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Dünlrii Myurtıma 6İUirdi.ii· 
mia wi6i, #tava ,.1tidlerimisi anif 
töreni 6qift ..at 11 ıle Ulu 
me)ldaıuncla ~hr. 

T örerw, atılacak topla 6,,,ıa
nacalr oe top •a duyalar tla70l
mcu tören yerindelıi .....Alar-
1. rumi JIClpdardalri IHqralılar 
~JICI indirilecelı, ltom..._lar 
laralından ( dilrlrot) lrantanda
• oenı.c.lr, J'Gl'Uft flalrilra müd
detle .. (rolaat) lr......atlaaına 

""""" bütün pııme .,. fClfD'IO 
OfUıtalarile luıllı, •7P 11ö.t.n.i 
anaında lnılanflalrl..a ,,erde 
ılmocalardır. Töreıule Hava 
Mii.tepırlıiı, HtıH ICanınuı An
kara ıa6ea ve C. H. P. adına bi-
rer laotip ıöyleo IHlrecelrferdir. 
Bundan aonra mı.sıktı ha.sin 6ir 
marı çalacak oe 6ir man11a aa· 
ker üç el aelam atııı yapacaktır. 
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8Qfbetke 

MALiYE TF~KILAT KANUNU 

KemalONAL 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
.'!lll"IÇ a s 

ÖVR GAZETESİNE BAKILIRSA: 

İtalya, Milletler Cemiyetinden 
çekilmiye hazırlanırken başka· 
larını da peşinden sürükli)recek 

Paris, 14 (A. 
A.) - Övr gaze-

• 
tesi yaztyor : 

ltılya, tim -
eli Cenevre'de 
hummalı b i r 
tarada uğraş • 
maktadır. Bu fa· 
aliyetin gayesi, 
ı 5 haziranda 
secrt tedbirlerin 
kaldırılması hu- .. 
WIUllda bir an-
laınla olmadığı B. Aloizi 
takdirde İtalya ile beraber milletler ce
miyetinden çıkmağa Avusturya, Maca
ristan, İsviçre, Arnavudluğu ve ihtimal 
dal'ia bir tak•m milletleri inandırmak· 

tır. 

Aynı gazetenin öğrendiğine göre f. 
talyantn Bertin elçisi B. Attoliko. dün 
B. fon Noyrat'ı ziyaret ed .. rek Habcşis
tan'rn İtalya tarafından ilhl\k editmif 
olduğ.ı.ınu bildirmiş ve aV\'' 71'ml\nda bu 
ilhakı tantdı ih takrlirde ft~ lvanın Av
rupaya \f1\İteı- llilt alfl"ı>n i.stekleriJ'e yar
dım edere~ini 'lÖvlemictir. 

ROYTERIN BiR 

HABF.RINF. GÖRE: ... .. ,. 
Gore şehrinde yeni 
bir habeş hükümeti 

teşekkül etti 
Londra, 14 (A.A.) - Kartumdan 

Royter Ajansına gelen bir habc:-e fd
re, garbi Habeşiştanın merkezi olan, A. 
disababanın 350 kilometre uzağında bu
lunan Gore şehrinde yeni bir habeş hü· 
kümeti kurulmuş ve ite başlamıştır. Ne
güsün hareketinden sonra, bazı bakan· 
lar devlet dosyalarını alarak Goreye 
gitmi§Jerdir. Bu şehrin halkı dört bine 
yakındır. Garbi Habcşistandaki İngiliz 
konsolosu yüzbaşı Erskingin bir rapo. 
runa göre, bu civarda tam bir sükun 
hüküm sü.ımcktedir. 

Habeş otoriterleri, doğudan gelen 
silahlı kaçakların çıkardıkları karışık
lıkların önünü almak için sıkı tedbirler 
almıflardır. Cepheden dönen garbi lh
beşistan halkının bir kısmı tarlala.riyle 
yeniden meşgul olmıya başlamışlar4'r. 
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·---------------------------------- -
Son haberler ücüncü 

• 

sayf amızdadır 

2 
Her yenle 5 kurut 

ES 

Avusturya kabinesinde 
değişiklikler yapıldı 
Prens Starhem b"erg başbakan 
muavinliğinden uzaklaştırıldı 

Değişikliğin sebebi, başbakanla Pren& 
arasındaki a nlasmazlıktır ., 

Dış işler ve MiJli Müdafaa Bakanlıkla
rını da üzerine alan Baİbabn B. Şuşnig 

Viyana, 14 (A.A.) - B. Şuşnig, bu 
sabah saat 3.30 da kabinesinde ehemi

yetli değitiklikler yapmış olduğunu bil
dirmiştir. Mumaileyhin B. Starhem. 

berg'i ithal etmemiş olduğu üçüncü ka. 
binesi şu suretle kurulmuttur: 

B. Şuınig, B. Berger-Valdeneg'in 
uhdesinde bulunan dış işler bakanlığıhı 

kendi üzerine almakta olduğu gibi "v!l
tan severler cephesi" reisliğinde de B. 

Starhemberg'e belef olacaktır. 

Oçüncü Şuşnig kabinesinin heyeti u
mumiyeıi fudur,: 

B. Şuşnig: Başbakan, milli müdafaa 
ve dış işler bakam. 

B. Baarenfeld: Başbakan muavini ve 

iç işler bakam ... vatan severler cephesi
ne mensubdur.'' 

B • Hammerştayn: Adliye bakanı. 

"Hiristiyan sosyalist partisinden. .. 
(Sonu 6 • ·la I 

«B. Baldviıı pişıua ı 
olaG·a!, mı'?>.., 

J,ord Briverbruk bu bCl l: 1c 
altında ')·11zd jı lı:r m <11.· rleJe 
Ha~baluına şl!ldeıle (tıtıyor. 

Londra, 14 ( A. 

Kamutay, bugün cumuriyet 
maliyeıinin bünyesini oldukça de
iittiren bir kanunu müzakere ede
cektir. Hükümet maliye tetkilib· 
mızın bugünkü kurulut ve iıleyif 
tartlariyle ileride almmaaı gere
ken teklini ecnebi m.ütehauıılara 
da uzun borlu tetkik ettirdikden 
sonra bSr layiha Lazırlaıiıq, ıeçen 
mayııta kamutaya vermifti. 

Roma, 14 (A.A.) - Yarı resmi mah
filler, B. Aloizinin Cenevreden ayrıl

masından sonra İtalyanın n e yapacağı 
hakkında bir şey söylememektedir. Yal
nız bu mahfillerde Cenevre kurumu ile 
her türlü iş birliğinin kesilmesi zaruri 
olduğu, çünkü milletler .cemiyetinin 
,imdiki garüşlinün itatyan göriltil ile 
taban tabana zıd olduğu söylenmekte
dir. 

«Ulus» ıın Dil Yazıları 

A.) - Gazeteler,• 
yeniden B. Bald· 
vin'e h ücum et
mektedirler. 

Deyli Ekspre- ~ 
sin sahibi Lord r. , 

lhtiaaı encümenlerinin, bu kıt 
toplanllsmda da üzerinde çabı
bkları layiha, bazı tadillerle bu
gün müzakereye konulmut bulu
nuyor. 

Yen imaliye teıkilabnda kad
rolar, sayı bakımından fazla geniı
lememekte, fakat her mevkiin aa
fihiyet ve kıymeti bir veya birkaç 
derece birden yükselmektedir. Bu 
yükaeliıi; maliye hizmetlerinin, 
aon ydl..-da devlet idaresinde ar-
tan ehemmiyetiyle mütenaıip bul
mamak mümkün değildir. 

Yunanistan da 
Umumi grev bitti ve 

sükun kuruldu 
Atina, 14 (A.A.) - Dünkü gün bü

tün Yunanistanda sükun içinde geç
miştir. Yalnız ehemiyetsiz bir iki hadi. 
se olmuştur. Umumi grev, gece yarısı 

sona ermiştir. 

'I' 

Güneş-Dil teorisine göre su meflıunılu 
k~linı~lerin analizi 

vı. 

Sümerliler de ul kelimeıini kul-
landılar. Onlarda da: 
Ul = ıu 
Ullu = ıulamak 
Uli = ıu içmek 

Yazan: H. R. TANKUT 

nilir. (Bulanık au) içindeki mad

de ile biribirine tamamiyle övüı· ı 
müı ıu demektir. 

(Sonu S. inci ıayfada) 

B iverbruk, ken. 
di gaaetesinde 
"B. B.aldvin piş
man olacak mı?., .. 
başlığı altında 

heyecanlı b i r 
makale neşretlT'i~tir: B Baldvin 

lngilterede kendilerhc scf denile

bilecek kimseler voktur. Biz liderler i

(Ya7.lsı 6. ıncı sayfada) 

demekti [ 1 ] . Sümerliler ıu karşı
lığı olarak "Bu, ıu" ve .. zu" keli
melerini kullandılar. Türkçede su 
kaynağı demek olan "Bulak" ke
limeıi bu bakımdan dik!catimizi 

F .1 L Y O S -Z O N G U 1-' D ~~ K 
çekmelidir. 

Yurd dıtı ile mübadelenin tan· 
zimi bir maliye hizmeti olmut sa
yılır· içer de iae vergi siıtemlerini, 
ıık aık deiiten ekonomik tartlara 
•üratle intibak ettirmek bir zaru
ret olduju gibi, masrafları da 
karıdı~ı~ı iyice alacağımız tart v; 
zaman ıçınde yapmak çok itinaya 
değer bir vazife olm~ştur. 

Not: Toponyıniıte'ler bu .. Bu
lak" kelimesiyle mühim bir tarih 
yolu çizebilirler. Bulak, Bulak ba
şı, savcı bulak, gibi yer adları bu 
yolun niJıengİ noktaları olur. 

Yolun Çatalağ zı kısrnı bitmek 
üzeredir· Bütün ıı olclaki on altı 

neldeıı on üçü deliıınıistir 
tü-

Bugün ve yarın için yurdun i
yice korunması, bayındırlqması; 
yurddaşların emniyet, ııhhat ve 
~~fah i~inde ileri bir hayata çabuk 
ırıtmesı, devleti, artık yıllık büd
çelerin dar yekUııu içinde bırak- • 
mamaktadır. Kami.lizm nesli iae 
ıeniı bir sağduyu içinde kazancı~ 

. ·- .~ 
~ --~~4'. . . 
- ~ -·-.::;::;="A·--~.._ - ~ -

->. ... ..... -.:-,.,..~~~-:- ·-

ve tasarrufunu ulusal faydalarm 
kaynağında toplıyor. Rejimin dev
letle halk araıında yaratbğı bu 
aüzel it ahenği maliyenin ehliyet 
ve kudretinden kuvvet almakta. 
dll'. Ve ileride daha çok ku\-vet 
alacaktır. 

Yeni maliye tqkilitında inki
li.bunızın iki hamlesini görüyo
ruz: 

Layihada genç ehliyetlerin, 
Yeni kurulan büyük vazife ve me
auliyet mevkilerine derhal geçme
leri mümkün kıhnmııtır. Bununla 

(Sona 6. ına saylaJa) 

Selinikten bir görümiş · Beyaz kule 

Atina, 14 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

24 saatlik grevin bittiğini bildiren 
gazeteler, gerek Atinada gerek viliyet
lerde hi; bi.r ehcmiyetli hidise olma
dıiını kaydediyorlar.. Gezeteler bu g
revin, devamlı tahriklere karfı hiç bir 
aempati duymıyan ve müfritlere karşı 
büyük bir müdafaa ordusu teşkil eyli. 
yen çok kuvvetli bir İ§Çi şebekesi oldu
ğunu tebarüz ettiriyorlar. Gazeteler, 
hükümetin grev devam ettiği müddetçe 
almı' olduğu tedbirleri de övmektedir
ler Bu tedbirler neticesinde grev ilk 
dakikadan itibaren muvaffakiyetsbli. 
ğe uğraın19tır. 

Bu kelimesini Türk Sümerler 
kullandılar. Türk Etiler su med
lullü kelimeleri daha ziy~ de (. + 
k) unsuru ile yaptılar. Mesela: 
"eku, aku" = içme, akugallit su 
kabı, akuttaras - su İçen, a kkusk 

bol bol su içmek [21 gibi. Bu
günkü ak'lı yer adlA.rı bize kendi
lerini iP.ha çok Eti ülkesinde tanrt
ms 1<tadırlar · 

Türk dilinde bulamak fiilinden 
' sulu bir madde ile diğer bir mad

deyi temasa getirmek kaıtedildrği 
gibi Bulamaç kelimesiyle de ıulu 
fakat tuJU ile tamanıiyle imtizaç 
etmiş bir nesne ifade edilmek iste-

[1] Hilaire de Barenton. L'ori
gine des langues. des religions er 
des peuples. 

[2] Delaporte .. T~xtes Hittites 
ve Sturewant. Hıttıte - Glossary. 

........ ·······•········································· . . 
: Bugun·· : i ! 
ı ı 

~ tnkılih Dersi ~ . . . . 
l
i Prof. Yusuf Kemal taraf mdan 1 

verilecektir. ! . . . ........................................................ : 

Filvos • Zongul
dak arasındaki de·• 
miryolu döşenmesi 
büyük bir faaliyet
le ilerlemektedir. 
Hattın ÇataJa(;-zına 

kadar olan kısmı 

bitmek üzeredir. U· 
facık bir köv olan 
burada 42 parçaya 
yakın büyük ve mo
dern yapılar kurul- t 
muş ve şirin bir ka
saba haline gelmiş
tir. 

Zonguldak kıs

mının dağlık ve 
urp araziden mü
tetekkil olmasın • 
dan yolun büyük 
bir kısmında açı

lan tünellerin sayı
•• 16 dır. Bunlar
dan l3 il delinmiş
tir. Zonguldak is
tasyonundaki tüne
lin uzunluğu 1500 • metredir.. af: 

Bir çok köprü. :..>>k.~~ii;;i~.~::;•• 

.. 

ler de yapılmıştır. ili. J1!f, 

Üzülmez deresi ü • Çatal ağzı ile Zonguldak arasrndaki 
(Sonu 5. İnci ıaylcu:la) 16 numaralı tünelin ağZJ 

ı 

' 



SAYEA2 ULUS 

K.iiy için tetkikler: 5 

AVRUPANIN EKO_ OMIK TABttYETI 
Avrupanın (1) Avrupa dışı memle

ktelece göndereceği yiyec:ıek ve İflire

ceie pvenuek. köy mahsulleri yetiş
tirmekten vaz geçişinin "yani köyü tas
fiyesinin.. rakamlarla tesbiti fÖyle
. dir (2): 

Seneler ltöy % ,ehir % 

lNGİLTERE VE GAL 

1871 

1901 
1911 

1921 

nufıısu 

7998950 35 
7469488 23 
7907556 22 

7850857 21 

FRANSA 

nufusu 
14713316 65 
250S835S 77 
28162936 78 
30034385 79 

1872 24868022 69 11234899 31 

1901 
1911 

1921 

1870 

1900 
1910 
1920 

1870 
1901 

1911 
1921 

1780 

1900 
1910 

1920 

1870 

1900 

1910 
1920 

iM 

ı• 
UOI 

ıno 

1876 

1900 

1910 

1920 

23047550 59 

22090520 56 

21004260 54 

ısvtçRE 

1599181 60 

1569787 47 
1530268 4~ 

1521744 39 

15957190 41 

17508940 44 

18205492 46 

1055820 40 

1745656 53 
2223025 59 
2358576 61 

DANiMARKA 

1341274 75 
1490635 61 

1647350 60 

1849280 57 

ISVEÇ 

3628876 87 

4032490 79 

4154803 75 

4161378 70 

NORVEÇ 

1444082 83 

1613975 72 

1700321 71 

1166532 70 

443:467 25 
958905 39 

1109726 40 
1418551 43 

539649 13 

1103951 21 

1367600 25 

1743111 30 

2957St 17 

628192 28 

693585 29 

7'6296 30 

P'ELEMENK 

1513000 42 

17528DO 34 

17 ... 30 

17Sl481 25 

.BELÇİKA 

1720185 32 

1670080 25 

1645277 22 

1610842 2! 

2067000 .58 
3352000 66 

4119000 70 

512674$ 'IS 

3616000 68 

5023468 75 

5796508 78 

5787218 78 

.Şimdi bu taıfiyenin menfi neticele

rini rakamlarla te&bit edelim: 

1 - NUFUS. 

a - Avrupa nufusunun ticari, mali, 
sınai kapitalizmin inkişaf devirlerinde 

görülen yüksek artma tema7ülü tama· 

men durDl4olş, aksi bir temayül, azalma 
başlamlJtlr (3). 

Senelik ıvasatf art1!1a "binde" ( 4) 
Mem-

leketler l~l870 ) '$.1910 

Almanya f.o 11,9 

:tldçib t.O 1,.3 

-.... u z.s 
~ 
wGal 11,4 

(1) ._.. Awrı,,_,• ~ 

•nıleıietleıi ı•ea flüattiii..ui n M
dll ~. ia naa llqaathi1-
• ..,_..,_. mria. Al--rqa aid 
,. ........... enllri ~tafsilat

ı. nri14iii ipa lıııntla ıeirar «lil -.... 
(1) •· /Ga7· Bwilhnı~ 

.- Lw4wiıtaWt. Sq/• 41-G. 

(1) ~...,.. -..,1 - ı 'ebtledaıle .. ·----~· ..... ,. fJelil ........ --... tettikl« p-
............ .lıiç tirim tniriai ~ 
,.ar tle leıillır .....,. 6ir lllliu 
ı.ttiti 781 'rfnms ;ç;. .-.1er he
rİlttle,,.... lqdab balıaqona. ip-

- ~ i.-tliiimiz ooita -4ece -
'-- .ma bllili;retiai ay6etmif oı-

... -mr. 
(4) B• cebeldeki memlehtleria 

.Um buelcetleri amuml barbtan önce 
ve soanlci topnlclanna göre ayrı ayrı 
gösterümemiş birleıtirilmiftir. 

İtalya 6,2 
Avaturya 6,7 

lıveç 8,,0 

İsviçre 5,8 

Çekoslovakya -
tıh.. ilh •. ilh ... 

6,4 
8,3 

7.0 
8,6 

6,3 
0,6 

5.3 
4,0 

4.0 

b • Umumi harbt<uı sonra Avrupa 
memlelcetlerinin kendi elluinde ohnı

yan sebeblerle (dı' pazarların kısmen 

Avrupa harici rekabetlerle kaybı umu
mi hubın aeheb olduğu maddi manevi 
sarsıntının, bilhassa dünya üzerinde 
Avrupalılık prestijinin yıkılmasının se
beb olduğu pazar buhranları, pazarla
rın mukavemeti. Avrupa dışı memleket
lerin :sanayileşmeleri i lh.. ilh ... ) Avrupa 
sanayii ve bu sanayide çalışan avrupah 
nufusun mühim bir kısmı işsiz kalmış, 

fiatlar düşmfiş ve bütün bunlar Avru
pada sosyal bir sefaletin rejimlere ka
dar t esir yapan ~ manevi bir anarşinin 
amili olmuştur. 

c - Müttehid Amerika: 
Müttchid Amerikanm 1900 - 1934 a

rasındaki ithalit ft ihracat munzen~ 

.,Milyar mark olar•~ 
Seneler ltballt lhnıC:at 

ı~ 3.4 fi.l 
1905 
1910 
1913 
1925 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

4,8 6.? 
1,5 1.1 

'·" lb,3 
1 

17.4 to.z 
H.7 tu 
11,1 11.7 
12,6 l5;'8 

8,6 10,0 
5,4 6,6 
... 1$/J 
4,1 5.3 

Hükümetiınizin 

dağıtbğı buğdaylar 

Köylü ve göçmenlere, bu
yıl, 38,655 ton buğday . 

verildi 
H ükümet imiz tarafından göçmenle

re ve muhtaç çiftçiye yemeklik ve to· 
humluk olarak buğday dağıtılmakta ol· 
duğunu bundan önce bir kaç kere yaz
mıştık. Tarını Bakanlığının murakabe
si altında, Tarım Bankası vasıtasiyle 

dağıtılan bu buğdayları göçmen ve çift· 
çiler iki yıl sonra ya aynen geri vere
cekler ve yahud da bedelini ödiyecek· 
lerdir. 

