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t\tlisababa Düştül'ten So~ıra: · · ROMANY~t\ 

Ba.~bethe 

VR \N.'A"::\IN YOLU 

Fransız sağları: "- Halk cep
hesi harb demektir!" diyorlardı. 
Eğe; bir harb tehlikesi .v~rsa, ~
nun hatta her memleket ıç.n, sag
da ~lduğuna şüphe yoktur. Hen.Ü~ 
yeni fransız hük~me~inin terkı~ı 
nasıl olacağım bılemıyoruz. Acaoa 
sollar programlarını rahatça tat
bik edcce':der midir? Sena nasıl 
bir durum takınacaktır? Parla
mento • drının tahriklerine kar ı, 
hn k cep ıesi hü riimetinin tedbir-
i ri ne o ac"' ·tır? 

yeni seç~m, Milletler Cemiyeti-
nin yeni talii üzerinde karar ~c
rilmek l.'.;.zı n geldiği buhranlı gun
lerdc cereyan etti. Fransa~~n. ken
eli davaları ne kadar muhımse, 
kudretli Fransanın, h<f.lline yar
dım edeceği enternaccyonal .b~rış 
ve güvenlik davası da, k~ndı~_ı ve 
herkes için o kadar ehemıyetaı ol
duğuna şüphe yoktur. Saf! ~azete
lerclen çoğunun parolası, Mılletler 
Cemiyetini tasfiye etmek, Fran~a
yı eski ittifa'dat nizamın~ _do~ru 
sürük .. c' ti. H.-lk cephesı ıse, bu 
husu"ta vuznhlu fikirlerle parl_a
ınentova geliyor: Progr~n:.da Mıl
letler Cemiyetini, tecavuzu mene
d~cek bir kudrete sahih kılmak; 

bb .. ·· t krar sil,.,hsızlanma teşe usune e 
baı:lar.mak. h"rb erdüstrisi~i _dev
letleştirm"'k, gizli diplon_ıası!ı bı
rakmak, Milletler Cemıyetı~den 
çıkan devletleri tekrar · cemıyet-e 
ve elb"rl"w"ne davet etmek vaidle
ri wrdır.~ Sollarrn 1'.ı 'fticlleria.M 
ııÜnimiyet s6z Sf6tilrme•. 

Eğer habet harbının acı t~~
besi milletleri harb korkusu ıçın
de ~ilanlanma yarışına ve hususi 

' w güvenlik ittifakları aramaga. ıe~-
kedecek yerde, bu tecrübenı.n bır 
daha tekrar edilmemesine hızmet 
edecek hakiki fili ve kollektif 
eınniyet imkanİarı ve tedbirleri 
bulmağa meylettirecek olursa, 
fransız seçiminde halk cephesi za: 
feri, Avrupa ve dünya milletl~rı 
için hayırlı bir hadise halini ala
caktır. 

Gazeteler, sol iktidarın fran
sız dış politikasında esaslı bir de
ğişiklik yapmıyacağını yazmakta
dırlar. Fakat fransız dı! politika
sından bir takım tereddüdleri gi
dermek bile, bugünkü şartlar için
de, esaslı bir değişiklik addoluna
bil" r. B:r de Fransayı faşistle~tir
ınek istivenlerin kazandıklarını he 
saba ka•ınız. Bunun fransız hiiri
yetine olduğu kadar, Avrupa sü
kunu için de zararlı olmıyacağını 
kim temin edebilir? 

Halk cephesinde birkaç senelik 
dayanı•ma ve durluk olursa, eğer 
hu cephe, tahriklerin ve menfi ha
reketlerin önüne geçmeğe muvaf
fak olursa, ve Fransa kudretini, 
enternasyonal barıt da vuı hizme
tinde kullanırsa, gittikçe artan 
bedhinliğin ortadan kalkıp, dün
yayı harbsızlqtrrma ıayretlerinin 
tekrar meydan almuma imkln 
vermit olacaktır. 

Nasıl hiç bir tarafta elsa•ılılli 
buhranının hal çareleri kapitallet 
cepheden plmiyona, ealel'DUyG

nai politikanın hasur " emniyet 
buhranına da hal çarni emperya· 
list cepheden selemez. 

Falih Rıfkı ATAY 

Maliye teşkilatı kanunu 
Finans Bakanbiı tefkilit kanunu 

Büdre Encümeninden geçmiş ve 
Ka utayın pazartesi günkü ruzna-
11" "ne alınmqtır. 

B. Musolini bir ingiliz gazetecisine 
zaf eritı İtalyayı 1.ai 1ıin ettijjiııi söıılecr i 

Londra, 6 (A.A.) - Musolini, Deyli 
Meyi gazetesınin hususi muhabiri "Vard 
Prnyr."'a şunJarı söylemiştir: 

- İtalya'nın Mı"ır'da hiç 
0

bir go•ü 
olmadıgı gıbi ne Sudanda, ve ne de Fi- · 
lıstin'de hiç bır menfaati yoktur. Srzc 
söz veriyorum ki, İtalyamn söm\irgeci· 
likte hiç 1.ıir istedi 1 i kalmamı .tır. Do~u 

Afnkası zaferi İtalyayı tatmin edilm ş 
devletler ara sıra koymaktadır. H abe
şistanın ı:.iyası ve hukuki almyazısının 

tayini kalıyor. Hiç şu he yok ki 1.ıi tün 
ilgilileı in menfaati geregi yapılacak en 
iyı şey İtalya otoritesinın bü ün Habe
sistanda kurulma ıdır. Sulh metni ro-· 
malı zihniyetinden ilham almalıd.r. To
pal bir sulh ba se mevzu olamaz. Dost 
memleketlerin ekonomi~ t şebl.ıüslcrine 

kapıyı kapamıyacağız. Bu merukketler 
arasında tabii Biiyiik Britanya ve Fran
sa da vardır. llabeşistanı inkişaf ettir
mek için mali kaynaklarımız milletler c<'
ıniycti istatistiklerinin gösterdigindcn 

çok daha zengindir. 
Belki de Ogaden'de daha ikinci de

recede bazı askeri hareketler yapmak 
gerekecektir. Fakat ben simdi gözlerimi 
Avrupanın vaziyetine çeviriyorum. Ha
diseler milletler cemiyetinin süratle ten
siki liizumunu bir kat daha acele ettir
mektedir. İtalyanlar buna yardım etme
ye hazırdır. Milletler cemiyeti mevcud 
olmalıdrr ve olabilir de. Anrak vazifesi 
kuclretiyle miitenasib kılınmalclır. 

ltalva garb devletleri arasında arık 
ve sarih bir anl<ı .. .,,a husulüne her an 
hi?.mete h?."trdır. Bu devletler nihayet 

Ameri1~a habzş istilasını . . 
tanımıy~cak; . Fran ç ve 
Ingi l terenin ·ilhakı tan1n1r- · 
yacağı, zecri tedbirlerin 
ka 1kabiler;e~i fövlen1u~r. 

Lir anlaşmaya varmalıdırlır. ı; r bun
lar , r !arın la harb edecek olurlarsa bü
tun Avrup da meclerıi} etin yık lm" i le 
neti leııccel ~ir. 

İt lya sulh isteme tcdir ve dıc; s·va
sast ban cıl ayeler t :ib etmekte de
v m eyliyerektir. 

B. llul' mı tP <·kl •. i" rii 
Vr ington, 6 (A.A.) - Dış bak nı 

Hul, Aôısababa'daki aınerikan elçiligi
nin boşaltılması hususundaki yardımla
rından dolayı ingiliz dış bal anlıgma ve 
bu baknnlık vaşıtasiyle de Adisababa in
gili,. elr:isine hararetli t kkürlerinin 
bildirilmesine Londra elçisini memur et- -
mi tir. 

Aııwril~a, ital} an i'"tila'-1111 
tanımı acak 

Va ington, 6 (A.A.) - Bir çok sa-
15hiyetli amerikan ilerigelenlerinin ka
naatine göre, Amerika hükümeti Man
çuko hadisesinde olduğu gibi Haber;is
tahm İtalya tarafından zt>btmı da tanı
mamak prensipini takib edecektir. 

Dı§ bakanlıkta bildirildiğine göre bir 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Bo;:17];1r notamız içindoçt memleketin 
müsbct cevabım bildiren B. Titüfoslrn 

Tüı·kiyenin 11 nisan 1936 tarihli 
Boğazlar notası Ü=~ "ne Romanyanın 
Türkiyeye vereceği cevap ve bu ce
vaba da Türkiyenin mukııbil cevabı 

metinleri iki devletçe tespit ve verİ· 

§İlmiıtir : 

Romnnya Dış Bakanı B. Titülesko
nun Bükre~teki T-ürkiye işgüderine 

29 nise.n 1936 tarihinde verdiği ce

v p sudur: 
Rornanva hüktimeti lural",esi 11 

nis n 19?6 tarihli notanı:.trn alınd w ı

ru teyid i'e kesbi şeref eyler. 
Tür/ iye, muahedelerin Pomar.ya 

lıah 'undaki araz· le müteallilz ahka
m nr asla mevzuu münakaşa yapma
mış oldu~undan ve asla yapmıyaca· 

ğından, 

Türkiye ile Romanya arasında, te
cavüzü daimi surette meneden ve 
aynı zamanda, iki memleket arasın
da'li beynelmilel münasebatın esasın
da bulunan k aidelerle buna sarih bir 
tefsir veren 3 ve 4 temmu.z 1933 ta
rihli Londl"a muahedeleri mevcud ol
du;undan, 

Tiirkiye ile Romanya arasında hiç 
bir şüphe kondurulmasına imkôn ol
mıyan bir itimad duygusu ve sul~un 
idamesi yolunda, 9 şubat 1934 de im
.zalanon Balkan pahtının yarattığı bir 
falff dostluk bulunduğundan: 

BELGRAD APANffiKEN 

Roman a hühümeti kıraliyesi, bil
hassa türk - romen miinasebatının 

vasfı mümeyyizi olan hususi alıval ue 
şeraiti na.zarı itibara alarak ue Bal

han emniydinin İcabatrnr takdir e
dcrelı 11 niaan 1936 tarilali notanız.J• 
mev~uubnA• olan mu:salıerelere at 

clostcıne bir fikirle giriımeyİ kabul et
tiğ;ni beyan ile lıeabiıeref eyler. 

Dıs Bakanımız T. R. Aras diyor ki: Bükre~teki İıı>:üderimizin Roman
ya Dış Bakanı Titülukoya 5 m!lyH 

(Sonu 6. ıncı a,.vfnJn) ..:. 

« Çalışmamıza gayet se"!patik bir 
hava içinde devam edıyoruz. » 

B~lgrad, 6 (A.A. ) - Balkan an

tantı daimi konseyinin §İmdlki reisi 

Türkiye dıt bakanı Dr. Tevfik Rüı-

Dl• ~ kira .,.,.,.,,.. • ..._ 
•1 .. rlfı-lerilli ulltaıt Dt. Aras 

ti Aan ...._,.. dird•;ft ...... ... 

.. c1 ...................... .. 
lan _,.ı•it*: 

.,_ Çalıı .. p,.a ........ 
bir ha.,.. içiMe ...._ .. ,_._ 
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kiamı vmmtı:tir. • • ... ..wili • it-
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Yunan gazeteleri 
Ne diyor? 

"Ulııs,, un Dil Yazıları 

Ermek -- lrmek 
Sözlerİ~1le üreme ve benzeı·lerinin «(;üııeş · 

Dil» teori~i ne göre analizi 
VI 1. 

BOtHAK 

En eski Türk metinlerinde (ol
mak) manasına ve yerine (bol
mak) kullanıldığını görmü,tük. 
Ana kök manasını kendi üzerine 

KAMUTAYDA 
LAK BA KA INA nın MIL-

148,000; Ç Hl K BARA-
iÇIN 705,000 VE RAZI ~IR

ı-..,..~ERDl:KI HAZNE HiS .. E-
ARTIRILMASI iÇiN 358 
LiR UK TAHSiSAT 

VERiLDi. 
'K••9'taJ ... ı. Refet Camtea'in 

...... 1 .. , ......... 1935 ymlı dG-
,_ WWceaiae 2211100 

t.ilmllde talaaiaat uraa bir 
••,...jelini kabul et.ittir . 

.......... t.141.000 1irau 2107 
1&,.lı -- ili 1 •ı ICI .. ület bina

-..ia -'ihnit olaa lue
; Nl.000 lira11 Ankara 

hıl il •• Çabtlk ltarajuun 
ai içia la-etli karplair, 358. l 00 

da baa tftedwcleki laaaine hia
aeleriai ............ içia ..-imqtir • 

(S..u f. ıncı .. ,,,_.) 

alarak temsil eden bu ( b) elema
niyle de dillerde mücerret bir o
luş anlamına gelen sözler vardır. 

Bunları iki kısımda mlltnlea e
debiliriz: 

1. Doğrudan doğruya (b) kon
soniyle kurulanlar: Sanskritcede 
(bher ), Farsçada (buden), İngi
lizcede (to be) sözleri gibi. 

il. (8) konsonunun fonetik de
ğişmeleriyle kurulanlar: Grekçe 
(lio), Latince (luo) ve (lui), Ru
mence (li) gibi. Fransızca (etreJ 
fiilinin mahdut mazi ve subjonctif 
imparf ait sıygalarında görülen 
''. I ·11. " " . I ıe u•... ı n. ve que ıe uHe ••• 
ilh.'' şekilleri de bu takımdandır. 

( B) konsonunun ( v, m, p, , , 
konsonlanna deiittiği malUındur. 

(Bolmak) ile bu saydığımız IÖ• 
ler, ana kökte ve onu temıil eden 
prenaipal elemanda miifterek ol
makla beraber, ondan sonraki ek
lerde bazı farklar göstermektedir
ler. Bunları birer birer gözden ge
çirelim: 

RHER 
Sanskritçede ''olmalı'' anlamına 

gelen bu sözün batındaki ( bh),, 
(Sona 2. inci aaylaclaJ 



• 

-

SAYFA2 -
l' arı - ~ı-yasal 

Bir kaç şey .• 
Ekonomi Bakanlığı, çivi fiatlarmı 

tc·' "k ederek bunlara bir had koy
ma~a mecbur kalmıştır. Çivi, şimdi 
bizde yapılmaktadır. Bütün ham 
madde, yan işlenmiş (daha doğrusu 
% 90 işlenmiş) bir halde ithal edil
mek şartiyle. 

Devletin ttirk endüstri hareketini 
ne maksadlarla tutub inkişaf ettirdiği
ni bilen ve buna göre sanayicilik ya
pan ı:.anayicilerimiz o1duğu gibi, hi
maye tarifeleri üzerinde ve müsteh
lik yani türk halkı aleyhine ç~idli 
spekiilasyonlara girişen sanayicileri
miz de vardır. 

Bu ikinci fasileye mensub ''sana
yiciler" ile, devlet, ne kadar yakın
dan ve ne kadar sıkı bir mücadeleye 
girişirse, türk halkının o derece min
netini kazanacaktır. 

Bugün iki liraya satılan yerli ço
raplar vardır ki, kadınlarımız daha 
sokağa çıkmadan sökülmektedir. 
Türk çorap sanayiinin gayesi, dışar
daki stok iplikleri burada çorap ha
line koyarak bir zavallı türk yurdda
şmın iki lirasını iki dakika arasında 
ori paralık etmek olmasa gerektir. 

Ekonomi Bakanlığmm çivi kon
trölu, işte bunun için yerinde ve mü
kemmel bir harekt-ttlr. 

~*~ 

'Ankara'da spor, geniş bir halk işi 
olmuştur. 

iki gÜn önceki Galatasaray - An
k,..--.,..;ıcü mıı<:mı yerinde ?Örmcdik 

EKONOMi BAHiSLERİ: 

fakat radyoda dinledik. Bu gibi maç
ları, bugün, televizyonsuz da olsa 
radyoda dinlemekte hem imkan hem 
hususi ve coşturucu bir zevk vardır. 
Hele, maçı görerek mikrofon önün
de anlatan z.atta, göz ilt!: ağız arasm· 
daki intikal hassası kuvvetli ise. 

Gazetemizin spor muharriri Saf
fet'idinliyenler, kendisinden mem
nun kalmışlardır. Saffet önce halk 
namına ondan sonra da Ankara na
mına konuşuyordu. Sade sahada 
gördüğünü anlatmakla kalmıyor, 
halkın heyecanım olsun, oyunun 
sey1:i hakkındaki kendi şahsi duy
gularını olsun çok canlı bir dille ifa
de edebiliyordu. 

Mikrofon önünde iki takımın kap
tanları da konuştu. Ankaralı kaptan 
sporu geniş bir halk hareketi manası
na alan bir genç gibi konuştu. Gala
tasaraylı kaotan, sinirli idi ve bir 
kuli1bçü gibi konuştu. 

Bundan başka, Ankaranm galib 
gelmec:ıi bizi üç bakımdan sevindirdi: • 

1. Futbol sporunda üstünlük, ar
tık İstanhul'nn monopolunda kalma
sa da mümkünmüş. 

2. Ankaralı gençlerimiz, Q"ÜzeI za
ferleriyle, futbolun gitrride bir mem
leket sporu olmağa başladığını is
pat etmişlerdir. 

3. İstanb11l değil, Ankara galib 
gelmic:ıtir. Dünyanın her yerinde, 
vurdda~lık kadar l-.~...,şerilik de gü
zel bir vasıftır. - B. B. 

DÜNYA E l(ONOMiSi 
Yeniden bir refaha dogru mu yükseliyor ? 

1 - Ticaretteki kallanma. 
Son istatistikler bize dünya eko

nomisinde ümit verici bir takım kı
mıldanışlar olduğuun gösteriyor. 

1929 dan bui arsıulusal ticaretin 
altın kıymetinde % 67 gibi büyük 
bir düşüklük görüldüğü halde hacim 
itibarile azalış ancak '70 20 yi bulu-

yordu. Bu da başlıca büyük paralar
da (Sterlin, dolar, yen, Belçika fran
gı, Çekoslovak kronu, Zloty' de) ya
pdan devalüasyonlar ve aynı zaman
da toptan fiatlardaki düşüklükle izah 
edilebilir. Devalüasyon ihtirası şim
dilik geçmiş sayılabilir. Fiatlara ge
linre: bunların en düsük bulunduğu 
1 ° 31 senesi rakkamı;rı 1 00 itibar e
dılirse, toptan fiat endekslerinin son 
zamanlarda yükse-lmesi her halde 
memnHniyet vericı bı> lı.J.ldir: 

Haziran Mart 
1935 1936 

Amerika B. D. 119 120 
1n!!iltere 113 11 7 
Fransa 79 85 

F ransada göze çarpan düeyi.iklük 
bu memlekette krizin tesirini geç 
göstermiş olmasrndan ileri geln~ek
tedir. Tabiidir ki kalkmına da diğer 
memleketlerden daha sonra olmak-

Bu senenin i1k iki ayında dünya 
t icareti geçen yıllara nisbetle şöyle
'~e artmıştır: 

Mi1>'on altın 
Dolar Fark 

1934 ilk iki ayı 3.642 
1935 ,, ,, .. 3.692 .J.. 50 
1936 .. " 

,, 3.738 + 46 
1935 de cihnn ticareti bir sene e· 

velkinden 238 milyon fazla olarak 
23.527.000.000 altın dolara yiik~el
mi tir. 1929 senesi dünya ticareti 
68.598.000.000 dolar olduğıına gö
re bu'{ünkü fcaret % 66 aulmrs de
me1dir. Evelki se11°ve nisl f>tle l 9Jj 
de k1vd d"I n fazlalık ancak 7' 1 ka-

, 1. ._. 

cı:.r Yr se yoır. 
Geçen sene dünya licaretinde be

liren bu hafif yükselme hare! et! 
rnuJ..Leli( kıt 1 rda kendisini su suret-
le göste;miştir: ~ 

Mil ·r-0n alt.n dolar·, 
1934 1935 Fark 

ş·:r~li Amerib• 3.039 3.401 + 361 

Buna mukabil Avrupa ve Sovyet
ler Birliğinin dış ticareti azalmıştır: 

1934 1935 Fark 
Avrupa 12.409 12.081 - 408 
Sovyetler 
Birliği 335 313 - 22 

Avrupa ticaretinin başka kıtala
nnki gibi yük.,elınemcei bircok dev-

letlerin sanayileşmesinden .. veya o
tarşik bir politika takip etmelerin
den ileri gelmiştir. Tanınmış ingiliz 
ekonomistlerinden Sir Josiah Stamp
ın fikrine göre bu hal Avrupa ve 
dünya ticaretinin 1929 da gördüğü 
inkişafa bundan sonra erişilmesini 
adeta imkansız kılacak mahiyettedir. 

