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·Milletler cemiyeti konseyi dün toplandı Adisahahada telaş ve korku var 

öğleden öncelci toplantıda B. dö Madariaga onüeleriıı 
> 

okudu·· BB. Aloisi ve Volde raporunu 
hül{ünıetle rinin 

Mariam 
görüşlerini anlattılar 

B. Eden uzlasma 
• • • 
ısının ... neticesiz kaldığını söyledi 

Cenevre, 20 
(A. A.) - Mil· · 
letler Cemiyeti 
konseyi bugün sa· 
at 10,30 da top • 
lamnııtır. Konsey
.de lagiltere'yi B. 
Eden, Fransayı da 
B. Pol Bonkur tem 

Flanden ·ancak e· 
bemiyetli bir deği· 
ıtiklik olursa Ce· 
newe'ye gelecek • 
tir. 

... 
tesi reisi ve İspanyol delegesi sıfatiy
le başka bir diyeceği olmadığını söy
lemiştir. 

Görü.şmeler <ıf:ıldd.·um sonrtı 
Görüşmeleri açan Milletler Cemi -

yeti konseyi başkanı ltalya ve Habe · 
şistan delegelerine söz vermiştir. 

ilk olarak söz alan ltalya dele • 
gesi B. Aloisi Habeşistanın ltalya ka

f Sonu 6. met sayfada) 

Konıeyin va • 

ziyeti, meıela A· 
diultaba'nm iıgali lngiliz ve Fransız delegeleri: BB. Eden ve Pol Bonkur. 

ye farnıız seçimlerinin neticesi gibi, hai bir hal şekline bağlanması ümi -

Finans bak.anı .. 
B. Berç Tiirl{erin 

sualine cevab verdi 
ara ,.erde ortaya çıkması ihtimali o- din<len şimdilik vaz geçilmesi lazım 
laa hadiselerin yardrmiyle gözden gelmektedir. Raporunu okuduktan 
ı-eç.irilmek üzere ı 1 mayıs tarihine ka- sonra B. dö Madariaga "nüçler komi· 

"d• geciktirilmesi ihtimali vardır. 
Kamutay dün Nuri Conker'in baş· 

kanlığında toplanmıştır. Afyon me
busu Berç Türker'in emlak ve akar 
kıymetleri hakkındaki sualine Finans 
Bakam Fuat Ağralı şu cevabı vremiş-

On üçlerirı raporu 
Toplantmm batında B. dö Madar

iaıa on üçler komitesi raporunu oku
m11ttur. Bu rapora göre, muhasama
lm çabucak durması ve vaziyetin ni-

c = ._-.-- -.._ 
lle"1uplar ---- - ·-

Gündelik 

NOTAMIZ ETRAFINDA 
F. R. ATAY 

Yıllarca uğraıtıktan sonra, Ka
milist Türkiye'nin barışçılığı ha· 
kikatini herkese anlatabildik. Bo
ğazlar meseles.i hakkındaki nota
mız, bugüne kadar, bizim gördü: 
ğümüz gazetelerde hiç bir menfı 
ve fÜpheli tefsir bulmamıştır. 

Barışçı olduğumuz kadar, Tür
kiyenin emniyet ve hürriyet da va
sma bağlıyız. İki taraflı, bir kaç 
taraflı veya her taraflı bütün an
laşmalarda dünya barışının ve 
Türkiye güvenliğinin gerçek da
yançları olup olmadığım ararız. 
T aa.rruz etmek ne kadar fikrimiz
den uzaksa, taarruza uğramak teh
likesini o kadar imkansızlaştır
mak isteriz. 20 milyona yakın bir 
insanlık parçasını, kendi öz yurdu 
üstünde yüksek bir saadet ve me
deniyet haline kavuşturmak isti
yoruz. Komşularımız bizden emin 
oldukları kadar, uzak yakın, bü
tün emperyalizm hırslarından ra
hat olmalıyız. Herkes bilmelidir 
ki Türkiye tarafından hiç bir teh
like yoktur ve onun kadar bilme
lidir ki Türkiyenin milli müdafaa 
azmi, şarsılmaz ve ölçülmez bir 
lru-rvettedir. 

Sözmü verdik, sonuna kadar 
tutarız. Barış nizamının devamı 
için yardım etmekliğimiz gerekir
se, bunun için hiç bir şey esirğe-. 
meyız. 

En hakiki iki harb tehlikesin
den biri emperyalizm ise, ikincisi 
emperyalizm taarruzlarına karşı 
yalnız veya müşterek, fakat sağ
lam Ye kat'i emniyetlerin kurul
mamış olmasıdır. Kuvvet' İn taar
ruz hırsı kadar, zaal'ın müdafaa
sızlık hali de barış durluğunun a
leyhine olduğuna şüphe yoktur. 

(Sonu S. inci sayfada) 

Çağrı 
B\itçe encü10eni bugün 

lonlıı.nRcBktır. 

ıaat onda 

l"""P~fRTIMtzE·J . . . . . . . . 
i Yeni giren.ler· i 
i • • : 
i ıcın ~ 
! J t 
i Yarın Halkevind~:. bir ! 
: ~ 
~ tören yapılacaktır ı . . 
E Cumuriyet Halk Partisinin dör- i . . 
! düncü büyü~ kurultayında ~<ıbaı : 
~ edilen tüzüğu, Partiye yeni Üye j 
; olma işleri tamamlanan yurdda1· l 
! lar için her üç ayda bir, giriş tö- ! 
f reni yapılmasını en reder. Cu- ~ 
~ munyet Halk Partisi Ankara il . l : . 
i yönkurulu da ilk defa olmak üze- : 
i re yarın saat on sekizde halkevin- i 
l de, partiye girme işleri tamamla- l . . 
i nan iki yüz elli yurddaş için bir ! 
i giriş töreni yapacaktır. Ru tören- ~ 

.ı de yeni giren Üyelerle partinin i 
• vilayet teşl~iliitında çall§anlar, i 
i ilyiinkurul, genyönkurul Üyeleri i 
':~ bul11nacaktır. i 

llyönkurul adrnc reis vekili ! 
l Enıurum mebusu B. Şükrü Koçak ~ l bir nutuk vererek, Cumuriyet ! 
i Halk Partisine girmenin önemini i 
• ve partili olmanın ödevlerini ye- i 
; ni partililere anlatacak ve onları i 
l kutlayarak kendilerine başarılar i 
i dileyecektir. : . . ........................................................... 

t;,.. . 

Finans Bakanı B. Fuad Ağralı 

"- Afyon Sayfavı Berç Türker ver. 
miş olduğu sual takririnde halkın na
kid ve gayri menkul olarak iki nevi 
te§kİI eden servetinden nakte ait kıs
mının korunması için mevduatı koru
ma ve b;1,nka kanunları gib i kanuni 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

B. BALDVİN'İN NUTKUNUN AKİSLERİ 

İngiliz gazeteleri diyor ~ı· ki : 
«Zecri tedbirler suya düsmüstür -B. E.11~11 

. ' ' 
Cenevreden dönii nce hiitüıı l\.ahiııe 

s i g a y a <: e l{ i l e c e k t i r » 
-p .. -----~ . Londra 20 ( A. A.) - Başbakan 

J 

· B:ıldvin'in Vorçester'de söylediği 
nutku pazar gazeteleri aynen nesret
mekte ve bilhassa bu nutkun A~an
ya 'ya ait olan kısımlarına elıemi:yetle 
i~aret eylemektedir. Bununla bera
ber gazeteler her türlü tefsirden ka
çıruyoı !ar. Zecri ted~irlere aleyhtar 
bulunan gazeteler, nutkun İtalyan • 
habeş anlaşmazhğı ve Milletler ce
miyeiİnİ.'1 barış teşebbüsleri etraf m- .. 
daki kı:.mı üzerinde durmakta ve ln
g;ltere' n" n ze:::ri tedbirler siyasasının 

1 
Nutku gazetelerin u:zun telsirlerine 
yol açan İngiliz Başbakanı B. Baldvin (Sonu 5: inci sayfada) 

[ N y 

Adisababa, 20 (A.A.) - Bura 
makamları, iıin nereye varacağı
nı tayin edemediklerinden hadise
leri beklemektedirler. Halle telaş 

ve korku içindedir. Şehirde mutat 
hayat tamamen durmuştur. Şehir hal
kı vaziyetin daha kötü olmasından . 

korkuyor. Habeş ordusundan sü
rüler it? kamyon gelmektedir. ve 
Dessi' e yolu mültecilerle doludur. 