Trakya mıntakasında, göçmenlere 13 

bin 426 ton buğday verilmiştir. Bunun 

8700 tonu tohumluk ve geri kalan kıs
mı temckliktir. 

Anadoluda, Ankara Afyon, Antalya, 
&kiıehir. .Eiaziz, Kara, Kayseri, Kon
ya, Kütahya, Tokat, Tunceli, Samsun SL 
•aa. Ordu, Malatya. Manisa, Kara,, 
Niğde, Zonguldak. Yozgat. Gümü,ane, 
viliyetleri muhtaç halkına ve bir kwm 
göçmenlere 6875 ton yemeklik ve yal
nız çiftçilere 18351 ton tohumluk dağı
tılmqtır. 

İhtiyaç görüldükçe buğday te'Vziatı. 
na devam olunacaktır. 

d • Avrııpa unayi memleketlerinin birkaçında işsizliğin nisbeti ve muhtelif 
aanayi dereleri arasmda inkıs.wnı (5) : 

Memle
ketler 
Belçika 
İngiltere 
Felemenk 
Avus.
turya (6) 
İsveç 

İsviç
re (7) 
ilh .• ilh .•.• 

yekfin maden dokuma iııfa 

.sana yü aanayil sanayii 
39,7 38.l 48,4 46,7 

16,1 2.l,1 17.0 21,0 
37,9 44,5 38,3 52,0 

odun deri ka&ıd nakliye elbise ma
aana- sana· sana. itleri sana- dcıı-

yii yil yii yii ellik 
44,g 52,7 46,9 47.4 48,3 30,3 
13.4 11,7 7,2 lD,2 14.0 22,9 
51,3 37,1 o 35,8 29,8 o 

399,138 30.596 19,221 tı6.19T 25.829 .a,s~ 8.641 14,036 26.?42 3,637 
23,7 11,8 .5,6 46,0 57.S 15.1 11.6 2514,0 42.6 20.,2 

91,196 12,394 5,493 36,003 3,813 626 1106 1751 1565 583 

e • Fiat sukutları (8): 

DüDya pazarları fiatlarına aid endeks 
1925 • 1929 = 100 

Seneler 
1925 

1n5 

1927 
1928 

1929 

1930 
19Jl 

1932 
1933 

1934 

Yeldin 
113.3 
103.6 

97 .. 1 
95,l 
90,9 

10.6 
51.2 

40,3 

37,7 

35,S 

Zirai mahsul 
115,3 
lQ0,3 

98,4 
96,7 

89.3 

67,4 
48,2 

37,4 

34,8 

33.4 

Smaf Gıda ham Sanayi 
mahsuller maddekri ham 

106,9 

113,9 

92,9 

90,2 

~l 

81,0 

60.8 

49.4 
47.0 
43,8 

109,3 
102,3 

t00,3 
97;2 

90,9 

70.5 
51,3 

41,6 

36,1 

33,8 

maddeleri 
115,9 

'104,6 

95.1 
93,7 
90,7 

70,4 
51,2 

39,4 
38,9 

37,9 

4 - Avrupanm ... y.ı rahatsızlığını bir de rüamlarla takib dmek i&tiyeıı
lcr grevler yüzünden bazı sanayi memleketlerınde kaybedil«f iş g~erl.ni göa-
tcr~n n ~arı tetkik edahlı;.rltr ~ • • 
lııfeallekfdet 

Bclçib 
1927 19ZS 1929 1930 

t,,fi8$,.836 2.254,424 799,ıt7 781,646 
Danimarka 

119,.000 11.000 41,000 144,000 

laciltere we fİlaali İrlanda 
1.178.000 1.-.000 8,290,000 4,400,000 
PeJeneenk 

1931 1932 
399,037 580,647 

246,000 87,000 

.. -... 

1933 
664,044 

18,000 

6,980,000 6,490,000 1,070,000 

1934 
2.441,335 

146,000 

960,000 

....... 637.;600 984,000 273,000 856,100 1,772,600 533,800 114,200 
Noneç 
1,374,,Gll JQ,844 196,704 240.454 7,585,832 ~.002 364,240 
Lehistan 
2.479,993 2.775,S10 1,066,196 .329,001 634,869 2,122,897 3,824,027 2,365,631 
ineç 

400.DOO 4,8.15,000 

Çea.lonkya 
1,4fj6p45 1,728,419 

illa.. iJIL. ilh... 

667.GOO 1.02~000 2,627.000 3,095,000 3,434,000 

153,205 423,126 498,891 1,255,576 289.4"9 252,807 
Neşet Halil ATAY 

(Bu yau devam edecektir) 

(S) Rd2ıalar 1934 yılına aiddir, ve muhtelif sanayide çalı.pn amelenin % 
ani- llisbetini gösterir. Cedvele 1934 aylarım ayrr ayrı almak kabil olmadığı 

içi• .,,. q. alın~tır. Gıda maddeleri .sanayii ile ziraat işsizleri de alrnma
llllfUI'. Fakat yekun Jwnm~ur. Mufassal rakamlar 193.S almaa istatistik yıllığıma 
pNncılar hsrnımn 190-191 inci .sayıiaüırında vardır • 

(6) Or.ımn anayii .de dahildir. Ve işsizleria taıu rakamları veri/mittir. 
(1) Amele birlikkri tarliÜlilduı bilcliri len iş talebleri yelciinu rakamla . 
(1) 1935 alman istatistik yıllıgı sayfa 144. Fiat sukutlarmı telerrüatiyle tetkit 

etmek istiyuler bu yıllıJc~ istifade edebilirler. 

tıs ~1~21936 çy~ 

------ --· 

Iran büyük el(;isi 

Dün Atatürke güven mektubunu sundu 

lran Biiyiik Elçisi Elc~lans Halil Fa lıimi dün saat 16 da mntat ntf!rasirııle 

Cumtı' Reisi IC. Atatürı>e giiven mdtullunu vermit~ir. Resmimiz Bltytiı Elçi-
0 nin Çankaya kö§lciine varrşını göstermektedir. 

IST ANBUL TELEFONLAR/: 

1nkilab anıtının yeri 
lstanbul, 14 - latanbulda yapılacak 

İnkılab anıtının yerini esas itibariyle vi
layetle istişareden eonra lç Babnlığı 
mbit edecektir. Belediyenin tasarladığı 
yeder Bayant meydanı. Cihangir yan
gın yeri ve Dolmabahçe sırtında ayrı 
biT yerdir. Maamafih Proat'un reyi de 
alınacaktır. 

Üniversitede konferans 
İstanbul, 14 - Budapefte tıp fakül

tesi dekanı lstanbula geldL Yarın Uni· 
versitede bir konferans verecektir. 

Muallimler l.tanlpa 
çıkıyorlar 

İstanbul, 14 - İstanbul ilk okul 
mualimleri Hcybeliadada kampa çıka
caklardır. 

Kadıköy su şirketi 
tetkikleri 

fıtanbul, 14 - Kadıköy ıu firketin
de yapılan tetkikatın ilk safhası bitmiş 
•e rapor hazırJanmı,tlr. Rapor Finans 
ve Bayındırlık Bakanlıklarına götıde· 

rilecektir. 

Türkiyeden kaçan 
ermeniler 

İstanbul, 14 - Evvelce Türkiyeden 
Fransaya kaçan 1800 enneninin Sovyet 
Ermenistanma gitmeleri için Sovyet 
Rusya ile Pransa araunda bic- anlapna • 
baıl obmaftur. 

Türle- Yugöslav afyon 
bürosu 

İstanbul. 14 - Türk - Yugosla. af. 
yon biram we biiro mikl&rl Hama O.. 
nma we biirodaki Yuc-la. delepai ile 
eski direktir Ali s....i ,arın Anupmda 
bir buçuk ay bdar drecek bir tetkik 
guisiae çıbcMJardır. 

lataabul, 14 - Polis siftl komiser
lerinden Ali Riza bu Abalı lmbnçlık 
yiirinden bnsı 25 yqmda Cazibeyi 
öldüt1n6' .e kamımm muka+emeti aıra
smda dördüncü defa patlıyan tabanca
dan çıkan bir kurşun kendiıinin de ölü· 
müne sebeb olmuştur. • 

Türk - Çekoslovak 
ticaret anlaşması 

Türkiye - Çekoslovakya ticaret an
Jaşmasmm müddeti dün akpm bitmi§· 
tir. Kliring anla§muı ise 1 lazirana .ka
dac meri kalacak ve Çekoalo~akya cm· 
tiaaı 1 hazirana kadac umumi konten· 
jan kar.ırnamesiııin ldirinc listesinden 
istifade edecektir. Yeni Çekoslovııkya 

anlaf"Vlu 1 huiraııdöuı itibaren ,Yiirür· 
lüğe girecektir. 

Alman 
sanatları 

• 
tezyııı 

• • 
sergı~ı 

Dün Başhakammız ve Parti Ge· 
ne] Sekreterimiz sergiyi gez•l°Yf'r. 

Sergievinde teşhir edilmekte olan 
Alman tezyin sanatlaTı sergisi, halkı
mum gösterdiği rağbet üzerine onu· 
müzdeki pazar altfamma kadar açık 

kalacaktır. 

Dün Bafbakan İnönü ile C. H. P. 
genel sekreteri B. Receb Peker sergiyi 
gezmiılerdir. 

Havas 
Ankara 

• 
aıall8ınm 

müme:Jsili 
H.n• aja~ 'l'&a YC J>.M.B. ~ 

ları ıibi. ıehrimU4e ihdaa ettili mü
mesailliğe B. Jorj Hilpert'i tayin et
mi§tir. 

Beyoflunun çofu yanh1 ~ bi~ kıs
mı yalan haberlerin neırine l•r is
temez alet olan yabacı gazete ııe ajana 
lmlhabirleri1lin. faaliyet mer1ı:ed seç
mekteki hatalarını düzeltmek yoluna 
girmiş olduklarını Havuın bu yeııi ka· 
rarı anlatmaktadır. Geri kalan yabancı 
meslekdaşlan da yakmda 9ehrimizde 
göreceğimlz Umldinl veren bu tayini 
memnuniyetle kar,ılar ft B. J. Hilpert'e 
yeni vazifesinde başantar dileriz. 

Ziraatçilerirnizi o 

tetkik gezisi 
Y. Z. E. Meyvacılık ,bağcılık enıti· 

tüıü .müdürü Prof. Gleisberg ve asis
taQ.ları Nail Oraman ve Neşet O~r ile 
kendi fUbclcri hakkında etiidd~ bplun
ma1ı: Uıere Ayat Ye Beypas~arı ~pala

nna gitmi4Jenlir. Bu ae~t Ankara .. 
da yapılacak ziraat blk1111mu ile all· 
kadardır. Bu ay içinde diler 'kualarda 
seyahat vapılac:aktu. 

Son yirmi dört saat 
Yağmurlu geçti; Diyarbe. 

kirde dolu yağdı 
Ziraat Bakanlap metıeoroloil enati

tüıünden aldığllllU haberlere göre. son 
24 saat içlnclc bütün yurdda 7v yer 
yaiıglı geçmiftir. Yaiış, cenub Anado
luıunda Antalya, Şilifke çevreleriyle 
orta Anadoluda Ankara ve Slmbisar 
da şiddetli sağnak halinde o1moştuT. 

Ölçülen yağı' mikdan metre manbba. 
ma Antalyada 120, Siliflr.ecle 70, Anka· 
rada 38, SiYrihisarda l4, diğer yerlıecdtı 
20 - 30 kilogram arasında su bırakmıf· 

tır. 
1 

Diyarbeki.r ft Mardin taraflarınd" 
fmdık büyüklüğünden ceviz lriiyilldü• 
ğiine kadar olmak üzere dolu d~ 
tür. Zarar henüz teabit edilınemittir. 1 

Çağrı 
Kamutay Adliye eaciimeni bu&iln 

lG,30 da toplanacaktır. 
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SUN D(iKiKA : 

Frangın vaziyeti ne olacak? 

Fransa dan çıkan al tın üç milyara yaklaşıyor 
Londra, 14 (A.A.) - Frank fiatında 

görülmekte olan temevvüçler ve müs
takbel fransız kabinesinin finans ve pa
ra siyasasının ne olacağı hakkındaki 

tereddüd, altın fiatı ile banknotlar kıy
ıneti arasındaki yeni nisbetlerle altının 
müstakbel fiatı üzerinde hasıl olacak a
kisler sebebiyle ''cite,, mahfi1lerinde 
büyük bir alaka uyandırmaktadır. 

Sermaye ihracatının tahdid edilme· 
sinin tatbikat sahasında bir takım güç
lüklere sebebiyet vereceği, milletlera· .. 
sı ticaret aleminde mevcud engelleri 

Habeşistan hakkındaki 

kararnameler tasdik 
olunuyor 

Roma, 14 (A.A.) _ Parlamentb, Ro
ma imparatorluğunu kuran ve Mareşal 

Badogliyoyu Habeşistan hidivi tayin e
den kararnameyi tasdi ketmek üzere bu
gün öğleden sonra mutantan bir celse 
aktedecektir. Bütün mebuslar ve halk 
siyah gömlek giyeceklerdir. 

İngiltere sömürgeler balianı 
·-----;- - --

Büdce sırlarının ifşasından dola) ı malıke 
me önünde hesah veriyor 

Dolarla İngiliz lirası ve frangın kıy
metleri arasındaki nisbeti tadil etme
nin ilerde kaçınılması imkansız bir hal 
alacağı düşüncesinde bulunmaktadır. 

Daha şimdiden muhtelif itihamillerin 
doğurması mümkün olan neticelerle 
ciddi suretl emcşgul olunmaktadır. Bu 
tnuhtelif ihtimaller, şunlardır: fransrz
lar tarafından altın üzerine ambargo 
konulması takdirinde frank kıymetinin 
düşmesi, sermaye hareketlerinin tahdi· 
di, frank kıymetinin kayrd ve ~artsız ~ 
larak indirilmesi. 

ve ekonomik buhranı arttıracağı fikri 
ileri sürülmektedir. 

Londralı bazı müşahldler, fransızla

rm frank ile dolar arasındaki nisbeti 

müdafaa etmekle iktifa ederek frank ile 

ingiliz lirası arasındaki nisbet ile meş

gul olmayacaklarına kani bulunmakta
dırlar. Bu müşahidler, neticede ingiliz 
dövizinin franga ve dolara karşı eski 
halini bulacağını söylemektedirler. 

Paris, 14 (A.A.) - Fransa bankası

nın bilançosuna göre, 8 mayısa kadar 

bankadan çıkan altın mikdarı 2 milyar 

730 milyon frangı bulmuştur. Binaena

leyh, bankanın altın karşılığı yüzde 

64,85 den 62,33 e düşmüştür. 

Milletler Cemiyeti statüsünün değiştiril
mesinde ingiliz politikası ne olacal{? 

Londra, 14 (A.A.) - Lordlar kama
rasında İngilterenin milletler cemiyeti 
paktının tadilinde nasıl bir siyasa güde
c:eğine dair cereyan eden görüşmeler s1-
rasında dış bakanlık müsteşarı Lord 
Stanhop demiştir ki : 

.. _ Miletler cemiyeti paktının muh. 
temel tadili hakkında hükümetin yapa. 
bileceği tekliflere dair tasrihatta bulun
m1yacağrm. İptidai bir karar vermek saf
haesına geldiğimiz vakıt dominyon'lar
la istişarede bulunacağız. Öteki devlet
ler de milletler cemiyetinin tensiki me
selesini gözden geçirmekle mükelleftir
ler. Ancak o zamandır ki, paktın ve her 
millet tarafrndaıı girişilmiş bulunan te· 
ahhüdlerin tadili lal.Zm gelip gelmiyece
ii görülecektir. Paktın tadili çok diken
li bir meseledir. Bundan ka<(ınacak de. 
ğiliz fakat acele ile de hareket etmiye
ceğiz. Her halde herkesin uyuşmuş ol
duğu bir nokta vardır ki, o da şudur: 
Mili.etler cemiyeti devam etmelidir. Bet-

ki de İtalyanın Habeşistana yaptığı te
cavüz bir bakımdan da zaman ile iyi bir 
netice verecekteir.'' 

Cemiyet eylulde toplantıya 
çağrılacak 

Londra, 14 (A.A.) - Albert Hall'de 

"muhafazakar kadınlar'' cemiyeti tara

fından tertib edilen bir mitingde bir nu. 

tuk söyliyen B. Baldvin, habeş meselesi 
dolayisiyle milletler cemiyeti statüsünde 
yapılması zaruret halini almış olan de
ğişiklikler hakkında müzakerelerde bu· 
lunmak üzere bu cemiyetin önümüzdeki 
sonbaharda toplanmaya çağmlmasrnın 

muhakkak olduğunu söylemiştir. 

Cenevre, 14 (A.A.) - B. Munch 
(Danimarka), B. dö Madariaga ve B · 
Litvinof bugün beraberce öğle yemeğini 
yemişler ve .. bitaraf" devletlerin isteği 
dairesinde milletler cemiyetinde reform 
yapılması meselesini görüşmüşlerdir. 

: ~ İngiliz sualleri B. Hitlere verildi 
Berlin; 14 ( A.A.) - İngiliz büyük 

elçisi Sir Erik Fips, ingiliz sualnamesini 
hiZzat B. Hitler'e vermiştir. Bu esnada 
B: Fon Noyrat da hazır bulunuyordu. 

· Bu sualname, B. Hitler'in Berhtes. 
gaden'deki malikanesinde b~lunmakta 
olmasından dolay1 geçen haftae B. Fon 

Noyrat'a verilmişti O zaman Sir Fips'in 

bu sualnameyi yeniden başbakana ver. 

mesine ·ve kendisine şifahi iahlazr ver

mesine karar verilmiş idi. 

Almanyamn vereceği cevab hakkında 

henüz hiç bir haber alınamamııtır. 

S~:vyet-ingiliz deniz konuşmalarına dOğru · 
. Londra, 14 (A.A.) - Haber verildi· 

ğine göre, Londra'da İngiltere, Fransa 
ve. Amerika arasında son defa aktolunan 
df' ıiz mukavelesi esası içinde Sovyet 
Rusya ile bir deniz mukavelesi yapıl. 
tnası için pek yakında konuşmalara baş
lanacaktrr. Sovyet Ateşenavalı binbaşı 
Çkonski, bu hafta başında Londraya 
dönmüştür. Mezkur mukaveleyi konuş
mak için gereken salahiyetleri haiz bu-

lunmaktadır. Sovyet elçiliği bu görüş· 
meler için ihzari mesaide bulunmak ü. 
ezre ingiliz dış bakanlrğr ile temasa geL 
miştir. 

