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Son haberler ücüncü 
..;11 

sayfam !Z adır 

ON YEDiNCİ YIL. NO: 5305 ADIMIZ, ANDIMIZDIR Her yerde 5 kuruş 

itaıranlar Adisababa'ra girdiler 
Seçimden sonra 

Günün en mühim hadistderj.n: 
den biri, şüphesiz, frans~z seçımı 
neticeleri ve bu neticelerın nasyo
nal ve enternasyonal p!anda yapa-
cağı tesirdir. · 

B l .. Ja muhtelif u sütun arımı... ' . 
temayüllü on üç fransı~ gazetesı
nin tahminlerini neşredıyoruz. Bu 
tahminler vahaların inkişafını ta
kib hususunda karilerimize yardım 
edecektir. 

tE CAPl1'A.L ne diyor? 

B d .. k. serimlerde ikinci un an once ı :s • 
. . . her zaman kötiı 

tur mutedıller ıçın . 
B u sefer vazı-sürprizlere yol açmıştı. . 

yet herhalde aynı olrnıyacaktır. Bırçok 
d·ı amzed ıbaş-seçim dairelerinde mute 1 n . 

. l · t namzed ıse ta, komünıst veya sosya ıs 
ikinci safta gelmektedir. Radikal -~~ç~en 

"h lk cephesı nın ne dereceye kadar a • 
d . . 

1
. . Ah" 1 ak ve ''Moskovalı,, 

ısıp ınıne ta ı o ac 
. d. lehine olarak 

veya Marksıst naınze ın 
. k · ;> Bu bilinmeyen sahneden çekılece tır · • 

bir noktadır. .. 
Muhakkak olan. radikallerin bugun 

.. .. "tt 'fakJarrnın mcy
yanlışlarmın ve kotu ı 1 

ldukJarıdır: Esa-
val.arını toplamakta o . 

·b' bazı mutedıl ra-sen, B. Lamoureux gı ı . 
dikaller bugün tehdid altında ıseler de, 

• 1 · radikaller-bilhassa yenılenler karte cı A , 

dir; Montbeliard'da B. Peugeo~, Drom~ -
da Valence şarbayı gibi radıkaller ~
se, sosyalistlere karşı büt~n m~tedıl 

1 . birleşmesile seçilmışlerdır. 
rey erın d k' .. 

Sağ cenahla sol ccnah-~rasın .a. ı mu-
b tler herhalde degışmeksızın ka

nase e . d"k" 
lacaklardır. Bu şartlar içinde şım ı ı 
kabinenin iş başında kalması veya mu
tedil radikal nüansta bir ka:'uineye yeri
ni bırakması muhtemel değilse bile 
mümkündür. Şüphesiz, müstakbel par
lamentoda sosyalistler radikaller kadar 
fazla mikdarda olacaklardır; fa -
kat bir S. F. t. O. sosyalistik baş -
kanlı<Tı altında bir kabine kuru -
Jacağ; düşünülemez, çünkü böyle 
bir kabine hir süphesiz ekalliyette ka-

~ - "k 
lacaktır. Buna göre, kafi mikdarda 1

-

:zıl,, bir radikalin reislik edeceği bir ka
bine kurulması imkanı kalmaktadır. Fa
kat, bu halde bile radikallerle sosyalist
lerin müşterek bir program üzerinde ~
yuşmaları ihtimali azdır: ayrıca, radı
kallerin, bozguna uğradıh.-tan sonra. -
bilhassa komünistler muhtemel bır " .. .. 
"halk cephesi,, kabinesinin yuruyen 
cenahı nı teskil ederlerse • dağılmağa 
değils~· ıbile ~utedillere yakmlaşmağa 
temayül göstermeleri de keza mümkün
dür. - Edouard Pfeiffer 

* * * 
Joırrnal des Debats ne diyor? 

Biz, kollektivist bir sosyalistin ve
ya ihtilalci bir radikalin bir kaç komü
niste daha yerlerini bırakmalarında bü
yük bir mahzur görmüyoruz. Parlamen
toda bu namzedlerin hepsi aynı şekil
de, yani her biri öteki gibi fena bir su
rette rey vermektedirler. Eğer müstak-

(Sonu 5. inci say/ada) 

Fransız cumur reisi B. Löbrön 
rey verirken 

Musolini harbın bittiğini ve italyan sulhünün geldiğini dünyaya bildiriyor 

Balkan paktı konseyi bütün ehemiyetli işler üzerinde anlaştı 
(Bu haberleri 3. üncü sayfamızın «Son Dakika» kısmında .okuyunuz.) 

B. Menemencioğlu 
BB. Kalinin ve Molotof 
tarafından kabul edildi 

Moskova, 5 ( A.A.) - Sovyet 
Merkezi icra Komitesi Reisi B. 
Kalinin ve Halk Komiserleri He
yeti Reisi B. Molotof B. Numan 
Menemencioğlunu kabul etmiş

lerdir. Her iki kabulde de Türki
ye Büyük Elçisi B. Zekai Apay
dın ve Dış Komiserlik Muavini B. 
Krestenski hazır bulunmuşlardır. 

B. Numan Menemencioğlu ya
nında B. Apaydın, Türkiye elçili

ği memurları ve Sovyet Dış Ba
kanlık erkanı bulunduğu halde 
T okşino tayyare karar garını zi

ya,.et etmiş ve bilhassa paraşüt 
şubesine alaka göstermiştir. Mos
kovada pratik talim yapmakta 0 • 

lan türk paraşütçüleri grupunun 
talimlerini de seyretmiştir. 

Adisababa çapulcuları 
Türk elçiliğine hücum ettiler; elçilik 
memurları akşama kadar müdafaadan 
sonra ingiliz elçiliğine götürüldüler 

Amerika elçiliğinde müdafaa edecek adam azdı; 
Belçika elçiliğinde yiyecek kıtlığı baş gösterdi 

Londra, 5 (A.A.) - Royterin Adis
ababadan aldığı bir habeı.re göre şehri 
yağma etmekte olan asiler muhtelif el
çiliklerıc de hücum etmişlerdir. 

Türk elçiliğinde bulunan avrupalı 
ve türk miilteciılerine karşı bir kaç yüz 

habeş tüfek ve mitralyöz ate~ile hücum 
etmişlerdir. Elçilik bu tecavüze muka
vemet göst~rmişse de akşama doğru mü-

dafaayı idaıne ec.lecek vasıtaya malik 
olmadığını bildi.rmiş ve yardmı iste
miŞ:tir. Bu taleb üzerine bir ingiliz yar
dımcı müfrezesi Türkiye elçiliğine git-

miş ve türk elçiliği memurlarını ingiliz 
sefaretine getirmiştir. Amerika e1çili
ği de h,ücuma uğramış ve bu elçilik de 
daha fazla mukavemet gösteremiyece
ğini bildirmiştiır. Belçika elçiliğndeki 

mültecilerin vaziyeti, yiyeceksizlikten 
ve müthiş surette yağmakta olan yağ
murlardan feci bir halde bulunmakta
dır. 

/Amerikan elçiliğinde 
Adisababa, 5 (A.A.) - Amerika el

çiliğinde binayı korumak için pek az a
(Sonu 3. üncü sayfada) 

Fransada Seçimin Neticeleri Avusturya mecburi askerliği 
Kabiı:eyi kimin kuracağı belli değil yeniden kurduğunu 

Iskonto fiyatı artrnlacak. hükümetlere bildirdi 
Paris, 5 (A.A.) - Başbakan Saro, yeni parlamento top!an

trsmda kabinenin istifasını cumur reisine verinceye kadar yer
lerinde kalmalarını kabine arkadaşlarından rica etmiştir. Bu 
müddet zarfında kabine içinde hir değişiklik olmıyacaktrr. 
Çünkü seçimde kaybeden bakanlar ı hazirana kadar saylavlrk
larını muhafaza etmektedirler. 

Öte taraftan B. Blum'un hükümet mesuliyetini kabul ede
ceğini söylemiş olması bunu hemen kabul edeceğini ifade 
etmez. 

RESl\11 LİSTE 
Paris, 5 (A.A.) - Fransız seçiminin resmi listesi şudur: 
618 mebusluk şöyle taksim olunmaktadır: 
Komünistler: 72 
Müstakil komünistler: 10 
Sosyalistler: 146 
Mutedil sosyalistler: 26 
Müstakil sosyalistler: 11 
Radikal sosyalistler: 116 

381 
Müstakil radikaller: 30 
Sol cenah cumuriyetçiler: 84 
Halkçı demokraltar: 23 
Sağ cenah cumuriyetçiler: 88 
Muhafazakarlar: ıı 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Silahlanan '.Avusturya ordusunda iki tank 

Viyana, 5 (A.A.) -Avusturya hükümetini yeniden mec· 
buri askerlik hizmetini kurmaya sevkeden sebebler, bir 

muhtıra halinde neşredilmittir. Bu muhbra Avusturya el

çileri tarafından Büyük Britanya,, Fransa, ltalya, Almanya 

ı 
Türkiye, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya: 
Romanya, Bulgaristan ve lsviçre hükümetlerine bildiril-
mİ§tir. (Sonu 3. üncü sayfada) 

ispanyada karışıklık "Ulus,, un 
, PapaslMa ait sekiz bina ateşe verildi Ermek 

Fıkra 

Araplar arasında 
Osmanlı İmparatorluğu, 1908 

den sonra, arap nasyonalist/eri ile 
mücadele ederken, islcim ittihadcı
lığı ile itham olunmakta idi. Hal
buki o.rap nasyonalizmi, bilakis, 
imparatorluf.u dağıtmak istiyenler 
tarafından teşvik görmüştür. Os
manlılar, bir defa, o da harba gir
dikten sonra, S a n c ağ ı Ş e r i l'i 
çıkardılarsa da, müsliimanları, kah 
Hicaz şeriatının isyan bayrağı al
tında kendilerini arkadan vurur
ken, yahud, İngiliz veya diğer hi-
ristiyan devletlerinin bayrağı al
tında kendileri ile döğü§ürken gör
düler. 

Yani arapların osmanlı impa
ratorluğundan ayrılmak hususun
daki nasyonalizmi, onları osman
lı imparatorluğunun müslümanlı
ğını düşünmek gayretine galib 
geldi. 

Şimdi Suriyecle, Filistinde, Mı
sırda, her tarafta 1908 den sonra 
uyandırılmış, yoğurulmuş ve ate§· 
lenmiş olan bu nasyonalizmdir ki 
kaynaşıyor! Hatta hicaz kıralı ge
çenlerde on binlerce hacıya siyasi 
ittihaddan bahseden bir nutuk 
verdi. Fakat isliim ittihadı değil, 
arap ittihadı! 
Sancağı Şeri I müslü

.man ittihadını yapamadı, yapa
mazdı. Fakat 1908 den sonraki 
ecnebi politikacıların teşvik ettiği 
nasyonalizm fikri, arab ittihadı 

davasının, yer yer, şuur/anmasına 
ve hareketlenmesine sebeb olnıu§
tur. 

Geçenlerde bir Fransız muhar
riri diyordu ki: " Sömürgelere 
avrupalılığı götürüyoruz. ilk uya
nan hareket nasyonalizm oluyor 
ve bizim ellerine verdiğimiz sila
hı, yerliler ilk önce bize çeviri-,, 
yor. * * 
:························································· . . 
~ ikılab dersi ~ . . . . . . . . 
i B. ~lahmud Esat Bozkurt : 
: tar alından bugün Hukuk ~ 
; Fakültesinde verilecektir. ; 
············· ··················· : ············· ............ ~ 

Dil Yazıları 
·-.. ""'·-~ ... --

-- Irmek 
Madrid, 5 (A.A.) - Dün komü

nistler tarafından yapılan nümayiş
ler esnasında Madrid varoşlarında al
tı manastır ile bir kilise ve bir papas 
mektebi ateşe verilmiştir. 

itfaiye efradı, komünist nümayiş
çilerin dün öğleden sonra çıkarmış 
oldukları yangınların hasarlarını tah
clid etmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Sözleriyle üreme ve benzerle · • 1.G·· rının ,~ uneş . 
Dil» teorisine göre analizi 

* .. * 
Madrid, 5 (A.A.) - Dün polis 

:i.le Sen Vensan dö Pol kilisesini ate
§C vermek isteyen komünistler cıra -

sın da vahim bir arbede çıkmıştır. 
Nümayişçiler, muhafızların üzerine 
ateş etmişler, onlar da şiddetli hü
cumlarda bulunmak zorunda kal-
mışlardır. _ * 

Faşist kurumlarına mensup ol -
duklarından şüphe edilen ve komü -
nistler tarafından işçi çocuklarına ze
hirli karamela dağıtmakla itham olu
nan şahıslar arasında bir çok yaralı 
vardır. 

Polis, faşistlerin çocuklara zehirli 
ı~aramela dağıtmakta oldukları şayi
asını etrafa yayan bir çok kimseleri 
tevkif etmiştir. 

(Sonu. 3 üncü saylada) 

VII. 
Ero, Esse, St.are, Fuo 

(Etre) sözünün kaynakları hak
kı~da F.~ansız lugatlerinin verdiği 
etımoloJık malUınat b k 1. . LA . , u e ımeyı 
a;ınceden şu asıllara bağlıyordu: 
. • - Eram, ero. - Bundan es

k~ Fransızcada kullanılan ve 
( etre) fiilinin hem .... _ 1~b l h d . musl4K e , 

em e ımparfait sıygalarım teş-

k~I ~den (ere) veya (iere) sözü ile 
hızım (ermek) sözünün birliğini 
göstermi§tik [ ı]. 

il. - EBBe. - (Es) veya (cu) 
(Sonu 2. inci aayfada) 

[1] Gerek bu birlik ve gerek 
a§ağıya doğru sayılan kaynaklar, 
dünkü sayımızda yazılıdır. 



SAYFA 2 

Süveyş kanalı meselesi 
Son günlerde italyanlarm Habe

şistanda biribiri ardınca kazandıklarr 
muvafiakiyetler en çok İngilizleri 
sinirlendirmiştir. İngilterede siyasi 
partilerden başka muayyen bazı 
maksadlar etrafında toplanmış siya
si teşekküller, bu mesele karşısında 
lngilterenin daha açık olmasını ve 
daha kati hareket etmesini istiyorlar. 
Bu hususta ortaya atılan meseleler -
den biri Süveyş kanalının kapatılma
sıdır. Milyondan fazla az.ası olan 
uluslar sosyetesine ingiliz yardım ce
miyeti bunu, foreign office'den isti
yor. Acaba Süveyş kanalı kapatıla
bilir mi? Buna hukuk bakımından 
imkan var mıdır? 

Herhangi tahlilde bulunmak için 
kanalın gazete sütunlarına girebile
cek kısa bir tarihçesini gözden geçir
mek lazımdır. 

Si.iveyş kanalı 1869 da açıldığı 
zaman knnalın mühendisi M. F. de 
Lessepes Süveyş bahri kanalı şirketi 
adiyle bir imtiyazlı şirket yapmıştı. 

Kanalın açılmasından daha önce 
teşekkül eden bu şirket devletin bir
çok vergilerinden muaf tutulacak 
ve buna Karşılık olmak Üzere temet
tuun o/cı 1 5 ini Mısır hıdivliğine ve -
recekti. imtiyaz 99 yıl müddetle ve
rilmişti. Fakat müddet bitince iki ta
rafın arzusiyle bir o kadar daha uza
tılabilecekti. Bu şirketin idare heye
ti Paris'te idi. 1875 de İngiltere hü
kümeti Mısır hükümetinin hisseleri
si kamilen satın aldı. Ve 800,000 ak
siyonun 353,204 hissesini lngiltere 
almış bulunuyordu. Yalnız ticaret 
maksadiyle yapılmış ve Akdenizle, 
Hind denizlerini birleştiren bu yo -
lun siyasi ehemiyeti bütün büyüklü
ğiyle yol açıldıktan sonra kendisini 
göstenneğe başlamıştı. 

1870 muharebesinde her iki mu -
harib devlete aid olan gemiler ka -
naldan serbest olarak geçmişti. t 877 
türk - rus muharebesinde İngiltere 
hükümeti kanala yapılacak her han -
ği bir deniz hücumunu (Hinde karşı 
yapılmış bir tehdid ve ticarete büyük 
bir zarar yapılmış) sayacağını bil -
dirdi. Rus hükümeti Süveyş kanalı 
işini arsıulusal bir mesele telakki ey
tediğinden harb devam ettiği müd -
detçe kanalın taarruzdan uzak kala
cağını temin eylemişti. Bu gibi sık 
sık tekerrür eden vakalar karşısın
da kanalın siyasi ve hukuki vaziyeti
ni korumak üzere arsıulusal bir em
niyet tesisi lüzumunu 1882 de ltal -
ya ortaya attı. Bunun üzerine birçok 
görüşmelerden sonra 29 - birinciteş
rin - 1 888 de kanalın siyasi vaziye -
tini tesbit etmek üzere devletler İs -
tanbulda bir konferans yaptılar. Ya
pılan andlaşmada "Süveyş kanalı 
sulh zamanında olduğu gibi harb za
manında da bayrak farkı gözetilmek
sizin ticaret ve harb gemilerine açık
tır. Akidler harb ve sulh zamanların
da bu serbet vaziyete hiç bir zaman 
halel getirmiyeceklerdir. Ve kanal hiç 
bir zaman muhasara hukukuna tabi 
olmıyacaktır." denilmektedir. lstan
bul andlaşmasına imzasını koyan 
devletler ayda bir kere toplanacaklar
dı .Bununla beraber osmanlı devle
tinin kanal üstündeki hakimiyeti te
yid ediliyordu. Ve hatta kanal komis
yomı osmanlı delegesinin başkanlı -
ğı altında toplanıyordu. Genel sava
şa kadar lstanbul konferansının ru
hu muhafaza edildi. 1914 de kanala 
osmanlı ordusu taarruz etti. Ve os -
manh imparatorluğunun harba gir -
rnesiyle Mısır üstünde osmanlıların 
artık bir hakkı kalmadığım ve Sii -
vevs k~malınm muhafazasını lngil -
tere üstüne aldığını ilan etti. 

