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YENl M·\LlYE TE~l{1LATINDA 
PRENSiPLER 

Maliye vekaletinin yeni teşkila
·· ·1a dair dünkü sayımızda çıkan 
Yazımızda demiştik ki: Her işte 
olduğu gibi devlet maliyesinde de 
ilk önce 

Nizam; 
Nizamı, aksamaksızın tatbik e-

decek memur kadrosu; 
Kadronun üzerine düşen vazi

feyi hakkiyle' yapmasına elverişli 
usuller; 

Her zaman ve her yerde kon
trol; 

Ve nihayet, yapılanları ve yc
pılması lôzımf:!elenleri devamlı su
rette J(Öz önİinde bulunduracak 
salahivetli tetkik hlf'!veti, 
"'uvaffakiyetin başlıca unsurları· 
dır. 

Bahsettiğimiz n;zamı kuran 
yeni kanun, d;ner muvaff .. !c1vet 
unsuralrmı da b;,.,.r birer düşün
nıü!l v,. lazım geldiği gibi.çerçeve
lemic;tir. 

Kadrod;ttı avrıca bahsedece· 
ğiz. Ancak, bu kan1mla kati şek
lini alan ve . 1936 firı~ns yılı için 
~asavvur eı:1H"'n muvakkat tasar· 
t'Uflar hesaba katılmamak suretiy
'e - eskisine nisbetle mna~lı ve üc
tetli memurlar savısmı 1200 kadar 
fazlala~bran bu kadronun, vazi
felerini vapmaıu idn ne gibi usul
'er Y~om~lmn~tur?. 

T ere~'1iidsfr7. diyebiliriz ki bu 
Usullerin ha•1T'lda rasyonel iş bölü-
1XlÜ P"'lmektedir. 

Mi;5te~ra iki muavin verilme
si, m"has"'h~t umum m;idiirlü17ü
nü11 i'ciye höliitılTIP•i. tefti~ heyeti, 
hukn1c JT>;; .... .,;rH ;y; 1-,. drolarını~ 
kuvvp+l•ndir;1mesi gibi .... 

(Sonu 5. İnci savfacla) 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

"Başbalianımız dün bir hava gezintisi yaptı 
Başbakanımız ismet İnönü, yanlarında Bayan İnönü ve oğulları BB. 

Ömer ve Erdal olduğu halde, dün saat 15.30 da tayyare istasyonuna git• 
mislerdir. İstasyonda Başbakanımızı Bayındırlık Bakanı B. Çctinkaya. 
istasyon direktörü ve fabrika delegeleri karşılamıştır. !ngiltereden yeni 
ı:relen yolcu tayyare1erini gez.en ve izahat alan İnönü, Pilc>t B. Tabirin 
idaresindeki yeni tayyarelerden biriyle ve yanlarında Bayan İnönü ile 
oı7ullarr BB. Ömer ve Erdal, Bayındrrlık Bakanı Çetinkaya, Başbakanlık 
Hususi Kalem Direktörü Vedid olduğu halde şehir üzerinde bir hava ge
zintisi vapınıslardır. Gezinti 45 dakika sürmüş, Yenişehir, Çankaya, Keçi
ören. Baraj üzerinden uçarak Ç;ftlik yoluyla dönülmüştür. 

R<\s.bakanımız geziden cok memnun olduğunu söylemiş ve istasyon bi
n:ı.srn cbki türlü tavvare tinlerini gösteren kataloğları gözden geçirerek 
tayyare postaları hakkında izahat almıştır. 

IJ:ışbakanrr.ırz vP 1if P.<;İ Bayındrrlrk b:ıkanc B. Çetinkaya tayyare de, devlet hava yollarrnrn 
yem tayyare/erinden birisinin baş taraftan görünüşü 

(87şbrıkammızın dii.nhii. hava gezisine ait resimler 6. ıncı sayfaın ızdadır.) 

KURUI~4-4CAK KABİNE iÇiN 

B. Leon Blum B. Eryoya dış bakanlığı 
almasın.ı teklif etti. 

B. Blum dü:ı drç ba {'anımız Doktor Ara3la da [iörüştf 
Paris, 20 (A.A.) - B. Leon Blum, 

• dün B. Eryo ile yapmış olduğu uzun 
görüşme sırasında kendisine ilerki ka
binede dış bakanlığını üzerine almasını 
teklif etmiştir. B. Eryo, bu teklifi kabul 
etmemiş, ancak ilerde "halkçılar cephesi" 
hükümetine samimi surette ve bütün 
kuvvetiyle müzaherette bulunacağına 

dair inanca vermiştir. 
Jurn'I! gazetesinin diplomasi muharri- .. 

ri. B. Eryo'nun mebuslar meclisi reisliği
ne namzedliğini koymak niyetinde ol
duğunu yazmaktadrr. Zira şimdiki reis, 
B. Biyson'un vazifesi 1 haziranda bit
mektedir. 

Pöti Jurnal'm düşüncesine göre B. 
• Eryo'nun dı bakanh~ıru kabul etmeme-

Ekonomi 
Bakanlığı 

Endüstri mamulatınm 
maliyet satış fiatlarmı 
kontrol ve tesbi t edecek 

Kamutay ruznamesine alınmış bulu
nan endüstriyel mamulat maliyet ve sa· 
tış fiatlarınm kontrolu hakkındaki ~
nun projesinin aldığı son şekle göre 
Ekonomi bakanlığı endüstri şubeloeri 

mamulatından lüzum gördüklerinin ma

liyet ve toptan satış fiatlarınr kontrol 
ve tespit etmeğe ve bu maksatla işlet

- me ve idare şartlarını, umumi ekonomik 
vaziyetlerini ve buna dair evrak ve ve
sikalarını tetkika salahiyetli olacak. 
Tespit edilen satış fiatları ilan oluna
caktır. 

Tespit edilmiş olan toptan satış fi. 
atlarına riayet etmiyen müessese sahip

(S onu S. inci sayfada). 

Her yerde 5 kurut 

Fıkra 

Karacaah.med 
Piyerloıi, eski bir Üsküdarlı 

ve biz .. 

j 

Bugün hangi /renge sorarsa
nız, Karacaahmed mezarlığının 
ve aervilerinin muhafazasını tao
siye eder. Eakiden biz böyle düşü
nen herkeste Piyer Loti hastalığı 
teşhis eder ve kızardık. Osküdar
da oturan b.ir §aTk müslümanı iseı 
K&ıracaahmed e, şüphesiz ayrı bir 
hisle, fakat Piyer Loti kadar bağlı 
idi. 

O zamanki hiddetimizde hak. 
lı idik: Çiinkü /renklerin istediği 
Türkiyeyi, tabii manzarası ile, şe
hirleri, şoseleri, yaşayış tarzı ve 
insanları ile olduğu gibi devam et
tirmekti. Onların hatırı · ;n ahşab 
barakalarda piı:ekli;;:e~ek, arnauud 
kaldırımı üstünde sendeliyecek, 
şalvar giyecek, çubuk içecek, a
yaklarımıza mes ve pabuç geçire
cek, kadınlarımızı çarşafa bürü
yecek, nihayet yıkık mezar taşla
rı altına gömülecektik. Eski şark 
müslümanının tabii hayat ve mu
kadderi de bu idi. Burada biz, 
Kamalist medeniyetcileri, artık 
hem Pi yer Loti' den hem de geri
şarklılardan tamamen aynlmak
tayız. 

Vaziyette müstesna bir deği
şiklik var. Pitoresk ikiye ayrd
mııtır: Biri memleketimizin tabii 
ve mimari hususiyetlerine vücud 
veren kısım, biri hayatımız
dan atıp müzelere devrettiğimiz 
msun! 

Bize İshrab veren İ§te bu ikin
ci kısımdı. Birinci kısımda artık, 
garblı türkler olarak, /renklerle 
birletebüiriz. Modern mezarlıkla· 
rımızı yapıyoruz, kendimiz ve ço
cuklarımız, oraya, gömüleceğiz; 
evlerimizin, garb evlerinden larln 
yok. Köprülerimizi demir ve be
tondan yapıyoruz. Kadmlarımız 
garbiı arkadQ§larının kıyaletinde
dirler. 

Fakat tekkelere, ıehlere, eski 
kadın ve erkek kıya/etlerine, eski 
hayat tarzımıza aül eşyayı müze· 
leı·imize aldığı.mız gibi, şehirleri
mizin eski hususiyetlerini de artık. 
garblı sanatkarın titizliği ile, mu
halaza edebiliriz. Karacaahmede 
yeniden servi dikmek lôzım. Eyüp 
mezarlığından hatta latin harfli 
taıları yeni kabristana kaldınp, 

(Sonu 5. inci sayfada) 

BB F:rvo ve 
Buysori 

si kati değildir. B. Blum ile B. Eryo BB Blum ve 
bu meseleyi görüşmek üzere 1 haziran- Şotan «Ulus" un Dil Yazıları dan evvel bir kcrre daha buluşacaklar

~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dr~ Bu gazct~B. Ery~nun d~ ba~n. 
lrğım kabulden kati surette imtinaı tak
dirinde bu makama B. Kamil Şotan'm 
geleceğini tahmin etmektedir. 

Kamutay dünkü toplantısinda 
bayrak kanununu liabul etti. 
Kamutay dün Refet Canıtez'in baş

kanlığında toplanmıştır. Memurlar ka. 
nununun 49 ucu maddesine ''mecburi 
hizmet mükellefiyeti sebebiyle 2919 nu

maralı kanunun neşrinden evvel ücret
li olarak istihdam edilmiş olanların· da 
bu suretle geçen hizmet müddetleri 

namzedlik müddetine ve mecburi biz. 
metlerine mahsub edilir.'' Fıkrasının i .. 
lavesine aid kanun layihası görüşülmüş 
ve ' kabul edilmiştir. Bundan sonra türk 
bayrağı kanun projesinin birinci görü
şülmesi yapılmıştır. 

Bu kanuna göre, türk bayrağı, örne
ği tesbit edilen şekil ve nisbetlerde ol. 
nıak ve al zemin üzerine be=•az ay • yıl
dız konmak, şartiyle, yerli şaliden yapı
lır. 

Ancak şalinin bulunmasında zorluk 
olur.sa en büyük mülkiye memurunun 
izniyle zemin rengi al olmak üzere baş. 
\:a kumaştan da yapılabilir. 

* * * 
Paris, 20 (A.A.) - B. Leon Blum, 

(Snmı 6 ıncı savfo.da) 

')rdu kuvvetleriyle resmi daire ve 

(Sonu 6. ıncı sayfada) Adanada Türkkuşunun aÇilma töreninden bir göıünii!J 

Türk Dili 
ile Yunanca arasında 

ın. [:t-J 

münasebetler 

.. , .... """'~---

~ 
~ 

(Yazısını S .inci say[ amrzda okuvunuz) 

Kaynaklan Türk dilinde bu
lunan Yunanca sözlerin bir kısmı 
kolayca farkedilir bir durumda 
bulunduğu halde bir takımı da uğ
radıkları fonetik değişmeler dola
yısiyle birdenbire tanınmıyacak 
bir hale girmişlerdir. 

.. ~esela, eski yunanca ( 'Ris) sö
z.u ıle. bunun Türkçesi (burun) ke
lımesı arasında bir münasebet 
gönnek ho.tıra gelmiyebilir. Fakat 
('Ris) sözünün baş tarafında gö
rül~n_ (') işaretinin "v'' veya "g" 
sesını veren eski bir digama harfi
ni temsil ettiği, sonundaki ''s" nin 
de kelimenin isim hallerinde "n'' 
ye inkılap ettiği düşünülünce ('Ris~ 
• veyahut hakiki hüviyetiyle • 

(Sonu 2. inci sayfada) -------
[*]Bu mevzu üzerine Dr. M. Ali 

Ağakaym bundan önce yazdığı iki 
etüt ''Ulus" un 22-3-1936 ve 23,24-
4-1936 da cıkan savrlarındadır. 



SAYFA 2 

Köy için ıeddkler: 7 

AVRUPA DEVRiNiN SONU 
S - Siyasi Hakimiyet, 
Şüphe yok ki, Avrupanm Avrupa

dışı kıta ve memleektler üzerindeki si
vasi hakimiyeti dün olduğu gibi bugün 
de vardır. Fakat bu. artık kudreti ve 
meşruiycti bütün dünyada münakaşa 

~dilen bir hakimiyettir. Birçokları, Av
rupanm dünya hakimiyetinin, yeni kuv
vetler karşısında müdafaaya döndüğünü, 
bütün i~kişaf kabiliyetini kaybettiğini, 
Avrupa mukadderatının bir çıkmaza 

girdiğini söyliyorlar. Belki doğru olan 
da budur. Belki bizden bir nesil sonra
kiler, anlamakta daima güçlük çekerek, 
ve belki de hiç inanmıyarak, bu hakimi
yet hikayelerini tarih kitablarında oku

yacaklardır. 

''Franck Simmonds" harbsonrası Av· 
rupası tarihinde bu vaziyeti şöyle anla

tır: 

"Büyük harbtan sonraki devir esna
srruia ingiliz tecrübesi yapılan diğer tec
rübeler arasında en meraklısı ve en is· 
tifade ile tetkik edilenidir. 

"Büyük Britanya asri devletin en 
müşahhas misali olduğu ve hala da ol
makta bulunduğu içindir ki. Avrupa ih
tilafının, devamından ınütevellid iktısa

di neticeler ta başlangıçtan itibaren in· 
giliz milleti için en ziyade zararlı ol
muştur. 

"Zamanımızda harbrn ve beynelmi
lel anarşinin manası hakkında İngiltere
nin 1914 den bugüne kadar vaziyetinde 
görülen misalden daha mükemmel bir ib
ret dersi bulmak imkansır.dır. Fakat bü
tün devletler muhtelif derecelerle aym 
iktısadi kanunlara tabi ·olup aşağı yukarı 
aynı s•rait içinde vaca.dıkları ıçın en 
cok f n,.,iltere ri mi1teessir eden vazivet 
:iiğeT' Avrupa devletleri için de ln~ilte· 
.-eye nazaran ''pek az farkla" hayli za
rarlan mucib olmuştur. 

"Yirminci asrrn başında ingilizler 
\ilirenin en kuvvetli ve en müreffeh mil
leti olarak görünüyorlardı. İngiliz im
p.:ratorluğu Romahlardan beri en ziya
de muvaffak bir imparatorluktu. Ticari 
ve mali sahada İngiliz tefevvuku çoktan 
müesses bulıınuyordu. City bütün ciha
nın mali merkezi i<li. B""oyle iktı~ıtdi t e· 
meller üzerine · kurulan ve ha -
kim bir donanmanın yartlrmma ~üvenen 
ingiliz siyasi kudretine Napolyon za· 
manın anberi ciddi bir surette meydan 
okuwan hiç bir devlet çıkmamı~tı. 

"lno"liz imp.,ratorlu~u b;na5Pım cep
pesi ne k;ı-iar rreni~ ve heybetli olursıl 
olsun dahilde büyük zaaf unsurlarr var
dı. 

"K1 rk milvonu ger:en bir n11{11s•1, kii
cüfl: bir arfantn dar h11dur1'3rr frin" sı

kışmr') ci;ı1ra doörusu birkaç biivük şe
hirin I rc:if ı·e ta~km m::ıhal!elerinde ya· 
yz!mrc: bulımuvordrı. 

'~Srnai inkılabdan beri Britanya adcı-

1arrncla 'i!İra::l' filen brrakılmrş bir hal

de kald1Rı icin bu milyonlar her se
ne hirkar. fıaft<ıfık yiyeceklerinden baş
ka biitün yiyeccklnini dışarclan tcdaril. 
mecburivctinrfe idiler. 

" ....... İngilizler zahiren refah için
de yaşar görünmekle. beraber hakikat· 
te mevcudiyetleri müemmen değil idi 
Esasen onlar madenlerinin ~e fabrikd 
larmın mahsullerini harice satıp muka· 
bilinde kendilerine her gün hayatlaı ı 
için zarurt gtdavı satın ıı'tnak i;nk§,nını 
verecek olan cihan vaziyetinin deva
mına güvenmek mecburiyetinde idıl;:r 

Bın;ıen~teylı: 

"H .. riçte çıkan her \{anşrklık iııgi

liz miUeti üzerinde derhal maki'\s ne
ticeler hasıl erliyordu. Çin'de bir kryam. 
Latin Amerika<1a bir ihtil2l, Manrhester 
ve Birrnin~h:ım fabrikabrmda issizliği! 
seb~b olabilivordu. Bundan elli sene 
evel Amerikada dahili harb Lımcac;lı;re· 
de had bir buhranın çıkmasına scLcb 
olmuctu. 

"Şu halde sanayii felce uğrata~. ti
careti durduran, milletlerin satınaıma 
kabiliyetlerini azaltıp ecnebi pazarları· 
nı ortadan kaldtran umumi bir harb in
gilizlcre göre, büyük Hindistan müs
t~mleke!eri için krtlık gibi aynı -nahi
yctte bir tehlike idı rıaıbuki Hiod s 
tan ahalisi mahsuiierinin tabi oldnğu 
he1vaya emretmek hususunda ne kadar 
aciz ise İngiliz millet· de sulhun dt.va
mmı temin kuvvetinden aynı derecede 
mahrum idi ( t ) • ---

( 1) Bu İ§areti bugi'nw bevnclmilel 
ihtilaflar tamamlam1~t1T. 

''Buna rağmen bu ciddi tehlike kar
şısında ingiliz nuftısu düşüncesizce art
makta devam ediyordu. Her sene doyu
rulacak ağız adedinin artmaı:;ı kaydedi
liyor ve gündengüne çoğalan işçiler sa· 
yısı yeni yeni pazarlar keşfi zaruretini 
hasıl ediyordu. 

