkan Baştuğ tarafından Y hancı gazetelerde okuduk arım z 
verilen konforan:s. - (Dünkü sayıdan devam) 

Bıı.ne:.1 '-• .. ı a.ııak ve şahsiyet yaşa-
; narak alınır. Çocuğun ahlakı ahlaksızlı
ğın neler olduğunu anlıya anlıya ahlak
&ızlara yapılan reaksiyonları göre göre 
teşekkül eder. Çocuğa fenalığı göster
memek öğretmemek suretiyle verilen 
terbiye aristokrat bile de ğildir. Maale
sef sadece şuursuz bir gidişin eseridir. 
:Binaenaleyh bu şekiller tahtında çoctık 

terbiy~inde muvaffak olamazsak kaha
hat ne tabiatın ve ne de mürebbiyenin· 
dir. Ben çocuk terbiyesinde şiddete ta

raftar değilim. Fakat ciddiyete taraf
tarım. Çocuğu döğmeden, hırpalamadan 

yalnız vakur bir lisanla vazifelerini an
latmak suretiyle yapamadığı zamanda 
da fiilinin neticelerini göstermek yoliy
le terbiye etmelidir. Taki çocuk, her şe
yin bir karşılığı, bir müeyyidesi oldu· 
ğu kanaatini anlasın. Bundan daha iyi 
bir terbiye yolu yoktur, diyebilirim. Ta· 
bii bu sözlerin sadece benim kariham
dan çıkmadığına eminsiniz. Terbiye sis

temlerinin iyi netice verdiği cihıınca 

malUm pedagokların fikirlerini söyliyo
rum. 

Demek ki çocuk laahlaki doğar. Onu 
iyi veya kötü etmek bizim elimizdedir. 
Yani cemiyetin elindedir. Ferdin has
sasiyetine. hırslarına, tamalanna, taş
kınlıklarına yani her nevi temayülle
rine renk verecek, istikamet vererek o
nu insaniyete faydah kılmak mümkün
dür. Aksi halde ferd. cemiyetin başına 
bfri olur. 

Vazife mukaddestir demiştim. Bu 
kudsiyet esrarengiz bir menbadan gel
n.cz Vazife allahm emri değildir. Ter
kedilmesi günah te~kil etmez. Yapmaz
sak öteki dünyada mücazat görecek de· 
ğiiiz. Çocuğa böyle söylememiz tehli
keli değil mi? Bence hayır. 

Vazife cemiyetin eseridir. Milli ma
nada mukaddestir. Vazife vazife oldu
ğundan yapılır. Hırsızlık, namussuzluk, 
yalan, iftira, sözünde durmamak, adam 
altlatmak .• bunlar bizim fevkimizde bi-
zi dahi içine ala.n ve her türlü iyiliğin 

gü::elliğin, hakkın ve hakikatin kayna· 
ğr olan cemiyetin istemediği şeylerdir. 
Doğruluk, vefa, sadakat, iyilik, güzel
lik de keza, onlln emrettiği şeylerdir. 
Uluhiyet dahi onun eseridir. O bizi ya
rattı dediğimiz gibi biz onu yarattık 

da di} ebiliri.z. Böyle olunca yüksek e- ı 
mirleri teyit edecek cemiyetten başka 
irade tanımak tarım değildir. Çocuğu 

ve h;ıTkrmrzt en müspet ve en tabii olan 
hat-ikatle uzlaşt1rmak bir takım dolam· 
baçlı vollardan gitm~kten çok daha ha
yırlrdır. 

Ahlak terbiyesi almak, kendi içimiz. 
· de ikile~mek demektir. Ahlak terbiyesi 
ile hayvan tabiatimiz üstüne bir nsan 
tabiat kuruluyor. Bu iki tabiat, tabii 
teeriit yaptığnnm farkmdasmız, biribi
riyte uyuşup müttefik hueket ederse 
de mütekılmil insanlarda ekseriya taa

ruz halindedir. Aklınızın, vicdanmızın 
emretti ği şeyler yanından bir de doğru 
bulmadığınız fakat, yapmayı pek ziya
de istediğ-iniz şeyler olabilir. Aklının 

ağır, salcin sesile bunları müdafaa eder. 
Hisler ise biamandır. İstediğinde ısrar 
eder. Bu seraitte, terbiyesi sağlam adam 
lnr~1;ırma. arzularına mağlfib olmıyan 
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adamdır. Görülüyor ki ahlak terbiyesi 
kavvetli adam, vicdanmda vazife ve 
miikellefiyet hak ve mesuliyet fiikrleri 
teşekkül etm~ adamdır. Bu nevi kim
selerin şuurunda gayriahlaki temayül· 
ler pek baş kaldıracak halde değildir. 
Daha belirirken refulmana = ihtibasa 
uğrar. Bu ı;uretle. serbestliğin şuur ira
deyi emrinde kullanır. Bu bahsettiğim 
mücadele sık sık olursa da fena şeyle
ri reddetmek için değil de gayri mu
vafık olanı işlemekten kendimizi al:ı.. 

koymak içindir. Hülasa ahlaklı adam 
kendi kendisile mücadeleye girdiği za
man işin içinden vicdanına itaatle çrkan 
adamdır. 

Ablak ve irade bu noktada teveın

gibidir. Hislerimize, korkularımıza, ke
derlerimize, hiddet ve nefretlerimize 
tabi olarak hareket etmek iradeli ha· 
reket değildir. Hhııler insanı sürükler. 
Mesela birisine kızınca silah çekip vur
mak iradi hareket sayılmaz idare akıl 
ve mantığımızın veya vicdanımızın e
mirlerine göre harekete geçmektir. Her 
iradelinin ahlaklı olması lazım gelmez· 
se de, her ahlaklı muhakkak ki iradeli
dif 

İnsan kendi kendisiyle ihtilafa dü
sebilir. Kendi için de m.iinakaşa, müca

ne'.e edebilir. Fakat duymak ve düşün· 

mek ahlaksızlık değil. yapmak ahlak

sızlık sayılır. Gayri ah1aki niyet ve ar

zuları fiile kalbetmek, şer işlemek ah· 

laksızlıktır. Mesela, birinin hoşumuza 

giden malına sahip olmayı düşünebili

riz. Yahut canımızı sıkan birisine tokat 

atmağı hatnımrzdan geçirebiliriz. Ah· 

laksızlık bunları düşünmekten ziyade 

icra etmektir. Herci Kanta göre ahla

kın esası niyettedir. Niyeti bozuk adam 
ahlaksızdır. Ben de kötü niyet besle
mek zararsızdır, demiyorum. O niyeti 
günün birinde mevkii fiile koymak için 
besliyorsanız cidden ahlaksızlık etmiş 
olursunuz. Kötü şeyleri düşünebiliriz. 

Fakat aklımız, vicdanımız bize onların 
sakatlığını anlatırsa vaz geçeriz. Fiili
miz böyle bir miicadeleden sonra iyi te

celli ettimi bizden ahlaklı adam yoktur. 
Kant diyor ki, böyleleri kendine karşı 
zafer kazanmış kahramanlardır. Cünkü, 

en büyük düşman içimizdeki şeytandır. 
Kendi hislerimizdir. Onlarla dövüşüp 

muzaffer olan adam harid düşmanlara 
galebe çalandan daha büyüktür. O ada· 
mın hareketi daha değerlidir. Mesela, 
birisini öldürmek için yandığı halde 
ı;ıeytana uymıyanla, sizin benim gibi, 
kimseye kini oJınaclığmdan dolayı adam 
öldürmiyenin haTeketi arasında elbette 
fark vardır. 

(Arkası var) 

Hukuk fakültesi 
talebeleri 

Bir ayrılık çayı veriyorlar 
Aftkaıra Hukuk Fakültesi son sınıf 

talebeleri bugün saat 18 de Halkevi sa
lonlarında profesöderi fet'Cfine bir ay
rılrk çayı vereceklerdir. 

. ~ 

HABEŞlSTANIN YIKILM.ASI 
4 Mayıs tarihli Le Temps gazetesi- ı 

nin başyazısından: 

Habeş imparatoru Haile Selasiye, 
hüküm.et merkezini ve kendisine mağ
lUbiyette bile sadrk kalmış olan kıta· 
larmı terkederek, ailesi efradı ve bazı 
yüksek memurlariyle bugün Cibuti'den 
gemiye binmiştir. Böylece, kırallar kıra
lı harbtan çekilmiş görünüyor. 

Yalnız mağlı1biyetini kabul etmek· 
le kalmıyor, italyanlarla doğrudan doğ
ruya müzakereye giriş.erek imparatorlu
ğundan kurtarabileceğini kurtarmak
tan da vaz geçiyor. Bu, onun için, ça
resi olmıyan. mutlak bir yıkılıştır, ve 
bu netice. Negüs'ün, son askerine ka
dar savaşa devam edeceği ve Adisaba
banın İtalyanlar tarafından işgali bile 
harba son vermiyeceği hakkındaki dai
ma tekrarladığı sözlere şimdiye kadar 
inanmış olan milletlerarası kamoyu pek 
fazla hayrete düşürmüştür. Felaket za
manrnda milletinden uzaklaşan bir hü
kümdar, son meydan muharebesi veril
meden önce askerlerini terkeden bir 
imparator, kendi ve yakmları için kur
tuluşu ancak kaçmakta bulan bir krral
lar kıralı, gerçekten bütün bunlar yığın
ların muhayyelesirıe hitab eden yiğitli
ğe uymıyan şeylerdir. 

Bu hazin inhi zamın uyandırdığı ilk 
tesire ka,..,rlarak Negüs hııkkında çok 
acele bir hi.ikiim vermekten çekinmek 
Hizımdır. Şu dakikada, habeş hükümda
rını. kendisine açık kalmış tek yol olan 
Adisabııba - Cibttti demiryoliyle fran
s1z topra~ına stğınmak icin yola çık

mak ~ibi aV,tt bir lrarar vermeye sevk
etmis olan MıHseleri iyice bilen t 0 k a

dam, ihtimal ki, imparatorun hareketin
den evel uzun boylu görüşmüş olduğu, 
İngilterenin Adisababa elçisi Sir Sid
ney Barton'dur. Dessiye'nin İtalyanlar 
tarafından işgalindenberi, harbın habeş

liler için kaybedilmis olduğu ve top
rak üzerinde neticenin alınmış olduğu 
aşikardL Şimalden, şarktan ve cenup
tan hükümet merkezine doğru ilerliyen 
İtalyan kıtaları, İtalyan silahlarının bü

yük t eknik üstünlüğiyle ezilmiş habeş 
ordularının kırmtılariyle son müdafa· 
ayı organize etmek imkansızlığı, başlı-

ca Raslarm pek emniyet verici olmıyan 
durumları, imkansız bir zafere körükö
rüne inanmaya teşvik edilmiş olduğu 

için mağliibiyetten şaşkınlığa uğramış 
bir halkın ne yapacağının Adisababa'
da bile bilinmmıesi. işte yenilmiş ve 

herkes tarafından terkedilmek üzere 
bulunmuş olan kırallar kıralım, bir u
mudsuzluk hareketi gibi görünen acele 
uzaklaşmaya sevketmiş olan sebebJ.er 
bunlardır. 

Haile Selasiye, Adisababa'yı terket

mcden önce usulü ve;hile tahtından 
vaz ı:-eçmiş midir? Harrar dükası Ve
liahdin, birçok bakanlarla beraber, ital
yanlar girdiği zaman resmen inkryad 
etmek için Adisababa'da kaldığı doğ
ru mudur? Bu satrrlarr yazdığımız an· 
da bu hususta malumat t:ahibi değiliz; 

fakat Londra0 dan gelen haberlere bakı
lırsa hiç bir şey düşünülmemiş olduğu
na ve imparatorluk orduları kuıntıla
rmın yağmacılığa giriştiği Adisababa
da hiç bir nizamı otoritenin mevcud bu
lunmadığına inanmak lazımdır. Hala 
Adisababa'da oturan ve silahlı çetelerin 
hticumuna mukavemet edebilecek suret
te kuvvetle silahlanmış olan İngiliz el
çiliğine sığınan avrupalıların emniyeti 
hususunda endişeler duyulmaktadır. 

Negüs, iktidarı bir halka veya mu
vakkat bir hükümete usulü dairesinde 
teslim etmeden mücadeleden çekilmiş 

olduğu için, artık habeş imparatorluğu 
filen mevcud değildir, ve İtalyan • ha
beş harbr sona ermiştir. 

İtalyanlar büyük bir enerji ve dik
kate değer bir organizasyon kabiliye
tiyle ileri götürdükleri bir harbm. yedi 
aylık didirunelerden sonra varmış oldu
~ netice budur. Mareşal Badogliyo 
hareketlerin idaresini eline alahdanbe
ri, başlangıçtaki tereddüdler ve aksak
lıklardan sonra, iş hakiki bir ustalıkla 
ileri götürüldü, ve büyük yağmurlar 

mevsiminden önce imparatorluğun ha
yati merkezlerini işgal edebilmek için 
toprakla iklimin güçlüklerinden doğan 
büyük maddi güçlüklerin aşılması icab 
etti. Birkaç gün İ<$inde Mareşal Badog
liyonun kıtaları Adisababaya girdikle
ri zaman Habeşistanm fethi tamamlan
mış olacaktır. Şüphesiz, bununla, fethe
dilmiş topraklarda asayiş tesis edilmiş 
olmıyacaktır; imparatorluk ordularr kı

rıntılarını yok etmek; anarşi ve nizam
sızlzktan faydalanarak kendi hesabları
na iş görmeye kalkabilecek büyük de
rebeylerini kuvvetten düşürmek için 
mıntakav1 operasyonlar icab edecektir. 
Fakat, Haile Selasiye'nin büsbütün or
tadan silinmesiyle, bütün habe~ impa· 
ratorluğu filen yıkılmrş bulunuyor. 