Ticarette gördüğümüz bu yüksel
me hareketine muvazi olarak aemi-

n 

cilikte de geçen sene büyük bir ileri 
hareketi olmuştur. 

Dünya ticaretinin belli başlı vası
ta ve ölçüsü olan gemi inşaatı da 
1935 de memnuniyet verici bir se
k.ilde artmı~tır: 1934 de 967 .OÔO 
tonluk gemi inşa olunmuşken geçen 
sene bu mikdar 1 .302.000 tona cık
mıştır. Bu senenin ilk üç ayrnda .de
nize indirilen gemi tonajı geçen se
nenin aynı miidd .. tinkinden 118.000 
ton fazla olarak 397.000 ton olmuş
tur. 
Beş d •r<m gemi tonajbrmda ise 

her memlekette önemli azalmalar ol-
muştur: 

1934 1935 
ton ton 

Amerika B. D. 2.9:>~ 000 2.533.000 
İngiltere l.7i9.000 963.000 
Fransa 717.000 454.000 
Norveç 390 000 26~.ooo 
İtalya 3n• 000 199.000 
AJm-nya 2'i"i 'l:JO 158.000 
Belçika 11. 00 45.000 
İsveç 77.000 62000 
D 0 · "r'·a 41.000 26 000 

1\.11 ·ıı .. t 1 
J 'n el·mımnik chırum!nn

nm bir nynası addolunab''en tas r
ruf hareketlerine gelinçe, bu aqnda 
da geçen t:ene iyi neticeJ ... 1 alınm~ ve 
h""men h r r"'l"Jl1 ckettc banka ve ta
sarruf sandıklan mevduatı ar'nusiır: 

1934 

AJ-r"nya 12 356.ooo.ooo Rll'I. 
Bc 1 ~.:ka 10.452.00().000 B.F. 

A. B. D. (i.361.000.000 Do. 

• 

iSTANBUL TELEFONLARI: 

Sigorta Şirketlerindeki 
tetkikler 

İstanbul, 6 - Föniks şirketi
nin son vaziyeti dolayisiyle Türki
ye Milli Sigorta ~irketinde de tet
kikata devam ediliyor. Şirketin 
bankalardaki mevduatı ve mevcud 
parası tesbit edilmektedir. Tetki
katla meşgul olan ekonomi bakanlı
ğı teftiş heyeti reisi görülen lüzum 
üzerine bütün sigorta şirketlerinin 
muamelatında tetkikat yapılacağı
nı vilayete bildirdi. 

Milletlerarası muallimler 
küngresi 

1.-tar.'!-ı··l, 6 - Viyanada top1a
na~ .. f<. Milletleraral'ı m11 allim.ler 
hirl' ei kongresi kin Tür1rive r": 1~1-
limleri namma "1r heyetin katıi
ması i:;tenmekted"r. 

''Ul s,, un 
(Başı 1. inci sayfada) 

Sanskrit dilindeki kalın ( b) kon
souunun işaretidir. Böyle alının
ca kel;meu·n etiıno!ojik şe! H: 

(1) (2) (3) 
( eğ+ eh+ er ) 

olur. 
( 1) Eğ: "harehet" anlamına ana 

köktüı·. 
(2) Eb: ana kök anlamını üze

rine alarak temsil eden elemandır. 
(3) Er: ana kök anlamn•ın te

karrür ve temerküzünü ifade eden 
ektir. 

(B) nin yanındaki (h) ayrı bir 
konson olarak almao::.ak olursa, bu 
da süje veya objeyi göstermiş o
lur. 
Denıek olu.yor ~ ( bhcr): har.,._ 

ket:n te1;:":\r.rür ve temerküzünü 
gösteren bir sözdür. 

(Bdma:k) ta huna tekabül eden 
(bol) madd~si de 

( 1) (2) (3) 
( oğ ~ ob + ol ) 

d'ye a"laliz edilince '.~ • l k ve 
~amil hareket" d:?mek olur. Görü
lüyor ki er.as ma?:ta mü~~ere!..: ol
ma1 la b_ı·aber Sanskr.tçe buna 
bir te!mrr~r vermekte, Tür!t.e ise 
ııı11tJak ve umumi Glarak almak
tadil'. 

F r.:,çada 'a . man:ısına ge
len (b· den) s::zü:.ün e • ."moloJik 
i ekli ş:.ıdur: 

(1) (2) (3) (4) 
( u ": + ı b 1 u :1 + en ) 

( 1) U {J : '' h:ıre!~e.t" e.nlamma a
n .... J ··:..-r.·r. 

(2) Ub: AI;a. kak '='ınlı.unım üze
rine alarak temcil eder. 

(3) Ud: ana k!;k anlammın ya
pı' mı~ o!dufuınu anİatan ektir. 

( 4) En: burada (eğ) den de
ğişme olarnk l<eJi er. ·n anfommı 
fa.mamlıyan ve s'"xü isimlendiren 
sorektiı·. 

Bu ,ı:m"'li-:!~n an' ~ı!dığJ üzer.e 
(buden) bir hl}.reketin 1'°"\lkuunun 
ifadesid'r. 

B·ıradd,i ( d) un .. ·ı~.nmun rolü 
lı~kkında "Biirhatıı Krrtı J. ercii-

Dünya ticaretini!\ böyJe,. :yavaş bir 
sure1te d hi olsa, artllll'l ta bul n
ması herhald~ g nf'i eb.o oıi'ıi ic'n 
n errnuniyetle ka) d d'le ek bit hal
dir. Gecen senedin safta'.)li· sahasın-

' dnki yüksel nesini b• ~-a hir yazmı
da anlatmağa ç.alıc.:"@r-> v m. 

· Dr: O. ·€0I'KER · 

1935 

13.495.oco.oon R. · M. . 
10.573.000.000 B. F. 

6.388.000.000 Do. 
Atr.ka ı .49S r .597 + 102 
Asya 3.455 3.530 + 75 

Fransa ~O.ıtl.000.000 F.F. • 62.064.000.000 F. F. 

Cem1'>i 
Amcr:ka 
Avustuı ;:.'ya 

1 '>38 
651 

l 1 85 + 48 
6~7 + 46 

Japonya 

Ho.anda 

İsviçre 

4.831.000.000 Yen 5.157.000.000 Yen 

870.000.000 Flo. 853.000.000 Flo. . .. 
2.752.000.000 1.F. 2.674.000.000 t. F. 

İnhisar memurlarına 

ikramiye 
& ·~ • ' ·- ' .,. "'---- ....,.ne',,.rde l5U1nuu·ı, ·v -=-- --:r--- _... ")_ 

olduğu gibi bu senede inhisar me
murlarma ikra..ıniye Yerilmc .. i 
tekarrür etti. Ve bunun için elli 
bin lira ayrıldı. Umum müdürlük 
sene içinde çalışan memurların lis
tesini hazırlamaktadır. 

İzmir fuvarı ve ecnebiler 
Ecnebi elcispozanların İzmir arsıu

lusal fuvanna iştiraklerini temin et

mP.k üzere, geçen sene olduğu gibi, 

bu sene de kendileriyle kliring anla~

rrıaları akdetmiş olduğumuz memleket

lf:rden ftl'larda satılmak üzere idhal e
d~cekleri mallar için bir mikda.r serbest 
di)viz verilmesi için fuvar idaresi ala
k:ıddı ıııakamlar ;:ıezdiııdc te~ebbüs!err 

de bulunmaktadır. 

Dil Yazıları 
mesi'' nin önsözünd:;)n şu parçayı 
alalım : 

«Mecmuu sıygai mütedavile, 
«malumdur ki, masdnrclan mehuz 
«Ve müşta:ltır. Ve ahz ve iftihak 
«ve sıygai alırıre nakl ve tahvil 
«için lıer ~ygaya baş/;a ba~ka ta
«rik vaz ve bad - en - nakil mah
«sus alamet tayin olunmu§tur. Afe
«selô. bir hadesin zamanı mazide 
«kıyamından ihbar murat olun
<<dukta hade:si merkuma dal olan 
«masJarı mazi sıygasına nakil lô.
«biit olmakla masdarı mezburdan 
«.maedariyet alameti olan (nun) u 

«hazf ve tai ise (ta) ve dali ise 
« (dal) üzere ipka ederler ve ol 
< (ta) ve (dal) dan her biri mazi

«r.Jİyel alameti addolunur» [1]. 
Görülüyor ki Farsçada geçmiş 

za .,an sıygasının konsonu ( t) ve 
( d) clir ki Türkçenin (gitti, geldi) 
gibi sözlerinde de yine bu konson 
vardır; masdariyet den'len iş sö
zü al Ameli de Farsçada ( n) dir ki 
bir ( ~) .:1"11 değişme ol,uak keli
meyi j imlend;ren ektir ve bu da 

Ş !,ular Müfret 

Fr. lng. 
. 1. 

il. 
111. 

je Sl'İS 
tu es 
il e~t 

1 am 
thou art 
he is 

Görfüüyor ki Fransızca ve İngi
lizcede sıyga ve şahıslar üzerine 
yapılan lasrii, maı;dar denilen 
sözden ~ok ayrıdır. Hele lng"li:z:ce 
de cemi şahısların tasrifi tama
miyle (ermek) a"lından geliyor. 

Yalnız masdar ve emir sıygala
riyle subjonctif present sıygasm
ch ve mürekkep sıygalarda kulla
nılan (be) ni.n etimolojik şekli: 

(1) (2) (3) 
( i~ + ib + iğ ) 

<fo· ki bir hareketin ifadesinden 
ibarettir. 
'·F'' li sözler 

Bu izahlard:m sonra ( b) nin 
(1) ye deği~mesiyle vücuda ge!en 
Gre c, Latin ve Rumen kelimeleri 
ni de kolayca analiz edeb"liriz: 

(1). (2) (3) (4) 
Fio [Gr.l : iğ· 1- if + iğ+ oğ 
Fuo [Lat] : uğ + uf ' uğ -t oğ 
Fui[Lat.].: u~ -f ııf+uı:t+ ıg 
Fi [Rumen]: iğ f-' if + iğ + • 
bü ··!) l:u seride: 

{l) Numaralı olarlar (\!. ' ·ğ) 
şeklinde ?Da köklerdir. Anl:-r ' rı 
'' h3reket'' tir. 

(2) Numaralı olanl r (V. + I) 
şeklinde prens'pal elemC'.n!ardır. 
ana kök anlamını üzer~ne alarak 
temsil ederler. · · 

(3) Numaralı olanlar, süie ve
ya obje gösteren (V. +ğ) lerdir. 

[1] Mütercim Asım: Btirb?TJ.I 
Katı Tercümesi, cilt: 1, sahife: 23. 

Ruam mücadelesi de" am 
ediyor 

Ankara merkezinde martm otuzun
~.ı günü başlryan ruam savaşı intizamla 
devam etmektedir. Şimdiye kadar 930 

at muayeneden geçi.rılmişt.iı . Bn muaye· 
nelerde de geçen ve evvelki sene yapı· 
lan sundajlarm doğru olduğu bir ker0 

re daha teeyyüd etmiş ve Ankara gibi 
inşaat üzere olan bir şehre memleketin 
muhtelif yerleriıı<len hizmet için gelen 
hayvanlar arasmcla gizli ruam vakala
rının ancak yüzde bi.ri geçmediği tesbit 
edilmiştir. 

Haziran birden itibarrn bu mücade

le merkez kaza mmtakasiyle vilayetin 

diğer on kazasına da teşmil edilecektir. 

Haber aldığımıza göre, Trakya mın

takası ruam mücadelesi cephesi de ba

kanlığın ele aldığı birinci mıtakay1 teş

kil etmektedir. Bu mıntakada hastahk 

:-:!h:ıye~ h!r '!'Pne j~inde kamilen imha 
edilmiş olacaktır. 

bizim masdarlarm sonundaki ( h) 
ile bir1e1:r. Bu halde Farsçanın 
( de·ı) ve (ten) ile biten masdar· 
larımn, eski metinlerde gfüülen 
( duk) lu Türk fiil sıygalarınd3.n 
çıktığı kolaylıkla anlaşılır. Bu 
( duk) lu sıygalar, şimdi de mese
la "yapmadık iş, söylemedik söz 
bırakmadı" s:"zünde olduğu gibi 
sıfat makamında kullanılmakta ve 
( d .ğu) şeklinde - sıla sıygası de
nih:n - bir rabıt sıygası halini de 
almaktadır. 

(BuJen) ile (bolmak) arasın
daki fark, Farsça şekilde hareke
t in yalnız vukuu anlatıldığı halde, 
Türkçede bunun şümul ve umu
miy~tinin de gösterilmesinden iba
rettir. 

TOBE 
lngilizcede "olmak" manasına 

gele11 ve yardınıcı fiil olarak ta 

ku lanılan ( to be) nin başındaki 
( to ), İngiliz dilinde iş sözlerinin 
başına gelen ayrı bir önedattır. 
Asıl ''olmc:k" anlamı "bi" diye O• 

kunan "be" dedir. 
Fransızca (etre) gibi İngilizce 

(to be) nin de tasrifi semaidir. 
Örnek olarak iki dildeki bal sıy
galarmı gösterelim: 

Cemi 

Fr. 
nous sommes 
vous ctes 
ils sont 

lııg. 
we arc
you aıe 
they are 

(4) Numaralı olanlar da keli
meyi isimlendiren ve tamamlıyan 
(V. -f ğ) lerdir. 

Demek oluyor ki hütr n bu keli
melerin manaları "hareketin bir 
süje veya objeye taallukunun ifa
desi" nden ibarettir. Bu anlamlar 
(Baden) ve (to be) sözleriyle de 
birleşmektedirler. Yalnız Sanskrit 
kelimesinde fazla olarak bir "te
karrür ve temerküz" manası var
dır. 

Fakat en mütekamili Türkçenin 
( bolmah) sözüdür ki, hareketin 
a!e1ıtlak umumi şamil, yaygın bir 
sahada bir süje veya objeye taal
lukunu göstererek "lıudvs" ve 
''vuku" fiJuini tam bir şekilde an
lat'"'laktadır . 

B·ı 1 el' mede ana kök anlamım 
üzer'ne alara:c tenu'l eden (b) C· 

lemanı da kalkınca kelime bildi
ğimiz (olmak) ol•'-r ki bu da "h:.ı
reltetin en pm~l ve umi sahada 
b;r ü"e v va o .>jeye iaaUukunu 
if .. rl e" ed "r. 

B:.ı analizler, (b) ve (1) eleman
l~riyl::ı lnmılmuş o an Sanskrit, 
Far·, İngiliz, Grek, Lalin, Rumen 
sözlerinin mülekamil Türk keli
meıs;nden l:--u tek~.rniiliin tahakku
kundan d~h3 eski bir zamanda 
Wre~iş 
d"r r21. 

olduğur'•ı P.: •• r.termekte-
1. N. DiLMEN 

f 2] Bıı amı 1;7.İn alt tarafı yarın
ki sayımrzdadır. 
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SON DAKiKA: 

Balkan ... t\ntantı konseyinin 
resmi . tebliği 

Belgrad, 6 (A.A.) - Avala ajansı 

bildiriyor: 

Balkan antantı daimi konseyinin be
tinci toplantısı sonunda aşağıdaki teb
liğ neşredilmiştir: 

"Balkan antantı daimi konseyi, 4 
mayı:;tan 6 mayısa kadar Belgrad'da 
Türkiye dış işleri bakanı ve Balkan an
tantının bugünkü başkanı Ekselans 
Rüştü Aras'ın başkanlığında beş top
lantı yapmıstır. 

Ruznamede yazılı bütün meseleler 
en dost bir zihniyetle münakaşe edilmiş 
ve bunlara, dört memleketin milli men

faatlerinin, Balkanlar emniyetinin ve 
Balkan antantının her zamandan daha 
ziyade sadık kalmak niyetinde bulundu
'ğu umumi sulhun idamesinin gerektir

diği hal suretleri verilmiştir. 

Dört dış işleri bakanının görüşmele
rine mevzu teşkil eden bütün meseleler 
üzerinde, aralarında tam bir anlaşma 

kaydolunmuştur. 

Yunanistan, daimi konsey azalarının 
müttefik memnuniyetini mucib olacak 
bir tarzda, Balkan paktı karşısındaki 

vaziyetini, bu paktı imzalayan devlet
lerle olan yardım bağlılığının fazlalaştı
rrlması istikametine doğru tasrih etmiş

tir. 
Balkan antantının siyaseti bugünkü 

hududların dokunulmaz mahiyetine ve 
emniyete hürmet edilmesine dayanmakta 

olduğundan, daimi konsey, Balkan dev
letlerinin bulundukları Avrupa mınta
kalarında bunların tam tatbikini temin i
çin en muessir tedbirleri dikkate almış-

tır. 

Daimi konsey, Balkan antantının, 

~ahse mevzu milletlerarası büyük mese
leler karı;;ısındaki görüşünü de tasrih 

eylemiştir. 
Daimi konsey. evvela asamblenin 

1936 eyliıl toplantı sırasında Cenevrede 

ve bilahare biraz sonra da Atinada ye
niden toplanmayı kararlaştırmıştır.'' 

--------------------
Balkan antantının vazifesi 
Dış Bakanımız Belgraddan ayrıldı 

Belgrad, 6 (A.A.) -Türkiye dı§ iş

Jeri bakanı ve Balkan antantı başkanı 

doktor Tevfik Rü~tü Aras bugün A

vala ajansı delgesini kabul ederek şun

ları ::.öylemiştir: 

"Balkan antantı konseyinin Belgarad 

daki bu toplantısı en verimli toplantı

lardan biri olmuştur ve bu umumi şart

lar göz önüne getirilirse pek ehcmiyet

li neticelc.r vermi§tir. Bu neticelerin el

de edilmesi hususunda büyük kıralın e

serinin büyiik muakkibi olan kırat na· 

ibi Perens polun yüksek himayesini 

büyük bir minnetle anmağa mecburum. 

Bu hu::.usta zamanımızın en kıymetli 

siyaset adamlarından biri olan ve bu 

hasletini her gün biraz daha ortaya 

çıkaran Yugoslavya başbakanı dostum 

Stayadinoviç'in de kıymetli çalışma bir

liği bizler için çok faydalı olmuştur. 

Gene bu hususta her kısmı mükem· 

mel surette işliyen konferans teşkilatr

nın mükemmelliğini de kaydetmek ıstı· 

rarındayım. 