Cepheden gelen bir kaç kişi, 
tepelerde haydudların pusu kur
duğunu ve hükümet, İtalyanlar 
gelmeden önce Adisababadan ay
rıldı~ ı takdirde şehre inerek 

''Ulus,, un 

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

Habeşistan'da -
ki. son askeri 
vaziyeti göste 

ren bir Fransız 
haritası. 

yağma etmeğe hazırlandık1arını 
haber vermektedirler. 
. Adisababayı saran yolu ablu· · 

ka e~ek üzere bir kuvvet kur .. 
mak için ümitsiz gayretler sarf &o 

dilmektedir. 
Köprüleri uçurmak ve dağ .. 

larda yıkıntılar yapmak ümidile 
Dessie yolundan İtalyanların bU.. 
lundukları istikamete doğru alel
acele infilak maddeleri gönderil
mektedir. 

Adisabaab boşalnıağa baıladı 

Adisababa, 20 (A.A.) - Ha
( Sonu 3. Üncü sayfada) 

Dil Yazıları 

Çokluk 
Aıılatan l{elimelerin «Günes. Dil» 

' esaslarına göre analizi 
VI. 

PÜR 

(Pek) kelimesinin ana izinde 
kelimenin ( r) li ve ( r) siz iki şek
li olduğunu görmüştük. Bunlar
dan ( r) li olanın esas/olacağı mey
dandadır. (Pek), aslmdan (r) dü
şerek husule gelmiş muhaffef bir 
şekildir. 

Esas olan (berk - perk) sozu
nün etimolojik şeklini yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
( eğ + ep _ı er + ek ) 

Dünkü analizde de gösterildiği 
gibi: 

( 1) Eğ: Çoklulı':, kuvvet, kudret 
anlam!armda ana köktür. 

(2) Ep: Ana kök anlamını üze
rine alarak temsil eden prensipal 
elemandır. 

(3) Er: Ana kök m"'fhumunun 
tekarrür ve temerküzünü anlatan 
unsurdur. 

(_4} Eh: ~elim.,,yi tamamlıyan 
ve ısımlendıren ektir. 
Şimdi bu etimolojik sekilden 

50? tamamlayıcı ve isimİendirici 
ekı ka~dır~rak, vokallerini de ( ü) 
ye çevırehm: 

(1) (2) (J) 
( üğ + tip + ür ) 

şekli hasıl olur. Burada da ana 
kök kendisini temsil eden prcnsi
pal elemanla kaynaşarak, başta
ki vokal de düşünce, kelimenin 
son morfolojik ve fonetik şeklini 
elde etmiş oluruz: PÜR. 

işte Farsça denilen ve ''dolu'' 
(Sonu 2. inci sayfada) 

Tarıın bakanımız 
İzmiı~de 

İzmir, 20 (A.A.) - Gece saat 21 de 
bornova z· t k b. ıraa me te ı konferans salo-
nun da ziraat bakanımız B. Muhlis Erk 
menin b:ışkanhğr altında yapılan toplan: 

~ tıda Bakan, Ege bölgesinia va .. 

ziyeti hakkında malumat almış ve 
Muğla havalisiyle orta Anadolu • 
daki intibaları ve incelemeleri 
haltkında bh diyevde bulun .. 
muştur. Toplantı gece geç vakte ka 'ar: 
sÜl·müştür. B. Muhlis Erkmen bu sabah 
yanındakilerle birlikte ekspresle Ani-:°' .. 
raya yollanmıştn-. Kendisi istas:·onJa 
uğurlanmıştır. 



~AYFA 2 

· alya- a eş davası tekrar ko seyde 
Onüçler komitea'nin ar clıcı ile 1. 

talya ve habcş lan Cenevrede 
tem sa geldiler. Fnlcnt bu temas, Afri
ha asl.tcri harı:ketlcri durdur: cak li er
de it ly n r;ar ının a r !IDI tebaı üz 
etti miştir. Anl 'l lıyor ki İtalya, Habe
!İstnnın tamamı fU veya b-.ı ş k ide h ki
miye i na b r k 1 k şartiyle sulha 
rnzıd r. Mütar lıe İmzalamak için de 
'Hab ist nm de hal sil" hsr.zlanmasım is
tiyor. Sulh muz kerelerine milletler ce. 
miyetini luınştmnak istemiyor. ltalya
nın garU rını ö - renir Öğrenmez, onüçler 
kom'tesi, aldı-ı vazif yi, milletler cemi
yeti konseyine geri vermiıtir. Milletler 
cemiyeti konseyi de, onüçler komitesi, 
:uid İtalyadan ibaret olduğuna göre, ko
mite halind ki heyet, k_yfiyetten kon
sey halindeki heyeti haberdnr edecek de
mektir. 

Onüçlc.r komitesi marifetiyle sulh te. 
tebbüslerine girişildiğ srrada vaziyetin 
ne merkezde olduğu hatırlanacak olur. 
sa, bu teşebbüsün suya duşmcsi üzeıine, 
meselenin konseye havale edileceği yer. 
de onaekizler komitesinin faaliyete geç
mesi lizım geleceği iddia edilebilr. Ma
lumdur ki onüçler komitesi. neticesiz ka
lan .wlı 7olund.3ki aon t~ebbüsüne, 

zecri tedbirleri fiddetleıulirmek İçİll on
eekizler komitesinin içtima arifesinde 
fransız dış bakam Flanden tarnhadan 
ileri ıüriilen bir teklif Üzel'İne giriıınişti. 
Laval iıtif a etmiş Sarrau hükümeti İle 
İf batma aeçmişti. 

Onsekizler komitesi de içtiır.a etmek 
ii.zere idi, hükümetin değİ§mesiyle 

Framaıun ltalya - hah~ı davasma k:ırşa 
si.,...etiade bir değişiklik vuku llulııp 
..ı-daiı sorulurken, Fla.nden, 2eCrİ ted
.ulerill fiddetlendirilmesi meselesi cö
'riifihnndea evvel, bir defa daha sulh 
tqebbüsii ,apılamsını ileri sürdü. Bu 
teklif lrabal edildi ve teşebbüsde bulun
mak için ooüçler komitesine vazife veril

&. 

Oouçler komitesi geçenlere kadar bu 
va:ı.i!eyi yapamaaı. Çünkü içtima edeceği 
lııir sırada Almanya Ren mıntnkasını İf· 
gal eni. ltalya - babeş davası ikinci pli· 
na ntıldı. Devletler Afrikn harbı ile 
m ul o n yerde b·r vrupa hnr. 

hına mani olm:!k için Londr da iç · nu 
ettiler. Onüçler omitcmin Londrada iç-

"UJ lJ. ,, n 
(Bap 1. inci aayl-cula) 

anlamiyle kle;menin b ınn g l 1-

rek çokluk anla n lim nin a lı 
buduT ve ''pek'' ile biT költten gel
mektedir. 

Trop 

Not: 1. - Fram:ızca (tro ) ke
limesi hakkında fransız etimoloji 
lugatinde şu izahları okuyalım: 

"Trop. -12 İnci asırda ''C arl
" euragııe'ın seyahati'' ~rinde ilh 
"defa görülmüştür. Eski fran"ız
"cada "çok, IWI~· manalanna da 
"gelirdi ki. Patuva söy eyi lerin
"de mahfuz kalmı§tır. Alman dil 
"lamilyaıında "ha•aba" anlamına 
''gelen "dorP' kelimesi le ilic:i li o
"larak Garbi Cermen dilimle .. ha. 
"labalık,. oe "kemiyet" anlamına 
•kr:zllamlnn ,.porp" kelime:rinJen 
''istiare eJilmiı ol.ması muhtemcl
"tliT. Eaki lskarulinao dilinde 
"porp" "5zü. ''çiftlik halkt. ta • 
••kalabalık,, anlamlannadır. Eshi 
"Provansal kelimen olan "trop'' -
"yani ''çok faz.le?' ve ltalvan heli
''mcsi olan "troppo" da bnndan
••Jır.'' r ıı. 

Görülüyor ki ''trop" sözünün 
aslı olarak gösteri en k lime, - ha 
hUri ''t" yerine "p'' getiri eTel< kul 
lanılan • "porp" kelimesidir. Bu
nun etimolojik şeklini yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
( oa + op + or + op ) 

Bu tekille: 
( eğ + ep + er + ek ) 

fddimle gösterilen ( perk) kelime
•İ nr..ıkayese edilirse, bütün unsur 

timaı düşünüldü. Fakat orada da içtima 
yapı1amadı. Cenevreye geri dör.üldü. 
Orada da bir arat k Ren meselesi ye 
Almanya ile Frıın a tarnfından dünya 
b:mşırun sağlaml~tmlması için ileri 
sürülen uzun projeler ile uğra,Eıldı. Fa
kat milletler cemiyeti ve Lokarno dev
letler bu meseleler ile meşgul iken ltal
ya da Habcşistanda büyük bir taarruza 
geçerek Habqistamn yansından fazla
sını İşgnli nlbna aldı. Binaenaleyh on. 
üçler komitesi tarahndan sulh teşebbü
sü yapılmaıuna karar ven1diği zamana 
göre, vaziyet bugün iki noktada :ı değiı
miştir: 

1 - 1 tal ya Habeşistanda bir emri 
vaki yapmıştır. 