"Bütün cihanm satmalma kabiliye
ti yükselmekte devam etmeli ve ecnebi 
pazarlarında İngilterenin hissesi daima 
ve nufusunun tezayüdiyle mütenasıb 

bir nisbet muhafaza etmeliydi. 
"Büyük Britanyanm vaziyeti tam 

ve kati sulh zamanmda bile bazı endi
şeler uyandırmaktan geri kalmıyordu. 
Sanayiin inkişaf devresini yaşamakta o
lan Almanya ve Amerika müttehid dev· 
letlerinin rekabetine maruz bulunan İn
giliz sanayii atıllaşmakta ve İngiliz u
sulleri geri katmakta idi. 

" .•.. Nihayet ecnebi rekabetinin en
dişeyi artıran bir mahiyet aldığı sırada 
ingiliz sanayii sermaye ile say arasın
da sakınılması imkansız bir mücadele 
karşısmda bulunuyordu .... ". 

Fakat biz buyazıda vaziyeti bu tür
lü münakaşaya devam etmiyeceğiz. Av
rupanm Avrupadışı memleketlere ekono
mik tabiiyeti, Avrupayı en sağ. en sol 
temayüller arasmda bocaladıktan sonra 
batıracak kadar yıkıcı mı, yoksa beyaz 
ırkı (2) ırklar müsaviliğine ve beşeri 
teşriki mesaiye inandıracak kadar yapı
cı mt bir şeydir? 

Avrupa'da. ırkçılığın ve müstemJe
keciliğin Avrupanın birinci planda iş
leri arasma alındığı bu zamanda, bü
yük ölçüde ve büyük manada kelimeler• 
le konu~mamağa bilhassa dikkat ede
ceğiz. 

Bizim varmak istedi;imiz netice şıı 
ıdi: 

Avrupa: Avrup2d1şı kıta ve memle
ketlerin göndereceği yiyecek ve işliye· 
ceğe güvenerek, köy mahsulü yetiştir
mekten vaz geçmekle, taliini artık gen· 
a:~.inin tahakküm etme}dktidarmda 1)1-
madığı, Avrupadışı kıta ve memleket
lerin şartlarm<1 bağlamıştır. Ve bu bağ
lanış Avrupa ,ve dünya tarihinde bir 
devrin sonu. _sryasal, ekonomik bir in 
fıidamın sebeb ve başlangıcı olmu~tur. 

htt-rseniz siz ~unu: 
Onbeşinci asrın ortalarından b.~:d 

üç safhada (ticari. sınai. malt kapita
lizm) tam bir inkişaftan sonra yerini 
terlricen yeni anlayışlara 11'e yeni ·i~tt· 
sarli .... ~::ııasel;,1'! İP.re bırakan kapitali'it 
devlet sisteminin yıkılışı, diye de izah 
edebilirsiniz. 

N~~.,. JT,,Til AT ,1 Y 

(811 y~;:ı U'V<'m edeceklir) 

(2) Bu ilmi hiç bir kıymeti olmıyan 
bir avrupalı tasrıifi<lir ki; kapitalizmin 
bütün inkfraf dcvirlerfrıde avrupalr haki
miyetinin biitün dünyada bir sembtllıj 
?lilr::ık kullamlım~tır. 

------·------
Bazı veı gi ·aıı ııız, ... 
la1·ını değiştiren 

projeleri I ül~ii11ıet 
kamutaya verdi. 

Muamele vergisi kanunu ile kazanç, 
buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine 
yardım ver~ile-i kanunhrmda yapılma
sı tc1dif eılilen dci"Yisik1iklere dair ka
nun projelerini hükiimet dün Ka· 
mutaya vermi~tir. AJak<ılr encümenler 
bu layihaları derh:ıl tetkika başlıyacak
lar ve bu suretle ha7.iranrlan evel umu
mi heyette görüşülebilme!eri temin o
lunacaktır. 

63 numaralı ocaktaki 
devlet hissesi 

Yan hissesi devlete ait buluI'.tn 
Zonguldaktaki 53 numaralı kömür 'ıca
ğımn tesisat ve demirbaşlarının t!sbit 
ve yolunun takdirinden sonra yarı his
sesinin Eti Banka devrolunması Ba
kanlar meclisince kabul edilmiş'.ir. 

ÇAGRILAF 
Arzuhal encümeni bugür saat 14 de 

toplanacaktır. 

Kamutay Maliye Encürr eni bugün 
saat ikide toolanacaktır. 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

l{ömür depolarının 
• • 

vazıyetı 
İstar.'..ul, 20 - Kuruçeşme kömür 

depolarının kapatılması hakkındaki 

mahkeme ka.rarını temyiz, davacının ka· 
patma değil, civar ve markiz yapılma
sını istediği depo sahihlerinin de 
kömürlerin nevi ve cinsi itibariyle toz 
çıkarmadıkları hakkındaki iddialarmın 

mütehassıslara tetkik ettirilmecliği için 
nakzetnıiştir. 

Festival hazırlıklan 
İstanbul, 20 - Festival için balkan 

miizahareti temin edildi. Henüz orta 
Avırupadan cevab gelmemiştir. Festival
de bilhassa şark Anadolusu oyunları

na ehemmiyet verilecektir. Oyunların 

hazrrlanmasma konservatör direktörü 
memur edilmiştir. Gelenlere yüzde elli 
tenzilat yapılacaktır. 

Belediye memurları 
arasında 

İstanbul, 20 - İstanbul belediyesi 
ile.ri gelenleri arasında yakında değişik
lik yapılacağı haber veriliyor. Buna se
beb olarak amir ve memur ve kontrolör 
vaziyetinde olan bazı memurlar arasın
daki akrabalıktır. 

B. Cemil gitti 
İstanbul, 20 - Milletler Cemiyetine 

muzaharet kongresinde bulunmak üze
re rektör Cemil dün akşam Lonclrnya 
gitti. 

Prost çalışmaya baş1 adr 
İstanbul. 20 - İstanbul plfimnı .ya

pacak olan mimar Prost bugün beledi
yede çahsmaya başladı. Mukavelesi ha
zırlandı yarın imzalanacaktı.r. 

Profesör Pik ar 
İstanbul da 

İstanbul, 20 - E>.ki eserler mü· 
tehassıslarrnrlan Pikar bugün İstan
bula geldi. Mütehassıs Sul' anahmed 
kazı sahasında çalışacaktır. Kcızı sah:ı

sında mozayik~er hakkında profesör 
Bakster kendisine izahat verdi • 

Gümrük ve İıı1rıisat .... 
1ar Bak.anlığı muha

sebe teskilatı 
' Muhacebei umumiye kanunu muci· 

hince bakanlıklara ait muhasebe islerinin 
Finans bakanlı~ma bağlı di~ktörlük
ler tarafmdan idaresi lazım gclmekte., 
dir. Gümrük ve inhisar1ar bakanlığr 
ı'nuha.sebe teskilatı bıtna bir istisna tes
kil etmektedir. Hal:cr aldığımıza gör~, 
gümrük ve inhisarlar bakanlığının tek
lifi üzerine kanunun b~ hükmünü tatbik 
için Finans bakanlığı tarafından tet

kikler yapılmaktadır. 

apıı ve l(atlastro 
ııun harem l{an11nıı 

Tapu ve kadastro umum direktörlü· 
ğü merkez fen heyeti ile kadastro ve 
talıdid heyetleri müstahdemleri hak
kında barem kanuntt hükümlerinin tat· 
bikine dair olan layiha Kamutay ruz

nrunesine alınmıştır. 
Bu layiha kanuniyet kesbettiği tak

dirde yeni teşkilat dolayısiyle tapu 
kısmında mevcud memurlardan 245 a
dedi indirilmekte ve buna mukabil ka· 
dastro kısmında 179 memur artmakta· 
dır. Bu fark azami mikdara göre olup 
kadronun tamamen tatbiki halinde hu

sule gelebilecektir. 
I..ayihaya ekli muvakkat bir madde

ye göre bu kanunun merivete girdiği 

tarihte iş başında veya acıkta bulunar 

j 
memurlardan aciz ve kabilivetsizlikleri ı 
dolayısivle vücm'lhırrndan i~tifade e~i

lemiyeceği anlaşılanlar tasfiyeye tabi 
tutulacaklardır 

Tarih · Coğrafya ve Dil Fat ül~~smdc 

Birinci sömestir dersleri bitti - Talebeler 
yurd içinde bir etüd gezisint: çıkıyorlar 

Dil, tarih, coğrafya fakültesinde talebe kütiipanede çalışırken 

Tarih - Coğrafya ve dil fakültesi bu günlerde profesörleriyle berabeı 

bütün şubelerinde birinci sömestiı 

dersleri nihayet bulmuştur. Profesörler 
birinci sömestirde derslere intizamla 
devam eden ve muvaffak olan talebenin 
isimlerini idareye veımektedirler. Ens· 
titüler yaz müddetince faaliyetlerine 

devam edeceklerdir. Evveke haber ber· 
diğimiz gibi, coğrafya kısmı talebeleri 

Zonguldağa gitmek üzeredi.rler. Profe 

sörlerden Bn Gaben ve BB. Raşonyi v~ 

Ruhen Anadolu içinde bir tetkik scya· 

batına çıkmışlardır. 

Fakültede dünden itibaren yabancı 

diller yoklamaları başlamıştır. T' okla· 

malar 28 mayısta bitecektir. 

«Ulus» un Dil Yazıları 
(Başı 1. inci sayfada) 

(vrin), (burun) sözü için sağlam 
bir karşılaştırma zemini olur. 

Yunan dilinde hu kelimeye yak
laştırılabilecek daha ba~ka sözler 
de var. Kokulu yağ veya şimdiki 
tabir ile esans manasına gelen 
(müron), tatir anlamına (müro) 
güzel koku demek olan (aroma) 
ve fe~a koku manasına ( vroma) 
hep (burnn) sözü ile mün~sebet 
gösterir Çünkü (burun) un Türk· 
çe koku mRnasına gelen (bur) ke
limesiyle alakası mev1andadır. 

(bur) kelimesinin Türkçede baş-
ka mümessilleri: 

Puramak = koku nesretmek 
İpar, iybar = itrıyat ·. 
Şıpar = güzel koku 
Aynı kaynaktan olduğu belli 

olan bu sözlerin ses örgüleri ara- · 
smcla görülen farklar dikkate de
ğer. 

( f;ıpar) ve ( iybar) örneklerin
den bu serinin orijinal şeklinde üç 
un~ 1nın bulund•ığu anlaşılıyor. Şu 
hı;ıı ld~ miirnessillerin etimolojik şe
killeri şöyle olmak icap eder: 

(1) (2) (3) 
Bur uğ + ub +ur 
1 par - iğ + ip + ar 
lybar - iy + ib + ar 
Şrpar - ış + ıp + ar 

Bu tabloCla (1) n~maralı sü
tunda sırasiyle: iki ana, bir tane 
birinci, bir tane de ikinci derece
den kök görüyoruz. 

Ana kökler fonetik şekillerden 
büsbütün silinmiş, hatta birinci ke
limede, arada, ikinci unsurun vo
ltali de erimiş.. Birinci dereceli 
kökte nerede ise aşınacak. Daya
nıklık kabiliyetini ancak ikinci de
receden olan {ş) kökünde görü
yoruz. 

Bu mü.,abededen ş.öyle bir SO• 

m•c cJkarılabilir: Dilin şuuru ana 
kökü konıma0a lüzum gördüğü va
kit onu fonetik icaplara göre da
vanıkJı seslerden biriyle değiştirir. 
Bu lüzum, rıi\nA n•~3.""'larım ifa
ye yara ac k fazla kelime ihtiya-

cma müstenit olabildiği gihi leh· 
çelerin veya azma d~llerin öfonik 
kaymalarına da dayanabilir. 

Mesela (sırt) kelimesi, kökünü 
(s} halinde lE>.spit ederek şekil v< 
mana bakımından (art) tan ayrı
lan eski bir (ığırıt) gibi kabul e
dilebilir. Keza (inmek) ile (~in
mek), (aşmak) ile (taşmak) ara· 
sınd-ı aynı münasebeti görebilirjz. 
' Öfonik kaymalaru da (cer -
yer), (çalın=- yalın), (sağıl - ay 
gıt) gibi karşılaşmalar mis:ıl ola· 
bilir 

Bur, burun. pı1ramak, İpttr, iy· 
bar ve spor gibi Türkçe keF:=ele
rin aynı kaynaktan çıktığı ve 
bu kaynağın üç unsurlu bir sen· 
tez olduğu böylece anlaşıldıktan 
sonra yukarda geçen Yunanca ke· 
Jimelerin de etimoloiik seldllerini 
teshit ederek bir tarafta..; (bmun), 
öbür yandan da (puramak) ile 
mukayese edelim: 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Burun = uğ + ub !· ur -f U1l 

'ris (s/n) = iğ + iv t ir + ift 

Müron = üğ + üm+ ür +cm 
Müro = üğ .:+- üm+ ür ...ı- ot 
Vroma <= oğ + ov + or + om + ağ 
Aroma = ağ+ ağ -ı ar 1 om -t ağ 

Puramak = uğ + up + ur + aaa -t al-

Bu tablo iki dilde koku mef· 
humiyle alakalı mütenazır sözler
den yalmz bir tipi karşılaştmyor. 

Konuyu dağıtmamak icin aypı 
anlamı ifade etmek üzere iki dildf 
bulunan diğer mütenazır kelimele 
ri ele almıyacağız. 
Uğraşmakta bulunduğumuz ör 

neğin mana analizini, daha bir çol 
yakın mefhumları ortaya dökme 
den yapmanın imkanı yoktur. Çüı. 
kü kc;.ku, vasi mikyasta bir ani~ 
genişlemesinin son sınırlannd~ 
yer alan bir mefhumdur. Bunur 
hakiki mana kıymetini tayin eft 
mek idn ar.hm ar.lım kavn~füna kıt 
dar çıkmak icab erler. fi 1 
_______ M. Ali Ağa~ 

[J] Bu etüdün alt tarafı ya1ınJcİ. 
say1m1zdadır. 

'VVV.J'VV'V'\.Al'VVVVVVV'\ R. PEKER' in fVVVVVVV\IVVVVV\.l'V'>, 

R. P~ker'ôn Al~~:~~~ ~~~~~l~r~~e verdôğô ir.kôlôb ~ 
deralermde tutulan talebe notlan, gözden geçirôldikten •on<a, ULUS ~~ 
Basımevince kitap halinde bastlmıştır. 

124 sayfa tutan eser, yalnız baskı masrafmm kar~lığı olarak he. 
yerde ON KURUŞA satılmaktadır. 
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SUN IJ4KiKA : 

Bir italyan taarruzu karşısında bazı 
Akdeniz devletlerinin vaziyeti 

Londra, 20 (A.A.) - Bazı Akdeniz 
devletleri, deniz, ordu ve hava kurmay· 
lan arasında bir italyan taarruzuna kar. 
j1 yapılmış olan teknik anlaşmalann ha
la mert olup olmadığı hakkında mebus 
Mander tarafından sorulan bir suale B. 
Eden ''Evet" cevabını vermiştir 

B. Eden bu gaye için yeni görüşme· 
lerin §imdilik derpiş edilmediğini ilave 
o:tmiştir. 

Diğer bir suale cevab veren B. Eden, 

bazı habeş makamlarının henüz işgal e· 
dilmiyen topraklar üzerinde asayişi mu· 
hafaza için çalışmakta oldukları ve fa
kat bu hususta tafsilat veremiyeceğini 
bildirmiş ve diğer bir suale de cevab o. 
tarak, habeş imparatorunun hareketinde 
serbest olduğunu, yalnız ingiliz kontro
lundaki topraklarda bulunduğu müddet· 
çe, her türlü düşmanca hareketten sakı
nacağını ve İngiltereye gelmesine hiç 
bir mani mevcud olmadığını bildirmiştir. 

Doktor Aras serefine , verilen ziyafet 
Paris, 20 (A.A.) - Dr. Tevfik Rüş· 

tü Arasın Paristen geçmesi münasebe
tiyle Türkiye büyük elçisi B. Suad 
1'ürkiye dış bakanı şerefine bir öğle 

ziyafeti vermiştir. Ziyafette BB. Saro, 

Delbos, Reinie, Mandel ve elçilik yük

sek memurları bulunmuşlardır. 

Bir iııgiliz - japon yakınlaşması içi.n 
Tokyo, 20 (A.A.) - Domei ajansı, 

l~ponyanm elçisi Yoşidanın, en büyük 
bır şahsiyete aid bir mektubu İngilte
r~de en büyiık bir şehsiyete vermek i
çın yarın Vaşingtondan Londraya ha· 
re ket edeceğini bildiriyor: 

B. Yoşida Vaşingtonda Amerika· 
1 aponya münasebeti hakkında görüş- , 
'llele.:de bulunacaktır. 

Büyük elçi matbuat delegelerine 
yolculuğunun İngiliz • japon dostluğu
nun kuvvetlenmesine matuf bulunduğu
nu, iki hükümet münasebetinin fena· 
!aştığından bahsetmenin bir hata oldu
ğunu ve bütün siyasal ve ekonomik 

meseleler için dostça bir tarzı hal bul
mak ümidinde bulunduğunu bildirmiş

tir. 

İtalya, sömürgeler ve harb büdcelerine 
tahsisat koydu. 

R.,ma, 20 (A.A.) - Resıni gazete, 
~~rbiye ve sömürgeler bakanlıkları için 
1 ~ 1 milyar, 45 milyon tahsisat kabul r 

d~lmiş olduğunu ve İtalyanın zecri ted
.)ırlere karşı vücuda getirmiş olduğu 

'llukavemet cephesini daimi surette mu
hafaza edeceğini yazmaktadır. 

Sömürgeler bakanlığına 700, harbiye 

bakanlığına 800, hava bakanlığına 400, 

bahriye bakanlığına 200 milyon tahsisat 

verilmiş ve henüz doğu Afrikasında bu. 

•lunan askerlerin ayleleri için de 45 mil

yon tahsisat kabul edilmiştir. 