Bütün harb müddetinde kanalın 
muhafızlığını İngiltere yaptı. 

Harb bittikten sonra Türkiye 
(Misakı Milli) hududları dışındaki 

memleketleri hür ve müstakil tanıdı
ğını ilan etti. Bundan sonra başta 

Zağlul olmak üzere Mısır milliyetçi
leri kanalın bitaraflığını ve 1888 an
laşmasının ruhunu muhafaza edebil
mek için İngiliz kıtalarının Mısırdan 
çekilmesini istiyordu. lngilizler ise 
imparatorluğun emniyeti için yer 
vii?iinrle bazı mühim noktalann el -
3e bulunmasmın zaruri olduğunu 
ileri sürüvordular. O zamandan beri 
devam eden birçok konuşmalardan 

sonra vaziyet henüz daha aşağı yu -
karı bu şeklini muhafaza etmektedir. 
Şu hale göre 1 888 anlaşmasının esas
lı bir surette değişmesine vesile teş -
kil edecek ortada hiç bir hukuki se -
beb yoktur. Bu mütalaaya göre akid
lerden yalnız birisinin her hangi se -
beb ile kanal üstünde tasarrufa hak
kı yoktur. Ve kanalın bitaraflığını 
bozamaz. Fakat uluslar cemiyeti ku
rulduktan sonra sosyetenin paktına 
muhalif olan vaziyetler karşısında 
evvelce yapılan anlaşmaların devam 
edemiyeceği paktın yirminci madde
si icabından bulunduğuna göre dev
letlerin kendi serbest iradeleriyle vü
cuda getirdikleri paktta buna muha -
lif yapılmış bütün anlaşma ve daha 
geniş bir ifade ile obligasyonlann 
kendiliğinden tatbik kudretini kay -
bedeceği anlaşılmaktadır. Şu halde 
uluslar sosyetesi paktına aykm ha -
reket ettiği, uluslar sosyetesi kara -
riyle tesbit edilen ltalya hakkında 
sanksiyonlara kuvvet vermek için, 
kanal ancak uluslar sosyetesinin ve
receği bir karar ile kapatılabilir. 

N.A.KÜÇÜKA 

''Ulus,, un 
(Bap 1. inci sayfada) 

kökünden gelen ve "olmak" ma
nası veren klasik Latin sözüdür ki 
halk Latincesinde ( essere), İtal
yanca ( essere), eski Provan.salca 
( esser ), İspanyolca ve Portekizce 
(ser) kelimelerini doğurmuş ve 
İspanyolca ( seer) ve Provansalca 
(sezer) kelimeleri ile Grekçe (es
men) ve Sanskritçe ( asmi) sözle
ri ile de bağlanmıştır. 

111. - Stare. - Grekçe (esti) 
ve ( stine), Almanca ( ist) ve ( Ste
hen), Sanskritçe (stha) asıllariyle 
ilgili olan bu söz "olmak'' ve ''o
turmak'' manalannda müşterek o
larak Fransızca (ester), eski Pro
vansalca ( estre), ( estar), (is tar), 
ftalyanca ( stare), İspanyolca ve 
Portekizce ( estar) <kelimelerini do
ğurmuş.tur. Latince ( sed ere) ve 
Fransızca ( seoir) ve ( asseoir) ke
limeleri ile de bağlılığı vardır. 

iV. - Fuo, lui. - Sanskritçe 
aslı ( bher) olup, Grekçe ( f İo) ve 
Rumence (fi) ile ilgilidir. 

Bu dört kaynaktan birincisinde 
( r) konsonu ha:kinı rol oynamak
tadır. Bunun Türkçe (er - ir) ile 
ali.kası malfundur. 

ikincide ( •) konsonu, üçüncüde 
( st) mürekkep konsonu, dördün
cüde ( I) konsonu hakim görün
mektedir. 

Komonların Rolleri 
Bu konsonlann rollerini kısaca 

gözden geçirelim: 
1. - ( S) konsonu oldukça uzak 

saha gösterir. "Yi.lkseltmek, yücelt
mek'' anlamlariyle (as) elemanı
nın Türkçedeki hakimiyeti (as
mak) sözünde besbellidir. Ancak 
mütekfumil Türkçe mücerret bir 
vuku anlamını en geniş ve yaygın 
sahaya kadar naklederek bu (es
se) yerine (l) konsoniyle (ol) ele
manını yaratmıştır. Bu da en uzak 
ve en genel sahayı göstermekte
dir. Bu halde: 

(1) (2) (3) 
( eğ ...!-- es -t eğ ) esse 

ve ( oğ + ol -+ ) ol 
sözlerİ mukayese olunursa bunla
rın - biri daha mahdut, öteki da
ha geniı; olmak üzere - hep ''hare
ketin oldukça genis, yahut en ge
niş, b1" ~:::t h~va taallfıkıt'' manc:ısı
na geldikleri ortaya çıkar. 

il. (St) miirekkep konsonu, bi
ri ( s) ve öteki ( t) olarak iki ses
ten mürekkeptir. Bunlardan birin
cisini yukarda izah ettik. ikincisi 
olan (t) ise yapıcılık, yaptırıcılık 
.. J'e yapllmış olmaklık anlamlarını 
verir. (S) sahası yine (l) sahasına 
nakledilerek - "oturmak" kelime
sinin en eski sekli olan - ( oltur
mak) bu seTinin naziridir. 

HI. - {F) konsonu doğ-rudan 
docrrnu;\ ( (>f'T() \ vu ifa rl.o eden ikon
sn"lııaTd~nClır. BUtmm (b) ve deiiis
tHHni kelitnP.nin San~kritr.ecı;nde 
görüyoruz. İngilizce (to be) fiilin-
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Hususi idareler büdçeleri 
İç Bakanlığa gelen haberlere göre, 

bir ikisi hariç. bütün vilayetlerin umu
mi meclisleri toplantılarını bitirmişler 
ve büdcelerini kabul etmişlerdir. Vila
yetler büdcelerini tasdik edilmek üze
re Bakanlığa göndermektedirler. Ba
kanlıklar delegelerinden mürekkep, hu
susi idareler büdceleri tetkik komisyo
nu, bu büdceleri tetkika başlamıştır. 

Bu yıl tetkiklerin erken bitirileceği an
laşılmaktadır. 

Sille barajının projesi 
Konya valiliğinin Sille nahiyesinde, 

o civar arazisinin sulama ihtiyacını te
min etmek üzere yaptıracağı baraj pro
jesinin tetkik ve tasdik edilmek :izere 
Bayındırlık Bakanlığına geldiğini, bun
dan bir müddet önce, haber vermiştik. 
Bakanlık, bir iki noktası hakkında mü
temmim maliimat istiyerek projeyi Kon
ya valiliğine geri göndermiştir. 

Dil Yazıları 

Kütahyanın su tesisatı 
İç bakanlığı imar komisyonu son 

toplantısında keşif bedeli 90 bin lira 
olan Kütahya şehri su tesisatının mü
nakasaya konulmasına karar vermiş -
tir. Alfikadar daire münakasa şartna

mesini hazırlamakla meşguldür. 

Memlekete girecek kurşun 
kalemler 

Kontenjan kararna:nesine bağlı (Kl) 
listesinde yazılı kurşun kalemlerin b·.ı 

listeden çıkarıfarak aynı kararnameye 
bağlı (V) listesinde Ekonomi Bakanlı
ğı sütununa geçirilmesi Bakanlar mec
lisince onanmı~tıır. Bu suretle, ağaçlı 

a°iaçsız bilumum siyah yazan ıkalcmler
le her nevi kopye kalemleri Ekonomi 
Bakanlığının müsaadesiyle memlekete 
girebilecektir. Cam, porselen, maden 
ve deri üzerine yazan hususi kalemlerle 
karbon kalemleri bu hükümden istisna 
edilmiştir. 

hon Yazıtlarmdaki ( olurmak) ta 
bulunduğunu ileriye sürmüştür. 

(Olmak) ve (bolmak) kelime-
lerinin etimolojik şekilleri şöyle-

de ve Farsça (buden) masdarında dir: 
da, (b) görünüyor. Türkçede (ol- (1) (Z) (J) ( 4) (S) 

ma.k) sözünün daha eski şekli olan Olmak : (oğ + . ı- ol t um + ak) 
(bolmak) kelimesinde de bu (b) Bolmak: (oğ + ob -ı- ol + um + ak) 
elemanı vardır. (1) Oğ: ''Hareket'' anlamına a-

Görülüyor ki ( etre) sözünün a- na köktür. 
nalizinde, Türkçenin bir yandan 
(olmak - bolmak) sözlerini, bir (2) Ob: Ana kök anlamını üze-

rine alarak temessül ettiren pren
yan dan da ( olturmak - oturmak -

si pal elemandır. 
turmak - durmak) sözlerini göz (J) Ol: Ana kök anlamının alel-
önüne almak lazımdır. 

ıtlak, en yaygın sahada bulundu-
Olmok - Bolmak ğunu gösteren ektir. 

Bugün (olmak) diye kullandı- Görülüyor ki (ol) demekle 
ğımız sözün en eski şekli (bol- (bol) demek arasında hiç bir fark 
.mak) tır. Orhon yazıtlarında (ol- yoktur. Bunların birliğini ise an-
mak) manasına hep hu (bolmak) cak ''Güne§ _ Dil" teorisinin ışığr 
sözü kullanılır. lbnü Mühenna li'i- ortaya koymuş ve Türkoloğlarm 
gatinde bu ( b) lerin ( v) ye değiş- karışık tefsirlerini ortadan kaldır-
t iği ve (ne boldu, ne bolgay) yeri- mıştır. 
ne (ne voldu, ne volgay) da de- (4) Um: Süje veya obje göste-
nildiği yazılmış ve Melioranski de ren elemandır. 
bunu" (b) nin iki vokal arasında (5) Ak: Kelimeyi taınamlıyan 
( v) ye deği~mesi" ile izaha çalış- ve isimlendiren sonektir. 
mıştır. Halbuki dilimizde (b - v) Her iki kelimede ana kök, ken-
değişmesi için iki vokal arasında disinden sonra gelen elemanla 
bulunınağa hacet yoktur. (Bar- kaynaşmış ve (4) numaralı süje 
mak - varmak, bermek - vermek) veya obje gösteren unsurun da 
gibi bir çok kelimelerin (b) li ve vokali düşerek kelimelerin son 
(v) li şekilleri vardır. morfolojik ve fonetik şekilleri or-

Umumiyetle (b - v) tebadülü de taya çıkmıştır. Olmak, bolmak. 
en tabii dudak konsonları değişi- Her iki kelimenin de manası 
minden ibarettir. "hareketin gayet umumi ve mut-

Yine Melioranski, Orhon yazıt- lak bir sahada bir süje veya obje-
larında hep (bolmak) şekli görül- ye taallukunun ifadesi'' dir. 
mesine göre bunun asıl olduğuna Bu sözlerin (ermek - irmek) ten 
ve (olmak) şeklinin sonradan ( b) farkı, tekarrür ve temerküz yeri-
düşerek yapıldığına zahip olmuş, ne umumiyet ve mutlakiyet mana-
Radlof ise (olmak) şeklinin Or- sı verilmesinden ibarettir. 

Bir Tablo 
Şimdi (olmak) sözü ile, yukarda saydığımız ( s) konso11unun hakim 

olduğu kelimelerin etimolojik şekillerini karşılaştıralım [2j : 
(1) (2) (3) (4) 

Olmak 
Esse 

[T.] 
[Lat.] 

· og 1 ol · um ·- ak 

Esse re 
Esser 
Sezer 
Seer 
Ser 
Esmen 
As mi 
Sein 

[it.] 
[Pr.] 
[ ,, ] 
f İsp.] 
[ " ] 
[Gr.] 
rsk.l 
rAl.l 

Sare [Ar.] 
Şu tabloya bir bakınca önümü

ze erkan dil manzarası gerçekten 
hayret verecek bir sadelik ve be
lag<:..tle bize dilimizin nasıl tüken
mez bir kaynak olduğunu göster
mektedir: 

( 1) : Bu sütunda hep "hareket" 
anlamiyle (V. -+ ğ) ana köklerini 
görüyoruz. 

(2, . Bu sütunda b€'p saha an
lamh konsonlar var. Bunların en 
genişi (ol) şeklinde Türkçededir. 
Bundan sonra en geniş sahayı pro
vansalcanın (sezer) sözünde ( z) 
olarak görüyoruz. Geri kalanlar 
hep ( s) sahasındadır. Her üç kon
son ana kökün hareket anlamının 
oldukça uzak, çok uzak, yahut en 
uzak sahaya kadar yayıldığını an
Jatıyor. 

eğ -+ es eğ .+. 
eğ -t es ı er + eğ 
eğ + es . er -+ 
eO- -- ez ....:. er + ;o 

eğ -~ es + eğ + er 
eğ -t es er -1- • 
eğ + es ...;.- em en (ğ) 
ağ as + am .+ iğ 
eğ l- es ay + i~ (ğ) 
ağ + as + ar ..... eg 

(3) : Burada iki seri görüyoruz: 
bu~larm biri, süje, veya obje an
latan elemanlardır, ki ( m, ğ, y) 
konsonlariyle kurulmuştur. Latin, 
Grek, Sanskrit ve Alman keli
melerinde de, Türkçede olduğu 
gibi, hu elemanlar vardır. 

ikincisi, tekarrür ve temerküz 
ifade eden (r) lerdir. İtalyan, ls
panvol, Provansal ve Arap keli
melerinde ( r) konsonlarmı görü-

f2l Bu karşılaştırmalarda (T.) 
Türkçe, (Lat.) Latince, (Fr.) 
Fransızca, rlnf!.) lngilizce, (Al.) 
Almanca, (it.) ltalyanca, (lsıı.) 
J ... mmvnlca. (Pr.) Provansalca, 
(Ar.) Grekçe. (Sk.) Sanskritçe, 
(Ar.) Araoca, (Fa. ) Farsça, 
(Rm.) Rumence demektir. 

Atatürkle 
B. Hitler ve Prens 
Farul{ arasmdal{i 

telgraflar 
Alman milletinin milli bayra

mı dolayısiyle Reisicumur Kamal 
Atatürk ile Alman Rayş Başkanı 
Adolf Hitler arasında aşağıdaki 
telgraflar teati olunmuştur. 

Alman milletinin milli bayramı 
olan bugünde ekselansınıza en 
hararetli tebriklerimi ve gerek ;ah
si saadetleri gerek alman milleti
nin refahı hakkındaki samimi te
mennilerimi bildirmekle bahtiya
rım. K. AT ATU RK ..... 

Ekselansınız taraf mdan alman 
milletinin milli bayramı münase
betiyle izhar huyurulan kalbi teb
rikat dolayisiy le, en hakiki teşek
kürlerimin kabulünü rica ederim. 

ADOLF HiTLER 
ALMAN RAYŞ BAŞKANI 

Mısır kıralı Majeste Birinci 
Fuadın vefalı dolayı:siyle Cumur
reisi K . Atatürk ile Altes Prens 
Faruk arasında aşağıdaki telgraf
lar teati olumuştur:. 

"Muf ahham Pederiniz majeste 
kıralın vefatını çok büyük bir te
essürle haber aldım. Altesinizin, 
muf ah ham ailenizin ve Mısır mil
letinin bu derin yasına iştirak ede
rek en samimi taziyetlerimi beyan 
eylerim.,, 

Sevgili ve muhterem pederim 
kıralın vefatı münasebetiyle gön
derdiğiniz sanıimi telgrafınızdan 
ve taziyetlerinizden dolayı hara
retle teşekkür eder ve gerek şah
sınız gerek türk milleti hakkında 
en samimi temennilerimi bildiri-
rım. FARUK 

Türkl{uşunun 

yıldönümü dolayısile 
Dost sovyetlerden gelen 

kutlama telgtiafları 
Türkkuşunun yıldönümü dolayısiyle 

Sovyet Sosyalist Cumuriyetleri birliği 
Ossovyakim merkez konseyi başkanı ile 
Türk Hava kurumu başkanı arasında 

aşağıdaki telgraflar çekilmiştir: 
Türkkuşunun yıldönümü dolayısilye 

şahsınıza ve Türkkuşu üyelerine en 
candan saygılarımı sunar ve dost bü
yük Türkiye Cumuriyeti havacılığı 

için parlak başarılar ve devamlı teka
mül dilerim. 

S. S. C. 1. Ossaviakhim merkez kon-
seyi başkam Eidem:ınn 

Bay Eidcmann - Konsey Başkam -
Moskova 

Değerli sovyet m:itehassıslarmın yar
dırnlariyle ilk verimli senesini dolduran 
Türkkuşunun yıldönümünü kutlayan 
telgrafınıza ve türk havacılığının mu
vaffakiyeti için beslediğiniz güzel duy
gulara çok teşekkür eder, dost sovyet 
milletini ve sovyct havacılığını şahsı
nızla selamlarım. 

Türk Hava Kurumu Ba.'jkanr 
Coruh Sayl:wr Fuad Bulca 

yoruz. Türkçede (olmak) yerine 
(olur) şeklini alırsak ( r) konsonu 
burada da kendini gösterir. 