Küçük Antant 
Belgrad, 6 (A.A.) - Balkan antantı 

konferansı bitmiş olduğundan küçük 

antant konferansı saat 17 de başlıyacak

tır. 

Küçük antant konferansının ruzna

mesinde aşağıdaki meseleler mevcud
dur: 

1. - Avusturynın istiklali ve Avus
turyanın ekonomik ve siyasal sahada 
küçük antantla işbirliği meselesi, 

2. - Küçük antantm diğer devlet

lerle ve ezcümle İtalya. Almanya, Po

lonya, Sovyetler birliği ve Macarbtan 

ile olan münasebetleri, 
3. - Umumiyet itibarile Tuna :n~· 

seleleri. 
Çekoslovakya dış işleri bakanr Ka. 

Belgrad'dan bu akş.arn ayrılacağım 

için Avala ajansının lutfen yardımiyle 

umumiyet üzere asil yugoslav milleti

ne ve daha hususi bir tarzda Yugoslavya 

hükümet merkezinin sempatik ahalisine 

bize gösterdikleri manevi yardımdan 

ve hepimizi ihata ettikleri dostluk his

le.dnden dolayı bütün kalbimle teş::k

kür ediyorum. Bu yardımlar ve bu his

ler bizler için büyük bir enerji kayna

ğı olmuştur. 

Çok ciddi bir zaman içinde yaşadı -

ğımızı tekrara lüzum görmiyorum. Bu 

hal bütün Avrupa vekayiiııin inkişafı

nı çok yakından ve büyük bi.r dikkatle 

takibe bizleri mecbur ettiği gibi balkan 

müttefiklerini ilgilendiren bölgeler

de geçen hadiseler .de aynı dikkati ge

rektirmektedir. Bu hal kar§ısında 
balkan antantı vazifesini tamamiyle i
fadan geri kalmıyacaktır. Bu ict~madan 
sonra biribirimize ka.r~ı bağlılığımıza 

olan itimadım daha ziyade artmıs.trr .. , 
Reis Tevfik Rüştü Aras bu akşam 

9,55 trenile Belgraddan ayrrlmıştrr. 

ne görüşecek ? 
mil Krofta bu sabah Belgrada gelmiştir. 
BB. Stoyadinoviç ve Titülesko ile bir-

likte küçük antant konferansına iştirak 

edecektir. 

Öğrenildiğine göre, Yugoslavya mec

bu~ askerliğin yeniden ihdası hakkrn

daki Avusturya muhtırasından ve A· 

vusturyanın Habsburglarm yeniden tah

ta getirilmesi meselesi karşrsındaki vazi

yetinin sarahatsizliğinden gayri memnun 

bulunmaktadır. Çekoslovakyada gayri 

memnudur ve bu sebepten konferans ne· 

neticesinde Avusturya meseleleri bah

sinde Cekoslovakya ve Yoğus!avya ara

sında daha sıkı bir anlaşma vücuda ge

leceği tahmin edilmektedir. 

Küçiil~ Aııtant ve R·:.Hr••n 

Delegeler, Avrupa me ... , lelerini görü~ec k~e-. • 

Belgrad, 6 (A.A.) - Siyasi mahfil
ler Balkan antantı konferansının uza
trlmasmdan maksad Çekoslovakya dış 
bakanı R. Kroftanın gelmesini bekle
mek oJ :ı .. ..,u bildirmektedirler. Bal-

kan antantr delet~eleri ile küçük antant 

delegeleri arasında Avruoanın umumi 

va7.iyetine dair müşterek güı üşmeler 

yapılacaktır. 

l(üçük Autantııı ilk topl:~nfı~ı 
"~lgrad, 6 ( A .A.) - Avala ajansı 

yur: Küiük antant konferansı bu 

a ın saat 18 de Yugoslavya harıciye 
nn . ıı ı Stoyadinoviçin riyaseti altında 

Romanya ve Çekoslovakya hariciye IJa-

ka•ı •:.rının lştirakiyle bu ... .;, toplantı::;ı

nı yapmıştır. Görüşme s ıat 19.15 e k<ı · 

dar siirmüştür 

Konferans yarın görü~melerinc de

vam edecektir. 

1 DIŞ 
:········ ················································ . . 
~B. l\1enemencioğlu 

Leningrada gitti 
. . . . . . . . Mo!>kovtJ, 6 ( A.A.) - Harbiye 

komiseri B. Voroşilof dün yanında 
Zekai Apaydın olduğu halde Nu

: man Mcnemcncioğlunıı kabul et
: mıştir. 

i Numan Mencmencioğlu bundan 
• sonra Zekai Apaydrnrn kendi şeıe
; !ine verdiği ziyafette bulzınmuş ve 

i:. gece de biiyiik tiyatroda verilen 
müsamereye gitmiştir. 

: Ziyafette Litvinof, Kıestinski, 

: Stomoniatof, Eliava ve komiserlik 
• ve türk elçiliği ileri gelenleri bu
~ /unmuş/ardır. 

~ n. Mt•nt•mt•neioğlu 
i Lenin~rad'da 
! Mo.'ikova. 6 ( A.A.) - Numan 
i Menenıe11cioğlu bugün Leningrada 
i hareket etmiştir. Orada iki gün kal
! drktan sonra tekrar Moskovaya dö
~ necektir. . 
. ························································ 
l(ıral Farul{ l\lısıra 

vardı 
lskenderiye, 6 (A.A.»- Kıral Fa

ruk, karaya çıkmıştır. Limanda bu

lunmakta olan İngiliz harb gemileri, 

selim resmini ifa etmişlerdir. 

Kıral, alay ile şehri dolaştıktan 
sonra Kahireye gitmek üzere trene 

binmiştir. 

Kahire, 6 (A.A.) _ Kıral Faruk, 

halkın alkışları arasında buraya gel

miştir. 

Amerika da 
Cumur reisliği seçimi 

başladı 

Vaşington, 6 (A.A.) - Kaliforniya

da yapılan ilk seçimde B. Ruzvelt 4.982 

rey kazanmıştrr. İki rakibi, 681 ve 437 

rey almışlardır. 

Cumur reisliği namzedliğinde B. 

Rttzveltin cumuriyetçi rakibi olan ce

mıbi Dakota valisi B. Landon, 9.362 rey 

ile başta gelmektedir. 

B. Borah ise 8.153 rey almıştır. 

ı·--· .. ·····--"·-··-·---·----·-
1 İngiltere 

. .illetler Cemi~rcti 1 

iciu bir reform 
J 

hazırlıvoı 
• 

• • 
proıesı 

Londra. 6 (A.A.)- Siyasi mah
filler, Millet/er Cemiyetinin habeş 
meselesinde uğramış olduğu mu
vafakiyetsi:tlik dolayisiyle, • lngil-

' 

tere Hükümetinin bu cemiyette bir 
reform yapıJmascm i.stiyeceği <lıi
.şüncesinde bulunma~_tadrr/ar. 

l
i Öğrenildiğine gore bu reform, 

şu noktalarr derpiş edecektir: 
J ı - Ver.ı;ay andJa.5m:ısımn Millet-

ler Cemiyeti an/aşmasından ay-

rr/ması. 
2 _ Kar.51Jcklr yardım teahhüd-

1 

Ieri bölgelere hasredilecektir. Dün
ya, bir takım bölgelere ayrrfa.cak
tır. Her bölgede bulunan devletler, 

1 
Jıemen kaqrlıklı yardımda bulun
ımığa mecbur o/acakl~rdır. 

j Aym sıyasi mahfıller böyle bir 
i rdormun lngiltereye garb Avru
! pasına karŞI te:ı.hhüdlerini tah· 
i c/id edebilmek imUnrm bahşedece
: ği diişiince:;ini ileri sürmektedir-

' ]er. ı İngiltere Hükümeti, habeş işi 

1 halledilir edilmez bu meseleyi dik
i kat ve ihtimamla tetkik etmek dü
j şiincesindedirler. 
1 ...... -. .................. - .. -4 il ................ __ .... ........._, 

.. 

HABERLER· 
Seçimin neticelerinden sonra ,, 

--
Frangın. derhal düşürülmesi ve 
finansal tedbirler alınması isteniyor~ 

Londra, 6 (A.A.) - Finans mahfille
ri Fransa'mn içinde bulunduğu ekono
mik buhranın halli için biricik çarenin 
frank kıymetinin indirilmesi olduğu • 
nun ergeç anlaşılacağını söylemekte • 
dir. 

Bununla beraber aynı mahfiller, ya
kında kuı ulacak olan fransız kabinesi
nin frank kıymetinin indirilmesi müm
kün olduğu kadar uzun müddet geri bı
rakmak için elinden gelen her türlü 

tedbire müracaat edeceği zannında bu
lunmaktadırlar. Bu mahfiller, evvela 
fransız iskonto fiatını yükseltmekle işe 
başlıyacaklarınr ve sonra yabancı dö -
vizleri üzerinde yapılan muameleleri 
koP.t:c!c. ldbi tutacaklarını ve fakat 
imkan müsait oldukça frank kıymeti

nin indirilmesine muadil olacak olan 

altın üzerine ambargo konulmasının 

önüne geçeceklerini söylemektedirler. 
Aynı mahfiller, bu tedbirleri ten -

kid etmekte ve Fransanm ekonomik 
müşküllerini halletmek için biricik ça
renin frank kıymetinin indirilmesinin 
açıkça ve s:.iratle karar altına alınma -
sı olduğunu söylemektedirler. 

Bu mahfiller, altın blokuna girmiş 
olan memleketlerde dövizlerin kıymeti 
indirilmesi üzerine halkın İngiliz lira -

sına ve dolara bozgunculuk mahiyetin' 
alacak bir hücumda bulunmasının önü-' 
ne geçmek için muhtelif memleketler 
hazinelerinin şimdiye kadar lazım ge • 
len tedbirleri almış olmaları İcab eder_ 
di. 

Ticari mahfiller ise tamtersi altın. 

dövizlerinin kıymetleri indirildiği tak· 

dirde beynelmilel mahsullerin ingiliıı; 

piyasalarına karşı tehlikeli bir rekabete 
girişmelerinden endişe etmektedirler. 

KABİNENİN DÜNKÜ 
TOPLANTISI 

:l;;:;!' f\ < A.A.) - Dün öğleden son

ra Elize saraymd<ı Y•inlan bakanlaC' 
meclisi toplantısından sonra maliyd 

nazırı B. Regnier. gazetecilere Frans~ 
bankasının ihtiyat akçesinin vaziyeti 

karşılamağa kafi gelecek mikdarda oll 
duğunu ve altının memleket dı~ına çıkj 
masına mani olmak için hiç bir fevkala
de tedbire müracaat edilmemi~ olduğu! 
nu söylemistir. ! 

Bakanla.r, y eni meclis toplanıncay~ 
yani haziran avrnın ilk günlerine ka

rlar mevkilerinde kalmağa karar vermiş
lerdir. I 

Halkçı cep]1e neler yapca (? 
Paris, 6 ( A.A.) - Gazeteler, Saro 

kabinesinin ana kanunun hükümlerine 
göre l haziran tarihine ka<.lar iktidaı 

mevkiinde kalmak kararından dolayı 

hiç de hayret göstermemektedirler. 
Pöti Pariziyen, diyor ki: 

"Kanunu esaside hiç de açıklık yok

tur. Fakat teamüller, kanun kuvvetini 
taşırlar. 

Esasen sosyalist partisi, kongresinin 
önümüzdeki toplantı tarihini 30 mayıs 
olarak tesbit etmiştir .. , 

Ekselsiyor gazetesinden: 

"Yeni kabine, milli müdafaa mesele
sini bahis mevzuu etmiyecek ve miida

faa tahsisatını indirmiyecektir, yalnız 

gelecekte memleketin askeri cihazını 

baştanbaşa değiştirmeği derpiş edecektir. 

Aynı gazete, diyor ki: 
"Önümüzdeki büdce tanzimi sıra

sında vergilerin tahsiliyle ilgili refor
mun yapılmasına başlanılacaktır. Vergi 
tahsiliyle ilgili olan kanunlar. sadeleş. 
tirilecektir. Finans sahasında her han
gi bir panik çıkmasının öniine geçmek 
için şiddetli tedbirler alınacaktır .. , 

Övr gazetesi, diyor ki: 
"Halkçılar cephesi iktidar mevkiine 1 

gelir gelmez yaprlacak ilk işleri tesbit 
etmek için sosyalist kongresinin top
lanması beklenilmiyecektir. Komünist

ler ,siyaset adamlarının, gazetelerin va

ridat membaları ne olduğu hrıkkmda bir 
anket yanılması, birliklerin il~a edilme

si, büyiik servetlere hususi resimler ko

nulnıasr, frnnrrın miichfaası ve Fransa 
han 1·:\sımn t" 1 " ''ı Pihi ha,.ı sembolik 

h :ı ~"'•etlerd: bulunulmasınr istemekte
dirler ... 

f Humanite gazetesinden: 

"İntihabat esnasında altının harice 
çıkmasının önüne geçememiş olan B. 
Regnier, şimdi intihabat olup bittikten 
sonra finans sahasında alınması liizım 

gelen fevkalade hiç bir tedbir olmadr

ğın r ve her şeyin yolunda olduğunu söy. 
lüy()r.,, 

Figaro gazetsei diyor ki: 
Halkçı cephenin muvaffakiyeti, ge

lecek kabi"he seansı ile anlaşmazlık ha
line girdiği takdirde, tehlikeye dü!le

cektir. O zaman ana kanuna uy~un ol
mavan bir devre acılmış olacak ve meş
ı utiyet ortadan 1 • .,11(,,c:ıktır. 

• * .. 
Paris, 6 (A.A.) - Sabah gazete

' leri bilhassa iç siyaset ve para mese-
lesiyle uğra,maktadır. 

S:>syalist Pol For, Pöti Parizyendc 
yazdığı bir yazrda sosyalistlerin halkçılar 
cephesinin diğer partileriyle birlikte 
veya gerekirse yalnız başına hükümet 

mesuliyetini Üzerine alacağını bildir
mektedir. 

Leon Blum, Populerde para mese

lesini tetkik ederek halkçılar cephe· 
sinin bir finans paniğine kar~ı oldu
ğunu yazmaktadır. 

Övr gazetesi de, son günler için
de Fransadan dışarıya çrkAn altın 
mikdarını bir buçuk milyar frank tah
min etme)<tedir. 

Gazetelerin neşriyat•ndan umumi 

oll\rak anla~!ldıe-rna göre, hnlkçılar 
cephe!!:l"İn Fran:;a bıınl< '\'ö"na i~im:-ctı 

yoktur. Ve bu cen'ıe fr:-nc-ı tutmaya 
azmetmi~ bulunmaktadır. 

Filistiı11!ene karışacalf mı? 
'- _. ...> 

Milli Arub l\fcelisi dün toıllandı 
Kudüs, 6 (A.A.) - Yüce kom:ser 

dün mi!li arap mecliiini toplıyare), a

rap isteklerini Londra:va bildirmi11 ol
duğunu söylemiş ve şu sözleri ilave 

etmiştir: 

''- Sizi burada toplanmaya t;"~ır
dım, çünkü vaziyet kötülüğe gidiyor. 
Tahriki.tçılara karşı kanuni bütün 
tedbirlere müracaat edeceğim, Tah

rikiltçıların arkalarından gitm!yece
ğinizi söylemenizi İsterim. Size büti.in 

mitingleri, bütün toplantıları yasak 
ediyorum .. , 

Konferansın sonund:'l umumi gı·ev 
yapılması icin te,viklerde bulunan iki 

tl\hrikatçı tevkif edilmiştir. Dün bü
tün gün bir galeyan vardı. Umumi 
gerginlik artmak istidadındadır. 

Trr '- Hava .{uı·n ı .. ı 

Baş i:anlığından: 
Genel Merkez Kurulu 9 may-s 

936 cumartesi günü saat (15) c!e 
altı aylık toplantısını y;ıp:ca -ı 1-

d:m !wrnl üyelerioin k··• ·-, r r
kez kura~mda bulunnın:\lrı ı .J. 

olunur. 



SAYFA4 

~flillet er Cemiy ~ti .. 
lionseyinin geleeeli 

toplantısı 
Jurnal dö Mosku gazetesi, Milletler 

C:emiyeti konseyinin önümüzdeki top· 
lantısına ayırdığı başmakalesinde di
yor ki: 

"Hayat, Milletler Cemiyeti görüş

melerinden daha çabuk yürüyor. Kon
v.:yitı ruznamesine konulmuş olan me· 
selelerden biri daha şimdiden mayıs 

ruznamesinden geri alınmış gibidir. Ne
güs, herhalde İtalyaya karşı savaşı bı
rakmaya karar vererek Habeşistandan 

kaçmıştır. Millet1er Cemiyeti kurumu 
ideal olsaydı, yalmz İtalyaya k:ıtşı sa. 
va!}a devam değil, bu savaşın <luyulur 
surette kuvvetlendirilmesini de a"ıl 

kabul edebilirdi. Bununla beraber, Mil

letler Cemiyetini idare eden azalar a
rasında halen hüküm süren kargaşalık 
dolayısiyle konseyin de habeş şefinin 

girdiği yola gireceği ve savaştan vaz 
geçeceği sanılabilir. İtalyan - Habeş 
anlaşmazlığının tasfiyesi, konseyin va· 
zifesini bir tek büyük meseleye inhisar 

ettiriyor: Orta Avrupa'yı, üzerine doğ
ru yürüyen tehlikeye karşı müdafaa. .. 
sembolü lokarnonun bozulması olan bü· 
yük mesele konseyin ruznamesinde var
dır. Bahis mevzuu olan iş. habeş akı· 

betinin birçok Avrupa devletlerinin de 
uğramasına nasıl engel olmak lazım ge 

leceğidir. 

Milletler Cemiyeti yeni bir bozgu· 
na uğramıştu. Fakat bu bozgun, cemi-

yet bundan icab eden dersi almasını 

bilirse, kendisine gelecek zafer ve ba· 
şanlar için bir hareket noktası olabilir. 

Milletler Cemiyeti teahhüdlerini 
tutmamış ve Çin'in ve Habeşistanın mü· 
dafaasını temin etmemiştir. Şimdi, yeni 
bir taarruz halinde, kendi müdafaasının 
lüzumu veçhile olmasına hazırlanmalı

dır. 

Himaye tedbirleri evelden tesbit ve 
hazırlandığı ve bunların kati ve kafi 
olduğuna tam kanaat olduğu takdirde, 
üçüncü taarruz §ıkkının vuku bulması 
ihtimali vardır. 

Musolini'nin zaferi, açıktır ki bütün 
milletler cemiyeti ve kollektif emniyet 
prensipi muarızlarının ıaferidir. Bun. 
lar, daha şimdiden Milletler Cemiyeti· 
nin iflas ettiğini, biç bir şeye yarama 
dığını, ve faydasız olduğunu haykırı· 

yo.ı.lar. Bize gelince, biz, 0 Milletler Ce 
miyeti hiç bir şeye nafi değil midir? 
pekala, onu bir şeye nafi hale getire. 
lim." diyoruz ve o zaman o yalnız nafi 
değil aynı zamanda elzem de olacaktır. 