Elen Kıralı Korfuda 
. .Atina, 20 (A.A.) - Atina ajansı 

bıldıriyor: 

Kırat ikinci Yorgi ile veliahd Pol 
bu sabah saat 10 da. yunan adalarının 
birleşmesinin 72 inci yıldönümil mera· 
'liminde hazır bulunmak için, yaverleri
le birlikte Korfuya varmışlar ve halk 
tarafından tarifi imkansız bir sevk ve 
b ~ 

eyecanla karşılanmışlardır. 

. Bütün şehir bayraklarla donatılmış, 
o" .. utun kiliselerin çanları çalmakta idi. 
Mızıka milli marşı çalıyor ve tarihi dı. 
varlarla rıhtımı ve sokakları dolduran 
halk kıratta veliahdı selamlıyordu. 

İskelede Epir Genel valisi ile Korlu 

şarbayı ve bütün memurlar tarafından 
karşılanan kırat ve veliahd evveli aon 
harbda ölenlerin ibidcsine bir çelenk 
koymuşlar ve aonra Sen Spiridion kili
sesini ziyaret etmişlerdir. 

Öğleden sonra Platiteras manastırın
da dini bir ayin yapılacak, sonra açık 
havada konser verilecek ve gece de bü
tiin ordu ve mekteplerin iştirakile bir 
fener alayı tertib edit·~·ktir. Keza or
du, eski muharibler ve mekteb talebesi
nin i..tirakile bir resmi geçid yapıla

caktır. 

Filistinde vaziy~t kötiileşiyor. 
4Son yalıudiye göç vesikasınııı veril-

• • 
1nesı yenıden kargaşalıklar 

çıl~11ıasına yol açtı. 
Kudüs, 20 (A.A.) - Yeniden 4500 

göç vesikası verildiği bildirilmektedir. 
Bu haber, taşkınlık doğrumuş ve bu taş· 
kınlığı nümayişler ve arbedeler takibet
miştir. Bu sırada bir vahudi ölmüş ve 
bir arab yaralanmıştır. 

Karğaşalıkların başındanberi ik de
fa ol arak ba •ı gemiler Tel-aviv'de mal
larını - grevcilerin mani olmak isteme. 
lcrine rağmen . karaya çıkarmışlardır. 

\rahlarc1a lu>}N'an 

Hayfa, 20 (A.A.) - Dün muvakkat 
Tel aeviv yahudi limanına ilk yiyecek 
yüklü bir gemi gelmiş ve yükünü bir in· 
ciliz kruvazörünün himay si altında bo-

lbranfre ders ğösterilen Tel • A 

şaltmıştır. Tel-aviv halkı bu münasebet. 
le sevinç tezahüründe bulunmuştur. Bu
n~ ~uka~il Hayfa limanındaki arab işçi 
buyuk bır heyecan içindedirler. 

* * * 
Kudüs, 20 (A.A.) - Dün Gaza ve 

Leytüllahm'da yapılan nümayişler sü
kun dairesinde dag· ıtılmıcı.tır K • ,. · argaşa-

lıkl~rın başından beri 8 ı 4 arab ve 53 ya
hudı yakalanmıştır. Demiryollarının in. 
giliz kuvvetlerinin muhafazası altında 

bulunduğu ve demiryolları mıntakasına 
girmeğe teşebbüs edenlerin tehlikeye 
m;:ruz kalacnkları dü'l akşam radyo ile 
ilan edilmiştir. 

1 

ULUS SAYFA 3 

Bir Amerikan Milletler Cemiyeti Kurulması İçin İngilterenin ege
menliği altındaki 

topraklar 
Muhafazakarların B. 

Kolumbiya bir proje verdi. 
Vaşington, 20 (A.A.) _ Kolumbiya, 

bir amerikan milletler cemiyeti kurul· 
ması için bir proje vermiştir. Bu cemi. 
yetin, esası, Avrupa milletler cemiyeti 
andlaşmasının aynı bir misaka istinad e
decektir. Bu andlaşma şu husustan ih· 
ti va edecektir: 

1. - Bütün Amerika devletlerinin 
birliği, 

2. - Harbın kaldırılması, 

3. - Saldıranın ve zecri tedbirlerin 
tarifi, 

4. - Fetih ile alınan erazinin zabte· 

dene aidiyetinin tanınmaması, 

S. - Amerika milletler cemiyeti a. 

samblesinin her sene toplanmağa davet 
edilmesi, 

6. - Cenevre müessesesi ile iş birliği 
yapılması, 

7. - Amerika devletleri arasındaki 

bütün anlaşmazlıkların halli, 
8. - Cenevre müessesesi anlaşması

nın Monreo kaidesini tanıyan yirmi bi
rinci maddesinin kaldırılması, 

9. - Cenevre konseyinde Amerika 
milletlerine ayrılmış olan azalıklar mik· 
darının arttırılması, 

1 O. - Cenevre konseyine aza ola
cak Amerika milletlerinin amerikan mil
letler cemiyeti tarafından seçilme ve ta
yini. 

Baldvinden istedikleri 
Londra, 20 (A.A.) - B. Baldvin dili 

akşam üstü, imparatcrluk işleri komite
sine mensub muhafazakar saylavlardar. 
mürekkeb bir delegasyonu kabul etmiı 
tir. Bu delegasyon, ingiliz mandası al· 
tında bulunan toprakların geleceği hak 
kında daha kati izahat vermesini hü 
kümctten istiyen komitenin bir kararın 
B. Baldvin'e vermi~tir. Beraberinde Ne 
vil Çemberleyn bulunan Baldvin avan 
kamarasında bu hususta vermiş olduğu 
izahattan daha fazla bir şey söyliyemi 
yeceğini kati olarak bildirmiştir. 

Dünya ticaretinin yıkılışı Sömürgeler Bakanı 
B. Tomas çekilmiyoı 

B. Hul, bütii.n ın illetleri •• • mu savı 
•• • 

gormenın 

vasıta 

canlanma 
olduğzınu 

• • 
ıçın en 
söyledi. 

• • 
ıyı 

Londra, 20 (J 
A.) - Sigortalaı 
iskandah dolayı 

siyle ismi geçen 
söm~rgeler baka 
nı Tomas'ın is 
tifa edeceği hak· 
kında dün akşam 
dolaşan şayialar• 

rağmen salahiyet 
li mahfiller bunu 
,valanlamaktadır. 

.8. Tomas, bugün 

Vaşington, 20 (A.A.) _ Milletlera· 
rası ticaret odası tarafından tertib edi
len dış ticaret haftası dolayisiyle bir 
söylev veren B .Hut bütün milletlere 
karşı müsavi bir şekilde hareket edilme
sinin milletlerarası ticareti yeniden 
korumaya en iyi vasıta olduğunu söyle· 
miştir. Bir ticaret anlaşması programiy. 
le dış piyasaları yeniden kazanmak hu· 
susunda Amerika tarafından sarfedilen 
çalışmayı bahis mevzuu eden B. Hul, 
tenkid edilebilecek her türlü hareketten 
imtina edilmesi lazım geldiğini ehemi
yetle kaydetmi~ ve demiştir ki: 

"- Eşitlik dairesinde hareket reji
minin tatbiki, milletlerin. kendi piyasa· 
lan üzerinde imtiyaz hakkına malik ol· 
mayı reddetmeleri ve öteki milletlerin 

B. Şuşnig kırk bin 
kişilik bir ordu 

kuruyor. 

40 bin kirjilik bir milis kuvveti kıırmaya 
karar veren B. Şu§nig 

Viyana, 20 (A.A.) - B. Şuşnig ye. 
klınu 40 bin kişiye baliğ olacağı tahmin 
edilen bir milis kuvveti kurulmasını gö
zeten kanunu son bir defa daha gözden 
geçirmektedir. Milislere, muntazam or. 
duya mesub zabitler kumanda edecek

lerdir. 
Hatırlardadır ki Heimatşutz efradı

nın azamt mikdan 1934 senesi ortala
rında yani Dolfus'un katli sıralarında 
60 bine varmıştı. Ancak bu mikdar o za
mandanberi eksilmiştir. Zannedildiğine 
göre hükümet Heimvehren1erin bütün 
silahlarım ellerine geçirmeğe muvaffak 0 • 

lacaktır. 

ALMA YA VE AVUSTl'RYA
NIN A~KERLFRt 

Londra, 20 (A.A.) - B. Duff Coo. 
per, avam kamarasında sorulan bir sua· 
le karşı İngiltere hükümetinin almış ol
duğu malOmata göre Almanya'nın sulh 
zamanında 550 000 ve Avusturya'nın da 
35.000 bin aesker bıılundurmak arzu
sunda olrluklarım söylemiştir. 

piyasalarında da imtiyazlı bir vaziyet

te bulunmaktan imtina etmeleri ile müm. 

kün olabilecektir.'' 

Çekilmiyeceği bil- , kü kabine top -
dirilen Sömürgeler lantısına iştiralı. 

bakanı B. Tomas edecektir. 

=========-============-==mmıı:ıı:=--=-======-...... ===-=============-

Son altı sene içinde dış ticaretinin 

yıkılışını hatırlatan B. Hut demi~tir ki: 

"- Hükümetlerin memleket içinde 

hareket temini hususundaki çalışmasına 

rağmen, milyonlarca işçi elan yardıma 

muhtaç bir vaziyettedir." 

TAYM1S MUHABİRİNİN BİLDİRDtGiNE GÖRE 

45 habeş kurşuna dizildi 
Londra, 20 (A.A.) - Taymis gaze

tesinin Cibuti muhabirinin bildirdiğine 
gö.rc cuma gecesi 4S habef kurtuna di· 
zilmiştir. Muhabir, Adisababadan hare· 
ket edeceği sabah 23 habcfin de kurıu
na dizildiğini ilave etmektedir. 

Papanın delegesi Harrardan 
çkanldı 

Roma, 20 ( A.A.) - Yarı resmi mah

filler, uzun senelerdenberi Har· 
rarda oUlrmakta olan papanın gal-
lalar yanındaki delegesi rahib 
Andre Jorusso'nun İtalya alyhin· 
deki bazı tezahürler dolayisİ) -
le Habeşistanı terketmeğe davet cdil
mi§ olduğunu bildirmektedir. 

Aynı mahfiller, mumaileyhin itha
mına sebeb olan hadiselerin ne mahiyet
te olduğunu bildirmcmektedirler. 

Romaya göre .• 
Roma, 20 (A.A.) - Resmen bildiril· 

Belçika sosyalistle
riııin kararı 

Brüksel, 20 (A.A.) - Sosyalistlerin 

fikirlerini neşreden lö Pepul gazetesi, 

sosyalist enternasyonali tarafından ka

bul edilmiş bir karar suretini neşretmiş· 

tir. 

Bu karar suretinde milletler cemiye· 

tinin otoritesi yeni baştan kurulun. 
caya kadar İtalyaya karşı tatbik edil
mekte olan zecri tedbirlerin muhafaza e
dilmesi ve muhtemel tecavüzlerin ve 
andlaşmaların bozulmalarının önüne geç
mek üzere İngiltere, Fransa ve Rusya'
nın birliğinde bulunmaları taleb edil
mektedir. ----·----
İspanyol l(alliııesi 

itimad al<lı 
Madrid, 20 (A.A.) - Mebuslar mec 

lisi, Quiroga kabinesine 61 reye karş~ 
217 reyle itimad beyan etmiştir. 

diğine göre Adisababada habe§ katlia· 
mı yapılmamıştır. Yalnız haydudluk su
çu ile yakalanmtf habeşlerden b~: ka~ 

kifi idam edilmiftir. 

lJzak Sarkta ..:» 

İngiliz - Japon 
anlaşması 

Tokyu, 20 (A.A.) - D.N.B. muhabi
rinin, Uzakfarkta Japonyanın lngilte· 
reye hakikaten bir anlaşma teklif et
mek niyetinde olup olmadığı hakkında
ki sualine cevab olarak Dış işleri ha· 
k~nlığının salahiyetli bir recülü, böyle 
bır kararın mevcut bulunmadığını ve 
Japonyanın Uzak prk meselesi, Çir. 

meselesi ve deniz meselesi üzerind k. 
g3rüşlerinde hiç bir deii~iklik ı ed ' • • ~ oma ı-
gmı bıldirmiştir. 

haber yalanlanıyor 
.. To~yo, 20 (A.A.) - Japon hüküme. 

tı.nı~ ~ngiliz hükümetine Uzak ıarkta 
bır ıttıfak ve hususi bir deniz andlaşma· 
sı ~eklif etmek kararında bulunduğuna 
daır bazı yabancı ajanslar tarafından 
neşredilen haber sırf matbuatın kombi· 
nezonlarına dayanmaktadır. Bu haberin 
B. 1-Iirota ve Aritanın hükümet beya· 
natına ve bahriye nazırının parlamen· 
todaki sözlerine müstenit olduğu muh· 
temeldir. Bu beyanata göre, Japonya. 
yeni bir deniz andla!l:rasmın imzalan· 
ması hususundaki ümitlerini kaybetme· 
miştir. 



SAYFA 4 

Tarih bahisleri 

BASKLARIN ME.r TŞEI 
Le Temps gazetesinde şu yazryı o

kuyoruz: 

Bir "Basque muamması'' vardır. Bu 
muamma, çok uzun zamandanberi dilci
leri ve ctmologları meşgul etmekte fa~ 
.kat bunlar, bu sempatik ve muhafazakar 
'küçük milletin lehçesi ve ırki menşei 
hakkında.ki düşüncelerinde bir türlü 
mutabık kalamamaktadırlar. Dış tesir
Jere karşı sımsıkı kapalı kalan ve bu
nunla övünen Basklar, dünyanın ilk za
manlarından beri şimdiki dağlarında ve 
topraklarında yaşamış olduklarına inan
maya meyillidirler. Ve hemen dünyanrrı 
bütün milletlerini harekete getiren, göç 
hadiselerinden birinin tazyikiyle başka 
caraflardan oraya gelmiş olduklarından 
bahsedilmesini pek sevmezler. 

Onun içindir ki memleketlerinin ve 
ananelerinin ateşli bir dostu olan Fran
çois Duhourcau'nun kendi haklarında 

Mercure de France mecmuasında ileri 
sürdüğü düşünceleri nasıl karşılıyacak

larını bilmiyorum. Bu hususta mütalea
mı söylemek için kafi ihtisasım yoktur~ 
fakat Duhourcau'nun görüşleri bana 
çok mantıki görünüyor, ve dava o ka· 
dar sağlam bir surette vazcdiln:ıiştir ki, 
?unu size anlatmayı faydalı buluyo-
•um. 

Çünkü bu tez, menşelerimiz hakkın
daki sırlardan birini aydınlatryor. Bu
günlerde nereye gittiğimizi endişeyle 

soranlar çoktur. Nereden geldiğimizi 

bilmek daha kolay değildir. İnsanlık 

macerası bugün başlamamıştır. Bunun e
bedi olduğunu düşünerek, tarih bakmun
dan, kendimizi teselli edelim. 

B. François Duhourcaıı. Baskların 

İberlerden olduğu kanaatindedir; bu ek

seriyetle kabul edilen bir görüştür. Fa

kat sayın meslekdaşzmzz, İspanyollar 

karışmış İberler oldukları halde, Bask

larm en an kanh İberler olduklarını 

söyliyor. Bu suretle küçük Bask mil. 

leti, binlerce ve binlerce yxl önce Kaf. 

kasya'dan gelerek Akdeniz yoliyle 1~ 

panyayı ve hatta Fransanm cenubunu 

istila etmiş olan göçmen dalgalarının 

ııu katılmamış soyunu teşkil etmekte· 

dir. Birinin ne olduğunu söylemek için 

§Uradan geldiğini izah etmek bizi faz

Ja aydınlatmaz; fakat B. Duhourcau, 

daha yukarılara çıkarak , Basklara, Kaf

kasya halkmdan daha övünülecek bir 

eskilik veriyor. İncile göre, Sam oğulla

rmm da ğ ılışından sonra Yafes kabiyle 

si Kafkasyada yerleşerek medeniyeti 

orada kurmuştur. Kafkasya. yasak sır· 

lan arıyan Promete'nin sembolü oldu· 
ğu. insanhğm ilk '1\edeniyet yuvalarm 
dan biridir. Basklar hakkında ileri sü 
r ~ilf n görüs doğru ise. işte onlar içit. 
~ere fii bir menşe. Fakat bunu nasıl .i~ 

pat e-tmeli? 

Bı\sırlarrn, Yaf~s'in oğlu Tuba! gibi 
ivi z ir;l :ı~i ve mahir madenci o1du'l(1an
nr söylemek kafi değildir, B. Duhour
cau on!arm dillerini tetkik ederken ba
zı enteresar müsahedelere vanyor. Bi· 
]indiği gibi bu dil. spesiyalistlerin tas

nifinden drsarda kalmrştır, ve, yunan 
ve romen diJlerinden daha eski olmak-
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la beraber sanskritçeden de çıkmış de
ğildir. Kaybolmuş diller mütehassıs a
limlere göre, Baskça, vücudu mümkün 
görülen başka bir ~ark dilinden çıkmış
tır. İşte karanlıklar içinde görünmeye 
başhyan küçük bir ışık: Baskça, onun 
kadar esrarlı bir dil olan Etrüskçe'nin 
yakın akrabasıdır; Etrüskçenin de Sans
krit diliyle alakası yoktur. Etrüsklerin 
de, aynı Kafkas menşeinden İberler ol
duğu anlaşıhyor. 

Bu yakınlıktan nasıl bir netice çıka

rdahil~co·ği göriilüyoı Romanın men"?:!i 
sanıld.ğı gibi etrüsk ise, Bask1ar. Ro· 
maltbrl< akraba olurv·lar demektir, vt" 

hakikaten de eski Romalıların asaleti
ni, enerjisini gururunu, toprak fazilet
lerini ve şehir kurmak zevkini muhafa· 
za etmişlerdir. Latince Urbus, menşei 

bilinmiyen bir sözdür. Bu söz, iz kaz• 
mak manasına gelen Urbare'den değiş
medir. Baskların oturduğu ''Euskarlle
ria" eyaletinde, Ur kelimesi, (kazılan 

izden doğan) su manasınadır, ve Bask
ça kelimelerin çoğu bu kökü muhafaza 
etmişl e-rdir. Bunun gibi, Littre'ye gö
re, etrüskcede sef manasına gelen, /ar 
kelimesi de Baskçada aynı manayadır. 