(4): Burada umumiyetle ta
mamlayıcı ve isimlendirici ekleri 
görüyoruz. Bunların Grekçe ve 
Almancasında ( ğ) yerine ( n) gel
miştir. Yalnız ( seer) kelimesinde 
( r) konsonu bu sıraya gelmiş bu
lunuyor. 

l~te görülüyor ki bütün bu keli
melerde hareketin uzak bir saha
da bir süje veya objeye taalluku 
- yahut - onda temerküzü'' anla
miyle oluş manası vardı'" r3l. 

1. N. DiLMEN 

f 31 ÔtP.ki konson/arın hakim 
olduğu dil kelimelerinin kar~ılaş
tırmalarr da bundan sonraki sayı
larda çıkacaktır. 
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SON Dt1KiKA: 

Be Musolini harbın bittiğini ve 
Habesistanın filen İtalyanın 

l Dış HAB LER 

~ \ 

olduğunu dünyaya bildirdi 
Roma, 5 (A.A.) _ Venedik meyda- olmuştur. Adisababa'nın işgali ile sulh 

mm dolduran yüz bin kişilik bir halle bir oldubitti olmuştur. Eski habeş im -
kütlesi önünde B. Musolini, hükümet paratorluğunun bir çok kabileleri, ital-
sarayının balkonundan Adisababa'run yan renkleri altrnda sükfuıla yaşayacak-
alındığını bildirmiş ve demiştir ki: larım göstermişlerdir. 2 birinci teşrin 

" _ İtalya 30 asırlık tarihinde bir - tarihli nutkumda bir dünya anlaşmazlı -
çok ehemiyetli hadiseler görmüştür. ğının önüne geçmek için elimden gele-
Bugünkü dakika, bunların arasında en ni yapacağım hakkında teminat ver -
ehemiyetli ve en kayde değer olanların- miştim. Sözümü tuttum. Bir Avrupa 
dandır. İtalyan milletine ve bütün dün- harbının Avruparun sonu demek oldu-

yaya, habeş harbırun nihayet bulduğu - ğuna her zamandan daha 'ziyade kani -
nu ilan ediyorum . . Sulh yeniden kurul- im. Şunu i!ave etmek isterim ki parlak 

muştur. Fakat şunu ilave etmek lazım zaferimizi, onu kazanmak için sarfet -
gelir ki bu sulh, bizim sulhumuzdur, tiğimiz aynı şiddetli enerji ile müdafa-

Roma sulhudur. Bu, Habeşistan italyan eı.ya hazırız. Bugünkü gün, siyah göm -
oldu demektir. fh.beşistan filen italyan leklilerin ve İtalyan millet inin tarihin • 

olmuştur. Çünkü muzaffer askerlerimi- de mühim bir merhaledir. Siyah gö~ -
zin işgali altındadır. Habeşistan hukuk }ekliler ve İtalyan milleti, yaşamağa ve 
bakımından italvan olmuştur. Çünkü Ro- zaferden faydalanmağa bak kazanmış -
ma kartalları kültür barbarlığını ve ada- lardır. Sesimizi Afrikadaki askerleri -

let: mutlakiyeti yenmiştir. Esirlik yok miz de isitsin: Yaşasın İtalya .. " 

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

İtalyanlar Adisababaya girdiler 
Adisababa, 5 (A.A.) - İtalyanlar, 

Adisa';:a:baya girmişlerdir. İtalya~~~~· 
öğleden sonra geç vakit italyan elçıligı-

sonra iki saray, tayyare karargfilıı, is -

tasyon ve telsiz istasyonu da işgal olun
muştur. Hallı: hemen her tarafta beyaz 

bayraklar çekmiş ve italyan askerlerini 
faşist selamx ile selamlamıştır. 

ni işgal etmişler ve askeri ~erasi:nıe 
italyan bayrağını çekmişlerdır. Bıraz 

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

Negüs Filistine gitti 
• 

Ras Nasibu ve Vehib pa şa Cibutiye vardılar. 

Cibuti, 5 (A.A.) _ Necaşi ile aile-
" E .,, is sini götürmekte olan nterpropı -

mindeki ingiliz harb gemisi, dün saat 

ı 9.30 da hareket etmiştir. 

Londra, 5 ( A.A.) - Dün gece bu

raya gelen haberlere göre Adisababa

daki elçiliklere kapanmış bulunan av

rupahlarm vaziyeti pek güçtür. Sokak

larda biikim olan halk her şeyi istediği 

g~bi yağma etmekte ve ortalığı yak
maktadır. Amerika elçisi Engert, ame
rikan dıs bakanlığı vasıtasiyle ingiliz 

elçiliğinin bir yardım müfrezesi gön
dermesini tngiltereden rica etmiştir. 

İki elçilik arasındaki mesafe üç kilo
metreden ibaret olmakla iberaber arada 

doğrudan doğruya muha:bere kurmaya 
imkan olmadığı görülmektedir. 

23 millete mensup iki bin kişinin 

İngiliz elçiliğinde bulunduğu haber a
lınınıştır. 

Cibuti, 5 (A.A.) - Harrar bölge
sindeki habeş kumandanı Ras Nasibu 
ile müşaviri Vehib paşa, Diredaoua yo
hı ile Cibutiye gelmişlerdi.r. 

Bu iki zatın cepheden ayrılmalarının 
son haıbeş mukavemetinin de sona er
miş olduğuna delil olduğu söylenmek
tedir. 

Balkan antantı konseyi 

Bütün ehemiyetli meseleler üzeriııde 
tam bi.r anlasma elde etti _, 

Belgrad, 5 (A.A.) - Avala ajansx 

bildiriyor : 
Dört Balkan antantı devl eti Bakan

ları konferans ruzname sinde yazılı me
selelerin tetkikine bugün öğleden son
ra devam etmislerdir. En ehemiyetli 
meseleler, bu ~ada Boğazlar rejimi
n~ . Balkan paktının tdsirine, 18 mart 
tarihli italyan - arnavut anlaşmasının 
tesirlerine ve Bulgaristana karşı ihti
mal içindeki hareket tarzıruı. aid m ese
leler tam bir anlaş~<.>. ile v~ çok sami 
mi bir bava içerisinde halledilmiştir. 

Yalnız programda mevcut meselelerin 
ehemiyeti ve bu meselelerin genişliğin
den dolayı, bakanlar evelce kararlaştı

rılmış olduğu gibi toplantıyı bu akşam 
bitiremiyeceklerdir. Görüşmelere ya

nn sabah devam olunacaktır. 

Dr. T. R" Arasın 
söyledikleri 

Belgrad, s (A.A.) - Bu saıbahki kon
feransın saat 13 de nihayet bulmasın
dan sonra yunan baş.bakanı B. Metaksas 
gazetecilere, paktın tefsiri hakkınd;ı 
tan:. bir anlaşma vücuda geldiğini ve 
her şeyin ha'ıledilmiş olduğunu bildir-

miştir. 

Varılan anlaşma, yazı ile, konferans 

başkanı Dr. T. Rüştü Aras ile başbakan 
B . Metaksas arasında t eati olunacaktır. 

Konferans başkanı Dr. Tevfik Rüş
tü Aras da gazetecilere demiştir ki: 

"- Konferans ruznamesinde yazılı 
esaslı m eseleler, ikinci derecede ehemi
yette •l-- azılarından başka halledilmiştir. 

Görüşmelere öğleden sonra devam edi
lecek ve e ğer işler bitmezse görüşme
lere önümüzdeki günler içinde devam 
olunacaktr. Bununla beraber bu ,keyfi. 
yet güçlükler mevcut olduğu demek 

değildir." 

Prens Polun ziyafeti 
Belgrad, 5 (A. A.) - Bugün öğle 

üstü naip Prens Pol beyaz sarayda Ro
manya dış işleri bakanı B. Titülesko

y u kabul etmiştir. 
Dün naip P rens Pol tarafından kabu

lü ırasında yunan başbaknı B. Me
taksasa naip Prens Pol beyaz kartal ni
şanının birinci .rütbesini vermiştir. 

Naip Prens Pol bugün saat 13 buçuk
ta beyaz sarayda bir öğle ziyafeti ver
miş ve bu ziyafette aşağıdaki zatlar 
hazır bulunmuştur: 

Romanya heyeti azaları : 

Dış İşleri Bakam BB. Titülesko, 
Romanyanın Belgrad Elçisi Buran" s.. 
ko. Dış İşleri Bakan Muavini Rapolis
yano, Katip Valdaresıloo ve Kostea. 

'T'ürk heyeti azaları: 

Dış İşleri B akanı BB. Dr. Tevfik 
Rüştü Aras, Belgrad Türk Elçisi Ali 
Haydar, Dıs İşleri Bakanlığı Balkan 

Avam l(.amarası 
deniz hüdcesini 

l(.ahul etti 
Londra, 5 (A.A.) - Avam Kamara

sı 10 milyon 300 bin isterlig olan bah
riye büdc;esinin 100 istıerlig azaltılması 
için işçi fırkası tarafından verilen tak
riri 101 muhalife karşı 212 reyile red
etmiş ve büdçeyi kabul eylemiştir. 

İrakta isyan 
Bağdat, 5 (A.A .) - Basranın 250 

kıilometre garbinde kain Rumayta böl
gesindeki oymağın ayaklanması üzıe.rine 
6 gündenlıeri Bağdat ile Basra arasmda
ki demiryolu münakalatı durmuştur. A
s iler öice geçmekte olan b ir lokomatife 
ateş açmışlar ve sonra da demir yolunu 
bir çok yerlerinden bozmuşlardır. Asi
lere karşı bi.ıı• tenkil kuvveti gönderil
miş ve Ira:k tayyareleri de asileri bom

bar<lıman etmü:.lerdir. 

Japonyanın dış 
• • 

sıyasetı 

B. Ari ta ehemiyetli bir 
nutuk söyledi 

Tokyo, 5 ( A .A.) _ J aponya dış ba

kanı B. Arita devlet meclis.inde bir nu

tuk söylemi~ ve dış siyasetten bahsede

rek Japonyanın bütün komşulariyle 

dost geçinmek arzusunda olduğunu an

latmLŞ, dünyanın karışık vaziyetine 

işaret ederek yalnız kendi menfaatleri

ni istiyen bencil bir siyasetin dünyaya 

hakim olduğunu izah etmiştir. 

Mançuri ile dostça geçinmek husu

sunda Japonyanrn derin arzusunu an

latan B. Arita ne Japonyanm ne de 

Mançurinin hiç taarruz fikri olmadığı

nı temin etmiş ve bir komisyon teşkili 

fikrinin Japonya tarafından ortaya atıl

dığınr, Çinle görüşmelerin başladığını, 

Japonyanm İngiltere ve Amıerika ile 

dostluğunun gün geçtikçe geliştiğini 

söyliycre demi§tir ki: 

" .... Derıin ve asil doğu kültürünün 

neşri suretiyle cihan medeniyetinin te

rakkisine hadıım olan kültürel teşebbüs
leri teşviloe devanı edeceğiz .. ,, 

Servisi Direktörü Cevad , Katip Sait. 
Yunan heyeti azaları: 

Başbakan BB. Metaksas, Yunanis
tanın Paris elçisi Politis, Dış İşleri ba
kanlığı siyasi işler direktörü Melas, 
Yunnaistanın Belgrad elçisi Sekelaro
pulos, direktör Papadakis, direktör Pur. 

t as, katip Demircis. 

Yugoslav heyeti azalan: 

Ba~bakan BB. Stoyadinoviç, Müna
kalat bakanı Mehmed Baho, Finans ba
kanı, dış işleri bakan vekili, dış işleri 
bakanlığı siyasi şube direktörü. 

Elçimizin ziyafeti 
Belgrad, 5 (A.A.) - Türkiyenin 

Bel.l?'rad elçisi B. Ali Haydar ve refika
sı bu aksam elçilikte Balkan A ntantx 
devletleri. heyetleri şerefine büyük bir 

ziyafet vemıişlerclir. Ziyafeti bir kabul 
resmi takib etmiştir. 

Gazetecilere ziyafet 
Bclgrad, 5 (A.A.) - Başbakanlık 

matbuat bürosu direktörü Kosta Yuko

vic bn ah.-sam Belgrad göriişmeleri do-J, . 
layisiyle burada bulunan Balkan An-

tantı memleketleri gazetecileri ~.e.refi

ne bir ziyafet vermiştir. 

Adisababa 
(Başı 1 . inci sayfada) 

dam bulunmaktadır. Son üç gün zarfın· 
da Adisababa üzerinde tek bir it<l!lyan 
tayyaresinin uçmuş olması hayretle 
karsılarunaktadrır . Tayyarelerin çok ol
m~sı habeş ı;etelerine isbcdikleri gi
bi hareket imkanını vermiştir. Bütün 
şehir yağm<ı edilmiş: ve şehrin merkezi 
de kül olmuştur. Henüz ikamet e dil
mekte olan bazı evlere italyanların ge
lecekleri nazarı dikkate alınarak beyaz 
bayrakla.r çekilmiştir. Avrupalıları .kur
tarmaya çalışan bir ingiliz yar<lnn müf
rezesi dün gıece habeş şaıkilerinin ate
~ine uğramış ve lbir İngiliz misyoneri 
hafif surette bacağından yaralanmış 

aynr kamyonda bulunan iki habeş kadı
nı da ölmü§_.tür. 

I ki amerikan gazeteci 

Vaşington, 5 ( A.A.) - Dış bakan
lığına Adisa:babadan gelen bir telgrafa 
göre, iki amerikan gazetecisi bugün 
e11eırıindıe bir beyaz ve bir de amerikan 
bayrağı olduğu halde elçilikten çıka

rak italyan piştarlariyle temasa gelmiye 

çapulcuları 
teşebbüs edeceklerdir. Şimdilik Adis
ababada nisbi bir sükunet vardır. 

Kamyonla yaralıl.ar toplanıyor 
Faris, 5 (A.A.) - Fransanın Adisa

baba relçisi B. Botlar hariciye nezareti
ne g-Ondermiş olduğu ıbir telgırafname
de bir italyan tayyaresinin dün ögleden 
sonra habeş paytahtının üzerinde uç

muş olduğunu bildirmiştir. 
Mitralyözlerle mfü;ehhez olan ha

ıbeşli asi grupları, şehrin sevkülcey~ 
noktalarını işgal etmekte ve yerli ma
halleleri yağma eylemektedi.ırler. 

SefarethaneLere yeniden taarruzda 
buılunulmasmdan endişe edilmektedir. 

'Fransız ve ingiliz sefarethanelerin
den gönderilmiş olan kamyonla.t', bir 
ÇıOk yaralıları toplayıp almışlardır. 

Bütün fransız tebeası sağ ve salim
dir. 

Hançerle öldürülen sinemacı 
Yunanlı bir sinema sahibi asiler ta

rafmdan hançerle öldürülmüştür. İtal
yanların bugün Adisab abaya girmeleri 
ürnid edilmektedir. 

Avusturya mecburi askerliği yeniden 
kurduğunu hükümetlere bildirdi 

(Başı 1. inci şayfada) 
Viyana , 5 (A.A. ) - Avusturyada 

askerlik hizmetinin yeniden kurulma
sı hakkındaki Avusturya muhtırası u
mumi askerliğin değil, m ecburi umu
mi hizme tin kurulduğun1! kayde t tik 
ten sonra milletin terbiyesi lüzumu
nun hükümeti mezkUr tedbire se vket
tiğini bildirmektedir. Muhhr ada m es
lek i askerliğin azim masrafları ge
rektirdiği söylenirk en deniliyor ki: 

''A vusturya hükümeti, A vusturya 
büdcesinin mahdut imkanları dolayı

siyle b u gün mevcu t veya silahsızlan

m a konferansı görü~meleri sırasında 

İngilterenin ileri sürdüğü mevcuddan 
fazla bir ordu k urmak fikrinde d e
ğildir. Avusturya hük üme ti b ir kere 
d a h a temin ed er ki, m ezk ur k a nun 

:1alnız sulhçu ve tedafüi h e defler uğ

runda neşredilıniştir. Öte taraftan A
vusturya hükümeti şunu kaydeder ki, 
Avusturyanm bir taraflı olarak he
ınen hemen tamamen silahsızlaşbrıl-

ması ve meınleketin ask er Hkten tecri

d i öteki a kid d evletler in d e aynı t arz. 

da hare ke tini açıkça gerçekleştiren 

Sen J ermen andlaşnıasının beşinci 

kısm! hükümleri Avusturyayı asker i 

tedb irler almaya mecbur e bnektedir. 

Avusturya bütün teahhütlerini ye

rine getirdiği halde öteki m em leket

lerde vaziyet, b unun ter sine b ir inki

şaf göstermiştir. Avusturya hüküme
ti Avrupada devamlı bir sulhun a n 
cak dayanabileceği kanaatinde b u
lunduğunu b ir kere daha bildirir. 

ispanyada karışıklık 
(Başı 1. inci sayfada) 

Nümayişçiler. şehrin tezgahlanm, 
atelyelerini dolaşmlşlar ve işçileri 
~rev yapmağa teşvik etmişlerdir. Fa
kat işçiler, bunların davetlerine ku -
lak asmamıştır. 

1 

l 
Sevil, S (A.A.) - Komünistler, 

zorla ve şiddet kullanarak iki kilise~ 

ye girmişler ve bu kiliselerde işçi 
~erkezleri vücude getirmişlerdir. Si
vıl muhafızlar, inzıbat ve asayişi ia
dey<: muvaffak olmuştur. 

Fransada seçimin neticeleri 
( BCl§ı 1. inci sayfada) 

Iskonto fia.tı artırı'üıcak 
Paris, 5 (A.A.) - Fransa bankası 

direktörleri, dün öğleden sonra, seçim 
dolayısiyle mali işlerin almış olduğu 

şe.kil ve vaziy eti gözden geçirmişlerdir. 
Henüz bu bapta hiç bir karar alınma
mıştır. Fakat direktörlerin bugün ya
pacakları toplantıda iskonto fiatıru ar
tırmağa karar verecekleri sanılmakta

dır. 