2 - Almanya ren mıntakasında bir 
emri vaki yapmııtır. 

Bu emri vakiler davanın mahiyetiai 
değiştirmese de, zecri tedbirlerin ,id
detlendirilrnesi bakmnndan dannın şel . 
lini değiıtiriyor. ltalya - habeş askeri 
hankab bitmi§ olmamakla beraber, bu.. 
gün bu harek:it öyle bir safhaya girmi,ıir 
ki artık zecri tedbirler arasına mesela 
petrolün de İliTe edilmesinden bir fay
da beklenemez. Müessir ol'.\cak yeıane 
tecl>ir, Süven kanalının kapatılması •• 
,..lnad clofnıdan doğruya 1 tal yaya karp 
askeri harekat kalıyor ki, bu tedbirlere 
müracaat esuea biç bir zaman mn:ma 
baha olmamı,br. 

Diiet' taraftan Almanya tarafından 
ihdas edilen emri .ıJD üzerine meydaml 
gelen siyasi laava da zecri tedbirlerin 
giddetlendirilmesini zorla§bnnaktadU. 
Bu emri n.ki ,.apılmazdan evvel :aeui 
tedbirlerin fiddetlcndirilmesinde tereıL 
diid edeııler, bö1le bir vaziyetten kor
kan deTletlercli • 

Bu düşünceler dolayııiyledir IU o• 
üçler komitesi, meseleyi milletler cemi
yetinin en salahiyetdar o!an organı ko• 
seye geri vermiştir. İtalya - babeı da
vası, üçler, beşler, onüçler Ye omekizler 
komitelerini dönüp dol~tıktan, daha çe
tin :fi r saf baya girdikten ve Avrupada 
ıiyasi Yazİyet de azıCJk daha ziyade ka
nşt klan sonra bu defa tekrar kome,.in 
önüne geliyor. 

l!te konsey lmgü - i timanu.., .._ 

mesele ile me;gul olzeak. 

* 
il Yazıları 

la"ın b;r olduğu derhal gör\UüJ. 
Voknl değişPelerinin man:u·a te
siri yoktur. Son famamlayıcı ekin 
''k'' v<>ya "p·' olma l da - bir'nc' 
ve ikinci komo•ı kate orilerine da

hil kC'-nsonla" c'aima birihiriniu 
yerine geçebildjğj ve aynı sernRn· 

tik rolleri ifa e. tici iç.in - ne kelt. 
meyi değiştirir, ne de manayı. 

Tre~ 

Not: 2. - F> ansızca (trea) ke
limesinin et:mool.iisini de yine 
fransızca etimoloji lug~tinde ara
\'alJm: 

"T res" -· Latince ··öte taralın
"Ja, etrafında'' demek olan 
" "tra( n) s'' önedatından gelmieti:r. 
''Eski lran .. zca " .••• e katlar, o de
"rece, ardında" anlamlanna öne
"dat olarak lmllamlırdı iri, "jus-
" t, tt '' • t ,, • d L qu a oe JUSCIU en yenn e URİ-
"Jen aöylenen "tresqu'a" ve "tru-
"q ' ,, .. -' • ,, • u en so~erı ve treı puıs, trea 
''or" ·-- ilah tabirleri bant/andır. 
''Kel.me üh metinlerclen itibaren 
"bir miibalağa zarlı ol!ırak görül
"müstür ki bu mahiyeti ancnh 1~ 
''ı cı aınr::Ian beri haiztlir. Bu ma
''h•vet latince önehin manaana 
"b r.Janmaktadır ve "trepa•fl""r", 
" "tr~ ler'' gibi mürekl..Pp lüller
"cle hala mahfuzdur. Kelimenin 
"semantik inki~alı i~in latince 
'' ''etralınJa'' manasına olan ve 
" "perm~gn s = çok büyük, pek 
''büyük" kelimesinde görülen 
" ''per" önekine bakılmalıdır.'' [2]. 

Par, Per 

ULUS 

• 
iÇ H 

IST AN BUL TELEFONLAR/: 

Gelecek göçmenler 
İstanbul, 20 - Bu yıl Romanya

dan gelecek göçmenlerin nakline 
hafta sonunda bet§lanacaktır. Göç
menleri getirmek için on bet günde 
bir sefer yapılacak ve her defasında 
2000 kiti getirilecektir. 

Adaları güzelleştirmek . . 
ıçın 

İstanbul, 2J - Adaları güzellet
tirme cemiyeti yı!lık kongresinde va
li, Heğbelide geçen yıl yapılan i!)erin 
adanın inki~fma yapbğı müs'3et te
sirleri anlabmş, vapur ücretlerinin 
ihtiyaca göre tanzimi, yeni ve seri 
vapurlar almması için tetkikler ya
pılacağını vadebni,tir. 

Trakya göçmenlerine 
toprak 

ls!anbul, 20 - Trakya göçmen
lerine toprak dağıtılması işini netice
lendirmek için lstanbuldaki kadastro 
memurlarmdan bir grup vazifelerine 
merkezce memuriyetleri tasvib edilir 
edilmez bqlayac:aklar ve kadastro bat 
müf etti,liği ile T rakyaya gidecekler
dir. 

Çam ağa~larım kesen 
Edebiyat fakültesi 

talebesi 
lstanbul, 20 - Pazar günü grup 

h'llinde Büyükadaya eğlenmiye gi
den edebiyat fakültesi talebelerinden 
bir kaçından çam apaçlannı tahrib 
ettikleri için zabita he,er lira para 
cezası almqtır. 

lu ati "tres" kelimesinin seman
tik inkişafını latince '' per'' keli
mesine atmaktadır. Bunu da ay
nı lugatin ''par'' kelimesinde bu
luyoruz. Bu kelimeve ait ıu kayıt
ları da olruvalnn [31 : 

"Par. - Latince "etralında, eı
''naaında, vanttUiyle" anlamlarr
''olan "p•r'' den gelir. Eılıi lran
nzcada bir nlahn maıuuını müba. 
"llivalandırmai!a da yarardı [41 ki 
"latince "p~.r'' öneki de aynı rolü 
'' - me.ela "permagnus" = pek 
"büyük'' keli~tıintle olduğu gibi -
" o"namalıtaJır .'' 

itte bu Latince ( per) ve eski 
( ransıua (par) kelimeleri tama
miyle bizim (pek) rolünde görü
nüyor. Şu fark ile ki ( perk) aslın
dan, bizde ( r) düştüğü halde, la
tin ve framız kelimelerinde ( k) 
dü,mü.,tür. 

Etimolojik tekillerini altalta ya-
7alım: 

(1) (2) (3) (4) 
Perk: ( eğ+ ep + er + ek ) 
Per : ( eğ+ ep + er+ . ) 
Par : ( ağ + ap + ar :1- • ) 
PPk : ( e~ + ep + . + ek ) 

Farsca denilen (pür) de bu 
(par) v.e ( per) in aynıdır. 

Ter 

Not: 3. - Fransızca (tre•) ke
limesi ile farsçada kelimenin so
nuna gelerek ziyadelik anlamı ve
ren (ter) kelimesi de hiribirinin 
aynıdır. Mesela fransızca "tre• 
beau" ve farsça '' ltopter'' ıözleri
nin ikisi de "pek güzel'' demektir. 

Fransızca ( tre•) ve farsça (ta) 
kelimelerinin )itince ( per) ve eski 
franıızca (par) ile ve kezalik fran
sızca ( tTop) kelimesinin Garbi 
Cerme~ce ( porp) sözü,, le karşılaş
maamda bir ( p-1) yer değiıimi gö
ze çarpmaktadır. Bunu izah için, 
biribirine en yakın olan ( per) ve 

[J] Dictionnaire etymologique 

. [1] Dictionnaire etymologique 
de la langue lrançaise, par Oscar 
Bloch, T. 11 .• P. 346. 

Görülüyor ki fransız etimoloji 

[ 2] Dictionnaire ~tymologique 
de la lsngııe lrançaise, par Oxar 
Bloch, T. 11 .• P. 341. 

de la langue lrançaise, par Oscar 

1 
Bloch, T. 11., P. 125. 

[ 4] Tıpkı bizim ''pek güzer ve 
emsali sözlerimizde olduğu gibi. 

BERLE 
T. Spor 
Ankara 

kurumu 
bölgesi 

haşk~an1ığı 
Öğrendiğimize göre Türk Spor 

Kurumu Ankara bölgesi batkanı B. 

Şükrü Koçağm partideki işlerinin 

çokluğundan dolayı özür d ilemesi ü

zerine boşalan başkanlığa asbatkan 
B. Ziya Ate§ seçilmiştir. Spor işlreiyle 

sa.mimi ilgisini her vakit gösteren bu 
eski sporcuya yeni vazifesinde değer
li ba§arılar dileriz. 