Lengistik, bizi Euskalleria'dan Kü

çükasya'ya götürür, ve bilindiği gibi, 

yemiş ağaçlarımızdan çoğu, kiraz, incir, 

kestane ağaçları, ve bağ da bize oradan 

gelmiştir. B. Duhourcau, çok dikkate 

değer olan şu noktayı bulmuştur: Bu 

ağaçların baskça isimleri, grekçe ve la

tince isimlerini andırmaktadır, ve bun· 

lar, ekseriya, gürcü diliyle mutabakat 

göstermektedir. Bu kelimeler, yunanca 

ve latinceden mi baskçaya sirayet et

miştir; yoksa, baskça, grek ve latin dil

leri üzerinde müessir olmuş daha eski 

bir dil midir? Bu sonuncu kaziye daha 

hakikate yakm görünüyor. Faraziye ye· 

ni değildir. İlk önce Elisee Reclus ta

l"afmdan, yarrm asırdan fazla bir zaman 
önce ileri sürülmüştür. Reclus bask ve 
gürcü dillerinin benzerliklerinden, eski

den Asyada çok geniş bir sahada konu
şulmuş olan bir dilin bakiyeleri diye 
bahsetmiştir. Ve J ean - J acques Am
pere'de ondan önce, enskara'nm Lati
um'un, preindöropeen dil olduğu düşün

Cf 3İnde hulunmustu. İtiraf ederim ki 

bütün bunlar hayal kurmaya müsaiddir, 
ve bütün bir dünyayı isti..,ad ettirmek 
için çok ince ipliklerdir. Fakat hazan 
en ince geçidler, en baş döndürücü u
çurumlardan asılmasını temin eder. 
Bask mu:\mması halledilmiş midir? 

ULUS - Etrüsklerin, dünyanın her 
ucuna birçok dal ve budaklar salmış o
lall geniş ve büyük türk soyundan ol
dukları ilmi bir hakikat olarak, çok 
kuvvetli tezlerle ortaya konulmuş bu
lunduğu için. Fransa • ispanya srnırla· 
rrada yaşryan küçük Bask milJetinin, 
Etrüslcierle tesbit edilen bu akrabalrğı, 
bu mi1leti, dil, tarih ve etnoloji bakım
larından, bizim için çok enteresan bir 
tetkik mevzuu haline kovuvor demek
tir. Bumevzu üzerinde. dilcilerimizin 
ve tarihçilerimf?.in. hakihıti. biitiin in· 
CPlikleriyle ortaya koyacak tetkiklerini 
be le liyoruz. 

- -- ---
- - -
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' Jiabeşistanda çete harbı için 
Bir İngiliz muharriri: «en müsait zaman şimdidir» diyor. 

Son posta ile gelen (Taymis) gaze
tesinde askeri bir muharrir makina ve 
insan başlığı altında habeş harbrnın ne
ticelerine dair yazdJğr bir yazıda diyor 
ki: -

Makina insana galebe etmiştir. ( Oju. 
ala) aslanı makinah italyan kuvvetleri
nin alt ve üst çemberi arasında ezil
miştir. İyi silahlanmış olan bu üstün 
ordunun safları arasında ve kumanda 
mevkiinde bulunanların şahsı meziyet 
ve cesaretlerini de hiç bir zaman inkar 
edemeyiz. Çorak ve vahşi bir memleke
ti istila etmek işine girişenler onların 

içlerindeki bataryalan daimi bir suret
te elektrik cereyanı ile dolduran Ro
madaki etten ve kemikten dinamoyu da 
hesaba katmalıyız. 

Bütün bunları hesab dışmda tutmak 
imkanı olmamakla beraber kati fark 
harb makinalarmın bir taraftaki üstün
lüğünde aramalıyız. Habeş harbında 

gazın, hava kuvvetinin gayet tesirli 
vasıta ve silahlar olduğu göze çarpmış, 
heJe makinah orduların üstünlüğü İ

talyan zaferine bir temel olmuştur. 

Bugün için habeş harbr tamamiyle 

bitmiştir, demek doğru olur mu, ol

maz mı? Bugün memleketin yarısından 

ziyadesi henüz istila ordusu tarafından 

zaptedilmemiştir. Yağmurlar başlamak 

üzeredir. İtalyanların dramatik bir yü

rüyüşle yaptıkları bu il.eri harekette bu 

hakikatler dikkatten uzak kalmıştır. 

Habeşistanda payıtahtm düşmesi kuv

vetlerini merkeze toplamış medeni bir 

memlekette payxtahtın düşmesi bu da 
mühim sayılmaz, (Adisababa) Faris de
ğildir. Hatta kıyas edilecek olursa im
paratorun kaçması şehrin düşmesinden 
daha ehemiyeJtidir. Bir türlü derebey· 
likle idare edilen bu imparator lukta 
halen biribirini çekememesinden isti
fade eden İtalyanlar bu ehemiyetli he
defi bir an evel vurup, duşürmiye mu
vaffak oldular. 

Böyle bir hükümdarın ortadan çekil
mesi de harbın nihayet bulmasını icap 
ettirmez. Böyle dakikalarda yeniden 
bir hareketin başladığı ve çete harbının 
birden dal budak sararak eski kaybedil
miş olan şeyleri elde ettiği tarihte gö
rülmemiş hadiselerden değildir. O hal
de bu fırsat e1e geçirilebilecek rni? Çe
te harbr mütehassıslarından (Lavrens)
in önceden gördüğü gibi çete harbının 
önüne geçecek en tesirli vasıta tayyare

lerdir. Tayyare, gen-Uarm süratine da
ha üstün süratile karşı kor. İtalyanlar 
buna karşı tesirli bir çare olarak zehir
li gazı da kullanmrsla~dxr. Bu zehirli 
ga7larm çevirdiği daire İtalyanlarla 

çıplak ayaklı habeş a4':kerlerinin arasrnda 
göze görünmez bir kalkan gibi durmuş ve 

italyanlarr ha1:ershce avlamak istiyen 
biç<ıre y erliler, orada kendileri avlan
mro.ı'~.-~trr. 

Bugün muntazam habeş ordul a :-ı rla-

ğılmış ve kumandanlardan birçoğu tes
lim olmuştur. Böyle bir zamanda geril
leye başlamak olsa bunu karşılamak 

İtalyan ordusuna şimdi daha güç gelir. 
Kaldı ki zehirli gazlarla dolmuş olan 
civar habeşlere olduğu kadar, İtalyan 

ordusuna da tehlikelidir. 
Bundan dolayı eğer haheşler becere

bilirlerse bugün Habeşistanda çete har-

Jurnal dö Moskıınnn 
bir yazısı 

""KONSEYİN SON TOPLANTI
SI :MİLLETLER CE;'\ffYETtNIN 
GEÇiRMEKTE OLDUCU KRİ-

Zi AZAL TlUAl\IlŞTIR. '' 
Moskova, 19 (A. A.} - Tas ajansı 

bildiriyor: -
Jurnal dö Mosku başyazısında diyor 

ki: 

"Muhakkak olan bir şey varsa o da 
Mille1:ler Cemiyeti konseyinin son top· 
lantııu neticeleri, Milletler Cemiyetinin 
geçirmekte olduğu büyük buhranı azalt
mamış ve cemiyetin bu buhrandan kur
tulması için yollar açmamıştır. 

Bu toplantıda, Milletler Cemiyeti 
tarihinde birçok defa görülen vaziyet 
tekarrür etmiştir: Anlaşmazlıkla doğ
rudan doğruya alakadar olan hiç bir 
l'hemleket, hiç bir müspet teklifte bu
lunmamıştır. O tarzda teklifler ki bun
lar red dahi edilmiş olsa sulh için sa
vaşa yeni bir hız verebilirdi. 

İtalyan . Habeş harbmın cereyan et
:iği sahaya çok yakın bulunan, müteca
vize karşı en müsmir hareket vasıtala
rına malik olan ve bugün bu mütecavi · 
tarafından doğrudan doruya tehdit edil· 
mekte olan İngiltere ve yahut Fransa, 
galibe karşı hiç bir radikal ve müspet 
tedbir teklif etmemişlerdir. Bunun ü
zerine galip de her türlü ölçü hislerin
den uzaklaşmrştır. 

Bu vaziyette, uzakta bulunan ve mü
tecavize karşı ciddi teknik tedbirler al
mamış vaziyette olan memleketlerin ise 
bu tarzda tekliflerde bulunmadıklarına 
şaşmamalıdır. Bu hal karşrsında Millet
ler Cemiyeti konseyi ise kararını bir 
ay sonraya bırakmaktan başka bir şey 
yapamamıştır. Bu ise Habeşistana bir 
yardım sayılamaz. Vaziyeti kanştıran 

atrafın biraz kaygz duyması ve şimdiki 
vaziyet içinde ekonomik zecri tedbirler 
suretiyle tecelli eden iğne darbelerin
den biraz tesirli olması, halsiz düşen 

tecavüze uğrıyan tarafın ıstıraplarını 

azaltacak değildir. Zecri tedbirlerin tat
biki ile Habeşistan istikallini temin et
menin imkanına inanan bir insanın mev
cud bulunması çok şüphelidir. İngiliz 
sıyasasmda belirmeğe başhyan Alman
ya lehinde hareketlerin Cenevrede, İn
giltere için temenni edilmiyecek neti· 
ce ler doğurabilir. Alman taarruzunun 

bına devam etmek için vaziyet her :u 
mankinden daha müsaittir. 

·- Muharcir bu fikirleri p.zdrlı.ta; 

sonra son harbta alınan dersleri inct 
lemekte, bunların arasında italycın s 
lah ve makinalarmm bol ve mükcmmt 
oluşu ile habeşlerin yanlış yerde göstı 
rilmiş cesaretlerini de son ncticeni• 
amilleri arasında saymaktadır. 

1\.ısa Dıs Haberler 
' ALi\IANY ANIN TİCARETi 

Berlin, 20 ( A.A.) - Nisan ayı için 
de alman ithalatı 361 milyon ve ihracatı 
da 366 milyon mark olmuştur. Ge1ien a 
yın ithalatı 356 milyon, ihracatı ise 379 
milyon idi. 

NoyeViner Jurnalin eı;ki başmu 
harriri tevkif edildi 

Viyana, 20 (A.A.) - Föniks sigor
ta işile alakalı olarak, Noye Viner Jur· 
nal gazetesinin eski muharriri Dr. Val· 
ter Nagelesterok, Zürihte tevkif edil
miştir. Dr. Valterin bu sigorta şirketin· 
den yüz bin şilin aldığı bildirilmektedir. 
Kendisi Viyanada bulunmadığı için bak 
kında Zürihe tevkif tezkeresi e:önd~ril· 

r.o.iştir. 

İspanyada su basnıa"I 
Madrid, 20 (A.A.) - Su basmış o

lan erazide büyük zararlar olduğa an· 
!aşılmaktadır. Saragos vilayetinde 160 
köy su altında kalmıştır. Madrid ile 
Barselon arasında trenler işleyememek
tedir. Bir çok yerlerde ürün tamamen 
mahvolmuştur. 

lngilterede sivil tayyareciJiğc 
yardım. 

Londra, 20 (A.A.) - Dün akşarr. 

avam kamarası 112 reye karşı 259 reyle 
sivil tayyareciliğe senevi bir buçuk mil· 
yon ingiliz liralık bir yardım yapılması
nı karar altına almıştr. 

tehdidi altında bulunan milletler ingi
liz • alman yakınlaşması önünde lakayt 
kalamazlar. Cenevrede İtalya ile anlaş
ma lehinde bir hareketi.o kuvvelenmesi 
pek tabiidir. Çünkü, İngiltere alman ta· 
arruzunu teşvik ettiği takdirde, İtalya 
ile mücadele her türlü prensip kıyme· 
tinden mahrum bir hareket olacaktır. 

Sulh ve emniyet davası için, İtalya ile 
hareket edilse bile, alınan taarruzuna 

karşı savaşmak, İtalya ile mücadele es· 
nasında hiç bir kıymeti olmıyacak olan 
alman yardımını aramaktan çok daha 
doğru bir hareket olacaktır. Bütün harb 
sonu devresi içinde ingiliz dış politika· 
sı kendi menfaatlerinin idrakinde dur
binlikten ve dirayetten mahrum kal• 
mıştır. İngi.liz sıyasası şimdi, neticele· 
ri bakımından daha büyük olan aynı 

tehlike karşısında bulunmaktadır. 

Yazan : Nı)rvert von BISCHOFF 
Türkçeye çevıren: Burhan BELGE 

rakırsak, o zaman, her iki iddianın da doğru 
yahut % 100 doğru olmadığını görürüz. Şu 
var ki, Ankara'nm dediği, Türk şeniyetleri
ni az çok aksettirdiği halde Avrupanm iddi
ası satht, şekilci ve bu itibarla yanlış bir gö
rüşün mahsulüdür. 

Avrupada eskiden mevcud olup bugün 
ancak Batı A vrupasınm birkaç memleketine, 
o da tasalı bir hayat sürmek şartiyle mün
hasır kalan parlemanter bir demokrasi, bu
günkü Türkiyede, aslında değil ancak şek-

lan iki karşıparti tecrübesi suya düştükten 
sonra, Millet Meclisindeki salahiyetı kendi 
inhisan altına almıs bulunmaktadır. Parti
nin göstereceği mebusları Mustafa Kemal 
seçmekte ve bunlar da her dört senede bir 
Mustafa Kemal'i Cumur Reisi secmektedir. 
Öyle ki, bu bahiste, bir demokraSi karşısın
da bulunduğumuzu nazariye bakrmmdan id
dia eden hukuku esasiye alimi kadar bir dik
tatora karşısında bulunduğumuzu a~eliye 
bakımından iddia eden politikacı da haklıdır. 

esasiye nazariyelerinden ispat etmeğe kalkı~ 
mak, yazılı ve ancak yazıda mevcud bir tez
den başka bir neticevermiyecektir. Halbuki, 
hukuku esasiyeyi bir kenara bırakarak Cu
muriyet Halk Partisinin bünyesini tetkik e
decek olursak, işte o zaman, Türkiye'de, çok 
canlı bir demokrasinin mevcud olduğunu 
nazariyede olduğu kadar ameliyede de tesbit 
eylemekliğimiz kabil olacaktır. Türk davasının büyüklüğünü anlamak 

için onun atiye şamil olan bu perspektifini 
görmek lazımdır. Bu perspektif görülünce 
davanın büyüklüğü, tarihteki eşsizliği ve ge
rek çıkış gerek varış noktaları itibariyle şiın
diye kadar ki mim inkılab hareketlerine kar
şı olan üstünlüğü, kendiliğinden anlaşılır. 
Keza, böyle bir inşanın planlarını hazırlıya
rak bunları gerçeklik dünyasına maletmek 
istiyen hiikümetin hareketleri ve metodları 
hakkında bir hüküm vermek için de, inşanın 
böyle muazzam ölçüde bir inşa olduğunu an
lamış olmağa ihtiyaç vardır. 

Bu hareketlerle metodlara, Ankara de
mokratça, Avrupa ise diktatorca demekte
dir. Eğer her iki tabiri klassik anlamlarında 
Q.h- • 1e modern tevil şekillerini bir yana hı-

linde mevcuddur. Gerçi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, icra, teşri ve kaza salahiyetleri
ni elinde toplamış bulunmaktadır. Af hakkı 
bile, onundur. Devlet reisini, o seçmektedir. 
Devlet reisinin seçtiği vekiller, ondan gü
ven istemeğe mecburdurlar. Meclis, iki de
receli seçimle meydana gelmekte ve bu se
çime kadınlar da katılmaktadır. Öyle ki, bir 
senato yahut üçüncü kuvvet müdahalesi de 
olmadığına göre, millet hakimiyeti tam-
dır. Fakat bu ideal demokrasi manzarası, 
pratik hayatta değişmektedir. Çünkü devlet 
reisi Mustafa Kemal aynı zamanda Halk 
Pprtisinin reisidir. Ve b_~ narti~ neticesiz kı-

Bu çıkmazdan bizi kurtaracak nedir. Çün
kü kudret ve nüfuzlariyle memleketlerine 
gerçekten babalık ederek her türlü anayasa 
unsurlarını gölgede bırakan insanların za
man zaman en demokratik Avrupa devletle
rinde de zuhur etmiş olmaları gibi iddialar, 
karşı tarafı tatmin edemez. A vnıpada bu gi
bi hallerde, ya kırallığm yahut parlamen
tonun müdahale ettiği görülmüştür. Halbu
ki Türkiye' de, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Halk Partisinin bir parlamento fraksyo
nu vaziyetindedir. 

Demek oluyor ki, Türkiye'nin demokra
tik bir memleket olduğu iddiasını , hukuku 

Nasıl Türk anayasası Avrupanın herhan
gi bir demokrasinin ana yasasına benzerse 
Cumuriyet Halk Partisi de, statüsü, progra· 
mı ve parti kütüğü itibariyle, garbtaki her· 
hangi bir demokratik partiye benzer. Fakat 
nasıl Türk anayasası, hakikatte, garbta de· 
mokrasi denilen şeyden ayn bir şeyse, Hall-ı 
Partisini de garbtaki herhangi bir pacti ile 
hakikatte, yanyana koyamayız. 