Bu münasebetle "Halkçılar cephesi" 
programınm endüstriyel tröstlerin men
faatlerini temsil etmekle itham eyle

mekte olduğu Fransa direksiyonunu 

Alınanyanın vergi 
geliri arbyor 

Berlin, 5 (A.A. - Finans bakanı 

söylediği bir nutukta 1932 yıe n isbetle 
1935 de işsizlere yapılan yardımın iki 
milyar mark eksildiğini ve öte t ara ftan 
ve.rgilerin azaltılmış ve başka bazıları
nın da büsbütün kaldırılmıs ol :ı: masına 

yeni baştan tensik etmeği düşünmekte 

ı1:ulunduğunu hatırlatmak doğru olur. 

Paris, 5 (A.A.) - Kabine, Finans 

nazırı B. Marsel Rcnye'nin mali: va • 

ziyet hakkındaki beyanatını dinlemek 

üzere bugün saat 16.30 da bir toplantı 
yapacaktır. 

Paris, 5 (A.A.) - B. Saro, seçim

den SQnra hadis olan durum hakkında 

bu.gün, Cumur başkanı B. Löbrön ile 

görüşecektir. Sıyasal mahfiller B S , . a.. 

ronun hükümetin başında kalacağım 

sanmaktadırlar. 

Kıral Fuadrn ölümü 
dolayısiyle 

B. Bladvinin taziyesi 

Londra, 5 (A.A.) - Mısır kıralı 

Fuadın ölümü dolayısiyle başbakanın 

bir taziye telgrafı çekmesi Avam Kama

rası tarafından ittifakla kabul edilmiş

tir B. B aldvin , kr.ral Fuadm İngiliz-: 
Küçük Antant konferansı ... 

rağmen tahsilatın 3 milyar mark arttı
ğını kaydetmiş ve demiştir ki : 

"- 1930 a nisbetle büdçede 5 m ilyar 
marklık bir düzelme var. T ahsilat 1936 
martında geçen senenin mart ma n isbetle 
150.3000.000 mark fazla olmuştur. Ve 
1934 senesine nisbetle de 1935 senesi ba
silatı b ir milyar 445.200,000 mark fazla
dır . ., 

Mısır münasebetlerine olan büyük yar

dımını kayd ve iki m:::mleket münase

betlerinin daha ziyade inkişaf edeceği 

ümidini izhar etmiştir. 

B elgrad, 5 (A.A.) - B alkan An
tantı Konseyi görüşmelerinin uzaması 
u !erine küçük antant konferansı ancak 
çat>Şam'ba günü öğleden sonra yahut 

perşem:be günü öğleden evvel açılacak

tır. 

B. Musolini de kıra! Fuadı övi.ilür 

öir lisanla anmış ve italyan - mısır dost
lu ğundan bahsetmi~;tir. 
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Hiung- nu ların kavmiyeti 
Çin'in şimalinde oturan ve tarihleri 

!sa'dan önce 23-24 üncü yüzyıllara ka
dar çıkan Hiung-nu':tarın ;kavmiyeti 
hakkında A vrupanın en tanınmış alim.. 
leri araştırmalarda bulunmuşlar ve bu 
hususta mütalealar serdetmişlerdir. De 
Guignes, Klaproth, Ritter, Koskinen 
gıbi alimler bu kavmin ttlrk olduğunu 
sarahaten kabul etmişler; yalnız Hya
cint ile Neumann bunların Moğol ol
dugunu yazmışlardır. 

Avrupadaki Hunlar ile Çin'in şima
linde oturan bu Hiung-nu"ların aynı 

kavim olduğu da De Guignes zamarun
danberi kabul edilmekte idi. Nihayet bu 
ciheti ilmi bir surette ispat eden pro
fesör Hirth olmuştur. Hirth 1899 yılın
da Ueb~r Wolga _ Hunnen und Hiung
nu adıyle yazdığı bir araştırmada bu 
noktayı şu suretle ispata muvaffak ol
muştur: İsadan sonra 550-572 yılları a
rasında resm1 vesikalara dayanarak ya
zılan Wei sülalesi tarihinde zikredil
mektedir; ki hükümdar Kau - tsung za
manında (452 _ 466) Suk - tak'ların kı

ralı Çin'e bir sefaret heyeti göndererek 
Ku-tsangın istilası sırasında td'naasın

dan esir düşen tüccarların iadesini ta
l p etmişti. Suk-tak'lar namı altında A
lan kavmini anlamak lazımdır. Gene bu 
e erin diğer satırlarında ise bundan 
sonra Hiung-nu'ların Alan kırahnı öl
düre.rek memleketlerini istila ettikleri 
ve bu çagdan hükümdar Hut-ngai-ssi 
ye kadar aradan üç nesil gelip geçtiği 
kaydedilmektedir. O halde hükümdar 
H ut-ngai-ssi zamanından (tahminen 
455) üç nesillik zamanı çıkarırsak İsa
dan sonra 355 senesi meydana çıkar. 

Filhakika 375 yılında Hunlar Alan'lar
la birlikte Doğu Got'ları üzerine Jıü

c.urn etmişlerdir. Binaenaleyh şüphesiz
dir; ki bu Cin kaynağında Hiung-nu 
adı altında Hunlardan bahsedilmekte
dir. 

Bu ispattan sonra profesör Hirth 
daha birkaç vesika göstermektedir; ki 
buralarda da Hiung-nu'larm garba hic
ıetleri .kaydedilmektedir. [Bu hususta 
ta.fsilat için Hüseyin Namı.k"ın Atilla 
ve oğulları adlı eserine bakmız]. 

Bu iki kavmin ayniyeti sabit olunca 
her ikisinin zamanımıza kadar kalabil
miş olan dil yadigarlarını tetkik ile 
bunlar n kavmiyeti hakkında bir fikir 
edinebilmek mümkün olabilir. 

Avrupa Hunlarının Türklüğü hak
kında şüphe e-den bir aJim yoktur. At
tila'nın ba:~sının adı Muncuk yani bi
zim telaffuzumuza göre Boncuk'tur. 
Amcal~rından birisinin adı Aybars' -

tır. Ogullanndan birisinin adı İlek o
lup b.ı soz türkçede hükümdar mana
sına gelir. Diger bir oğlunun adı Emek
tir. l'urkçede Er söziyle yapılmış isim
ler malmndur. [Hatırlayınız: Er t do
gan, Er t- tuğrul], nek ise türkçede 
tasgir edatıdır. Üçiıncü oğlunun adı 
Dengizik'tir. 

Bu hususta tafsilata lüzum görme
mekteyiz. Zira bu sahada hiç bir· ali
min şüphe dahi ettiği yoktur. Bunların 
ecdadı o!an Hiung-nu'lara gelince: bu 
kavmin kavmiyeti hakkında japon alim
lerinden Korakiçi Shiratori tetkikatta 
bulunmuştur. Şurasını kaydetmek ge
rektir; ki Shiratori bir türkolog değil
dir. Bir türkçe sözü ancak liigatler va-
ıta iyle öğrenebilmektedir. Bu zat 1900 

yılında Tokio'da Über die Sprachc des 
Hiung-nu Stammes und der Tung - hu 

Tefrika: No: 81 

Stamme adıyle yazdığı bir araştırma
da Hiung-nu dilınden kalma kelimelerı 
tetkik ederek bunların Tur:k olduğu ne
tıcesine varmış, fakat sonra da, J ournal 
Asiatique'de yazdığı fransızca bir ma
kalede bunların başka bir ırktan olma
sı lazrmgeldiğini ileri sürmüştür. Rus 
alimlerinden Barthold da bunu fırsat 
sayarak İstanbul üniversitesinde vermiş 
olduğu konferanslarında Shiratori'nin 
bu iki zıd araştmnasma dayanarak bu 
cihetlerin ne kadar müphem ve karan
lık olduğunu söylemişti. [Shiratori'nin 
birinci araştırmasına tenkid yazan Ma. 
car alimlerinden Munkacsi Bernat'ın 

Keleti Szemle mecmuasının dördüncü 
cildindeki makalesine de bakınız. 240-

253 s.]. 
Biz burada yaptığımız şahsi araştır

malarımızı da bir tarafa bırakarak bu 
sahada yapılan en son tetkiki tanıtmak
la iktifa edeceğiz: On seneyi müteca
viz bir zamandır Budapeşte Üniversite
sinde Türkoloji kürsüsünü işgal eden 
profesör Nemeth Gyula 1930 yılında 

A honfoglalo magyarsag kialakulasa 
yani yurd kuran Macarların teşekkülü 

adlı eserinde [S. 139 - 140] Bu mesele
ye temas ederek aynen şu sözleri yaz
.maktadır: cH un has isimlerinden ve 
Hun adının tarihinin tetkikine gôre şu 
cihet tavazzuh eder; ki H un'lar türk
türler.> 
Şimdi de muhterem üstadım Nemeth'in 

bu husustaki tetkiklerini kaydediyo
rum: Ts'ien Han-şu adlı bir Çin tarihi
nin 94 üncü faslında şu kayıdlara tesa
düf etmekteyiz: Hunlar hükümdarları
na yani tanhularına T'ing-li ko-to tan
hu adını verirlerdi. [Bu hususta daha 
fazla malumat için de Groot'un Die 
Hunnen der vorchr. Zeit adlı eserine 
bakınız. S. 53 - 54]. Aynı Çin tarihi 
Hun yani Hiung-nu dilinde ting-li sö
zünün kök, ko-to"nun çocuk ve tanhu
nun da genişlik. büyüklük manasına 

geldiğini okumaktayız. O halde Hiung
nu'lar hükümdarlarına öyle bir isim 
vermişlerdir; ki lbu tarzda ismi daha 
sonraki türklerde de bulabilmekteyiz. 
[Bakınız: F. W. K. Mtiller'in Ostasia
tische Zeitschrif t mecmuasının VIII -
inci cildindeki makalesi]. 

Buradaki Ting-li sözünün türkçede
ki tenri yani tanrı sözünün aynı oldu
ğu hususunda bütün alimler müttefik
tir. Bu ciheti daha 1722 yılında doğan 
De Guignes'den beri her türkolog ka
bul etmiştir. Çin dilinde (r) sesi mev
cud olmadığı için bu türkçe sözün çin
ceye bu suretle geçtiği malfun bir key
fiyettir. 

Ko - to sözü hakkında da Nemeth'in 
yazdıklarını aynen aşağıda tercüme edi
yorum: [Ko - to cçocuk> sözü aşağıda
ki sözlerin aynıdır: Uygurca ko (u) t 
(d) cGeschlecht, Gattung, Art>, Bosna 
lehcesinde koduk cEselsfülleü>, OS
manlı, Çağatay lehçelerinde kuduk sö
zü «das yunge eines Pferdes oder E
sels>. ]. 

Profesör Nemeth bu hususta daha 
mühim bir ispat yapmaktadır: 1sa'dan 
önce 103 senesinde bir Çin generalı bir 
hayli müddet Hiung-nu'lar nezdinde 
e&ir olarak kalmış loup bu hususta Çin 
tarihleri şunları yazmaktadır: «Daha 
sonra vu - ku sihirbazlığı ile uğraştığı 
için akrabasiyle birlikte idam edilmis
tir.> Vu - ku denilen bu sihirbazlık ~ö
zü Çin tarihlerinde müteaddid defalar 

a e 

BELGRAD KONFERANSI DOLAYISiYLE 

Balkanlarda siyasal 
29.4.936 tarihli Echo de Belgrade 

gazetesinden: 
4 le 7 mayıs arasında, Belgr:ıd, dip

lomatik dikl:ntlerin üzerinde toplandı
ğı yer olacaktır. Balkan anlaşmasınm 
daimi konseyi, pazartesi ve salı günle
ri, küçük anlaşmanın üsnomal bir içtı
maı da çarşamba ve perşembe günleri 
Yugoslav hükümet merkezinde top -
lanacaktır: Yugoslavya başbakanı ve 
öış bakanı B. Milan Stoyadinoviç'in 
başkanlığında dört gün devam edecek 
olan görüşmeler pek büyük bir ehemi
yette olacaktır. 

İtalya - Habeş harbı ve milletlerara
sı andlaşmaların, Lokarno, Versay, Sen
} ermen andlaşmalarınm bozulmasI ha
diseleri yüzünden Avrupa vaziyeti de
rin bir surette bulanmıştır. Cenevre fa
aliyetinin akamete uğraması, büyük 
devletler arasındaki ihtilaflar, reviz
yoncu entrikalar her tarafta bir emni
yetsizlik havası yarattı. 

Balkan anlaşmasının ve küçük an 
taşmanın azaları olan ve Avrupanın bi
ribirine komşu iki geniş bölgesinde sü
kun ve nizamın muhafazasını kendiler: 
ne gaye edinmiş olan devletler, andlaş
malara yapılacak ıherhangi yeni bir te
cavüze karşı alınacak tedbirler üzerin
de görüşmelere girişmeseydiler vazife
lerini ihmal etmiş olacaktılar. 

*** 
Kendi arzularını hakikat yerine ko-

yan revizyoncular, birkaç haftadanberi, 
iki anlaşmanın içinde ihtilaflar olduğu
na dair en inanılmaz şayiaları etrafa 
yaymaktan geri durmadılar. Bogazlar 
meselesi, Türkiye ile bazı müttefikler· 
arasmdaki sözde anlaşmazlıklara d·ıi 

i>ir yalan haberler kampanyasına vesile 
oldu. Ondan önce de, Çekoslovaklarla 
Yugoslavlar arasında Avusturya mese
lesi üzerindeki en küçük düşünce nii
ansları uzlaşması imkansız menfaat ay
rılıkları gibi gösteriliyordu. Belgrad 

geçmektedir. Nemeth şunları yazıyor: 
cBu söz çince değil, Hun yani türlı:çe
dir.> Bundan sonra da lbu sözün türk
çe bügü yani büyü sözünün aynı oldu
ğunu yazmaktadır. 

Nfuneth'in tetkikleri bundan ibaret
tir. Halbuki bunlardan maada Çin kay
naklarında Hiung-nu'ların dilinde kul
lanıldığı yazılan kız, bıçak, çadır ve 
saire manalarına gelen daha bir takım 
kelimeler vardır; ki bunların türkçe 
olduğu da daha evel başka alimler ta
rafından serdedildiği gibi bu sözleri 
türkçeden başka hiç bir dil ile muka. 
yese edemeyiz. 

Buraya kadar verdigimiz izahat 
Hiung-nu'ların kavmiyeti hakkında sa
rih bir fikir verebilir. Binaenaleyh bu 
kadar sarih araştırmalar karşısında 
Hiung-nu'larm kavmiyeti hakkında 
şüphe veya tereddüd edemeyiz. 

Hüseyin Namık ORKUN 

konferansından daha kuvvetlenmiş ola
rak çıkacak olan antantların tesanüdü 
karşısında bütün bu entrikaların boşlu
ğu meydana çıkacaktır. 

Cenevrenin akametiyle bütün kol
lektif emniyet sisteminin sarsılmış 0

1
-

duğu bir ~ırada her iki grupun devlet
leri arasındaki bağların gevşemesi csa 

sen b_klenemezdi. Bunun tam aksine O

larak, umumt vaziyet, Cenevre usulle
rinin yetersizliğini telafi çarelerini 
kendilrcinde ve kendi imkanlarında•a
ramaya onları sevkedecektir. 

Bu neviden görüşmelerin başlangı
cında yapılması usul olan wnumi vazi
yet üzerindeki araştırmalar, Afrika har
bının tesirleri ve anlaşmalara yapılan 
son tecavüzler üzerinde, bu devletlerin 
bakanlarını görüş birliğine sevketrneyc 
kafi gelecektir. 

BOGAZLAR MESELESi 
İtalya - Haôeş harbının, Akdenizde 

sahili olan bütün memleketlerde yaptığı 
sarsıntıyla Balkan anlaşması doğrudan 
doğruya aliikalıdır. Bunun bir delili de 
evelc.e lngilterenin, Milletler Cemiyeti 
azası olan devletlerin muhtemel vazife
leri üzerinde, Yunanistan, Yugoslavya 
Ve Türkiy.cye sormuş olduğu sualler
dir. Boğazların bugünkü rejimi değiş
tirmek için girişilmiş olan teşebbüs de 
bunun ayrı bir delilidir. Şu halde hal
kan anlaşmasının görüşmeleri esnasın 
da Akdeniz vaziyeti derin bir tetkike 
mevzu olacaktır. 