Askeri sahada netice alınmış sayıl
sa bile Milletler Cemiyetinin ve Cenev

re konseyinin kararları gereğince bağlr 
olan devletlerin durumları dolayısiyle, 
milletlerarası sahada henüz iş bitmiş 

değildir. Fakat şurası da kabul edilmek 
lazımdır ki Negüs'ün kaçışı, bu kadar 
ihtiraslı kavgalara sebebiyet vel'llliŞ ve 
A vrupada sıyasal buhran üzerinde va
him tesirler yapmış olan meselelere ye
ni bir manzara vermektedir. Habeşista
nm yıkılması, Milletler Cemiyetinin O

toritesine ve kollektif emniyet d<>kteri
nine büyük bir darbe indirmiş olduğu 

gizlenemez. 

Cenevre müessesesinin konseyi önü

müzdeki 11 mayısta toplanacaiı zaman 
yepyeni bir vaziyet kU1t1mda buluna
caktır. Bizzat ingilizlerin bile iflasını 
itiraf ettikleri zecri tedbirlerin artık 

manaaı ka.hm:yacaktıT. Zecri tedbirler 
politikasının başlıca anım olan iiıgiliZ 
dı! bakanı B. Antoni Eden düıı akşam, 
manalı beyanatta bulunmuştur. "Rolü
müzü sonuna kadar oynamak istedik, 
demiştir, ve böyle hareket ettiğimiz 

nisbette vazifemizi yapmış sayılırız, ve 
kendimizden dil_eyecek i5zrümü.z yok· 

1 
tur. Vazifemizi, emperyalist ve bend 
sebebler dolayısiyle değil, Milletler Ce· 
miyetinin azası ve paktın imzalayıcısı 

srfatiyle, bütün diğer azalarla beraber 
bir teahhüd altında olduğumuz için 
yapmış bulunuyoruz''. 

Tez aıah1mdur ve hukuki balamdan 
müdafaa olunabilir. Ne yazık ki vakıa
lara karşı gidilemez, ve burada. kati a
şikar, ortadan kaldırılamaz olan vakıa 

Habeşistan.uı yıkılışıdrr. Bu hidiseniD, 
mantıki bir surette. Negüsiin iradi ~ 
şekilde çekilişi ile akameti parlak bU 

• ika 1 surette meydana çıkmış olan politi -
yı sona erdirmesi laumdrr. Tekrar Av· 
rupaya, İtalya - Habeş kavgasmm de
rin bir su.rette bulandırmış olduğu, Lon· 
dra ile Roma arasındaki gerginliğin bu 
kadar vahim neticeler doğurm~ oldu
ğu, Milletler Cemiyeti otoritesinin za
yıflaması bu kadar tehlikeli bir suret
te Almanyayı cesaretlendirmiş Ioduğu 
Avrupaya dönülmelidir. Dört ay önce, 
Laval - Hor teklifini akim brraktumzi 
olanların, Avrupa bakımından, İtalya 

bakımından ve hatta Habeşistan bakı

mından işlemiş oldukları hatanm aza
metini bugün ölçmek kabildir. Bu tek· 
liflerin kabulü, şarki Afrikada şerefli 
bir hal şeklinin bulunmasını temin e
decek, ve medeni milletlerin, büyülC 
harbın sonundan beri tanımış oldukları 
en vahim buhrana mani olacaktı. 

POLiSTE: 

OtomohiJ kazası 
Şoför Cemalin idare ettiği otom<>o 

bil Su İşleri Direktörlüğü yanında Mu• 
sa admda birine çarparak kaş ve yüzün·' 
den yaralanmasına sebebiyet verdiğind~ 
polis tarafından tahkikata başlanın~ 

tır. 

Kemli kendisini yaraladı 
Altındağ mahallesinde Şaban, baba· 

sına bakmadığı için kızdığı karısını bi• 
çakla yaralamak istediği sırada kendis~ 
ni sol bacağından yaralamıştır. Poli• 
hadiseye el koymuştur._ 

Arkadaşına taşla vurmuş 

Demirlibahçe civarında rakı içmek~ 
olan Hasan ve Mehmet sarhoşlukla ka" 
ğa etmişler ve Hasan taşla Mehmedin 
başını yaralaınıştır. Hasan yakalana~ 
Adliyeye verilmiştir. 

Hınız amele ' 
Bahçesinde ?Iıştığı Hayrınm bit 

elbise ile kostümünü çalan amele Musa, 
yakalarunı§ ve hakkında takibata baJılan .. 
mıştlT. 

Sarho§Jarın taarruzu 
Enverle Abidin çok sarho§ oldukta• 

rı halde Kaba Göllükten doğru gelmek· 
teleırken Zehraya sarkıntılık etmişlerse 
de polis yetişerek kendilerini Adliyeye 
teslim etmlftlr. 

({6151 ANKAR~ 
TÜRKİYE'NİN İLERİSİNE DAİR 

Miladdan sonraki ikinci yüzyılın ortaları
na doğru, Batlamyos İskenderiye'de bir dün
ya hartası yapıyor ve bunun içine o zaman
lar malUm olan bütün karalan sığdırıyor· 
du. Önasya bu dünyanın tam ortasını teşkil 
ediyordu. 

manlı İmparatorluğu ile mücadelesinin asli 
sebeblerl bunlardır. 

Büyük savaştan sonra Süveyş kanalının 
hinterlandı olan Suriye ile Filistin'in garb 
devletleri eline geçmesi, deniz yolunu Türk 
konttolu ve tehdidinden kesin olarak kur
tardı. Fakat kara yolu bugünebugün gene 
Türk topraklan üzerinden geçmektedir. Av
rupa ile Asya arasındaki hava transportları, 
her gün daha fada olmak şartiyle, hala lCü
çükasya'nm yardımına muhtaçtır. Sevres ba
rışınm hükümlerini gözden geçirmek, A vnı
pa ile Asya arasında köprü vazifesi gören 
Anadolu'nun Avrupa devletleri için ne ka
dar mühim olduğunu anlamağa yeter. Hala 
yani yirminci yüzyılda da Anadolu, eski dün
yanın merkez noktasını teşkil etmekte, Lon
dra ile Bombay'rn ortasında bulunmaktadır. 
Moskova - Paris - Mekke'nin, keza. Batlam
yus'un hartasmda olduğu gibi, günümüzün 
merkator - projeksyonlu en modern hartala
rma göre de, Anadolu, dünyadaki karaların 
merkez noktasıdır. 

Öyle ki, bu hallerle karşılaşan insan muay-. 
yen bir fikir ve politika gütmeğe mecbur 
kalmaktadır. Buinsanm her taraftan gelen 
cereyanlara karşı son derece uyaruk olması, 
bwılara uyabilmesi ve birçok dağınık ftkir• 
leri, kendi namına bir senteze götürebilme1' 
13.zmıdrr. Aksi takdirde, bu insan, bu cerc-< 
yanların oyuncağı olacak ve kendi hay~tnu 
kendi iradesiyle şekillendirmek hakkıııdaq 
vaz geçmeğe mecbur kalacaktır. 1 

Yaz~: Norvert von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burbao BELGE 

Devlet istediği, makinadan gelen kazançla· 
nn .ıenginlerin ceblerine akması değil, mil· 
Jetin zengiliğini arttırmasıdır. 

İşte garbın hakimiyetinden kurtulduğu 
nisbettc garb kUltürüne temayül eden şark, 
makinaya karşı, böyle bir vaziyet almakta
dır. Eğer şark, makinanm gururumi krrai"ak 
ontt kendi hizmeti altına alrnağa ve makina
aın hoyrat müdahalelerine karşı insan a.zad
)ığım ve insan şerefini korumağa muvaffak 
olursa, Asyanm endüstrileşmesi ve bu arada 
ll1Ühim bir yer tutacak olan Türk ekonomik 
inşası hadiseleri, insanlığa hakikaten yeni 
bir görüş ve yeni bir ahlak getirmiş olacak
lardır. Ve bir kere daha denecektir ki; ''ex 
oriente lux." 

~ünya politikasında merkez olmak rolü
nü, Önasya, insanlığın ilk günlerinden za
mammıza kadar muhafaza etmiştir. Fakat 
Osmanlı İmparatorluğunun zuhuru dolayı~ 
siyle, garb dünyası için Önasya'nm bıı rolü 
birkaç asır meçhul kalmış ve bu imparator
luğun öte tarafında kalan memleketlerde ne 
olup bittiğini, garb dünyası bir türlü öğrene
memiştir. 

Ancak büyük keşif seyahatleri başladık
tan sonradır ki, garb alemi, dünyanın bu meç
hul kalan parçalarım görmeğe ve öğrenme
ğe başlamış ve dünyanın bir vahdet teşkil 
ettiğini idrak ederek bu vahdeti politika ve 
ekonomi bakımından beyaz insanın hizme
tine almağa ve aradaki Osmanlı İmparator
luğu duvarım yıkmağa çalışmıştır. 

' A vrupanm Asya emperyalizmi ile Os-

Demek oluyor ki, Anadolu'nun şidmiye 
kadar ki rolleri bir tesadüf eseri değildir. 
Çünkü bu geografik hususiyet, peşinden, po
litik ve ekonomik halleri sürüklemektedir. 

Böyle bu gibi merkez noktaları, daiına 
tehlikededir. Ve kendilerine has bir kültüni 
yaratamazlar. Altı bin y.,hk bir tarihe malili 
olan Anadolu, bu hakikatin en tipik örnekle..! 
rinden biridir. Dünya politikası ile dünya 
ekonomik menfaatlerinin kesişme noktala... 
nnda yaşıyan milletlerin kendilerine kudret-; 
1i devletler yaparak müstakil ve devamlı bi~ 
kültür yaşatmalarına, tarihte nadir rastla4 

nır. Dünyanın büyük kültürleri, hep kenaı: 
bölgelerde tutunmuşlardır. Mısır ve Babill 
Hellas ve Çin, Garb A vrupası, Orta ve Ceı 
nubamerikası devletleri, yüksek kültürlerini 
hep, kenarda yaşamış olmalarına borc;ludur4 

lar. Kenarda derken nem statik - geografik'. 
durumun hem dinamik 4 politik cereyan arın 
kenarını kastediyoruz. (Sonu var) ' 
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Profesör Fleinerin 
halkevindeki konferansı 
Pr., konferansında amme hukukuıı1ın 

sonraki istihalesini anlattı harp tan 
Pro/e:cöre göre, " ... Hakkın himaye ~e müdafaası• 
'demek, milli birliği kııv vetlendirmek huswundaki bü
yük vazifeyi yerine getir mek demektir •• .'' 

f- 7ürkiyede üç konferana veımek üze• 
ile davet edilen İıviçreniıı Zürih üni· 
~raiteai profesörlerinden ve beynel • 
milel töbreti hais ilimlerden Profuör 
il'leiner, konferanslarından ikisini ta • 
·Mnbul üniveraituinde verdikten sonra, 
lluku.k İlmini Yayma Kurumunun te • 
Pbbüıiyle pazar günü Ankaraya gel • 
111lit ve dün ak,am Ankara Halkevinde, 
llliimtu bir dinleyici kütlesi huzurun• 
\ta iiçüncü konferansını vermi1tir. Kon· 1 
lleransta Büyük Millet Meclisi adliye 
IDcümeni uaları bir çok mebualar, tem
fiz mahkemeıi ve devlet tilraaı azaları 
:Ye profesörler, avukatlar hukuk fakül
tlıi geilçleri vediğer birçok zevat ha • 
!llr bulunmuttur. ••Amme hukukunda 
lrüyük harbtan ıonraki istihaleler" un • 
~mı taııym ve franıu:ca olarak veri· 
len bu konferans, İıtanbal ünivcrıitMi 
aıedeni hukuk ve inkılap dersi doçenti 
l>r. Hıfzı Veldet cidden olgun ve akıcı 
•ir ifade ile dilimize çevirmiştir. ,. 

" .. " 
Profesör, kendisini genç tilrk cumu-

aiyetlnin merkezine davet eden Hukuk 
!timini Yayma Kurumuna te1elı:kiirle 
eiSze başlamış ve türk medeni kanunu • 

·•un İıviçredeıı al.uımıt olduğwıu zikr· 
lderek, bir İsviçreli hukukçu sıfatiyle 
lftillar duydufanu ve Türklyede çok 

nin mahsuludur ki, (tahakkuk ettirilmit 
hukuku) teıkil eder. Bu esas mebuala
nn kendi intihab dairelerini değil, bütün 
milleti temsil ettikleri kaide ıebebile ku.. 
.etlenmittir. İşte ba keyfiyet temsili hü
kümetler teşkilib esasiye kanunluınm 
ekserisinin ve tam n halis demokrasi 
teşkilatı esasiye kanunlannm niçin ıi-
yasal partilerden bahsetmediklerini izah 
tder. 