Avrupa partile~ gerek ideolojilerinde 
gerek müdafaa ettikleri menfaatler bakmuJJ. 
dan, milletin ancak bir parçasını temsil eder 
ler. Halle Partisi ise bütün bir milletin men 
faatlerini tem.sil ve müdafaa eden bir tekp'1r 
tidir. Bu itibarla ve bütün rnanasiyle bir n1il 
let müessesesidir. 



fürkkusunun açılması Seyhan 
~ 

gençliğ; İ(İn bir bayram oldu 
~ ) 

Athıu. (Husnsi muhahirlmizden) -
'Adanada bir Türkkuşu şubesinin açıl
~sı haberi ilk gündenberi şehrimizde 
~ muhitimizde çok büyük bir ali.ka i
le karşılanmıştı. Merkeile yapılan m~ 
habere neticesinde 9 mayıs cumartesı 
günü Adana Türkkıışunun açilma gün.il 

-n - en 
olarak kararlaştırılınrştL vıın~ w: .-
ne bu açı~ gününü ve töreııinı ~n
mizin Fref ve durumu ile uygun bır ~ 
kilde kutlamak için elden geldiği kadar 

. . "lk ktıg-ı çalıplmtş ve bılha:.-sa habcnn ~ çı 

günden son güne kadar şehri~- ına_~· 
buatı bu işe çok ehemiyet vermıştır. T~
ren günü çarşılar ve mağazal:.r ken~ı
liklerinden bayraklanmı.zla suslenmış. 

1 ·· sahası muayyen saatten çok eve toren 
binlerce halk tarafından doldumlmuŞ
tu. Saat 16.30 da herşey yerinde .idi. As-

- · ·kı~• ma.rşı ile keri' bandonun çaldıgı ıstı aı 
.. 1 ·· e T H K. Ens· lorene baş anmış, onc · · 

pektörü B. Halil kürsüye çıkarak nu~
kun u okumuştur. Sonra program ınucı
bin~ T. H. lK. başkanı Sabri Gül, hava· 
cılığm bugünkü ehcmiyetindcn, bu U· 

~urda yapacağımız vazifelerden ve ~
dana Türkkusunun açılışının esallı a· 
~illerinden. .adanatıların hava tehlike-

. k ldı- mühim kararlardan 
sıne ar.şt a gı 

"bahscder:ek heyecanlı bir hitabede bu-

Ekonomi 
Bakanlığı 

(BaŞI 1. inci sayfada) 

ıtriyle salahiyetli şahrsfar, lbir aydan 
· ·· lira· bir seneye ıkadar hapıs. ve beş :VU.Z 

ian beş bin ~iraya kadar ağır para ceza· 

'\iyle cezalanaırılacaklardı.r. Maliyet ve 

toptan satış fiatlarının kontrol ve tes

\iti için yapılan tetkik neticesinde öğ· 
(Cnecckleri sırları makbul sebebe da

yanmaksızın açığa vuran memurların 

bir aydan bir seneye kadar hapislerine 

ve ü~ sene müddecle devlet hizmetinde 

\ullanılmamalarma hükmolunacaktır. 

Bu kanun•m tatbik şekli Ekonomi ba

kanJı<Tınca hazırlanacak bir nizamname 
b 

:le teSbit olunacaktır. 

--------···------~ 

luamuştur. Bundan aoııra parti namına 
Nevzat Güven milletlerin bu işe verdi
ği diğeri, tayyarelerin harb ve sulh ba· 
kınımdan gördüğü '9'3%ifeleri canlandrr
mrştu-. Nutuklar bitince. Er'kek lisesi 
ve muallim okulundan birCI' talebe Türk 
kuşu için güzel şiirler obmnı~tardrr. 

Törenin bu kısmı gene bandonun 
çaldığı lstiklfil marşiyle bitirilmiş ve A
dana Türkkuşu·nun açılma töreni yapü
auştrr. Önce ilbayımu Tevfik Hadi 
Baysal sabada süSlü bulunan pli.nörler. 

den birisinin kordelasmı; tilin general 
Salih Avğin ve diğer plinörlin korde1S... 
sını kesmişlerdir. Bunun üzerine göste· 

rilen umumi istekle plinörleroen birisi 

uçurulmuş ve bu uçuşu bütün halk şid
detle alkışlamıştır. 

Törene Ceyhan ve Mersin'den getiri· 

len bir çelenk gene törenle AT ATURK 
parkına götürülmüştür. Tören; başlan
gıcından sonuna kadar filime almmrştır. 

Adana Türkkuşu şehir ve civarda 

çok iyi bir tarzda benimsenmiştir. Açı

lış töreni Adana'mızm şerefiyle uygun 

bir şekilde olmuştur ve törendeki mu
vaffak:iyetimiz takdirlere mazhar olmuş
tur. Törende tahminen 15 • 20.000 kişi 

bulunmuştur. 

Tahranda 
iki elçilik binası 

yapılacak 
Tahranda yaptrrtlacak yazlık ve kış

lık iki elçilik binası inşaat ve tCfrişatı 
için bedeli 936 ve 937 yılları büdceleri
ne konulacak tahsisattan ödenmek üze
re dış bakanın 200 bin liraya kadar te
ahhüd icra edebilmesir.e mezuniyet ve· 
ren bir kanun projesini hükümet dün 

Kamutaya vermiştir. 

------~----~····--------

General IUaçl{o 
Dün memleketine döndü 

Dost Sovyet Rusyaemn üç seneden
beri Ankarada ataşemiliterliğini yap
makta olem general Kla~ko memleltctin· 

de tayin edildiği yeni vazifesi başır.a 
gitmek üzere bu akşam Ankaradan ha

reket etmiş ve istasyonda başta büyük 

elçi Karahan olduğu halde elçilik ileri 
Iliikümft yardıın 
yapmadığ'l i~uı ~elcnleri ve hütün sovyet kolonisi tara

Ka lt· • d c 4.000 işdve yol veriMi. . hndan hararetle selamlanmıştır. 
Paris, 20 (A.A.) - Populer .gazete- ---• • 

sinin ya~dığma göre Kale şehri daialer 

'ndüstri5i patronlar sendikası bugün bir 

hafta müddetle bütün işçilerine y<)l ver· 

'l1cğe karar vermiştir. Bu işçilerin mik

dan 4 bin kadardır. Evvelce işlerinden 
çıkartılmış be§ bin kadar işçi daha var
dır. Bu suretle bu endüstrideki işsiz a
dedi 9 bine varmrştır. Patronlarm aldık· 
lan bu kararm sebebi, hükümetin dain. 
Jer endüstTisine yardım olarak vermcği 
vadettiği 20 milyon franklık krediyi ha. 

Yeni kanun. 
projeleri 

Konya ovası sulama idaresi, 

yük:s.k mühendis mektebi, Ankara 

şehri imar direktörlüğü ve Ankara yük. 
sek ziraat enstitüsünün umumi muvaze
neye alınmasına dair olan kanun layiha
sı alakalı encümenlerden geçerek Ka· 
mutay ruznamesine alınmıştır. 

Avrupa istasyonlarından dinlcnebi· 
lecek seçme program (Ankara saatile) 

Konserler. 
19.30 Drotwich (Bach) 
19.30 Kolonya (Orkestra) 
19.50 l3udapeşte (Beethovcn) 
20.55 Hilversum IL (lV. üncü &en• 

foni - Beethoven) 
21.- Münib (Serenad) 
21.- Bedin (Orkestra) 
21.20 Nornıandi (Havayen Gitar) 

21.45 Radio. Paris (Senfonik) 
22.30 Londra {Orkestra) 
23.05 Kopenhag (yaylı sazlar) 
23.20 Leipzig (Senfonik) 
23.30 Prag (Orkestra) 

llafij ~zik ,oda müziği 
19.- Berlin (Fantezi) 
20.- Berlin (operet havaları) 
20.- Radio. Paris (Şarkılar) 
20.10 Bükreş (Halk şarkıları) 
20.38 Paris P. T. T. (Çocuk şar

21.-
21.-

23.SO 
24.-
24.15 

kıları) 

Radio • Paris (Melodi) 
Kolonya (Müzik bilmecele-

ri.) 
Hilversum II. (Hafif müzik) 

Budapeşte (Tsigan müzik) 
Radio. Paris (Hafif müzik) 

Tiyatro, opera, operet: 
18.- Radio - Faris (Jules Cesar • 

Shakeespeer) 
21.30 Paris P.T.T. (L'oiseau bleu • 

Maeterlinck) 
21.30 Strasburg (L'homme qui as· 

asosina - Claude Farrere) 
21.40 Roma (Moise. Lirik dram) 

21.50 Milano (Komedi) 
21.55 Post Parizyen (Mon pere a-

vait raison) 

Dans müziği: 
23.15 Tul uz, 

23.30 Berlin, Poreslav 

23.45 Radio - Paris, 
23.45 Paris P.T.T. 
23.30 

23.50 

24.-
24.-

24.15 

24.30 

12.30 
19.30 

19.50 
20.10 

20.30 
20.-40 

18.-
19.-
19.15 

19.30 

20.-

20.30 

21.30 

Londra 

Hilversum II. 
Kopenhag 
Lüksemburg 
Droitwich 
Varşova 

Ankara radyoı;;ff- '··., 
Plak yayımı ve ajans haberleri 
Sporcu konuşuyor 
Plak yayımı 

Karpiç Şehir lokantasından 
nakil 
Ajans haberleri 

Karpiç Şehir lokantasından 
nakil 

lıstanbul radyosu 
Dans musikisi (plak} 

Haberler 
Muhtelif plaklar 

Sıhhi konferans: Dr. İbrahim 
Zati {İçtimai hastalıklar 

Halk nıusikisi: Sıvaslı Veysel 
ve İbrahim -
Stüdyo orkestraları 
Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı

nın gazetelere mahsus havadis servisi 

verilecektir. 

• 

Türlü bina~ Ankara beledeyesi
nin hazineden borç aldığı S.6.so.ooo li
ranın tahakkuk etmiş ve edecek faiz
lerinin aranılmaması ve Y cnişchirdeki 
evlere aid tediye müddetinin uaztılma
sı hakkın.da hülnünet Kamutaya bir la
yiha vermi~tir~ Layihanm esaslarına 

göre mühtelif t:arihlerde Ankara bele-
r diyesinin istikraz eylediği 5,650,000 li

ranın faizleri aranılınıyacak: ve beledi
yenin Ycnişehirde yaptırdığı evlerden 
dolayı belediyeye henüz borçlu olanla· 
rın bu borçlan için bu layibanm kaııu-

Gündelil~ 

YENi MALİYE TEŞKiLATINDA 
PRENSİPLER 

(Başı 1. inci sayfada) 

Eğer yanılmıyorsak Maliye ve
kaletinden her ay 30000 kadar 
evrak çıkmaktadır. Bunlardan bir 
çoğunu görüp imzalamak mecbu
riyetinde olan bir müste;arın ne 
kadar meşgul olacağı kolayca he
sap edilebilir. İhdas olunan iki 
muavinliğin temin edeceği ilk bü
yük fayda bu yüksek memura, ve
kaletin ehemiyetli işlerile uğraş
mak zaman ve imkamnm verilmi§ 
olmasıdır. 

Buna ikinci misal olarak Ma
liye vekaletinin bakmak zaruretin
de bulunduğu ve eai misil mese
leleriyle birlikte 150 bini bulan 
davaları zikredebiliriz. Kadro ge
nişletilip iş bölümü yapılmadıkça 
bunların intacı için ne kadar za
man geemek iktiza ederdi,. Bunu 
tahmin bile kabil değildir. 

Kontrol işine gelince: Eskiden 
maliyede bütün devlete aid ve pa
raya müteallik işleri Maliye tefb~ 
heyeti, dar kadrosu ile, mürakabe 
etmek mecburiyetinde idi ve bun
dan dolayı da teftişin tabii sayda
mıvac~k derecede geciktiği sıksık 
vakiydi. 

Yeni teşkilatta devamlı kon
trol, konulan esas prensiplerden
dir. Bundan sonra her vilayet mali
yesi, ihdas olunan kontrol memur
ları vasıtasile, her yıl, hiç olmazsa 
bir kere mürakabe olunacak ve 
teftiş heyeti de kendine terettüp e
den vazifeyi ayrıca yapacaktır. 
Maliyemizde bu usulün hayırlı te
sirlerini ı:;örmekte gecikmiyeceğiz. 

Yeni konulan usullerden biı; 
de "teşkil olunan tetkik heyeti va
sıtasile,, vergi kanunları ve sair 
mali kanunların tatbikattaki seyir 
ve tesirleri ve yabancı memleket
lerdek1 ma1i mevzuat ve hareket
ler takib edilerek mali tslanah te
min edecek tetkiklerde bulunmak 
ve pori ... f er ha7'.1Tlamak" imkanı -
nın verilmiş bulunmasıdır. 

Vekaleti, bir laboratuar gibi, 
tatbiki ve ilmi bütün değişiklikler 
hakkında daima aydınlatacak o -
lan bu heyetin, ancak "güzel,, 
sözüyle tavsif edebileceğimiz va-

SAYF.&. 5 

niyet kesbctmemıden itibaren faizi ta
hakkuk cttirilmiyeccktir. Bu tarihr ka
dar tahaklru"k: eden faizlerle beraber 

borçlarm tediye müddeti bqlangıcın· 

dan itibaren 15 :sene yerine 2D scne:r~ 

_çıkarılacaktıc. Bugüne kadar tahakkuk 

etmiş olan geçmiş günler bizleri ana 

borçtan indirilecektir. Bor~ be

lediye arasında bu ~ dairesinde 

yeniden mukavele yaptlacak ft mııJca. 

vele yapmıyanlar hakkında mi muka
vele hillriimlcri yürüyecektir.. 

j Fıkra 

Ka1·acaah1ned 
( Ba§ı I. inci sayfada} 

oranın iğri ve e•ki taşlanm oıJ;;. 
ğu gibi takviye etmek lıizun. Her 
ıehrimizde bu kıymette eserlere 
hiç kimseyi dokundurmamak la
zım. 

Köylerimizi lsv~ lü>ylerine 
benzeteceğiz, çif tçüerimizi gwblı 
arkada§lan gibi giydireceğiz ı;e 
onların tekniği ile i§l.eteccğiz. 
Kağnıyı kıildıracağız. Fakat An
kCJTa kal.esine dokunmayacağız; 
hattô., Ankara'nın ve istanbul'un 
bazr parçalanm, olanca hasuıiyel· 
len ile koruyup, oldukları hcili 
tahkim edeceğiz: Avrupa ıehirl.e. 
rinde yapıldığı gibi! Sienna ıehri 
ile modern ltalya kasabalC1Tı ara
sında, hemen bizim Ankaro.9mızın 
eski ve yeni kuunl.arı kadar geri
lik ve ilerilik farkı varda. Fakat 
bu günkii ltalya Sienna ıehri ile 
değil, kendi eserleri ile ölrülii.r. 

Mazide bizim için VC1%İyel ak
•İ idi: Yeni ne vana lrenh ve hi
ristiyana, eski ve geri ne varsa 
bize aiddi. isyanımız, belki bira,;_ 
tahribkiirlığımız bu yüz.dendi. 

Prosl lstanbul pliinını yapaca 
ğı zaman, ona bu değişikliği hahr· 
latmak, ve kendisine bizim görü
§ümüzle Piyer Loti görüşü arasın
daki farkı göstererek, sanatını ce· 
saretle kullanmasını teşvik c!meh 
doğru olur: 

imarcı 'belediye adamlarımıza 
da, asıl hizmetin rastgele yıkmak 
değil, fakat sanalın mahalazcuım 
emrettiği eser ve manzarayı koru
yarak, onun yanında Kamali.st mc
deniy-;tinin eser ı.ıe manzarası VÜ· 
ciıde getirmek olduğunu da bu mü· 
nasebetle hatırlatırız. - Fa - Ta) 

zifesi hakkında ileri sürülecek hic 
bir hususi mütalea olamaz ~ 

Yalnız, bu kısa yazıyı bitirir
ken ilave edeceğimiz söz, modern 
bir devlet olan Türkiye cumuriye
tinin maliyesini cihazlc-dığı bütün 
bu usullerle, bünyesinde eksik ve 
geri hiç bir unsur bırakmamak ka
rarım tutmakta ne kadar ısrar et
tiğini bir kerre claha tebarüz ettir
mİ{· olmasıdır. 

Tefrika: No: 60 

Y.:.ı z.:.ırı. ]AK ŞARDON 
Türkçeye ~·evıren: Nasuhı BA YD.11R 

rinde durup oturamıyor ve geç kalacağn_;.ı 
düşünüyordu. Saatine baktı ve kapıya -do~
ru gitti. Fakat Alber görüşmesini bitirir bı
tirmez ona doğru acele acele yiiri.idü. 

üzerine doğru geldiği sanılan engelleri gö
zetliyordu. 

- Bu işte muvaffakıyet imkanları görü
yor musunuz? 

Bir karanfil buketinin üst tarafına asıl
mış dar bir aynada kendine bakan ve araba
nın sarsıntılarına vücudunun salıruşlarım 
uyduran Alber: 

Bir an sessiz yürüdüler. Alber Bert'i dü
şünüyordu. Onun eve dönmemiş olduğunu 
hatırladı, onun varlığına ne kadar kuvvetle 
bağlı olduğunu hissetti. 

- Sana geliyordum, dedi. Bana bir diye. 
ceğin mi vardı? - - -·-------

- Bakınız Mösyö J a.J.tiyyo, dedi. Hakim
ler iyi niyet sahili;, v~.:daııiı in5"lılardır. Ne 
pek 'Zeki ve ne de fazla nceleciclirler ... onla
rın zekaı:mı <la. vakitlerini de h.'L!Hanmak la
zımdır~· rolümüz nedir.? Bin meseleyi hallet
mek zonmda bulunan bu ~damlara karar ve
rebilmeleri için bir bahane. sade ve vüsuklu 
bir sebeb, değil mi? İş bütün silahlarımızr kul 
lamp, bütün vesikalarımııı:ı gösterip itiraz
lara, münakaşalara v~ ni 1,ayet rnuannmızm 
gözden saklanacağı bir bulanıklığa imkan 
\'ermek değildir ... 

Üzerindeki telefonun calrp durmakta ol
duğu masasına oturan Alber: 

- Müsaadenizle, dedi. 
Mikrofonu kulağına dayayarak dikkatli 

~e dalgr:X bir tavurla bir iskemleye baktı. 
. arahatlt ve derin, güzel sesi ile''evet, ben
nn ... " dedi. 