Milletler Cemiyeti paktı, zecri ted
birleıin ne gibi hallerde mütearrıza kar· 
§ı tatbik edileceğini, kimin bunları tat. 
bikle mükellef olduğunu, taarruzun 

nasıl tesbit edileceğini. tedbirlerin ne 
zaman meriyete gireceğini ve bunların 
tatbikindeki mecburiyeti sarih olarak 
bildirmemektedir. Bu meseleye bir sa

rahat ve vuzuh vermek için yapılan te
~ebbüsler, bazı hallerde kendi iştirakle· 
ri hususunda kaydı ihtiraziler düşünen 
••elestikiyet'' amatörlerinin mukaveme
tine uğramıştır. 

Milletler \..emıyc:dnia -;-: p:l."1::::~ 

şimdiki iflası, henüz kollektif emniye· 
tin iflası değildir, zira bu emniyet şim· 

ULUS 

ancı gaze 
l 

arımızJ 
-------

AKDENİZ HEGEMONYASI 
.ıtosu reisi ve büyük fa

şısc •. • .. ~- ,, A azasından Luigi 'Federzoni 
Nevyorkta çıkan Forefgn Affairs'de ya
zıyor: 

Akdeniz meselesi, milletlerarası bü· -yük bir dava mevzuu olarak, üç asra 
yakın bir zamandan beri mevcuddur. İlk 
ve ortaçağlarda bir Akdeniz meselesi 
mevzubahs olamazdı, çünkü esasen or· 
tada A kdenizden başka deniz yoktu. 

Onlarca asn müddetle Akdeniz ade
ta dünya demekti. Fakat bir zaman gel
di ki büyük keşifler bu eski coğrafi ~er
çeveyi kırddar ve dünya hayatxnın mih
verini değiştirdiler. Maceracı ve öncü 
çeteler dünyanın dört bucağına yayıl
dılar ve iki Amerikaya doğru yollandı· 
tar. O gündenberi Avrupa. Asyanın o 
zamana kadar aşılmaz görünen sedleri· 
ne saldırmaya başladı. 

İmdi, Asyaya doğru en kısa yol Ak· 
denizden geçer. O devirde pek az po
li tl'<a adamı, yeni başlıyan tarihi dev• 
rı-n:ıı h~~;ı.-r m~lıivenni anlrvabildi ve 

diye kadar mevcut değildi ve bunu şim
di ihdas etmek llıımdır. Aşikardır ki, 
İtalyaya tatbik edildiği şekilde zecri 
tedbirlerle, Milletler Cemiyeti azasının 
istiklalini, bilhassa Habeşistan gibi coğ. 
rafi maniaları olmıyan Avrupa küçük 
devletleri mevzuu bahsolduğu vakit, 
müdafaa imkanı yoktur. Bu kabil hal
lerde ekonomik zecri tedbirler ve boy
kotajı, bütün aza için mecburi olmak 
şartiyle, tam manasiyle tatbik etmek 
lazımdır. Fakat, bu tedbirlerde ekseri· 
ya yalnız başına taarruz kurbanını kur
taramaz, müvazi olarak süel tedbirlere 
de müracaat edilmek lazımdır. 

Süel tedbirler bütün aza için mecbu

ri olamaz ve bu takdirde mmtaka pakt

ları yardıma koşacaklardır. İşte Millet

ler Cemiyetinin taarruza mani olabile
cek ve mütearrızı cezalandırabilecek bir 
vasrta haline gelebilmesi için yapılma
sı icab eden tensikatın veçhesi bodur. 

Lokarno muahedesinin ihlali üzeri
ne yapılacak müzakereler, konsey aza
sının bu hakikati kollektif emniyetin 

yegane yolun takibe amade olup olma
dıklarını göstermek imkanını verecek· 
tir. Bunun için. daha gelecek toplantı· 
da Milletler Cemiyetinin tensiki mese· 
lesini derhal müzakereye lüzum yoktur. 
Yakın biristikbal, Milletler Cemiyeti 

idarecileri olan develtlerin. barışı bir 
Avrupa felaketinin önüne geçilmesi 
için müessir çare olarak telakki eden 
diğer devletlerle birliktf tetkikata mı 
yoksa yine eskisi gibi sual, cevab oyu_ 

nu oynamaya ve mütearnzJa muhtıra· 

lar teati etmeye mi amade olduklarını 

güsterecektir. 

Eskisi gibi devama amade oldukla
rı takdirde, bütün me!:eleler ve ezcüm· 
le Avusturya'nın istiklali meselesi de 
hab~~ ::nc~e!esi !iin halen mevzuu bahs· 
olduğu gibi ruznameden çıkarılabilecek 
<fomektir. 

ihtimal ki içlerinde bu hususta şuurlu 
bir hareket programı tasarlamaya muk
tedir bir tek kişi bile yoktu. 

Ferdler gibi, milletleri de, umulma.. 
dık gayelere doğru sevkeden ekseriya 
mantıktan ziyade insiyaktır. Çok kud· 
retli İspanyanın genç rakibi İngiltere, 
onun hegemonyasını kırmak için, raki· 
bini uzviyetinin merkezinde yani Ak· 
denizde vurmak icab ettiğini erkenden 
hissetti. Bundan böyle elinden asla çı
karamıyacağı Cibraltar'rn zaptiyle. İn
giltere, ınilletlerarasr cereyanlarla bil· 
yük yolu ve milletler arasında en va
him ihtilafların ocağı olmaya namzed 
bu kapalı deniz üzerinde üstünlüğü 
fethttmiş oldu. 

İngilterenin Akdenizdeki faaliyeti 
ni başlıca dört devreye bölmek kabildir: 

1) Başka devletlerin elinde bulunan 
hegemonyanın yıkılması, 

2) Yeni hegemonyaların teşekkülü.. 
ne mani olmak için faaliyet, 

3) Akdeniz yolu bahri üs olmak Ü· 

zere bir müstemleke imparatorluğunun 
yaratılması, 

4) İmparatorluğun hakim' vaziyeti
nin sağlamlaştırılması. 

İlk devre esnasında, İngiltere, sade
ce, Okyanustaki raki:bleri olan Fransa 
ile İspanyayı vurmak ve onları kendi 
sahalarında mağlfıb etmek için Akdeni· 
ze döndü. Bu münasebetle hatırlatalım 
ki, Utrecht andlaşm.ası, Avrupa muva
zenesini kendi!iine Akdenizde üstünlü· 
ğü vermek ve bu suretle İspanya ile 
Fransayı Atlas Okyanusunda taciz et
mesini mümkün kılmakla, tngilterenin 
lehine olarak tadil etti 

İkinci devre esnasında İngiltere, 
yalnız Akdenizde kendi mevkiini değil, 
fakat Asyada teşekkül etmekte olan 
imparatorluğunu tehdid edebilecek her 
türlü muhalif teşebbüsleri önlemeye ça. 
hştr. 

Mücadele, ilk önce, Napolyonun 
şarktaki hırslarına, sonra da Restaura
tion'un Afrika politikasına tevcih e
dildi. Bonapart, Mısır seferiyle Asya· 
ya doğru sokulmak ve doğmakta olan 

lngiliz imparatorluğunun kalbi Hindis
tana büyük bir darbe indirmek istemiş
ti. İşte bu andan itibaren. Hindistan ve 
Akdeniz, ingiliz sıyasasmda biribirin
den ayrılmaz iki unsur haline gelmiştir. 

Daha sonralan onuncu Şarl, Cezayir 
seferine karar vererek Franııanın Ak· 
deniz sryasasrnı diriltmeye teşebbüs et. 
ti; fakat · hiç şüphesiz İngiltereden hi· 
maye gören 1930 ihtilali, teşebbüsü güç
leştirdi ve uzattı. 

Akdeniz'de üstünlil'"k hususunda İn· 
giltere ile Fransa arasındaki bazen u

yuklayan, bazen açıklanan ihtilaf 1899 
ve 1904 anlaşmaları neticesinde ancak 
1900 sıralarında yatıştı. 

Rusyanın, İstanbul ve Boğazları he
def tutan, "Akdenizle:fttlesine" karşı 
tngiiterenin açtığı mücadele daha kati, : 
daha şiddetli oldu. İngiltere bu tehli- l 

keyi önlemek için, Kınm barbına giriş-

ti. Ve bu ikinci devrenin neticesi, İn
gib~=-~~!~ "...k~~J,,,a~ M.::at1-2y1~ eline 
yeni bir üs geçirmesi, Çarın donanma
ama boğazların kapanması, İyomjen a· 
dalarının işgali ve Yunanistana veril
mesi c.Jdu. 

Biı·fük harbın sonuna kadar devam 
eden üçüncü devre, osmanlı imparator
luğunuıı tereddisini ve Süveyş kanalı
nın açılmasını gördü. Bu devre esna· 
•ında lngilten., müstemleke planlarını, 
bütün Akdeniz - Şapdenizi _ Hindde· 
nizi bolgesini içine alacak kadar ge
nişletti. Mısır, Kap • Kahire ve Port· 
Said - Hindistan • Malezya yollarının 
anahtarı haline geldiği için, İngiltere, 
Akdrniri. her zamandan ziyade bütün 
müstemleke imparatorluğunun sıyasal 

ve stratejik mihveri yaptı. 

Fa}oda zamanmda, Fransa ile reka· 
bet bir an tekrar alevlenmek tehlikesi
ni gösterdi. fakat Almanyaıun doğan 

emperyalizmi karşısında, İngiltere, Fas
tan vaz geçerek, Fransa ile anlaştı ve 
buna mukabil de komşusunun Mısxrla 

alakadar olmamasını temin etti. 

Bu, alman genişlemesini boğmaya 

ve bu suretle imparatorluk yolu için be
liren tehlikeyi önlemeye matuf anlaş· 
manın başlangıcı oldu. 

1918 den sonra, yakın şarkta, tngil· 

terenin bütün faaliyeti, vaziyetini sağ

lamlaştırmaya matuf oldu. Bu safha ile 

şimdi de devam eden dördüncü devre

ye geliyoruz. Bu devreyi büyük impa
ratorluk strüktürü için lüzumlu Akde. 
niı üslerinin muhafazası için İngiltere
nin yaptığı gayret hususunda üç unsur 
karakterize etmi~tir. 

Bu üç unsur şunlardır! Mıırr milli· 
yetçiliği, kuvvetli bir Türkiye, ve fa. 
şist İtalyanın yükselişi. 

lngilterenin ne sebebten Mısırda 
kalmak istediği malfundur: Süveyş ka· 
nalını kontrol efxI?.ek ve Sudana giril· 

mesine mani olmak. 

Kemalist Türkiyenin kudretini kar
şılamak için, İngiltere arab devletleri
ni yarattı; fakat bütün bu bölgede in.. 
giliz politikası o kadar suplesle hareket 
etmeye mecburdur ki. ekseriya tezad· 
h görünmeye mahkfundur. 

Fakat, İngiltereyi Akdenizde endi
şeye düşüren en ebemiyetli unsur fa. 
şist İtalyanın mevcudiyetidir. 

Akdenizde Henüz bir fransız sonra 
bir rus ve nihayet bir alman tehlikesi 
mevcud olduğu zamanlarda, İngiltere, 
İtalyadan, bir istinad noktası gibi isti· 
fade etmişti. 

Fakat bugün bu tehlikeler mevcud 
olmadığı için. İngiliz idare adamları, İ· 
talya ile bir dostça elbirliği lüzumunun 
mevcud olmadığ1 neticesine varmışlar
dır. 

Bugün İngiltere tarafmdan, diğer 

devletlerin hareket üsleri ve askeri yar
dımlariyle ortaya konulmak istenen 
daha geniş yeni sistem, lngilterenin, 
7 sonkanun 1935 de imzalanmış olan 
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Habeş is tanın 
alın yazısı 

Noye Zürheı: Saytung gazetesi yu• 
kardaki ba~lık altında yazdığı bir ya• 
zrda diyor ki: 

Habeşistarun samimi dostları daha 
harb başlamadan, Süleymandan kalma 
devletleri tehdit eden en büyük tehlike
nin, kendi kuvvet ve kabiliyetini had
siz bir ölçüde büyük görmek olduğunu 
~öylemişlerdi. 

He!e Negüs'iin kendilerine kulak as. 
tığı bir sürü yabancı müşavirler de bu 
hayalin geniş bir şekil almasında ma
alesef büyük payları vardır. Belki de 
bunu iyi bir niyet taşıyarak yapmışlar
dır. 

İngilterede pek az bir istisna ile 
birçok sömürge müşavirleri, İtalyanla
rın sekiz dokuz ay süren kısa bir mü· 
cadeleden sonra Habeşistanın boyun 
eğmesi demek olan, askeri meseleyi 
halledeciğini düşünmemişlerdi. 

İyi bir organizasyonla modern tek

niğin hadsiz hesabsız imkanları karşı

sında arazinin arızalı oluşundaki güç

lükler, sonsuz bir ölçüde büyük göste-, 

rildi. İklim ve sıhi şartlar da umuldu· 

ğu gioi çıimıaciı. .Ham itaiyeüti;.:r ::f..~ 

şimali Habeşistandaki ordunun su ihti

yaçlarını Masa.ua limanındaki essülha·. 

rekeden temin etmek zorunda kalacak· 
Jannı düşünüyorlardı. Fakat çok geç
meden memleket içinde kafi derecede 
su bulunduğu anla§ıldL 

Adisababa'da, "genel sıtma" nın bü· 
yük bir rol oynıyacağı hesaba katılı

yordu. Lakin hakikatte, tarafsız müşa· 
bitlerin söylediklerine göre, Habeşista• ' 

nın yüksek yayla havası italyanlara 
çok iyi yaramıştır. 

Ancak, Adisababa ve Londrada yat)t• 
lan başka bir hesab yanlışı çok kötü •·ı 

kıbetlere vesile oldu. Daha önceden bi· 
linen realıteler objektif olarak göz c;..' 
nünde tutulmuş olsaydı, bu yanlışın ö-

1 

nüne geçilebilirdi. 1 
Bu da, bugünkü vüsat ve şekli eski 

bir ananenitl mirası değil, ikinci Me .. 
nelik gibi enerjik ve zeki bir fatihin' 
eseri olduğunu, kendisinden sonra ge• 
lenin ise bu eseri ancak zorla bir arada 
tuttuğunu görememeleri, ve Hbeşis· 

tandaki politika insicamına haddinden 
fazla değer vermiş olmalarıdır. l 

Nöbetçi Eczaneler 
1 mayıstan itibaren iki aylık 

gece eczaneler nöbet cetveli ıu· 
dur: · 

Pazar Ege Eczanesi 
Pazartesi Sebat, Y eni§ehir ,, 
Sah latanbul ,, 
Çarpın ha Merkez ,, 
Per§elllbe Ankara ,, 
Cuma Yeni ,, 
Cumartesi Halk ,, 

Roma uzlaşmalarına karşı kayıtsızlığı. 
nı ispat eder. Ve İtalyanrn Habeşistan· 
daki isteklerine karşı İngilterenin açık 

muhalefeti, her şeyden önce, türlü AIC· 
deniz meşguliyetleri dolayısiyle hare• 
kete gelen bir müdafaa refleksinden 
ileri gelmektedir. 

Tefrika: No: 82 lamadıkları bu hali, garbın politik boyundu- tarzda hareket edildi. ~mparatorluk zama
nında, Türkler, ekonomik işleri yabancılara 
ve Hıristiyan azlıklara bırakmışlardı. Kendi
lerinin, bu hususta, ne tecrübeleri ne de tra
disyonları vardı. Halbuki şimdi, kovulup 
çıkartılan Rumlar ve Ermenilerle yabancı
lardan kalan ekonomi işlerini adeta bir gün 
içinde öğrenmek lazım geliyordu. Çünkü 
Avrupalı yabancılar, sade Türkler kendile
rini karıştırmadıkları için değil, kendileri de 
karışmak istemedikleri için ekonomik işler
den ellerini çekmişlerdi. (1). 

şaşırmalar kaydetmiş olması tabii görülür. 

l 
ruğundan kendi gücü ile kurtulmuş olan cu-

A N K A R A 
1 

muriyet bir hamlede ortadan kaldırdı. Bu-.,_ .. rı: rum yerine bir milli ekonomi politikası ika-
~·~~..... ·- • 'Je edildi. Türkiyede artık bütün ekonomik 

Yazan: Norvert von BlSCHOFF çalışmalar, memleketin bütün servet kay-
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE naklarmı i~letmek suretile organik bir milli 

------·------ ekol'lominin emrine verildi. 
~.iıan ticareti, Türkiyenin arpa, tütün ve 

cenub meyvaları gibi başlıca pazar mahsul
lerini eline geçirdi. Fakat bütün karlar, köy
lünün boş kesesine değil yabancı bazirgan
larm cebine aktı. Ve yeni münakalat vasıta
larından istifade ene!! ,.,,mtakalardak~ zira
atin entansifleşmesine mukabil, daha sapa o
lan yerler sonsuz ve korkunç b1t' ihmale bı
rakılmı~. A vrupadan idhal olunan mamuJ 
maddeler önnüde yerli end'.:strinin bir cok 
.zengin şubeleri tam bir ölüme mahkum edil
miştir. Bu sırada, yabancılar zen~in olmu~, 
Padişah, saolam gümrük geliri buJmus., Ana
doludaki nü~usun ise a~zına üstünkörü bir 
modern konfor'un bir parma1t balı caJmarak, 
kendisi, m<ıcldi ve manevi bir sefaletin dort
yolağzmda bırakılmıştır. 

Meşrutiyet lıükümetlerinin de değiştir -
rneğe çahştıklan, fakat bir türlü muvaffak o-

Cumurivet bu rnuaz.ıam ic;e başlarken, iki 
başlıca şarttan mahrumdu: Bu i~e katılmaya 
isteldi sermaye ile bu in~a işini gerçeğe çevi
recek ka+:ır tecrübe sahibi elemandan. 

Eski Türk ekonomisi, sermaye ihtiyaçla
rım dırnrdan temin ediyordu. Böyle bir ş:eye 
ba§1angıçta imkan olamazdı, çünkü yeni re
jimin sermayedar devletlerle arası iyi de~il
aı. Yen~ ı~cj;rni:ı~ çcfleri. yab"ncı piyasalar 
nanrmda kredisizdi. Yabancı !~~n~atarvalar
la borsa muhitierinde, cumuriyetin ilerisi 
karanlık gö~teriJiycrdu. 

Beride, Türkiye hükümet ini:t kendisi de, 
bu kredi yasa~mı parcalanıak icin hiç bir de
nemeye g-irmiyord1l. Yeni ve daha kork110ç 
bır t~biiyet aıtına girmekten korkuyor ve bü
tün insa davas1m memle'tette mevcud olan 
imkanlarla ba~armak iı:;tiy ordu. 

İnsan malzemesi bakımından da, aynı 

Eğer yeni Türk ekonomisini yaratmak 
tecrübelerinin, düyadaki ekonomik yapının 
sarsmtılara u~radığı ve yepyeni bir düzene 
doğru gittiği bir devreye rastlaması göz ö
nünde bulundurulur ve bu yüzden memle
ketler arasındaki eski bağların koptuğu ve 
bütün devletlerin muazzam ekonomi dava
ları ile karşılaştığı hatırlanırsa, Türk eko
nomisinin de, başlangıçta, bazı hatalar ve 

(1) Bischoff, burada, iddiasrnr fazla ileri götü
rüyor. Çünkü ne azlcklarrmız ne de Avrupalılar, e
k onomik işlerden ellerini çekmemişlerdir ve bugün 
da/Ji dış ticaretimizin en büyük bölümü, bu unsur~ 
Jarın elinde bulunmaktadır. - B.B. 