Siyasal partilerin Amme işlerindeki 
tesirlerinin devletten devlete defi!tiği. 
ni aöyliyen Profesör bir kaç misal zik· 
tctmit ve demittir ki: "- lsviçrede 

• 

• 

ıtlsa bir zamanda tahakkuk ettirilmit o- • 
lan terakldler dolayisiyle hayranlığını be· 
Jan eyleınft ft lconferanema hOlbateıı 
!löyle dcnm etmiftir: 

• - ıt uncu UU' liberal devletleri • 

ahı lınme hukuku ewJı 1ammı.n iti• 
larfyte franttz ln1tillbmm mahluludilr. 

ller aıyaul prenalpln tarihi ifadesiyle, 
aıenfi ve polemik bir manaeı vardır. 

ller ıiyasi prensip, kendisine muarız 

•ir pr~ıipe kartı harb ilin eder: Hal· 

•ın hakimiyeti, sakıt hükilmdarın hi· 

limiyetinin aksidir, yurddaşların ka • 

•ua btJısmdaki mUaantı, dofrvdan 

tlofruya bukukan blltUıı zilmre, aite ve 

tahıı imtiyazlarını ortadan kalduır. 
. Siyasi prensipler, tefsir yoluyla ken-
41İlini Amme menfaatine yeni yeni icab 
Ye zaruretlerine uyduran ağır bir teki· 
mille tabi olur ve niJıayet bu tadillt 
ltizzat VMÜ kanun tarafından kabul olu
aur. 

Prılıtlı, ..... hulaıkun..W ba .. 

tihaıe,f ı.. ederbft lmeket noktHr ~ 
lai.2k hlk hakimiyet! pmıalphd ele il· 
•ı Jan Jak Ruuonun demokruı preıı· 
lipleriııduı ye Monteakfıomun. kv...t.. 

leria tdrild ~ W.111q •• 
.. Jwa S..ae .,...._Milli• 
- tlllf ......... .-..... '"...,.,. 
ae ..,.. ....... ctlllitdr: ·-T...-..._ 
teım naz._...__ -~ J*IL 
meMDdaJd ..........._. Tetril IMClia 

· M!tiNlı ı•elaind.ııi aowira..,. ..... 

Profeş~ı Flein~r 

•alk ı eyini kullanırken partnerin naat. 

•atlarını her zaman nazan itibare almaz; 

İsviçre dünyanın en demokratik mem

leketidir. Fakat parlamanter rejimi 
Joktur.,, 

Profnör WW.U• iua kuvvetinin 

ulihiyetini geniıletmek hususunda bü· 

tiin dünyada kuvvetli bir cereyan mev· 

cud olduğunu 16y;emi§, kanunların ic -
ra ~uvvttine büy~ biı sel'best takdir 
uhaaı bıraktıiıaı, zira hır teYi kaıaun-

la evvelden telbit •tmeie iaıklıa olma· 

dığuu buhranlı ammlarcla laükümelia 
teri kararlar aJınü mecburiretiade 
kaldığını hatırlatmıt " buctiakii mo • 
dera devletladıl ıiy..S ı.,.tJD ıntrke
. i liJdettma len bnetiade •lôfunu 
ft icra lmYWetlnia ..ıthiJet]erinln be
mn etki njlmleTddd clmet reisinia 

•lAlyetincten fula oWatuma fakat 
modem dnlettıt len hneti b•nl• 
11ıukayyed oldaf1J halde nld rejimde 
de•let reisialft N,ı. bir _,,.. a!hncla 

bu:ttmnadıtntı dlm-'ttft. 
Bundan tonra PmnUr fdart bıaya 

teçtııüı lıunua Jl'.ranta. Atman~ lsviçre 
.fe lncittere "Amerikaülııi ,ekilleri

• 11-.. ifaret e..ıı ve idad daval•· 
.. llual kontrohm had&1dlarınm ta1i· 
ain• aelenk dmai .. it ki:-

.. -- a en.ı wı·c aetin takdir .. 

lihiyeti meseleıini ele alacağım: vazıi 
.kanun bir kanunla sadece hulmld çer • 
çeveyl tayin eylemekle iktifa ederek 
her bldiHde bu çerçeveafn doldura!· 
ması keyfiyetini idari makamata bıraka· 
bilir. Vazıi kanuna bu yolda rehber
lik eden mülahaza, amme menfaatine 
müteallik tedbirleri almak ve kaideleri 
ıkoymak hususunda teknik bakımdan 

kompetan olan makamın yalnız idari 
makam olacağı mütahazasıdır. idari 
makamın bu tedbirleri ittihaz ederken 
kanunun ruh ve maksadına uygun 
hareket etmesi lazım ıeldiğini söyliyen 
Profesör diğer taraftan idari mahkeme. 
lerin, hükümetin kendi salahiyeti daire
sinde yapmıı olduğu tasarruflarda hük· 
metmekten memnu olduğunu zikrettik· 
ten sonra hükünıetin de takdir salahiye
tini tecavüz ve suüstimal edemiyeceğini 
ve bunun indi bir takdir ip değil, bir 
hukuk işi olduğunu ilave etmiıttir. 

Profesör bilahara kanunların teıkila
tı ~sasiyeye uygun olması lazım geldi· 
ğinden ve bu hususun kontrolü hakkın· 
da muhtelif memleketlerde nıcvcud sis
temlerden bahsetmiş ve demiştir ki: "
İdari mahkemeler, alelade mahkemelere 
niabetle daha fazla bir imtiyaza malik
di rler. İdari hakim, henüz vazu kanunca 
malum olmıyan hadiac ve vaziyetlerle 
karıılqabilir. Bununla beraber bunlar 
hakkında gene hüküm vermek mecburi
yetindedir. Zira idari bakim de, alelade 
hakim gibi, şu mefhur kaideye tabidir: 
"Ke~disine arzedilen meaelede kanunun 
sakit veya müphem olduğunu bahane e. 
derek hüküm vermiyen tıakim, ihkakı 
haktan imtina suçunu işlemit olur.''. İ
dare hukukunun büyük bir kısmı henüz 
medeni kanun &ibi büyük ve ıumullü 
kanunlarla tanzim edilmiş değildir. Bu
gün hiç bir devletin medeni kanun gibi 
bir idari kanunu yoktur. Binaenaleyh i
dare hukuku sahasındaki boşlukları dol· 
durmak vazifesi, vereceği kararlarla·, 
idari hdkjme dü§mektedir. ldaıi hakim 
bu aahl\da hakikaten yaratıcı bir iş g8. 
tür. idari bakim aynı zamanda hem dev· 
let hem yurddaı için canlı bir yardımcı
dır.'' 

Profesör konferansını aynen ıu cUm
le lerle bitirmiştir: 

"- Türk devlet ıurası, hukuk 
devleti Jaakkuıdaki büyük fildrlerclen 
1nWMm olarak ıeııç \iirk idare buku
kWMln iaki,.fma yardım cdcceiinde 
tüphem yoktur. 

Kaıuanlarm bitaraf tatbiki ve adli ve 
idari mabkemcleriıı istiklili sayesinde· 
iir iri devlet, yDCldaılarm itimadını ka
ıanır. Hakkın bimaye ve ınüdafaaaı de
aıek, mUlt birliii kuvvetlendirmek hu
tusundaki büyük .azifeyi yerine getir· 

aıek clcmektil'. 
sa.lerimi bitirirken Türkiyenin sa

adeti ~- en .-imi Uleklcrimi tekrar 
tderim ... 

••• 
ProfeliSr .e Doçent diııleyidlw ı. 

rafından candan alkıtlan&nlflardır. 

••• 
ProEcsör Heiner imme hukuku sa

•asnda umanmuztıl m bUyiilt otorite
lerinden biridir· fsviçnll lltltı profe

Sötllk b,.aaa Zcnih " Bal .. 1'ql&. 
mıt ı.oaama /JlllallY&da Tiibiııcm " 
lldllelba'I Wftrlitelcrizadc imme hu· 
l:ukv pnlealrliiiil yapmlf sonra büyük 

•arllln batl••P' ... tekrar Ztıih Uni
•erli ..... aynı daraiaı profesödüiünü 
•lmıt ve itbu üniMr•ite, ÜÇ sene evvel 

Selanikte hayat durdu 

Grevcilerin siyasal maksatlar 
güttükleri anlaşılıyor 

Selanik, 1 ı (A.A.) - On binlerce ki
şi dün, son karğaşalıklar esnasında öl. 
mil§ olanların "sembolik'' cenaze mera
simi dolayisiyle polis, hükümet ve fa
şizm aleyhinde nümayişler yapmışlardır. 
Hatibler, tevkif edilmiş olan işçilerin 

serbest bırakılmasını, B. Metaksas ka
binesinin çekilmesini, ve halkçılar cep. 
hesine mensub mebuslara dayanan bir 
Sofulis kabinesi kurulmasını istemişler
dir. 

Ehemiyetli hiç bir hadise olmamış
tır. 

Şehirde hayat, felce uğramıştır. 

Mağazalar, lokantalar, sinema ve tiyat· 
rolar hala kapalıdır. Münakalat durmuş. 
tur. Yalnız ortada askeri kamyonlarla, 
sıhhiye otomobilleri ve grev komitesinin 
otomobilleri dolaşmaktadır. 

Memurlar, bütün mevkufları serbest 
bırakacaklarını vadetmişlerdir. 

Ordu, sükun ve asayişi temine deYam 
etmektedir. Zira jandarmalar polis mer
kezlerinde kapalı bulunmaktadırlar. 

B. lf1eta1:sas'ın beyanatı 
Atina, 11 (A.A.) - Başbakan B. 

Metaksas, gazetecilere beyanatta bulu
narak Selanik grevinin hükümetin pat
ronlarla işçileri uzlaştırmak sahasında 

sıır!etmek istediği faaliyete engel olmuı 
olduğunu söylemiştir. 

B. Metaksaa, Selanik tütün endüst. 
risi patronları üzerinde bir baskı yap
mıt oldu~unu, fakat grev komitesinin 
başında bulunanların hareketlerinin it· 
çilerin menfaatelerini korumaktan baıka 
gayeler peşinde koşmakta olduklarını 

i'ıbat eylemiı bulwıdu~unu Uive etmiş· 
tir. Başbakan, netice olarak, hükümetin 
vuifesinin grevcilerin isteklerinin aa. 
kin bir hava içinde gföden geçirebilme
si için sükun ve intizamı kurmaktan iba
ret bulunduğunu söylemiştir. 

Mareşal Pilsudski'nin 
ölümünün yıldönümü 
Va.r§Ova, 11 (A.A.) - Marepl Pil

ıudskinin ölümünün yıldöniimü dolayi
siyle bu ak~ bütün Lebiıtanda be bil
hassa Vilnoda tören yapılacaktır. Mem· 
leketin her tarafından gönderilen de
legeler Vilno mezarlığında yapılacak 
olan törene igtirak edeceklerdir. 

Onbinleırce kimse ve yerli yabancı 
bir çok gazeteci şimdiden Vilno teb.rine 

gelmişlerdir. 

yüzünc:I teli• yalllH teaMI ederken pro

feslr P'lelner'I rettir intiba eylemiıti. 
Profesörün ''Alman idare hukuku.. 

unvanlı eseri çok mqhur elup bir çok 

Avrupa cllllerine tecclme ol~tur. 
Bundan....- ~çıe fedenl uuiye 
lıulnıb.. eteri de çok miüıim bir _.ııe-
1erdir. BUtün bwı1udua aMtda i~içrdi 
Alimin amme lıukuk11 aahalmda diler 
bir çok. netriyatı •arcbf. 

Kıymetli miaafiıimiz dünkü aa1ı 
alqamı refikau ve Doçentle birlikte la
tanbula banket etmitrir• 

Halk orduya karfl ıf!ınpati 
fe2J1Jlıürü yapll 

Atina, 11 (A.A.) - SeJinilrten gelen 
haberlere göre, halk, orduya brıı sem

pati tezahürlerinde bulunmuıtur. Dün
kü hadiselerde ölenlerin cenaze alarm
dan sonra, alay güzergahında biriken 
halk askerleri ve subaylan tiddetJe al
kışlamıştır. 

Ordu, Seliinik şehrinin inzibatını t~ 
min etmektedir. Dört destroyer limana 
demirlemiştir. Bugtin §ehirde sükun hil· 
küm sürmektedir. Otoritelerin bilcfinH. 
ğine göre, tütün endüstrileri gündelik
lerin arttınlmasını kabul etmişlerdir. Fa. 
kat son dakikada grevciler mukaveleyi 

imzadan imtina etm"şler ve bu suretle 
dileklerinin yalnız ekonomik mahiyette 
olmadığını, aynı zamanda siyasal mak
satlar güddüklerini isbat etmi~Jerdir. 

Bazı haberlerin bahsetti~i 24 saatlik 
umumi ıreve geli11ee, bir çok işçi birlik
leri grev emrini dinlemiyecek'erini ve 
ka:ıuni nizamın lmrulıruıı:ına bile var· 
dım edeceklerini söylemi~lerdir. 24 sa
atlik umumi bir grevin vukul.ıulmasma 
ihtimal verilmemektedir. 

Şelıirde nL~bi bir ~Fikf.n kunr"1H 

Atina, 11 (A.A.) - SeL:nikten Atina 
ajansına gelen raporlara göre bu tehir· 
de nisbi bir sükun kurulmuş bulunmak.. 
tadır. Pazar günü şehirde hiç bir hadi
se çıkmamış ve cumartesi gii11kü kar-
ğaşalıklarda ölenlerin cenaze alayı nor· 

mal bir şekilde yapılmr1tır. 