Alber telefonda konu~urken Jantiyyo ye-

Sanki Alber hep onun işini düşünüyor
muş gibi: 

- Verilecek tazminatın mikdarını Tan 
ga7.etesinin kolleksiyoniarmda bulurum, de
di. Gazeteyi size getireçcğim. Mayıs ayı sa
yıJ :ırmdan birinde olaçak ... 

Alher, dosyayı kaparken cevab verdi: 
- Pek glizel, bunu kaybetmeyiniz. Ya

rın gene getirirsiniz. 
- İsterseniz siıi arabamla ~ötüreyim. 
- Memnuniyetle. Zaten Crantogüsten 

sok,.~mda bir dostu da gönnem lazım. 
J antiyyo. otomobilinde, davasından ba

histrn çekindi. 
Gözlerini şoföründen ayırmaksızın: 
- Bu kadar isi başarabildiğinizden dola

yı size hayran oluyorum. 

- Umduğunuzdan daha sadedir bunlar ... 
biraz usul ile hareket etmek yeter. 

J antiyyo oturduğu yerde zıplryarak ce
vab verdi: 

- Şüphesi* 

İleri do..ğru iğilmiş, yoldan otomobilin 

- Ciddi imkanlar bulunduğunu zannerl: 
yorum. 

Otomobil birdenbire durdu. 
Hemen yerinden fırlıyan Jantiyyo sordu: 
- Ne var? 
- Hiç, tramvaylardan biri durmuş. Bir 

kaza olmuşa benzivor İzin verirseniz ben 
burada ineyim. Gidece<'Yim sokak iki adım 
il 

. b 
ende ..• 

. K~pıyı kapadı, pencerenin ötesinden Jan
tıyyo yu tekrar selamladı ve boş bir tram
vc:y arabasının etrafına birikmiş bir kalaba
lıga yakalştı. 

Alber ilk gördüğü adamdan sordu· 
- Bir kadın mı? Ölmüş mü? · 
O sırada Ansena'yı görerek koluna 

ltundu. do-

An.ısena, ıstıra?lı bir ifade ve yan sesle: 
- Korkunç bir şey! zavalh kadmca ~ z 

yoldan ırecivormu~ ~ 

Ansena, gözleri hala ölümün hayali ile 
dolu, cevab verdi: 

.-- Evet, dün sabah Kastanye'ye tesadüf 
ettım. ~ana şaşılacak bir şey söyledi; Bir 
metresı varmış ... 

Alber Ansena'~a yaklaşarak bağırdı! 
- Kastan ye mı? Kastanye ha! 
- s.~~~ ~a bahsedecek. Karısı hal:>c.r al-

mış ... kotu hır facia. 
- Kastan ye ı._ 

- Belki kadını da tanırsın. Madam dö 
Buvatel... Kamkas'lara çok gider. llada., 
Lam9rlet'in evinde tanışmışlar. • 

• 
1 

- Gördünmü hayvand işte öyle bir is 
kı .... -

Ken?ilerine sürünerek geçmekte <>lan hiı 
otomobılden korumak için Ansena'yı kolun· 
dan çekti. 

. ~ Evinde neden sıkılmakta oldu~ unu 
şımdı anladnn. Fa?la mükemmel bir kadın
la evlenmişti. 

(Sortu var) 



SAYFA 6 

Baş· 

-

ULUS 

dink·· bava gez· inden 
·:~~ 

RESİMI_JERİl\flZ 
Yuk;ırda: Sa~rlan sola: lnönü ta.vvare tipler,.ni tetkik 

ederken; devlet tayyare 'erinden biri. Çetin kaya tayyare
c ·ıer arasınd:ı, Bayan lnönü tayy:ıreden inerken. Altta: 
lnönii tayvarerilerle kom•s•n•or. B-ı<:l111<an ve Baymdır
lık bakanı gezintiden sonra tayyarcJen ıneJ'lerken. 
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[{amutay diinkü toplantı~ınrl~ı 
hayra}{ lranununu k·ahtıl etti. 

(Buş. 1 inci r;avfada) 

;eşckküller tarafından bayraklann çeki

aş ve indir:ilişlerinde vesair hususlarda 
yapılacak tören ve bunların kullanacak· 

tarı hususi alamet ve filamaların şekille
ri, nisbetll'ri ve cinsleri ve Türkiye Cu. 

nurluğunun yabancı memleketlerde bu

\unan resmi ve milli binalarına ''uluslar
arası metod larrna göre" türk bayrağrnın 
-;ekiliş ve indirilişleri ve resmi dairelerle 

• tis.,ai hükiirnl'!r konul;ıbilir. 

Yalnrz · Milli bayramlarda ve umu· 
mi tatil günlerinde tatilin devam etti· 
ği müddetçe bayrak gece ve gündüz çe· 
kili kalır. 

Lil{ l\1açları 
l'v1uhafız Gücü - Altınor

duyu O- 2 yendi 

KURULACAK KABİNE iÇiN 
B. Leon Blum B. E ryoya dış bakanlı,ğı 

almasını tek lif etti. 
( B~ı 1. inci ıaylada) 

dün biribirini müteakib B. de Madaria
ga ile Dr. Tevfik Rüştü Aras'ı kabul et

miştir. 

programım izah etmiş, gelecek iş arka. 
daşlannın listesini bildirmiş ve kendisi
ne dış işleri bakanlığını teklif etmiştir. 
Sanıldığına göre B. Eryo bu teklifi red
detmiştir. B .Eryo dış siyasa hakkında 
B. Blum ile tamamen aynı fikirde oldu
ğunu, fakat iç siyasanın bazı noktalan 
ilıerinde başka düşüncelerde bulundu. 
ğunu bildirmiştir. Bununla beraber B. 
Eryo Leon Blum kabinesine müzaheret 

edecektir. teşekküllerden başka yerlerde türk bay. 
rağmm ve diğer hususi bayr;ıklarm ve 

ıorsların gerek temsil ve gerek süsleme 

için ne zaman ve nasıl çekileceği vt ne· 
relerde kullantl°'l)ileı:rği ve bu k:ınunun 
tatbik şekilleri bir nizamname ile tesbit 
edilir. 

H~r bün bayrak çekecek resmi daire. 
ler, icra vekilleri heyeti tarafından ta

·ri" edilir. 
Yas alameti olmak üzere bayrağın 

•arrya çekileceği haller ve devam müd
'leti devlet protokolunca tesbit ve vak
«ıısi direk ve gönrlere çekilir. 

Resmi dairelerde ve teşekküllerde çe. 
kilecek bayrak, bu iş için yapılmış hu

ltususi direk ve göndere çekilir. 

İstanbul takımlarının Ankara seya· 

!-ıatleri dolayrsiyle geri kalan lik maç

larını bir an evel bitirmek için, futbol 
fikstürü değiştirdiğini evelce haber ver
miştik. Haziranın ilk haftasından itiba
ren muhtelit takım ekzersizlerine baş-
1anması lazım geldiğinden. heyet haf
ta içine de maçlar koymuştur. Dün. bu 
maçlardan Altmoı'du - Muhafız Gücü 
karşılcıc;ması yanddı. Muhafız Gücü bu 
m;:ıçı 0-2 kazandı. 

Paris, 20 (A.A.) - Dünün en ehe. 
miyetli hadisesini geç vakit Leon Blum 
ile Eryo arasında yapıla.1 konu~ma teş

kil etmiştir. 
Bu hususta hiç bir tebliğ neşredil

memiş ise de iyi haber alan mahfillerde 
söylendiğine göre, B. Blum, B. Eryo'ya 

rahim, Fahri, Naim, Ahmed, Sedad, Ali. 
Muhafız Gücü gollerini birinci dev

renin son ve ikinci devrenin dördüncü 
dakikalarında sağaçık Fahrinin verdiği 
paslardan istifade ederek Sedadm aya

ğı ile yaptı. 

durgundular. 
Muhafız Gücünde Sedad, Fahri, Ga· 

zi ve İbrahimle Saffet muvaffak oldu
lar. Takımın umumi manzarası itibarite 
ilerisi içi.n ümid verici bir şekle ~irdiğı 
görülmektedir. 

Oyun 17.30 da başladt. H'lkem Be~ik

·ı~m santrhafc Hasandr. İki taraf şöyle 

birer takrm çıkarmışlardı: Türk bavrağı ordu kuvvet1eriyl~ res

mi dairelerde ve milli teş~kküllerdc sa

':ıah sekizde çekilir ve gün batarken in. 
dirilir. Şu kadar ki limanlara giren ve 

çıkan seyir halinde bulunan harb ve ti
caret gemilerinin bayraklarının çekiliş 

ve indiriliş saatleri için nizamnameye is. 

Bu kanun hükiimlerine ve yapıla
-:ak ni!amnameye muhalif olarak bay. 
rak yapmak ve satmak yasaktrr. Bu ya
sağa aykrn gidenler, türk ceza kanunu
nun 526 mcı maddesine göre cezalandı
rılır. Nizamnameye muhalif olarak çe. 
kilmiş bayraklar mahallin en büyük mül
ki ve memurunun emriyle innirilir. 

Atay sancakbrmın şekli ve yanıhş 
+--.-?:ı kendi hııc;ıı<>i hükümlerine tabidir. 

Altınordu: 

Yahya, Mehmed. Murad S. rvet. Se
d:ı d. Muslih. Resai, TarhJn. Reşid, Mus

tafa, Hasan. 
Muhafız Giic:i 

Mahir, Saffe+ .,..y, ~ : r.~7.: n~'<ir. İb-

Birinci devrede biraz da rüzgardan 
faydalanan altınordulular daha iyi oy
nadılar. Fakat ikinci devrede aym kud
reti muhafaza edemediler. İki bekleri 
ve santrhafları gü7.el ovnadt1ar. Forvecl 
hatları bilhassa Reşid ve Hasan çok 

Bugünkü Maç 
Bugün saat 17 .30 da Ankara Gücü 

alanında Gençler Birliği • Güvençspor 
kulüpleri birinci takımları karşılaşacak-

lardcr. 

Tefrika: No: SJ 

TOPYElCÜN HA~B 
Yazan: General LUDENDORF 

Tiirkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Harb nizamına girme direktifleriyle mü
dafaa ordusunu harb için hazır bir vaziyete 
sokmak, dış politika durumunun iyiden iyiye 
ölçülüp biçilmesine, düşman vaziyetinin ve 
ondan çıkacak ihtimallerin büyük bir ihti
mamla tetkikine, harb sahnelerinin coğrafi 
tebekküllerinin ara~tırılmasma ve kendi or
dusunun vaziyetinin bütün vuzuhiyle bilin
mesine lüzum göstermektedir. 

Bir devlet, İsviçre gibi, müdafaa ordusu
nu yalnız sınırlarım korumak için kullan<ıhil
diği takdirde, böyle bir devletin harb güdü
mü kötü bir durumdadır. 

Topyekun harb güdümü, düsmanm dö
vülmesini istemektedir. Bu itibarla, me~eıa, 
lsvi<_:re yalnız kendini rniidafaa edince, düş
m~mn dövülınesini, b~~1;:a bir devletin üze
rine c:ı.1masmı bckEyor cl.:!mc!.:Lir ki. İsv:çre-

nin böyle bir misal teşkil etmesi, hiç bir su
retle harbm mahiyetini de}iştiremez. 

1914 de alman yüksek kumanda id:lresi 
gibi, coğrafi vaziyetleri elveri,li olmıycın 
devletlerin çoğu şu meseleyi göz önünde tut
mak zorundadırlar: Müteaddi<l h.,r.rrn1 ardan, 
harbın kati neticesi hangisinin harb ni "'q

mına girişte memleketi korum<.lk emeli, hiç 
bir z~man kuvvetin dağılmasına saik olma
malıdır. 

1914 ağustosunun sonunda yüks~'t k'l
manda idaresinin şarki Prusya'yı rusbrdrın 
temizlemek arzusu, hareket esnasında 2 kol
ordunun ayrıJm gönderilme5'.ine seheb oldu, 
ki, sonradan, Marn' da kati neticesi olan mey
dan muharebesinde bunun eksildtği <;e7;1,-li. 

EO-er düsmamt bırakılması z::ıruri obn 
topr~ldar v~rsa, bu yerlerde müıhf~~ Jr<>'1ili
yeti olan erkçklerle hcırb güdümii i~in krv
meti olan şeylerin geriye sevkedil!lle~i i,..in, 
seferberlik yapılırken tedbir alınması lazım
dır. Halk harbı açmak dü~iinülüyorsa, bu tak
dirde, seferberliğe uygun bir surette ic'.1b 
eden tedbirlerin alınması ve talim görmilş 
olanların orada bırakılmaları e-erel:ir. 

Alman yüksek kumanda idaresinin, bu
nu, alınan sonuçtan daha iyi başaramaması
nın, garbtaki harbm tatbiki için yüksek ku
manda idaresine şarktaki hareketlerle vakit 
kazandırmak şeklindeki davanın halli ile hiç 
bir ilgisi yoktur. 

Memleketinin coğrafi durumu fevkalade 
elverişsiz olan bir başkumandan, ihtimal ki, 
vaziyet vuzuh kespetmeğe başlayınca her
hangi bir noktada kullanmak üzere, ordu 
kıtalarım el verişli demiryolu hatlarında ge
ride ahkoymağı da göz önünde tutacaktır. 

Fakat, bu suretle, daha ba~langıçta tekmil 
kuvveti düşmana karşı kullanmak esası bo
zulmamalıdır. 

Bir ba~kum~ndanm hn\'le elver;~li olmı
yan bir co~rafl duru".11 icinde kendi memle
ketini harb·n dr115ctine kar~ı korumayı dU
şiinmec;ine imkan yoktur. 

1914 de bile buncı, ~arkta im'can olmadr: ~n
c~k Tanenberg- ve Mazuriya bataklılclcırında
ki meydan muiıarcbeleriy:c korunma mey
dan~. geldi. 

Hezimete u::-run<lsına ba~lı olduf!u ha-

sım ve dolayısiyle "en tehlikelisi" hangisi
dir? 

Kıtalarm meydan muharebesine sokul-
masında, hasım, safına karşı hücum etmek 
suretiyle düşman üzerinde zafer kazandıran 
bir siklet merkezi temin etmek nasıl kuman
danın mehareti ise, bu siklet merkezinin teş
kili için hazırlık mahiyetini taşıyan bir hart 
niza~ma girişte, tekmil müdafaa ordusu 
nun siklet merkezi "en tehlikelisi" addedi· 
len düşmana karşı çevrilmelidir: bu yapılır· 
ken, harbın düşman memleket içine sürül
mesi gayesiyle hareket edilmelidir. Kati ne
ticeyi verecek olan harb hareketine müessir 
olmalarının önüne geçmek için, öbür düş 
man, veya düşmanlara karşı daha az kuvvef 
kullanılır. Bu düşünceye vuzuh vermek için, 
şark cephesinde 1914 ağustos sonundan ikin
ci teşrine kadar, Avusturya - Macar ordusu
mın harb güdümiyle ilgili olarak aded iti 
bariyle üstün olan rus kuvvetlerini durdur
du<Tumu ve bu suretle, alman yüksek ku
mabnda idarr. itıe g:lrh'"ı1d hare1ı::etleri tatbik 
e...,ek fırsatın.ı v.!nli~im; hatırlatmak iste~ 

rim. 
(Sonu var) 
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Temiz, Ucuz, ve çabuk olarak 
Kendi atölyemizde yapılmaktadır. 

Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi 
• Tel.1230 Foto Amatör isleri _._. ... mmnmmmm ________ _ 

&; iff .. ,, . 
Nafıa Bak.aıılığından: 

1 Temmuz 1936 çarşamba günü saat 15 de Ankarada. Nafıa Ba
kanlığ• malzeme eksiltme komisyonu odasın~_a. 200 00~ lıra muham
men bedeJJi 4000 ton kreozot kapalr zarf usulu ıle eksıttn:eye konul-

mustur. 
Şartname ve mukavele projesi on lira mıık:ıhilinde R::ı.kanlık 

Mal:reme dairesinden verilecektir. 
Muvakkat teminat 11250 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını l Tummuz 936 çarşamba günü 

ıaat 14 de kadar Bakanlık malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazım-
dır. (1030) 1-1958 

Ask:eri ı~.,abril{alar 
Ticarcl l{a 1cıni ıd~·n · 

170000 adet Y:ıı ını kiloluk kutu 
170000 Bir - .. 
170000 .. Yarım kilo!uk ktıtu etiketi 
170000 Bir kiloluk k•ıtu 
23000 ,, Yü:>Jük kutu 
28000 .. Onluk kutu 

1000 Domuz kurşunu kutı.ısu 
4000 ,, Dolu domuz kurc;unu kutusu 

46000 ,. Yüzliik kutu etiketi 
36000 .. Onluk kutu etiketi 
51000 .. Şikayet etiketi . 
1000 ., Domuz kurş~ınu kutu etıkctı . . 
4000 .. Dclu domuz ko~unu kutusu etıketı 

46 Top Mukavva 
500 atlet Elvan ka~ıdı 
500 _ Katranlı kağıt .. . . 

c:iOOO kilo Kovım1ık 1-R;ıt 4000 kilo 12 çap, 2000 kılosu 16 çap ıçın 
120 Ambalaj kağıdı 

J k 
1
- ı l·e-e 29 Mayıs 9'l6 giinü pa1arlılcla !'atın alr-

ı L ar< .. vao;ı ı m:ı ' " ·ı '--1 - fi 
l N

.. • · · ıı•~~,.,..,,k istive!'.lıer fs•ttnl,11) Sı ;-, .. ar~,.,." ı-na,.,. ·tır, muoe "'rırıı t • . •• . • 19 .. 9 
1 f 1 'L •• .. ca;ıt e<li" ıı;imıınesı nı e-oreb•lırlcr. 1- ı 

Ş"li o:urı ... :ısma rour., -
<'ahrikular ,. 

s. er 
ilden: 

25') ton linvıl kömürü 
40 ton söğ:.it cubuğu 

ını:ıoo adet m ·kavva kutu 
Y k l 1 ah~cme 25 mayıs ıo (1 niimi p:.>"~rlıHa satın ah-

u arca yazı ı m . . · ' • f b · 
nacaktır. Şartnııme ve nümunesirıi görmek ıs.ıyenlerrı .,,. rrı a rı· 
katar ticaret kalemine müracaatları. 1-1978 

' '. . F.... . • F;iP ir ef resuru en : ., 
]\•. ı h (, k •siluck hay\•::onatın ke.,im ve nakliyesi t-6-936 dan . :r ıa a a . k ı 

h .. k u .. zere bir sene müddetle açık eksıltmeye onu muştur. 
:ıs i!IT' n l' d · · el lhal sı 2l·5-93fı c.ıma gilnü saat onl>eşte Beler ıye aı~csın e vapı· 

Jacaktır. Bıı işi üzerine almak isti~enler te~i~atl~rı ıle ?e~aber o 
günü burrıda hazıı bu 11nn1 l_ıdrrlar. Fnzla .. bılP'~ edı~me~ _ıstıyenlcı 
şart:"ıame)"İ her zaman Beledıyede veya Munaclıde gorelııhrler. 