Asıl şaşırtıcı olan nokta, bu ilk sendele· 
melerden hemen on yıl kadar sonra, Türk e
konomisinin kendisine sadece açık bir rota 
çizmiş olmakla kalmıyarak, büyük başarıla
rı kucaklamış olmasıdır. 

Şüphesiz, Türkiyenin daha ziyade ipti .. 
dai bir ekonomi bünyesine ve bir de krize da
yanıklı birkaç ihracat maddesine malik bu· 
lunması, ona, garbın yüzlerce çarkı biribirine 
girmiş olan fazla mütekamil kredi ve ekono
mi cihazına nazaran daha elverişli bir vazi
yet temin etmiştir. Kriz, Türk ekonomisine 
hücum edecek noktaları pek o kadar bula
mamıştır. Fakat bu sade ve sağlam ekono
mik bünyede bir çok yeni ve sağlam başarı· 
ların elde edilmesini, Türkiye, en çok şefle., 
rinin ortaya koymuş olduğu birkaç sado 
prensipe borçludur. 

Bu prensiplerden bir tanesi, kısmen isti· 
yerek kısmen de mecbur kalarak, mi1tctler· 
arası kredi hareketleri ağma girmemek ka
rarıdır. Bu kredi hareketleri dünyanm her 
tarafında çılgıncasına inkişaf halinde iken. 
Türkiyenin bu kararı, birçok tenkidlere u<T~ o, 

ranuştır. {Sonu var), i 
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Adisababa dii~tü.kten sonra: 

B. Musolini. bir inoiliz gazetecisiııe 
zaferin ltalyayı tat "1ıi1ı ettiğini söyledi 

( Baıı 1. inci •aylada) 

karar vermeden evvel Adisababa'daki 
)cararsızlığın aydınlanmasını beklemek 
lıiımndır. Dıı bakam mcaeleyi tetkik et-
9tktedir. 

' Adisababa'daki amerikan elçiliğinin 
bhrib edilmemi§ olduğu ve yeniden il
pl olunduğu hakkında amerikan kon
aolosundan telgraf gelmesi üzerine bu· 
rada rahat bir nefes alınmıştır. 

İtalyada bayram 
Roma, 6 (A.A.) - Kıral ve Musoli

ni mareşal Badoglio'ya ve Adisababa'ya 
giren muzaffer krtaata tebrik telgrafları 
çekmişlerdir. 

Musolini'nin emri ile bütün İtalya 
Uç gün müddetle donatılacaktır. 

Fransızlara göre 
t Paria, 6 (A.A.) Franaanm babeı me
&t)esinde bundan aonra tutacağı yo. bak-

• k.nda dıt bakallhk m:tbfillerinde söyle· 
nildiğine ıöre, mezkQr mahfIDer 'Moaoli
ni'nin "Habepatan italyandır ve ital
yan kalacaktır." cilmlesine heyecan için
'de bulunan bir halka karp zafer scrbot· 
lJfu ile sarfedilmit bir s5z olarak babl

maktadır. 'Eler İtalya habeıiıtam illıak 
eder ve bunu bir sömilrge haline koyar
aa, bu bal tar%1DI ne ingilia hilldlmcti. ne 
framız hülrlimeti ne c!e Mmetıer Cemi
yeti kabul etmeyecektir. Londrada ol
"duğu &ibi Pariste de öyte zannediliyor
lr:i, italyanm lıabepatao ile ppac:ağı an
latma ingiltere ile Irak arasındaki mii-
9'1Scbete bemer ymıi ırak'm llilletlerCe • 
miydi az._ olablJmek ,_....dayanır 
mhatebet kuncaktlr· H•b eı'attn da a&· 

'een milletler cemi7eti adm bulanmakta
'dlr. 

Londra, 6 (A.A.) - Moming post 
gazetesine cBre, lngi!tcrenin 'Milletler 
Cemiyetine kaTŞ1 ileric!e tutacağı yollar 

kabinenin tetkik etmekte olduğu en e· 
hemmiyetli meselelerden birini teşkil et
mektedir. Zecri tetbirler hakkında he
nüz hiç bir karar verilmiş değildir. B. 
Eden'in Cenevreye milletler cemiyeti a
zasının umumu tarafından izhar oluna
cak arzuya uyması yolunda emir ile git
mesi beklenmektedir. Habcşistanda mil
letler cemiyetinin nezareti altında bir 
manda kurulması hakkındaki teklife 
Londra tarafdar değildir. 

Hükümet mahfillerindeki umumi ka· 
naat milletler cemiyeti mekanizmasının 
tensiki katiyen lbımdır. Bununla bera
btr milletler cemiyeti nizamnamesinden 
doğan umumi vecibelerle bölge paktla • 
nndan doğan mil§terek vecibeler ayırd 
edilmelidir. Yeni nizamnamenin yapıh
pnda asker! tedbirler hususunda umu· 
mt bir teahhüd konulmasına 6zenmek 
llznndır. 

ZECRi TEDBİRLER 
KALKIYOR MU? 

Londra, 6 (A.A.) - Deyti Telegraf 
ıazetcsl, ttaJyaya tatbik edilmekte olan 
zecrt tedbirlerin yaldanaa ka1&nlacaftn1 

yazmaktadır. 

Diğer taraftan Londraya gelen lti
mad edı1ir haberlere göre, Musolini tn
ıDtere ile yeniden iyi mUnaıe'beder 
kurmsamı istemektedir. lngittettnin 

Roma elçisi. Muaolini'ye ingiliz bUkil
metinin habct meselesinde takı"b edece
ii battı hareket bakbnda ga~et aç~k 
konupııuıtur. Öyle anlaflhYor kı, ln~il: 
tere hükümeti Habepstanda ıüvenliii 
iade edebilecek biricik bükümetin İtal
ya olduğunu kabul etınektedir. MiDet
ler cemiyeti konseyinin celecek toplan
tısında ttalyanm roın etrafında Londra 
ile Roma aruında görüımeler ba§la-

mıttır. 

ttalyayı Cenevrede elçisi temsil ede· 
cektir. 

«Habeşistan ltalya nın bir parçasUlır, 
Boma. 6 (A.A.) - ltalyan ıöriifüıı· 

den bahseden yarı resmi mahfiller di. 

yor ki: 
"Habeşistan. şimdi İtalyanın bir cü

züdür. Habeıistan artık mevcud değil

dir. İtalya, fllDC'D ele olsa, yeniden bir 

habet dC'fletinin kuruluşunu derp~ e

demez .. çnntdl Necaşi kaçmıştır. Habe
'pstanın cenup bölgelerinde yapılacak 

olan hareketler daha ziyade, inzibat ve 
gtivenliğin teminini istihdaf eden zabı

ta hareketleri mahiyetinde olacaktır. 

Aynı mahfillerde milletler cemiye· 
tinin vuifeıinin sona ermif olduğu, 

çünkü cemiyetin mevcud olmayan bir 

memleketi himaye edemiyeceii bildiril· 
mektedir. 

Bu mahfillerde İtalyanın, meselenin 
tcf erruatuıı. Fransa ve İngiltere ile ve 
hatta milletler cemiyeti ile görüşmeye 
hazrr olduğu bildirilmektedir. Bu te
feniiat, ti\rtü menfaatlerin himayesi gi.. 
bi ~lerclir. Ancak İtalya. fütuhatın 
meıruiyeti ft bugün tapaamen İtalyan 
olan Habefiat.aıım takaimi &ibi mesele
leri görüpıeye yanqamu. 

Aynı mahfiller İtalyan tevesliliinilD 
Habcşiata.nm fethi ile hitama_ ermemiş 
olduğunu ve bu fethin bu tevessüün ilk 
merhalesini tqki1 etmekte bulunduğu
nu da kaydetmektedirler. 

Paris mahfillerinde farklı bir görüş 
Parla, 6 (A.A..) - Siyaat ınahfillcr, 

dün B. Muaolininin ltalya'nın Habqiata
m ilhak etmek niyetinde olduiuna aöy
lemeainin aadcce "biraz fena bir in~· 
dolunnuı bulundulunu aöylemektedir· 
ler. 

Aynı mahfiller, zafer anında Vene
dı"k araymm balkonundan itaJyan hal
Jana hitaben aöylenmit Olan bu aözlere 
büyük bir ebcmiyet verilmemesi llzım 
ıeteceğini beyan etmektedirler. 

Bu mahfiller, eıcmenlik baldaf.8 aa
hib bir devlet olan HabCJiataa'ın bir IÖ

mürıe toprağı pi battl muvakqten 
de olaa, ilhak edilemiyeceği fikrindedir· 
ler. 

Londra ve Paris'in aalihiyetdar ma
hafili, İtalya ile Habet.istan arasındaki 
mtınaıebetlerin halihazırda Fransa ile 
Fu ve Büyük Britanya ile lnk arnmda 
mevcud olan münuebctlerin aym olaca
fmı tahmin etmektedirler. 

B. Musolini ingili z dostluğundan da 
bahsediyor 

Londra, 6 ( A.A.) - B. M uso1ini, 

Deyli Meyl gazetesinin muhabiri B. 

Vard Prays ile yapmıf olduğu görüşme

de • bugazetenin tabirine göre • İngil

tere'ye iulh nişanesi olan zeytL'l dalını 
uzatmaktadır. 

Duç~, bilhassa fôyle demiştir: 

- 1talya'nın lngiltere'ye karşı taki

bet.rmkte olduğu siyasette, mutlak su

rette her türlü taarruz düşüncesi yok

tur. ltalya·nm Mıaırda kat'iyen gözü 

Yoktur. Ben, Mısın bir Afrika devleti 

d eğil, bir Akd...,niz devleti addediyorum. 
İtalya, Mısır ile her zaman iyi münase-

beti dre bulunmuştur. Ve şimdi de bu 

iyi münasebetlere devam etmek arzu

sundadır. İtalya'ru ne Sudan'da ~e ne 

de Filistin'de hiç bir menf.aati yoktur. 

B. Vard Prays, bımun üzerine B. 

Musolini'den "İtalya'nm dosttan olan 

milletler" tabirinin ıumutü içinde İngil

tere ve Fransa gibi zecri tedbirlere mü

racaat etmiş devletleri de sokup sokma

dığını sormuştur. Duçe, bu suale müs

bet olarak cevab vermiştir. Bundan son

raB • .Uusolini, §U sözleri ilive etmiştir: 

• - Dffnya biftm finans sahasındaki 

hakiki kuvvetimizi Ö~>Tenmiş olsaydı, 

askeri satvetimiz karş"5ında hayrette 
kaldığı gibi hayret ederdi." 

Adisababaya ilk İtalyan llıt( sı 
na·sıl girdi? 

Roma, 6 (A.A.) - Havas ajansı mu
habirinden: 

Habe~istandan gelen haberlerde A

disababa'ya girmiş olan motörlü italyan 

kolunun 25 bin kişiden ibaret olduğu 

bildirilmektedir. Şehre evvela zırhlı o

tomobiller ve arkalarından da doru bir 

ata binmiş olan mareşal Badoglio gir· 

miştir. Mareşal'in beraberinde Roma 
valisi B. Bottai ile B. Lessona bulunu
yor ve bunları da Sabauda fırkasına 

mensub iki alay takib ediyordu. 
İtalyan kuvvetleri, hemen bir yan

gın r.etk~Ejnde kısmen harab olmuş o
lan imparator sarayını işgaı dmi~!erdir. 

İtalyan'ların yanında 15 gazeteci 
vardı. 

Mareşal Badoglionun hal)eş 
milletine ı,i]diriği 

Adisababa, 6 (A.A.) - Mareşal Ba
doglio dün akşam burada İtalyanca ve 
Amharik lisanı ile halka aşağıdaki bil
diriği neşretmiştir : 

" - Habe,ler, 
Satvetli İtalya kıralının askerleri 

bugün Adisababa'ya girdiler. Hayat 

şimdi gerek şehirlerde gerek köylerde 
yeniden başlıyor. Silahlarını bırakan 

ve işlerine başlıyanlara karşı hiç bir 

fCY yapılmıyacaktır. İtalyan bayrağı • 
nın zaferi altında Habeşistan milletle
ri, sulha, adalete ve refaha kavuşacak· 
lardır." 

ltalyada sivil seferberlik 
Roma, 6 (A.A.) - ''Adunata'' deni· 

lea aivil aefcrberlik dün Roma'da saat 

17.30 da ilin edilmiftir. Boru tealeri her 

taraftan akisler yapaat. fabriblann dü

dükleri ve kiliselerin çantan etrafa vel
vele venniıtir. Bunun üzerine her ta
tarftı işler durmuıtur. 

Faıistler, üniformalarını ve yahud 

siyah gcmleklerirıt &iymek Uı.:t:re evle

rine kotmuşlar ve giyindikten sonra 
tehri büyük meydanlarında toplanmış· 
lardır. Bu meydanlarda yer yer hopar
lörler koııulmuı idi. Toplantı. kırk daki
ka kadar bir müddet içinde bitirilmiştir. 

Düdüklerin ve çanıann Dk aesleri ü
zerine bütün evler bayraklarla donatıl
mııtır. Halk, B. :Muaolini'nin Adisaba
ba'nın italyan kuvvetleri tarafmdan a
lınımı olduğunu ilin edece~ini tahmin 
ediyordu. Sokaklar, muhtelif istikamet· 

' lere doğru gitmekte olan faşistlerle dol
mu~u. Bu katabahk, tramvay, otobUs 
ve otomobil gibi nakil vasıtalarının gi
dit eeıi,ini durdurmuttur. 

8inıa.z .,... ba arabalar da tama• 

miyle boJ&ldı ve içlerinde kadınlarla 

küçük çocuklardan başka hiç kimse kal

madı. Ballila tetkilitlanna mensub olan 
on yapdaki çocuklar bile büyük top
lantıya i1tirik etmiı!erdir. 

Karabinerlerle askerlerden mürekkeb 

hususi bir muhafız kıt'ası, ingiliz elçili

ği ile İngiliz koaolosaneai binalarını mu

hafaza altına almqtı. Bu iki binanın ci

varında her türlü münakalit dunnuıtu. 

Zecri tedbirlere iıtirü etmi§ olan bütün 
devletlerin elçiliklerini muhafaza eden 
kuvvetler arttırılmış idi. 

Şimdiye kadar misli &örülmemiş de

recede büyük bir halk kütleai, aaat on 

dokuzda Venedik meydanında toplan· 

mıı bulunuyordu. Bütün fqiat teıkilat· 
ları, bayraklannı tapdıklan halde bu 

meydana ıe1mitlerdi. Halk, B. Musoli
ni'yi görmek ve söyliyeceği nutku dinle
mek için bekliyordu. 

Biraz s~nra duçe Venedik saraymm 
balkonunda göründü ve nutkunu söyle
di. 

İngiltere -İtalya yakınlaşması için 
Londra, 6 (A.A.) - Londra'nın İ

talyan mahfilleri, bugün Roma ve Lond
ra bükümetlerini uğraştıran meselenin 
aynı mesele olduğunu söylemektedir. 
İngiltere ile İtalya arasındaki gerginli
ğin ortadan tcalcbnlaıa11. 

Aynı mah6ller, İngiltere hükümeti· 

nin bu maksada eritmek için icabeden 

tedbirleri ıimdiden almıt olduğu ve tu

tarı umumiyetli zannedildiğinden fazla 

olan ve Akdenizde bulunan harb gemi

lerinden bir kısmını ana vatan sularına 

. çağırmıt bulunduğunu ilave etmektedir. 

AVAM KAMARASINDA HÜKÜMETE HÜCUM 

B. Eden suallere cevab verdi 
Londra. 6 (A.A.) - Avam kama· 

ruında dl§ siyasa işleri hakkında mü· 
nakatalar başlaımttır. 

Evtdi B· Çutçil'.iıı bu •ualine cenb 
olarak ..,.kaa Baldvia mii.aakaplara 

pınea iftİfÜ. ~}'Ceeğini bildirmittir· 
.BapuD ğsenDC, mubalefet İtçi parti• 

IİDİD ~tli batiplsinden Dr. Del
ton, dıJ aiyasa hakkında bir rey YCril
meai .ııeticcsine varmak üzere, dq işleri 
bakanlığı büd5esinin azalblma81 hakkui· 
da biı' takrir vermiştir. 

Dr. Delton, nutkunda, büldimetin 
dıJ aiyasasını gayet şiddetle tenkid etmit 
ve B. )tden'in babeş meseleıinde lngil· 
terenin biç bir suçu olmadığı hakkında
ki aon aözlerini reddeylemiştir. Sonra 
AtmanyaY\l verilecek sual listesini mev
zuu bahsetınif ve artık bir daha Avru
pada delilikler yapılmaması llmn geldi
ğine işaret eylemiştir. 

İngiliz • Mısır ticaret göriişmeleri 
hakkında da Dr. Delton, Habe§istandaki 
vaziyet dolayisiyle bu işln dostça halli· 
nin çok iyi olacağını bildinnŞ, ani tak
dirde tngilterenin bütün Afrikadaki va
ziyetinin ciddi surette tehlikeye girece
ğine işaret eylemiştir. 

Doktor Delton bundan sonra Habe
şistandaki hadiselerin tarihçesini yap
mıs ve dunnadan ingiliz hükümetinin 
siy'asetini şiddetle tenkid ederek demiş· 
tir ki: 

"- Bütün hu vaziyette zecri ted
birlerin kaldmlması bahse mevzu ola
maz. Çünkü bu suretle İtalyanın za· 

feri tanmmq olacaktır. Tamteni sec• 
ı1 tedbirlerin kuvfttlendirilmeaini -n 
petrola ambargo komnaum bakb göa
tetteek ehemiyetli Rbebler ileri aürii

lebilir-

İ§Çi partisinden Koka, İtalyanın ka· 
nunsuı tecaviidl meselesi milletler ce
miyeti tarafından baDedilmech1Eçe ln
gilterenin ttatya ile antqma yapıp yap
mıyacağım B. Edenden IOl'IDUftur. 

İtalya ile anlaşma 
B. Eden buna cevaben demiştir ki: 
"- Herhangi bir yabancı hükümet

le biT an1af1DB yapmadan evet büt\ln 
prtlan dikkate almak hükümetin Ade
tidir. İngiltere hükümeti, halen, habct 
imparatorunun Filistinde ne gibi aiyul 
§artlar içinde oturacağmı tetkik eyle· 
mektedir.'" 

tNGILTERE VE ZECRi 
TEDBiRLER 

B. Eden, bilhassa demiştir ki: 

"- Bugün İngilterenin ve diğer mil
letler cemiyeti azası devletlerin içinde 
bulundukları vaziyet, çok güç ve inki
sar vericidir. Bu sebcbten dolayı mese
leyi müzakere ederken bu keyfiyeti na
zarı dikkate atmak lazımdır. B. Del
ton, İngilterenin milletler cemiyetini 
yarıyolda bıraktığım iddia etti. Millet
ler cemiyeti ne vaziyettedir Milletler 
cemiyeti bugün, İtalya hariç, üç bü}•ük 
devleti ihtiva etmektedir. Ve bunlardan 
yalnız ikisi, İngiltere ve Fransa Akde-

l(ızıl ordunun 
kuvveti 
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bildiriyor: 
Pravda gazetesi, bir muharririnin 

Estonya, Letonya ve Litvanya genel 
kurmay reisleri ile yaptığı görüşmeleri 
neşretmcktedir. 