Selanikte •Ükii• 
Atina. 11 (A.A.) - Hükümet tara

fından alınan tedbirler sayesinde, Se· 
laniktc yeııi biç bir bidiae olmamr~tır. 
Memleketin ba§ka taraflarında da ıü • 

kWı vardır. 

B. Atli Paristen 
döndü 

Londra, 11 (A.A.) - Binba11 AtD, 
Paris'te B. Leon Blum ile görilftükten 
sonra buraya döamiiıtür. 

Mumaileyh, gaezetecilere beyanatta 
bulunarak fransız kabinesinin gelecekte
ki reisi ile yapl!Jlf olduğu görllı teatile
rinin "faydalı" olmuf olduğunu aöylemitı 
ancak her hangi bir fikirde bulunmak• 
ttn aakınmııtır. 

Nöbetçi Eczaneler 
1 mayutan itilHıren ilci ayL1c 

6et:e eoaneler n6bet çeıNll fU• 
dur: 
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Tefrika: lfo: SS . . ~oran bir parçaama, seslerin ytikselip 
UU§lne, bu, hem hakiki ._ hem sahte phıl
lann heyecanına dikkat etmekten vu geçen 
n Y8ftf ,_.... ltlllralane, aanra yöıeği _. 
laymı, pek iyi anlacllğı ba aalarla _..ıan 
Bert şimdi piyaneki ..ın.ıann ibtirulard1a 
iştirak ediymda. Bu hiı çellkunluP. beniz 

Alçak aeale IOrdU: 
- Hatırında mı? 

Albcr Bertin ellcriDl ıatup: 
- Bırak p kapıyl, ..,_ 
Salon alkı§tan üally..._ 

Yuaa: /Alt. ŞARDON 
ftr~ C-thnt llaııltl llAl'D.tR 

A!ber paltolunu çmçabuk çıkararak: 
-~dedi. 
Alana kadar dolu Alona girdiler. 
Bert, brpnnda tfıklar içinde pwlıyan 

eahneden gözleri kamaşarak' kımıldamakSI
zm ,erinde dvmkea A1ber: 

-YUril! dedL 
Gözlerini sahneden ayumıyuak Alber'in 

Yanma oturdu. Sert bir aydmlık artistlerin 
•iiriinmüı olduktan düzgünleri ve kostthnle
siniR her tarafını iyice meydana çıkanyor
chı. Salonda henüz seyircilerin hareket ettik
leri, öksürüp kaynaştıkları hissohınuyordu. 

Ben: 
- Çok bulı kon\lluyorlar, diyerek koltu

i~ gömiilmiiş olan Albere baktı ve devam 
ıttı: 

- Geldiiiıie esef etmiyor musun?. 
- Hayır. Piyesi dinle. 

. tammadlğı ba erbk" kadm kalababjı lcar
şısmd .. sanki dökdlil gıtiB .,.,1an içinde 
kaybolmuş gibi. aşk JStJrablanadall ful•. 
duygulamn yüntinin sıkmtnındaa tart· 
maş gibi. elini, AlbeT'in etime doğru götü
rerek, ona daha riyade yakla~ ve kendi
ni de emniyet altına alllllf olİnak için. elini 
tuttu. 

Piyesi talrib eden Alber. da1!!'1D bir halde, 
Bert .. m eJini elinde alıkoydu. 

0 

Bert elini çekti ve bir locanın kö.4}esinde 
genç bir kadına doğru iğilmiş olan bir erkek 
gördü. Hatırladı ki Alber de onu, on sekiz 
yapıda iken, bir öğle ıommda, ba tiyatroya 
getirmişti. Bir locanm loşça kötesine srğm
mışlar ve orada Alber ıözlerini omm üzerin
'1en ~ 

- Canmı konupna t .. piyesi dinlemek kal 
bil obmyor ı 

Tam kalbinin ea umimi kötclerine D 
dar ona açıldığı arada işittiği ba sinirli aes 
Berti ideta korkudan titretti. 

Kalktı ve bir kadmm dizlerinin f!zerin-
den sıyrılarak çıkarken ihtiyar bir adam: 

- Çekilir ICY değil, diye homurdandı. 
Bir kapıcı kadına raatlıyarak: 
- Salon çok mcak, dedi. 
Alber arkadan g6riindli. Gözlerinden hid

det akıyordu. 
. Be~, hızlı hızlı bir merdivenden çıktı, 

hır k-orıdordan geçti ve camlı bir kapı önün
de durdu. 

Ona yetiı~n Alber bağırdı: 
- Nen var, çıldırdın mı? 
Bert kapıyı açmağa çalışıyor ve neden 

salondan çıktığını kendi kendisine de izah 
edemiyordu. y alnı~ kulağmda hep deminki 
o aiııirli ses çmkyordu. ' 

Koridorda birkaç kipaiıı dolaıtıfmı p 
ren Alber bir kibuatan uıramyormU§çasma 
kendisini zorladı. 

Alber: 
- Bana cevab ver, dedi, görüyorsun ki 

gülünç bir mevkideyi.z. 
- Hiç bir teY yok... bir duygu .•• sana bir· 

azdan anlattnm ... 
Tiyatrodan çıkınca Alber Beıt'ia koha

na girdi. 
- Yürüyelim. Etraf ~ güseL Bu ti

yatro salonlanndaki hna iÖsam zehirliyor. 
Sonra tatlı bir sesle IOl'du: 
- Neden yerinden kalktığını bana an

latsana. Bunu bana artık söyliyebilirain. 
Bert sadece: 
- Şimdi hatırbymmyonun, dedi. Y ~ 

gunluktna olacak... Artık bmılarla zibnVn;. 
zi yormryalnn ... 

- Alber, yavas Ye derin bir sesle: 
(Sona var), 
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Kamutay bayrak ve Finans 
Bakanlığı teşkilat kanun 

projelerini görüşmiye başladı 
ANKARA 

19.30 Karışık orkestra plakları 
Dr. Nevzadrn konferansı 

Viyanada siyasal hadiseler 

Şuşnig taraftarlarının bir geçit resmin 
Haymverler mukabil tezahürler 

(Başı 1. inci sayfwda) 

itibariyle kullanış şekillerinin ve yapıl
dıkları kumaşların cins, ölçü ve renkle· 
rini elde bir kanun bulunmamasından Ö· 

türü çok kereler tatbikatta biribirini tut
mamazlık meydana getirmiş olmas1 türk 
bayrağına karşı gereği gibi bir ilgi ve 
saygı gösterilmesine büyük bir engel ol
maktadır. 

Halbuki devletin içte ve dışta maddi 
ve manevi bütün varhğmı oruntayan 
bayrağa karşı yurddaşların ve bilhassa 
ilgili işyarların gereği gibi ilgilenmeleri
ni elde edebilmek için yukarıda yazılı 
hususların genel bir dil.zen altına ahn· 
ması gereklidir. 

İşte türk bayrağı kanun layihası bu 
düşüncelerden esin alınarak hazırlan

mıştır. 

Refik İnce (Manisa) birinci madde
deki kara ve hava ve deniz kuvvetleri 
arasına jandarmanın niçin sokulmadığı
nı, sordu. Dahiliye vekili B. Şükrü Kaya 
bayrak meselesinin ehemiyet ve şumulü
ne işaret ederek her dairenin bu husus
ta ayrı bir talimatname yapması lazım 
geldiğini söyledi. B. Şükrü Yaşın jan· 
darmanın bir ordu cüzü ve inzibat kuv
veti olarak iki türlü vasfına i§aret etti. 
Kazım Özalp talimatnamenin hususi 
vasfını izah etti ve nizamname ile tali
matname arasındaki farkları belirtti. 
Şükrü Kaya, mesela bir. liman ve do
nanmalardaki selam resimlerinin millet
lerarası kaidelerle tesbit edilmiş ve hu
kuku düvele girmiş bulunduğunu ve bu 
hazırlanan projenin de ordunun ve bü
yük kıtaların göz önünde bulundurula
rak yapıldığını söyledi. Ve kanunun ye
niden encümene gönderilerek tetkik e
dilmesi hakkındaki teklif kabul edildi. 

Bundan sonra ruznamenin son mad
desi olan finans bakanlrğr teşkilat ka
nun projesinin görüşülmesine ba~landı. 
Rl!rik İnce (Manisa) en ufak köye ka
daı bütün memlekette büyük bir alaka 
uyandıracak ve herkesi yakından ilgi
lendirecek olan bu lianun projesinin 
perşembe ak!'famı dağıtıldığını ve üzerin
de calısılamadığından 78 sayfa olan pro. 
jed; e;aslı bir tetkik imkanı elde etmek 
için görüsülmenin önümüzdeki cumaya 
bırakılmasını teklif etti ve kabul edildi. 

:f. * ,,. 
Finans makinemize yepyeni bir şekil 

verecek o\an yeni kanun projesinin ge
rekli sebebler projesinde hükümet şun
ları söylemektedir: 

• Maliye Vekaletinin bugünkü teşki
latı ve vazife taksimatı, 1929 senesinde 
teadül kanuniyle tesbit edilmiş olan va
ziy :ti, esas itibariyle, muhafaza eyle
mel:tPdir. Halbuki vekaletin meşgul 

oldu ~u işler, 1929 senesindenberi, sene

den s_neye artmış. daha teknik ve il.mi 
me ;aiye kati lüzum gösterecek bir ehe
miyet iktisab eylemiş bulunmaktadır. 

Mali işlerin, sarfolunan ~ütün gayret
lere rağmen, mevcud te~kilat ile, günün 
icab v~ ihtiyaçlarına uygun ve muvaf· 
fakrvetli bir surette id;'lresinde büyük 
miirldilata uğnrntld1i11 k::ıbili ink~r de
ğilch. İşler çok genişlemiştir. Filhıt

kika, 

Biidcenin ~erek m::ısr~f .. gerek vari
dat kısıml .. rm;ı. aid mu<tmeleler, evelki 
devrelerle kahili kıyas olmıyacak dere· 
cede ehemivet1i ve n::ı .. il< bir v;ı-· ~· · 
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girmiştir. Masraf büdcesinin tatbikatın· 
da Maliye Vekaletinin uhdesine düşen 
vazifeleri dikkat ve emniyetle yapabil· 
mek ve varidat muamelelerini ve bilhas
sa vergi işlerini, memleketin yeni iktı
sadi şeraitine ve vaziyetlerine uydur
mak, vergi sistemimiz üzerinde daha 
basit ve ameli ve daha randımanlı usul
ler bulmak, yeni vaziyetlere intibak e
debilmek en mühim mali işlerimizden 
olmuştur. 

Diğer taraftan Hazine muameleleri, 
mim paranın ve kredinin korunması iş
leri gittikçe, daha fazla itinayı icab et
tiren bir manzara ve mahiyet almakta
dır. Mali olduğu kadar, memleketin ik
tısadi hayatiyle de pek yakından alaka
dar olan .1azine muameleleri, Maliye 
Vekaletinin en canlı olması lazımgelen 
bir işi olmuştur. Para ve kredi işleri
nin bir memleketin bütün maliyesinin 
ve iktısadiyatının hemen yegane meş

galesi haline geldiği bir devrede, Mali
ye Vekaletinin dahili ve harici mali pi· 
yasalar ile dikkatle ve çok yakından 

alakadar bulunması lazımgelmektedir. 
1932 senesinde Maliye Vekaletinin 

meşgul olduğu varidat işlerinden, güm· 
rüklere ve inhisarlara taalluk eden kıs· 
mı, ayrılarak, teşkil edilen Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaletine verilmiş olmak
la beraber bunların ayrılması, Büdce ve 
Hazine muamelelerinin idaresiyle mü
kellef ve me$ul olan Maliye Vekaleti
nin meşguliyeti üzerinde şayanı dik
kat bir tahfif vücuda getirmemiştir. Ma· 
li işlerin merkezi sıkleti, dün de, bugün 
de Maliye Vekaletinde bulunmaktadır. 
Bu itibarla, Maliye Vekaletinin merkez 
ve taşra teşkilatını hazırlarken, ihtiyaç
ları ve vekalete teveccüh eden mesuli
yetleri nazarı dikkate almak ve ona gö
re teşkilatlanmak zaruret ve mecburi
yetinde bulunmaktayız. 

Maliye Vekaleti teşkilatına ve vazife 
taksimatma dair kanun projesini tan
zim ederken, şimdiye kadar yaprlan tec. 
rübeler ve teşkilatımızın tarihi seyri 
gözden geçirildiği gibi; mevcud teşki
Iat1mız ecnebi bir maliyeciye de tetkik 
ettirilmiş ve ayrıca diğer memleketlerin 
teşkilatı hakkında mukayeseli malOmat 

da alınmış ve teşkilatı tetkik eden mem. 
leketlerin maliye teşkilatı, merbut gra
fiklerde toplanmış ve gösterilmiştir. 

Proje bütün bu membalara istinaden 
ve ihtiyaç da göz önünde bulundurula
rak hazırlanmıştır . 