Yunanistanla Romanyanın, Türkiye
nin isteğini tasvib hususunda, Yugos
lavya ile mutabık olacaklarında şüphe 
yoktur. Lozan andlaşmasını imzalamış 

olan devletlere gönderdiği notadan ç.
kan mana şudur ki, Türkiye, imzaladık. 
ları hükümlere aykırı işler görmüş olan 
devletlerin keyfine tabi olmak isteır.c 
mekte, ve boğazların bugünkü rejimi

nin milli müdafaasının gereklikleriyl. 
uygunsuzluğunu göstermek için bu gi
bi devletler aleyhinde alınmış olan ted 
birlerin zayıflığını delil olarak ileri 
sürmektedir. Bu notada deniliyor ki: 
«Politik buhranlar açıkça göstermiştir 
ki kollektif emniyetin bugünkü meka
nizması çok yavaşlıkla kımıldanmakta
dır ve, geç kalan ibir karar, ekser hal
lerde, milletlerarası bir hareketin fay
dasını kaybettirecek mahiyettedir 

B. Rüştü Aras, türk hükümetinin e
sas hatlarını şimdiden tesbit etmiş ol
duğu ve 1923 andlaşmasmın yerini tııt
maya namzed olan uzlaşma projesini, 

Yugoslav, Yunan ve Romen meslekda~
larma izahtan geri kalmıyacaktır. B. 
Titulesko, Çanakkale, Marmara ve Bo

ğaziçindcn serbest geçişi kati surette 
garanti edecek şartlar üzerinde ısrar 

edecektir, çünkü Karadeniz'le Akdeniz 

arasında münakale, Romanya için kati 
bir ihtiyaçtır. Diğer taraftan B. Metak
sas da Çanakkalenin tahkimi yunan a-

vaziyet 
dalarının askerleştirilmesi meselesini 
ortaya koyacağını ve bunların lııriLiri
ne kığhlığını ispat edecektir. Yalnız 

Boğazlar anlaşmasında zikredilmiş olan 
adalar değil, Lozan andlaşmasmm 13 -
üncü maddesi mucibince askerlik dışı 

edilmiş olan Midilli, Sisam, Şiyo. ve 
İkarya adc:ıları da mevuubahs olacaktır. 

BULGARiSTAN VE ARNAVUT
LUK 

Balkan anlaşması, bir uzla, '1a} cı 
varmak hususunda hiç güçlük c:ekmi
yecektir, çünkü Atina andlaşmasını im· 
zalamış olan devletlerden her biri, b }· 
kalarının emniyetini, kendi müclafa::ı ·ı
nın garantisi olacağı kanaatine varmış
tır. Bu ana fikir, günün bütiin mesele
lerinin tetkiki iizerinde amil olacaktır. 

Boğazlar meselesi münase"oeti;; le 
Bulgaristanın komşu memlekP.tl<'re kar. 
~ı olan politikasının da Yugosla·ı, türk~ 
yunan ve romen bakanları tarnfmd.ın 

konuşulacağını tahmin etmek güç bir 
sey değildir. Yunan delegesi, yarı rc·s
mi Sofya gazetelerinin Ege denizinde 
Bulgaristana bir mahreç verilm si le
hinde yaptıkları kampanyaya miittefi:t
lerıinin dikkatini çekecektir. M~ 'etler
arası meşru usullerden ayrılmı~•a::ağı

na dair Bulgaristanın vermiş olduğu 

inanca daha ferah vericidir. 
Arnavudlukla münasebetler. İngilte

reyi bile hayrete sevketmiş olan 19 ınart 
İatlya - Arnavudluk anlaşmasının im
zalanmasından beri, yeni bir manzara 
altında görünmektedir. Bu diplomatik 
hareket, İtalyanın, 1927 ittifak andlaş
masiyle tezahür etmiş olan genis1:me 
politikasına yeniden döniişü if de et
mektedir. Bu, resmi tek:T.iblere rağmen, 
Tiran tarafından, Balkan tesanüdüne 
uygun olmıyan bir vaziyetin kabul e
dilmesi demektir. 

BALKANLARDA SULH 
30. 4. 936 tarihli Parol Bülgar ı e

tcsi «Balkanlarda sulh> başlrğiyle ap
ğıdaki başyazıyı neşrediyor: 

Bir zamanlar, Balkanlar Avrııpanm 
en hassas nokt<'.~H telakki edilirdi. Ya
rım adanın. kıtamızın cephaneliği oldu
ğu daima tekrarlanır ve Balkan millet
leri, fazla gürültücü ve kavgacı olmak
la itham edilirlerdi. 

Zamanla. bu dünyada her şey <leği
~iyor. Eskiden ckarışıkltkları ocağı 

olan yer şimdi Avrupanın en sakin kij
şesidir. Biribirini takib eden bulanık 

hadiseler, umulmadık çapraşık işler, 

tehdidle dolu sürprizler artık Balkan
lardan gelmiyor; bugün !bütün bunlar. 
her zaman merhametsiz ve abuk yüzlii 
bir vasi rolü oynıyan ve kavgacı kiiçiik 
milletleri tekdir ve nasihatler yağdı

ran o fazla medenileşmiş Avrupadaıı 

fışkırıyor. Vaktiyle verilmiş olan n1-
sihatler tutulmuştur: Balkanlar sükun 
bulmuş, aradaki rekabetler yatışmıştır. 
Buna karşılık, AvI"upanın kendi<ıi mu
vazenesini kaybetmiştir: İtimadsızlılc-

!j;J ANKAR~ 
lığın kendisine aşılamış olduğu bir lakayı<l
lıkla bakmış ve anlamıştır ki, kalkan şey, 
din değil, softalığın tahakkümüdür. 

Yeni Türk devleti ateşli layiktir. Türk 
milletinin yeni fikir hayatını sevketmek ve 
yaratmak işinde, nasyonalizmi kesin olarak 
üstün kuvvet tanımakta ve bunu kabul etti
ği müddetçe, din'e dokunmamaktadır. 

Hıri::;tiyanlığı reddetmekle, Türkler, e
dinmeğe çalıştıkları garb kültürünün tabii 
temelini reddetmektedirler. Fakat bu işde 
Türkler için, tezadh hiç bir vaziyet yoktur. 
Çünkü kendi fikir dünyalarını, gerçi Avru
palı bir metodla, fakat hıristiyanlıktan aza
de kalmış olan tarihlerinden aldıkları kendi
lerine öz bir malzeme ile yaratmaktadırlar. 

bir kazanç ve hatta çok zamanlar ve bilhas
sa son yıllarda bir talan ekonomisi idi. 

Ormanlar, bir ağaçlama programına ·Labi 
tutulmaksızın harab edilmiş, madenlf!r, . -
lan edildikten sonra bir kenarda bıralu1 m11-
tır. Eyaletleri denize ve mahsulerini p-.zar
lara bağhyacak olan yollar bakımsız kalmış 
sellere karşı hiç bir tedbir alınmıyarak ma
mur topraklar, bunlara tahrib ettirilı11iştir. 
Eu, binlerce yıl, böylece devam etmistir. ı -
radaki imar fasılaları .pek seyrek ve rıek !cı
sa olmuştur. Bir eyaletten sonra bir eyalet 
tenhalaşmış, sefilleşmiş, nufussuzlaşmıştır. 

Yazarı: Norvert von BlSCHOFF 
Türk~eye çeviren: Burhan BELGE 

Garb tarafından beklenen bu reaksyon
ların vaki olmaması, Türk milletinin meta
fiziğe kabiliyeti olmadığı ve onda içten ge
len bir dindarhğJn mevcud bulunmadığım 

ileri süren bazı Türk entellektülellerine, 
adeta hak verdirmiştir. Bu iddia, doğru da 
olabilir yanlış da. Biz, bir başka yerde de
miştik ki, ne müslümanhğm ne de Türk mil
letinin mizacında taassup diye bir esas yok
tur. Taassup, ancak softa beyninin mahsu
lüdür. Ve onunla. halkı, bu gibi dar kafalı 
softalar zehirlemiştir. Bunun en büyük deli
li softalıkla beraber taassubun da birden or
tadan kalkmasıdır. 

Türk milletinin kendisine gelince, o, bü
tün bu hadiselere, belki de bizzat müslüman-

Camilerin kapıları açıktır. Ve birçok yük
sek devlet memurları, herkesin gözü önün
de namaz ve niyazlarına devam eylemekte
dirler. 

Hıristiyan cemaatlere gelince, bunlar, 
milli kanunlara tabidirler. İsviçre medeni 
kanunu kabul edileliberi, artık ancak ruh
ların selameti işi ile meşguldürler. Misyo
ner mekteblerine gelince, şarkta ötedenberi 
mühim bir tahsil ve terbiye kaynağı teşkil 
eden fakat zaman zaman yabancı politikalar 
emrinde alet vazifesi görmüş olan bu mü
esseseler, milli mekteb karşısında, faaliyet 
sahalarını daraltmağa mecbur kalıyorlar. 
Ve devletin milliyetçi maarif kontrolu, bun
ların varlığım günden güne sarsmaktadır. 

Garbta, miispet ilimler, hıristiyanlık e-' 
saslarından o kadar ayrılmış bulunuyor ki, 
garb ilmini ve tekniğini almak için hıristi
yanlığı almağa şark milletlerince hiç lüzum 
yoktur. Bu milletlerin asıl ihtiyacım ve işti
yakını duydukları şey, dini hiç bir tarafı ol
ınıyan ve bu dünyada kuvvetli, zengin ve iti
barlı yaşamayı temin eden bu pagan ilim ve 
tekniğidir. Geri olan milll ekonomilerini en 
kısa bir .zamanda ve milli yurdlan ile servet
lerini yabancdann tahakkümlerinden ve ih· 
tiras1armdan konıyaca·~ bir ~ekilde ileri gö
türebilmelerini ancak im pagan ilim ve tek
:ıik temin edecel.{tir, 

An::ıdolunun öte;lenberi, binlerce vılrlan
heri bir ekonomisi vanlr. Fakat bu ekonomi 

Büyük devletlerin emperyalistçe politi
kalarına dayanan on dokuzuncu asır Avrupa
smın kapitalizmi, Anadoluya zahmete değer 
bir sömürge nazariyle bakıyordu. Bu Avrupa 
kapitalizmi, Anadoluya, biribiriyle hiç bağ
lant1sı olmıyan, yabancılar tarafından işle
tilen ve bazı servet kaynaklarım denize bar!-.,, 
hyan yahut stratejik ilerleyişleri kolaylaş-
tıracak olan birkaç yüz kilometre demiryo
lu hediye etti. 

(Sonu v~.r) 
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Seçimden sonra 
( B"f' 1. inci •aylada) 

bel parlamentoda bir düzine yerine üç 
d •j:zine komünist bulunursa. hükümet 
e\ruek ne daha kolay, ne de daha zor o
lacaktır ve bu, vaziyetin vazihlepesi

ne yarıyacaktır. 
Ancak, birinci turun tetkiki, ikinci 

t Jnm çok büyük olan ehemiyetini ihsas 
~ttinnektedir ve bu bakımdan, iki mü· 
lahaza yapmak gerektir: bunlardan bi
risi, nasyonalistlerin kuvvetli bir pro
paganda ve disiplin gayreti ile pazar 
günü vaziyetlerini düzeltebilecekleri ; 
öteki de, seçimlerin nihai neticesinin ve 
müstakbel parlamentonun atisinin daha 
ziyade radikallerin alacakları tavıra bağ
lı olduğudur. 

* ... ... 
1.a Liberte ne diyor? 

Kendi ''encombrant'' müttefikleri -
nin yaptıkları terakkinin ilk .kurbanla
rı olan radikaller, başlarına gelen şeyi 
kendileri istediler. 

Vaktile onların gazeteleri ve onla
rın hatipleri, kollektivist ve ihtilalci 
propagandaların tehlikelerini haber ve
riyorlardr. "Halk cephesi .. kurulduktan 
beri, onları tenkidden vaz geçtiler. 

Kendi taraftarlarına, sol cumuri 
yetçi veya bağınsız bir sosyaliste rey 
vermektense bir bolşeviğe rey vermenin 
müreccah olduğunu öğrettiler: Seine'
deki senato seçimleri esnasında seç
menlerine ne gibi nasihatler verdikle
rini hatırlayın. Reisleri olan B. Dala
dier, BB. Jammy Schnıidt ve Guemut 
ile birlikte kızıl bayrağın arkasında 
ı.: umruğunu uzatmış olduğu halde, on
ları :ı başında yürüyordu. 

" - Komünizm, itte dütman !" diye 
bağıran aynı adamlar: "- Komünizm 
bizim iyi .bir dostumuz olmuştur,, diye 
tekrarlamak için hiç bir fırsatı kaçır

mıy..ırlardı. 

* * ... 
l.,e Peıiı Dauphinoiı (merkez) 

ne diyor? 

Bize haber verilen, herhlade "Halk 
cephesi" dalgası değildi; eğer intizam 
taraftarı partiler daha fazla disiplin ve 
basiret göstermiş olsalardı, bu dalga 
büsbütün başka türlü olabilirdi: padi
kal sosyalist partisi, bazen mutedille
r in, bazen de "halk cephesi" nin lehi
r.e oJarcık. bir defa daha kaybetmekte
dir. İsere de, elindeki mebuslukların 

üçte ikisini kaybederek, gayet açık bir 
g rileyif kaydetmit bulunmaktadır. 

Müfrit sol cenahla birlikte yürüdü
ğü Haute - Savoie'de, iki mebusluğu 

kaybetmiş ve bütün eyalet mutediller· 
den yana geçmiftir. 

Buna kartı Dr&me'de, Valence pr
bayı ve radikal &0syalist federasyonu baş
kanı B. Pecherot "halk cepheei" nin ku· 

lar, rekabetler, tehdidler, silahlanmalar, 
milletlerarası hayatın normal inkipfı· 
nı bulandırıyor ve milletleri yakın bir 
tehlikenin güç kararsızlığı içinde tutu
yor. Avrupa avrupalı zihniyetini kay
betmiş, balkanhlapnıttır. 

Tekzib edilmek korkusu olmadan 
iddia olunabilir ki, şu dakikada, bütün 
balkan devletleri arasında münasebet
ler memnuniyet verici bir tablo arzet· 
mektedir. Hususiyle, Bulgaristanın 
koinfulariyle münasebetleri, dürüstlük 

ve açıklıiiyle, hususi bir dikkate layık
tır. Eski .bir dostluia dayanan Türk • 
Bulgar münasebetlerinde gerginliğin 
ortadan kalkmasından sonra, Bulgaris· 
tanla Yugoslavya arastnda huaule gelen 
ve devam eden dostça yakınlqmadan 
sonra, Bulgaristanın öteki kom§uları 
olan Yunanistan ve Romanya ile müna
sebetleri günün meselesi olmuştur. 

Anlatmak için iyi tanıpak lazım· 
dır. Bu hakikat, ferdi veya kollektif 
bütün yakını..-naıarın temelidir. Bu 
hakikat, 11nırların her iki tarafında, 
milletlerin şuuruna itlemiftir, Çünkü 
Yugoslavya ile Bulgaristan arasındaki 
birçok ziyaret teatilerinden 90nra, Sof
ya ve Atina arasında kollektif ziyaret· 
ler batlamıftır. Kartılıkh tetıkilder .ga
YHiyle tesis edilmit olan bu ziyaretler, 
Bulgar • Yunan münaeebetlerinin müs
takbel inkişafı için çok cesaret verici 
tezahürlere vesile olmuttur. Atina'da, 
bulgar ziyaretçilere hitaben söylenen 
bir nutukta, hatib, çok haklı olarak, 
)'ıuıanlılarla bulptlarm, •ırlardan be· 

cagına atılmak istememiı ve sosyalist 
panısının en goze çarpan liderlerınden 
bm olan ~. Moch'u yenm11tir. 

* * * 
Le Jour~ ne diyorl 

B. Herrıot'nun vaziyeti, aeçımin "ko
tu tacirleri ' olacak olan radikallerin bü
yük yanlışlaruu göstermektedir. Kabahat, 
se~enlerin zihinlerinde karışıklıklar 

doguran mükerrer yanlıJları dolalısıyle, 
şimdiki çogunluğu idare edenlerindir. 

Fransanın ikincı ıehri olan Lyon'un 
kendim tamamiyle sol partilere teslim 
etmek istemedigini göstermesi hakkıdır. 
Eger geçen pazar 4,200 mutedil bay -
raklarını ceblerine koymuş. olsalardı, 

bundan dolayı onları kutlamak gerek -
miyecekti. 

Bu mutedillerin kartısında, "halk 
cephesi'' nin gerçekleşmiı namzedlerin· 
den başka kim vardı? Bunlar, vatanse· 
verligi itiraz götümıiyen, bazı saatler· 
de "hasta annenin başucuna koşmak is.. 
temiş olan" fakat hununla beraber baş· 
ka hallerde de kendine ''müfrit'' dedirt
mek snobizm'ini göstermiyen, Doumer· 
gue ve Laval kabinelerini deviren ve 
bu hareketinden dolayı da merkezin ita
biyle karşılqınca "- İnsan hazan ken
disinin komünist olduğunu hiuediyor.,, 
diyen, Herriot gibi bir adama malik -
diler 

Bir atalar sölzü "insan daima ektiği
ni biçer" der. Herriot müfrit solcularla 
olan flörtünü çok ileri götürdüğü için 
nasyonalistleri kendisinden uzalda§tır • 
mıştır. Şimdi de, eğer seçilmek isterse, 
U on Blum'dan Thorez'e kadar olan en
ternasyonalistlerin yardımııu dilenmek 
zorundadır. Yahud da umumi hayattan 
çekilecektir ve itibardan dilfen bir sis • 
tem hakkında gösterilen bu şerefli, fa -
kat gecikmit tiksinme, Andre Tardieu'. 
nün yaptığı gürültülü jesti tasdik et -
mekten bafka bir fCY olmryaca.ktır. 

- Leon Bailby 
• • * 

L' Ami du Peuple ne diyor? 