Londra, _14 (A.A.) - Sovyet Ata

şonavalr Çkonski, Rusyadan dönmüştür. 

Fransız - Sovyet anlaşması yapılması 

için konuşmalara başlanmış olduğu ha. 

beri ahnmıştır. 

Hah~ . işi Avam l{amarasında · 
Londra, 14 (A.A.) - Avam Kamara· • 

sr, bugün de habeş meselesi hakkında 

sı, bugün de habeş meselesi hakkında 

bir. takım istizahlarda bulunmuştur. 
B. Henderson, fransız veya İngiliz 

hükümetlcrinin Negüs'e Habeşistandan 
uzaklaşmasını tavsiye edip etmedikle
rini sormuştur. 

Hükümet namına cevab veren Sir 
Con Seymen ne İngiliz hükiimetinin ne 
de f.ransız hükümetinin Negüse böyle 
bir tavsiyede bulunmamış olduklarını 
ısöylemiştir. 

Sovyet endüstrisinin dört 
aylık üretimi 

: Moskova, 14 (A.A.) - Sovyetler Bir. 
liğinin 193G yılının ilk dört ayı içindeki 

1 endüstri istihsali. 1935 yılınm aym dev-
resine nisbetle yüzcle 32 faıdrısiyle 17 

tııilyar 33 milyon rubleyi bulmuştur. 

Bir işçi mebusu gerek İngiliz tebea· 
larınm gerek diğer Milletler Cemiyeti · 
azalarının tatbik edilmekte olan zecri 
tedbirlere saygı gösterenlerine İngil. 
terenin itina gösterip göstermediğini 
sormuştur. 

Sir Con Seymen buna "Evet" dıe
miş ve şunu ilave etmiştir: 
"- İngiltere Hükümeti kendisi nasıl 

bu zecri tedbirlere sadıkane riayet edi
yorsa bu tedbirler lehinde bulunmuş 

olan diğer aza devletlerin de ayni suret
le .riayet göstermelerini taleb eder . ., 

( . .,....... R. PekPı·'i1ı t••········· 
~ ink.ılab Dersleri 

Ankara ve lstanbul Onivea·si
: telerinde R. Peker'in verdiği inkı

; lab derslerinde tutula n talebe 
: notları, gözden geçirildikten son· 
; ra, ULUS Basımevince kitap ha
: linde basılmıştır. 124 sayfa tutan 

eser, yalnız basma masrafı kar
şılığı olarak her yerde ON KURU-

. . . . . . . . . . 

Ağır endüstri 10 milyar 349 miiyan 
Hafif endüstri 2 milyar 596 milyon ve 

Yiye -ek içecek encli'.::•risi de 2 m~lyar 
730 n-··,.o bl k -

• ŞA satılmaktadır. 
- ; n ru eye çı mı~tır. ' ......................................................... 

I talya, Filistini protesto elli 

Kudüs, 14 (A.A.) _ İtalyan general 
konsolosu, habeş imparatoru Setasie'nin 
resmi surette kabul edilmiş olmasını Fi. 
listin hükümeti nezdinde protesto etmiş
tir. 

Negiis'ün kii.tiipanesi de 
İtalyanların elirıde 

Roma, 14 (A.A.) - Messaccero ga. 
zetesinin Adisababa muhabiri, Selasiye'· 
nin kütüpanesinin şimdi italyan valisi 
tarafından işgal edilmekte bulunan , 
imparator sarayında el sürülmemiş bir 
halde bulunmuş olduğunu bildirmekte
dir. Bu kütüpanede, hele son seneler i
çinde, Habeşistan hakkında yazılmış o
lan bütün eserler vardır. Bu est:rlerde 
bizzat Negüs tarafından yazılmış not
lar vardır. 

I talyan aleyhtarları Adisababa' -
dan çıkarılıyor 

Adisababa, 14 (A.A.) - İtalyan ma· 
kamları, habeşlilere silah satmış olan bü
tün tacirlerle İtalya aleyhinde duygular 
beslemekte oldukları aşikar ve malum 
bulunan şahısları memleket dışına çıkar. 
mağa karar vermişlerdir. 

Sahte lıabeş diplomatı 
tevkif olundu 

Cenevre, 14 (A.A.) - Başa. Ured 
ismini taşıyan ve Habe~istan'm Bertin 
iş güderi olduğu iddiasında bulunan es
rarengiz habeşli evvelki akpm tevkif e
dilmiştir. 

. Mumaileyhin üzerinde sahte resmi 
mühürlerle mühürlenmiş sahte bir pa
saport bulunmuştur. Kendisi Cenevre'. 
deki yabancı delegelerinin bazıları ile 
temasa girmek teşebbüsüne kalkışmış 

idi. ----·----
İngiliz işçi partisi 

Bir halk cephesi kurmağı 
düşiinüyor 

Londra, 14 (A.A.) - Star gazetesi. 
nin yazdığına göre, i~çi. P.a~tisi önümüz
deki parlamento seçımı ıçın Fransada 
büyük bir muvaffakiy.et elde eden halk
çı cephesine benzer hır cephe teşkil et-
mek tasavvurundadır. • 

«Hindenburg» 
Frankfurt, 

(Mayn), 14 (A.A.) 

- Amerikadan gel

mekte olan Hin

denburg balonu sa· 

at 4.45 de Frank· 

furt yakınındaki 
Rayn - Mayn üssü• 
ne gelmiştir. 

Fraknfurt, 
14 (A.A.) - Hin· 
denburg balonu ye
ni tayyare limanı 

üzerinde uçtuktan 
sonra sabah saat al· 
tıya doğru yere in
miş ve halatlarla 
tesbit edilerek ağır 
ağır garaja çekil • 
mistir. 

Parti, ordu, ha
va. devlet memurla• 
rı balonu selamla· 
dıktan ve tayfayı 

, 

Londra, 14 (A.A.) - Bu sabah büd
ceye aid esrarın ifşa edilmesine ait tah
kikatı yapan mahkemede sömürgeler ba
kam B. Tomas demiştir ki: 

"- Mesleki hayatımda dokuz büd
cenin esbabr mucibe mazbatalarını din. 
ledim. Sanırım ki bu, bir rekordur. Boş
boğazlıklardan bahsedildiğini ilk defa 
işitiyorum. 

B. Tomas, mektuplarının neşre
dilmesinden ve karısı hesabına bir ev 
satın almış olmasına telmihlerde bulu
nulmasından dolayı eseflenmekte oldu
ğunu bildirmiştir. 

Bundan sonra B. Tomas, sıyas·aı 
mesleği hakkında sorulan suallere ce
vab vermiş, bu işte oğlunun isminin 
zikredildiğini dostlarının kendisjne ne 
suretle haber vermiş. ve kendisinin oğ
lunu nasıl hemen yanma çağırmış ol
duğunu anlatmıştır. 

Bakan, paskalya tatillerini oğlu da
hil olduğu halde ailesiyle bfrlikte Fer -
ring - on - Si'da geçirmiş ve sonra Bray
tona gitmiş. olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, büd ce projeleri muhte
viyatından hiç kimseye hiç bir şey söy
lememiş olduğunu kati bir lisanla bil
dirmiştir. 

Bakan, oğlunun görmüş olduğu iş

ler hakkında tahkikat yapılmasını B. 

Çurçilden bizzat kendisinin istemiş ve 

bu hususta ısrarda bulunmuş olduğunu 

ilave etmiştir. Bundan sonra B . Tomas, 
oğlunun en iyi müşterilerinden biri o
lan B. Betes'in gelirler vergisinin ar
tırılması ihtimalinden bahs ile bu hu-

susta kaygı göstermesi üzerine oğlunun 

Loyd Sigorta kumpanyası ile çok iyi 
münasebetleri olduğunu söyliyerek bu 

vaziyette kendisi için ne yapılabileceği
ni öğrenip bildireceği cevabrnr vermiş 
bulunduğunu söylemştir. 

Hakimin isteği üzerine B. TomH, 
bankadaki hesabının ve mevduatına 
müteallik bordronun mahkemeye tevdi 
edilmesine muvafakat etmiştir. 

Bakanın vermiş olduğu ifade üç 

çeyrek saat sürmüştür, 

Habeşlerin İngiliz malı duni · dum kurşunu 
l{ullandıkları hakkındak.i İtalyan 

notası neşrolunmıyacak 
Londra, 14 (A.A.) - Cenevreden 

gelen bir habere göre, İtalyan hüküme

ti, ingiliz mah dum-dum kurşunlarının 

habeş ordusu tarafından kullanıldığı 
hakkındaki italyan notasının neşredil

memesini milletler cemiyetinden rica 
etmiştir. 

Deyli Herald gazetesinin bu husus

taki yazrsma göre, bu meseleye dair o· 

lan ingiliz cevabı da şimdilik neşredilmL 
yecektir. 

Taymis gazetesinin Cenevre muha

birine göre, italyan hükümeti, bu vesi

kanm geri alınması için elinden geldiği 
kadar çalışacaktır. İtalyanın bu husus

ta büyük bir yanlış yapmış olduğu anla

şılmıştır. Bu arada, İngilterenin cevabı 

milletler cemiyeti genel sekreterliğine 
gönderilmiştir. 

. Londra, 14 (A.A.) Yarr resmi 

mahfilJer, İngiltere'nin habeşlilere dum 

dum kurşunu vermiş olduğu suretindeki 

İtalyan ithamlarına Londra hükümetinin 

İtalya, bu hususta Cenevreye vermiş 

olduğu muhtıray1 geri alsa bile • cevab 

vereceğini söylemektedirler. Bu mahfil .. 

ler, bu muhtıranın geçenlerde Massace. 

ro gazetesinin bir makalesine mevzu 

teşkil etmiş olduğunu ve buna mukabele 

etmenin uygun olacağını ilave etmekte. 

dirler. 

Kudüste örfi idare 
Kudüs, 14 (A.A.) - Şehrin eski kıs

mında dört mahallede örfi idare ilan e

dilmiştir. Bunun sebebi iki yahudinin 

öldürülmesidir. Bu mahallelere saat 20 

ile 6 arasında girmek yasak edilmiştir. 

Bazı yahudiler polis himayesinde şehir

den ayrclmaktad\rlar. 

Londra, 14 (A.A.) Sömürgeler 

bakanı B. Tomas Avam Kamarasında, 

yeni karışıklıklar ihtimaline karşı Filis

tin Garnizonlarıru:n kuvvetlendirildiği

ni bildirımiştir. Son hadiselerde 600 ki

ş.i tevkif edilmiştir. 

balonu Alman yaya döndü 

hu güzel yolculuk- , .. • 

tan dolayı kutla • Hındenburg balonu N evyork uzerınde (Radyo ile Avrupa gazetelerine gönderilen bir foto;;r3ftan ) 

pa verilmiş ve B. Ek.nerın alman seyru· Lekhorst arasını 42 saat 4 dakikada al- mıştır. 
dıktan sonra kendilerin~ bir gümüş k~- rini .~elirtmiştir. Balon Frankfurt • ı uçu~ •nu tam bir muvaffa~c7yetle r:tp. 

seferindeki yüksek lıyakat ve meziyetle- mış ve şimal Atlantiki üzerindeki ilk 
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}"' "ansa, Almanya ve İsviçre adastro arı 
Tapu ve Kadastro Baş fen müfettişi 

ve Türkiyede kadastro işlerinin en mü. 
tehassıs simalarmdan biri olan B. Ha
lid Ziya Türkkan, muhtelif memleket
lerin iştirak ettiği kadastro kongrele
rinden aldığı intibalar ve dinlediği ra
porlardan istifade etmek suretiyle 
"Fransa, Almanya, İsviçre kadastroları 
ve arazi kıymetleriyle, iradları hakkın· 
da incelemeler'' ismi altmda bir eser 
vücuda getirerek neşretmiştir. 181 sa
yıfalık metin ve kadastro aletlerinin re. 
Gim ve izahlarını ihtiva eden iyi ka
ğıda basılmış ilaveleriyle bu eser, mem
leket için hayati ehemiyeti olan bir 
mevzuu hakiki bir ilim ihtisasiyle ve 
birçok tetebbulara istinaden tetkik et
mektedir. İmparatorluk devirlerinin ka-

yıdsız ihmalciliği yüzünden, memleke
tin, içtimai bünyesi için en lüzumlu bir 
husus olan kadastro organizasyonun
dan ne kadar mahrum bırakılmış oldu
ğu hepimizin malümu bir hakikattir. 

Yalnız k(Sylerde değil, şehirlerde bi
le her gün ferdler ve müesseseler ara
smda aym toprak parçasına tcsahüp 
hususunda çıkan ihtilafların asrl men. 
şei de bu eksiklik değil midir? 

Kadastro işleri her şeyden önce tek
nik bir olgunluk ve yüksek bir hendese 

YURD 
Partimiz tarafından köylümüzün o· 

kuma ihtiyacını karşılamak üzere neş
redilen ve tirajı günden güne yüksele. 
rek Türkiye için en yüksek bir rakam 
olan 70.000 i bulmuş olan bu çok değer
li gazetenin 1 mayıs tarihli 60 mcı sa
yısı çıkmıştır. 

Ga7.etenin duvar sayıfasında, endüs
tritesme işlerimize dair, yeni gelecek 
göçmenler hakkında, ve 23 nisan bay
ramiyle partiye girmenin nasıl milll 

bir vazife olduğunu anlatan büyük kı
tac1a resimlerle yazılar vardır. Ayrıca 

metin kısımında köylüye ekim ve sağ
hl: bilgisi veucek yazılarla, on bes gü
nün hadiselerinin hulasasını ve daha bir 
çok faydalı yazı ve resimler vardır. 

ALTIOK 
Edirne Halkevinin çıkardığr «Altı 

O!a mecmuasının nisan tarihli 26 ıncı 

sa}•ısı birçok mahalli ve eclebi yazılarla 

il1~ffil§tir. 

ÇIGIR 

Çığır mecmuasmın 37 inci 1>4lyısı şu 

yazılnrla çıkmıştır: Hıfzı oı;uz Beka

ta'nm (Türk münenerinin ıstırabı) 

b~şlıkh son fikir ve edebiyat münaka. 

şalarını tahlil eden bir yazı~iyle başlı

yor. Bundan sonra Dr. Avni Refik Bek

man'm: (Yeni zamanda filozofi); Dr. 

Şeref Nuri'nin (İktısad felsefesi bakı

mıntfan nasyonal sosyalizm); M. R. 

Kösemihal'ın Eugcnc Borrel'den çevir

diği: (Eski Grek musiki teorisi); Dr. 
S. Ş. Pamirtan'ın (Öz ilim ve öz fikrin 
doğuşu): Malik Aksel'in: (Türk res

sam'ığı): F. Çiçekoğlu'nun Piere Eck
ten tercüme ettiği: (Çocukta müzik 

zevkinin ilk terl:iyesi); A. 1nan'ın (Ma

nas destanı); Nurettin Ardıç'm: (An

kara tarihi) ; Gabriel Danonçio'nun: 
( Çökonda) piyesi; M. Müeyyed'in ve 
Cezmi Tahir'in şürleri ile birçok resim. 
ler vardır. Okurlarımıza bu olgun fikir 
mecmuasını hararetle tavsiye ederiz. 
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şuuru ister. Bu işlerin gelişi güzel el
lere bırakılması beklenilen neticelerin 
elde edilememesini intaç eder. Onun 
içindir ki, kadastroyu garbın anladığl 
manada bir bilgi ve teknik işi diye etü

diye etmek mecburiyeti karşrsmda bu
lunuyoruz. İşte B. Halid Ziyanın ese
ri, şimdiye kadar milli kütüphanemiz 
için vücudu büyük bir :zarar olan bir 
boşluğu doldurmaktadır. 

B. Halid Ziya, muhtelif memleket· 
lerde kadastro i~lerinin tatbik tarzları 
hakkında yaptığı tetkikleri en vuzuh
lu bir şekilde anlatmaktan başka dola
yısiyle arazi klymetleri ve iyradlan me· 
selesine de temas etmiş ve bu hususta 
yüksek klymette mütaleaları kitabında 

zikretmiştir. Bu arada Duraford'un em
lakin az iyrad getirmesi sebeblerini i
zah eden raporu çok istifadeyle okuna
cak bir kısımdır. Gene bunun gibi ara
zi vergisi bakımından tetkiklerde ayrı
ca dikkate alrnacak bir ehemiyettedir. 

Herhalde muhakkak olan nokta şu
dur ki, B. Halid Ziya böyle ilmi bir e
ser telif etmekle, memleket kütüphane
sine kıymeti ölçülmez bir hizmette 

1 
bulunmuştur. Bu eseri, kadastro ve ara
zi işleriyle alakalı bütün yurddaşlara 

tavsiyeyi bir borç biliriz. "' * 

DENiZ 

Türk ticaret, kaptan ve makinistler 
cemiyetinin meslek mecmuası olan 
«Deniz> in 11 sayrlı 1 mayıs sayısı gü
zel bir kapak içinde neşredilmiştir. Bu 
sayıda şu yazıları görüyoruz: cDenizci

nin maişetini korumak lazımdır, 1926 

aenesinde yapılan seyyar sergi seferi 
hatıraları, Terevessa kahramanları, 

Queen Mary, Okyanusta 33 gün, ge
mi ve gemicilerin zayıf noktalan, yel
ken olimpiyadlarına nasıl hazırlanma
lı ve iştirak etmelidir Türk deniz işçi
si. Bu faydalı meslek mecmuasını bü
tün denizcilere tavsiye ederiz. 

KÜLTÜR HAFTASI 
İstanbıılda haftada bir çıkan bu fi

kir ve sanat mecmuasının 17 inci sayı
sı çıkmıştır. Bu sayıda dünya görüşle
ri hakkında mecmua muharrirleri ara
sında yapılmış bir konu~manın hulasa

siyle şu yazılar vardır: Peyami Safa: 
"Roman ve biyografi'', Mustafa Şekib 

Tunç «resim sergilerimiz ve Arif Be
dii>, Ahmed Aa~oğlu «tarihte sosyal 
inkişaf>, Ziyaeduin Fahri: «iyi adam 
kimdir?>, Orhan Arsal «Boğazlar mese

Jesi:t, Samih Nafiz cFrederic Chopin>, 
M. Feridun .:tiyatro:t, Münir Serim 
«milli ekonominin muarızları», Zahir 
Sıdkı «memleket matbuatn, Şerif Hu
Hisi .:Avrupa matbuatI:t, Thomas Mann 

"Ve,.edikte ölüm.,. Avrrca bu qavrda Cev
det Kudret, Cahid Sıdkı ve Fadıl Hüs-
nünün şiirleri vardır, 

AÇI!{ TEŞEKI{ÜR 
Eveldenberi mübtela olduğum idrar 

yolları hastahğma büyük bir hazakatla 
muvaffak bir ameliyat yapan İstanbul 
Yenibahçe gureba hastanesi bevliye mü
tehassısı B. Ali Eşrefe ve tedavim hu
susunda büyük bir alaka ve ihtimam 
göstererek ıstırabımı dindiren has
tanenin diğer doktor ve müstahdemini
ne açık teşekkürlerimi sunarım. 