.ıı:*.ıı: 

Büdçe encümeni proje üzerinde yap
h~ı rleğisildikf ere göre hazırladığı ge
rekli sebebler layihasında şunları söyle
mektedir: 

Hükümetin esbabı mucibesinde, Ma

liy.e Vekaletinin bugünkü teşkilatının 

1929 senesinde teadül kanunu ile tesbit 

edilmiş olan vaziyeti esas itibariyle 
muhafaza ettiği ve halbuki vekaletin 

meşgul olduğu işlerin mezkur tarihten 
beri çok fazla tenevvü eylediği, gerek 

büdce ve gerek Hazine muameleleri 
noktasından daha teknik ve ilmi mesai
ye ihtiyaç bulunduğu göz önünde tutu
larak vekalete teveccüh eden işleri, me
suliyetleri ve ihtiyaçları nazarı dikka
te almak ve ona göre teşkilatlanmak 

~--'rnriyetinde kalındığı dermeyan e-

Dans müziği (Karpiçten nakil) 
Ajans haberleri 
Caz müziği 

lSTANBUL 
17 - 1nkilab dersi. Üniversiteden 

nakil. Kemal Tengirşenk tara

fından 

18- Senfonik musiki (plak) 
19 - Haberler 
19.15 Hafif musiki (plak) 
20 - Viyolonsel ve piyano: Mesut 

Cemil ve Bayan Cilbert İnsel
berg 

20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi veri

lecektir. 

dildikten sonra layihanın hazırlanma· 

sında şimdiye kadar yapılan tecrübele· 
rin gözden geçirildiği ve bir ecnebi 
mütehassısın raporuna istinad edildiği 
taksimi amale, ihtısas zümrelerinin te
şekkülüne, kontrola, vazife ve mesuli
yetlerin tayin ve tesbitine itina olun
duğu beyan olunmaktadır. 

1929 tarihli teadül kanununun neş

rinden şimdiye kadar Maliye Vekaleti 
yalnız İstanbul ve diğer dört vilayette 
teşkilatını takviye için muhtelif kanun· 
larla salahiyetler almış ve mali müte
hassıslara yaptırdığı tetkikata müste. 
niden umumi teşkilat esaslarını bu ke
re hazırlamış bulunmaktadır. 

Encümenimiz, hükümetin teklif etti
ği bu teşkilatı merkezde ve mülhakat
ta Maliye işlerinin layık olduğu dere
cede bir intizamla görülmesini temine im
kan verebilecek ıslahat mahiyetinde 
görmektedir. Bundan dolayı ve bilhas
sa yalnız Maliye servislerinin değil, 

diğer bütün dairelerin mali işlerini tef· 
tiş vazifesile de mükellef olan Maliye 
heyeti teftişiyesinin bugünkü mevcu
diyle kendisine mevdu vazifeleri ifa
ya yetişmediği ve hatta birçok vilayet 
ve kaza Maliye dairelerinin üç dört se
nede bir teftişine imkan bulunabildiği 
cihetle buralardaki teftişlerin yalnız 

Maliye müfettişlerine bırakılmıyarak 

başkaca ve ihtiyaca cevab verebilecek 
daimi bir surette kontrolunu temin için 
defterdarların emrine lüzumu kadar 
varidat tahakkuk, tahsil ve muhasebe 
kontrol memurları verilmesi sureiyle 
bu islerin sıkı bir surette kontrolünü 
mi.i~kün kılması ve böylece bugünkü 
mühim kontrol noksanlığını ortadan 
kaldırması itibariyle encümenimiz, ya
pılan teklifi esas itibariyle kabul et

miştir. 

Bugün Maliye Vekaletine bağlı 

müstakil bir idare halinde bulunan Ta

pu ve kadastro umum müdürlüğü, hü

kümetçe hazırlanan layihada Maliye 

Vekaleti teşkilatına ithal edilmiş ise de 

Maliye encümenince bu teşekkülün ha
lile bırakılması muvafık görülerek layi
hadan çıkarılmış ve bunun için ayrı bir 
layiha hazırlanmıştır. Encümenimiz ay
nca takdim edilecek olan mezkur layi
haya aid mazbatada izah olunan sebeb
lerle Maliye encümeninin noktai naza
rına iştirak etmiş ve bu sebeble tapu 
te~ı-; lı\tr bu Iavilı::ıdıın avrt11'l"r<;tır. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Viyana, 11 ( A.A.) - 11Frayhaytsbund" 
adındaki sosyal • hrri~yc:: işçi!.v bir -
Iiğinin pazar günü yaptığı bir geçit res
mi esnasında mukabil nümayişler yapıl· 
mıştrr. Sanıldığına göre, bu nümayişler, 
eski başbakan muavını ve Viyana 
"Haymverlerinin" şefi B. Fey tarafın· 
dan tertib edilmiştir. 

B. Fey, işçi kafilelerinin geçecekle
ri bir noktada yer alarak mukabil nü· 
mayişleri oradan idare ediyordu. Önce 
başbakan Şuşnig geçid resmine girmek 
niyetinde değildi. Fakat mukabil nüma
yiş haberini alınca hemen sosyal • hı -
ristiyan işçilerin başına geçerek geçide 
iştirak etmiştir. 

Söylendiğine göre, işçiler B. Fey'in 
bulunduğu yer önünden geçtiği zaman 
kargaşalıklar kopmuş ve çarp1şmalar 

vukubulmuştur. Elli kadar kişinin ya
kalandığı haber verilmektedir. Polis, 
bundan sonra B. Fey'e çekilmesini em
retmiş ve Fey emri dinliyerek çekilmiş

tir. 
"Korespondans Ofisiyel Viyenuaz" 

gazetesi, teferruatı henüz malftm olrnı
yan bu hadiseler hakkında neşrettiği 
resmi bir raporda ezcümle diyor ki: 

" Hükümet aleyhtarı ve para il• tu
tulmuş yüzlerce bozguncu, "hüküJJlete 
mensup gruplar arasında anlaşmazlrk 

olduğu hissini uyandırmak için karğa
şalık çıkarmağa teşebbüs etmişlerdir." 

''Frayhtsbund" grupları ile "Hayın· 
ver" mensuplarının hareketi esnasında 
şehrin muhtelif noktalarında çarpış -
malar olmuş, fakat polis işe karışarak 

sükunu yeniden kurmuştur. 

Gece yarısı neşrolunan ' 'haymver 
partu" ların bir tebliğinde bildirildiği
ne göre, "Haymver" ]er "frayhaytsbund'' 
un nümayişine karşı mukabil nümayiş
lerde bulunmaya teeşebbüs etmişlerdir. 

Başbakan muavini Stahrenberg po
lis direktörlüğüne giderek yakalanan
Jarın serbest bırakılması için teşebbüs
lerde bulunmuş ve suçlular serbest hı -

rakılmıştır. 

Başbetke 

BLTÜNLEŞME 
( Ba§ı 1. inci sayfada) 

cı yüksek bir ilim ve teknik olan, 
modern bir teşkilatın, vazife, me
suliyet ve salahiyetlerinin yük
sek fUUru ile, İfler bir halde bu
lunmasına bağlıdır. 

Eski politika ve ekonomi reJl· 
mine bir daha dönülmiyecektir: 
lnsanlrk, herhangi bir rejimden, 
keyif ve tesadüf veya arızalar üze
rine çıkıp uzaklaşmaz. Bir devir 
tamam olmuş olmadıkça, ihtilalin 
ne manası kalır? Her millet kendi 
yeni istikbalini kurarken, hepsi 
birlikte insanlığın yeni istikbalini 
ara~tırmaktadırlar. Sendelemeler, 
aksiyon ve reaksiyonlar, ydalıp 
kalkınmalar, yani bu kadar genit 
mikyasta bir hareketin bütün za. 
ruri hadiseleri olacaktır. Bu hadi
seler karsısında kendini faşırmı
yacak, aklını kaybetmiyecek, buh
ran tarı hafif atl~tacak olanlar, 
y~i 7.am:\"ların hakikatini do~ru 
"e7;n;...,_ ona göre teşkilatlanabi
lenlerdii-. 

F;\Hh Rıt=lö ATAY 

, 

Hiidiselerin içyüzii nedir ? 
Viyana, 11 (A.A.) - Bazı Haymve 

grupları tarafından pazar günü çıkar 
lan hadiselerin ehemiyetini iyice anla 
mak için aşağıdaki noktaların bilinme 
si lazımdır. 

Eski başbakan muavini ve "Viyan 
Haymatşutz" şefi B. Fey Viyana Ha 
ver mensuplarının taraftarlığını kazan 
mıştır. Geçen sonbaharda Fey kabine 
den çıkmaya mecbur edilince müdafaa 
kurumlarının artık~imdiki şekillerinde 

uzun müddet kalmıyacakları umumi • 
yetle sanılmakta idi. Bu suretle 
Haymver mahfillerinde uyandın -
lan kaygı geçenlerde B. Şuşnig tara -
fından emredilen "Ostmarkişen Ştur -
mşaren" nun gayri askeri bir şekle 

sokulmasiyle artmıştır. 

"Haymver'' ile "Fraybaytsbund" 

arasında eski bir düşmanlık vardır. 

"Hayınver" mensupları "Frayhayts -

bund" u eski demokrasinin şampiyonu 

saymaktadırlar. Bu eski düşmanlık B. 

Fey'in taraftarlan için tezahür yapma· 

ya yeter bir vesile teşkil edebilirdi. Çün 

kü tezahürcüler arkasında, henüz iş ba

şında bulunap Haymatşutz şefleri bu • 

lunduğu kanaati hasıl olabilirdi. Gö • 

ründüğüne göre, Haymatşutz mensup • 

Iarr yalnız Frayhaytsbund düşmanı ol

dukları içn Fey taraftarlarına iltihak 

etmişlerdir. 

Bir motör karaya oturdu 
İzmir, 11 (A.A.) - Dikili iskelesin

den hayvan yüklü olarak Keşan iskele

sine hareket eden Selim adındaki mo

tör yolda şiddetli fırtınaya tutularak 

kuma oturmuştur. Yüklü olduğu 67 baş 

sığrrdan 27 si dalgaların tesiriyle de
nize dökülerek boğulmuştur nufusça 
kayrp olmamıştır. 

Yunan kıralı ile Yugoslav
ya naibi arasında 

Belgrad, 11 (A.A) - Yunanistan 
kıralı J orj ile Yugoslavya kıral naibi 
Prens Pot, Belgradda yapılan balkan 
devletleri, balkan birliği devletleri kon
feransı neticelerinden dolayı hoşnudluk 
telg.rafları teati etmişlerdir. 

Artvinde konferanslar 
Artvin, 11 (A.A.) - Bir haftadan

beri şehrimizde bulunan üçüncü umumi 
mü.fettişlik kültür ve emniyet danıt

manları değerli birer konferans verdi
ler: Kültür danşmanı Mustafa Reşit, 
''Milli terbiye" hakkında sinema salo
nunda kadın ve erkek kalaba.lık bir halk 
kütlesi huzu.runda bir konferans verdi. 

Emniyet danışman m.uariııi B. Bahıi " 
de, "Büyük zafer ve onu istihsal eden 
amiller" mevzulu konferanslarnı yine 
aynr yerde ve pek çok kalabalrk bir hal' 
karşısında verdi ve büyük zaferimizi 
safha safha ve bilgi ile anlattı. Büyük 
milli zaferi kuı:an Atatürk'ün yüce a. 
dını halk derin biır heyecan içinde a!
kışladt. 

TOPVEKü u J HARS 

cağı tedbirler, istasyonların, büyük endüs
tri merkezlerinin yahud, harb endüstrisinin 
ehemiyetli fabrikalarmm, depoların ve niha
yet daima hazır bir halde bulundurulan hava 
def'i araçlariyle birlikte haberalma organi
zasyonu olan en büyük şehirleri korumak 
gibi en zaruri olanlarına inhisar etmelidir. 
Her yeri korumanın imkanı olmadığı gibi, 
hakikaten, her bomba da hedefini yahud bir 
hedef bulamamaktadır. Bu böyle olmakla 
beraber, gaz maskesi ile techiz edilmiş ol
mak fayda<>ız değildir. 

ve deniz altında da denizaltı gemilerile tica
ret kruvazör harbı yapılmaktadır. 

Bize karşı tatbik edilen abloka ile güdü -
len gaye; milleti aç bırakmak ve dolayısile 
de mukavemet kudretini zayıf düşürmek idi. 
B~zim denizaltı gemilerimiz aynr neticeye 
varamadılar; fakat, Fransa'daki düşman 
kuvvetlerine her çeşid harb malzemesi teda
rikini ve İngilterenin ihtiyaçlarının teminini 
felce uğrattılar. Denizaltı gemilerimizin ha
reketleri itilaf devletlerine ve husussile İn -
giltereye kuqun gibi ağır bir tesir yaptı .. 

ması gibi munsıfça bir teorik orzu üzerinden 
geçtikten sonra ruznameye girmektedir. De
ni.zaltr gemileri ile tayyareler abloka şekil· 
!erini değiştirdiler. Ablokanın mahiyeti, düt 
man limanlarına varmak isteyen tekmil ge
mileri, bu hedeflerine varmaktan alıkoymak
tır. 

Yazan: General LVDENDORF 
Türkçeye çevıren: Hikmet TUNA 

-:- ----
Eğer müdafaası iyi kurulmuş ise, ve ha

·vadan yapılacak hücumlar ve bu hücumların 
akıbetleri ulus maneviyatında v'1riığı id?me 
azmini bilhassa canlandırırsa, dü~man üJ 1-e
sindeki halk üzerinde tesirli olmak umudla
rr kolayca gerçekle~emez. 