B. Şenozan şehrimize 
döndü 

yeni yumurta nizamnamesi tatbikatım 

yerinde tetkik etmek üzere, yumurta is

tihaal merkezlerinden olan Zileye giden 

Türkofiı müıavirlerinden B. Hayreddin 

Şükrü Şenozan Ankara,.. döamüt ve 

raporuna l.kaalıia vermqtir. 

lzmitte bir tütün 
fabrikası 

latanbul, 20 - lnbisarlar iduai
nin lzmitte 1400 daimi İfÇİ çabıbra
cak bir tütün fabrikası açacajı haber 
veriliyor. ' 

Makina mühendisliği 
ıçın 

latanbul, 20 - Denizyollan ida
resinin makina mühendisliği tahsili 
için A vrupaya göndereceği talebele
rin teknik imtihanlarına cumartesi 
günü ba,lanacaktır. 

(ter) kelimelerini alarak, analiz 
edlim: 

(1) (2) (3) 
Per: ( eğ + ep + er ) 
Ter: ( eğ + et + er ) 

( l) Eğ: Her iki kelimede aynı
dır ve ikisinde de "çokluk, kuvvet, 
kudret" anlamları ile ana köktür. 

(2) 1. Ep: Birinci kelimededir. 
Ana kök anlamını üzerine alarak 
temsil eden prensipal bir eleman
dır. Ana kökle kayna, arak birin
ci derece prensipal kök te,kil e
der. 

il. Et: ikinci kelimededir. Ana 
kök anlamının yapılmış, olmut 
olduğunu anlatan bir elemandır. 
Ana kökle kaynaşarak ikinci de
rece prensipal kök teıkil eder. 

Bütün fark, bu elemanda top
lanmaktadır. Halbuki, ana kök an· 
lamını üzerine alarak temail et
mek manası ile, ana kök anlamı
nın yapılmıt olduğunu anlatarak 
onu tekid etmek manası arasında 
büyük bir fark olmadığı az bir 
düsünce ile anla4ılabilir. 

(3) Er: Her iki kelimede müt
terektir ve manamn tekarrür ve 
temerküzünü ifade eder. 

Görülüyor ki ( p - 1) değiıimi, 
manada ancak küçük bir nüans 
farkı yapabilmektedir. Nitekim 
Türkçede de (terk) kelimesinin 
manaları "acele, alelacele, derhal, 
hemen, muhakkak, serian, sür'atle, 
tez, çabuk" tur ki, ''pek'' ve 
"berk" ile yakınlığı meydanda
dır [5]. 

Bu izahlar Farsça denilen (pür) 
ve (tflr ), Fransızca denilen (par), 
(tre•), (trop), Latince denilen 
(par) kelimelerinin hep TürkÇe 
(pek), (berk), (bert) kelimeleriy
le bir kökten olduğunu göster
mektedir [6]. 

1. N. DiLMEN 

[5] Balkaı Lehçesi; Uygur En
deksi; Divanü IOgat-it-Türk; Rad
Jol. 111. "Uygur, Koman ve Ta
rancı lehçelerr; Muin-ül-Mürit. 

[6] Çokluk gösteren kelimele
rin analizine yarm da devam ede
ceğiz. 

Mannara mmtaka öl · 
ve ayarlar miif ettişi 

İstanbula gitti 
Marmara rmntakası ölçü ve ayar 

baı müfettiıi B. Seyda, mıntakaama aic 
işler hakkmda izahat vermek ve direkt~ 
almak üzere c.ımartesi günü ıehrimiz 
gelmit ve dün İltanbu)a dönmü~tür. 

Öğrendiğimize göre, nuntnka ölç .. 
Ye ayarlar müfetti~l'ği kadrosu tamaml 
mıı ve işler normal safhaya girmİ§tİr. 

Yüksek iktı~at ve ticare 
mezunlarının şöleni 

Yüksek iknsad ve ticaret mektebi 
mezunlan cemi1eti dün gece halkevi 
aalonlarmda. türk meyvelerinin memJe_ 
ketimizin iç ft chpnda yayımını arttır
mak makaadiyle bir meyve gecesi ter_ 
tib etmiıtir. 

YardumUZUD uluaal ekonomi t.la

mm&ın büyük bir inkitafa nrahilmeai i.. 

p., lriilriimetimiz daima aldıiı yük-

- " isabetli tedbirleri JQl'dumaza 
~ymaiı Ye 'We'İmli hareketler u7andır. 

-iı esas ftZifelerinden sayan ~·
tia lla ejlmceei çok c\Del olmaıtıır. 

C..ÜJet reiai topluatıyı açtıktan ..... 

ra latildil _.. plmmı, ve aaylaY B. 

Faid Celil Giftllle amami llitib birer 

IÖJleY Yermİflerclİr. 

Muıiki muallim mektebi midir 11111• 

amü B. Necil Kimnm türk me,..elerine 
dair beıtelediii ıüzel melodiler top~ 
bya aynca bir buausi7et vermİfti. 

Şölen ıeç nkte luıdal- devam etmiı· 

tir. 

23 Nisanda çocuk balosu 
Ankara balkevi .-yal yardan ıu.m. 

tesi tarafından 23 Dİian perıembe pü . 
saat 15 de Anlranı hallrninde l9ir ~ 
cuk balosu tertib edilmıtir. Çocuk haf. 

tasının başladığı gÜne rastlayan bu • 
lonun hazırbk komitesi dün aktam 
balkevinde toplanarak bazJ kararlar ver. 
mittir. 

Kısa Memleket 
Haberleri 

Harabelerde ara§brmalar 

lzmir müzesi müdürü B. Omer, Sel. 

çuk, Efea, Tri1ım ve Didim harabelerine 
giderek buı 1erleriade bafri,..t yaptı

racaktır. lzmir WiJet waw:ıi meclisi 

azalan da harabelerde bir tetkik ..,.. 

bati yapacaklardrr. 

lmıir Memurlar Kooperatifi 
lzmir memurlan iathlü lrooperatifit 

aabı mağazasıru senitletmeie Unır .... 
mittir. Bcmwı için yanmclaki ~ 

• t11tma1J.rchr. 

Karasinek mücadeleııri 

lzmir -~ ............ -. 
cadeleai hanntle 4evam etmekte6-. 
E....o.nn .._ ı.ep.i ........... 
malıııaa _......... edi•uı ·ıhrtlil". 

Her ay al koşusu 

Vili,.et içinde at _.ı;nin aaWu ipa. 

senenin bazı aylan müatesm olmak ize. 
re lzmir Taliliii lıôylerde ._ •r kopa 
ppttrmaia karar wnniıtir. Bana ai4 
hazırlıklara beflammıbr. 

Polislerin yardım sandığı 

Gazi Anteb Yilayeti pollsleri bir yar_ 

clım ve tasarruf aaodıiı lwrmuılar41ııır. 

Nizamnamesiee ıöre .z.a, sirftea laet 
lira Yerecek we her ay 00.- lira ~
eelctir. Sandık, ihtiyacı olan pellskıe a.. 
dünç verecektir. 

Adanada kız Anat mektebi 

Adanun ea .-.ili lıir. 1eriAde as

falt cadde üaeriade 111pılmakta olan lı

met lnönü mele.itinde lu:a .... t mel.

..W ~br. Geleeek ,... .. --~ 
eulitii haline lııonulıııeakbr. 
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l\lillctleı· ecınİyelİ konseyi hir l{arar sureti 
k.allnl edip .. toplan Lıyt; nilıayet verdi 

Cenevre, 20 (A.A.) - l\liJJetler 
Cemiyeti konseyi, huıusi toplantıla
l'ında atal)·an - habeş anlaşmazlığına 

ait bir kuaı projeıi kabul etmittir. 
Bu proje, Cenevre saati ile gece yarı
sı toplanacak olan umumi toplantı
da konseyin tasvibine sunulacaktır. 

Karar projesinde 13 ler komitesi
nin muhasamatın durdurulması için 

iki tarafa yaptığı müracaatın kon -
seyce tasvib olunduğu, habeş hükü -
metinin 15 mart tarihli notasında ya 
pılacak sulh konuşmalarının millet -
ler Cemiyeti çerçevesi içinde ve pakt 
hühümlerine uy.,.un bir ~ekilde ya -
pılacağını kaydettiğinin ve aynı za 
mnnda ltalya'mn da 8 mart tarihli no· 
tRsiyle konuşmaların başlamıuını 

prensip itibariyle kabul ettiğinin 
mit,ahede olunduğu söylendikten son· 
ra gerek uzlasma teşebbüsünün neti
ce vermemesinden ve gerek harbın 
p'\kta avkrrı şartlar altında devam et
me inden dolayı esef olunmakta ve 
ltalva'nın Habe<.istan'la olan anlaş . 
mnzlığın halli ic:in "Milletler Cemiye

tinin kendi kurucularından ve konse
yin daimi azalarından birinden bek
le .. el,il .. c-4"i?i bir rut-•~n ilham alm,.s• 
irin" bir kere dl'\ha halva'ya mÜrl'lca

at olunma'<tlldrr. 
Kon•ey kararıra, h"rb ka;delerİ"e aid 

lll"htclif aruulusal m•ıkavelelerdeki te-

ahhüdlerini muhaıımlara bildirmek Ü.ıe. 
re ayrıca bir fıkra da ilave olunacaktır. 