Ulus gazetesi muhasebecisi S. Z. 
Akçakanadm babası Hasan Akçakanad 

Paris're neşredilen Le Mois isimli 
aylık mecmuanın son gelen sayısı, Pa
ris Büyük Elçimiz Bay Suad Davas'ın, 
Türkiyenin ekonomik vaziyeti, endüs
trileşmesi ve Türk - Fransız ticari mü
nasebetleri hakkında verdiği beyanatı 

ne.~retmektedir. Bu yazıyı aynen tercü-
me ediy:>ruz: ·-

A - Genel ekonomi 
Hususiyle bir ziraat memleketi olan 

Türkiye, diğer ziraat memleketleri gi· 
bi, en fazla toprak mahsulleri üzerin
de tesirini hissettiren ekonomik buhran
dan müteessirdir. 

Bugünkü buhran, yalnız zirai kalan 
bir ekonominin, bir memlekete hatta as
gari bir refah bile teminine kafi olma
dığmı açıkça ispat ettiğinden, bizde 
endüstrileşme gayretinin gösterdiği hı
zın başlıca sebebi burada aranmalıdır. 

Milletimize, hiç olmazsa Avrupanın 
vasati refahından istifade ettirebilmek 
için, her sahada endüstriyel istihsali 
artırmak zorunda bulunuyoruz. 

Bu zaruret bizi, ham maddelerimiz
den büyük bir kısmının memleketin 
içinde kullanrlmasmı organize etmeye 
sevketti. Bugün, Kemalist Türkiyenin 
ekonomik kuruluşu işte bu manzarayı 
gösterir. Böylece, ve Başbakan İsmet 

İnönü'nün de söylemiş olduğu gibi, bu
gün en fazla itina ettiğimiz şey, milli 
istihsali gerek kantite ve gerek kalite 
bakımından yükseltmektir. 

Bu istihsal, iç ve dış pazarlarm bü
tün taleblerini karşılamıya henüz kafi 
değildir. Türk mallarının, dış piyasa
larda gitgide daha iyi sürüm şartları 

bulacağını umacak mevkideyiz. 

Diğer taraftan, milletlerarası piya
saya nis\:etle iç piyasalarımızda Hatla
rın yükselişi, içerde taleblerin fazlalığı 
ve Türkiye ile "kliring" mukavelesiyle 
bağlı birçok yabancı memleketlerin mev
cud oluşu yüzündendir, 

Türkiyede fiatlarm düşmesi arzu e
dilen bir seydir. Ekonomi bakanımızla 
beraber bu meselenin halline ehemiyet 
veren Başbakanımız, istihsalin artması
nı ve maliyet fiatlarmın azalmasını il
tizam etmektedir. 

11. - Deş yıllrk endüstri programı 
Memleketin endüstrileşmesi, bildiği

niz gibi, tatbikatı şimdiden tcsvik edici 
neticeler vermiş olan b('Ş yıllık bir plan 

gereğince yapılmaktadır. 

Şimdiye kadar inşa edilerek işe baş
larrq olan fabrikalar arasında Paşa.bah
çe cam, Sömikok fabrikalarını, Kayse
ri ve Bakırköy dokuma fabrikalarını, 

Gülyağı, kükürd fabrikalarını ve sün
ger sirketini sayabiliriz. Bunlar 9,500.000 

liralık bir sermayeyi ve 9,000,000 lira
lık bir istihsal kapasitesini temsil eder
ler. Bu fabrikalar senede 3.600.000 lira
lık yerli ham madde istihlak etmekte
dirler. 

İnşa halinde olan fabrikalara gelin
ce Nazilli ve Ereğli dokuma kombina. 
lannı, İzmit kağıd fabrikasını, Gemlik 
suni ipek ve Bursa yünlü fabrikalarını 
zikredelim. Bunlar 15.000.000 liralık bir 
sermaye ve 15.000.000 lirahk bir istih
sal kapasitesine malik olacaklar v-e se
nede 6.500.000 liralık ham madde istih. 
lak edeceklerdir. 

ve Türli ·Fransız 
Kurulacak o!nıa (c;::;.;~;r3 ~elin

ce, gelecek beş sene zarfmda endüstri
leşmeye büyük bir hız verilecektir. Bu 
müddet zarfmda Malatya dokuma fab· 
rikasmm, maden, kimya, çimento, ke· 
nevir, selüloz, porselen fabrikalarının 

kurulmasmı tasarlamaktayız ki bunlar 
da 36.000.000 liralık sermayeye, 37000000 

liralık imal kapasitesine sahib olacaklar 
ve senede 19.000.000 lirahk ham madde 
istihlak edeceklerdir. 

C. - Dış ticaret politikmı 
Türkiyenin dış ticaret politikasına 

gelince, bunun başh~ beş esasını şöy
lece hulasa edebiliriz: 1 - Malımızı ala
nın malını almak. 2 - Memleketimiz 
nufusunun en büyük kısmını teşkil e· 
den müstahsillerimizin emeğini kıymet· 
lendirmek. 3 - Dış piyasalarda faal bir 
ticaret politikasıyle müstahsillerimizi 
himaye etmek. 4 - Proiramımıza uy
gun olarak yaratılmış olan fabrikaların 
mamullerini. yabancı rekabetlere kar~: 
müdafaa etmek. 

1930 dan 1935 e kadar, dış ticareti. 
miz devamlı surette azalış halindeydi. 

1934 de ve 1935 in ilk on bir ayı zar· 
fında, ithalatımız düşüş hareketini dur
durarak, bir yükseliş hareektine başla
mıştır. 1934 ün ilk on bir ayı zarfında 
ithalatnnı:z 79.165.000 lirayı bulmuştur. 

1935 in muadil devresinde yekun 
82.316.000 lirayı buluyor ki 3.153.000 li
ralık bir artışa tekabül eder. 

İhracatımız da aynı şekilde artmış· 
tır: 1934 ün ilk on bir ayında 81.732.000 

liradan 1935 in ilk on bir ayında 

85.510.000 liraya yükselmiştir. Burada 
da bir seneden ötekine olan fark 
3. 778.000 liradır. 

Yabancı hükümetlerle imzaladığımız 
ticaret mukaveleleri, bildiğiniz gibi, te. 
diye muvazenesi esası üzerine kurulmuş 
uzlaşmalarla tamamlanmaktadır. Bu su· 
retle, dış tediyelerimizin vastıası ken
di mallarımız oluyor demektir. 

D. - Tiirk - Fraıuız ticareti 
Türk - Fransız ticaret mübadelele

rinde, ilk bakışta göze çarpan şey, bun
ların, iki memleketin genel ticaretleri
ne nazaran çok ehemiyetsiz kalışıdır. 

1935 de Fransanm Türk.iyeye olan 
ihracatı bütün ihracatının ancak % 0,28 

ini ve Türkiyenin Fransaya olan ihra
catı da Fransanın bütün ithalatının an· 
cak % 0,16 smı teşkil etmektedir. 

Biribirlerine asırların sağlamlaştır
dığı ananevi bir dostluğun bağlariyle 

bağlı olan iki memleketin bu neticeye 
varmış olması güç tasarlanır bir haldir. 

Şunu da müşahede edelim ki, Türk
Fransız ticaretinin 1929 danberi azalışı 
dünya ticaretinin azalış nisbetine naza
ran çok yüksektir. Fransız • Türk ti
careti 1929 a nazaran 1934 de % 78 ve 
1935 de % 85 azalmıştır. 

27 haziran 1933 de imzalanmış olan 
birinci bir kliring anlaşması mübadele 
muvazenesini tesis edememiştir. 

Bu vaziyet 1935 in ilk sekiz ayı zar
fında daha ağırlaşmıştır. 1 sonkanundan 
31 ağustos 1935 e kadar Fransanrn Tür
kiyeye ihracatı 37.711.000 franga çık

masına rağmen Türkiyenin Fransaya 
ihracatı ancak 16.951.000 frangı bulmu~

tur. 
Bu vaziyet karşısında yeni bir Fran-

munase 
sız - Türk ticaret ve ' ' kliring" anlaşma• 
ıı 6 ağustos 1935 de imzalanmıştlr. 

Bu anlaşma sayesinde, sene sonunda 
vaziyet biraz düzelmiştir. 1935 ağusto

sunda 20.760.000 frangı bulan Türkiye
nin Fransaya ihracatındaki açık, ilkka· 
nun sonunda 11.115.000 franga inmiştir. 

Türkiyeye, Fransa ile ticaretinin 
uğradığı açık vermiş vaziyeti diizelt· 
mek imkanını vermek için bu gayrete 
devam edilmelidir. Eşitlik zaruridir, 
fakat bu eşitliğin, iki taraf için asgari 
hadde temin edilmesinin önüne geçil
melidir. 

İstisnai bir hal yaratacak olan 
müsaadekar bir muamele değil, fakat, 
bütün merkezi Avrupa memleketlerine 
bahşedilmiş olan e!litlik ticaret politi· 
kasının bizim gibi dost bir memleket 
hakkında da tatbikini istiyen tilrk hil
kümetinin meşru isteklerinin biraz hüs
nüniyetle tatmin edilebileceği aşik!r

dır. 

Gözettiğimiz hedeflere varmak için, 
Fransaya ithal edilen maddelerin tabi
olduğu komplike kontenjantiman reji
miyle mııhtelif resimlerin, iki memleke
tin ticari mübadelelerine, milli iıtihsal
leri ve iç dış piyasalarının ihtiyaçlariy· 
le mütenasip surette tabii hızmı vere· 
cek surette yum~atılmasr lüzumuna 
kani iz. 

Adisabahaya giriş 
İtalyanların girmeleri üzerine bir za

manlar Negüıı'ün paytahti olan Adi.aba. 
hada, üç gün üç gece süren kargaşalık
tan sonra yeniden sulh ve sükQn kurul· 
muştur. Tüfek aesleri, kesilmi§, bağmo 
çağrnnalar bitmiı, yangınlar bastırıl· 

mıştır. Şehirde yangın ııığı yerine i. 
talyan kamplarının ateşleri ve büyülC 
caddelere konulmuş olan projektörlerin 
ıjıkları ışıldıyor. 

Gece saat ona doğru Amerika elçili· 
ği önünde yeniden bir talana teşebbüs e• 
dildi. Fakat italyan başkumandanlrğımn 
bir yüzbaşı kumandasında gön.derdiği el .. 
1i kişilik bir kuvvet yağmanm önüne 
geçti ve yağmacıları dağıttı. 

Şimdi artık her tarafta sükun vardır4 
Gerek yağmacılar, gerekse yerliler tek· 
rar rahatca uyuya biliyorlar. Sokaklardı 
çoğu askari olan italyan devriyeleri do· 
!aşmaktadır. 

Şehrin merkezinde, askeri törenle i· 
talyan bayrağının çekildiği büyük dire .. 
ğin dibinde bir İtalyan askeri nöbet bek4 

lemektedir. Mareşal Badoğlionun karar· 
gahınr yerleştirdiği eski italyan elçili· 
ğinde de beyaz İtalyan askerleri nöbet 
beklemektedirler. Bu binada da gece 
geç vakte kadar çalrşıldr. 

1 

Umumi kararg~hın bir kaç saat için
de kurulmuş olan telsiz istasyonu, biç 

kesilmeden, Roma ile bağlı bulunuyor. 

Belki önümüzdeki çar~ambaya, bu bina· 
da Romanın yeni tebaasına ilk tebliğ 
neşrol unacaktır. 

Eski hükümetin telsiz istasyonu da 
yeniden çalıflDlltadır. Zaten, İtalyanlar 
girdikten bir saat sonra tam faaliyete• 

geçmi~ bulunuyordu. Bu istasyon, ha
beş hükümctinin usulleri hilafına ola • 
rak bütün gece çalışacaktır. Yeniden 
telgraf almmağa başlanmıştır; ancali 

1 

bir Türkiye tarafından yapılacağına, Rusya 

GitJ ANKARA 

ikiateşarası tehlikesine karşı çünkü ne ordu
ıu ne de politikası kafidir 

Bundan başka bu dostluk, her iki taraf 
icin, Asya'da, öyle bir prestij temin etmek
tedir ki, Türk - Sovyet grupu gerek Ön -
gerek Ortaasya'daki politika kombinezonla
rında büyük bir cazibe kuvvetine malik bu
lunmaktadır. 

kemmel olmamasına rağmen yeni bir muha
rebeye tercih eden devletlere gittikçe daha 
fazla yaklaştırmaktadır. Diğer taraftan bu 
dostluk, Şarkavrupası ile Ön- ve Ortaasya'
daki bugünkü nizamın en kuvvetli direkle
rinden birini teşkil etmektedir. 

için şüphe yoktur. 
Türk diplomasisini tetkik ederken, illi 

yeri, şüphesiz Türk - Sovyct dostluğuna ver
mek lazımdır. Çünkü o diplomasi bu dostluğa 
dayanmak suretiyle aksyona geçebilmiştir. 
Bunun hemen arkasından, Yunanistan ile 
olan sıkı ve dostça münasebetler gelmekte· 
dir ki, bunların rolü Türk - Sovyet dostluğu
nunki kadar mühimdir. 

Yazan: NıJrvert von BISCHOFF 
Türkçeye çev{ren: Burhan BELGE 

Her iki tarafın da itina ile ileri götürdü
ğü bu dostluk, nasıl bir zamanlar Türk milli 
kurtuluş hareketinin zaferini temin etti ise, 
arkasından Türk diplomatik aksyonunun da 
ilk şartını teşkil etti. Bu dostluk iki tarafın 
karrılıklı açık ve devamlı menfaatlerinden 
kuvvet almaktadn-. Sovyet Rusya için, bo
ğazlan tutan ve Anadolu yaylası üzerinde 
oturan kuvvetli bir Türkiye, zayıf noktaları 
örten bir kaH •. an gibidir. Türkiye için, So-.r
yet do tlurru, iki ateş arasında kaL'llak teh
li' "' ini ortadan kaldırmaktadır. Böyle bir 

Garb emperyalizmine karşı beraberce ya
pılan mücadelenin fırtınalı günlerinde baş
lıyan Türk - Sovyet dostluğu, bu tehlike ge
çeli çok olduğu halde, def ensif vasfını mu
hafaza etmiştir. Her ikisi de hücumdan şim
dilik olsun vaz geçen garb ile barışlarını he
men aynı tarihlerde imzalamışlardır. 

Sovyet Rusya gibi, Türkiye dt:, yeni ku
mluşunu ve kuvvetlenmesini tamamlamak 
için uzun ve güvenli'di bir banş devresine 
muhtaçtır. Bu barış ihtiyacı her iki devleti 
de, Avrupada bugünkü statusquo'yu pek mü-

Bu, devamlı olarak bôvledir ve böyle ka
lacaktır. Türkiye ile Sovyet Rusya arasm
daki dostluk sağlam temeller üzerinde otur
maktadır. Bunu tehlikeye sokabilecek amil, 
Rusyamn sisli bir ortodoksluk ve panisla
vizm politikasrna avdet ederek İstanbul ve 
boğazlara Ortodoks istavrozunu dikmek iste
mesi olabilir ki, böyle bir ihtimalin realist 
bir hesabta şimdilik yeri yoktur. Bunun ha
ricinde herhangi bir Rus politikasının gaye
si, şimdi olduğu gibi, Karadeniz ve Kafkas
lardaki nazik cephelerin müdafaasını dost 
ve müttefik bir Türkiyeye havale etmek o
lacaktır. Bu müdafaanın zaten en iyi, böyle 

Her iki devletin de şefleri, Şarki Akde· 
nizdeki politik hayatın muayyen bir anında 
eski düşmanlıkta devam etmenin Türk mil· 
leti kadar Yunan milletine de taşıyamıya -
cakları bir takım kfüfetler yüklemek istida~ 
dmda olduğunu anlamışlardır. V c, bunu mil1 
!etlerine bi 1clirme1

" cesaretinde bulun.,rak 
milletlerinin tam bir anlayışı ile kar ılaş .. 
mışlardır. • - - · - - -. 

(Sonu var) 



... 

~ulus» uıı Dil Y az!ları 

( B aıı 1. inci saylad a) 
o, o o o tipinde su medliillü ke

limeleri bir de yeni dillerde arıya
lım: 

Bu tip o kelimesi bugün Fransız 
'dilinde ya~amaktadır. Fransızlara 
göre " Ea~ kelimesi Latin~e .aqua' ~ 
dan gelmedir. Önce ewe ıdı. Eskı 

b k H • H 
Fransızcada bundan aş a aıve 
ve "eve" bulunurdu ki bugün da
hi Poitevine lehçesinde hala mu
hafaza edilmektedir. ltalyanca 
acqua" İspanyolca "agua''ı eski 
Provensal lehçesinde "aiga" her 
tarafta yaşıyor [3]". 

Bloch'ın yaptığı bu etimoloji 
pek dardır. Fransızca Eau'yu 
acqua hududundan . d~şarlard.a ve 
uzaklarda aramak hızı bu kelıme
nin ötedenberi üç vokalden terek
küp ettiği neticesine vardır~r. Bi
ze göre Fransızca Eau ~ep~ı aynı 
kıymette olan üç vokalın hır ara
ya gelmesinden husule gelmiştir. 
Vokaller semantik fonksiyonda bir 
değişiklik yapmıyacağı için E, A, 
U gibi çeşitli üç vokal göstermek
le o o o veya a, a, a'nm başka 
başka kıymetlerde olduğu ileri 
sürülemez. 

Littre bu iddiamızı güçlendire
cek malumatı bir araya toplaya
bilmittir. Bunları dikıiyonerinden 
çıkararak aşağıya geçiriyoruz. 

[Genev. Aigue, Picard. lau ve
ya leu, Vallon, Aiwe, Berry Aie 
"effe su demektir. Bu kelime Ber
ry'nin birçok yer isimlerinde bulu
nur", Burguig. EA, Provansal. Ai
gua, Espagn. ve Portug. Agua, es-. 

· [3] Oscar Bloch. Dictionnaire 
'Etymologique de la langue Fran
çaise. 

gayet mahud mıkdarda kabu !edilmek· 
tedir. 

Büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla 
beklenen İtalyan girişi, fevkalade dra
tnatik bir şekil aldı. De&sie yolu üzerin
de şehirden ahı kilometre uzakta olan 
İngiliz elçilik binasında sonu gelmi -
yen motörlü kıtalar kolunun ucu yeti§· 
tiği zaman, koşucular, nefes nefese şeb· 
re koşarak, bu kolun yaklaştığım ha
ber vererek İtalyan tanklarından hay· 
retle bahsediyorlardı. 

Motosikletli kıtalarla birlikte tank
lar, öncü vazifesini görüyorlardı. Arka
larından Alp avcıları ile bcrsaliyeler 
kamyonlarla geliyorlardı. Bunlardan 
sonra, iki yanlannda Eritleliler olduğu 
halde istihkam bölükleri ile kara göm

lekliler yürüyorlardı. öncülerin arka
sında, bir kısrağa binmiş olan Mareşal 
Badoglio bir yanmda Roma şarbayı 
Bottai, öbür yanında sömürgeler müs
tefarı Lossona olduğu halde ilerliyor
du. 

Mareşal, duvarlarında dikenli tel ör
güleri henüz indirilmemiş olan ingiliz 
elçilik binası önilne geldiği zaman, el
çilik önüne dizilmi~ olan hindli ingiliz 
askerleri ıclam vaziyeti aldılar; Badog
lio da selama mukabele etti. 