Bir defa hava üstünliiğü elde edilip düş
man müdafaa k}lvevtine darbe indirildi mi, 
ondan sonra hava silahının hedefi, dü~man 

topraklarıdır. Nasıl ki hava silahı, düşman 

memleketin t<!sisat ve halkına karşı mücade
leye girişmeyi hususi bir vazife olarak, ya-
pıyorsa, düşmanın hava hücumlarına karşı 

kendi topraklarını ve halkım korumak da 
müdafaa ordusunun vazifesidir. Tabu, ala -

Deniz kuvvetlerinin de yapacakları hu
susi vazifeler vardır. Onun vazifesi düşman 
memleketinin halk ve ordusuna ithalat ya -
pılmasını kesmektir. Muharebenin katı neti
cesi ile denizlerde hakimiyet elde edilir, fa-
kat bu, biraz önce kastedilen hedefe varma
ğa henüz yetmemektedir. 

1 thalatı kesmek için ablokaya girişilmek
te, kruvazıör ve yardımcı kruvazörlerle, - es
kiden ticaret gemileri veya yolcu vapurları -

Topyekun denizaltı harbmm ortadan 
kaldırılması isteği, yani, kapalı ilan edilmiş 
muayyen bir bölgede, milletlerarası bayra
ğını taşımış bile olsa, denizaltı gemisiyle 
karşılaşan her vapur batırılacağma göre, 
harba girişmiş devletler halkının bombardı
man yasağı gibi, daima safça bir istek ola • 
rak kalacaktır. 

Topyekfuı harbm mütalebeleri ve millet
lerin hayatlarını müdafaa emelleri, sınırsız 
bir denizaltı emi harb ı ortadan..kaldn:il 

Eskiden bu maksat uğrunda düşman ge
mileri hedefleri olan memleketin limanları 
önünde biribirine yanaşık bir surette dizilir 
ve limanları kapamak için manialar ve mayn· 
lar kullanılırdı: şimdi de tayyarelerle de
nizaltı gemileri. bunları düşman limanla -
rından çok ırak durmak zorunda bırakmak
tadırlar. 

Nitekim İngiltere dünya harbında Al
manya'ya karşı tatbik ettiği ablokada, al
man sularına maynlar döktüğü gibi, Fele .. 
menk ithalat yollarını kontrol etti ve, İskoç~ 
yanın şimal burnundan Norveç' e doğru de .. 
nizi kapadı. Fakat, gözü pek kaptanlar bu 
ablokayı delip geçtiler. 

~~·~-1--~~~~~~ 



Anliara Bah~eli Evler Yapı 
Kooperatifinden 

Bu günlerde inşaatımız ihale olunacağ~ndan ev si~arif beyan
namelerini 12 mayıs 1936 akşamına.~dar buza~ veya bılvek~le ~r
meyen ortakların istatütümüz mucıbınce bu müddetten sonra &ıpa
riş.lerinin kabul edilmiyeceği son defa ilan olunur. 

1DARE MECLİSİ 

Elel(trik El~~iltmesi 
Havran Urayından : · 

1 - Havran kasabasının elektrik tesi!!atı Nafıa VekUctince mu· 
saddak proje ve ~artnamesi mucibince eks:ı~meve kon1?u.stur. . 

2 - Lokomobil elektrik müvetlidi tevzı tablosu. ırtıbat nakıl. 
leri, şebeke tesisatı ve bunların montajları ve sair bilcümle tefer
rüat ve malzeme kapalı zarf usulü iledir. Bedeli muhammen (28500) 
liradır. 

3 - Bu ise ait evrak şunlardır. A. Eksiltme sartna':neleri. B Mu. 
kavele projeleri. C. Fenni şartnameler. D. Proje ve planlar. E. Ke
şifname ler ve teferrüatı. • •. 

4 - İstekliler bu evrakı Havran belediyeıdnde göreceklerı gıbı, 
bedeli mukabilinde 1stanbulda, Taksimde. İstiklal apartımanında 
elektrik mühendisi Hasan Haletten alabilirler. 

5 - Eksiltme 10 Nisan 936 tarihinden itibaren 41 gi?n ol~ıp e~
siltme 20 mayıs 936 çarşamba günü saat 15 te Havran beledıye bı-
nasında yapılacaktır. . . • .. 

6 - Eksiltmeye girebilmek icin talıplerın keşıf bedellerının °t 
7,5 ğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları. veya ~490 
N. kanunu';'l tari fatr dairesinde bir banka mektubu getı.rmeleı:ı ve 
şimdiye kadar bu gibi işleri yaptrklanm ve ?u husustakı fen~ı ka:. 
~iliyetlerini gösterir vesika ibraz evlemelerı ve bunlar bir şırketı 
temsil ediyorlarsa, musaddak vekfile name ve mukayyet bulund'_lk· 
lan ticaret odası veya muhakemesinden son tarihli bir vesıka gos
terrneleri sarttır. 

7 - Teklif mektupları 5 ci maddede yazıl: saaa_!ten bir stıat evd 
belediye dairesine teslim edilecektir. Posta ıle gonaerııecek ~e~
tuplarm nihayet mezkur saate kadar gelmiş ve dış zarfının muhur 

· mumu ile kapatılmıs olması şarttır. 
8 - Teklif mektuplarının 2490 N. kanunun tıırifatına ve hi.iküm· 

lerine uygun olarak hazırlanmıs olmac;ı sarttrr. (371) 1-1556 

Ank~ara Valili~ ıd en: 
~ 

Ankara Stadyom ve yarrş alanının 2ğaçlanması için ~a. tnarne
sinde yazılı ağaç ve ağaçcrklarrn tedarikit dikilmesi, ve bakımına 
ait işler 25 Mayıs 935 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi en

. cümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeğe 
konmuştur. Keşif bedeli (55) bin liradan iıJ:arettir. 

Muvakkat teminat 4 bin liradır. 
Bu işe ait fenni şartname hususi ve umumi şartname ile plan 

275 kuruş tnukabilinde vitayet hususi muhasebe müdürlilğünden 
alınır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ticaret odası vesikası muvakkat 
teminat mektup veya makbıızu ve Ankara valiliğinden bu işe ait 
olmak üzere alacaklarr fenni ehliyet vesikalarile birlikte ihale gü
nü saat 14 de kadar vilayet daiıni enciimcn reialiğ:ine tevdi etme-
leri lazımdır. (966) ı-1769 

İnhisarlar Ankara 
Başmüdürlüğün.d~ıı : 

Ankara • Kızılcahamam dolu tütün, içki sandıklarile ispirto bi
d1Jnl~rınrn gidip gelme işi açık e~iltm~ye konulmuştur. Bi~ yıllık 
ht~tnıa bedeli (500) lira tahmin cdilmlştir. Bu ta~nna i1i 1 Haziran 
936 ~Üi"'ünden 31 Mayıs 931 gününe kadardır. 
.. Açtk eksiltme 20 Mayıs çarşamba günü saat (15) de Bai111Üdtir

llikle Kı~ılcahamaın Memurluğunda olacaktır. 
İsteklilerin şeraiti anlamak için Başmüdürlüiümiiu veya Kızıl-

caharr.ama müraca.atlan. (975) 1-1785 

Açık eksiltme suretile münakasa ilanı: 

Şarki l(araağaç Şarbayhğın~iin : 
1 - Tanzim edilmiş olan harita ahm~ ha.ltkınd~tti ta:fünatname. 

ve. merbutU f~nnl §artfi~ alıltamına uygıtn Glmak i\e:e~ Şarki Ka .. 
tııağaç Kasaban11inı n111~tazam h~ri.ta~ı ;vaphnlacaktır, 

2 - Kasabanın ~krıhtn genttlığı (80) .hektardır. 
3 - Beher hektar için muhammen bedeli (25) liradır. 
4= Münakasa müddeti 2 Mayıs 93'6 tarihinden itfl)a~n 18 Mayıs 

• 19315 tarihine müsadif pazartesi güni.i llaat 14.30 a kadar olfüak üzere. 
onbe~ güfülür. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 150 liradır. 
6 - 2490 numaralı kanun hükümleri dahilınde münakasaya isti· 

rak etmek istiyen talipl rin. simdi~ kadar bu gıbi is'eri muvaffa~kı
yetle basarmış olduk1arma ve yapmış bulundukları şehir veyi! kasaba 
haritalarının ait oldukları makamlar taraftndan tasdik edilmiş bu· 
lunduğuna dair resmi vescıik ibra?. etmeleri sarttrr. 

7 - Bu b<:.pta daha f a t:ıf'si ~t almak, l~arita alımı talimatna
mesi ve fenni şartnamr ile münakasa şartn m sini ve mukvc'e su
retini ve bundan baska Be'ediyece tanziı:n ett"rllmiş muntazam ka
saba huclut kanav;nnr görmek istiycnlerin şarbaylığa mürncaatlarr 
ilan olunur. (1014) 1-1884 

l\~ürettib ve ~akineci i.st· yort·m: 
Göstereceğ i liyakata göre ücreti takdir edilecek. f .,tPl.;Jilerin Sü-

mer Basım.evine miiracaatlarr. · l-1893 

An ara Jand· rma Genci l(omu. 
ta ı ıit Satıııalnıa i(oınisyonuııdan: 

Teahhüdünü yapamıyan müteahhit nam ve hesabına 1448 Jjralık 
ve on b~s çe it yemek takımı (Tabak Surahi, Bardak, Çatal Kaşık, 
Peçe ve saire) 23. 5. 936 cumartesi günü saat on birde pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Her çeşide biçilen fiat ve gerek olan bilgiler parasız Komisyon_ 
d~ alınabilecek şartl'1amede yaeılıdır. Pazarlrğa karrşmak istiyen
lerıl'l 108 li.ra 60 kuruşluk teminat makbuzlariyle pazarlık saatinde 
komi<>yona baş varmalan. (977) 1-1796 

ULUS . . !:AiFA 7 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

iL.AN 
l j =ımuıuıııııı'.1'.ııııııııııııııııııııııııııuıuıııuıııııııııııııı~uııııı'.1'.ııııııı~ı~ııııııı ~ = Turkkusunun Inonu ~ = _.. -

1 - İstanbul kumandanlığı birlikleri ihtiyacı için '330000" kilo 
arpa veya yulaftan ucuz fiat teklif edilen 18.5.936 pazartesi günü 
aaat 15 de kapalı zarf usuli ile alınacak muhammen tutarı 14025 yu
lafın 15675 liradır. İlk teminatı yulafın 117~ arpanın 1053 lira, $3rt
name11i cumartesi günlerinden maada her gün öğleden evel k'>mis
yonumuzda ~örülebilir. lateklilerin ilk teminat makbuz ve mek~up· 
lan ile 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vazıh vl!5Cik· 
le birlikte ihalenin vakti muayyeninden en az bir saat evd!ne kadar 
teklif mektuplarım Fındıklıdaki komutanlık artırm:ı eksiltm~ ko· 
misyonuna vermeleri. (956) 1-1756 

İLAN 
Çerkez köyünde yaptırılacak komisyonumuzda görülebilir. !s

olan paviyon ihalesi 14 mayıs teklilerin ilk teminat makbuz ve-
936 per~embe günü saat on beş- ya mektublariyle 2490 numarah 
te kapalı zarf usuliyle yapıta~ kar: unun. 2. 3. üncü mad?elerin
caktır. Muhammen bedeli keşfi dekı vesaıkle beraber teklif mek-
36611 lira 25 kuruştur. İlk temi- tubları~ı belli gün .ve ihaleden 
natı 2746 liradı.r. Şartnamesi en az hır saat evelıne kadar İs-
250 kuruş mukabilinde verile· tanbul Fmdıklı~aki Komutanlık 
ceği gibi cumartesi günlerin satın alma komısyonuna verme-
den maada her gün öğleden eve! Ieri (915) 1-1647 

İLAN 
Çatalca müstahkem mevki komutanlığı eratının bir senelik ihti· 

yacları olan 50000 kilo sığır ve 7000 kilo koyun eti kapalı zarf usu
li ile 22 mayıs 936 cuma giinü saat onbeste eksiltmesi yapılacaktır. 
Muhammen tutarı srğır etinin 15516 koyun etinin 2811 lira 20 ku
ruştur. İlk teminatları sığır etinin 1172 koyun etinin 211 liradır. 
Şartnamesi cumartesi günlerinden maada her gün öğleden evel ko
misyonumuzda görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektuoları ile 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle beraber teklif mektuplarını belli günde 
ihaleden en az bir saat eveline k::ırhr Fındıklıdaki satm alma komis-
yonuna vermeleri. (<180) 1-180/\ 

İLAN 

1 - Genel kurmay daire müdüriyetinde mevcud hayvanlar için 
25.875 kilo biçilmiş arpa yeşili ve yahud yeşil çayır 13-5~936 tari
hine müsadif pazartesi günü saat on beşte açık eksiltme usulü ile 
alınacaktır. 