Konseyin smll 22 deki toplantısı 
Cenevre, 20 (A.A.) - Milletler ce. 

miyeti bu gece saat 22 de aleni bir top
lantı yapmış ve evvelce hususi içtima
da hazırlanan karar suretini kab!!l ede
rek 1 talya - ha beş anlaşmazlığı hakkın
da görüşmelerine son vermiştir. 

Kabul edilen karar suretine harb ka. 
ideleri hakkında ilave edilen son fıkı·a 

şudur: 

"Konsey. İtalya ve Habcşistana, k~n
dileı·inin boğucu, zehirleyici ve sair gaz
ların kullanılması hakkındaki 17 haziran 
1925 tarihli protokol ve harb kıwaidi 

h11kkmd:ıki mukavele ile bağlı b'.llun
duk:arını hatırlatır ve bütün öteki akid
lcrin bu vesika!ara vermekte olduklruı 

chemiycti tebarüz ettirir." 
lta!yan delegesi, karar mretinin aley. 

hinde rey vcrmi~tiı·. 
Ekuatör delegesi, hükü:netinin zecri 

tedbirlerin ilgası hakkında tavrını mu· 
hafaza etmekte olduğ:.ınu bildirerek ih. 
tiraı: kaydı dermeyan eylemiştir. 

Habeş delegeiİ ise demiştir ki: 
·•- Karar sureti, l talyanın Habeşis

lana karşı bir tahrib harbı yapmakta ol
duğunu lüzumu kadar sarih ıurette bil
dirmem"ktedir. E<?er konsey b'.lna izin 
verecek olursa, istikbal için tehlikeli 
bir emsal hazırlamış olacaktır." 

1 · Ad· 1 1 da Jr ala<·ak. llalles lıü {Ümetı ısa la la c '" 
' . . 

Negüs büyük bir ordu ile batıya çekılıyor 

Adisababa 20 ( A. A.) - Habeş 
hükümeti Adisababa'dadır. Bununla 
beraber ahaliden büyük bir ktsmı 
şehri terketmiştir. Şimal cephesinden 
gelen haberlere göre, italyanlar he
nüz Ankober'e varmamışlardır. Ora
da ftddetli bir mukavemetle karşıla
şacaklan anlaşılmaktadır. imparator 
Ras Kas!a, Ras Seyyum, Ras lmru 
lutalan ve yedek kıtalarla hah Habe
şi tana cekilmektedir. Bir habeş kay
na!h b,,; kıtalar mevcudunun 150, 
20Ö 

1

bin olduğunu bildirmektedir. 
Cenup cephesinde de ayni kayna

ğa göre, Harrar. Şinger, Koba, Al
laya arasında büyük göllere kadar 

150 bin kişilik bir ordu vardır. 
Habeşlerin şimdiye kadar zayiatı 

yekunu burada verilen maluma~a 
göre 50 bin kişiye yükselmektedır. 
Bunun 15 bini zehirli gazdan ve bu 
rakamın da üçte biri sivil ha!k arasm
dadrr. 

Httbe~ lıiil-·iinu•ti Adi!iabfıba'du 
kalma'-;" luınır tıt•nli 

Adisababa 2o (A. A. )- Ha.~ 
kabinesi nıüzakerah neticesinde veri
len karara göre, habeş hükümeti, bil
hassa iç siyasn bakımından, her tür
li.i serait altında Adisababa' da kalma
ğa ~çalışacaktır. 

General Graziani llarrar a yak:laştı 
Londra, 20 (A.A.) - Royter bil -

diriyol': Dessie - Adisababı yoiuıı~a 
yürümekte olan İtalyan ileri kollar
nıu yo1u yarıla.nış oldukları sanıl
ml'lkladır. 

N ·ı Og,.(ende geçen hafta R"'~ as: 11 

oı rfusın,un sa'{ cenahına ka>'!\I kazan 
dı~ı muvl'\ffakiyettcn !lonra Crıu:P!r.İ 
Hl'lrrar'a yaklaşmaktadır. Saruldığ• -
na ı:öre, Nasibu ordusunun ger~ '<-' • 
lan kısmı, çekilmek mecburiyetinde 

bulunacaktır. 
Şimalde hiç bir tarafta İtalyanlar, 

her hangi bir habeş mukavemeti ile 

k" rMla:ımamışlardır. 
Royterin Adisababadaki muhabi -

rinin bildirdiğine göre, Cibutiden ge
len ve bu sabah Havaş'ı terketmi~ o
lan tren yolcuları normal surette 
Adiaababaya v11rmışlardır. Bu hal de
miryolunun kesilmemiş olduğunu gös

termektedir. 
Bazı müşavirlerinin tavsiyelerine 

rağmen imparatoriçe Manon Adisa -
babadan ayrılarak yabancı memle · 

Fransız eçimlerine 
hazırlık 

Pariı, 20 (A.A.) - 26/ 4 ıeçimlerin. 
de namzedler 1ay111 yekunu 4807 yi b:.ıl
muıtur. Nanu:edler liıteıi dün akıam 

resmen kapanmıftır. Namzedlerin sayııı 

bundan önceki ıeçimlerde olduğundan 
- çok daha fazladır. 1932 de 3837, 1928 

de 3763, 1924 de 2765 ve 1919 da 2129 

namzed vardı. 

ÖV1' gazetesi neticenin şöyle ola 

cağını tahmin ediyor: 
Komünistler, 33/40, sosyalistler 

108/ 112, radikaller 150 145, diğer sol 
gruplar 60170, merkez 40, merkez sağ 
8::>. 90, demokratlar ve halkçılar 20, sağ 
100 110. 

ketlere sığınmak teklifini reddeyle . 
miştir. İmparatoriçe, her zamanki gi
bi mutat işleriyle me!\gul olmaktadır. 

Geceleyin Royter'in Adisababa 
muhabirinden gelen telgrafta denili
yor ki: 

Cici~a ile Radyo muhnberatının 

normal surette devam etmekte oldu
ğundan resmen haberdar edildim. 
Bu hal Ciciga'nın h ala habe~ler elin· 
de bulunduğunu göstermektedir. 

Halıeş kabinesi. bu~ünkü irtimaın

d1' Adisababa'nın yalnız uzaklarını 

miidafaa etmeğe karar vermi~tir. 

ltalyanll\r eğer bu mukavemeti kır
maiYa muvaffak olurlar ise, b!zzat 
Arfisaha11bcia ._ic bir muhl\rehe veril
mivecektir. Elriliklerin korudukları 

~ahı<ı•ar bu elciliklPre sılYınTTtı- ktadır
lar. Bu mülteciler İçin biivi1k kRmp -
lar kıırulmus ve matb~h11'r vücude 
j!etirilmi<ıtİr. Bin1•rce hintli. arap ve 
c{:;;.er in"ili7. Mahfi11eri, P.'ereyi İn~iliz 
etr:ıiainin b~ hce-l'inde açıkta geçirmek 

tf"dirler. 

Polonyada durum 
Varşova 20 ( A. A.) - Karakovi 

ve Lvov'daki son kanlı hadiselerden 
sonra hükümet komünist kurumlan. 
na kartı tedbirler almış ve bir çok 
kimseleri tevkif etmiştir. Kanşıklık
lann bastmlmasmı protesto için aos
yaJist sendikaların hazrrladıklan 24 
saatlik grev ancak kısmen muvaffak 
olabilmiştir. Başbakan rahatsızl~
dan dolayı şimdilik Budapeşte yolcu
luğundan vazgeçmiştir. 

Son hadiselerin komünist unsur
ların eseri olduğu resmi tahkikatla 
anlaşıldığı halde yarı resmi Gazeta 
Polska hadiseleri başka amillere atf 
eder bir yazı çıkararak hakikati tağ
yir ettiği için bu gazetenin dünkü sa
yısı polisçe toplattırılımştır. 

ULUS s . '> ,.. ... 

DIŞ ERLE 
Adisababacla telas ve korktı var 

~ 

Şelıir l>oşaltılı)~Or · Yal)aıu·ılar İngiliz 
elçiliğince k.orunacali -Pu~u ){uran 

ha)rdutlar şehri yağın aya lıazırlanıyornıuş 

va s ıtasiv-

1 e, halkı cı·:cı.. 
mana l·ı> r ı 
koymak ve a 
çetin bir r. :.ı
kavemet~e bu
lunmak fr,ere 
b irle!?emye ve 
silahlan
maya ça
ğırmıştır. 
İtalyan kuv

vetlerinin ne
rede bulundu
ğu hala b i -
l inmemek-

' 

t e d i r . yer- 11'4 
}ilerden b i r ~ 
çoğu a i l e -
leriyle 
birlikte şehir
den a y r ı 1 - ~ 
mı ş la r dır. 
Yabancı- Adisababa şehr·inin yakında düşeceği haberi üzerine 

yabancılar gam hücum ederek Cibutiyegitmcılz istiyorlar l a r ı n bir 

kısmı da mensup bulundukları el
çiliklere sığınarak orada, ak~ama 
sabaha Adisababadan gitmek ü
zere harekete hazırlanmaktadır. 