Badoglio'nun arkasından yedi mo
törlü batarya ve birçok yerli süvari bö
lüğU yürüyordu. Salr günü şehre giren 
italyan askeri 30,000 kişi tahmin edil
mektedir. 

Tefrika: No: 57 

ki İtalyanca Aigua, Modern İtal
yanca acqua, Latince aqua, Gaelik 
ah, abh, aba ''su demektir", Kim
ry. ew, goth, ahva, eski yukarı Al
manca Oha, Zend, afs, Sanscr, ap, 
apas. 

Bugünkü edebiyat dilinin ''eau"
su Picardca bir şekilden olmadır. 
Bu; iaue idi ve şüphesiz ki iave 
biciminde söv eniyordu. iki h 0 celi 
idi sonra tek h"'celi eau'ye kısal
mıştır f 4).]. Cermen dillerinde 
hunu daha açık ve aslına daha 
uygun olarak buluyoruz. Bu diller
de: 

("a, aa, ach, ache" r tıveççe ve 
Danimarkaca "aa" o okunur ] . 
Bunlar; orta yüksek Almanca ahe, 
eski yüksek Almancada aka hep 
su demektir. 

Got dilindeki; ahwa ırmak, La
tincedeki aqua su Hind Cennen
cedeki akwa'ya racidir. Ve farklı 
farksız olarak <'ok defa çay ve ır
mak adlarına veya hunlara izafet
le adlanan yerler adına ilave edi
lir. Eski yüksek Almancada aha 
tekli yer ve ırmak adlarında ach 
biciminde bulunur. Ur-ach, Salz
ach ta olduğu gibi aa, Hanovra, 
Holştein ve Baltık kıy!larında a~ 
"au" ave "aue" şeklinı alır. Eskı 
yüksek Almancada affa, af ''appa 
ve apa'' ıu, ırmak demektir. Wal
deschaff gibi [5]. 

lsveç ve Danimarka dill~ri~in 
aa'yı o şeklinde kullanması ıddıa
mızm parfak bir delilidir. 

Albert Dauzat da hu fikri kuv
vetlendirmektedir. Ona göı-e "fa
tih Cermenler; bazı ırmak adları
m değiştirdiler. Aa Cermence ıu 
demekti. Bir Gol kelimesi olan 
anio'vu kalıhrarak yerine aa'yı 
koydular [6]) 

Littre'nin Sturmfels'in topladı
ğı su medlwlü kelimelerin hemen 
hepsi yukardan beri izah edegel
diğimiz meseleyi aydınlatmakta
dır. Çoğunda iki veya üç vokali 
bir arada görmekteyiz. Bazıları 
aa'nın neticesi olan (v.ğ) ve onun 
kateaorisinden olan (y, g, k, h, b, 
p, m~f, v) yi çekirdeklen~iş. olarak 
gösteriyorlar. Elam ülkesınm su
lar tanrısı EA'yı bugünkü Fransa
nın Burguig. mıntakasında yaşar 
görmek mukayese uflrnnu alabil
diğine geni~letiyor. Bu -~uretle 
Türkçe su demek olan o, a, o, u ke
limelerinin (bunların oğ, ağ, öğ, 
l'~ olduklarmı hatırlamalıyız). llk 
Türkler taraf rndan ve bü
yük akınlar sırasında bütü.n d~n
yaya yayılmış olduğu hakıkatıne 
ve zaruretine ermiş buh1nuyoruz. 
Sümercede "aa" ne ise Burguig. 
lehcesindeki EA'nın aynı gayet 
tabiidir. 

Yine Sümercede "aaa" nasıl bir 
su ifade ediyorsa Berry lehçesin
deki aie Picard lehçesinde!ci iau ve 
ieu o kıymette bir su ifade ede
gelmektedir. 

Not: Aşağı yukarı bütün diller-

[ 4] Littre, Dictionnaire de la 
langue Française. 

[5] Sturmlels Ortsnamen s. 1. 
[6] Albert Dauzat Le nom des 

Lieuy. 

Yeni ''Çatal ağzı,, ııa bir balcrş 

FlLYOS -ZONGULD_Ali 

Y oluıı Çatalağ zı kısmı bitınek 
üzeredir -Bütün yoldaki oıı al·tı tii

nelden on üçü delinnıiştir 
(Başı ı. inci sayfada) 

zerindeki biiyük köprünün kurulması

na başlanılacaktır. Zonguldak istasyo
nunda toprak kazma ve kargir yapma 
işleri de hızla yürümektedir. 

Türk mühendis ve işçilerinin yüksek 
kabiliyet ve başarılariyle yapılmakta o
lan bu işler önünde sevinç ve hayran
hk duymamak kabil değildir. 

İnşaat bakımından çok ebemiyetli ve 
25 kilometre kadar bir uzunluk için 4,5 

milyon lira masrafa lüzum gö:;tcn:n bu 
yolun birinci kısmı Çatalağzmda bit
mektedir. İkinci kısmı k<:mür havzamı
zın göbeği olan Zonguldaktır. Bu kıs· 
mın 937 yılının mayısının ortalarına 

doğru biteceği umulmaktadır. 

Bu hat bütün memleketin ve bilhas
sa yeni yapılmakta olan fabrikalarımız 
için lazım olan kömürü tasıyacağmdan, 

yollarımızın en işlek ve canlısı olacak
tır. 

~--·--~ ;fa ~ 
13 numaralı tünelle işçi barakalarr ve 12 numaralı tünelin açılması 

de su, çay, ırnıak manalarında 
kullanılan oha, ab, aha, ew, ahwa 
kelimelerine bakarak yine dünya
nın birçok yerlerinde bulunan 
Moııkova, Varşova, Poltava, Arto
w, y alova gibi Yer adlarının son-
larındaki owa, av kelimelerine ay
nı manayı vermek doğru olur sanı
rım. Çünkü bu yerlerin lıepsinde 
bir ova bu)unduğu gibi bir de ır
mak vardır. Ve ova, oba ayni za
manda düz ve basık yer demektir. 

Şimdiye kadar esl<i dillerde çe-

şit çe§İt tipte su kelimesi aradık , 
ve birçoğunu da bulduk. Bunların 
hepsi Türkçe o yani (v. + ğ) = 
oğ kelimesinden türemiş olduğu 
için onları önce en eskile
rin den başlıyarak sırası ile 
gözden geçirecek ve Güneş - Dil 
teorisi bakımından analizlerini ya-
pacağız. Aldığımız kelimeler ilim 
alemince tanınmış diksiyonerler
dendir. 

J H. R. TANKUT 
(Arkası var) 

A -vmpa istasyonlarında 
dinlenebilecek seçme program 

(Ankara saatı ile) 

KONSERLER 
19,30 Leningrad (h.cns.r: Dach) 
l~.30 Radyo Paris (4 üncü Senfoni • 

Schubert) 
21.15 Strasburg (Konser: Liszt-Mo

zart) 
21.40 Pıağ (ilkbahar Konseri) 
21,50 Roma, Napoli, Bari (ScnfonJk 

Konse.r) 
22 - Milano (Senfonik Konser) 
22,30 1.N.R - Fransrzca (Şarkı Kon-

seri) 
23 - Varşova (Piyano resitali) 
23,10 Milano (Viyolonsel Resitali) 
23,40 Tuluz (Askeri Mar~lar) 
24- Bükreş (Skandinavya müziği 

Konseri) 
24- Radyo _ Faris (Gece Konseri: 

Mozart - Bach - Bizet) 
1 - Bükreş (Filadelfia Filarmo

nik Orkestrası) 

OPERA, OPERET, TiYATRO 
20.25 Viyana (La Fille du Far - west

Puccini) 
20,30 Budape!;!tC (La Pays du Sourir -

Le har) 
20,30 Budapeşte (Le Pays du Sourir

nakil) 
21,30 Paris P.T.T. (Le Mariage d'. 

Olympe - Kome<li Fransez ar
tistleri) 

21,30 Radyo - Paris ('Galatee - Tri

yanon Lirikten nakil) 
23 - Radyo • Parizyen (Radyo pi

yesi) 
23,25 1.N.R - Fransızca (Minyon O

perasının iki perdesinden ı;e~~ 

me parçalar) 

HAFİF MÜZiK . 
18,30 Viyana (Oda Müziği) 
19- Tuluz (Operet Havaları) 
21- Radyo - Paris (Operet Havaları) 
21,40 l.N.R. (Salon Orkestrası) 
21,10 Berlin (Hafıf Mı.ızik) 
23.20 Kopenhağ (Hafif Müzik) 
23,45 Budapeşte (Tsigan Orkestrası) 
24- Tuluz (Operet Havalan) 

DANS MüZlGl 
19 - Varşova (Dans Havaları) 
22,15 1.N.R (Caz Orkestrası) 
23.20 Kopenhag (Dansing) 
23,30 Breslav, Roma, Bari, Napoli 

(Dans Müziği), 
24 - ~1ilano (Caz) 

ANKARA RADYOSU 

19,30 Çocuk saati 
Müzik (Karpiçten nakil) 
Ajans Haberleri 

. Hafif Müzik 
) 

lST ANBUL RADYOSU 

17 - İnkilab dersi; Üniversiteden na. 
kil. Receb Peker tarafmdan. 

18 - Opera Parçaları 
19- Haberler 
19,15 Muhtelif Plfilclar 
20 - Halk Musikisi 
20,30 Stüdyo Oııkestraları 
21,30 Son Haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi veri. 
lecektir. 

- Bana ondan pek az bahsettin. . ,. . Bert ciddi bir tavurla: Alber ayağa kalkarken: 

Evonnok ve Ote~n - Fakat on beş yıllık eski bir h.ıka~eyı 
gömülil olduğu yerden çıkarmanın şımdı sı
rası mı? Öyle bir hikaye ki hadis olup olma
dıgv ı bile hatırnnda deba-ildir ... ve sen de bun-

- Anlamıyorsun. Ben bu hatıraya hiç - Çok sakinim, sadece paltolarımızı isti-' 
ehemiyet vermiyorum. Yalnız neden bunu yorum. 

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR -· .... 

- Ehemiyetli bir şey değil ... söylersem 
benimle alay edersin... · 

Alber, Bert'e doğru iğilrniş bir vaziyette, 
ısrar etti: 

- Yavaşça söyle. 
·-Söylenecek bir şey değiL. bir h~tıra
; Kayıdsızca, mühimsemez bir ta vur la fik

.ruii bildirmek istediği halde sesi birdenbire 
kısıldı ve ciddi bir eda ile: 

- Senin vaktiyle tanımış olduğun kadını 
düşündüm; hani şu bana, eskiden, Kastan ye
nin evinde bahsetmiş olduğun kadını ... 

- Ne münasebetsiz düşünce! 
- Zannedersem ailenin dostlarından bir 

kadındı, değil mi? Sen - Malo'da ona tesa
düf etmistin. 

- H~yır. Fakat münasebetsiz düşünce ı 

.• ? 
dan dolayı mı bir saatten beri kederlısın · 

- Kederli değilim. Fakat bundan bana 
bahsetmiş olduğun halde neden şimdi hatı
rında bile olmadığını ileri sürüyorsun? 

- Ben sana beş altı sene evel manasız 
bir macera anlatmışım. Aklıma gelen şudur: 
Bu hikaye, üzerinde o kadar az tesir yaptı kı 
gözünde bir budala manzarası almamakl~ğırı: 
için onu süslemeğe mecbur oldum. Şımdı 
sen, bu akşam, birdenbire bıı safsatayı hatır-
layıveriyorsun. Neden bu akşam? ~ 

- Bu maceranın ciddi bir şey olmadıg~m 
bilmekle beraber bir kış, bütün bir kış sur
müş olduğunu da düşünüyorum. Bu, hesaba 
katılmak lazımdır. 

- Sana bir kış mı demistim? Fakat ha
kikatte bir hafta bile sürm~miştir... Fa1·at 
neden bu hadiseyi böyle Qrtaya çıkarıvennc
li? Öyle bir Hadise ki faydasızdır, hayalidir. 

konuşmaktan çekinmekte olduğunu düşünü- *\t~ 
yorum. - Bert, bu sırdaşlığın vaktiyle kendisini 

Alber, Bert'in alnında hasıl olan bir çiz- tasalandırmamış olduğunu hatırlıyordu. Fa-
giye bakarak susmakta inad ediyordu. kat, onun şimdi, varlığının en canalrcı nokta-

- Anlatacak bir şeyim yok. Çünkü ol- lanna dokunan bir duyguyu yatıştırmak için 
muş olan bir şey de yok. yeni sözlere ihtiyacı vardı. Bununla beraber, 

Bert, yüzünde alametleri belirmekte olan ıstırab çekmekten korkuyormuş gibi Al-
sinirlilik haline hükmetmeğe çalışarak: ber'den bir daha böyle sualler sormadı. 

- Tuhafsın, dedi. Vaktiyle bana anlat- Vaktiyle Alber ona ~lem dışında ve yal .. 
mış olduğun bir hikayeyi neden şimdi giz- mz kendisi üzerine temerküz etmiş olarak: 
!emeğe uğ"rasıyorsnn? Mübalağa etmiş, uy- görünüyordu. Halbuki şimdi, ondan uzak ya .. 
durmuş olduğunu iddiaya niçin kalkışıyor- ş~mış olduğu göz kamaştırıcı cihanı keşfe-
sun? dıyordu. Arzularmda şahlanmış olan deli ... 

Alber, yumruklarım sı~rnrak: kanlıyı hatırlıyor ve ~imdi Alber'i sakin ve 
- Daima, dedi, da'ma böyle; ne zaman ihtirassız buluyordu. Belki o, bütün gençliğini 

beraber sokağa Gıks;>ı{ aklına hep böyle mü- bitirip tüketmisti? Onu, geçmişine dair sor-
nasebetsiz şeyler gelir. guya çekmekten kaçmıyor, yalııız, .zaman 

Bağırdı: 7.aman, kendi cocul·luğu hak km da ba7.ı şey-" 
- Garson t 1 ·· 1· .l Al k 1 b" 1 .,. - er soy ıvorn11. 0 r, sı mtr ı ır tavur ~ 
- Heyecana kapılıyorsun. Görüyorsun- cevab veriyordu: ''Asıl şimdi CY0 ncim." 

ya, aramıza anlaşmazlık sokan sensin. ı ... --· - (Sonu var) 



SAYFA 6 

Avusturya kabinesinde 
değişiklikler yapıldı 
(Başı 1. inci sayfada) 

B. Perntner: Terbiye bakam " Hiris
t~yan sosyalist partisinden.'' 

B. Reş: Sosyal yardım bakanı. "Ka
tolik demokratlardan." 

B. Drakler: Maliye bakam. "Vatan 
severler cephesinden.'' 

B. Stokinger: Ticaret bakanı. "Hi
ristiyan sosyalist." 

Hatırlarda olduğu ü zere birinci Şuş. 
nig kabinesi, Dollfuss'un öldürülmesin. 
den sonra 25 temmuz 1934 de kurul
muştu. İkincisi de B . Fey ile B. Karvins
ki'nin çekilmeleri üzerine 17 ilkteşrin 

1935 de kurulmuştur. 

Viyana, 14 (A.A.) - Ziraat bakan
lığına hiristiyan sosyalistlerden eski na
zırlardan B. Föderınayr getirilmiştir. Bu 
suretle kabine tamamen kurulmuş ol. 
maktadır. 

Bu kabinede, eski kabinede olduğu 
gibi, büyük Almanya temayülünde bu
lunan hiç kimse yoktur. 

Yeni bakanlar and içtiler 
Viyana, 14 (A.A.) - Yeni kabine a

zası ve müsteşaerlar cumur reisi önün
de sadakat yemini etmişlerdir. Bir teb· 
llğe göre, başbakanla anlaşamamasmdan 
dolayı Prens Starhemberg kabineden çık. 

mıştır. 

Yeni hükümet, biitün milli kuvvet
leri toplamak maksadını güdecektir. Bu 
maksada varmak için güdülecek siyasa
da birlik olması, ve vatan sever cephe ile 
hükümet organizasyonları arasındaki 

münasebetleri kan olarak tesbit edilme
si lazımdır. Bu sebebten dolayı cumur 
reisi vatan sever cephenin idaresini ele 
almıştır. Cumur başkanının arzusu üze
rine Haymatşutz'lann şefi Prens Star
hemberg bu birliğe mensub kabine aza. 
larına, hükümet tarafından kendilerine 
yapılan müracatı kabul etmelerini em -
retmiştir. 

B. Swınig, B. illusoliniye dostça 
bir telgraf gönderdi 

Viyana, 14 (A.A.) - Avusturya a
jansı bildiriyor: 

Yeni hükümetin başına geçen _başba
kan Şuşnigj B. Musoliniye bir telgarf 
göndererek, sarsılmaz dostluğunu ken
disine temin etmiştir. B. Şuşnig bundan 
başka Roma paktlan politikasına devam 
etmek kati kararında olduğunu, ve bu 
paktları imza ~den üç devletin menfaat
leri ve orta Avrupanm kuvvetlendiril
mesi için bu devletlerin dostluğunu. in. 
kişaf ettirmeğe çalışacağrm B. Musoli. 

ni'ye bildirmiştir. 
B. Şuşnig, B .Gömböş'e çektiği bir 

telgarfta, samimi dostluğunu macar baş
bakanına bildirmiş ve Roma protokolta
rına dayanan iş birliğinin ileride bu pro
toko11ara iştirak eden devletlerin menfa
atine uygun olacağı kanaatini izhar et

mi~tir. 

Prens Starhemberg'in 
taraf tarların<ı Pm ri 

Viyana, 14 (A.A.) - Royter aansı 
muhabirinden: 

Kabinenin tadili haberi ortaya yayı· 
lır yayrlmaz B. Starhembcrg, Haymver 
umumi karargahı "va~rt~siyle aşağıdaki 
emirnameyi neşretmiştir: 

"Arkadaşlar, soğuk kanlrhğınrzı v~ 

intizamımzı muhafaza ediniz. Sizi bir 
takım tahriklere alet etmek istiyenlerin 
bu hareketlerine izin Vf;.rmeyiniz. Yal
mz Starhemberg'in vereceği emirleri din
leyiniz ve o emirlere göre hareket edi
niz.'' 

Şimdi öğrenildiğine göre kabinenin 
tamamiyle çekilmesini gerektiren usule 
aykırı olarak yalmz B. Şuşnig, istifa et
miş ve cumur reisi B. Miklas'dan bütün 
kabine azasını azletmesini istemiş, o da 

bunu yapmıştır. 
Bu da B. Starhemberg'in kendi ar

zusu ile yerini bırakmaktan kaçınmış ve 
o mevkiden hakikaten kovulmuş oldu
ğunun delili sayılmaktadır. 

Haymveren'lerin mukabil hiç bir, ha. 

reketleri görülmemiştir. 
Gerek Viyana'da gerek eyaletlerde 

sükun hüküm sürmektedir. 

Kabinedeki değişikliğin 

5ebebi nedir? 
Viyana, 14 (A.A.) - Havas ajan. 

sından: 

Kabinede değişiklik yapılmasına B. 
Şuşnig ile B. Starhemberg arasında çık· 
mış olan anlaşmazlık sebebiyet vermiş

tir. 
Hatırlardadır ki Haymveren'lerin Çl

karmış oldukları itaatsizliğin ertesi pa
zar günü B. Şuşnig, B. Starhemberg'e 
bunlar arasmda disiplini yeniden kur
ması için dostça ihtarda bulunmuştu. 