(1012) 1-1880 

lhalc i 936 '\C ıe'i: m:ıyıs aymm yirmi .. ,eşin~i pazartesi gi.in.~ sa
at 15 de Zo~ u!dak vil ~yeti daimi encümenınde yapılmak. uzere 
yüz elli ytdi bin sek.sen yedi lira yirmi üç _kuruş keşif bedellı Bey
cüma - Caycüma yolu D 000-25 t 934.60 kı!omctrelcr arasında şose 
ve c::~ııai imalatı i i kapalı znrf usulüvle t;ksıltmc~e ko~u;muştur. . 

Eksiltme şartn ımesı ile fiat bordrosu. ve ~e~ıf ~ul:ı._sa cetvelı 
mukaveknnme proje ve hususi şartna•m:sı yedı !ıra yınnı ~. kuruş 
mu'·ahilin•le Zonguldak Nafh miidürtii~ünden satın alınabılır. 

Muvakkat temina. (11781) lira (5~) kunıc;tuvtstek1ileri~ mu
va 'tkat •enıin1t, ticaret otiasından 936 yılı icinde alınmış vesıka ve • 
ıh;ıle•len ., .. ı-jz "iin e,, ı-1 müracaat etmiş 1>ulunmak artiyle Zon· 
rrulch' N f;,., mii~'irlii"'iin \:tlnı" bu ise mah us olmak üzre alacak. 
farı fe .,n ch'ivet v,..,;ı..!11;1,.;,.ıe t-irl ·ı~te teklif mektunlarmı yukar· 
daki (Tin ve S'la c kadar vilayet daimi e.,r:ı.,,eni reisliğine verme-
leri ilin olunur. (997) 1-1847 

.,le i ... rik: ir · ğincle : 
Srvas Ehktdk Birliği ihtiyacı için kö~ebent U derr.iri perçin, 

mulıte'if civata, galvenizli saç ve saire 11 Mayıs 936 tarihinden iti
baren başlamak ve 1 Haziran 1936 tarihine tesadüf eden pazartesi 
günü saat 14 de ihale edilmek üzere 20 gün müddetle açık eksiltme
ye konmuştur. 

2 - İhale Sıvas Elektrik BirJi;Tinde ve birlik encümeni huzu-
rundn icra kılınncaktır. " 

3-:- Muha~men bedeli. 559 .50 liradır. Muvakkat teminat % 7,5 
hesabıy1e 419 !ıra 89 kuruştur. Bu teminat ihaleyi miiteakip N 0 15 şe 
ib'ağ edilecektir. 

/ 

4 - Teslim müdrleti ihnle gününü takip eden sah giinünden baş
lamC'k Ü7"re 2 5 avdır. 

5 - İhale cdilmi!; o1:ın malzeme Sıvas istasyonunda bil vezin 
teselliim edilerelrtir. Bedeli malın tesellümünde bir defada veril
mek üzere peşindir. 

6 - İh:ılcve mü·e~llik bilumum masraf mü tcrive aittir. Fazla 
malfmat alm"k istivenler pazardan maada her gün elektrik Birliği-
ne ıııiir.,r,.,sıt ı-+..., 1,.d t;;.,,,...,,, il"n olıımır. 1-2001 

I(ırşe rıir ·ıhaylığındaıı : 
Yerköy istasyonunda vagondan boşaltılarak istasyon haricinde 

Nııfta emrine teslim etmek şartiylc 936 yılı yol inşaatı için yüz ton 
ve 2500 lira muha-nmen b•dclli Ereğli maden kömürü satın alınma
sı 8-5-936 tarihinden 25-5-936 tarihine kadar açık eksiltmeye kon
muqtur. 

İsteklilerin a .. ı.R faJ!h:I malfımat almak için her gün ve eksilt
meye ı:rirmek ir:n de bedeli muhamm nenin yü .. de yedi buçuğu nis
betindeki tem·n'ltı hususi muhasebe hesabına Ziraat b"'nkasına ya
tırdıklarını gösteren makbuzla birlik e hükümet konaüında daimi 

•• b 

encumene bas vurmaları itan olunur. (1U6) 1-2062 

Ani ~ ra B0 lediye l{eisliğinden: 
Hafta tatili kanunundan istifade eden ticarethanelere verilen 

ruhsat~ye müddeti 31-5-936 akşamı bitiyor. Bugünden itibaren bu 
r~hsatıyel_erin yenııeştirilmesine başlanılmıştır. Alakadarların şim
d.ıc1~n eskı ruhsatiyelcrini bir isti<laya jJiştirerek müracaat etmele
rı ... 1.ı :1mdı~. Yeni sene için ruhsa~iye alır.amış olanların ticaretha-
1' "rı hazıranın oirinci gününden itibaren pazar günleri kapatıla-
' (1118) 1-2061 • 

Evkaf Umum 
Müdürlüğüı1c en : 

Muhanunen muvakkat Ü ,,, nı 
~ 

Akar No. Cinsi Mahalle ve sokağı 
50 Ahşap ev Hallaç Mahmut, 

Mektep sokağı 
203 Bahçeli 

krymeti 
Lira K. 

teminat 
Lira K. 

"' ..... 
"C ... :u ... "' 
cı: > ı. > a. 

ahşap ev ı~usabey Musabay 
s. 

59 Ahşap ev Bozkurt Ortasokak 
146 Ahşap 

dükkan Dellal Karaca Sa-

1400 - 105 -

1200 - 90 -

800 - 60 -
900 - 67 50 

38 7 21 

253 8 57 

47 8 6 
397 37 75 

raçlar sokağı 
~Ahşap i- 1600 - 120 - 266 il 60 

120 ki dükkan Koyunpazar Sa-
raçlar sokağı 

Yukarda cins ve evsafı vazıh ev ve dükkanların mülkiyetleri pe
şin para ile satılmak üzere 6.5.936 gününden 26.5.936 gününe kadar 
20 gün müddetle acık artırmava konulmuştur. İhıtle 26.5.936 salı gü
nü saat on beşte ikinci evkaf apartımanında Vakıflar varidat mü
dürlüğünde vapılac.aktır. Tapu senedini görmek ve satış şartlarını 
ö0 renmek i!'ltivenler her P'Ün me?kur müdürlüğe gelebilirler. İstek-
lilerin P'Üniinc1e miir,.caatları. (976) 1-1787 

Bayındır Belediyesinden : 
Bayındır Belediyesinin bir senelik Mazot ve makine yağı ıhti

yacının teminini kap:ılı zarf usulile 9-5-936 dan 30-5-936 ya kadar 
yirmi gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale 30-5-936 cumar
tesi günü saat 11 dedir. İsteklilerin sartnameleri Bayındır Beledi-
yesinden aramaları (1033(1195) • 1-1908 

Aııkara Askerlil\: Sul1esi 
' B ş!canlığı dan : 

1 - 936 haziranın birinci gününden başlamak ve otuzuncu günü 
bitmek üı:cre yedek sı..baylarla askeri memurlıırın ve sanatkfirlarrn 
yoklaması ya'.lılacaktır. Htr sınıfa mensub yedek subay o sınıfa 
tahsis edilen günlerde nufus cüzdanı ve askeri vesikası bir tane 
yeni fotoğrafı olduğu halde oturdu~u mahalle ve sokak adlarını ve 
ev numaralarını öğrenerek yoıcıamaasrnı yaptrrmak üzere ubeye 
müracaat edecektir. Yoklamasını yaptırmıyanlar hakkında 1076 sa
yılı kanunun 10 cu maddc'"i tatbik edilecektir. 

2 - Piyadeler için yo;..ıama ciinlcri 1 hazirandan 6 hazirana kadar 
Süvariler ve jandarmalar b 8 9 . " . " .. 
Topçular 10 ,, 12 ,. ,, 
İstih~am, muha"'ere, nakliye, hava 13 15 .. 
Demır yol ve levazım 16 ,. 17 
Deniz. hekim. IJaytar. ecza~ 18 ., 20 
Hesap ve muamele memurları 22 ,, 24 
Sanayii harbiye ve müşavir 
adli ve mızıka ve rütbes"zler 
Sanatkarlar tüfekçi, <Iemirti. 
kamacı, saraç, nallıant, m:ırango.z 

25 

:ıs 

,. 27 

.. 30 
(1107) 

" 
" 

" 
,, 

ı~osı 

,, .. 
,. 

" 

ANKARA TİCARET OD~SI S~C!LLİ TiCARET MEMUR
LUÔUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Do: n pey mahallesinde Övct sokağında ı 
numaralı evde oturan ve T. C. teba?s_ından olup Ankarada Çocuk 
Sarayı çarşı~ı?da _ı nu~n al~ ~ahalh ıkametgahı ticari ittihaz edç
r~~ Ekmekçılık tıcaretıyle ıştıgal eden ve Ticaret Odasının 1895 
sıcıl numarasında mukaryet ~)?.?.an, ~ustafanın unvanı ticareti 
M_ustafa Usal olarak te~cı~ edıldıgı. gıbı :ıu unvanın imza sekli ~ 
1:.Jc:ııret kan1:1nunun 42 ~ncı maddesı muClbince dairece 1~5-936 ta-
rıhınde tescıl erlildi~i ıl~n olunur. 1-2040 

l(ültiir " l anl ğı dan : 
Ankara' da yapı~makta olan Sıyasal Bil 

giler Okuluna ait tesisat eşyasının 
eksiltmesi 

1 - A~ltara'd~ Cebe~idc inşa edilmekte olan Sıyasaı Bilgiler 
Okuluna aıt Mobılya tesısatı eşyası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konumuştur. 

2 - Tesisat eşyasının kesif bedeli 49.9M liu 16 kuruştur. 
3 -Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Mobilya plfinları 
b) Keşif defteri . . 
c) İmal edilecek mefruşatın lıstesı 
d) Mobilya p15n listesi 
c) Umumi fenni şartname •. , 
f) Umumi fenni §artname Iahı •ası 
g) Eksiltme şartnamesi. 
h) Muka'Velename projesi 
İstiyenler bu evrakı 2 lira-~~ kurus krırsıl yında Bakanlık yük

sek öğretim Genel Direktörlugundc-n alabilirler. 
4 - Eksiltme ı Haziran 193~ taı~~ine gelen pazarter.i günü saat 

15 de Ankarada Kültiir Bakanlıgı Y~ksek Genel Direktörlüwü day
rasında toplanacak Arttırma ve. ~ksıltrne Komisyonunda olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek ıcın: 
a) 2490 sayılı Arttırm:ı. Eksiltme ve İhale Kanummun ı 7 inci 

maddesine uyJ?Un 3750 liralrk muvakkat teminat vermeleri. 
b) Ticaret Odac:ına kayıtlı bıılunması 
.c~ İsteklilerin Mohilva Fahrikac;ı .sahibi olmak ve asgari, kabulü 

ka~ısı. yapılmış (20.000) liralı~ mob~lvayı fabrika<;ında yaptığına 
daır, ıdarelerinı'JC'n almıs oldu~u vesıkalara istinaden Bayındırlık 
~akanlıihna. eksiltme güniinden en son sekiz gün evvel müracaat 
ılc fenni l"hlivet ve .. ikAsr almaları Hiıı:ımdır. 

. ~ - Teklif mckt•ınlırı ihale. giinü .saat 14 de kadar komicıyon 
reısıne mal•bu?. muknb"lind"' venleccktir. Posta ile gön erilen mek
tupların nihavet 4 üncü rr..,drfede vanlı ihale saatine kndar kol?'·s
yona geltı";.; o'nıa!>ı lazımdır. Postada olacak gecikmf'lcr kabul edil-
mez. ( 1 O 9) 1-1987 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LULiUNDAN: 

Ankara vilayetinde H:ıcıbayram semtinde çarşı mahallesinde 
sokağmda 29 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup An
k_ara~a. ~nafartalar çarşısında 104 ?uma;alı mahalli ikametgahı 
tı~arı ıttıhaz ederek Kolonya tuhafıye tıcaretiyle iştigal eden ve 
Tı~a;et odasınm 475 sicil numarasında mukayyet bulunan ö 
NaıJın unvanı ticareti ö. Nail Gen'itilrk olarak tescil edı'ldı.g'i"ı ~eh: 
b . . d T' k gı ı 
~.unv~ı~ ımza seklı e . ı~ardet anıınunun 42 inci maddesi mu-

cı ınce aırece 19.5.936 tarıhın e tescil edildiği ilan olunur. 

:-2047 

EVKAF U UM 
MÜDÜRLüGUNDEN: 

Tahmin edilen 
Yıllık kirası Aknrın 

No: 
64/63 
68/10 
70/14 
75/24 
80/60 
84/ 17 

Lira Kr. M E V K İ t 
775- Kurt mahallesi belediye cacıdes:ı.P 
350-- Türk ocağı çocuk sarayı 

Abntı nevi 
Dükkan 

85 
87/ 8 

99/33 

575- .. ,, .. .. 
440-- •• " .. " 
180-- Koyun pazarı hacı Ayvaz 
60-- Nazım bey mahallesi Ulukapı 
60-

190-
,, " ,, " 

Aslanhane mahallesi koyunpazarı 
caddesi 

6~ Koyun pazar mahallesi 

.. " 

... . " 
fP '' .... 
.... 

Koyun pazar caddesi ,. ,. 
101/13 90- Koyun pazar pideciler. ,. .,. 
113/118 125- Aslanhane mahallesi Atpazarı caddeai • ,, 
114/49 155- Aslanbane ,. .. ., ., ,, 
117 /11 110- Aslanhane zahire pazarı 1r • 

121/20 425- Koyun pazarı mahallesi saraçlar ,, ,, 
125/54 100- .. ,, " ,, ,. " 
128/68 60-- " .. ,, ,, fi ., 

136/124 70- " " .. " .. lJ 

141/ 9 50- ,, ,, •• .. Ardiye 
170/13 400- Erzurum mahalle'i istasyon caddesi. EY 
174/2/ 1 240- Kurtuluş mahallesi Meydan önü ., 

206 12- Eti mesut Dük.kin 
205 79- Etimcsut Puron 
207 20- .. ,, Dükkan 
2os ıs- ,, ,. " ,. 
209 35- .. " .. ,. 
ııo ıs- ,. .. .. ,. 
434 151- At pazarı' .. .. 

Yukarda yazılı vakıf akar1arrn 1 Haziran 930 gününden 3l Ma 
yıs 937 gününe kadar bir senelik kiraları 17 Mayıs 936 gününden iti· 
baren on gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhale 27 Mayı~ 
936 çarşamba günü saat on beşte Evkaf Apartımanmda Varidat vt 
Tahsilat Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerden (% 7,5) trmina. 
tı muvakkatc alınacaktır. Tutmak ve şartlannı öğrenmek istiyenle· 
rin her gün Varidat Müdürlüf;iine rrelmeleri. (1066) 1-1968; 

aşmü ürlüğündcn: 
A~ık eksiltmeye konulan tütün ve i,Ç ·i sandıklarile ispirto hi· 

donlarının Ankarad n Beypazarına, Aya~~ ve Nallıhana ve bo san

dıklarla boş bidonlarm mezkiir mahallerden Ankaraya taşıma işin
de verilen bedel haddi layık görülmedi- ·nden münakasa 18-S-93f 
gününden itibaren daha oh gün temdit ç ltniştir. .... 