Dessie'ye gitmiş olan İngiliz 
ve felemenk sıhhi yardım dele
gasyonları gerisin geriye dönmüş
lerdir. 

J:ir(.'ol• yabmu·ıl.-ır <.'ilmıt.n• 

lıarcl;,,t edecchlcr 
Adisababa, 20 (A.A.) - İtal

yanların Ciciga'yı işgal ettikleri 
söyleniyor. Belçika subayları da 
dahil olmak üzere bir çok yaban
cı yarm Cibuti'ye hareket edecek
tir. 

İtalyanların şehre yaklaştıkla
rı şayiası üzerine yabancı halk 
korkuya düşmüştür. 

Ac/i:;cıb{lba almm.al.-la lrnrb 
bitnıi:receh· 

Adisababa, 20 (A.A.) - Ha
beş ordusunda çalışan kübalı bir 
yüzbaşı, üslü başı parça parça ve 
çamln içinde cepheden buraya ge· 
)erek demiştir ki: 

"- İtalyanlar Adiı;ababayı a
lacak olurlarsa sehrin cenubunda
ki tepelerde tehaşşüd edeceğiz, 
Adisababanın düşrnesi harbın so
na erdiğini göstermez, tersine o
larak Badoglio için yeni güçlük
ler başlıyacaktır. İmparator harb 
meydanında kaldığı müddetçe 
vuru~acağız. Hükümet başşehir
den ayrıldığı takdirde, başka e
mir olmadıkça onun peşinden gi
dece'.iiz ... 

Bütün gece, kamyonlar, şehir 
halkını taşımıştır. Addisababa şu 
dakikada adeta bomboştur. Bir 
çok gönüllüler, İtalyanların Adis
ababaya doğru ilerlemelerine en
gel olmağa çalı~mışlardır. 

}' abancılar fogili.z el<)liği 
uıra/ından korunacak 

Londra, 20 (A.A.) - Adisa
babada bulunan yabancılar İngil
tere elçiliği muhafaza kuvvetleri 
tarafından korunacaktır. Burada 
söylendiğine göre, İngiltere elçili
ği Adisababanın hükümet tara. 
f ı~dan boşaltılması halinde dahi 
şehirden ayrılmıyacaktır. Kafi de
recede yiyecek ve su vardır. 

Adisababa, 20 (A.A.) - Her 
milletten bir çok kimseler İngiliz 
elçiliğinin etrafını kuşatarak ln
giltere bayrağının himayesini ri
ca etmektedirler. 

Bunların hepsi himaye altında 
bulunan bölgeye kabul edilmele
rini istemektedir. Bu kalabalık el
çilik, memurlarını büyük güçlük
ler karşısında bırakmaktadır. 

lıalyanlar lwrel.·iitm en uii<.: 
scı/lıcrsmcl<ılur 

Adisababa, 20 (A.A.) - He
nüz teyid edilmiyen haberlere gö

re, İtalyanlar Adisababa'nın ~ima
li şarkisinde ve Dessieden paytah
ta giden yolun 150 kilometre öte
sindeki Ankobere varmışlardır. Bu 
takdirde, İtalyanlar, harekatın en 
güç safhasında bulunmaktadırlar. 

lıulymılar Cici;.:a ı•e Harrur'm 
almdığı haberini mcv. imsiz 

buluyorl<ır 

Roma, 20 (A. A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Harrar ile Ciciganın İşgali 

hakkındaki rivayetleri ne resmi 
ne de yarı resmi mahfiller teyid 
etmektedirler. 

İyi haber alan mahfiller bu ha
berlerin henüz tamamiyle mev
simsiz olduğunu söyliyorlar, zira 
dünkü resmi tebliğ, general Nassi 
kuvvetlerinin, Ras Nasibunun çok 
iyi cihazlanmış kuvvetlerile çe
tin bir muharebeden sonra ancak 
evvelsi gün Adisababa yolunda 
ilerlemege başladıklarını kaydet
mektedir. 

En son haberler, zaferin tam 
olduğunu bildirmekte, fakat habeş 
ordusunun bozulduğuna ve yahut 
Ras Nasibunun kuvvetlerini baı
ka yerde toplamağa muvaffak 
olduğuna dair hiç bir kaydı ihtiva 
etmektedir. 

Habı•şi ... tun bumlmı son!'a yalnız 
kendine güvenecek . 

Adisababa, 20 (A.A.) - Ha
beş hükümeti, Cenevredeki habeş 
delegasyonundan, uzlaşma teşeb
büslerinin neticesiz kaldığı haber
lerini almıştır. Resmi mahfiller, bu 
haberi büyük bir esefle karşıla
mıştır, Çünkü, hundan sonra Ha
beşistan yalmlz kendisine güve
necektir. 

Bazı mahfillerde söylendiğine 
göre, habeş hükümeti Adisababa
mn açık bir tehir olduğunu ve bu 
bakımdan, italyanlarbat§ehir yo• 

lu üstünde ha bet mukavemetini 
kırmağa muvaffak old~kları tak· 
dirdt- Adisababanm askeri bir mü
dafaa yapmıyacagm: tekrar el· 
miştir. 

Resmi mahfille•, habt:~ kıtala;ı
nın nerf:dc toplanm•~: olduğl!na 
dair tabiatiyle hiç bi.· haber sız
dırmamakla ve ltal) anların vazı
yetleri hakkında da hiç bir açık 
malumat vermektedirler. 

Hükümetin, Adisababadnn 
cenubta başka bir ~ehre götürüle
ceğine dair henüz hic bir knrar 
verilmemiştir. · 

HtliZ('TUl' l'f' (1, .. ,.,.,. ·yii hlii bP.~ l ' (I· 

ımr dnlıa do~u tf r ilw ... 11w ~illi 

Napoli, 20 (A.A.) --. Dün Na
poliden doğu Afrikaya bir çok 
vapurlar hareket etmiştir. Sicilia 
v~puru iki tabur siyah gömlekli, 
Pıemonte vapuru 3000 piyade as
keri ve motörlü müfrezeler, Tos
kan~ ~apuru iki tabur siyah göm
lekh ıle hareket etmişlerdir. 

Antoniçetta ve San Luiçi va
purları büyük mikdarda malzeme 
ve mühimmat yüklü olarak Mu
sa vva va 'ya hareket etmiştir. 

Rom(l(/(l l114:iltere ulı•ylıintlP 
nii.nHıyişler 

Roma, 20 (A.A.) - Bu ak
şam, İngiliz büyük elçiliği önün
de İtalyan talebeleri bir nümayif 
yapmışlar ve "kahrolsun İngiltere'' 
diye bağırarak ve ıslık çalarak 
geçmişlerdir. Polisin müdahalesi
ni İcabeden bir hal olmamııtır. 

Adi.~ababa'daki yab:mcılann 
korunm<1Sı lıah:kında ingiUz 
lıii 1.-ii metinin re ... mi te_bliği 

Londra, 20 (A.A.) - Resmen 
bildiriliyor: 

"İtalyanların Adisababaya doğ .. 
ru ilerlemeleri dikkate alınarak 
Adisababadaki avrupalı koloninin 
başka bir yere götürülüp korun
ması için lüzumlu bütün tedbirler 
alınmıştır. Şehirden 5 kilometre
dışarda bulunan büyük Britan
ya elçiliği, tel örğülerle çevrilmiş.. 
tir. Etrafta oturan avrupalılar bu 
bölgeye sığınabilirler. Elçiliğin 
rnüdafaası için, İngiliz makamla
rının emri altında bir hindli piya
d~ taburu vardır. Elçiler heyeti, 
bır konferans esnasında lüzumu 
takdirinde alınacak bütün tedbir
leri kararlaştırmış bulunmakta
dır." 

• Filistinde 
çok 

vazıyet 
~ 

vahim 

Y Hl OILERLE AR.AHLAR 
R.\SI TDA KANLI ç \RPIŞ -

TALAR OLDU - RfR('· 'K i)J,(J 
VE YAR \LI VAR 

Kudüs, 20 (A.A.) - Yafa ve Tel
aviv'de arablarla yahudiler araamda 
kanlıc;arpıfmalar olmuı, yabudiler • 
den 9 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmı~ • 
tır. Polis tabancalariyle de iki arab 
ölmüş, ;S arab yaralanr' :ıtır . 

Hükümet iki şehirde örfi idare 
ilan t:tmiştir. Kudü, ile Yafa arasm
da nıünakale durmuştur, Mitralyözlü 
İngiliz lutaları Yafa üzerine yürü • 
mektedir. 