Başbakan, daha düne kadar ikinci dere
cede bakanlan tekrar bir araya getir
mekten ve yahud vatanseverler cephe
sini yeni baştan organize etmekten iba. 
ret bir program tatbiki ile iktifa etmek 
tasavvurunda bulunuyordu. Bu takdirde 
Şuşnig - Starhemberg birliği olduğu gi
bi kalmış olacaktı. Fakat B. Starhem
berg, bu esnada B. Musolini'ye bir tel
raf çekmiştir. Bu telgarf, demokrasiyi 
tahkir eden bir ifade ile yazılmış olduğu 
gibi başbakanın bu telgraftan matomatl 
yoktu ve bu işte kendisinin rey ve fikri

ni atmamıştı. 
B. Şuşnig, bu münasebetsiz hareket

ten pek ziyade müteessir olmuş, canı sı
kılmış ve dün akşam bu telgarfm ya
bancı memleketlerde doğrumuş olduğu 
fena intibaları ortadan kaldırmak için 
dış bakanlığını bizzat üzerine almak ve 
memleket içinde kamoyu tatmin için de 
vatanseverler cephesinin idaresini ken. 
di üzerine almak arzusunda olduğunu 

bildirmiştir. 

Bundan böyle Avusturya, iki başlı 
reiimden çıkarak tam.amiyle B. Şuşnig'. 

in eline geçmektedir. 

Mumaittıyhin programı, partileri, si· 
yasal kanaatleri ve her ne olursa olsun 
biitün Avusturya•nın istiklali davasında 

birleştirmektir. 

B. Mmwliniye gönderilen -
tel.<.(raf meselesi 

Viyana, 14 (A.A.) - Havas ajan
sından: 

Satahiyetli mahfiller, B. Şuşnig'i ka
binesini baştan aşa tadil etmeğe sevke
den amilin B. Starhemberg'in B. Muso
lini'ye bir telgraf göndererek Duçe'yi 
Habeşista~•ı ~lhak ettiğinden dolayr kı,ıt
lamış olması olduğunu bildirmektedir
ler. 

Bu telgarftn son derecede faşist ta-

ULUS 

Cumuriyet Merkez 
Bankası kanununtın iki 

maddesi 
Cumuriyet Merkez bankası kanunu

nun 7 ve 38 inci maddelerinin değişti

rilmesi hakkında bir projeyi hükümet 
Kamutaya vermiştir. 

Umumi Müfettişlik tarım 
müşavirliği 

Bursa Tarım direktörü B. Refetin 
birinci umumi müfettişlik tıırım müşa
virliğine tayin edileceği haber alınmış
tır. 

Tarım Bakanlığı teşkilat 

kanunu 
Tarım bakanlığı teşkilat kanunu pro· 

jesi Finans bakanlığına gelmiş ve tetkik 
edilmeğe başlanmıştır. Bakanlık bu pro
jenin hazirana kadar Kamutaydan çı

kacağını ummaktadrr. 

Merinos koyunları 
üzerinde çalışmalar 
Bursada, yerli koyunların, telkih su

retiyle merinos cinsine tebdili işine 

başlanmıştır. B
0

u işe Tarını bakanlığı 
mütehassıslarından B. Fahri nezaret et
mektedir. 

Hukuk Fakültesinde 
imtihanlar 

Ankara hukuk fakültesinde imtihan
lar bu ayın 25 inci pazartesi günü baş
layacaktır. 2 inci ve 3 üncü sınıfların 

imtihanları 25 hazirana ve birinci sını
fın imtihanı 28 hazirana kadar sürecek
tir. 

Bir nahiyemize su getiriJiyor, 
yol yapılıyor 

Balıkesirin Sarıköy nahiyesine yeni 
bir su getirilecektir. Buna ait hazırlık
lara başlanmış bulun~lmaktadır. Nahi
yenin ve nahiyeye bağlı köylerin yol
larının yaptırılmasına da başlanılmıştır. 

birlerle kaleme alınmış olduğunu ve de. 
mokrasiye karşı bir takım hakaretleri 
ihtiva ettiği hatırlardadır. B. Starhem. 
berg, kabine arkadaşlarının reyini alma
ğa lüzum görmeden bu telgrafı Roma'
ya göndermiştir. 

Burada dolaşan bir şayiaya göre Vi
yana'daki elçilerden bazıları bu telgra
fın muhteviyatını protesto etmişlerdir. 

Kabine değişikliğinin 
I talyadaki akisleri 

Roma, 14 (A. A.) - Royter ajansı ; 

muhabirinden: 
Starhembergin iktidar rnevkiinden 

sukutu, italyan siyasi mehafilinde şaş

kınlık uyandırmıştır. 

Roma, 14 (A. A.) - Avusturya ka

binesindeki tebeddül italyan si • 
yasi mahfillerinde hiç bir kay
gı uyandırmamıştır. Çünkü Prens 
Stahremberg'in tavsiyesi ile ka -
bineye iiç Haymverli aza girmesi eski 
dış siyasanın devam edeceğine bir delil 
sayılmaktadır. Bununla berarebr gaze
teler son Avusturya hadiseleri hakkın
da büyük bir ihtiraz göstermekte ve an
cak krsa ajans haberlerini neşretmekle 

iktifa eylemektedir. 

BWJbetke 

MALlYE TEŞKİLAT KANUNL' 
(Başı 1. inci sayfada) 

cumuriyet maliyesi taze enerjile
rin cüretli bilgisinden çok fayda
lanacaktır. 

ikinci inkilah hamlesi ise, la
yiha ile mali işler için yüksek bir 
ihtisas heyetinin kurulmuş olması 
dır. Filhakika müsbet ilmi, ken
dine şiar edinen yeni Türkiye için, 
mali işlerimizin de geniş bir hil
ğinin aydınlığı içinde yürümesi 
en tabii bir şeydir. 

Cumuriyet vatandaşları; en 
yüksek bir cemiyetin ferdleri ola
rak yalnız hak ve vazifenin saygısı
nı tanır ve taşırlar. Cumuriyet ma
liyesi ise bu cemiyetin temiz ve a
sil bir uzvu olarak normal müra
kabe !artları içinde yürümektedir. 
Yeni layihada bu iyi yürüyüşü 
hızlandıracak kuvvetlerde vardır. 

Kemal ONAL 

~-------·· ... ----~~ 
«B. Baldvin pişman 

olacal{ mı?» 
(Başı 1. inci sayfada) 

mizi, başbakanlıkta, iç işler bakanlığın
da, dış işler bakanlığmda arıyoruz. Fa
kat bu aramalarımız, boşa gidiyor. B. 
Baldvin ile B. Mak Donaldm 1931 de iş 
başma geçtikleri andan itibaren, 0 milli,. 
şefler ortadan kaybolmuştur. Bu iki 

zat, şimdiye kadar acaba ne yaptılar? 
Sıyasayı ihmal ettiler. İmparatorluk iş
leri ile uğraşmaktan vaz geçtiler. Bu· 
nun neticesi birbirini takib eden bir ta
krm muvaffakiyetsizlikler, iflaslar ol
du. Bununla beraber mesut devlet adam
ları, her muvaffakiyetsizlikten sonra, 
sandalyalarma daha ziyade bir hırs ile 
yapıştılar. Hala da iktidar mevkiinde 
duruyorlar. Acaba pişman olmak saati 
henüz çalmadı mı? 

Paraguay da 
Yeni bir isyan keşfedildi 

Buenos - Aires~ 14 (A.A.) - Assom
siyon'dan bildirildiğine göre şimdiki Pa
raguay hükümeti aleyhine komünistler 
tarafından bir isyan. haulanmzıştır. 

Ba~akan B. Franko, komünistlere 
karşı şiddetli tedbirler almış ve bunlar
dan 90ğu memleket dışına çıkanlmıştır. 

Bu isyan dolayisiyle B. Franko, ga
zetecilere beyafiatta bulunarak hi.iküme. • 
tin her türlü .ihtilfil hareketini şiddetle 1 

bastırmağa azmetmiş olduğunu söyle. 

miştir. 

Amy Mollison döndü 
Londra, 14 (A.A.) - Tayareci Ba

yan Amy Mollison Kap'tan dönerek bu. 
gün Kroydon tayyare meydanına inmiş
tir 

Kurddereli iyileşti 
Bir zamandanberi Balikesfrde tedavi 

edilmekte olan ünJü pehlivanimız Kurt 
dereli Mehmedin sxhhati tamamen iyi
leşmiştir. Pehlivanımıza geçmiş olsun 
deriz. 
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k{.P9&.~ ~ ·- .~ 
Berlin olimpiyaarna 

hazırlık 
İstanbul, 14 (A.A.) - Futbol fede. 

rasyonumuz Berlin olimpiyadına gide· 
cek türk milli takımının esas kadrosum 
hazırlarken, elde mevcud elemanların 

krymetini umumi bir incelemeden ge· 
çi.rmeğe karar vermiş ve Ankara, İstan

bul, İzmir futbolcularını biribirleriyle 
karşılaştırmayı uygun görerek keyfi
yeti alakalı üç mıntakaya bildirmiştir. 

Tesbit edilen esasa göre, İstanbul, 
Ankara ve İzmir futbolcuları, bi.r ya. 
hancı takımın da gideceği turnuvada 
karşılaşacaklardır. Bu yabancı takımın 
bir Avusturya takımı olması ihtimali 
vardır. Bu hususta cereyan eden görüş 
meler henüz intaç edilmemiştiır. 

Hazırlanan proğram şudur: 

6 Haziran: 
İstanbul - Ankara 
İzmir - Yabancı takımı 
7 Haziran: 
İzmir - Ankara 
İstanbul - Yabancı takımı 
9 Haziran: 
İstanbul - İzmir 
Ankara - Yabancı takımı 

Bu müsabakala.r temsili mahiyeti ha
iz olmıyacak ve sırf milli takım kadro
suna alınacak oyuncuları deneme mak
sadına m<"tuf olacaktır. 

Eskırim kupa 
müsabakaları 

Ankara Halkevi şehrimiz eskrimci
leri arasında büyük kupa müsabakaları 
tertip etmiştir. Müsabakalar flöre, epe, 
kılıç ve Bayanlar arasında flöre olmak 
üzere her üç silahtan yapılacaktır. Hal
kevinin çok değerli bir faaliyet ve yar
dımı ile şehrimizde ilk defa yapılma~
ta olan eskrim kupa müsabakaları bü
yük bir alaka ile karşılanmış ve Anka
radaki tanınmış eskri~cilerin hemen 
hepsi bu karşıl.aşn;ıalara iştirak etmiş
lerdir. 

İlk müsabaka hu akşam saat 18 de 
erkekler arasında flöreden olacaktır. 

Bu silahla yapıl~ca~ k~şrlaşmaya yir
miye yakın eskrimci girmiş olduğun

dan 10 mayıs 1936 pazar günü araların
da bir seçme yapılmış ve sekiz mübarjz 
finale kalmışlardır. N~tice merakla bek
lenmekte ve mevcud elemanlar arasın
da ayn~ zamanda b~r .kıymet ölçmesine 
de yarayacağmdan müsabakalar bu ba
kımdan da önemli sayılmaktadır. 

İkinci müs~baka ıs mayıs 1936 günli 
akşamı (ep~)- d~n ·yaP.ıla~ak v~. 20 m~
yıs 936 günü akşamı kdıç ve Bayanlar 
arasında flöreden olacaktır. Aynr gü-

. nün akşanir müsabakaların bitiminden 
sonra kazananlara kupalar verilecektir. 

Hiç eksilmeyen bir faativetle dur
madan çalısan eskrimc-tlt>rimize güzel 
sonuçlar ve basanlar rlileriz 

Fransa, Berlin olimpiyadlarma 
girecek mi? 

Faris, 14 (A.A.) - Sosyalist parti;. 
sinin daimi idare komisyonu, Bertin o

_limpiyadlarma Fransarun · iştirak etme
mesi yolunda iş ·spor ·federasyonu tara
fından yapılan teklifi dikkate almağa 
dün akşamki toplantısında karar ver. 
miştir. 

Tefrika: No: 54 

TOPYEKUN HARB 
Yazan: General LVDENDORF 

Türk~·eye çeviren: Hikmet TUNA 

muayyen bazı hammaddelere bağlılığı, ablo
kayı bugün, eski devirlerden çok daha tesir
li kılmaktadır. 

İaşe ve harlı malzemesinin eksikliği or
dunun. cesaretini kırar ve açlık ise, iz2i, etti
ğim gibi, ulus birliği üzerinde yıkıcı bir tesir 
yapar. 

sis edilmişti. Onların da askeri rütbe işaret
·leri, güdümleri yoktu ve Belçikalıların yar
dımını görüyorlardı. Belçikadaki halk harbı 
da, Franktirör harbmın karakterini atşıyor
du. Ancak, bu harb, en çok ileri hareket sa
hasında tatbik edildi; yoksa;"' ordumuzun 
menzil yolu üzerinde kendini göstermedi. 

Öyle anlaşılıyor ki, dünya harbmda Rus
lar, Almanların böyle bir halk harbına giri
şeceklerini hesaba katmışlardı. Çünkü, şar
ki Prusyada işgal ettikleri sahada askerliğe 
yarar Almanları çekip götürmüşlerdi. 

Denizaltı - ve denizüstü = kruvazör 
harbları ticaret gemilerini batırmak vazife
sini başarmaktadırlar. Denizaltr =kruvazör 
harbi tarafsrz gemilere de çatmaktadrr; de
niz üstündeki kruvazör harbı, yalnız düşman 
memleketin gemileriııe ve, harba girişmiş 
olan bir devletin, sevkini yasak ve kaçak ilan 
ettiği herhangi bir eşyayı taşıyan tarafsız 
vapurlara karşı da tatbik edilir. 

Denizaltı gemiJerine karşı denizde sürat
li giden araçlar. su bombası taşıyan t avya
reler ve her çe"-' id mayn ve mcıni .... lar kulJam
lır. Kruva7Ör harbma kruvazör ve tayyare
lerle k~rsı konulur. 

Ablıı1<-a ve kruvazör harbı eski harb araç
lar·rltr. Bircoı< memleketlerde nufusun c~
ğ.,ı....-.~~T VP nı;irl~faa orduc;ıınıı'l ha.rb t"ndÜs
trisine, harb endüstrisinin de idhal edilecek 

İçinde, meydan muharebeleri ve ~arpış
malarm cerevan ettiği devletin halkı da son
suz bir ölı-üde müteessir olacağı, propagan
danın. harba girişmi~ oJan miltetlerin mane
vi birliô·ine karsı harekete p-ececeği mı:-~ele
si, i1rric.:i <1"hıvr'"i'11~ k~o<la deO-er P"nriildii. 

Düşünülmesi icab eden ayrıca bir muha
rebe varsa, o da, ''halk harbı" nm muharebe
sidir. 18'i0-71 de bu, Franktirör harbı olarak 
belirdi. Bu harbı, hiç hir askeri güdümü ol
madan, teker teker yahud bir araya toplan
mı§, rütbe işaretleri olmıyan sivil kıyafetli 

vatansever fransrzlar yaptı; bundan dolayı
dır ki, devletler hukuku kaidelerine bağ"lı 
değildi. Belçikada da bunun benzerini gör
dük. Orada kendine has mahiyette bir Gar
de = Civique, yani, bir nevi redif bu işe talı-

Kaide, teamül gibi şeylerin pek ciddi te
lakki edilmediğini dünya harbı göstermiş ol
masına rağmen, kara harbmın kaide ve tea
müllerine uygun gelen bir halk harbmm dü
şünülmesine imkan var<lrr. Bu hususta da 
kudret politikasının sözü geçmekte:rlir ki, 
nihavet bu söz. a~rl ''k::ıide ve teamüi" dive 
telakki edilir. Ft>kcıt. hir h?Ik harbı, meı::ela 
muzaffer bir ordunun gerisinde, askeri talim 
ve terbiye gönnüş, askeri işaret taşıyanlar 
ve askeri güdüm altında olanlar tarafından 
yapılacak olursa, milletler hukukunun kaide 
ve teamüllerine uygun olur. Bir milletin za
rureti böyle bir halk harbma lüzum göster
mektedir. Bu ise, ulus, azami bir manevi bir
lik arzederek haY.atmı idame azmini taşıyın
ca mümkün olur. - - - ~ 

Onun içindir ki, 1914 sonbaharında Po
zen şatosunda bulunduğu mzaman, o sıralar
da Ruslar tarafından tehdid edilmiş olan 
sahalarda askerlik hizmetine yarar gençleri 
ve asker olabilecek erkekleri gerilere almak 
mecburiyetinde kaldım. Galebe çalmış olan 
hasım, halk harbım milletler hukukuna uy
gun telakki etmeyince, böyle bir harbın ce
reyan ettiği sahaya dü~en tekmil halkın, en 
büyük bir ıstıraba sürüklenmesi de kendili
ğinden do~maktadır. 

Müdafaa ordusu, şekilleri ve harbta kul
lanılış tarzları çok çesidlidir. Kati neticeyi 
almak etrafında müdafaa ordusunun müda
faa ordusuna karşı yaptığı meydan muhare
beleri muazzamdır; bu meydan muharebele
rine uzun yürüyüşler tekaddüm etmekte, ar
kalarından başkaları gelmektedir. 

lSonu var) 
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~ Sumer Bank ~ 
i Umumi Müdürlüğünden; 1 = -e Anafarta1ar caddesinde ldin Ankara Şubemi~l~ olan mua· := 
- _._ 1936 tarihinden itiba· := 5 meleleri için müşterilerimizin 16 .-.y!s . . aki Slmer :=_ 5 ren Ziraat Bankaat Müdüri1et! ~mumıyesı bınumd 
5 Bank gi~lerine müracaatlan ilan ve rıca olunur. 1-1922 5 
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Ankara Valili~nde n : 
Cinsi 

931 modeli bir adet 
Buik markalı otomobil 

Mikdarı 
ı adet 

Muhammen kıymeti Lira IC. 
500 00 

Yukarda yazılı otomobi.te 24 ~~san 935 .tarihinde talip zuhur et· 
d .. d 25 4.935 tarihınden ıtıbaren bır ay zarfında pazarlıkla 

me ı ın en · - · tedi e edilecektir. İs· 
satılacaktır. İhale bedeli nakten ve peşınen . Y 

1 
k .. 

teklilerin 37 lira 50 kuruşluk dipozito makbuzıle defter~ar ;7~: mu· 
teşekkil satış komisyonuna müracaatları. <913) , 

ANK.4RA ELEKTRİK 
SIRKETIND EN: -· 

· d'l k t ansformatör için Cebeci'de firketimll: tarafından t~sı~ e ı .~ce . r Cebeci • Has. 
Ankara İmar Müdüriyetince Şirketımıze gost~rılen tada \e İmarın 
tahane ve Cebeci - Mezarlık yollarının !yrıldı~ı ~k Bu yer her ki· 
yeşil Wıaaındaki yerin maliki tesb~t .edil~e~ştı~desi mucibince 
rnc ait ise imtivaz mukavelenaıne"?ızın 17 ıncı m:36 tarihine kadar 
satın alma muamelesi yapdmu üz.ere ~S Ma!ıı 1 ilan olunur. 
Ankarada Yenişebirde Elektrik Şırketıne muracaatı _____ _ 

-~--1\tlJ JDEL~R-ı 
DUNYANIN GOZEL BtRALARll 
KADAR Gt1ZEL OLAN ORl\IAN 

ÇiFTLIGININ S.t\F VE 
HiLESiZ 

y AZLIK ANKARA 
BiRASI 

ANKARA GAZOZU 
ANKARA SODASI 

ÇIKMIŞTIB 
HER YERDEN ARA YINlZ 

_, . 