2 - Münakasaya konulan çayırın tııtarı 517 lira SO kuruş olup 
muvakkat teminatı 39 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonumuzda görüliir. 
4 - Eksiltme Ankara levazım amirliği satın alma komisyonun· 

da yapılacaktır. 
5 - Münakasaya iştirak edeceklerin teminatı muvakkate mak_ 

bu::rlcırı ile belli gün ve saatte komisyonumuza müracaatları. (918) 
1-1651 

İLAN 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı olan 38900 kilo sade yağı kapalr 

zarf usuli ile alınacaktır. 
2 - Münakasası 28-5-935 perşembe günü saat onbeşte yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 33065 lira olup muvakkat teminatı 

2520 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklile
rin 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü maddelerinde yazdı vesikalarla 
teminatı muvakkate makbuz veya banka mektupları ile ihale tari· 
hinden bir saat evel teklif mektuplarım Bornuvada.ki askeri satın 
alma komisyonuna vermderL (1018) 1-1887 

. İLAN 

1 - Tekirdağında teslim şartile "125000" ve Malkarada teslim 
şartile "70000h kilo sığır eti kapalı ~arf usuli ile münakasaya ko· 
nulmuştur. Tekirdağ sığır etinin beher kilosunun muhammen bede
li 25 kur~ ve Malkanının ınulıammen 'bedeli 25 kuruş 75 sa1'timdrr. 
Tekirdağmın muvakkat teminatı 2343 lira 75 kuruş ve Malkaranın 
muvakkat teminatı 1338 lira 75 kuruştur. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Levazım Amirlikleri satın 
alma komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - İhalesi 27 may.uı 936 çarşamba günü aaat "onaltı., ve t,onyedi" 
Otll%dadır. 

4 - Teklif mektupları ihale saatmdan bir saat evel komisyon 
başkanlığına verilecektir. 

5 - Eksiltr.nıeye ~recekler 2490 s•yılı kanunuıa üçüncü madde
sindeki belgeleri birlikte bulundurrnaja mecburdurlar. 

(1019) 1--1888 

İLAN 

l - Çorluda 300 yataklı bir insan hastanesi yaptadacaktır. Bu 
hastahanenin keşif ~deli 484716 lira 85 kuruştur. Muvakkat temi· 
nat aJtse:ıi 29139 lit:adrr. . . 

2 - İhaleıli kapalr zarl usulı ıle 25 mayıs 936 pa.ıartesi günU 5a• 

at on altıda Çorlu kolordu satnt al~a komisyonunda yaprlacaktır. 
Bu işe ait husust fenni şartnam1t keşıf ve projeler 24 lira 25 kuruş 
mukabilinde Çorlu kor satm al~ komisyonu tarafından isteklilere 
verilir. İhaleye iştirak edeceklerın 2490 sayılı kanunda istenilen ve-
saiki g-österebilecekludir. . . 

3 - 250000 lir:ılık. ~~t ışltruıde bulunduklarını tevaiki ıart· 
1

' trr. Bu vesaikin istihsali içinde ih~ledeo sekiz gün eve] aahibi sa-
• Jahiyet makamlara müracaat edebıl~ceklerdir. Bu işe ait keşif ve 
şartnameleri almak istiyeı\ler her gun Cottl\ kor satın alma Komis· 

,. yoı:ıuna müracaat edebilirler. İhaleye iştirak edcı:eklerin yukarda 
yazılı belli gün ve. .a.atteıı en :ı:a hır saat evel Çorlu kolordu satın 
alma komisyonuna müracaatları. (1015) 1--1885 

İLAN 
1 - İstanbul komutanlığr bi:likl_e:i senelik ihtiyacı mevsiminde 

mukaveleye bağlanmak üzere. ş~~~lık ihtyacı bulunan 39040 kilo 
sığır eti 25 mayrs 936 pazarteSt ~ınu sa~.t onbeş buçukta kapalr zarf 
usufö ile alınacaktır. ~na'!1e~ı her g_un <Öğtetlen nrel komisyonu
mıazrla görülebilir. İsteklılenn ılk te.:-ıınat makbuz veya mektupla
rı ile 2490 nıı.marnlı kamınun 2.~. ~cu maddelerinde y~ılr vesaikle 
beraber 'teklif mektuplarını bcllı gunde ihaleden en az bir saat evel 
Fındıklıdaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1016) 1--1886 

Ank.ara 1 aliliğindeıı : 
Necati brv cadriesinôe hususi idareye ait cfükkanlann ön ve ar

kaların<l.a yapılacak kanalizasyon inşa.tı açı~ 'Cksiltmc:;,.e konu!mu -
tın. 

Keşif be<leli 91 ı lira 32 k ru~tur. 
İhale 28 Mayıs 936 perşembe günü s~t .ıl5 de vilayet daimi encü-

meninde yapılacaktır. . 
İhaleye girmek istiycnler 68 lıra 35 kuruşluk muvakkat teminat 

venneğe mecburdur. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin hususi muhasebe direktörlüğü-

ne müracaatlan ilan olunur. (1002) 1-18'75 

Harita Genel Direktörl~Oünden : 
1 - Harita Genel Direktörlüğü kartoğraf şubesi için bir Harta 

yazı ustırsı ve bir kaç Harta ressamı (Kartoğuf) imtihl'l'l1a alına
oaktır. Talihlerin bu husustaki ~raiti anlaına..k üure :Ankarada Ce
becide Harita Genel Direktörlük kuto.ğr.af şu~~ llMl.rac.aat et-
meleri. (1020) 1-1890 

:kampına talebe yazılıyo~ 1 
~ $ = = ~ Türkkuşunun İnönü kampına iştirak ~ - -
~ etmek üzere Ankarada açılacak iptidai' ~ 
1 kurslara girecek uçucu üyelerin kaydı- ~ 
;; na başlanmıştır. Dersler Serğievi önün-~ 
~ deki sahada olacaktır. s - -- -- -
~ İstekliler hergün sabah saat dokuz- 3 - -- -- -
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D. D. YOLLARJ VE LlMANLARI UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İT.AN 
1 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminat mikdarları ve eksiltme 
saatleri aşada yazılr malzeme 11 Haziran 1935 persembe günü kapalı 
zarf usulü ile An~arada idare binasında satın aJmacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvkkat teminatları ile tekliflerini 
ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün sırasiyle saat 14 • 14t30 
ve 15 de komisyon Reisliğine vermeleri lazıınclrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dair~inden ve 
Haydarpaşada tesellüm 'l'e sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(1009) 

Cimi 
1 - Galvanize oluklu saç 
2 - Galvanize saç 
3 - Teneke _levha 

Muhammen 

bedeli 

5808 Hra 
5940 ,. 

540 it 

tLAlı 
ı. 6. 936 tarihinden itibaren: 

Muvakkat 
teminatı 

510,60 lira 
445,SO ,. 

40,50 •• 

eksiltme 
saati 

ıs 

15,30 ' 
16 

1 -1878 
1'-- • • 

1 - Kok kömürü, pancar, kereste ve küspe nakliyatında bir va
gon için aranılacak asgari hamule, verilecek vagonun 2/3 si olacaktır1 

2 - (Paçavra, kemik, boynuz, hayvan gübreleri i1h .•. ) gibi deier• 
sfa: maddelere yeniden tenzilat yapılmıştrr. 

Tenzilata dahil maddeler ve tenzilatlı ücretler hakkında tafsi·, 
lat için iıtasyonlara müracat edilmelidir. (1011) 1-1879 

İktisat Vekaleti 

Türkofis Başkanlı .ğından : 
-· 

1 -- 1 Haziran 1936 ila 31 Mayıs 1937 tarihleri arasında Türk· 
ofisçe A.ok.Uada Çıkarılacak Türkçe ve Fransızca bülteD.lerin bas• 
tırrlmas1 açık eksiltme ile ihaleye konulmuştur. 

· 2 - Türkçe bültenler on ~ günde, Framaca bültenler ise ay· 
da bfr defa çıkarılacaktır. 

3 - İhale 28 Mayıs 936 tarihine tesadüf eden perşembe gilntı sa• 
at üç~ A.nk.arada İktısat Vekaleti Türk:ofi'S dairesinde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 1 

4 - Fazla tafsilat almak ve fenni şartnaı:p.eyi görmek istiyenle· 
rin Türkofis Merke:z Müdürlüğüne aıüracaatlarL (1025) 1-1891. 

JV... -·-
--t . 

H'.tA 
Kuru~_ o~ 1u ıı-. 



Milli Müdafaa 1 

Vekaletinden : 
Cumhuriyet kara ve deniz ordusunda kullanılmak Uzere 1455 

aayılı askeri memurlar kanununa ve buna ait talimatı hükümlerine 
:uygun olarak aşağıdaki şartlarla yedinci sınıf (Askeri bareme gö
re 30 lira maaşı asli) Askeri adli bakim alınacaktır. 
· 1 - Hukuk mektebini en aşağı eyi derecede bitirmiş olmak. 

2 - İhtiyat zabiti olmak. 
3 - 35 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Başkasına geçer hastalrğı ve vazifesini gereği gibi yapmağa 

mani olabilecek vücut ve akılca bir arızası bulunmamak. Tam te· 
tekkülath bir askeri hastanede muayene ettirilecektir. 

5 - Yabancı ile evli olmamak. 
6 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette bir .. cü

rttmden dolayı üç ay veya dahıı ı:ivade hapse mahkfun veya böyle 
bir suçtan takip altında bulunmamak. 

' 7 - Sarhoşluk kumarbar.hğı adet etmiş kumar oynatmış ahlak 
n sairece Hakimliğe varamıyacak bir hal ile dile geçmiş olmamak. 
ve bunları oolis tahkikatite tevsik etmek. 

8 - Nüfus kağıdı aurl!ti ihtiyat zabit terhis tezkeresi .. 
9 - niolomanın tasrlikli sureti muhtasar hal tercümesı. 
10 - Bu ~artlar ıfahilinne istı•klilerin vesikalarile dörde~. ~?et 

de fotoğraflarile birlikte bir isti<J.a He en gec 15 ~ayıs 936 .gunu~.e 
kadar en yakın ask,.ri komutanlıklara veya askerlık şubelerıne mu-
racaat etmeleri. (884) 1-1575 

Gedikpaşa tst, uln: l Jandarma 
Satınalma lr omisyonundan: 

Jandarma Dikim evinde yapılacak fanila ve _çoraP. için kul_la~ı}~ 
tnak üzere beş bin kilo yün fanila ve altı bin kılo yun çora~ ıplı~ı 
ile dört bin beş yüz kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarf ek.~ıl.~mesı· 
ne konmus ve eksiltmenin 19 Mayıs 936 günlemeç salı gunu saat 
onbeşte y~pılması mukarrer bulunmuştur. Bunla~m. tas~rl~nan ?e· 
dellerile ilk güvenmeleri asağıda yazılıdır. ı:eJ?sını? ?ır ~steklıye 
ihalesi caiz olduğu gibi fanila ve çorap yüz ıphkl~rımn ~ır ve pa
muk çoıap ipliğinin bir istekliye ihalesi dahi caiz~ır. Eksıltme Ge
dikpaşada Jandarma Dikimevi binası içindeki k~~ısyonum.uzda ya
pılacaktır. Şart kağıdı onaltı kuruş bedel mukabılınd~ k.omısr.ondan 
her gün alınabilir. İsteklilerin istiyecekleri kaleme aıt ılk guvenme 
malsandığı makbuzunu veya muteber banka kefalet mektu~nu ve 
artırma ve eksiltme kanununda ve şart kağıdında yazılı saır belge
leri de havi teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evveli
ne kadar komisvonda bulunmaları. (2284) 
tik güvenme Tasarlanan bedel AlınaGak mikdar 

Lira K. Lira K. Kilo G. 
900 00 12.000 00 5,000 00 Fanila yün ipliği 

990 00 13.GOO 00 6.000 00 Çorap ,, 
421 88 S625 00 4.500 00 ,. pamuk " 

2311 88 30825 00 
1-1765 

Emlak ve Eytam Ban kasından: 

KIR.ALIK AP ARTMAN 
DAiRELERi 

Işıklar candesinde ltain ve Bankamıza ait Turhanbey apartıma
nında Su. Elektrik ve Havagazı tesisatını havi 10, 12, 13 numaralı 
daireler açık artırma ile kiraya verilecektir. 

10 numaralı daire: Bes oda, bir hala, Matbah ve bir banyo 
12 ,, " : ıttÇ oda ,, ,. ., 
13 ., .. : Be, ,, ,, ,, ,, ibarettir 
İhaleleri 18. 5. 1936 pazartesi günü saat onbirde Bankamızda ya

pılacaktır. Bunlardan 10 ve 13 numaralı daireler, ihaleyi müteakip 
ve 12 numaralı dairede 1 Haziran 1936 dan itibaren yeni kiracısına 
teslim olunacaktır. 

Açık artırmaya: 10. 1ı daire için 75 yetmiş beş lira 
: 12 .., .. ,, 50 Elli lira 
: 13 .. ., 30 otuz lira 

Depozito parasile iştirak edilecektir. 
İstekli olanların ihale ~nüne kadar depozitolarile birlikte ban

kamız muamelat rrüdürlü(rüne ve daireyi görmek için de Apartıman 
kanrcrsrna miir~r;>t1nrı. (971) 1-17QS 

İktisat V el{aletinden: 
1- İktısat Vekaleti te kilıitr için yüksek ücretli 6 memur, 10 

mühendis vüksek ücretli 1 isteno - sekreter ve 10 daktilo alınacak
tır. t) cre;ıi memurlardan barem vaziyeti - müsait talipler barem 
dahilinde de alınabilir. Aşağıdaki vasıfları haiz olanların 6 numa
ralı fıkradaki vesaikle Ankara'da İktisat Vekaleti Zatişleri Müdür
dürlüğü adresine 20/ Mayis 936 tarihine kadar müracaatla.rı la
zımdır : 

2- Memurlar için : 
Ali meslek tahsilini bitirmiş. askerliğini yapmış olmak ve fran· 

sızca. arapça, frasca, ingilizce, almanca, İspanyolca, İtalyanca li
sanlarından birile konuşrnağa ve yazmağa muktedir, yaşı kı.rkı 
aşmamış olmak, Türkiye ve Avrupada ali tahsil yapmış olanlar ve 
iki ve daha ziyade; lisan bilenler tercih edilir. Bu memurlar muayyen 
ve muvaffakıyetli hizmet devresini müteakip Dış memleketlerdeki 
teşkilatımıza memur edilebileceklerdir. 