Birinci turdaki yıkılmalar ve ilcinci 
turun mümkün fellketleri karf1mıza di· 
kilirken ve milli reylerin gerilemesine kar 
şı, öte taraftan komünizm iyice iler
lerken rakamlara işkence etmek ve taş '" 
rada nasyonalistlerin geri aldıklan ya -
rım düzine seçim dairesi kar!tısında ip· 
notiA olmak neye yarar? .•• 

... Fransız milletinin gevtekliği, ba· 
ıZılannın bencilliği ve bqkalanrun kör • 
lüğü, hükümet vaziyetinin çaprapldığı 
ve kabine formülünün iki yüzlülüğü, 

Fransayı karp hareket eden karanWc 
kuvvetlerin dunnadan çaJıpmlan, seç
menleri aldatmağa muvaffak olm~r: 
Seçmenler komünizme tealim oluyor ve 
uçuruma kopnaktan bir nevi mütehalik 
zevk duyularlar •.• hakilcati bilen, bu -

ri komşu bulunmalarına rağmen, bıri
birlerinı .nem.en hiç tanımadıklarını ve 
ıki memleket arasmdaki bütün anlaş
mazlıkların 11ebcbi olan bu anormal ha
le bir Mm veımok zamanı gclmiı oldu
&unu M>yleıniftir. Gerçekten, phtıı te
mas. yabancı bir memleketi ve onun 
.halkını tanımak için en liUumlu unaur

dur. Bu temas, biıtün komtu devletler 
arasında tesia edilmelidir, çünkü onla
rı biribirinden ayuan ihtilafların hal
line ~ bütün sulhçu tefebbü.slerin ger
çekleflllesine genif ölçiıde yardım ede
cektir. 

Şimal lrıomfumuz Romanyaya gelin
oe, onunla münasebetlerimiz yeni bir 
safhaya girmiftir. Askıda bulunan ihti
laflı meselelerin halli için seaaiz aada
au görüpnelere ba§lanmıttır. Uzun bir 
tetkikten sonra, bu meseleler masa üze
rine vazedilmittıir, ve hüsnüniyet aahi
bi olan iki tarafın, bütün hususlarda 
umumi bir uzl8f1Daya varacaklarını u
mabiliriz. 

Balkanlar arası münasebetlerde gö
rülen bu yeni unsurlar, Avrupanın bu 
kısmında hakim olan zihniyetin karak· 
teristik bir delilidir. Avrupada sanksi. 
yon ve harbtan bahsolunurken, Balkan· 
larda uzlaşmadan ve sulhtan başka bir 
şey konu,uJmıyor. Balkan devletleri 
kendilerini tebriık edelbilirler ve istik
balde de, Avrupayı alevlemit olan ve 
Avrupa milletleri için en kötii felakıet· 

ler.i.n tohumlarını taııyan ıkavgacılık 1 
illetine kapılmıyacaklarını kendi ken
di~rine vadetmelidirler. 

ULUS 

nu yaymağa uğrapn bizler iciz bir hal
de, gayretlerimizin durduramadığı bu 
öfüme dogru k<>tU§U aeyrcdiyoruz. 

Bir mucize lazım: ahn yazımız için 
katı saatın çahfımı i§itmemi%e ancak 
beş gün var. Pierre Taittinger 

.... * 
Jlaraeille - Matin ( aajcı) 

ne diyor? 

Elde edilen rakamlardan hopud ol
mak, fiıpheaiz, hatırımıza bile gelmez. 
Bununla beraber, bundan. J109kova t 
rafından kolonize edilmek arifesinde 
oldugumuz neticesi de çıkanlmamah -
dır 1 

"Moakova~ar'' 1ayet tabii olarak, 
umumileşen ümidaizlikten ve par· 
lamentodaki delegelerinin çok ızayıf ol
dukları bir teşrii devrenin bütün yan -
hşlarından faydalanıyorlar. Fakat bil -
hassa, delice vaidlerinin uyandırdığı ae
rablardan faydalanıyorlar. Eğer bunla· 
rm yarın parlamentoda üstün bir rol 
oynamaları gerekirse, programlannın 
tatbikini, daha önce kendi diktatörlük
lerini kurmadan deneyemezler. O za -
man Fransa bunlann kırbaçlan altında 
şahlanacaktır. Zenginleri yok ederek 
harbı kaldırmak vidi, çok iyi bir seçim 
platformudur. Fakat hükümet etmek 
başka şeydir ve günün birinde Mosko • 
varun "aylıklıları,, iş bqlna gelirlerse 
yurddaşlarınuz bunun çabuk farkına va
racaklardır. 

* * ... 
L'Ordre ne diyor? 

-
Komünist zaferinin ekonomile aebeb

lerden bqka bir sebebi vardır. Fransız· 
lar hürriyeti severler ve milli cumuri -
yetçiler bu sevgiyi "oqıyarak.. onları 
belki komünizmden uzakJattırabilirler· 
di, fakat milli cumuriyetçner, 6 ıubat 
193'4 den beri kendileri gibi diltünmi -
yenleri Muaolini'nin değnekleri ve bal -
tası, Hitler'in hançer ve .kılıciyle tehdid 
eden kimselere kapılmrflardır ve milli 
cumuriyetçilerin Stalin'in kırbaçlanna 
kartı ikaz etmeğe uğrattıkları kimseler 
artık onlara inanmamaktadırlar. Fayda
lı bir şekilde vurmaksızın ya1mz tehdid 
etmek en kötü bir politikadır. Bu poli
tika, aon pazar cünil kötü meyYalannı 
vermittir Milli cumuriyetçiler seçmen· 
leri yalnız cumuriyetçilikleri hakkında 
şüpheye dilfürmemekle kalmamıtlar, ne 
yazık ki milliyetçilikleri hakkında da 
onlarda şüphe uyandırmıtlardır. Milli 
cumuriyetçilerin bazılarının, Hitler'e 
Ukranya'yı almak iınkinını vermek için 
onu prkta aerbest bırakmak münaaib 
olacağını, çünkü ukranyalılann buna 
çok acele olarak ibtiyaçlan bulunduğu • 
nu söyliyen oımamıt mıydı? - Emile 

Bure 
•• 

La RepublilJllS ne diyor? 

Şu noktayı anlamak lizımdır ki, aı· 
yasal Fransa 1870 denberi değifmemif -
tir. Yani Frans&da her zaman biribiri -
ne zıd olan ve birine mukavemet, öte • 
kine de hareket partisi diyebilecefimiz 
iki aynı kitlenin hareketi görillmilftilr. 

Bundan elli yıl önce radikaller müf. 
rit eol cenıhdrlar. BucUn bu yeri 
komünistler aınuttır. Fakat komilniat • 

lere rey veren bir kimaenin marbiat ol
maaı li.ımı değildir· Böyle bir kimae, çok 
defa bir "gayri ıııemnun" dan bafka bir 
şey değildir. Mutedillere rey veren de 
sosyal bir kOZJ8Cl'fttör delil, çok za -
manlar çekingen bir Jdmaedir. Eier Jm. 
mürüzm üç renkli bayraiı benimaemek 
kurnazlık veya sekismı gösterirse • ge· 
çen pazar günü de ıörüldüğü gibi • baş
ka zamanlarda ıııilltcilere rey verecek 
olan bir çok "iaryi ıııemnun•• lan ken -
dinden tarafa alabilir; konservatörler 
- İspanyayı da önıek g&tererek - hal
kı telip düfiirecek tekilde hareket e -
derlerse, I08y&1 dJıniyetli olmakla bera· 
ber iflis ve ihtililden ateıten korkar gi

bi korkan birçok kimaeleri kendilerin -
den tarafa alabileceklerdir. - Pierre 

Dominique 
••• 

La Depklıe ide Toulouae 

ne diyor? 

ŞuraGI burada görülen yenilmeler -
den, radikal partiainln büyO.k ölçüde ge
rilediği neticeaine vanlabilir mi? Sağcı
lar her halde b&yle dilfilnecelderdir. 
Hakikat ıudur ki, radikal partisi 1932 
seçimlerinde kazandığı parlak zaferi ta· 
mamiyle mubıfasa edememlttlr. Bunu 

sebebini anlamak kolaydır. Bundan 
dört yıl önceki radikal zaferi büdçe açı
ğına kartı koymak, parayı korumak ge
rektiği ve bilhassa Franaa dünya krizi· 
nin neticelerini hiuctmeğe bafladıiı za· 
man, radikalleri mütemadiyen iktıdann 

mesuliyetini yüklenmeğe veya paylaf -
mağa aevketmittir. Hükümet etmek için 
cesaret, çok defa güç ve bazan halk ta -
rafından aevilmiyen tedbirler almak ce· 
saretini göaterinck limndı. 

Çünkü milletin menfaati bahis mev
zuu idi. 

Radi.kal partiai bu ccaareti ıösterdi. 
H ükümet partisi olduiu için, hiç bir za
man vazifesini yerine getirmekten ka-
çınmadı. 

Bu yüzden de hücumlara uj'radı; iti
razlarla karfılattı; balwzhğa uğramak 

çok defa sıyaaanın müklfatıdır. Fakat 
bugün görmekte olduğumuz kallanma • 

nın, memleketin yübek menfaati bahia 
mevzuu olduğu zaman radikallerin ini
siyativini almak cesaretini ıöaterdilderi 
veya yardım ettikleri .bir aıyuanm neti
cesi olduğunu cumuriyetçi memleketin 
kabul ve teslim etmeei ıerektir. 

• * • 
I/Oeuvre ne diyor? 

Kendi yerlerinin her halde gençlik 

ve pervasızlığın yanında olduğunu his • 

scttikleri için olacak ki, radikallerin ço
ğu "halkçılar toplantı11'' aaf1arma ıes _ 
tiler. 

Bugün onların bu hareketten vazıeç· 
meleri isteniyor 1 Bu, onların yapabile -
cekleri en kötü yanlq olur. 

Çünkü böyle bir yanlıf, radikallerin, 
nasyonal olduğunu söylediği halde ha -
kikatte "konservatör'' olan bir cepheye 
geçmelerini ca.terir. 

İmdi, bu koll8ervatör cephenin 6 ıu· 
bat 1934 de zorla empoze ettiği istek • 
lerdir ki komünist partisinin inkipfına 
ve muvaffakiyetine aebeb olmuttur. 

Eğer radikaller ve tefleri bir mace
raya kapıhp da "ıtagnation" partilerine 

gitselerdi, her geyden önce seçmenlerin 
bir çoğu onlan takib etmezdi. Sonra, 

kitlenin istemekte olduğu "çiftçiler 
toplanıı.ı,, böylece daiıldmu bu B. de 

la Roc:que'un veya B. de ~rillis'nin -
yani fatizmin ve insicamsız bir nasyo
nalizm'in zaferine yol açacaktı. 

İşte, Fransanın istemediği de budur. 

• • • 
Le Populaire ( aoayal,iaı) 

ne diyorF 

İlk turun, mahiyetleri ne olursa ol· 

SAYFAS 

sun, bütün hidiaelerinin ilzedadea 
sünger geçirilmelidir. Çok mLü'mlNJ:ıdllı!':t 

ki herhangi bir seçim daire.inde bir ra

dikal ancak sağcı reylerin yardımı •· 

yelinde ballotage'ın bqmda ıeWn cene 
çok mümkündür ki, bafka aeçim daire

lerinde de reaksiyoncular, gerek yenil

mesi daha kolay ıbir rakibi bqa geçir
mek, gerek .kamoy tue~ bde panik u

yandmnak için, reylerini komüniatlece 

versinler. Fakat böyle bir halde lü

zumlu tedbirleri diifüıımek ve almak 

radikal veya .komüniıt partilerine dU· 

şecektir. Bizim vazifemiz, kendi koy

duğumuz prensiplere ve .kendimize kar· 

şı yaptığımız teabhüdlere tamamen ti· 

bi olmaktır. Bunu yapmazsak ikinci 

turun neticelerini belki de tamir kabul 

etmez bir ıekilde tehlikeye dilfürmüt 
oluruz - Leon Blum 

• • • 
L'HumaniıB ( komilnüt) 

ne diyorP 

150 den fazla radikal ve sosyaliat 

mebusun aeçilmeai için komünist rey

leri lazımdır. Bunlardan hiç biri, lU.. 

zumlu olan disiplinden kaçınmryacak

tır. Bu açık tavır umumilepin ve her yer· 

de buna halisane bir tekilde eqcı gö .. 

terilain 1 Biltün millet bunu istiyor ve 

partileri veya kurumları, ne olursa ol

sun, bu vazifenin bütün antif1tietler 

tarafından saygı görmemesinin aebebini 
anlamıyacaktır. 

Şunu da ıburada tekrarlamak ehemi· 

yetlidir ki, f qiıt tehlikesi vardır ve 

"Halk cephesi'' ile komünizmin terak

kileri yüzünden tiddetlenmektedir.ılc 

Boraa, dün sert bir sarsıntı ıeçir
mittir ve frank etrafında yayıara kopa
ranlar ite koyulmu9lardır 1 

Çok iyi bir kaynaktan öğrendik .ki 

zengin spekülasyoncu/ar Frama IMn

kasının. yolunu tutmuşlar ve yüzlerce 
milyonluk altın bankama mabunleria· 
den çıkarılau,ur. 

Millt parayı batmnaia ufrqanlar 

memleket içerisinde teli' ve feliket u· 

Y'V1dırmak için sinsi simi ve utanmaz
casına çalı§ıyorlar ve milletin arzuıu
nu sabot etmeğe ulnfacaldu. 

Ancak, "Halk cephesi" nin, aai· 
lam bir surette kuvvetlendirilen sıya
sası bu canice hareketlere nihayet ve
recek kudrette bir tazyik yapabilir. -

MarcM Cachin 
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SAYFA 6 

K ütahya vilayetinin muhtelif mınta· 
kalannda eskidenberi tanınmış bir 

kaç büyük linyit havzası vardır. Bir hay
li zamandanberi bunlardan Tavşanlı, De
ğirmisaz ve Gökler Havzaları gayet ip
tidai bir şekilde muhtelif eşhas tara
fından işletilmektedir. 

Temmuz 1935 tarihinden itibaren M. 
T. A. Enstitüsü, batı Anadoluda ras
yonel şekilde vasi mikyasta işletmeğe 

elverişli bir mahrukat membaı tespit et. 
meği istihdaf ederek yukarda sayılı ya· 
takların tetkikile araştırmalarına baş

ladı. Bu araştırmaların istilzam ettirdi
ği dolaşmalarda Kütahyanın 20 kilo
metre şimalinde bulunan Seyyitömer 
köyü civarında görülen muhtelif kömür 
mostraları nazarı dikkati celbetmiştir. 
Kömür taşımağa elverişli arazi büyük 
bir saha işgal ettiğinden burada çok 
büyük bir yatağm bulunması ihtimali
ne hükmedildi. 

Büyük savaşın bidayetinde sabık 

Bağdad Demiryoları İdaresi, tezahür e
den bazı linyit noktalan üzerinde tet
kikat yaptırmış ve işletmeye elverişli 

olmadığı kanaatine vararak terketmiş. 
ti. Milli savaşta askerler tekrar bu ya

tağı oirkaç noktada açmışlar ve bir mik
dar kömür ihraç etmişlerdir. O zaman
danberi bu yataktan hiç bir suretİe is
tifade edilmemiş, yalnız civar köylüler 
mahrukat ihtiyaçlarını buradan çıkara
rak kapatmışlardır. 

Kütahya - Tavşanlı şosesının şima

linde uzanan ve takriben 20 Km. tul ve 
10 Km. arzında bir saha kaplıyan ter. 
siyer bünye hemen her tarafında kömür 
taşımağa çok elverişli bir manzara ar
zettiğinden M. T. A. Enstitüsü bu alan· 
da en müsait jeolojik ve teknik şerait 
gösteren kısım üzerinde geniş mikyas
ta arama işlerine başlanmıştır. 

Fakat, işin vüsatinden dolayı, bil· 

hassa sondajlara inhisar eden enstitü

nün araştırma ameliyeleri şimdiye ka

dar Seyidömer köyünün etrafında bu· 

lunan 20 Km. murabbalık bir sahada te. 

merküz etmiş bulunmaktadır. 

Kütahya, Tavşanlı ve Değirmisaz ve 

daha bazı küçük havzaların jeolojik 
vaziyetlerini tetkikatımız ilerledikçe 

ayn ayn inceliyerek sayın vatandaşlan 
mıza bildireceğiz. Bu defaki yazımızda 
Kütahya havzasının jeolojik vaziyetini 
çizmek ve havzalar arasındaki jeolojik 
alakayı göstermek istiyoruz. Hiç şüp
he yok ki, Gar.bi Anadoluda tersiyer 
teşekkülat çok geniş bir saha üzerinde 
inkişaf etmiştir. 

Bugün bu bölgede tesadüf ettiğimiz 
tersiyer zuhurlar eski ve muazzam bir 
bünyenin serpinti halinde kalmış baki-

yeleridir. Üç havzada elde ettiğimiz mü
şahedata göre, bünye doğrudan doğruya 
çok yaşlı olan Filit ve Filiter arasın

re Diorit) 

ULUS 

lnönünü11 öteygün Maden Tet;dk ve A
rama Enstitüsünde alınmış bir resmi 

·~~~;;;::::;: 
~ zengin linyit damarları bulun
duğunu yazmıştık. 

Endüstrimil'in kanı ve ha
yatı olan kömürün bu yeni 
.'laznesinin nasıl bulunduğu 
Jı.1kkmda Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün çok en-
teresan olan raporundan ilk 
kısmını okuyucularımıza su
nuyoruz. Büyük elektrik san
trallarrndan birinin üzerine 
kurulup geni§ bir bölgeye ışık 
ve hareket verecek olan bu ye
ni hazne cumuriyet endüstrisi- ~ 
nin temellerinden biri olmak 
değerini taşıyor. 