Maliye Vekaletinden : 
ı - Sungurluda yapJlacak hükümet koııa&ına lazım olan mal· 

zemei in§aiyeden bir )umu 30 ınayıs 936 tarihine kadar tamamen 
tealim edilmek ıuretiyle qağıdtl yazılı Jekilde 3 himecle anı ayrı 
olmak üzere 6-5-936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ek: 
siltmeye konulmuıtur. 

2 - Birinci kaimedt yazılı rnatzemel i~alyeden Ta§, Tu{la, ve 
kiremidin keıif bedelleri yekunu 3273 lira 30 kuruftur. 

Taı 3 Tutlı 3 dır kiremit adedi ise 51800 dir. 
673,44 743,23 

3 - lkinci kııımdı yazılı 1609 lir~ 78 kurua be4eli ke§ifli 3/48 
yonma kerestedir. 

4 - 3 üncü kainıede yazılı 598 metre murabbaı sahaya muktazi 
Fayans 3054 lira 86 'kuruş 26 adet Fayana hali tatı 650 lira 32 adet 
Lavabo 384 lira 2~ adet Rezervpr 650 lira olmai ü.ıere CCllllft 473&
lira 16 Jatr9' ... dellidlr. 

5 - Eksiltmeye girecekleriq ticaret odasında kayıtlı oldu.klanıo 
n;t çl~ir veJ~aruu ıilııcruıcie ve birinci parti için keıif bedelinin 
% 1;5 olan 2'45 lira 50 kuruş ikinci P•rti için 120 lira 7l kuruı lçünıo 
cil parti ii~n 955 lira 42 kurut tetııinatı ımnakkate olarak nakdeıı 
veya ukde tüvili ıntbnkün tahrillt olarak "7a beoka aıtktubu 
,eklilc mal ıandıiına tııliını mecburdur. 

6 - tıı.ıe 21-5-936 pertembe pnü saat 14 dt Sunaurha Kaynıa• 
kamlıiında müteşekkil vı ihale kollıi11oourıda yapılacaktır. /falip. 
terin mezkur gün ve uatte Jcorniıyondı huır buluıuneları kefifna. 
ıneyi görmek veya fa.ılı izahat alınak iıtiyeoleriıı maliye vekiletl 
milli emlak müdürliiiüne ve Çof'Un\ dtftcrdarhiı ile iuııgurlu lllal 
14üdürlüi üne müracaatları ilan olunuf (1058) 1-1941 

1 ANKARA LEVAZIM AMlR•L•t•O•t-.. 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
24-4-918 ela bpah sarfla elcsiltmeye konm Gebsede yapılacak 

kıflanın tasdikli projeleri ve kordan i.atenen mütehassısı ıelmımesl 
dolayıalylt •kılltmenln :rar.ılanıadığı cihetle 20 mayıs 936 sar,am. 
.. g(lnU ıaat onbe9tt kapa ı sarfiıı ek91iltmell yapılacaktır. 

2 - Zarflar o rUn uat on dörtte malcbwr lcarplıfı komJıyon baş• 
knalıfına •erlleeektlr. 

J - Eksiltme İzmitte tüm. binasındaki satın alma komisyonun-
da yapılacaktır. 

4 - Tutarı 29295 Hra 2'1 kuruştur. 
5 - Mu•alr1rat teminab 2250 liradır. 
e - fsteldfler proje ~ 11rtnameleriııl komisyonda cörebUirler. 
7 - İateklilerin belli riin ve saatrndı Jrınun•ın iıtedltf belge-

lerle kornisyondı bulunmaları. (914) 1-1705 

, Harita Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harita Genel Direktörlü~ü kartoğraf şubtsl için bir Harta 

Yazı ustıır vo bir kııç Harta re11ımr (Kartoğraf) imtihanla alına
~k.tır. Talihlerin bu husustaki şeraiti anlamak liz'r' Ankarada Ce· 
uçcıde Harita ~neJ Direktörlük kartofraf •ubesi11e müracaat et· 
lhlclcri. (lOiO) &-.ı890 · 

ULUS 
zd L 

GiZLi YUVA 

Seyhan Vilayeti Defterdarlığından: 
Seyhan -riliyetinin Karata, nahiyesindeki Kantaş dalyanının 

kanun ve nizamlarına göre 936 ve 937 mali yıllarmda balık ~~a
mak hakkiyle balık resmi iki seoe mOddetle 27 • 4 • 936 tanhın
den itibaren kapalı zarf mulile artıumya ~ıkarılmıttır. 18 mayıs 
936 taıihine müaadif puartai ıüaü uat "J5"de Seyhan defter: 
darlığında ihalai yapılacaktır. iki eenelik mubıaaımen ~h 
"14315" lira olup talihlerin yü.ıde yedi buçuk ~vak~t temınat 
ile teklif mektublarmı 2490 numaralı kanıma tevfikan ihale zama
nından bir saat evveline kadar Seyhan defterdarlığına verilmesi 
meşruttur. Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara'da maliye ve
JWeti milli emlak müdürlüğüM. tstanbul'da ~ ~ergileri müdür
lüğüne ve Adana'da defterdarhga müracaatlan ılan olunı.tr. (2382) 

1-1761 

Yozgat Belediyesinden ~ 
Lira 
8500 

17250 

K. 

13723 6-\ 

39473 64 

Santral 
Lokomobil altern.vör tevzi 
monta ları ve saire 
Şebeke 

tablosu bunların temel ve 

Yozgatta kurulacalc c le Ictrilı: santralının makine kısinile şebeke 
ve santral binası inF!ıı birlikte ihale edilmek üzere eksiltmeye ko· 
oulmuştu. 

ihale günü olan 20-4-936 tarihinde muayyen saata kadar talip 
çıkmadığından belediye encümenince kanunevel nihayetine kadar 
ikmal edilmek ve 20-5-936 tarihinde ihale olmak üzere yukarda ya
zıldığı veçhilc makine. sebeke ve toşaat işlerinin ayrı ayrı müna
kuaya konularak pazarlıkta verilmesine karar verilmiş olduğundan 
talip olanlaun Yo7_gat beledive eııcllmenine ihale gününe kadar her 
gün müracaat ederek Nafıa Bakanlığınca tasdikli evrakı keşfiyeyi 
PörehHecck1erf i1llıı o1ıınıır. (<130 t-1708 -

Ankara Valiliğinde: 
Ankara Çubuk barajı asfalt yolunun 8 + 700 - 8 + 910 uncu kf. 

lometrelerinde yapılacak istinat duvarı. iki metrelik beton anne 
tabyeli menfez ile duvar ve menfez civarında yapıJacak inılalar 27 
mayıs 936 çarpmba gUnü saat 15 de Ankara viliyet nafJa müdürlü
ğil octa.mda toplanacak eksiltme kcmisyoounda ihalesi yapılmak 
here kapalı zarf uıulile eksiltmeye kooulmUftw". Ketif bedeli 
11570 tinı 64 kuruıştan ibarettir. 

Muvakkat teminat 868 liradır. laıcklilu mukave~ projftile ek
siltme prtnamesi, hususi ve fenni prtname ile hulasa keoif cetve
lini Ankara vilayeti nafıa miidiirlüğünde görcbilidtt. 

!steklileri.n te~lif mektuplarını; ..,.Ukat teminat mektubu ve
ya makbuzu ıle tıcaret odas,ı vesikası ve bu iş için nafıa müdürlü
ğünden alacakları f'!ruıi ehliyet veaiblarile birlikte ihale güniı sa
at 14 de kadar ekailtme komisyonu rei.liiinıe tevdi etmeleri lizi:m-
dır. (999) 1-1858 

Yozgat 1Ihayhğından : 
Yozgat Memleket hattat.an_. ve umumi meclis salonu ile riya-

,, IOt odauma tefrişine ait ~ık ejcailtme iJe qtın alınacak ve keşfin. 
de y~zdı baatahane i~tn JrlrJC dokua kalem ••4570" dört bin beıyüz 
yttlalf lln muha911uen ~t'li mefruşat ve umumi meclis ve ri
yuet odalan için on fi~ blem •e .. 2357" iki bin liçyüz elli yedi Jira 
muhammen kıymetli tnefrmat 25·5-936 pazartesi günü saat on dört· 
te Yozpt vilayet daimi cneihncninde iha1esi yapılmak Uzere eksilt· 
meye konulmu,tur. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere İstanbul An· 
kara ve Yozgat uğlı:k direkttsrlUk!erine müracaatları ilan olun~r. 

(2544) 1-1910 

Eskişehir Belediyesinden : 
Me.ıbahadı k.:ıilecek ba!,"nahn kesim ve nakliyesi l-6·936 dan 

başları;ak üzere biı Hn~. ~detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesı 22·5·936 cwna ııunıı aaat. o~beıte Belediye dairesinde yapı
lacaktır. Bu iti üzerine almak ıstıyenler teminatları ile beraber 

0 
günü burada hazır bulunma~ıdırlar. Fazla bilgi edinmeli: istiyenler 
f&rt:ıarneyi her zamaıt Beltdıyede veya Münadide görebftirter. 

(1012) 1-1880 

Anl(ara Jandarma GeneJ Komu· 
tanlığı Sutınalma Komisyonundan 

1 - lhale bedeli üıeriııde tuta~ı (8000 den, 13000) lira u~s nda 
olmak ü.ıere 1tıiıda atmacalr metre mlkdarınıl) en $olu yaadı dört 
örnekte ADlbalajbk bdaYir komisyonca 18-5-936 c~arteıi ıiinU 
saet (11) de toptan" atn ayrı 0!>•fı iarf uauliyle iıteklisi.ııe iha· 
le cdilcoektir. " 

2 - Hır ı•tlclin tahmia bedeli hlza11na yuılını, tUmiinün ilk 
teminatı (1875) liradır. 

3 - iartııamt komitroadan PUUıs almabltlr. Eksiltmeye gir· 
ıaek lıtlyenlerjn ilk teaunat Mndık makbuzu veya Banka mektubu 
içinde bulunduracaklan teklif m~ktuplarını eksiltme vaktinden ea 
pç bir saat evet komisyona vermıı olmalarL (935) 

1 - Ömelr: 25,000. metreıl 18,5. kuru._ 
2 _ ,. : 50,000. ,, ıs ,. 
3 - .. : 34,000. .. ıg,ş " 
4 - " : 50.000. .. 18. " /-1709 

Açık eksiltme suretile münakasa ilanı: 

Şarki Karaağaç Şarbaylığındôn : 
1 - Tanzim edilml' otan harita alımı hakkındaki talimatname 

ve merbutu fenni prtn~ ıhkiın~na UYiUll olmak Wıere Şarki Ka
raağaç lfaaabaaınm rnuntuam harıtası yaptırılacaktır. 

2 - Kasabanın takriben genişliği (80) hektardır. 
3 - Beher hektar için muhamınen bedeli (25) liradır. 
4- Mllnakasa mUddeti 2 ~ay.~ı !36 tarihinden itibaren 18 P.fayıa 

1936 tarihitte ınUsadlf pazartesı gımu aaat 14.50 a kadar olmak Uzere 
onbe§ gündür. 

5 - Mu•alrlrat teminat akçesi 150 Jiradw. 
6 - 2490 nuaıilrab kanun ?ük~leri dahilinde münaka aya i ti

ralr etmek iıtlyen taliplerin, şımdıye kadar bu gibi i§!eri muv rr .. kı
yctle baprııuı olduklarına ve yapn119 bulundukları ıclıir veya lcasaba 
haritalarının ait oldukları makamlar tarafından tasdik edilmiı bu· 
lunduğuna dair resmi vesaik ibraı: etmeleri tarttır. 

7 - Bu bapta daha fazla tafsillt almak, harita alımı talim tna. 
mesi ve fenni prtnaıne ile münalcaaa ıartname•ini ve nıukvele su. 
retini ve bµndaıı başka Belediy~ct tanıim ettirilmiş muntuaıu ka· 
aaba hudut lrananarnr gCJrmek ıstlyenlerin §arbaylığa müracaatları 
ilan olunur. (1014) 1-1884 

1 1 MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

.lLAN 
ı - 1200 çift kundura kapalı sarfla e\siltmeye kolnqtur". 
2 - Hepsinin biçilen ederi 6000 lira ve ilk inanç paruı 450 lira

dır. 

3 - İhalesi 18.4.936 pazartesi günü saat 11 dedir. . 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad• 

delerinde yazdı bilgelerile teminat ve teklif mektuplarım ihale sa
atinden bir saat evel M.11.V. satın alma komisyonuna 9ermeleri. 

(942) - -

BILtT 
Ordu aıhhr ihtiyacı için iliçsız olarak ecza sandıklan aba alı· 
nacaktır. Sandıkların içinde bulunacak maddelere ait listeleri al· 
mak ve fazla malfimat edinmek iıtiyenlerin Ankarada Milli MBda·, 
faa Vekaleti sıhhat i~leri daire11ine, fstanbUJda Komutanlık sıhhi fi· 
at tahmin komisyonu reisliğine başvurmaları lbımtlır. 

Bu i~ için olan hususi vasıfJarlyle birnkte fiatı da göıtmr tek· 
liflerin ve nümuneterln mayıs 1936 sonuna kadar Milli Müdafaa 
VekAleti Sıhhat tlleri dairesine gönderilmesi. (527) 1--895 

BİLİT 
Muhabere malzemesi: Muteahhit nam ve hesabma satm ahntnaı. 

üzere on bir kalem muhabere malzemesi açık eksiltmeye konmUf.o 
tur. Heı.sinin tutarı (3634) lir dır. Şartname ve nümuneleri görmelc 
ve almak için komisyonumuza müTacaat edhccektir. İHALESİ: 16, 
5.936 cumartesi günü saat ort birdedir. ilk teminatı: 272 lira 55 k~ 
ruştur. Eksiltmeye gir:nek istiyenl,.rden ilgili olanlar 2490 sayıh 
kanunun 2, 3. üncü maddelerinde bildirile• t>elgelerini de alarak lha• 
le gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. 

(944) • 1-1718 

Bf LIT 
1 - Müteııhhit nam ve hesabına otan ıs6o 20 metre haki eJbiaelilf 

kumaş açık eksiltmesine istekli çıkmachlından pazarlığı 22.5.936 
cuma günü saat 14 de bırakılmıştır. ı 

2 - Şartnamesini parasız almak ve ö~ğioi ,giSrmek iatiyenlerin 
hergün komisyona gelmeleri. ı 

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 en maddelerinde 
yazılı belgelerle kanuni 315 lira 95 kuruşluk Dk teınlnatlarile birlik· 
te ihale günii ve saatinde M. M. V. SL Al. Ko. da bulunmaları. (973) 

1-1784 

1 D. D. YOLLARJ VE LIMANl.ARI UMUM 
MODORLOCO S. A. ICOMJSYONU ILANLA.RI: 1 

17 / 5/ 936 tarihinden itibet'en Ankara - Kayq ve Ankara - Gut 
iatasyonlan arasında istasyonluda antr t'a'rifeye göre yalnız pazaı 
günleri tenezrilh trenleri i,Jeyecektir. (1936) 1 - 19115 

iLAN 
ismi, muhammen bedelleri qat.U yaiılh malseme 18-6-936 -per. 

tembe &ünii bisabl.rmda sa.terilen -tlıade Ankarada idare bina· 
sında ayrı ayrı ve bpah zarf uaulü ile ıatm altınacakttr. Bu itler• 
prmclc ietiyealerin .bialamıda p.terilen mUY&kbt teminatlar ile 
lranunl!D tayin ettiii weliblan ye teklii ıltıektaplarım aym gtill 
liatik malzeme için (lalt 14 • e); di~ . bJıtlan için (aa~ 
14,30 a); kapaklı ebonit kUtular için de ·(mt 15 • e) kadar komi .. 
yon Reiıliiine vermeleri Jizundır. Bu ifleH ait ptbw Haydar. 
papda TC8elliim w Sevk Jliidtlrlflğibı~ Ankarada 11.ı.e- 4a1 .. 
resinde parua olarak daiJtımktada. J•) 

J 811 J Mahlınwrıen • 1'Uftkbt Ebiltme 
.. t1 bedel teminat 

Muhteliflilcins ıastik ) 22765 lira 1707.SS Ura 15 
malzeme 
Muhtelif eb'atta 4310-
metrt bedi kauçuktan 
mamul vagon dinamosu 

) 
) 
) 
) 

kay191. ) 
800 adet kapaklı ebonit ) 

alı:kllmlültCSr kutusu ) 

13116 

4800 

.. 
" 

t83,70 .. 
J60 • 
. 1-1829 

15,30 

16 

fLAN 
Muhammen bedeli 3800 lira olan KQJ\tfol aaatı yedekleri 18-«le 

936 perşembe günü saat 15.30 da kapalı ı;~.f usulü ile Ankarada ida• 
re binuında satın ahnacalittr. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 285 liralık ıilunkkat teaıinat ile ita· 
nunun tayin ettiği ven"blan ve t~kllflerln1 aynı giln saat 14.30 ı 
kadar Komiıyoo ReiıJitine vermeleri llzlllldır. Şartnameler Anka• 
rada Malzeme Dairesinde. Haydarpapda TeıııelHim ve Sevk MBdllr• 
lüğiiııde istiyenlere parasız •eritmektedir. (995) 1-1873 

İLAN 
Ilk ebiltmeai bo%ulmUf olan. auıb~ bedelleri 57 ,500 Ura_ 

bir muraaf te•irlr ft yirmi dokuz basit maku takımı 23 haziran. 
PJ6 aa1ı tünü aaatı W.JO da kapalr zarf ıdblti ile Aftbracla İdare bi· 
nasında ~ almacalmr. 

Bu İft &iılnck iatiyeıaledn 4.125 li~ ~akkat tıtminat ite ka .. 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerw aynı sUa IUt 14,30 • 
kadar komiıyon Reialliine vermeleri lhıPMfır. 

&artııamcler 285 kurut mukabilinde All'kUa" Ha1dlr1• .._ 
nelerinde aatılmakatdır. (953) 1-1826 

iLAN 
l.6.P36 tarihinden itibaren: 
1 - Odun nakliyatına malı. 

suı tarife deiiteccktir. Yeni ta- 1 
rif e ile Samıun • Sahil hatunda 
ve birletik ıebekenin buı meaa• 
felerinde yeniden ıen~lit yapıl· 
mıııır. 

2 - Afyon· Kırakuyı · ve It
parta • Bozanönü kısımlarmda 
yolcu ücretlerinde tenzilat yapıl· 
nn~tır. 

Fazla tafsilat icin istasvonlara 
müracaat edilmelidir. (1051) 

1-1935 

İLAN 

Muhammen bedeli (10.500) 
lira otan 300 ton hurda dökme 
demir 15 haziran 1936 pazartesi 
gUnü saat 15,30 da kıpah zarf u
sulü ile Ankarada idare binasın
da satın alına ahır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
087,50) liralık muvakkat temi
nat ile tekliflerini ve kanunun 
tayin ettiği vesikaları aynı ~ün 
s~a.t 14.30 a kadar komisyon reis
lığıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parau:r olarak 
Ankarada malzeme dairesinden 

" Ha~rpaşada tesellüm ve 
tnlı müdürlüğünden dağıtıl • 
makticht'. (1044) l-1934 

2 ( 
ANfARA BELEDiYE 
REISU(ll 11.ANı.ARi 

İLAN 
1 

1 - Mezbahanın kesme tat 
cephe ihata dıvuı ile iki adet 
bek~i kulübesi inşası kapalı zarf. 
la eksiltmeye konmuştur. Kefif 
bedeli 7187.72 liradır. 