Kudüı, 20 (A.A . ) - Bu ıabah iki 
taraf araaında yeniden çarpıtma ol -
rnuş, iki taraftan birçok· kişi yaral.uı. 
nuş, iki kiti ölmüttiir. Ölen 9 yabudi 
busabah görnülmüttür. 

Kudüs, 20 {A.A.) - Arablar, is .. 
tekleri İngilizlerce kabul olununca;ta 

kadar devam etmek üzere genel gr.-v 
ilan etmişlerdir. Yafa ve Telaviv'.:le 
durum çok vahimdir. Yafa'daki kıta
lar kuvvetlendirilecektir. 

Paris, 20 (A.A.) - Havas ajan • 
sının Beruttan bildirdiğine göre Fılis· 
tinde vaziyet vahimdir. Kaı:-ı§ıkllk! "!' 

Üzerine Fılistindeki İngili t fevkali- ·l t! 
koır;serine tam aalahiyet ,·eritmiştir. 
J\akeri kıtalar müdahaleye hazırdır. 



SAYFA 4 ULUS 

B. : ~l\iiN llüS üNDüRDü UERi r -
Y aban ı gazetel e okudu ' 

Hangi millet vardır ki yurdu için 
seveseve ölrneği türk kadar bilmiştir~ 
Türk için yurd dindir. inandır, ana 
babadır, coluk çocuktur. ataların yat· 
tıklan y~lerdir, soluduklan havadır, 
her §eydir. Türk. için yeri yurdu ol
mamak, ölmekle birdir. 

Bu, bir büyiik duygudur; türkün 
gönlünde yeri kudsaldır. Türk, yur
dunu, hiç düşünmeden, uğrunda ö
lerek kadar sever. Atalarından aldı
ğı bu duyguyu beslemek, hiç durma
dan coşkunla an hale getirmek, şu
urlu kılmak lazımdır. 
Gençliğimizde biz, açıktan açığa 

.. Vatan" demek.ten korkarken onu 
öyle derin bir gizli sevgi ile severdik 
ki, en kara bir zulüm altında inler
ken bile yabancı ellerin ona sürül
mesini istemezdik. Makedonya'ya 
Avrupa jandarma subayları gelme
miş olsaydı, meşrutiyet hareketi, bel
ki daha yıllarca gecikirdi. 

Ama bizim gençliğimizdeki vatan, 
bugünkü türk yurdu değildi. Bizim 
gendiğimizin bildiği yurd, uçsuz bu
caksrz bir ülke idi ve bunun içinde 
türkc yakın sayıda yabancı unsurlar 
vardı. 

Bugün elimizde kalan yurd, öz 
yurdumuzdur; Fransa'nm bir buçuk 
büyüklüğiindedir. Üç tarafım en gii
zel denizler çevirmiştir. Onun göbe
ğinde yaşamamış, en arık yerlerinden 
ne değerli hayatların fışkırdığını gör
memiş olanlar, değerini bilmezler. 
Sanırlar ki bu stepler cansız, bu ço
rak yerler verimsizdir. Halbuki kıyı
lan uçmaksa, .stepleri cennettir. Bu 
öz yurdumuz. bizim ·varımız yoğu
muzdur; bizim bedenimiz canımız
dır. Bu yurd, her yurddan çok sevil
meğe layıktır. Yüzlerce yıl, yoksul ök-

süz gibi bakımsız kalmıştır. Onu ko
rumak, onu şanla, onurla yaşatmak, 
onu yükseltmek için üzerimize düşe
ni, aksamadan, irkilmeden yapmalı
yız. 

Yurdu sevme, yurdu koruma en 
başta gelen işimizdir. Başta en bü
yüğümüz Atatürk olduğu halde §ef
lerimiz bize bunu söy1ediler, bunu 
söyliyorlar. Gençliğin böyle yetişti
rilmesiyle ilgili olanlar, bu işe bi.itün 
enerjilerini dökmelidirler. 

Askerimiz, yer yüzünt"m en yiğit, 
en kahraman. en değerli askeridir. 
Türk eri eşsizdir; Türk ordusu yurdu 
korumada her orduya üstündür. Fa
kat bugün fen, kahramanlıkları biçe 
indirecek yolda yürüyor. Havalardan 
boğucu, öldürücü gazlar yağdırıyor; 
sarp kayalık dağlar üzerinden tank
lar aşmyor. Bunlara kartı biz de fen
nin bütün tanısıklar (harika) mdan 
yararlanmağa bakmalıyız. Büyük 
başkannruzm dediği gıbi havalamnı
zı uçak bulutlariyle kapamak için u
lusça vamnızı vermekten çekinme
meliyiz. 

Uçak, tank v .s. gibi en 90n savat 
yaraçlannı sağlarsak. eşsiz kahraman
lığmuz önünde kimse duramaz; yur
dumuz, hiç bir salgından korkmaz. 

Kulüp sinemasında gördüğüm 
(Hava kahramanları) adındaki filim 
bana bu yazıyı ilham etti. Böyle fi
limler, gençliğin yurd terbiyesinde 
çok faydalıdır. Filini görürken, ya
nımda, değerli bir general vardı; coş
kunluğundan gözleri ~; o da 
benim gibi düşünüyordu. 

Böyle filirnlere ne kadar muhtacız. 
Biitiin gen~liğimiz, hele okul gençli-
ğimiz bu filmi görseydi ....... . 

Kazim Nami DURU 

DOKTOR 
"1'he Economist '' in 11 niscın 19 
3 6 tarihli nüs1ıasından: 

Doktor Şaht'.ın vaziyeti, iktısadi 

siyasetinin ve Rayb.pnark'm istikba
li, geçen hafta gene türlü rivayetlere 
ve tahminlere yol açh: Dönen yayın· 
blara göre Dr. Şaht çekiliyor, onun 
dq ticareti Ye nakid tedbirleri ya 
terkediliyor, ya değiıtiriliyor. Mark· 
m alayi'1e ilan edilegelen fakat ta· 
mamen hayal olan altın kıymeti bir 
tarafa atılıyordu; hulasa doktor 
Şaht'm diipnanları galebe çalmqlar
d.ı. 

Bu rivayetlerin manasını keatir
mek kolay değildir. Birçok memle· 
ketlerde parlamento ve kürsülerde 
söylenen sözlerle, ve yahut gazeteler 
vaaıta.ıiyle halka geçen anlapnazlık
lar, Almanyada asla ortaya vurul
maz. Resmen, Almanyada siyasiyat 
yoktur, yalnız ıiya&et vardır. Bundan 
çdıcardan netice i&e sadar: Harbtan 

leri n mahkeme içtibadlan bakmıın
daa anlablmqtır. 

r 

SAHTIN _,. V AZlYETİ 
evel alıJılmıı olan bir tabirle, bir 
bakanı "kamoya çıkmaya" mecbur 
eden entrikalar ve dü§manlıklar çok 
ileri vardırılmıı olsa gerektir. Doktor 
Şaht son zamanlarda birçok defalar 
kamoya sığındı; bir keresinde Rusya 
ile uzla,mağa taraftar olduğunu ilan 
etti; daha sonra Ren bölgesinin as· 
kerden tecridi gibi tahrik edici bir 
vaziyete karıı nefret duyduğunu bil
dirdi; ıimdi de, üçüncü bir defa ola
rak, en yÜJuek resmi makaınlarla te
ma•ı oln.n f&hıalar tarafından ~yhi· 
ne yapılan hücumlara mukabele etti. 
Şunu kabuJ etmelidir ki doktor Şaht
m bu muhtelif vaziyetlerini ba ıekil
de hulasa etmek aatırlar arasında epi 
okumak istiyen bir ittir. Doktor Şaht, 
ilbam ettiği makaleleri kendüıi imza 
etmez. O, serbe&t memleketlerde ol
duğu gibi aluorta değil, lot bir kö~e· 
den rni11etle konuşur. 

ğu yolunda bir intiba vardır. Bundan 
bafka bir İnsan ne kadar Hizwnlu o
labi!ine, doktor Şaht da o kadar lü
zumlu bir adamdır; belli ba§lr "nu:i" 
ileri ge!enlerinin mahrum oldukları 

•e içlPTİlıde miicerrecl zeka nazariyle 
bakıp a,ağı gördükleri becerildiHk 
ve girginlik ancak doktor Şaht'ta var
dır. Huli.m. z.tinalılara acı gelen aris· 
tidik fuiletlrri, Berlin'in gözüne b.t• 
tar dD!ttor Şaht'm fazileti kadar çe• 
kibez değild.:Y. Hem de bütün bunlar 
bundan altı aene evel Mançester libe· 
ralleriyle. rull1'1uitlerle "Ye milletJ er. 
arası s lhpervederle kafadar olan 
bir adamdnn çakıyor. • 

Bmıdan on bet eene eve) "Führer"· 
in yam ba•mda •~Va§an, yahut hiç 
olmazsa çene çalan üniformah koca 
bak nlann, doktor Şaht'm ortadan 
kalkmasını dileme•eri pek tabiidir: 
Gazetelerdeki bücmnlarm :manası bu
dur; zira, rakib bir bakandan itham 
ve yardım vadi almadıkça bir alman 
tebaasınm bir bakan aleyhine kitab 
yazman işititmemİ§ biT cüret olur. 