Letonya genel kurmay reisi general 
Gortmanis demiştir ki: 

''- 1 mayıs geçit resmi, kara ve ha· 
tti ?mç--.-:::t1erinin te~kilat ve büyükliiğü 
bende nüyük bir intiba bırakmıştır. Kı
taat parlak üniforma ile geçmişlerdir. 
Otomobil ve tanklar ve tayyareler mü

kemmeldir.'" 
Litvanya genel kurmay reisi albay 

Cernius şu sözleri söylemi~tir: 

"- Kızılordunun kuvvetli, inzibath 
ve mükemmel modern teçhizlere malik 
olduğuna kuvvetle kani olarak ayrılıyo
rum. Tanklar bilhassa büyük bir intiba 
bırakıyor. Sovyet tayyareciliği teknik 
vasıfları ve çokluğuyla bilhassa kendi
ni göstermektedir. Fransa da ve Bel~i
kada ve diğer memleketlerdeki geçid 
resimlerinde bulundum. Fakat 1 mayıs
ta Moskovada gördüğüm kadar çok tay• 
yare görmedim. Sovyetler birliğinin tay~ 
yarelerini, tanklarını ve teçhizatlarını 

bizzat imal ettiği avrrca kayda değer. 
Süvari ve topçular da miikemmel ve. 
muntazam bir ~kilde geraıişterdir. Bil-.. 
tün bunlar S<>vyet birlil'inin kendisini 
müdafaa ic;iıt dümıana bir darbe indir
mesi gerekt;!i takdirde bu darbenin 
yıldırrm gibi çabuk olacağını göster
mektedir. 

niz devlctidirler. Bu iki devletin bu an-J 
lapnazhk ıır.asında en ehemiyetli me
suliyeti üzerlerine almaları tabii idi. 
İngiltere ise daima bu işte ilk teşebbile 
sü yapan olmuştur. 

B. Delton petroldan da bahaetd.ı 

İlkbaıta İngiltere İtalyaya, bu memle
ketin petrol ihtiyacının yüzde 13 ünü 
veriyordu. Qeçen sene bu miktar yüz. 
de 14 e çrkmrştr. Eğer bu miktara mani 
olunsaydı, bu. anlctfmazhk üzerinde hiç 
bir tesir ya.pmıyacaktr. İngiltere bükü· 
meti petrola ambargo konması lehinde 
bulunan biricik memleket olmuştur.,, 

B. Edeıı, bundan IOJlra, eğer kabil 
olsaydı yalıuz secd tedbirler konulma-
11na taraftar bulunduğunu bildirmi1o 
zecri tedbirlerin tasnifini yapmıı ve de
miştir ki: 

"- Amerika birlefik devletleri mil
letler cemiyeti aza11 olmadığı müddetçe 
16 mcı maddeaiıı tam olarak tatbiki ka· 
bil değildir. Diğer taraftan aivil hallmı 
da İaJcaine mani olmak imkanau bulu .. 
nuyordu. Bu, ancak difer tedbirler tat• 
bik edilmez ıözüktüğü takdirde yapda
bilirdi. İte. mahdud bir milletler cemi
yetinin tatbikini tesirli kılabileceği zec-
11 tcdbirlerk başlanDUftrr. Bu tedbir~ 
ancak yavaı 7avq tesirlerini gösterebi
lirlerdi. Mmetıer cemiyeti, bu tedbirle
ri kararlaıtuırlren bunu biliyordu. 

Tekbir~ ... 
Zecri tedbirleri ckrbal mih11ir a. 

baJe getirmek için bir çare nnk: .. 
ftJ1 bnahaı ltalyaya bıa-mak .raJmt 
bu tedbir, aaullakkak IUl'ette uked bic 
müda"'leye ve !aartae narda. SiiftJI 
Jranalm• kapamak için bir ~ üsera. 
bpanq emria1 Jumak Wi dqild1r. Be 
ğer İngiltere lalkümeti bu harlx göse aı.. 
madı ise bunu barbten korktuğu isin 
değil, fakat harbten nefret ettiği içiıa 

yapmıştır. Kanalın kapatılma11 ~ 

de hukuk! vadyed de dikkate qnak ıa .. 
mrı geliyordu. Kanal anlatmasıQ,U\ biriıuı 
maddesi, bnaJm gerek ıulh gerek barb, 
halinde her tcırHl ticaret ve harb gemi
lerine açık lNllaıdurulacağını taarih ey .. 
lemektedir. Ba ndjıette kanal ancalC 
milletler cemiyetinin bir karan ile kapa• 
tılabilirdi. Halbuki milletler cemiyeti iee 
böyle bir karan hiç bir zaman a1amu• 
dı. Mi1letler cemiyeti devam edecektir. 
Fakat sarih olan bir !CY vana o c1a va• 
ziyetin milletler cemiyeti tarafmdan 
tetkik edilmeai gerektiğidir. 

İngiltere hükümeti her bakımdan .a. 
zifesini yapmıftır. Fakat zecri tedbirleı: 
harbm önüne geçememiı ve harbı dur
duramamıştır. İngiltere bu harekette 
kendi payını kabul etmeğe ba.,.ırdır. Hü .. 
kümet, avam kamarasından bu nazik ve 
güç dakikada eli serbest bırakılmasını 

rica eder. Aynı zamanda hükümet, mil• 
}etler cemiyeti paktına muvafık siya~! 
tini takib edeceği hususunda da a~ 
1'amarasım temin eyler." 
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SAYFA R 

K ... l\lVlU'l~A r DA 
E~ILAK BANKASINA EIR MİL
YON 148,000; ÇlJBUK BARA
JI iÇi~ 705,000 VE BAZI ŞİR
KE1 LERDEKI HAZNE HISSE
.SlN ıN ARTIRIU\IASI İÇİN ;{58 

HİN LiRALIK TAHSİSAT 
VERİLDİ. 

( Ba~t 1. inci sayfada) 

Hükümet, bu kanunun esbabı mu
cibesinde şunları söylemektedir: 

''l - Ankarada inşa ettirilen Na
fıa, lktısad ve Ziraat vekaletleri bı 
nalarile Temyiz mahkemesi için girı 
şilen teahhüllerin karşılığı 2107 sayılı 
kanun mucibince Emlak bankasında 

yapılan istikrazla temin edilmiş ve bu 
istikrazm taksitleirnin mezkur banka
nın hazineye ait temettülerinin karşı
lık ittihazı suretile itfası muktazi bu
lunmuş ise de bankanın ternettüatm
dan hazineye isabet eden kısmı bu is
tikraz taksit ve faizlerini karşdamağa 
kafi gelmiyeceği anlaşılmış ve kücük 
memurları ev sahibi etmek gal'"!tile 
tesis edilen bu milli bankayı fazJa mü
zayeka içerisinde bırakmak muvafık 

olmıyacağından mezkur binalar için 
bankaya taahhüd olunan borcun tedi
yesi maksadiyle 1 148 000 liralık ta
sisata, 

2 - 1712 ve 2269, 2511, 2866 sa
yılı kanunlar mucibince Ankara şeh
ri su tesisatının ikmali, Bend ve 1nce
S'U derelerinin ıslahı ve Çubuk barajı
nın ikmali inşaatı için yapılan teahhü
dat karşılığının hazinede mevc.ud his
se senetlerile tahvillerin satış bedelle

rini veya bunların mukabilinde akdo
lunacak istikraz hasılından temini İ· 

cab etmekte olup buna binaen haz
nede mevcud bazı tahviller satılmak 
suretile işbu teahbüdattan bir kısmı 
karşılanmış ise de mütebakisinin is
tikrazla temini zaruri görülmüş oldu· 
ğundan yapı\an istikrazların taksit
lerini ödemek Üzere 705.000 liralık 

tah~ösata, 

3 - Hazinenin İştiraki bulunan A
dapazarı bankası, Ergani Bakır şir

lteti, Bursa kaplıcaları, Akhisar tü
tüncüler bankası, Mersin liman şirke
ti heyeti umumiyelerinin sermayeleri
nin tezyidi hususunda ittihaz ett;kleri 
karat mucibince hazne iştirak hisse
sinin de tezyidi zaruri bulunmuş ol
duğundan bunlar için de 358.100 lira· 
hk tahsisat alınmasına ihtiyaç hasıl 

olmu~tur. 

Her ne kadar mezkur iştirak his· 
seleri karşılığının muvazcnei umumi
ye kanununun 4 Üncü maddesi muci
bince temini muktazi ise de Hazine 
ihtiyacının tazyik edilmemesi nazarı 
itibara alınarak ve varidat muham· 

menatımıza göre yapılan tahsilat 
mikdarlarında da ehemiyetli bir nis
bette tezayüt göz önünde bulunduru
larak sene nihayetine kadar muham
menatnnıza nazaran 2,5 milyon lira 
kadar fazlai varidat temin olunacağı 
anlaşıldığından yukarda arzolunan 
ihtiyaçların i•bu varidat fazlasile kar
tılanması ve bu karşılıktan 330 000 
~~::::::::::·= :!:. :~;.~ :-r.:ıddelerinde vukua 
gelen tereffüler dolayısiyle sene niha
yetine kadarki ihtiyaçları karşı1ama
ğa kafi gelmeyen jandarma umum 
kum.,.ncl"'nhar b1',.t~,.~:"'" 408 inci ta-

~ocuk esirgeme kurumu- 1....1i.ll') -.:;ı .. ~r ile ..ktıg.iiieı.'e' 
nun yardımları a r a s 1 n d a 

Çocuk Esirgeme kurumu genel 
meı·kezi 1-4-936 dan 1-5 tarihine 
kadar 4367 çocuğa yardım etmiş
tir. Bunlardan 535 hasta çocuk 
ve anne genel merkezin polikili
niklerinde bakılmış ve sağıtılmış
tır. 

Ayrıca diş bakım evinde de 
480 cocuğun dişleri bakılmış ve sa
ğıtı • mıştır. 

12337 çocuk ve anne genel 
me~ .ezin banyolarmdan istifade 
etrr ;~tir. Süt damlasından her gün 
224 çocuğa süt verilmiş ve bir ay 
da vekun olarak 2000 kilo süt da
ğıtılnııştır. 

Genel merkezde açılan aşha
neclen her gün 787 zayıf talebeye 
ve r'>cuklu anneye sıcak öğle ye

i verilmiştir. 
v 'lrdım için genel merkeze 

ha .... ran dört yoksul yavruya pa
ra yardımı yapılmıştır. 

POJ.ISTE: 

İki çuval tiftik çaldı 
Mustafa oğlu Sadeddin adında !:>i

ri, At pazarında hamzanın dükkanı ö
nüne bıraktığı iki çuval tiftiği çalmış 
ve satmak üzere iken cürüm üstü ya
kalanarak Adliyeye verilmiştir. 

Garajda manevl'a yapmış 
İtfaiye Meydanında garaj içinde 

ka.myonile manevra yaparak Şükrüyü 

çiğniyen şoför Mehmet üakalanarak Ad
liyeye verilmiştir. 

Umumi istirahati bozan kaclm 
Keçiörende sarhoş olduğu halde ba

ğırıp ~agırmak suretiyle umumi istira
hatı bozan umumi kadınlardan Naile 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

TAYİNLER 
* Midyat kaymakamı Rifat 

görülen lüzum üzerine bakanlık 
emrine alınmıştır. 

* Sular umum direktörü Süley
man Trakya umumi müfettişliği 

Bayındırlık mfü~avirliğine, yerine
de vekalet muavini Namık tayin 
olunmuştur. 

* İnhisarlar mürakibliğine in
hisarlar umum direktör üğü muha
sebe müdür muavini Nurettiıı ta
yin olunmuştur. 

İzmir limanındaki 
tetkikler 

İzmir limanında tetkikatta bulun

mak üzere İzmire giden Ekonomi Ba

akn lığı baş müşaviri B. Fon Derporten 
ve İstanbul liman ida.resi gene l direk
törü B. Rauf Manyasi işleırini bitirerek 
İstanbula dönmüşlerdir. 

yinat faslının birinci iaşe bedeli mad
desine munzam tahsisat olarak ilave
si muvafık görülmüş ve bu malcsvftn 
temini için bir kanun layihası tanzim kı
lınmışhr. Kamutay yarın toplanacaktır. 

Deniz anlaşn1eı.;r 
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bilcfö·iyoı·: Büyük Brj•anya bülün.e· 
tinin teklifi Üzerine, Sovyetler birliği 
hükümeti, Sovyetler ile İngiltere ara
sında deniz silahları hakkında bir an
laşmaya varmak için görü~melerde bu· 
lunmağa muvafakatini bildirmi~tir. 

Büyük Britanya hükümetinin teklifi, 
deniz insaatı programlarının karşılık

lı olarak tea tit>!nden baıı.ka, tez~ah ta 
bulunan harp gemilt"rinin keyfiyet i
tib,.riyle b~"'.t tahdi~lerini ve bu <:Temi
lerin yeni bir tarzda tasnifini ihtiva 
eyl 0 'lllektedir. 

R11 l-11sı"•t.ıt m:; .. -ı ..... e1 .. '"~ yakında 
Lon ..t,..., -1"" l---·'-.. - -, '···~ 

----·----
J}ost I~omnn,·a 

(lJa:;p 1. İnci sayfacla} 

19:!6 da verdiği mukabil cevab da şu
duı·: 

Hühiimetimin 11 nisan 1936 tarih
li notasına cevaben gönderd;<;"niz 
geçen 29 nisan tarihli notanızı aldığı
mı beyan ile kesbif'erel eylerim. 

Hükümetimin Boğazlar meselesi 
hakkındaki tezine dost ve müttefik 
memleket hükümetinin i§tirak etmek
te olduğunu ve icabında buna mü.za· 
haretten hali kalmıyacağını büvük 
bir memnuniyetle anlıyarak yukar

da :z(k,.edilen not.tJnız: mı1hteviyativle 
tamamen mutnbık bulun-lııl{unu na
.zarı ittilatnı;z;a arza müsara,..,. ,.../erim. 

(A.A.) 

Uyuşturucu maddeler 
inhisarı direktörü 

AJıcı fab.rikalarla temas etmek ü
zere uyuşturucu maddeler inhisarı ge. 
nel direktörü B. Ham za Osman, bir 
kaç gün sonra Avrupaya gidecektir. 

Kaymakamlar arasında 
A çrk bulunan Pervari kaymakam

lığına Feke kaymakamı B. İsmail 
Hakkı, Feke'ye Osmaniye kayma -
kamı B. Gaffur, Osmaniye kayma -
kamlığına Ceyhan kaymakamı B. 
Celal, Ceyhan kaymakamlığına 
Çumra kaymakamı B. Nurettin, 
Çumra kaymakamlığına Küçükku -
yu nahiyesi müdi.irü 8. Hamza, 
Dörtyol kaymaknmlığma Erzin na -
hiyesi müdürü B. Adil, Mecidözü 
kaymakamlxğına Sındıran kaymaka
mı B. Sadık Srtkı, Silivri kaymakam
lığına Genç kaymakamı B. Hayri, 
Genç kaymakamlığına Başviran na
hiyesi müdürü B. İzzettin, Şavşat 
kaymakamlığına eski Kulp kayma -
kamı B. 1 füseyin'in nakil ve yeni -
den tayinleri yüksek tasdikten çık -
mıştrr. 

f..,1•anvadan "el•·n ın~lb .. 
8 haziran 935 tarihine kadar güm

rük le rimize gelmiş olan İspanya me
varidatmm 25 şubattan itibaren 60 gün 
zarfında memleketimize sokulması hak
kında verilen mühlet 30 gün daha uza
tılmıştır. 

7 MAYIS 1~36 PERŞE~.lLE 
- --~""'""!~:~~!""!'!!!!!!!!!'--'"'!"--..... ~~!'-----~1 

(Başı 1. inci sayfada) 

.~ı"'caksas'm BeJgrad'da gördüğü sa
mimi kabulün iki memleketi öteden
beri bi,·ibirine bağhyan bağların kuv
vetine bir delil olduğunu kaydetmek
tedirler. 

''T!pos" gazetesi, ulusa) halkçı 

partisinin reisı l eolo~:--':.:: sözlerini 
neşretmektedir. 

Teotokis müttefik ve dost Balka
devletleri tarafrndan yunan görüşü
nün kabulünden dolayı memnuniyeti
ni bildirmiş ve demiştir ki: 

- Böylece BeJgrad konferansı 

Balkan paktı Üzerindeki işlerini dört 
devletin tam anlaşması ile bitirecek
tir. Bu, mezkur devletler arasmda 
mevcud bağları daha ziyade sıkıştı

racak ve sulhu kuvvetlendirecektir. 
Teotokis, yunan bashakanına naib 

prens PoJ tarafından Yugoslavyanm 
en yüksek nişanı olan beyaz kartalın 
büyük haçının verilmesinden dolayı 

hususi bir sevinç göstermiş ve iki dost 
ve müttefik devlet arasındaki müna
sebatm daha sıkı b ir hC\I aldığını kay
detmiştir. 

''Atinai\c:i'' gazetesinin hususi mu
habiri de diyor ki: 

"Konferans mahfilJeri Stoyadino
viç - Metaksas arasında yapılan daha 
ilk görüşmeden sonra yunan tezinin 
başkaca tafsiline lüzum olmadığı ka
naatine varmıttır. Çünkü Metaksas, 
bütün yunan siyaset alemince verilen 
kararı apaçık ve büyük bir samimi
yetle anlatmıştır. Daha ilk anda dost
ça olan hava antant fikrinin ve Bal
kan paktının kuvvet bulmasına yar
dım etmiştir. 

Gazeteler, dünkü ziyafette, Stoya
dinoviç ile Türkiye dış bakanı B. T ev
fik Rüştü Aras arasında verilen nu
tukların ehemiyetini büyütmekte ve 
Rüştü Arasın riyaset etmekte olduğu 
konferansın çalışmalarında muvaffak 
olmasına çok yardım ettiğini ehemi
yetle kaydeylemektedirler.,, 

"Esti'' gazetesi, Belgrad görüşme
leri için diyor ki: 

"Balkan yarım adasında müttefik
lerimizle çok ehemiyet1i müşterek 

menfaatlerle bağlı bulunuyoruz. HBı·b· 
tan sonra yapılan antla~malar bu ya-

Halk konserleri 
Cumur Ba;kanlığı Filormonik 

Orkestrası taraf mdan her hafta 
pazar günleri Müzik Öğretmen 
Okulunda saat 15 de verilmekte 
olan halk konserleri, önümüzdeki 
pazar gününden itibaren, mevsim 
dolayisiyle, saat 17.30 da verile
cektir. ----·---

Teşekkiir 

Kardeşim Celalin ani ölümüyle duy

duğumuz derin acıya iştirak eden ve 

cenazesine gelmek suretiyle büy:ik 
dostluklarını gösteren arkadaşlarına 

ve basın genel direktörlüğü mensupla
rına teşekkürlerimizi eyn ayrı bildir
miye teessürümüz mani 0lduğundan 
sayın gazetenizin tavassutunu rica e
derim. Merhumun kardeşi 

Lütfi 

rım adada insaflı ve yaşayabilecek biır 
toprak rejimi kurmuştur ve bu ırki re
alitelerde birleşir. Bunun herhangi bil 
tadiJ teşebbüsüne karşı müdafaası ki, 
Balkan antantı sıyasasının esasını teı· 

kil eder - millet)erarası ahlaka ve 

mantığa tamamiyle uyg undur.,, 
"Etmos" gazetesi de şöyle yazı

ya:. 
"Yunanistanrn katt hulusu Belgrad

da takdir olunmuştur. Bund ... n çolı 

memnunuz. Sözüne daima sadık kala• 
Yunanistan sıkı Balkan iş birliğiyte 

Balkanlarda sulhun korunmasına yar
dım etmeye azmetmiş bulunmakta· 
dır.,, 

Dış bakanımız ve yunan 
tezi 

Atina, 6 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabirinden: 

Atina gazeteleri Belgrad görüı, 
melerinden bahsederken B. Tevfik 
Rüştü Aras'ın samimi yardımım derin 
memnuniyet ve saygı ile yazıyorlar. 