~AAAAAAAAAA 

·~ 
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~aınarları nasıl ~ulun~u1 
u 

Küta~va~a~i zengin linyit 
il 

Maden tetkik ve arama enstitüsü, şimdi Kütahya 
içinde rasyonel işlemiye elverişli Kompakt 

~ir kütle olduğunu tesbit etmiştir 
ler ve (Serpentin) lere istinad eder. 
Bununla arada büyük bir formasyon a
çıklığı bulunduğunu kabul ediyoruz. 
Tersiyer bidayetine kadar çok yüksek 
olan arazi, tersiyerin başlamasiyle ya. 
vaş yavaş çökmeğe başlamıştır; ve Kü
tahya mıntakasındaki tabakatın (mioza
en) e ait olmasından bu (secular) iniş 

yon mahsulü olan ve bugün kömür ya
taklarının tabanlarında bulduğumuz ve 
oldukça derin sularda teressüb eden üe
şil killer ve .marn'lar görünür. Bundan 
sonra arazinin uzun zaman hareketler
den masun kaldığı ve mu:u~zam sığ lhir 
gölde (bataklık) bugün havzalarda bul. 
duğumuz kömür yataklaıfının bir süku-

\ 
' 
\ 

ıh 

mJ 

mi 
ıuJ 

-ı:u~ 

teşekkülde görüyoruz. Bu şellerin ihti
va ettiği bombalar kontamporen bir fe

veranın güzel bir emaresini teşkil e
der. Bu şe11eri inkitaa uğratan çok sert 
sieks ta'bakatı tamamen silisifye olmuş 
ve su derununda teraküm etmiş volka
nik tuf'lardan başka bir şey değildir. 

Halen tersiyerin ne üstünde tesadüf o-

' 

Bulunan linyit mostradlarr ve T{ıt ta&akalarında ola 11 yarm.3 • 

çıı8ş hadisesini (neogen) ıba~langıcın
da başladığını kabul ediyoruz. Bu böl
gede tersiyer bünye umumiyet itibariy
le kalın bir Bazaltkonglomera ile baş
lar. Bu konglomera arasında kil taba. 

kalan da bulunmaktadır. Tamamen flu-
vial olan bu teressübat, kartografik çok 
arızalı olan bünye zeminini tesviye et
miştir. Bun'un üzerinde bir transgres-

• 

·br 
net içerisinde vücuda ~eldi ği anlaşılı-

'1s. • 
yor. Bu teşekkülü müte~kijl arazide ye-
niden ehcmiyetli h eyelanlar başlamıs-n • 
tır; bünyenin birçok kıs~wıarı derinlere 
çökmüş ve bunu şiddet!~ı:Y'olkanik erüp
siyonlar takip etmiştir.ö~ömür yatak
larını bilhassa Kütahya:>~~ Değirmisaz 
da, bitümlü §eler örter. Vf bu bitü~le
rin menşeini sapropelikı {Plcınkton) bir 

:Ho 

lunan ve büyük saha üzerinde n i ıosunu 
muhafaza eden muhtelif andisit - tuf 
teressübatı, o vakitki feveranın büyük 
bir şahidir. Denilebilir ki kömür teşek
küliitını örten tabakat umumiyet itiba
riyle volkanik mahsulden mürekkep-
tir. 

Tersiyerin nihayetlerine doğru böl
genin, cenuptan gelen çok kuvvetli dağ 

baza it/ar 
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kıvrılın<> (Plissement) hadisesine ma· 
ruz kaldığı anlaşılıyor. Bu kıvrılm2 ne
ticesinde bilhassa Kütahya mıntakasın
da ekseriyetle şark _ garp istikametini 
takip eden, !biribirine muvazi birçok 
basamaklar vücuda geliyor, ve bunun te
siriyle çok önemli dislokasyonlar ta· 
hassül ediyor. İlişik haritada bu arıza
ların en mühimmi gösterilmiştir. Ara
zinin bu hareketi bünyenin yalnız bü 
yük arızalarla parçalanmasile nihayet 
bulmuyor. Muhtelif istikametlerde tali 
birçok basamaklarda tersiyer bünyeyi 
taras şeklinde parçalıyor ve bu suretle 
birçok kompartımanlar (Schollen) vü
cuda geliyor. İşte bu sebebledir ki, bi
ribirleri arasında gentik çok müşa:be
het gösteren Kütahya, Tavşanlı, De
ğinnisaz kömür havzalarının bir for
masyon sınıfının mahsulü olduğunu ve 
bunların bilahare biribirinden ayrıldık
larını kabul etmeği caiz buluyoruz. Fil
hakika Değirmisaz ve Tavşanlı kömür 
yatakları fazla kömürleşmiş bir man
zara arzediyorlarsa da, bunun sebebini 
dislokasyon esnasındaki metamorfizm 
hadisesine atfetmek Jazımdır. Büyük 
dislokasyondan sonra yükseklerde ka. 
lan bünye kompartımanlarının hemen 
ekserisi tamamen aşınmış ve kaybol
muştur. Bu sebeble ilişik haritada gös
terdiğimiz gibi tersiyer bünye serpinti
ler halinde bulunmaktadır. Bilhassa 
Kütahya mıntakasının şimalinde bu ha
disenin neticelerini küçük fakat bariz 
bir şekilde tesbit etmek kabildir. Bu 
dislokasyon, ikinci bir volkanik erüp
siyonun vücuda gelmesine amil olmuş. 
tur. Bu da haritada işaret edilen ve ru
su;':ı i tabakat üzerinde oldukça kuvvetli 
kontaktmorfizme bir tesir gösteren ba

zaltlardır. Çok genç olan bu feveranın 
bakiyesini halen birkaç noktadaki kuv
vetli menabii hanede görüyoruz. 

Bugün gördüğümüz tersiyer taba

kat, derinlere düşüp aşınmadan mahfuz 

kalmış kısımları teşkil eder. Hatta bun

ların bazı kısımları ilişik haritada gö. 

rüldüğü veçhile tersiyer formasyonun 
en son zamanlarında oldukça kalın flu
viatil teressübatla örtülmüştür. Kütah
ya şarının teşekkül etmiş ve muhtevi
yatını birinci yataktan almıştır. 

Umumiyet itibariyle denilebilir ki.: 
Bugün bölgede gördüğümüz tersi

yer havzalar muazzam bir bünyenin ba-

kiye kalmış i>irer serpinti sidir: ve bu 
bakiyeler her tarafta kömür taşımağa 
elverişlidir. Ancak bugüne kadar yapı
lan tetkikatta yalnrz Kütahya alanında 
rasyonel işletmeye elverişli kompakt 

bir kütlenin bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Yukardaki umumi kaideye istina

den bundan böyle Kütahya bölgesinde 
daha başka sükunet içerisinde kalmış 

(parçalanmamış) büyük bünye bakiye
lerini aramak ve bunları esaslı bir in
celemeğe tabi tutmak lazım gelecektir. 
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Mili M .. afaa 
Vekaletinden : 

Cumhuriyet kara ve deniz ordusunda kullanılmak üzere 1455 
sayı!t askeri memurlar kanununa ve buna ait talimatı hükümlerine 
uygun olarak aşağıdaki şartlarla yedinci sınıf (Askeri bareme gö
re 3ll lira maaşı asli) Askeri adli hakim alınacaktır. 

1 - Hukuk mektebini en aşağı eyi derecede bitirmiş olmak. 
2 - İhtiyat zabiti olmak. 
3 - 35 yaşından yukarı olmamak. 
4. - B~şkasrna .?eçer hastalığı ve vazifesini gereği gibi yapmağa 

manı olabılecek vucut ve akılca bir arızası bulunmamak. Tam te
şekkülatlı biı askeri hastanede muayene ettirilecektir. 

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

rümden dolayı üç ay veya daha ziyade hapse mahkum veya böyle 
biT suçtan takip altında bulunmamak. 

7 - Sarhoşluk kumarbazlığı adet etmiş kumar oynatmış ahlak 
ve sairece Hakimliğe yaramıyacak biı hal ile dile geçmiş olmamak. 
ve bunları polis tahkikatile tevsik etmek. 

8 - Nüfus kağıdı sureti ihtiyat zabit terhis tezkeresi. 
9 - Diplomanın tasdikli sureti muhtasar hal tercümesi. 
10 - Bu şartlar dahilinde isteklilerin vesikalarile dörder adet 

df' totoğraflarile birlikte bir istid;ı ile en geç 15 mayıs 936 günü~r! 
kadar en yakın askeri komutanlıklara veya askerlik şubelerine mu-
racaat etmeleri. (884) 1-1575 

Kültür Bakanlığından: 
Ankarada yapılmakta ola n Sıyasal Bil

giler Okuluna ilave idilecek kısmın 
eksiltmesi '\ 

. ı - Ankara'da inşa edilmekte olan Siyasal Bilgiler Okuluna ilave 
-e_dılecek _Yatakhane, çamaşırhane ve jimnastikhane kapah zarf usu
lıyle eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Bu !apıı:rn keşif bedeli 95.996 lira 75 kuruştur. 
3 - ~u ı~e aıt evrak şunlardır: 
a) .t< ennı şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Keşif hulasası 
d) Proje 
e) Eksiltme şartnamesi 
f) Ba;ındırltk İşleri şeraiti umumiyesi 
İstekliler bu proje ve evrakı 4 lira 80 kuruş karşılığında Bakan

lık Yüksek Öğretim Genel Direktörlüğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 14 Mayıs 1936 tarihine gelen perşembe günü sa

at 15 de Ankarada Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Di
rektörlüğü dayrasında toplanacak Arttırma ve Eksiltme komisyo
nunda olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için: 
a) 2490 numaralı Arttırma, Eksiltme ve ihale kanununun 17 in

ci maddesine uygun 7200 liralık muvakkat teminat vermeleri. 
b) Ticaret odasına kayıtlı bulunması 
c) Bayındırlık Bakanlığından ehliyet vesikası alan diplomalı 

mimar veya inşaat muteahhidı olması. Hu işe ait fenni ehliyet ve
sikasının Bayındırlık Bakanlığından en aşağı sekiz gün evvel mü
racaatla alınarak gösterilmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar komisyon 
Reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilen mek.. 
tupların nihayet 4 üncü maddede yazılı ihale saatine kadar komis
yona gelmiş olması Hizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (919) 1-1681 

~-1\flJJDELER-~ 

IDüNY ANIN GüZEL BiRALARI :: 
~ 

KADAR GiİZEL OLAN ORl\IAN ~~ 
~' ÇtFTLiGINiN S.t\F ''E :.: 

HiLESiZ :: 

YAZLIK ANKARA ~ 
~ 

BiRASI 
ANl(ARA GAZOW 
ANKARA SODASI 

ULU5 

(; 

0

İnıriik !\' uhafaza lularmda su· j 
llay olmak ist.iye~vil lise 

mezuıılar:a 

c·· •• {]er _ha.fa.za . ~ 1r ı r; ~. 

';e el Komta.nhğın -
.\l ~· • .. 

1 - Sivil liselerden şehadetname ,rak çıkacak ve çıkmış olan. 
tarda.~ gecen vıl olduğu gibi GümrlMuhafaza subayı vetiştiril· 
mek u1ere bu vıl da Harp Okulunakiı okur alınacaktır. 

? - Sııhay olup muhafaza krta'na gelincevr kadar (orduya 
vetişen c:;uhaylara vapıldrğı gibi) hırıasraf ve mektebe kabul dei· 
lecck seki1 "kurun mektebe geJinc' kadar yol masrafları hükü· 
metçe Vf'rilecektir. 

3 - Muhafaza kıtalarına böylı subay olarak g7lenler yalnız 
muhafon• kıtaları icinde rütbe al;< i1erlivece1derdır. 

4 - ~arp Okuluna giriş şa rt ı şunlardır: . 
. A) T.ıselerden bu sene ve geçısene olgunluk (~ak~lorya) ım· 
tıhanı vererek me7\ın f)l;ınl<ırcfanüracaat edenler ımtıhımsız: 

R) fki ve iki seneden d::1ha ,. mezun olanl arrlan :nüracaa1 
edenler olursa bun!ar As. liselern birin<le olgunluk (bakalorya) 
imtihanrnıı tahi t11tıılarak harn cl una kııhııl olunurlar. 

5 - Giimriik Muhafaz? örgijc'için suhav olmak istiyenl.e~in·b~u 
defa H_<ır11 Olrnlu Kom•ıt::ınlrihrrı ga 7 etelerle vaor~an gırış ~ıla· 
nındakı vazılara göre Temmuz 5 sonuna kadar dogrudan dogru. 
ya Harp okulu Komutc:ınlığına ıf !"tanbul dışrnrla bulunanların ~a 
bulunrhıkl;ırı verlt>rin en büvfüc;keri komutanına veya Askerlık 
Şubesi R::ıc;kanhiYtna asağıda uh belgeleri istidalarına bağlıya· 
rak mi1racaat etmeleri ilan olur. 

A) Nüfııc; tezkeresi veya tfü;Ji bir örneği. 
B) Mütehassıs tam bir sıhlhevet tarafmdan tasdikli rapor ve 

aşı kağrdı (Aşı belgesi olmıvaua askeri hekimlerce aşı yaptırılır) 
C) Me?Un huhınduğu okuı sehadetnamesi ve okulun verece

ği hiisniihal kağuhı 
D) Okula kabul olunduğtakdirde askeri kanunlar. nizamlar 

1e talimatları tamamen ve a en kabul ettiğine dair velisinin ve 
l<en"li<:inin hirr.r teahhüd seni; 

E) Sar'alı, uyku halinde ~zer, sidikli. bav:lmak ve çırpınmak 
hastalı~ın;ı 'l"lİİntı-la olmadr~rına dair isteklilerin velilerinin te· 
ahhütnameleri (798) 1-1445 

Kara~ahlf 

lelediyesinden : 
1 ~S:aracabey kasabasıı:. 15 kilometre mesafede bulunan (Göle

cik) sııyu getirilecektiı B suyun inşa ve tesis masrafmın 934 yılı 
rayicine göre keşif ht':deli 952~5 ) liradır. 

2 _.plan, .ınodel, harita IJ'! c.iğcr evrakı görmek isteyenler Bele-
diyeye ırıiiracaat e~ece~leı- it. . . 

3 _ şsrtnamenın bırer su:eı Ankara ve İstanbul beledıyelerin-
den istenilebilir. 

4 ..- plan, model ve harita ~sair evrakın istinsah masrafı ken-

d .1 · .,jd olmak üzere isteyelere gönderilir. 
ı erıne.. . d . 

5 _ Eksiltme 27-4-936 tarıln en 27-5-936 tarıhine kadar 30 
gün de\'aırıedecektir. .. 

6 _ g~siltme kapalı zarf uuluyle yapılacaktır. 

7 _ _Muvakkat teminat milJar~ (6012). liradır. 

8 _ fsteklil erin Nafıa ve ,hhıye ~~aletlerince ellibin liradan 
yukarı işJerde müteahhid ola\lleceklerını gösterir vesaik ibraz et
meleri şartdır. 

9 _ J{apah zarf usuliivleya~_ılaca~ teklifler 27-5-936 carşamba 
günü saat 9 a kadar belediveencume~ı.n~ verilmiş olacakdır. 

10 _ f;kc;iltmeve konulaı bu su ısını~ hey'eti umumiyesi bir
den ihale edilecei!i gibi kı!'m _krsınıda thale edileceğinlen teklif 
sahiblerioin bu ciheti naza ı dıkkate alarak her kısım için fiyat 
gösternıel~ri şartdır. 

Dtr<f{AT: Ke~if 934 vlında ya~~lmıs o1duğund:ın tekliflerde 
bu goiinl:ii ravirin es;ıc; tutı..llJlt\Sı encumenc; nazarı dikkatte tutul
duihındjltl teklif sahihleriıinde )u esasa rıayet etmeleri menfaat-
br• ;ı,..;.,-c:•nrhnrhr roı;1) 1-J 722 
~ 

N afra Vekaleti 

Sular Umum Müdiir liiifünden: 
15.5.936 tarihinde cuma ginü .. s~.at .. <~l.~) de Ankarada Nafıa Ve

kaleti bi11asmda Sular Um.um Mudurlugu. odasında su eksiltme ko
misyonunda (549983) lira (6:) kuruş keşıf bedelli Bursa ovasr İs
lahat ve fo~aat işlerinin ger" kalan kısmı kapalı zarf usulü ile ek-
siltmeye ıconulmuştur. . . 

Muka~ele projesi. şartnane ve ınşaa~ _proıelerile buna n:üteferri 
diğer cvta1' (27) lira ( 50) )ıııruş mukabılınde Sular Umum Müdür-
lüğünden \lerilecektir. . 

Muva{<l<at teminat (25719) tıra (34) kuruştur. 

komprimclik a mbalajlarda 

bulunur. 

SAYFA 7 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Ankara vilayetinde Yeni şehir semtinde Cü:nhuriyet mahallesin
de Atatürk uranı sokağında 40 numaralı evde oturan ve T. C. teb
asmdan olup Ankarada Yenişehir çarşısında 42 numaralı mahalli 
ikametgahı ticari ittihaz ederek tarihindenberi bakkal ticaretiyle 
iştigal eden ve ticaret odasının 1662 sicil numarasında mukayyet btı
lunan Mustafanın unvanı ticareti Mustafa Yıldırım olarak tescil e
dildiği ~ibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci 
maddesi mucibince dairece 5.5.936 tarihinde tescil edildiği ilan olu-
nur. l-li90 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Halkevi semtinde Özken .mahallesinde Yölek 
sokağında 7 numaralt evde oturan ve T. C. tebaasından olup An
karada Adliye Sarayı çar~ısında 30 numaralı mahalli ikametgahr 
ticari ittihaz ederek tarihinden beri Manifaturacılık ticaretiyle iş
tigal eden ve Ticaret odasının 1295 sicil numarasında mukayyet bu
lunan Mehmedin unvanı ticareti Hilal Manifatura mağazası Meh
met Öktemer olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şe-kli de 
Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 5. 5. 936 ta-
rihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1789 

Ziraat Vekaletinden: 
Muhammen 

Bedeli 
L. K. M3 Kilosu Adedi Cinsi 
25 17 ,027 Çam kereste 

1,5 21339 Meşe kömürü 
1,00 20000 Mahliıt odun 
1,5 900 Çam kömürü 
1,5 2000 Çıra 

5 182 Çam sepet 
30 98 Top Kasnat 

1 50 4 Çift düğen 
20 102 Boyunduruk 
20 35 Tekne 
2 35 Kepçe 

Hazine namına müsadereli olup Ankara Orman İdaresi depola
rında bulunan yukarda yazılı momulat ve mahrukat 15-5-936 cuma 
günü saat 15 de açık artırma suretile 5atrlacağından isteklilerin ;ha
le günü % 7,5 teminat akçelerile birlikte Ankara Orman Müdüri
yetinde Müteşekkil komisyona müracaatları i1;ın olunur. 