3- İsteno · Sekreterler : 
İkisi türkçe muhaberat içindir. Dördüni.in alamn.~a ve türkçe, 

birisinin fransızca ve tilrleçe, birisinin İngilizce ve turkçe okuyup 
hatasız yazmağa vakıf bulunmaları şarttır. 

Yüksek tahsili olanlar ve birden fazla dil bilenler tercih olunur. 
Bay veya Bayan olabilir. Bu İsteno - sekrettrler müta~as~ıslar 
bürolarında çalıştırılacak ve muayyen ve muvaffakıyetlı hızmet 
devresini miiteakip Dış tt!9ki1atımııa memur edileceklc.rdir. 

4- Mühendisler Ölçüler, Sanayi, Maadtn ve .f!.:lektınfikasyon 
teşkilatı içindir. 

Avrupa'da tahsillerini bitirmiş olanlar yabancı dil okuyup ya
zanlar tercih olunıır 

5- Da'{tiloların iı 'Sn nic:betinde tahsilleri olmak şarttı.r. İm
tihanla almaca'{ ve ehliyetlerine göre 50 - 120 lira arasında ücret 
alabil r ce klerd i r. 
, 6- Gönderilecek t~lepname 1ere : Hüviyet varakası sureti, tahsil 
1 
ves~iki sureti. simdiye kadar ne.re 1en!e calış~ığı veya hayatı hak-
kır • •ir hulasa, hakkında referans alınabilecek en aşağı üç adres 
le f ek Hizımdır. Yüksek tahsili olmiyanlar imtihan şartını 
ka ·ı, miiracaat edebilir. (1006) 1-1865 

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

MİLLi MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANL~RI 

BİLİT• 

C.rdu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız olarak ecza sandıkları satın alı
nacaktır. Sandıkların içinde bulunacak maddelere ait listeleri al
mak ve fazla malOmat edinmek istiyenlerin Ankarada Milli Müda-.. 
faa VeHleti 11hhat işleri dairesine, İstanbulda Komutanlık sıhhi fi
at tahmin komisyonu reisliğine başvurmaları lazrmrlır. 

Bu if için olan hususi vasıflariyle birlikte fiatı da gösterir tek
liflerin ve nümunelerin mayıs 1936 sonuna kadar Milli Müdafaa 
Vekaleti Sıhhat İşleri dairesine gönderilmesi. (527) 1-89S 

1 ANKARA BELEDiYE RElSLIGl lLANLARI 1 
İLAN 

1 - Belediye levazım ve fen işleri ambarlarında mevcud ( 133) 
kalem muhtelif cinste hurda malzeme açık artrrma ile satılacaktır. 

2 - İhale 15 - 5 • 936 cuma günü sabah saat onda başlıyacaktır. 
3 - İsteklilerin mezkur gün ve saatte İtfaiye meydanında eı:ki 

gazhane ve şimdi belediye levazım ambarında bulunacak memuru
muza müracaatları. 

4 = Fen direktörlüğüne aid (19) kalem malzeme de aynı gün 
saat on be-;te Bendderesindeki ambarda satılacaktır. (937) 1-1692 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankara belediye bahçeler müdürlüğünde bahcivan ve ince suda 
arabacı Ahmedin evinde kozanlı Abdülaziz oğlu Ziya. 

Ankaranın Samanpazarında yağcılar sokağında 26 sayılı evde 
karınız Emine tarafından aleyhinize açılan bosanma davasının du
rusması sonunda: 15-7-935 tarihinde karınız Eminenin evine gel
meniz için ihtarınıza karar verilmiş ve verilen müddet zarfında evi
ne gelmediğinizden mahkemece kanunu medeninin 132 inci maddesi 
mucibince boşanmanıza ve 142 inci maddesi mucibince bir sene müd
detle yeniden evlenmemenize 13-3-936 gününde temyiz yolu açık ol
mak üzere karar verilmiştir. İşbu karara bir diyeceğiniz varsa tari
hi ilandan itibaren on beş gün zarfında temyiz yoliyle Ankara Asli
ye·birinci hLı'·••'· mahkemesine müracaat etmenİ7 lüzumu ilan olu. 
nur. (1013) 1-1883 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Samanpazarı semtinde İstiklal mahallesin
de Çay kum sokağında 10 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasın
dan olup Ankarada İstasyon 35 numaralı mahalli ikametgahı ticari 
ittihaz ederek tarihindenberi zahire tiftik malzemesi inşaiye tica
retiyle iştigal eden ve Ticaret odasının 121 sicil numarasında mu
kayye bulunan Mahmudun unvanı ticareti Mahmut Kara Eğe oğlu 
olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanu
mınun 42 inci maddesi mucibince dairece 11-5-936 tarihinde tescil 
edi 1di~i ilan olunur. 1-1889 ------

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUÖUNDAN: 

Ankara vilayetinde Karaoğlan semtinde Anafartalar mahalle
sinde Altıntaş sokağında 6 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasın
dan olup Ankarada Karaoğlan semtinde 6 numaralı mahalli ikamet
gahı ticari ittihaz ederek tarihindenberi Şapkacılık "Modistlik'' ti
caretiyle iştigal eden ve Ticaret Odasının 1512 sicil numarasında 
mukayyet bulunan Afifenin unvanı ticareti Afife Eceyit olarak tes
cil -edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 in
ci maddesi mucibince dairece 6. 5. 936 tarihinde tescil edildiği ilan 
olunur. 1-1882 

NAS1~1lAC1 
KANZUK 

En l"Sk! nasırlan bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumf deposu: İngiliz Kan· 
ıuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessir bir nasır 

ilacıdır. 

111.11a.mı~a~raıaımemr.ııram~r.ıra 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara Doğum ve Cocuk 

Bakımvei çocuk 
mütehaınıı 

i Adliye Sarayı caddesi, Altan 
sokak Ortaç apartımanı 

Telefon: 3951 

Kiralık oda 
Ayle yanında, möble, kon

forlu. Yenişehir, İkinci durak, 
Tuna Cad. Yiğitkoşun sokağı 
No. 15 1-1809 

150 kuruşa m.2 

satılık arsa 
Bakanlıklara ve istasyona ya

kın havadar mevkide 2908 m2 ar
sa satılıktır. 

İstekliler: 3614 telefonda 
Nirar.i Şı.:ncanı aramaları 

1-1819 

Satılık Arsalar 
Yenişehirde Selanik cadde

sinin Kızıl Irmak sokağına bir
leşen bir noktasında altışar yüz 
küsur metrelik iki arsa satılık
tır. Telefon: 2062 ye müracaat. 

1-1863 

iş arıyor 
Bir alman Bayan aile yanın. 

da mürebbiyelik yapmak ve piya
no dersi vermek üzere iş arıyor. 
Mektupla Basımevimize L. P. 
rumzu-ıa bildi.meleri. 1-1849 

Sa tılıl{ arsalar 
Üç katlı bina inşasına müsait 

muhtelif boy satılık arsalar. 
Mürc. M. M. caddesi. No. 20 

Tel: 2395 
1-1841 

Kapalı zarf usulile eksiltme iJ an!': 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Safranbolu civarında Karabükde yapılacak 
bir adet işçi evi inşaatı vahidi fiat esasile eksiltmeye 
çıkarılmıttır. Tahmin edilen inp.at bedeli 10349 lira 
46 kuruştw·. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme ~artnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Fenni şartname, 
D) Keşif hülasası, tı 
E) Plan. el 

B 
lkstAeyenler bu evrakı bir lira mu!cabilinde Sümer ~!it 

an nkara şubesinden satın alabilirler. 
3 - Eksiltme, 29 mayıs 1936 cuma günü saat on

bet buçukta Ankarada Ziraat Bankası binasında Sü 
mer Bank Umumi Müdürlüğündeki Komisyonda yapı- l!f 
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - İsteklilerin 777 lirahk teminat vermesi lazım 

drr. 
6 - Teklif mektupları, yukarıda yazılı gün ve sa 

attan bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Mü 
dürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet ihale ~ 
saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın fen- ~ 
ni şekilde kapatılmış bulunması şarttır. 1-1892 ~ 

•rıTıTıTıTıtıTıTıtıTıtıT.Lf.&.TLTLf•T.l#r:t:TL& :ı: :ı: T T nil 

Eskişehiı· Belediyesin{leıı : 
Mezbahada kesilecek hayvanatın kesim ve nakliyesi 1-6-936 dan 

başla~ak üzere bir sene müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
halesı 22-5-936 cuma günü saat onbeşte Belediye dairesinde yapı· 
lacaktır. Bu işi üzerine almak istiyenler teminatları ile beraber o 
günü bura.da hazır bulunmalıdırlar. Fazla bilgi edinmek istiyenler 
şartnameyı her zaman Belediyede veya Münadide görebilirler. 

(1012) 1~1880 
______________________________ ;....__ 

Hususi inareye ait Necati bey caddesindeki dükkanların çocuk 
sarayı caddesinde mevcut nükkan ve hane ve sair akaratın Haziran 
936 iptidasından Mayıs 937 sonuna kadar bir senelik icarları açık 
artırmaya Ç!karılmıştır. 

İhale 28 Mayıs 936 perşembe günü saat ıs de vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

İstekJiler şartnamelerinde yazılı bedelin % 7 buçuğu nisbetinde 
muvakkat teminat vermeğe mecburdur. 

Şartnameyi görmek, fazla izahat almak istiyenlerin hususi mu-
hasebe direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (1001) 1-1877 , 

Nafıa Bakaıılı~rından 
Vekaletçe müteahhitlere verilecek ehliyet vesikası hakkındaki 

talimatname resmi gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 3297 sayılı nüsha
sında neşredilmiştir. 

Alakadaranın şimdiden ait olduğu dairelere müracaatla beyan-
name almaları. (1005) 1-1876 

Bolvadin Şarhaylığından : 
Bolvadın ilçesinin hali hazır haritasının alınması evelce eksilt

meye konulmuş ise de talibi tarafından yapılan eksiltme haddi la
yık görülmediğinden on gün müddetle uzatılmıştır. 

1 - İmar dahiline girecek sahanın mikdarı takriben (200) hek
tardır. 

2 - Beher hektarı muhammen olarak (25) lira üzerinden (5000) 
lira bedeli keşiflidir. 

3 - Haritanın alınma şeraiti bayındırlık bakanlığınca hazırla
nan şartnameye uygun olacaktır. 

4 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf usulü iledir. 
5 - İhaleden 15 gün sonra müteahhit faaliyete başlıyacaktır~ 

Haritanın ihaleden itibaren asgari bir, azami bir buçuk senede ik• 
mali şarttır. 

6 - Eksiltme 21 mayıs 936 perşembe günü saat 15 de Bolvadın 
belediye encümenince yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için 21 mayıs 936 perşembe günü ...., 
at ıs e kadar muvakkat teminat olarak (375) lira veya banka mek
tubunu ve ehliyetnamesini Bolvadın şarbaylığına tevdi etmeleri 
sarttır. 

8 - Haritanın tanzim ve ikmali azami bir buçuk sene olarak ten
sip edilmişse de talipler arasında daha kısa bir zamanda ikmalini 
teahhüt edecek olan müteahhit tercih olunur. 1-1881 

Karacabey Meriııos yetiştirnıe 
Çiftliği l\lüdürlüğünden : 

Karacabey harasında müteşekkil Merinos yetiştirme çiftliği hay
vanları yem ihtiyacı olan üç yüz bin kilo yulaf kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. Eksiltme yeri Hara Merkezidir. Eksiltme gü
nü 16 - mayıs • 936 cumartesi günü saat on beştedir. 

Muvakkat teminat olarak bin yüz elli lira alınaaktır. Muham
men kıymet olarak behçr kjlosuna beş kuruş kıymet takdir edilmiş· 
tir. Taliplerin eksiltme günü teminat ve vesikalariyle birlikte bu-
lunmaları ilan olunur. (922) 1-1734 

ı Heı gün üçten sonra hasta· ~ 
1 larrnı kabul eder. ,~ 

f YENi J SİNEMALAR (KULÜP] 
imtiyaz ıabibi ve BatmU· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Netriyatı ldut. 
eden Yazı itleri Müdürü 
Nasuhı BAYDAR 

Çankırı caddesi ciuarınd,. 
Ulu• Banmeuintl• ba .. lmıflır 

BUGÜN BUGECE 

BARl(ARQL 
Gustav Froelich - Lyda Barova 

Venedikte gece alemi, Gondol sa
faları ve evli b:r kadının a,kı bu 

filimde büyük bir canlılıkla 
göaterilmi,tir. 

BUGÜN BUGECE 

DEFİNE KORSANLARI 

RICHARD T ALMADGE 

Sirkat ve takip .. Heyecanlı 
macera filmi 