Açık eksiltme günü 29 Mayıs 936 cuma günü saat 15 de Başmü
dürlük binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin şartları anlamak için Başmüdürlüğe veya Beypazarı· 
na gelmeleri. (1109) l...JZ054 

El{ E 
.ı.; 

Afyo ı C. M. U, liğinden 
Afyon hapi hanesinin 1 haziran 936 tarihinden 31 mayıs 937 ta

~~in~ kada.~ bir senelik ekı:n~k ihtiya~ı ıçin beher çifti 960 gram 
ıtılıarıyle gunde 6CO :ıdet yerlı ve 2 ıncı nevi fabrika unundan imal 
edilmiş ekmek, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

T_emina~ı mu'l.·akkate 90() liradır. İhal si C. M. U. liğinde müte
şckkıl k?.m.~syonu mahsusunda 28 Mayıs 936 gününe müsadif per
şembe gunu saat 15 d .. yapılacaktır. Şartnameyi görmek "'e fazla 
izahat almak istiyenlerin her vakit komisyona müracaat etmelerı 
ilan olunur. (1106) 1-2052 

Sat l Banca Binası 
Samsu.ıı ~ar1 ay ğ-iu1 dan: 

Mevkii hududu Cinsi Mikdarı teminat tahınin 
edilen bedel 

Lira k. Ura k. 
Kale Canibi yemini lehi- Ziraat bankasının 308 M.M. 

deryaya giden ta- işgalindeki bina. 
rik, Yesari ldarei 
hususiye arsası arka 
sı lebiderya ciheti 
kumluk tarik, cephesi 
hükümet caddesi 

lUJV" 

,, şarkan kumluk yol, Binanın mutemmimatından 
şimalen hususi mu- bulunan arsa: 172 M.M. 
muhasebeye aid arsa · 
garben Bele-diyeye 
aid banka lıinası, ce
nuben denize giden yol. 

l -:- Bedeli peşi~ öde~elf üzere yukarda cinsi mevkii liudu-
du mıkdan ve tahmın edılen bedeli yazıtı Bel d" . • . 
nası ve binanm mütemmimatından bu1 d e . ıyeye aıt banka bı· 
metre murabbalık arsanın mülki eti :nan enız ta:afındaki 172 
mesi dairesinde bir ay '"dd 

1 
Y fyalı zarf usuhle ve §artna-

mu et e artırmaya kon l ştu 2 - İhale 4-6-93fi .. • • u mu r. 
da belediye encüm ~dnlem-.cıne rastlıyan per§embe günü saat on

enın e yapılacaktır.• 
3 - Şartname bedelsi2 ola k bel d. · darik edilebilir. ra e ıye yazı ışlerj kaleminden te-

nat~arın~s~~~~il:r t~kl~f mektuplar~nı -:'e ı1650 liralık muvakkat temi· 
sinde avnı ünd?ı ı anunun 32 ınc~ maddesindeki sarahat daire-

mukab·ı· dg muayyen saatten hır s:ı.at evveline kadar makbuz 
l ın e belecr . r~· . ta ·ı .. d . ıye rıes ıgıne teslım etmiş bulunacaklardır. Pos-

ka~aer gon e_rılecek mektupların nihayet ikinci maddede yazılı uate 
gelmış olması ve dış zarflarının mühür mumu ile iyice ka

panmış olması lazımdır. Postada olan r:;ccikmeler kabul edilemez. 

k 
5 - İhale 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihaleler hakkutdaki 

anuna göredir. 
.. 6-:-- Ş_artname örnekleri Istanbul ve Ankara Belediyeler:ne 

gonderılmıştir. İsti yenler oradan tedarik rdebilirler. (2709) 1- -"63 



SAYFA S. ULUS 21 MAYIS 1936 PERŞEMBE 

Tabarin restoranında her akşam ecn~},j artistler tarafından fevkalade program 
. • . ~t:?;~ -....... -!:: - • " . ' .... : , ... . • . • • ' .. : .,. -~ • • • - -<(j..S.. ._ .: • l. " • • 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 

idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için 83 
bin kilo a5t 78 bin kilo yoğurt 28 mayıs 936 perşembe günü saat 
lS.30 da Tophanede satın alma komisyonunda kapah zarfla eksilt· 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli südün beher kilosu on bir buçuk 
kuruş. yoğurdun on beş kuruştur .Südün ilk teminatı 715 Iha 87 
kuruş. yoğurdun 877 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
t"ülebilir. Süt ve yoğurt birden verilebileceği gibi süt ayrı, yoğurt 
ayrı taliplere verilebilir. İsteklilerin kanuni vesaikle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(1003) 1~1861 

lLAN 

Çatalca müstahkem mev.ki komutanlığı eratının bir senelik ihti
yaclan olan 50000 kilo srğn ve 7000 kilo koyun eti kapalı zarf usu
li ile 22 mayıs 936 cuma günü saat orıbeste eksiltmesi yapılacaktır. 
Muhammen tutarı srğır etinin 15616 koyun etinin 2811 lira 20 ku
ruştur. İlk teminatları sığııı etinin 1172 koyun etinin 211 liradır. 

Şartnamesi cumartesi ~nlerinden ma:ıda het giin öğleden evel ko
ınisvonumuzda görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile 2190 nuınaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
madde erindeki vesaikle berab"r Pk H mektunlarını belli günde 
ihalcrlen en az bir saat evetine 1 • .,,1 r Fındıklıdaki cıtrn alma komis-
yontına vermeleri. (980) 1-1800 

tLAN 

1 - İstanbul komutanlığı birlikleri senelik ihtiyacı mevsiminde 
mukave'eye bağlanmak üzere imdilik ihtyacı bulunım 39040 kilo 
lığır eti 25 mayıs 936 pazartesi ünü sant onbeş buçukta kap<dı zarf 
usulü ile alınacaktır. Şartnamesi her giin ö~lcden evel komisyonu
'IlUZcl" ··rülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektllpla
'"I ile 2 'lO num:ıralı kanunun 2 3. ncü maddelerinde yazılı vcsaikle 
oera "r t !:lif mektuplarını be 1i gün e iha eden en az bir saat evet 
Fındıklıdaki komutanlık satın alma komis omma vermeleri. 

(1016) 1-1886 

lLAN 

Cinsi Mi ·darı 
kilo 

Yeşil ayşe kadın fasulya 2500 
" barbunya .. 1000 
,, Çalı 1000 

Patlıcan 2000 
Dolmalık biber 500 
Kınn•zı domates 2500 
Kab:ık 800 
Taze h:ıkla 600 
tspan:ık 1 roo 
'Bamya 400 
t>atates 1200 
Sovan 2500 

Muhammen bedel 
Lira ku 
200 

80 
80 

2~(} 

15 
200 
40 
30 

232 50 
80 
96 

200 

ilk teminat 
Lira ku 

1563 50 117 35 
Kırıkkale a~keri scıntt m--kteb eri ihtiyacı olan on iki kalem seb

ze 9 h:ıziran 936 sah 1!iinü saat 14: 17 ye kadar açık eksiltme suretile 
1atın " mıra• ır. Taliplerin vukarcfa vazıh muhnmmen bedeline 
mu .... il 117 lira 3S kuruş ilk temin t1arını Kırıkka1 e askeri fab
ri kal"r mtthase ecili<Yine v.atr rak h .. lli gün ve saatt .. mektep sa-
tm ~ım., k"mi•wrın•ına ,., ı.,, .. •,.,.j <ıo11n) 1-2053 

1 MİLLI MtlDAFAA VEKALETİ 1 
ı SATIN .\LMA KOMİSYONU 1LANLARJ 

İLAN 

1 - Ankarada askeri baytar mektebine bu sene sivil lise mezu
nu o1mak şıırtile (14) talelıe kabul edilecektir. Taliplet"den aşağıda
ki vasıf ar aranılır: 

a ; Türkiye Cumuriyeti tebaasınclan olmak 
b; Yaşları 18-21 olmak 
c: Türkiye maarif lisel ~ rini bitirmiş ve olgunluk ımtihanını 

"'enn· .. olmak 
d; Bünve'erinin tam sıhhatli ve askerliğe elverişli olduğu as

'<erf sıhhiye heyetlerince tesbit edilmek (tam teşekküllü askeri has
tane leı-ce ) 

e: Kendilerinin ve ailelerinin hüsnü halleri zabıtaca tevsik e· 
dilmek 

2 - Bu vasıfları haiz talipler müracaat istidalarına .~u kağ'ıt ve 
.. esika ıırı bağlarlar: 

a; Nüfus cüzdanı veya resmen musaddak sureti 
b ; usaddak sıhhat ve aşı vesikaları 
c ; Mezun olduğu lisenin t hadetnamesi veya musaddak sureti 
d; kendisinin ve ailesinin hüsnü hali hakkında fotoğraflı za-

bıta vesikası 

e; Mektebe kabul edildikten sonra askeri kanun, nizamları ka
bul etti - ini natık velisinin ve kendisinin birer teahhüt senedi 

f: Selisiilbevl. gaşi nevbatı ihtilaciye, sar'a ve sairülmenam 
hastalzklari'e maliıl olmachklarma dair velilerinin noterlikten tas
likli teahhütnameleri (bu gibi hastalıklardan birile mektebe gir
nezden eve! malGJ olduğu sonradan anlasTlan talebe mektehten çı· 
kartılır ve o zamana kadar mektep ma!lrafı veli!ıine ödettirilir). 

3 - Kavıt içi n müracaat \"er1eri Ankarada Yüks•k Zira:lt Ens
titii erin e (askeri baytar talebe amirliği ) , İstanbul da Haydarpa· 
§ada (Askeri bavtar tatbikat ~ktebi miictürJüğü) dür. Taşralardan 
talip olac:>klar 1.. 2. 1T1adde'erde bi 1dirilen evrak ve vesikclarc ta
mam 0

1mak ş;ırtile bıılıındııkJarı vcrlerrleki askerlik c:ubeleri vası
tasile dileklerini M. M. V. baytar işleri dairesi reisli<•ine "ıildire· 
bilirler. ı:. 

4 - Aranılan vasrf ve şartlan haiz talihler imtihana tabi değil
iir. K-'ı ıl ""iin1r"at t arih ve cır"sına göre yapılacaktır. 11/iiracaat 
nüddeti Ey!Cıl 1936 ipti dasına kad:ırdır. Fakat ( 14) t alih tamam 
olunca l·avrt m11ırrıe• ec;i d ba eve! kııpa "cn'ttır. T~liblerd'!n lise 
şeh.,rletr.,mesi iyi derce,. e olanlar tercih olunur. 

5 - l<-ıyıt muamelesinin lrapınm:ıc;ından c:onra kabul ed:ten1erin 
isimleri yine r.azetelerle il :ın olunacaktır. (1024) 1 -1900 

Eslci Osmanlı · mparatorluğunun 
ta i~İme ui?ramıs Düvunu 

C1 ' ol 

Umumiye Meclisinden 
Osmanlı borcları 

25 Mayıs 1930 tarihinde tediy:ye vazedilmiş olan eski Osmanlı 
tahvillere ait kuponların 26 Mayıs 1936 tarihinde müruru zamana 
uğrıvac ~ ı alakadar olanlara h tırlatıhr. 

Ha.oni !er, işbu tarihinden e•ıel, muhtelif, piyasalardaki tediye 
11ervic;ile miikell,.f rnüessest>lerc D'\ezkur kunonları ibra~a davet olu-
nurlar. 1-2056 

daima güzel 
Daima genç 
KANZUK 

Balsamin kremi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tıırafında tak
dir kazanmış güze ilik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me· 
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kren dir. Çilleri ve burmnık
ları izale ederek tene fevka15de 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile avrıca şöhr"!t kazan
mıştır. Balsamin kremi katiycn 
kurumaz Teninizin latif tazeli
ğini. cildirıİ7in cazip taravetini 
ancak krem Balsamin ile mevda· 
na çıkarabilirsiniz. Bir rlefa Bal
samin kul12nan haşka krem kul. 
lıınamaz. Tanılmış itriyat ma
ğazaları ile büyük ecza evlerinde 
bulunur. 

~~ 
~ 
~ 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus ~ 
~~ Ankara Doğum ve Çocuk 
~ Bakmıvei çocuk 

mütehassısı 
Adliye Sarayı caddesi, Altan 

sokak Ortaç apartımanı 
Telefon: 3951 

Heı ~ün üçten sonra hasta
larım kabul eder. 

Prof. K. KÖMÜRCİY AN'ın 
Yeni ve krymetli kitabları 

~meli ve tatbiki kambiyo 35 Kr. 
Yeni muhasebe usulü 122,5 .. 
TicarhrnalQmat ve ban
kacılık 
f ktısad ilmi 
İhtrSfls muhasebeleri 
(Şirket, sanayi, ziraat ve 
hanka) ticari ve mali 
hesab 1 inci kısım 
Zihni hesab kaideleri 
Lugaritma cetvelleri 

105 
87,5 .. 
175 .. 

70 .. 
20 .. 

(yeni rakam) 56 .. 
Raslrca satıs yeri İKBAL KÜ-

1'ÜB HANESİ. miiellifin (.K. 
Kömiirciyan. Büyükada) adresi-
ne ıie va:ıııl;ıl-ilir. 1-2055 

Beher Beher 
Sayıfa Santimi Savıb Santimi 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 
1 - Havır işl erine ve yeni 

erkan kitaplara aid ilanlardan l 

3 1 ~ ten .. iH\t vaoıhr. 
2 - Zavi ilan bedelleri 

rııa ktu vfö: otuz kuruştur. 
3 - Tehrik. te'lekkür. ev· ~ 

lenme, vefat ve katı 2laka 
ilanlarından maktuan beş liıa 1~ 
alınır. ~ 

~ 
BONE SARTf.ARI 1 

Müddet Dahilde Hariçte 
. 1 

~enelivi 17 Lira 30 Lira ~~ 
6 Aylığı 9 ,. 16 ,. ~ 
~ Avlığı 5 ,, 9 ,, ~~ 

Posta ücreti gönderilmiyen ~~ 
mektuhlara cevab verilmez. I~ 

~~~~~~~~~~~~~-~ 

Kiralık konfürlü ev 
Demirtepe Akbay sokak No. 

3 • A 1-2064 

lmtiyu sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıflu ATAY 

Umumi Neşriyatı ldan 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarınd'" 
Ulu• Basımcvinde baaılmııtır 

İran da bir basma f ab
rikasının inşaat mü

nakasası ilanı 
28 Nisan 1936 tarihli ve (5297) 

numaralı Ulus gazetesiyle nesir 
olunup lranın Muenderan Vi
layetinin Eşref beldesinde ya· 
pılmakta olan Basrnıa fabrikası
nın biı: krsım insa.atının müna
kasasına dair vuku bulacak tek
liflerin 31 Mayıs 1936 tarihine 
kadar kabul edileceği itan olu-
nur. 1-2048 

Satılık Arsa 
Yeni şehir Atatürk bulvarı 

Mühendisler sokak. Ayd rn a • 
partmanı yanmda köşe başın· 

daki arsa satılıktır. Telefon: 
3877 ve 2459 

1-1993 

Satılılt apartıınan 
Yenişehirin en mutena maha. 

!inde Atatürk bulvarı üzerinde 
bilcümle konforu haiz bir apartı
man satılıktır. 

Talihlerin İş bankası takib 
servisinde B. Fahriye müracaat 
etmeleri. 1-2009 

Satılık motörlü 
bisiklet 

Son sistem hiç kullanrlmamrş 
tır. Müracaat telefon 2542 de 
Ramazana. Ankara 

1-2057 

Almanca Ders 
İki arkadaş bir Alman Bayan

dan Almanca dersleri almak is
tiyoruz. Posta kutusu 110. Müın-
taz. 1-2050 

Y enişehirde kiralık 
daire 

Yeni~ehirin en havadar ve ne
zaretli bir yerinde Parke ve Li
noliyom yazlr boya 6 odalı mü
kemmel konforlu bir daire kira· 
lıktrr. Garajı vardır. 

Selanik caddesi No. 47 Tele-
fon 3935 1-2058 

Acele Satılık Arsa 
Yenişehirde Sağlık Bakanlığı 

karşısında Atatürk bulvarına 60 
metre yakınlığında (606) metre
lik ana satılıktır. Cebecide İlte
kin mektebi arkasında 222 nu
maralı e~ müracaat. 1-2045 

Kiralık ev ve dükkan 
Su, Elektrik, Havagazı, Ha

mam ve mutfağı olan üç yer oda
sı ve bir dükkan kiralıktır. 

Çankırı caddesinde polis bi
rinci şubeye bitişik beyaz evin 
altındaki köşede berber Şakir 

veya bakkal Kadirden sorulması. 
1-2046 

ZAYi 
Birinci ordu müfettişliğinden 

1931 senesinde almış olduğum 

Terhis vesikamı zayi ettim. Ye
niı;ini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Öksözcede No: 65 de 
1-2059 Tanaydın 

CUMARTESİ 23 MAYIS 

ANKARi\ PALAS 
Büyük Salonlarında 

Gala Dinesi 
Kotiyon 

Sevimli artistler 

GtNA LEE AND BARRY 
ve 

Şantöz 
.Sora Yon LASZEWSKA 

İştiraklarile 

Yeme adam başına 3 li.ra 
Yerlerinizi evvelden tutunuz. i 

1-2049 

1 D. D. YOLLARJ VE UMANLARI UMUM 1 
MÜDÜRLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

DEVLET DEMİRYOLLARI EKSİLTME VE ARTIRMALARA 
GİRENLERİN NAZARI DİKKATİNE 

7. 5. 1936 tarih ve No 3297 resmi gazete ile neşir olunan (Nafıa 
İşlerine aid eksiltme1ere girmek istiyenlerden aranacak ehliyet 
vesikaları) talimatnamesi idaremiz işlerine girecek olanlara da şa
mil olup daha evel ilan edilmiş olsa bile 1. 6. 1936 dan itibaren ya
pılacak eksiltmeler için tatbik edileceğinden atakalrların şimdi
den bu vesikaların tedarikine tevessül etmeleri lüzumu ilan olu· 
nur. (1111) 1-2060 

~-----------------------------------------~~-~~~ 

Yozgat ilhaylığından : 
Yozgat Memleket hastahanesi ve umumi meclis salonu ile riya

set odasının tefrişine ait ac:ık eksiltme ile satın alınacak ve keşfin
de yazılı hastahane için kırk dokuz kalem "4570" dört bin beşyüz 
yetmiş lira muhammen kıymetli mefruşat ve umumi meclis ve ri
yaset odaları için on üç kalem ve "2357" iki bin üçyüz elli yedi lira 
muhammen krymctli mefruşat 25-5-936 pazartesi günü saat on dört
te Yozgat vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere eksilt
meye konulmuştur. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere İstanbul, An
kara ve Yozgat sağlık direktörlüklerine müracaatları ilan olunur. 

(2544) 1-1910 

· ~ 

tÇUrU/ 

Türk Hava Kurumu 

PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıi.yi zengin etmiıtir. 

2. ci Keşide 11 Haziran 936 dadır 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

liralık bir mükafat vardır 

[ SİNEMALAR YENi 
1 

,-K-U-LÜ_P_,] 

' BUGÜN BUGECE , 

AKŞAM GÜNEŞİ 
HANSJARAY 

MITCHIKO MEINL 
Sayın Halkımızın fevkalade 
rağbetini kazanan bu film 

muvaf fakiyetle devam 
ediyor 

' 
BUGÜN GÜNDÜZ 

GlZLl YUVA 

GECE 
KAN LEKESi 

Bela LugoSt - Lionel Barrymor 
TAMAMEN TÜRKÇE SÖZLÜ 

ilaveten: 1936 spor şenliklerin& 
aid intibalar 