(950) 1-1721 

Avrupa 

Para }{asaları 
(Behiç Tümer) 

Ankara Yenişehir 
Onovluk sokağı 6-8 

Telefon: 2612 
1 1--1424 

Pazarlık: ilam 

İstekliJtrin teklif meknıpl?rını ve. 24?0 sayılı kanunda yazılı 
vesikaJarJıı beraber bu işin keşıf bede!ı .~ıktarında veya buna yakın 
Nafıa işlerini yalnız başuıa veya şerı~ı .ıle ~irlikte teahhüt edipte 
muvaffalu\·etle bitirdiğine 'le bu ~abı.~ ışlerı başarmış olduğuna 
dair, eksiıtrııe gününden en az sekız gun evel müracaat edilmek su
retile Nafıa Vekfiletinden münhasıran bu işe mahsus olmak üzere 
alınacak elıliyet vesikalarını 15-5-936 cuma günü saat (14) de ka
dar Nafıa Vekaleti Sular umum Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

•tr1T1P:x1x:tr1-rix1xir1x1T1r1xixl::ı:::wr.::x:::-:ı:r:;ıg::ilt!:r.;ı:=:E:tT=-ı· ı:r.ı:::m~:ı:~m~::ı:P!'m'!"::t:•m·~~ ~ 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Pazarltga konulan iş (Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdür-

lüğü evrak odasına yaptırılacak sabit Banl:o imali), 
K !:ii r Lcdeli 50 lir.ı<lrr. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A) Keşif bedeli, 
B) Fenni şartnan.e, 
C) PHin H 
İstiyenler bu evrakı görmek ve fazla malfımat almak için Mali _ 

ye Veka:eti Emhık Müdürlü~üne miiracaat edebilir. 

k
A 3-:--- ~k:ıiltme 15 m-:ıyıs 936 cuma günü saat on beşte Mali••e Ve-
aletı Mılli Emlf'k MüdürliıiTiinde -apılacaktır. ' 

4 - Ekc;iltme n.uarlık usulivle yapılacaktır . 
s. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 375 kurus muvakkat 

temınat verT.esi lftzımrlır. · 

M .. ~--::- ~~~~i~~eye gireceklerden Nafıa Vekaleti Yapı işleri umum 
l 1urlugunun ı"'lı 1 het vesika~ı aranaı-.. ktır 

.. Ru ve.si '·2vı hamil olm•v"rhı ihale tarihind"n en asag-
1 ~n evv~ mezk" 11•··rı·· ı··- hl " . sekiz • ,,r ıv•11 ur ııae,. ıvc t ves1kasr alrn ;ık · ·· 

et~1eri la ~ T) ı c .n muracaat 
k zım rr. .:ılıı "'onra yanıi.acak mür· c~atla ·· · 

a ve.-ilmiyecektir. (928) • c. l-1~8~zerıne vesi-

(837) 1-1521 

1936 

Genel Direk.törlüğii 
l(omisyonundan : 

İstatistik 
El{siltme 

1 - 1936 Senesi mart ayından itibaren 1937 senesi şubat sonuna 
!·adar bir senelik harici ticaret aylık istatistiklerinin bir senelik 
baskısı kapalı zarf usulüyle ek~iltmeye çıkarılmıştır. 
. 2 - 376 Forma kadar tahmın olunan bu istütistikler için 11280 

lıra "ıedeJ tahmin olunmuştur. 
3 - Eksiltme 3 haziran 936 carşamba günü saat 14 dü 30 da U

mum müdürlük binasında toplanacak olan komisy0 nda açılacaktır 
: -: Bu n:ecmualar ankara'd3 ba~ılacakd~r. Eksiltmeye iştira.k 

ede-.el,Jer ~' huc.:ık muva!{k .:ı t tetr.ımıt \eı;ıkal~rivle eksil• · 
l d b. 1 kl" .nenın 

açı masın an ır saat evve te ıf mektuplarını komisyon re· ı ·v • • Jt: d • lS ıgıne 
vermelerı azım ır. (916) 1-1656 

1 ANKARA BELWIYE REISL!GI iLANLA-; 1 
1 - Yenişehirde 1167 ci adada Nadire İzzet' "t 13 ı 

ld 98 b• e aı sayı ı par-
se e metre mura oaı ada fazlası 15 o-ün m .. dd tl k 
konulmuştur. b u e e açı artırmaya 

2 - Muhammen bedeli beher metros (5) 1. d 
3 M kk . u ıra ır. 

- uva at temınatr 36,75 liradır 
4 - Şartnamesini görmek · t" 1 ·h .. . . .. ıs ıyen er er gun Yazı İşlen Kale-

mı!le muracaat eylemeleri. 

diy~ ~ !alip~crin 15 mayıs 1936 cuma günü saat 10 buçukta Bele-
cumenıne gelmeleri. (964) 1 1760 

İStı~f:~~~SLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ RE-

K ~nkaranm A_tıf bey maJ1allcsinde gazeteci Ömer Faruk karısı 
urşunlulu Bckır kızı Zeynep vasrtasile Kurşunlulu Süleyman Sır

rı karısı Hediyeye: 

r· ~ocamz. Süleyman Sırrı tarafından aleyhinize (11-III-936) gün-
:1 Dılek5esıle boşanma davası aç..-nış oturduğunuz yerin me:huliye
~ı hasei'::ıle ?u ba~taki dilekcenin bir örneği size verilememiş oldu
gundan tayın edı en 13.5-936 çarşamba günü saat 14 de yapılacak 
<lunı.'>mada hazır bulunmadığınız veya bir vekil ,göndermediğiniz 
tak?ırde hakkınızda kanuni muamele yapılacağı çağrılma kağıdı 
yerıne geçmek üzere ilan olunur. (978) 1-1788 



ULUS 6 MAYIS 1936 ÇARŞAMBA 

.. . .- :.~ ., . .:. . 

Hakiki Taş delen suyu içmek için tehemehal KOOPERATiF den almalısınız 

I 
Büyük damacana, su bedeli 12) D~macana ile; 380 kuruştur 

,,. . .. . 
• . .· . 

1 D. D. YOLI..ARI VE LiMANLARI UMUM 1 . .. . . . 

MÜDÜRLOGO S. A. KOMİSYONU iLANLARI: 

Muhammen bedeli 17423,30 lira olan 102490 kilo muhtelif demir 
perç~n. çivisi 1 haziran 1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulu ıle Ankarada İdare binasında satın ahaacaktır. 

Cümhuriyet Merktz Bankasının 
2 MAYIS 1936 V AZiYETi Pasif 

Bu işe girmek istiyenlerin 1306,75 liralık muvakkat t~minatlan 
ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daltcsinden ., ! 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(931) 1-1754 
İLAN 

Mu!1mmen bedeli ı.~9~8 lira olan muhtelif cins ve ebatta çelikler 
16 hazıran 1936 salı gunu saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Kasa: 
Altın safi kilograr. 16.939,531 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kilogram 4.398,244 
Altına tahvili kabil ~est 
dövizler 

LİRA LiRA 
23 .826.805,16 
11.848.279,-

428.554.21 36.103.638,37 

957 .238,12 957 .238,12 

6. 186.482,30 

571.385,47 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

LİRA 

158.748.563,-

LiRA 

15.000.000,-

1.551.182,53 

Bu işe girmek istiyenlerin 1119,60 liralık muvakkat teminatları 
ile tekliflerini :'e kanu?u.~ .tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 14, 
30 a kadar komısyon reıslıgıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

Diğer dövizler ve bo~ kliring 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakıtktiye 
karşılığı 

18.323.559,21 25.081.426,981 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 

ilaveten tedavüle vazedilen 

11.907.891,-

146.840.672,-

16.000.000.- 162.840.672,-

(932) 1-1755 

1 ANKARA LEVAZIM A• M-1R•L•t•G•1 -, 

SAT~.N A~~A. ~?M~~YONU İLANLARI 
1 - Tumen ıbırlıklerı ıhtıyacı ıçın 180000 kilo sığır eti 28-5-936 

saat or..beşte kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 36000 li
radır. İlle te~i~atı 2700 liradır. Teklif mektupları saat ondörde ka
dar k~b.ul edılır .. Şartnamesi 180 kuruş mukabilinde komisyondan 
a.lınabılır. İstekhler eksiltmeye iştirak iç.in belli gün ve saatte tek
lı~ mektupla~~ ve kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesikalarla 
Luleburgaz tumen satın alma komisyonunda 'bulunmaları. 1-1782 

Kanunun 6 ve 8 inci rTdeleri
ne tevfikan hazine taradan 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

158.748.563,-

11.907 .891,- 146.840.672,-

1.666.125,-

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdab: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

14.648.284,12 

2.768.209,60 

Evkaf Umum 

Müdürlüğünden: 
Muhanunen muvakkat .... 

n:I u ... 
Akar No. Cinsı Mahalle ve sokağı 

50 Ahşap ev Hallaç Mahmut, 

kıymeti teminat 111 

"' "O u ~ 
...... 

203 Bahçeli 
Mektep sokağı 

ahşap ev Musabey Musabay 
s. 

Lira K. 
1400 -

1200 -

Lira K. 
105 -

90 -

et > ı. 
o n:I 
>~ 

38 7 21 

253 8 57 

59 Ahşap ev Bozkurt Ortasokak 
146 Ahşap 

800 -
900 -

60 - 47 
67 50 397 

8 6 
37 75 

dükkan Della1 Karaca Sa
raçlar sokağı 

~Ahşap i- 1600 - 120 - 266 6 60 
120 -ki dükkan Koyunpazar Sa

raçlar sokağı 
. Yukar.da cins ve e~~fı yazılı ev ~.e dükkanların mülkiyetleri pe

şın ~ara ~~e satılmak uzere 6.5.936 gunünden 26.5.936 gününe kadar 
2~ gun muddetle açık artırmaya .konulmuştur. İhale 26.5.936 salı gü
~~ ~.~~~.on beşte ikinci evkaf apartımamnda Vakıflar varidat mü
.. ~r ugund~ ~apılacaktır. Tapu senedini görmek ve satış şartlarını 
o_gre;ıme.~ ı.~tıyenı~.r her gün mezkur müdürlüğe gelebilirler. İstek-
lılerın gununde muracaatları. (976) 1-1787 

B 
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MEKTEBiNDE 
SERi ve tYt 
BİR ŞEKİLDE 

OGRENEBiLiRSiNiZ 
Ankara - Ali Nazmi 

Apartmanı 
lıtanbul - 373 İstiklal 

Caddesi 

Saçları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenmesine mani olut. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

Satılık arsalar 

Müracaat : Atatürk bulvarı 
bitişiğinde, Selanik caddesi 1 
başında No. 3 kat orta ev sa- i l 

at 8-9,30 ve 1-1,30 arasında. 

1-1773 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

1 
Deruhte edilen evrı nak-

A • tiyenin karşılrğı esn ve 
tahvilat (itibari kır.tte) 

B - Serbest esham ve tah't 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat ii.zerine 

Hissedarlar: 

Muhtelif: 

8.155.632,95 9.821.757,95 

34.300.807,56 
4.314.106,20 38.614.913,76 

29.615,78 
6.536.521,68 6.566.137,46 

4.500.000,-

3.525.914,62 

YEKON 272.011.699,26 

20.212.512,75 22.980.722,35 

Mı.btelif : 54.990.838,26 

YEKON 272.011.699,26 

2 Mart i933 tarihinden itibaren: İskonto haddi o/o 5 1
/ 2 altın üzerine avans % 41/ı 

Askeri F ahrikala~ Ticaret 
Kaleminden : 

135 Ton gliserin 
45 ,, Amonyak küh'?"~ilesi 
12 ,, Seliloz 

650 ,, Nitrad dösut ~ili güherçilesi) 
10 ,, Soda (Kalsin() 
15 ,, Sud kostik 

2 ,, Hamızı selikaldö sud 
2 ,, Dinitro tolool 
5 ,, Parafin 
1 ,, Toz amyant 
2 ,, Selikat dösut 

250 Kilo Terebantin 
18,5 Ton Yuta ipliği 
15 ,, Makina yağı 

500 Kilo Transformatör }'lğı 
Yukarda mikdar ve cinsi 'fazılı malzeme 20 mayıs 936 

çarşamba günü saat 14 de pa~rlıkh. satın alınacaktı:-. İs
teklilerni aynı günde gelmeler:. Bu malzemenin şartname
lerini görmek istiyenler her gin Ticaret kalemine g~lebi
lirler. 

Satılıb. arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva

rmdıı eski Sıhhat yurdu bitişi
ğinde ve Selanik caddesinde 
Malıye şubesi kar~ısında. 
Telefon. 2123 e müracaat. 

1 - 1155 

Kiralık Ev 
Hacıabyramda lsmetpaşa 

mektebi yukarısında çifte sarı 
evlerden ( 17) numaralı B. Ziya 
hanesi kiralıktır. Elektrik, ha
vagazı, su tesisatı ve Bent dere
siyle Etlik bağlarına nezareti 
vardır. İçindekilere müracaat. 

1-1791 

Arabistan da 

1 

Satılık otomobil 
Kapalı bir hususi ctomobil 

satlıktır. 

~akım garajına müra:aat 
'.:'elefon 1180 1-1748 

:~ Çocuk Doktoru 
1 
~ 

~:Dr. Sami Ulus 
~I 
~1 Ankara Doğum ve Çocuk 
~~ Bakımvei çocuk 
• ınütehassısı 

Adliye Sarayı caddesi, Altan 
sokak Ortaç apartınıanı 

Telefon : 3951 
Her gün üçten sonra hasta
larını kabul eder. 

1 MİLLi MÜDAF AA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

BİLİT 
1 - Müteahhit nam ve hesabına olan 1560,20 metre haki lbiselik 

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

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenlerin 
hergün komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı belgelerle kanuni 315 lira 95 kuruşluk ilk teminatlarile birlik
te ihale günü ve saatinde M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (973) 

1-1784 

BİLİT 
1 - Her birine .biçilen ederi 1960 kuruş olan 200 tane sobanın 

müteahhit nam ve hesabına olan açrk eksiltmesine istekli çıkmadı
ğından eksiltmesi 15.5.936 cuma günü saat 11 e bırakılmıştır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenlerin 
hergün komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazıh belgelerle birlikte kanuni 294 liralık ilk teminatları ile ihale 
günü olan 15.5.936 cuma günü saat 11 de M. M. V. Sa. AL Ko. na 
gelmeleri. (972) 1-1783 

BİLİT 
273 Kilometre galvanizli demir 

tel 
2250 Tane mücerrit fincan 
2250 ., düz fincan demiri 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı 
üç kalem muhabere malzemesi 
satın alınmak için açık eksiltme
ye konmuştur. Hepsinin tutan: 
3278 lira 40 kuruştur. Evsaf ve 
şartnamesi parasız komisyonu -

muzdan verilecektir. İhalesi: 
11 - 5 • 936 pazartesi günü saat 
on birdedir. İlk teminatı: 245 li
ra 88 kuruştur. Eksiltmeye gire
cekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddeleriyle ilgili olanlar 
belgelerile birlikte ihale gün ve 
vaktmda M. M. V. Satın alma ko
misyonuna gelsinler. ( (866) 

1-1546 

İnhisarlar Ankara 
Başmüdürl~Oiindeıı : 

Ankara - Kızılcahamam dolu tütün, içki sandıklarile ispirto lbi
donl;\rımn gidip gelme işi açı:k eksiltmeye konulmuştur. Bir yıllrk 
taşmıa lbedeli (500) lira tahmin edilmiştir. Bu taşıma işi 1 Haziran 
936 gününden 31 Mayıs 937 gününe kadardır. 

1 Açık eksiltme 20 Mayıs çarşamba günü saat (15) de Başmüdür-
lükle Kızılcahamam Memurluğunda olacaktır. 

İsteklilerin şeraiti anlamak için Başmüdürlüğümüze veya Kızıl-
cahamama müracaatları. (97 5) 1-1785 

Malla.nnı tasarruf edemiyenler 
ve oraya gidemiyenler için bu iş
lerde ihtisası olan Bay (Şani 
Dürri Üner) Ankaraya gelmiştir. 
İşleri için görüşmek istiyenler 
kendini Yeni Hamam karşısında 
Sümer matbaasında bulabilirler. 

( YENi ] SİNEMALAR f KULÜP ) 

imtiyaz sahib i ve Baımu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı i t leri Müdüri" 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarmdı 
Ulua Baaımevinde baaılmııtır 

BUGON BUCECE 

Simon Simon - J ean Pierre Aumonte 

Tabii dekorlar çerçevesi içinde 
çevrilmiş çok nefis bir eser. 

BUGÜN GÜNDÜZ 
SEKOYA 

GECE 
SENGAPOR POST ASI 

Clark Gable - Wallace Berry 
Jeanne Harlow 

Atk, Heyecan ye tehlikeli macera
larla dolu hisli ve özlü bir eser. 

BAYAN SAFIYE.-7-.MAYISTA ŞEHiR BAHÇESiND E 