Etnos gazetesi diyor ki: 
··Yun an tez.in;-ı. 2.::!gradda iyi kar

~1lanmasmın ehemiyetli olan bir se
bebi de türk heyetinin yüksek yardı, 
mıdır.,, 

Vradini, "Konsey başkanı Tevfik 
Rü~tü ArC\sın dostça ve candan ilgi
lenerek Yunı>nİstana y~utığı yarda111 
sevinçle kaydedelim.,, diyor. 

General Blomhergin 
bir emri 

Berlin, 6 (A.A.) - Havas aJan
sından: 

General Fon Blomberg, bütün as

kerlere Fransa, Belçika ve Çekoslo
vakya hududları boyunca, beş kilo
metre derinlikte bulunan bölgeye ü
niforma ile girmeyi yasak etmiştir. 

Resmi gazete, hakikatte askerlik
ten tecrid edilmiş yeni bir bölge ku
r<ln bu kararnameyi neşretmiştir. 

Bu kararname hükümlerinin Ren saı 
bitlerine şümıdii voktur, fakat alma• 
askerlerinin köprüler üzerinde görün
meleri yasaktır. 

Tarım genel direktörü 
Trakyctda 

Tarım bakanlığı, Tarım genel di· 

rektörü B. Abidin Eğe Trakya umumi 
ziraat vaziyetini ve bilhassa pamuk 

işlerini yerinde tetkik etmek üzere 

Edirneye gitmi~tir. B. Eğe dönii~tc 

Eskişehre uğrayarak Eskişehir tohum 
ıslah istasyonunu da teftiş edecektir. 

----·----
Arkadaşımız Celal Davu

dun bir oğlu oldu 
Başmusahhihimiz, arkad:ısımı7. Ce. 

lal Davmlun dün bir oğlu olmuş ve a

dım Dikmen koymustur. Hayata, gaze

tecili ği meslek yaparak atrlan ve be? 
çocuğu Ulusdaki çalışma devresi için
de dünyaya gelen emekdar arkada~ımr
zr kutlar. yavrunun adını aldığı yer ka· 
dar bahtlr ve şerefli olmasını dileriz. 

ır:ıı:=:====::;====================================================================:::::::==========================================================~ 

TOPYEKUN HARE 
Yazan: General LUDENDORF 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Şarkta, Bristol hattı, Tom'dan Marin
burg'a kadar tahkim edilmişti. Düşmana, bu 
hattın daha şarkında darbe indirilmiş oldu
ğundan, harb sürdüğü müddetçe bu tahki -
matın degeri tezahür edemedi. 

Bugün, Fransa'nm Almanya'ya kar'?ı sı • 
nırlanm mania tahkimatı ile kapamak ted
birleri, dünya harbmm, saldıranı önünde 
saplayıp bağlamak gayesini güden bır siper 
sistemini hatırlatmaktadır. Fakat, fransız 
ordu güdümü, fransız ordusunu siper siste -
miııden sıyırmak istediğinden, bu tahkima
tın, daha ziyade, hezimete uğr?tılmış bir 
fransız ordusunu barındıracak bir değeri 
var·hr. 

Kara tahkimatı, karadaki harb l{Üdiiı ııü 
için, ordunun ehem1 .ıetli bir ö:z :r,lça ve ara
cıdır. Bu tahkimat, deniz harb güdümü için 

de aynı ehemiyettedir. Tahkim edilmiş 
harb limanları ve üssülhareke noktaları, ne
hir mansabları, donanma ve gemi bir tikle -
rine güvenli bir surette denize açılmak im -
kanını vermekte, güvenli birer istinad nok· 
tası olmakta, ehemiyetli sahil boylarmı 
düşman donanmasının bombardııuaımın kar
şı korumakta ve hususi bir ehemiyet ta~ıyan 
noktalara asker çıkarılmasını güçleştirmek
tedir. Tahkim edilmiş limanlar, ticaret ge -
milerinin de işlerine yaramakta, ticaretin 
sarsılmasının önüne geçmektedir. 

Harbın türlü türlü şekiller arzetmesi kar
şısında, tahkimat ve siperlerin müdafaasına 
çok ciddi ve ehemiyetli vazifeler düşmekte
dir. 

Tahkimat ve siperde müdafaa şıkları, 
başka taraflarda alınacak olan kati neticele
ri ko1aylaştırmahdır. Müdafaa suretiyle 
kati netice ise, ancak müdafaada kal:ıuş ola
nın saldırmağa karar vermesi ve bu kararını 
tatb ika koyutıtnası ile a1mabilir. Saldrrı~ , da
im.., kati netice veren muharebe şeklidir. 

Ordular, hava silahının yardımiyle, mu -

azzam kara muharebelerinde biribirile 
d0vüşmektedirler. Bu muharebelere pek en -
der ahvalde donanmalar, doğrudan doğruya 
ka tr abileceklerdir. 

Gene hava silahının yardımile, donan -
malar, muazzam deniz muharebelerinde biri
birlerile dövüsmektedirler; Bazı hallerde 
kara istihkamları da muharebeye katılacak
lar ve bu muharebelerin neticeleri üzerinde 
payları olacaktır. 

Hava muharebelerinde tayyare filoları 
biribirleriyle dövüşmektedirler. Belki de bu 
muharebeler, ordu veya donanma tayyare 
defi toplarının da yardımını görecek! erdir. 

Bütün bu muharebelerin en son gayele -
ri: Düşmanı yoketmektir. 

Kara, deniz ve hava muharebelerine, 
uzun yürüyüşlerle, nakillerle yahud uçuşlar
la müdafaa ordusunun birliklerini ileri sür -
mek icabeder. Bu ise, müdafaa ordusunun her 
kısmında, muharebede açılacak olan ateşi 
göz önünde tutacak bir şekilde ve önceden 
kestirilebildiği nisbette, güdülen kati netlce 
gayesine uygun g~ecek gruplaştırmalarla 

gevşek emniyet tertiblerini ileri sürmek su
retiyle yapılmalıdır. Aksi takdirde bu grup -
laştırma, kuvvetin daha el verişli bir surett~ 
kullanılması imkanım vermelidir. 

Hava silahının tekemmül ettirilmis ve 
kuvvetlendirilmiş olması, bu silahın sUrati, 
ve keşif işlerinde kullanılması, karada. 
hareket imkanları olan yerlerde motörleşti
rilmiş kıtalarm, denizde de en süratli keşif 
araçlarının faaliyete geçirilmeleri ile, casus 
ve ajanların faaliyetleri de bir yana hıra -
kılsın, düşman hakkında istikşafta bulun -
mak imkanları, bugüne kadar görülmemiş 
bir ölçüyü bulmuştur. Bu vaziyet, askeri kı
talarm güdemini kolaylaştırmakta, fakat, 
karşı tarafmkiye göre gü~leştirmekted~r . 
Çünkü, düşmanın da, kendisini yoketmek 
için alınan tedbirleri sezecek olan aynı araç
ları vardır. Bundan dolayıdır ki, mukabil ted· 
bir almağa vakit bulamaması için, hasmı, ka
rada, denizde ve havada can alacak nokta
sından yakalayacak olan harb hareketi de. 
o nisbette müessir bir surette tatbik edihr.e-
lidir. (Sonu var) 



7 MAYIS 1936 PERŞEMBE _.. 

;~{ ım.ı ı ıı ~~1111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111~~111111'.1'.ııııııı~ 1 

; Turkkuşunun Inonu ~ 
~kampına ·talebe yazılıyor~ - -== = 
~ Türkkuşunun İnönü kampına iştirak ~ 
~ etmek üzere Ankarada açılacak iptidai' l~ 
~ kurslara girecek uçucu üyelerin kaydı-~ 
~ na başlanmıştır. Dersler Serğievi önün-~ - -s deki sahada olacaktır. ~ - -- -
·~ İstekliler hergün sabah saat dokuz- ~ 
~ dan akşam beşe kadar; ~ 
= = ~ Beraberlerinde en aşağı orta tahsili ~ 
~ bitirmiş onyedi yaşından yukarı ve as- ~ 
§ kerlik yapn1amış olduğuna dair vesika- ;; 
§ larla, iki fotoğraf ve hüviyet cüzdanla-i 

~ 'rile, ~ 
- -- -
~ T. Hava l(ıırıımu ~ 

-- --j Neşriyat Şubesine ~ 
isimlerini yazdırmalı- ;;; -

~ . başvurarak --§ dırlar. 

~ LİSE MEZUNU VE YÜKSEi{ TAHSİL ~ 
=' - . . -E GENÇLERİ TERCIH EDILECEKTIR. ~ 

ElllllHllllllllllidllllllllllllllllHllllrHIUliUllllllUllllllllllllllllllllllllllllllfllll • 
KOCAELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

·Kocaeli Emniyet müdürliiğüncle üçüncü komiser Muhiddin ta
rafından karısı Ankarada Doğan bey mahallesinde taş döşeme so
kağında şerbetçi Ali evinde Ş~ziy~ aleyhine ~çıl~n ~oşanma~ dava_ 
sının cari muhakemesinde: muddeıaleyh Şazıyenın ıkametgahınm 
meçhul bulunmasına mebni .. 28. 4. 936 salı g~nü .saat 10 da. :"ahke
meye gelmesi icin lzmit Turk Yolu gazetesıyle ılanen teblıgat ya
pıldığı halde ~ubakemeve gelmediğinden muhakemenin 15. 5. 936 
cuma e;ünü saat ıo na talik dildiği cihetle Miiddrfalevha Şaziyenin 
ll'!,e?:kur gün ve saatte. muhakemeye gelmediği tak?irde <lava~~ gı
yabında bakılacağı adı gıyap karan m~bnıına kaım olmak uzere 
ilan olunur. • 1-1794 , • 

ANKARA BİRİNCİ MINTAKA TAPU SİCİL MUHAFIZLI
{HNDAN: 

Balğadm sürün oğlu deresinde kain 594 5228 eski 17 yeni vergi 
numarah 318 tarihincle kulaksız Nuh ve her:ışiresi adına yeni tahrir
de Eşref zade Tevfik namına yazıh iki parça harap bağın tapuda 
kaydı bulumımadığrn<lan kulaksız o~ullarından Ali oğlu Sadık ta
rafından namlarrna intikalen tapuya tescili istenmiştir. Bu yerin 
mülkiyetinin tahdidi icin 1-6-936 pazartesi günü saat onda bir me
mur gönnerilecektİr. S;izÜ ı;reçen ta!?rtSız tT'a)rJa benim hakJ;ım var 
diyenlerin ellerinrl.,ı,i tell>'e]erile birlikte Ank:ıra birinci mıntaka 
tao•ı sicil m11hafızlrğına ve yahut yerine varacak memura baş·vur-
maları ilan olunur. 1-1798 

.ı\nliara Biriıı~i Su 1 ı 
1-l:t!{iı 

JT.., --bayramda ayvalı su deposunda Kamile varisi kardeşi Mus
tafaya: 

Müştereken malik bulundLtğunuz bir gayri menkulün şuyunun 
izalesi zımnında Emlak eyt;ım bankasının aleyhinize iknme ettiği 
davanın ceryanı sırasında ~eli!l hir deifne bulunmamza d:ıi:- çıka· 
rılnn davetiyedeki mül.ıaşirin meşruhatında adresinizin malfun 
olmadığı anlaşılmış ve yeni yapılacak tebligatın usulün 141 inci 
maddesine tevfikan ilanen icrasına karar veriJmiş ve muhakeme 
21-5-936 saat 9, 30 a muallaktır. yevmi mııayyende m•ıhakemede bu
lunmanız veya bir veki göndermeniz aksi takdirde hakhnızda gi-
yap kararı verileceği ilanen beyan olunur. 1-1804 
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Emlak~ v~ Eytam Bnn kasınd~n: 

KIR.ALIK APARTMAN 
DAiRELERİ 

Isıklar caddesinde kain ve Bankamıza ait Turhanbey apartıma
nınd~ Su, Elektrik ve Havagazı tesisatını havi 10, 12, 13 numaralı 
daireler açık artırma ile kiraya verilecektir. 

10 numaralı daire: Beş oda, bir hala, Matbah ve bir banyo 
12,, ,, :Uçoda,, ,, ,, 
13 ,, ,, : Beş ,, ,, ,. ,, ibarettir 
İhaleleri 18. 5. 1936 pazartesi günü saat onbirde Bankamr7.da va

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

Açık artırmaya: 10. lı daire için 75 yetmis beş 1ira 
: 12 ,, 50 Elli lira 
: 13 ,, :: :: 30 otuz lira 

Denozito parasile iştirak edilecektir. 
İstekli olanların iha1e Miniine k<'dar deoozitolarile birlikte bı:ın

kamız muamelat rniidürlit;;;;ne ve daireyi P-ÖrfT'l,.ı. için de Apartrman 
kapıcısına müracatları. (971) 1-1795 

Sungurlu Sorbru Hakimliğinden: 
İhtilas etmek suretiyle zimmetine üç bin küsur lira geçirmek

ten suçlu Sungurlu eski İnhisarlar m.emuru anasrl Tekirda~lı olup 
İstanbul - Samatya: H2,.,ı-- '•n mahallesi pamük~u sokak 96 numa
ra1r hanede mukim Ethem oğlu 1291 doğumlu Nihat hakkında ya
pılmakta olan ilk tahkikat sonunda. 

Suçluya kesilen tevkif mi.izekkeresi üzerine :ı:abıtaca yapr1an 
bt•nca araştırmalara rağmen ikametgahı meçhul olduflıından tevkif 
müzekkeresinin infaz edilmediği anlaşılmış ve C. M. U. K. 296 
mac1desi mucibince kavı-o savılacaiY·n<lan mezkur kanunun 198 ci 
maddesi mucibince hakkmrl:ıki t<>J,'dkatrn muvakkaten tatiline ve 
2S2 ci maddesi mucibince Tür1<ivede mevcut bütün mallarrna ve 
Sam<ıtva şubesinden almakta oldLı"u tekaüt m<>c>!:pnrn cli:irtte birinin 
hac?.ine ve meTl"lek•ti tanu ve ver~i cl:a{relerine te'ı1 iiY'lt yaptlmasr
na 13-3-936 tarihi!'1rle kanır ve~iJdiD-i ilan olunur. (979) 1-1797 

Askeri F ahril{alar Ticaret 
Kalemind~ıı : 

135 Ton gliserin 
45 ,, Amonyak küherçilesi 
12 ,, Seliloz 

650 ,, Nitrad dösut (ı;:; ili güherçilesi) 
10 ,, Soda (Kalsine) 
15 ,, Sud kostik 

2 ,, Hamrzr selikat dö 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 yağr 
Yukarda mikdar ve cinsi yazılı malzeme 20 mayıs 936 

çar~amba günü saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. İs
teklilemi aynı gilnde gelmeleri. Bu mab:emenin şartncıme
lerini görmek istiyenler her gün Ticaret kalemine gelebi
lirler. 

ANKARA LEVAZIM AIVTİRLİGİ 
SATIN ALIV1A KO!ı/IİSYONU İLANLARI 

!LAN 
1 - Ankara garnizonundaki kıt·? ve müessese eratmın 936 finans 

yılı zarfm<laki i'htiyaçlanna sarfedılmek üzere 350000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla mi.ina' .asaya konulmu~tu~ .. ~. 

2 - Münakasa Ankara levazım amırlıgı satrn alma komisyonun· 
ela 21.5.936 tarihine rnüsadif perşembe günü saat on beşte yapıla· 
cal.tır. 

3 - Münakasaya konıılan .350000 ~ilo stğır etinin tutarı 84000 li· 
ra olup teminatı muvakkatesı 5450 l~r.adrr. 

4 - Şartnamesi 420 kuruş mukalıılınde komisyonumuzdan istek
lilere verilecektir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edece~lerin teminatı muvakkatc mak
buz veya bank mektupları ile teklıf ~~ektuplarmı havi zarfları ka· 
nuni şekilde t2nzim ederek. saat on dortte kornisyonumııza vererek 
zarfları açma saatinde komısyonumuzda hazır bulunmaları. (948) 

1-1743 
, !LAN 

1 - Ankaradaki askeri mektepler talebeleri ile Cebeci askeri has
tahanesi hasta eratmm 936 mali senesi ihtiyaclarına sariedilmek ü
zere ''185000 .. kilo koyıın eti kap~lı zarfla müri:akasaya konulmuştur. 

2 - Münal::asası 20.5.936 ~~ı:ıhıne tni.isadif çarşamba günü saat on 
beşte Anka.ra levazım amirlıgı satın alma komisyo'lunda "apıla-
ca!.tu. . 

3 - M~nakasaya konı.ılan 1.85000 k.ilo ko}'.un etinin tutarı 68450 
lira olup teminatı muvakkat,~sı 4672 lı:a !:ô kurus.tur. Şartnamc~i 
343 kuruc; mııkııbilihde isteklılere konıısyonumuzdan verilir. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin belli gün ve saatten en az 
bir saat evel teminatı nıuvakkate makhuz veya bank mektupları ile 
teklif IT\ektuplarını hqvi kapa~ı ıarflarını komisyonumuza vcı·erek 
saat 15 de mezkitr komisy<ında lıulnnmaları, 

30.4.936 tarih ve 504 sayı1ıdır. (949) 1-1744 

İLAN 

Çatalca.miıiştahbem mevki komutanlığı eratınm lıir sen°lil~ ihti
ya<;ları olan 50000 kilo sığır ve 7000 kilo koyun eti kapalı zarf usu
li ile 22 mayıs 936 cuma günü saat onbeşte eksiltmesi yaprlacaktır. 
Muhammen tutan sığır etinin .1so80 koyun etinin 2811 lira 20 ku
ruştur. İlk teminatları sıgır etınin 1355 koyun etinin 211 liradır. 
Şartnamesi cumartesi gürılerindc;ı maada her gün öğleden evel ko• 
misyonumuzda görülebilir. Eksıltmeye gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile 2490 nu1:1aralr kanunun z ve 3 iincü 
maddelerindeki vcsaikle beraber teklıf mektuplarını belli giinde · 
ihaleden en az bir saat eveline karlar Fındıklıdaki satm alma komiS-
yorıım., vermeleri. (980) 1-1800 

1936 

Türli H· va 

PIYA~G 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmişti··. 

Yen~ tertip planını görünüz. 
1 ci keşide 11 - mayıs . 1936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralılf ikramiye. 
lerle (20.000) liral·k bir mü afat vardır. 