2 - Proje ve prtnameainl 
görmek istiyenler belediye fen 
direktörlüğüne geleceklerdir. 

3 - İhaleıi 29.5.936 tarihine 
rastlavan cuma günü saat t l de 
belediye encümeninde yapılacak· 
tır. 

4 - Muv:ı1<kat teminıt 539.<>8 
liradır. ( ı061) 1-1949 

Kiralık Apartman 
"Yaz için eşyasiyle kiralık a• 

partimaa: Havu7.bap civan, ge
niı balkonlu, çok havadar Teli 
3854" 1-1939 



'5AYFA8 '15 MAYIS 1936 CUMA. 

Kasiyer Aranıyor ilan ı 
Eslil• Osmanlı ı· t } """ Ankaranın tamnmrş tüccari bir müessesesinde kasiyer o!arak is-mpara Or ugunun tihdam edilecek bir Bay ve Bayana ihtiyaç vardrr. IBazıran! Asgari bin lira nakid veya banka kefaleti gösterebilecek taliple-

laksİme u o-l!ayan Düvnnu Umumi . rin ,tahsil ~er~ceıeri~i, vazih adresleriıe beraber 47 numaralı posta 
-. " J ~ · kutusuna bıldırmelerı. 1-1950 

BU YAZIN EN BÜYÜK HADİSESİ ye l\f eclisinden : 
Faris, 4 mayrs 1936 

Türkiye Hükümetinin harici borçlarının Servisine lazrm gelen 
paraların transfer muamelesinde müşkülata uğradxğını, 3 şubat 1936 
tarihinde, Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğrıyan Düy~ 
nu Umumiyesi Meclisi hamillere ilan etmişti. 

Türkiye ile başlrca alacaklı olan memleketler arasındaki ticari 
mübadelatm mütemadi bir surette azalmasr, Türkiyenin döviz men
baları ile harici tediyelerinin miktarı arasrnda, günden güne artan 
bir muvazenesizlik husule getirmekte idi. Her ne kadar Türkiye cu
muriyeti bütçesi bilumum harici borçları için laztm olan türk lira
ları dahil olmak şartiyle - muvazenesini muhafaza etmekte ise de, 
yukarda bahsedilen vaziyetten dolayı ve Türkiye hükümetinin gay
retlerine rağmen mezkur memleketlerle mübadelei ticariyesini ar
tıracak tedbirler alınmadığı takdirde, harici borçlar servisinin y;ı
kın bir zamanda taliki içtinabı gayrikabil bir zaruret halini almak· 
ta idi. 

Türkiye Hükümeti. şimdiki müşkülatın geçici olduğunu ve beş 
senelik bir müddetin hitamında economik planın ikmal edildikten 
sonra bilumum ihtiyaçlarına ve bilhassa harici borçlarının servisi
ne ait muktazi dövizleri tedarik edebileceğini bildirdiğniden, bu 
vaziyetin ıslah edilmoniş olması esefe şayan br hal tevlit edecekti. 

Hamillerin kısmı azamının Fransada ikamet ettiğini nazarr 
itibare alan, Türkiye Hükümeti, bu vaziyetten Fransız Hükiimetini 
haberdar ederek, bu hususta lazım gelen tedbirleri birlikte müza
kere etmek ve bilhassa iki memleket arasındaki ticareti canlandırmak 
için Fransız Hükümetine müracaat etmiştir. 

İşbu müzakerat, Tilrk Hükümetine gerek döviz bulmak ve gerek 
Fransaya Türk emtiası ithal etmek hususunda kolayhklar temin 
eden bir anlasma ile neticelenmistir. 

%7 112 1933, %7 1/ 2 1934, %7 l / 2 1935 istikrazları ve İstanbul ile 
İzmir Rıhtım Şirketlerinin mübayaasına ait senelik taksitlerini ihti
va eden Türk harici 1:-orcuna ait bulunan ve hükmü beş sene (1930 -
1940) müddetle muteber olan işbu anlaşma bugün Düyunu Umumi
ye Meclisine tebliğ edildi. 

Fransız hükümetiyle Türk I!ükümeti beynindeki anlaşma mu
cibince bu beş sene zarfındaki tediyat • Türkiye ve Almanya hariç 
kalmak şartiyle - sair memleketlerde atideki esaslar dairesinde icra 
edilecektir: 

1 o) Türkiye Hükümeti her sene, senelik taksitlerinin % 50 si
ni teşkil eden takriben 42.500.000 fransız frangını döviz olarak te
diye edecektir. Bu paranın bir kısmının ihtiyaç halinde, Irak pet
rollarrndan Türkiye Hükümetine gelecek olan hissenin Fransada 
kullanılması suretile, ikmal edilebileceği hususunda dahi iki hükü
met arasında cereyan eden müzakerede teemmül deilmiştir. 

2 o) Diğer % 50 yi teşkil eden bakiye için Türkiye Hükümeti, 
takas harici olarak, Fransada satılmak şartile, alacakhlarm hesabı
na, Türkiyede mal mübayaası için serbest Türk Liraları tahsis ede
cektir. Türkiye Hükümeti bu iştira ve ihracat için l ?zım gelen ko
laylıkları temin edeceği gibi, Fransa Hükümeti de bu malların Fran
saya duhulüne müsaade edecektir. 

İ .. bu muamt"leleri idare için hususi bir teşekkül vücuda getiri
lecektir. 

Alacakhlarrn, bu n::uameleicrin hasılatından müstefid olmak 
hususundaki haklan şu suretle tahakkuk edecektir: Vadelerin hu
lulünde kendilerine kuponların dövizle tediye edilmemiş kısmınm 
itibari kıymetine mukabil bonolar verilecektir. 

Bu tarzı tediye. Almanya ve Türkiyeden maada her memlekete 
tatbik edilecektir. Filhakika, Türkiyenin Almanya ile olan ticari 
münasebetinden mütevellit Almanyada matlubu olan, ve ihraç edi· 
lemiyen, marklarla Türkiye, Almanyadaki tediyatmx tamamen ve 
münhasıran işbu marklarla temin edebilir. Türkiyedeki tediyata ge
lince, transfer meselesi mevzubahs olaımyacağından tediyat tama
men Türk lirasile yapdacaktır. 

Mukavelelerin diver ahkamı tamamen meriyette kalmak şartile, 
bu muvakkat tarzı tediyeler 1 kanunusani 1936 tarihinden sonraki 
taksitlere tatbik edilecektir. 

Türk Hükümetince Düyunu Umumiye Meclisine yapılmış olan 
tebliğatın metnini ihtiva ve arada tekarrür edecek olan eşkal tatbi
kiyeyi irae eden matbu bir tamim, yakında alakadarlarrn talebleri-
ne hazır tutulacaktır. 1-1936 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Yeni hal semtinde Yenihal mahallesinde, Ye
nihal sokağında 19 numaralı evde oturan ve T. C. tabasından 
olup Ankarada Yenihal çarşısında 19 numaralı mahalli ikametgahı 
ticari ittihaz ederek yağ ve bakkal ticaretiyle iştigal eden ve Ti
caret odasının 19.54 sicil numarasmda mukayyet bulunan M. Alinin 
unvanı ticareti M. Ali Çarhoğlu olarak tescil edildiği gibi bu un
vanın imza sekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucib!nce 
dairece 14.5.936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1946 

Val{ıflar Umum Müdürlüğünden : 
Vakıflar umum müdürlüğü veznesinden maaş alan mütekait, dul 

ve yetimlerle hayrat hademesi ve muhtacinin haziran 936 yoklamala· 
rr yapılarak kentlilerine birer cüzdan verilece ğinden alakadarların 
hazirandan eve! yoklama ilmühaberleriyle cüzdanlarına yapıştırıl· 
mak üzere birer adet fotoğraflarrnı merkez muhasibliğine getirme· 
leri ilan olunur. ( 1057) 1-1940 

ANKARA TiCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUÔUNDAN: 

Ankara vilayetinde semtinde Yenihayat mahallesinde Kaleönü 
sokağında 9 numaralı evde oturan ve T. C. tabasından olup Ankara 
istasyonu ticari: anbarr semtinde 216 numaralı mahalli ikametgahr 
ticari ittihaz ederek odun, kömür ticaretiyle iştigal eden ve ticaret 
odasının 1638 sicil numarasında mukayyet bulunan İbrahimin un
vanı ticareti İbrahim Akbas olarak tescil edildiği gibi bu unvanın 
imza sekli de ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 
14.5.936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1948 ------
. Ank·'ra Valiliği Stdyum ve Hir>od
rom Direk.törlüğüden : 

Pazar günleri saat 15 de yarış alan.:::.~a yapıl;;~ :!kbahar ~t yarıf
ları için otobüslü hiletler Tashanda Meydan palas yan mdaki otobüs 
gişesinde ve otobüssüz biletler Karpiç ve Halk Pasta salonunda ,sıı• 
tılmaktadır. 

Bir günlük Bayan bileti 25 kuruş, 
Bir günlük Bav bileti 25 kurus. 
B!r günlük subay, memur ve tı.:ebe bileti 25, 
Bir günlük Memur ve subay ailesi 12,5, 

o 

Bir günlük otohiis gidiş ve geli~ dahil subay ve memur 40, 
~ir giinlük oto ·üs gidiş ve geliş dahil subay ve memur aile<ıi 27,5 
•Tenzilatlr biletler icin memur ve talebenin daire veya mektep-

lerdan alacakları vesikaları gişe memurlarına ~östermeleri mecb1;1• 
rid~ . 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR· 
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde semtinde Altay mahallesinde Akın sokağında 
11 numaralı evde oturan ve T. C. tabasından olup Ankarada Saraç· 
lar çarşısmda 26 numarah mahalli ikametgahı ticari ittihaz ederek 
tarihindenberi bakırcılık ticaretiyle iştigal eden ve ticaret odasının 
165 sicil numarasında mukayyet bulunan Kınacı oğlu Ahmet'in un
vanı ticareti Ahmet Arat olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza 
şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 20.4. 
936 tarhinde tescil edildiP;i ilan olunur. 1-1492 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ REİS
LİGİNDEN: 

Ankarada Türk Yenice mahallesinde ( 58) sayılı evde Fahriyeye: 
Ankarada Tahtakale civarında 18 sayılı dükkanda kocanız H;ısan 

oğlu İdris tarafından aleyhinize açtığı boşanma davasını bu kere 
yenilemiş olduğundan tayin olunan (25.5.936) pazartesi günü saat 
(14) de mahkemeye gelmediğiniz takdirde bir daha kabul edilmiye
ceğiniz çağırılma ka~ıdı yerine geçmek üzere ilan olunur. 1-1943 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde semtinde Atıfbev mahallesinde Taşocağı so
kağında 311 numaralı evde oturan ve T. C. tabasından olup Ankara 
istasyonu türcari anbarı arkasında 216 numaralr rrahalli ikam.et~ahı 
ticari ittihaz ederek odun ve kömür ticaretiyle iştigal eden ve tica-
ret odasının 1057 sicil numarasınrla mukayyet buhnan Mehmet E
minin unvanı ticareti M. Emin Ünal olarak tescil edildioi gibi bu 
unvanın im7" sel,li de ticaret kanununım 42 inci madd~si ~ucibince 
dairece 14.5.936 tarihinde tescil edildiği itan o1tımır. 

1-19ı7 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Doğanbey mahallesinde Hatuniye camii SG· 

kağznda 40 numaralı evde oturan ve T. C. ta'-asmdan olup Ankarada 
Tüze çarşrsında 1 numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz ederek 
teahhüt ticaretiyle iştigal eden ve ticaret Öcasının 1260 sicil numa
rasında mukayyet bulunan Gençağanın unvanı ticareti Genç Eryurt 
olarak tescil .edildi~i gibi bu unvanın imza sekli de ticaret kanunu
nun 42 inci maddesi mucibince dairece 14.5.936 tarihinde tescil edil-
~;;;.i ilan olunur. 1-1945 

TOKAT İCRA MEMURLUGUNDAN: 
Takdir olunan 

kıymeti 
Cinsi Dönümü Lira No 

1 - Tarla 4 180 35 

2-
" 12 480 37 

3- u 10 200 44 

4- .. 16 . 300 45 

5- .. 16 45-0 46 

6-
" 16 Aoo 41 

Hududu 
Omala köyünde Yuniuk önü mev
kiinde Şar. bazlamacı O. H. Os-
man Gar. Şi. Hark Ce. Hatip O. 
Bekir. 
Omala köyünde P elit dibinde 
Şar kışlası Halil. Gar. sahihi Se-
net. Şi. Hatip O. Recep. Ce. Be
kir O. Emin 
Tikenlik mevkiinde tar] a sar. Ir
mak. Gar. sahibi senet. Si. To· 
run O. Ahmet. Ce. yol. -
Tikenlik mevkiinde Eski elma 
dibinde Şar. Mehmet ~ğa. Gar. 
Ayan O. Mehmet. Ce. Kel Ömer 
O. Ahmet 
Çaylarda Çxlkoru şar. ırmak, gar. 
harman, şi. ırmak, ce. cenikli O. 
Osman 
Bağ ardında Tutlar şar. gar. ır
mak. Şi. Mehlepçi o. Şerif, ce. 
İmam o. Hüseyin 

~ac.izli ?lup bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen ve üç 
ye~ınlı ehlı vuk~f tar~fından her birinin tamamen hizalarında gös· 
tenlen kıymetlen takdır olunan yukardaki altı tarla açık artırmaya 
çıkarılmıştır. 8.6.936 pa.z.artesi günü saat 15 de Tokat icra dairesinde 
en çok artırana ihale edilecektir. Ancak artırma bedeli tahmin edi
len kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en çok artıra
n.a teahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha temdit ikin
cı artırma 22.6.936 günü aynr saatte Tokat icra dairesinde yapılacak 
artırma bedeli satışı istiyenin alacağa rüçhanı olan di·~er alacakların 
bu t~rlalar ile temin edilmiş alacakları mecmu undan fazla ya çrkmak 
şartıyle en çok artırana ihale edilecektir. Böyle bir bedel elde edil· 
mezse ihale yapılmıyacak ve satış 2280 No. lu kanuna tevfikan geri 
?ı~akrlacaktır. Şartname bu günden itibaren herkesin görebilmesi 
ıç~n açıktır. Bu gayri menkul üzernide her hangi bir hak iddia eden 
alakalıların 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri aksi halde hak
ları tapu sicilleriyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla
c~klar~ v.e her isteklinin takdir olunan kıymetin yüzde yedi buçuk 
nısbetınde pey akceleriyle birlikte müracaatları ilan olunur. 1-1944 
~~~~~~~~':rr,.~~~~~~~;y;:.ılıı:~~~w-~~~~~~ 

~ Kuruluş Ü Y A N J S 
~ 1891 ' verine çıkar 
l 44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga- ~~ 
~~ zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se- ~ 
'i.~ nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kurus ~ 
'Jltf~ ~~~~;y;~ ~~~~1...1 ~~~~~~ ~~·~~~~~~~~~~~~~~#~~ 

Satılıl\: arsalar 
Üç katlı bina inşasına müsait 

muhtelif boy satılrk arsalar. 
Mürc. M. 1'!· caddesi. No. 20 

Tel: 2395 
1-1841 

Kiralık ev 

1 y,!!~~!1~,.~=eşru. 
tiyet caddesinde (7) odalı bahçe 
ve nezareti fevkaladesi olan (33) 
No: lu her türlü konforü haiz 
hane kiralrktrr. 

İçindekilere müracaat ....• 
1-1952 

B UR S A Şehrinde 
' ' 

''Çelik Palas,, 
otelinin acılmasıdır ..... 

Modern bir otel, terasalc bahçeler, banyolu odalar, 
ayrıca eşsiz banyo tesisatı 

Otelin oda banyoları ve hamam tesisatı için temin 
ettiği ÇELİK SU rumatizma, siyatik, karaciğer, 
böbrek ve daha birçok hastahklann en güzel devasıdır. •1 

ili 

Hekimlerimizin Nezareti Altında 

Her Türlü Fenni Tesisat 

Birinci sınıf masör ve masöz 
OtcLiNKARA PAl.,,45 ~frJ1.eli Uırafır.dcm i~letilecel1. ~ 
ve Viyarıadan J(elen SIX l<'CJNNY FE[f,()JVS 
Orkestrcısı gilndiiz ve gece miişteriler·imhi eğ!e11-

dfrecektir. 

FIY ATLARJMIZIN Mll1'EDIL 01,DU<~l!NU 
HERKES IJERHA.L TASDiK EJ)ECEKTIR 

THAZiRANDA BURS.4. 

ÇELiK PALAS 
Oteline geliniz ! 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 

Yenişehirde Selanik caddesi
nin Krzıl Irmak sokağına birle
şen bir noktasında altışar yüz kü
sur metrelik iki arsa satrlrktır. 
Telefon: 2062 ye müracaat. 

1-1951 

Beher 
Sayıfa Santimi Sayıfa 

ı 

4 
6 
8 

alınır. 

300 
150 
80 

3 
5 
7 

ABONE ŞARTLARI 
Miiddet Dahilde H ariçte 

Seneliği 
6 Aylrğı 
3 Aylığı 

17 Ifüa 30 
9 " 16 
5 9 

NASl~ilACl 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek ~ısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır. 

Umuml' deposu: İngiliz Kan
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessir 
ilacrdır. 

ZAYİ 

bir nasır 

1338 senesinde Ankara mual-
81im mektebinden aldığım şeha· 

detnamcmi kaybettim. Yen isini 
alacağımdan buun hükmü kalma
dığını ila ederim. 

Bursa: Halk partisi sekreteri 
Sami Altrok 1-1938 1 

• Kiralık Bağ 
Cebeci istasyonuna 10 dakika 

mesafede Balkehriz nam mevkide 
5 dönüm bağ ile kargir 3 oda ı 
sofa maa müştemilat hane icara 
verilecek ve hem satılacaktır. Ta
lihlerin ziraat vekaletinde odaa 
Mehmede ve 1102 telefon numa· 
rasına müracaat eylemeleri. 

l-1937 

Yenişehirde, Bozkır sokak 8 
dört oda, kalorifer, bağçeli ev. 
1449 numaralr telefona müracaat. 

1-1907 
1 

• • 

imtiyaz sahibi ve Ba§mU· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neıriyatr idare 
eden Yazı l§leri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarınd!I 
Ulua Basımevinde basdmıfta' 

SiNEMALAR ,, KULÜP] 
1 • 

YENi ı 
,. 

' ' 
BUGÜN GÜNDÜZ . 
BARKAROL 

GECE 

BAYANLAR 
Güzeller Resmi Geçidi filminin· 
·. sevimli artistleri taraf mdan r 

BUGÜN BUGECE 

KANLI KARGA 
Boris Karloff - Bela Lugos( 

l 

Korkunç ve heyecanlı müthi~ bi., 
sergüzeşt filmi 