Y aı)ı yaptıraca ~laruı 
nazarı; dlı y kal i e 

Ev, Apartıman ve bilumum Betonarme, Df"mir, Kargir, Ahşap 
inşaat ve su işleri Proje, mukavemet hesabatı keşif ve fenni mesu
liyetJerini (Teknik Yapı BiirosuJ en miisaid şdraitle deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Bürosu 
Yenisehir Atatürk Bulvarı Foto apartllllanı !{umara (4) 
Telefon 3629 1-1745 

1 

s~ylıan Vilayeti Defter&· rh~ı.n dan: 
Seyhan vilayetinin Karataş oahiyesindekl Karataş dalyanının 

kanun ve nizamlarına göre 936 ve 937 mali yıllarında balık avla
mak hakkiyle balık resmi iki sene müddetle 27 - 4 - 936 tarihin
den itibaren kapalı zarf usulile artırmaya çıt arılmıştır. 18 mayıs 
936 tarihine müsadif pazartesi günü saat ''15"cle Seyhan defter
darlığında ihalesi yapılacaktır. 1ki senelik muh.ammen bedeli 
''14315" lira olup talihlerin yüzde yedi lıu;uk muvakkat teminat 
ile teklif mektublarmı 2490 numaralı kanuna tevfikan ihale zama
nından bir saat evveline kadar Seyhan deJt~rcl<>rlığına verilmesi 
meşruttur. Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara'da maliye ve· 
kaleti milli emlak müdürlüğüne, İstanbul'da av vergileri müdür
lüğüne ve Adana'da defterdarlığa müracaatları ilan olunur. (2382) 

1-1761 
1 • 

Van Defterdarlığından: 
24 Nisan 936 gününde kapalr z"rf usuliivle iha1esi yapılacağı i

lan oi•man yirmidoku .. bin dokuzyü kırk dört lira 50 kurus bede .. 
ke<ıifli Gnrprnar hükümet konağmrn inşasına talih zuhur etmed· ği 
cihetle 24 nis-ın 936 daı• itibaren bir ay müd<letle pazarlıkla ihale· 
sine karar verildiğinden ve isi:eklil r:rı Van de.fterdarhğma miiraca-
atlan. (920) 1-1659 

Biga Belediyesind en : 
l 

Belediyemiz elektrik santralrnm 1.6.936 gününden St.S.937 ni
hayetine kadar bir senelik ihtiyacı olan ( 40,000) kilo mazot (3400) 
ve (I,000) kilo makina ya~ma (160) lira fiqt tahmini ile 20.4.936 
pazartesi gününden itibaren 11.5.936 pazartesi günü saat 15 e kadar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştrr. Mazotun ve yağm ev
safını anlamak istiyenlerin müddeti icinde bekdiye santral memur
luğuna, şartnameyi görmek istiycn1erin mul).asebye müracaalan ve 
kanunun gerekli olan yiizde 7,5 teminatlı teklif' mektuplarını Bele· 
diye Baskanlrğına göndermeleri ve ihalenin komisyon huzuru ilo 
yap1lacarrı ilan olunur. (2385) 1-177 6 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Genel l\1erkezinden : 

Krzılay cemiyetinin Ankara - Mamaktaki Ga?: maskesi f'ab· 
rikasmm teknik şefliğini yapmak Ü.Zere diplOlllalı bir makine mü• 
hcndisi 1üzmete alınacaktır. 

Şartlar şunlardır; 
1 - Türk olmak, sıhhatı yerinde ve muvazzaf askerlik vazi-

fesini yapmış bulunmak. 
2 - Yaşı otuzdan 'fazla olmamak 
3 - Almanca lisanını iyi bilmek ı. 
Yul:arda sayılan vasıfları haiz bulunanlardan isteyenler ıs 

mayıs 1936 cuma günü saat on yediye kadar; 
A - Hüviyet cüzdanı -
B - Mekteb şeha<lctnamesi 
C - Eğer müesseselerde çalışmış ise bult oduğu yerlerden a-

lmnırş bonservislerin asrllarr veya tasdikli su.retleri 
D - Dört tane vesil'a fotografı 
E - Tercemeihfil varakası 
F - Zabıtarlan tasdikli hü niihal vesikası 

nı yazacakları bir dilekceye ili tirerek ve iadeli teahhüdlü o· 
lara,ı{ Ankara'da Yenişehir'de Kızılay genel mcrl, zine gönderme
leri lazımdır. 

Hizmete kabul edil ne imdilik c yda ik" ıym lira aylık verile
cek ve f br" ''.lda d .. rt a n m ed o' ra'{ ç lı::;l nlacaktır. Dört ay 
so··unda ay aı r l~ l gibi h;zrı 0tindffi isf le edil miyc
cebi anla~ Jd gı ta•,dirde vaziLsirıc nihayet verile ,tir. 

) 1-1762 
ı 

K,ıracal;ey l arasınrla miitesekkı1 1\"'erinos ~ti. tfrr-e ciPliği hay 
vanlarr yem ihtiyacı Jlan üç yüz bin kilo yulaf kapalr zarf usulü 
ile -tatm alınacaktır. Eksiltme yeri !-fara Metkezirlir. Eksiltme gü
nü 16 • mayıs - 936 cumartesi günü saat on be:ştedir. 

Muvakkat temınat olarak bin y~z elli lira _a\ınacaktır. Muham • 
men kıymet olank beher kil :osuna beş kuruş ktymct takdir edilm:ş. 
tir. Taliplerin eksiltme günü teminat ve vesaikleriyle birlikte bu-
lunmaları ilan olunur. (922) 1-1734 



J 7 MAYIS 1936 PERŞEMBE 

A SA 1,IYE-7-MA YIST A ŞEHiR BAHÇESIND 
ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME-

1\H ~LUGUNDAN: 
1 - izalei şiıyudan dolayı satılmasına karar verilen tapunun 

9-5-926 tarih ve 28 sahife ve cilt 34 kütük 52/53 No: smda kayıtlr 
ve Ankaranm Saraç Sinan mahallesinde yıkık hamam önü mevkiin
de vaki müfrez bostan yeri le ağaç lan aşağıdaki şartlar dairesinde 
açık artırmaya konmuştur. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Mezkur bostan s.arkan hattat zade 
Mehmet, garben müfreziminh maa hane bostan, şimalen yol, cenu
b~n çay ile mahduttur. 38 meyve, 68 söğüt ve kavak ağacmı havi
dir. İçerisinde teneke kaplı bir kulübe ve bir kuyu vardır. Ağaçlar
da nazara alınmak şartiyle beher dönümüne üç yüz lira krymet 
konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 8.6-936 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 • 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul sa
tış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanune nteminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getireceklerdir. 

5 - Satıs giinü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
7.5 ini bulduktan ve iic ciefa r.ida e+tirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatin<le en c:ok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İş.bu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
n· etin yüzde 7 5 sini bulmadığı tal<dircle 23.6-936 tarihine müsadif 
sJ.h günii saat 14-16 va kadar yapılacak ikinci artırmada en çok ar
tıran;ı ihıılc olunaca 1:tır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ih~1e bedeli ihaleyi mütea 
kip verilmediği tal<dirde iiurine ihale erlilenin talebi üzerine iha
le tarihinden itibaren kendic:ine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle
mesi icin vedi gün kadar rP"lı.İl veri'eı·ektir. İsbu müddet 7.arfında 
ihale bedeli yatmlma<lr~ı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihden 
evel en yü'ts" < teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı 
o'un olmaclı~ı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise 
ihale farkı birinci talirıden tah,.il edilmek iizere bu talibe ihale edi
lecektir. Teklifi vechile almağa razı olmazsa gayri menkul yeni
d n on bes oii.nlük ikinci artrrmaya çıkarılacak en cok artıran tali
bin .. i'ıate ecli'ı.-rektit. 

8 - rr er i1,i aı·tırmada na f'<ıyrimenkul talihine ihale edildikte 
ta~ı ı harcile rle11aliye resmi rr.üsteriye ve ihale tarihine kadar olan 
m" ral·i...., ve gi ve resim ise borc:luya aittir. 

Q - Rorclu ve alacaklıl::ırla di~er alakadarların hu gayri men
k11l üzerindc1<i hakl:ırmr ve busnsile faiz ve masrafa dair olan iddi
alarrrır evr;ı',ı miisbitlerile 20 gün iç.nde dairemize bildirmeleri Hi
zımrlır. Ak">i t?.kdirde hakl:ın tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış 
hedelinin rıaulcıstrrılmasmdan haric tutulacaktır. 

10 - A rtrrm~va iştirak edecekler 10.5-936 tarihin<le 936 • 27 nu
mara ile {lainrrıizdeki yerinde herkese acık bulıındurulan şartna-
IT'.emh:i o'·uvahilirler. 1-1802 

BA YA1'11~ARA 
Yerimizin darlığr müııasebetiyle davetiye gönderemediğimiz ve 

yahut mazereti dolayısiyle (exposition) ımıza gelemiyen Bayanlar 
cuma ve sair günlerinden maada her gün modellerimizi atelyemizcle 
hıısuc;i surette görebilirler. Pek çok beğenilen ve takdir edilen el. 
biselerimiz mutedil fiatlarla satılmakta ve kopye edilmektedir. 

SENİHA KANBA Y 
Adres: Hal arkası Yeni hamam apartıman. No. 4. 1-1767 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Anlcara Vilayetinde Bent deresi semtinde tabakhane mahalle
sinde Sipilik sokağında 99 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasın
dan olup Ankarada Bendderesi se:ntinde 103 numaralr mahalli ika
metgahı ticari ittihaz eclerek tarihinrienberi Mahrukat ticaretiyle 
istigal eden ve Ticaret Odasmrn 1829 sicil numaracıında mukayyet 
bulunan AbdüHıakinin unvanı ticareti Abdülh;ı"i Mermutlu oğlu 
olar"k tescil edildiği ilan olunur. 1-1799 

AnJ.~ara Birinci Sn ]h 
Hak.imli~: n ı1°u: 

Ulucanlarda Ağaç oğlu camii karşısında 17 no. lu evde Nadireye 
Müştereken malik bulunduğunuz bir gayri meıılculü:1 şuyuntın 

izalesi zımnında Emlak eytam bankasının aleyhinize ikarr.: ett' ği da
vanın cereyanı sırasında gelip bir defide bulunmanıza dair çıkarı
lan davetiyedeki mübaşirin meşruhatrnda adresinizin malUm ol • 
matlığı anlaşılmış ve yeni yaprlacak tebligatın usulün 141 inci marl
desine tevfikan ilanen icrasına karar verilmis ve mulıal:eme 21-5.926 
saat 9,30 a muallaktır. Yevmi muayyende m~hakemede bulunmamz 
veya bir vekil gönderme •ıiz aksi takdirde hakkınızda giyap karan 
verileceği ilanen beyan olunur. 1-1803 

Anl{ara Jandarma Genel l{oınu -
tanlığı Satınalına I(onııisyonundan! 

Teahhüdünü yapıımıyan müteahhit nam ve hesabrna 14·~8 liralık 
ve on beş çesit yemek takımı (Tabak Suralıi, Bardak, Çatal Kaşık, 
Peçe ve saire) 23. 5. 936 cumartesi günü saat on birde pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Her çeşide biçilen fiat ve gerek olan bilgiler parasız Komisyon
dan alınabilecek ~artnamede yazılıdır. Pazarlığa karışmak istiyen
lerin 108 lira 60 kuruşluk temi·1nt mak::ıızlarile pazarlık saatinde 
komi syona baş vurmaları. (977) 1-1795 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MCMlJR
LUGUNDAN: 

Ankara vilayetinde Hacı doğan semtinde IIact doğım ma'1alle
sinde hanardi sokağında 55 numaralı evde otııran ve T. C. t;-ıb'asrn
dan olup Ankarada hanardi 'Zarşısrncla 55 numaralı m<>lıalli ik<'nıet
gahı ticari ittihaz ederek tarihindeber! :r.ütealıhitlik ticaretiyle iş
tigal eden ve Ticaret odasınrn 58 sicil nuMarasmda mukayyet bulu
nan Kazımın unvanr ticareti Kazım Altrnlop olarak t. scil erli 1 rliği 
gibi bu unvımın imza şek!i de Ticaret ı,..,_,., .. ~ ""- •? : ı.: .. -: ::::.:::!::'.::: 
muci'..ince dairece 6-4-936 tar:hinde tescil edildiği ı n o ıınur 

Cinsi 
931 mo cıı oır adt't 
bui' ır· r:.a1z otc;rı il 

1tJ; l<ll'"l ;ıe • 
ı adet 

1-180.5 

n: 
uı u ...... ..ımen bymeti T .ira K. 

daiına güzel 
Daima genç 
KANZUK 

Balsamin l{remi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin gü"'ellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk. 
lan izale ede~ek tene fevkalade 
bir cazihe bah~eder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayr

0

1ca şöhret kazan
nuştrr. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz. Teninizin liitif tazeli
ğini, cildinizin cazip taravetini 
ancak krem Balsamin ile meyda
na cıkarabilirsiniz. Bir defa BaJ
sanl'in kullanan baska krem kul
lanamaz. Tanılmı~ itriyat ma. 
ğazaları ile büyük ~eza evlerinde 
bulunur. 

ANKARA ÜÇÜNCÜ SULH 
H l L<UK HAK1ML1ô!NDEN: 

Kır~ehirli olup Kayaşta vefat 
eden İhsan terekesine ait men
kul eşyanın 9-5-936 cumartesi 
günü saat 1 de mahallinde bil
müı:ayede satılacağı ilan olunur. 

1-1801 

Satılık arsalar 

1 
.. 

• 1 

Günlük kasa mevcudunuz Krym etli eşya ve evrakmız için 

E N • 
1 YE 

Y enişehirde kiralık 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - M~hr.,.,..., ,.T !-.,.ter 

Demi rtepede 4 o<lal r bahçeli 
bir daire acele kiralıktır. Tele
fon 1249 ve 3714 müracaat. 

1-1793 

~ 
~-.... ı":".,·~-·--... -. .... -. .... -. .... -.""-. .... _, ~ ~ .. .... ....... ~ .... """' .. '-""•,,,.._...,. .... ....,. .... "" .. '- ~ 

' ~ 
~ ~ 

~ Çocuk Doktoru ~: 
~ ~ 

Satılıl{ otomohil 
Kapalı bir hususi otomobil 

sa tr lı ktrr. 

Bakım garajına müracaat 
Telefon 1180 1-1748 

) DJL·. Sami Ulus ~· 
... n · ··a Doğum ve Çocuk ı~~ Çankaya caddesinde vekalet-

• E 1 
- l • ler yakınında Sarı kö '.·k karşısın-J ·a '•tnveı çocu { -

· h daki apartımanın altı orlıılı kalö-f rıtite assıı::ı ~ 

Kirahk daire 

A .,,ı·,,e S~rayı cadde.,1• Altan ~ riferli alt kat dairesi ucuz kira-"· " ,, . ~ 
so l:ı 1 • Ortaç apaı:tımanı ~ lıktır. 

Tel-:fon: 3951 ~~ Telefon: 1791 
~i Her giin üçten sonra hasta· r. ----------------
~ lanm kabul eder. ~ 
~. ,.-.... - .... ~·,.,_,..,.,_,.. __ .... __ .,. _ __, ___ .,...ı.,. ......... , ~ 
... "" ..... .,.,_.. __ A.....-.............. .._.....A'V"'Aı.~•'V""•"'•~~"'""·' N 

I\iralık~ Ev 
Hacıabyramda bmetpcı~a 

mektebi yukarısında çifte ~arı 
evlerd~n (17) num"ralı B. Ziya 
hanesi kiralıktır. E!e1~trik. ha
v,~av. su te.,isatr ve Bent dere
s!vle Ft1ik bağlarımı ne·1 areti 
vardır. İçindekilere rriirn("::>at. 

1-17Q1 

MaP::ı.rrn• tasarruf edPıııi r"'er 
ve orava gidemiyenler idn hır iş
!erde ihtisao;r olan B::>v ($ani 
D;irri Üner) Ankarava ~ı-J:-ni-:tir. 
İ"?leri ~cin görü~mek istiyenler 
kendini Yeni Hamam karsısında 
S:irrıı-r mathı:>::ısınrla bulabilirler. 

Kiralık ev 
Yenişehir Bozkır sokak 8 nu· 

maralı, dört oda kalorifer bahçe· 
li ev. 1449 telefona mi.ira:::aat. 

1-1774 

Kiralık Evler 
Ulus matbaası karşısındadır. 

Suyu, elektriği, bahçeıi vardır. 

Görmek için matbaa karştsın<laki 
8 No.Ju eve ve fazla tafsitat icin 
2326 No.Iu telefona müracaat · e-
dilebilir. 1-1703 

.... . .. ,, ? .-P: - .. 

Il' TC.ON BlJGr.rl;"_ 

Ank.ara 
tan lığı 

Jandarma Genel Komu· 
Satıııalma l(omisyoııund4-lıı 

1 - İhale bedeli üzerinde tutacı (20 den, 25,000) lira arasrnda 
olmak üzere aşağıda alınacak metre mikdarınm en çoğu yazılı dört 
örnekte Ambalajlık kanaviçe komisyonca 16-5-936 cumartesi günü 
saat (11) de toptan ve ayn ayn kapalı zarf usuliyle isteklisine iha
le edilecektir. 

2 - H•r çe~idin tahmin bedeli hizasına yazılmış tümünün ilk 
teminatı (1875) liradır. 

3 - Şartname komisyondan parasız alınabilir. Eksiltmeye gir
mek istiyenlcrin ilk teminat sandık makbuzu veya Banka mektubu 
içinde bulunduracakları teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en 
geç bir saat evet komisyona vermiş olmaları. (935) 

1 - Örnek: 23,000. metresi 18,5. kuruş. 
2 - n 50,000. ,, 15 ,, 
3 - " 34,000. " 19,5 

" 4 - " 50,000. 18. 
" 1-1709 

İstaııln.ı 1 üniversitesi Arttırma Ek· 
siltme ve Pazaı·lıli l(omisyonundan~ 

1 - Bedeli keşfi 35696.25 lira olan fT,, .. v.,nat ve Nebatat Enstitü
lerine yanılacak mobilyeler kapalı zari 'iyle eksiltmeye konul • 
muştur. İhale 14. 5 · 936 perşembe saat 15 de Rektörlükte yapda • 
caktır. Bu işe ait şartname ve saire 178 kuruşa R ektörlükten alınır. 

2 - 5ksiltmeye girebilmek için 2678 liralık ilk teminat yatırma· 
lan ve 5000 liralık möbilye işi yapmış ve bizzat Fabrika sahibı ol • 
duklarrna dair İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden kağıl alma
ları lazımdır. İstekliler o gün saat 14 de tekliflerini RektiMüğe 
vernıiş olmalıdırlar. (2135) 1-1585 

lmtivın Sl\hibi ve B;,"mu· ~ 
h ar .. :ri Falih Rıfkı ATAY 

J{1\l)INLAR G()J .tj 
E~ JGÜN BUGJ:CE 

s~~rGAPOR POST.' <:r. 
Um·•rr.i N "''"rivatı ı ,are 

eden Yazı fr1ni Müdü~ı 
Yul.arda yazılı ot...mo' ile 24 tf' :>n 9Z5 tarihinde talip zu;. · ı et

meci. nden 25-4-936 tarihin~en itiu ~n bir ay zarfında paz,ıı. a 
sat '.l 1{tır. İhale bedeli nak•en ve p~şinen tediye cdiiecektir. ıs
te:. :::r;n 37 lira 50 kuruşluk dipozito makiıuzile defterdarlıkta mu-

! İ N .~"··J..ıi RAYnl\R 

$ "ln Simon - Jean Pierre Anf"' ".:.t 
Muvaffakiyetle devam ed:yor. 

C' ·u~;;: GC' 1)1e - Vil«lb.ce Berry 
Jeane Harlow 

tes( · l:il satrş komisyonuna müracaatları. (913) 1-1704 

1 Ço .. kırı r:-1> ~" ... -ıı cıvaru•dr 

j '1,_u_ı_u_•_B_cıs•memnde ba:nlmıştrr Umumi istek üzerine 4.45 seansında 

KLO KLO 
A . '·i ve Hissi emsals;z bir 

sergüzec;t ve macet·a 
filmi 