BUGÜN HALKEVİNDE 

Cürüm ve haysiyetsizliğin boıan • 
ma .ebebi olabileceği ve cürmün ma· 
hakkak aarette ceza kanunu ırııucibiD· 
ce cezayı gerektiren bir fiil olması -
nm icabetı:ıediği ve tamteni nefsini 
müdafaa için adam öldürdü • 
ğiinden dolayı mahkum edil
se bile bunun boşanma için bir 
sebeb olamıyacağrm söylemiş Ye 
lsviçre temyiz mahkemesinin 1912 
tarihinde vermiş olduğu bir karardan 
bahşedilerek (Katerin) ismindeki ka
dmın gündüz bile alkol kullanaraL. 
sarhoş olarak dolaflJlıumm "haysi • 
yetsizlik" olarak telakki edilerek 
bo~nmaya hükmedildiği izah edil • 
miştir. Keza aynı mahkemenin diğeJ' 
bir karıırmdan bahsedilmit (Roza Jr
niferin) kocasının fazla ayyaf olma -
masına rağmen Ye~ilay cemiyetine 

mensup olmasm11 binaen arada sırada 
içki ktillnmaaı bile ~refli bir insanın 
söziin:i çiğneyerek hareket etmemesi 
icabeylediği baknnından haysiyetsi-ı:

lik addedilmit ve boıanmaya da ka • 
rar Yet'ilmif oldağu anJahlmqtır. 

Müfrit "nazi" ler İçinde • en ileri 
gelenlerin çoğu dahil olmak Üztte • 
doktor' Şaht'a kartı §İddetli bir dÜ§· 

manlık vardn". Bu hiddete &ebeb olan 
amil llaZJT11l hata•arı • eğer batalan 
nrsa · değil, belki tne7İvet1eri •e ba
şanlandır. Mefkureci ,,,-çüncü İm· 

para torluk" , pek insanca olan mevki 

ve maaş hırslarından tamamiyle te
cerrüd etmis değildir; kaldı ki alman 
ekonomi baknnı kura göster:İır. erle do
lu olan bu dünyada, sırf ehliyet •e 
gayreti sayesinde balanrm her ikisi
ne de eri~mis, gerek liyakatleri, ge
rek emel eri itibariyle daha mii evazi 
bir seviyede duran birçok isteklileri 
geride bırakmış bulunı•yor. Kısmen 

liyal<ati, kısmen de isinin buııusiyeti 

dolayı!liyle doktor Saht A1m.:mynnm 
en s'ivrilmi~ şahsiyetidir. Zeka istiyen 
müspet te•e büGlcre gdincc, cb . r 
Sabt Hitlere de ~··1ge etmektedir. Di
ğer ha.kan nr nafi'e yere gayet sar -
Ederler. Onun P.'ayret1eri İı;e daima 
bir esere varır. Öteki b kanlar, ec
dad k:ınının tahlilin.len tutun da ma· 

sa tenisi oynıyan on iki yasındaki kız
larm tesciline gelinciye kadar (bu 

aynen vakidir), dolambaçlı ve kırta· 

siyeci bir sürü te"kilat yaratırlar. Su 
kadar var ki bu irili ufaklı ~kilit 

bin bir sütun halinde matbuatta şöyle 
bir boy gösterdikten sonra ke§i§ler gibi 

"Der Deutsche Volkowirt" gazete• 

siyle verdiği cevaLta dol·tor Şaht bu 

hücumları &§alıyor, fakat bunu yap .. 

maltla da hücumlara nevama reklam 

yapmı§ oluyor. Onun dediğine göre, 

düpnanlan kendisinin Rayh~bank sİ• 

yasetini tenkid ediyor) r, me\•huın al· 

tm kıymetinin tcrkedilmesini istiyor• 

lar, "hwıusi takıu" usulünü terviç 

- lci bu usul mikdan mahdud olan 
yabancı dövizlerinin müzayede ile sa• 
tışı (yani otomatik bir tenzili kıymet) 
demektir - ticaret mnrakabesinde ve 
ne.kid murakabesindcki kırtasiyeciliğe 
nihayet verilmeaini laniye ediyorlar. 
Doktor Şaht, bütün bu fiknyetlcri ve 
tavsiyeleri reddediyor, umumi siya• 

sette bir değİ§İ ik yapnıü' lazım ol· 
duğunu inknr ediyor ve bilhassa çe• 
kilmek Üzere olduğa hakkındaki ya• 
ymtıları yalımlıyor. 

Bir çok müsamere ve /,onf eranslar var 
A:::;eri gecesi 

Bu akpm saat 18 de ho.lkevinde 
l>ugünkü Azeri §Birleri ve Azeri sana
tı hakkında Azeri ıazetcci Bay M. Sa
dık ~afmdan önemli bir konferans 
verilecektir. 

Konferans arasmda Azeri ıairleri· 
nin fiirlerinden parçalar okunacak 
ve Auri müziği ile ıarkıla't' söylene
cektir. Konferanstan sonra Azeri 
oyun havalan söylenecek ve Azeri 
oyunlan oynanacakttT. 

tecrübi olarak tes~iti" gibi istisnasız 
herkesi yakından alakadar edecek 
bir değerdedir. 

Bu müsamereye mua11imler, tale • 
beler ve bütün istiyenler biletsiz gele
bilecektir. 

Prof. Dr. Gerngross'un 

J.on/ eramn 
Bugün balkvinde, Türkiye genel 

kimyagerler kurumunun hazırladığı 

ehemiyetli ve enteresan bir konfe· 
rans vardır. Yüksek ziraat enstitü
leri zirai ham maddeler teknolojisi 
enstitüsü direktörü Prof. Dr. O. 
Gernırross tarafmdan -.erilecek olan 
bu konteranım mevzuu "Buğday un· 
larrnın piıirme bbi1iyet ·~ bunların 

Konf eranım özü, pi,me kabiliyeti· 
ne tesir eden, biribirini tamamlıyan 

muhtelif kimyevi Fiziko • Şiınik (ko
loid kimyuma ait) faktörler; pipne 
kabiliyetinin tayini için muhtelif tec
rübelr.rdir. Bu tecrübeler .alona ge
tirilen aletlerle yapılacak ve getiri -
len modern aletler hakkında projek
siyonla izahat verilecektir. Koafe • 
ransa herkes gelebilir. 

DÜNKÜ KONFERANS 
Sümer Bank Hııkuk Jlüşaviri 

Dr. Miinib Hayri Vrgüblii 
konff!raJU &erisine 

devam etti 

E•lilik esnasında akıl hastalığı ol
duğu takdirde botanma davası aça -
bilmek kanunen tesbit edilmq şart • 
ları anlatan Dr. Münib Hayri Orgüb
Jü kanun vazımm eti büyük •e inaani 
duygularla himaye ettiğini belirtmİ§
tir. Dr. Münib Hayri Orgiiblünün b• 
konuşması da alaka ile dinlenmiştir. 

RADYODA 
Bugünkü konferans 

itikaf ve uzlete çekilir, bir daha adıru 
sanını duyan olmaz. "la~e heyetleri", 
''iş cepheleri" tarafından itleri bir 
taknn aıkı takyidata tabi tutulan mil
yonlarca vatandaşın bu kocaman te1-
kilat hakkmda azıcık bir fikri bile 
yoktur. 

Nakid Ye kambiyo takyida· 

tmın değiftirilmeai aleyhinde Dok· 

tor Şaht'ın ileri sürdüğü se

bebler pek kuvvetli görünmektedir. 

Marka fazla bir kıymet İzafe edilme .. 
si ticaret muvazenesi Üzerinde pek az 
tesiri olan bir i.mildir. Bir taraftan 
ihracatı layık hadde çıkaran fiat 
primleri sistemi, diğer taraftan ith& .. 
latı olduğu gibi kontenjana bağlı kı· 
lan "yeni plan" vardır. 

Döviz takyidatının kaldırılmuma 

kar~ı • 1ci pek tabii olarak markm 

luymetini diifü.rmeden bunu yapmak 

imkansrzdır •• doktor Şaht, bu tak· 

dirde Almanyadan 12 milyar ile 20 

milyar mark arasmda (tahminde mü .. 

balğa olsa gerektir) yahudi sermaye• 

sinin kaçacağı yolunda yepyeni bir 

itiraz ileri sürmektedir. 

Dün akşam Ankara radyosunda hu
kuk ilmini yayma kuruma adma Sümer 
Bank hakuk müıaviri Dr. Münib Hay· 
ri Ürgüblü tarafından verilmekte 
olan konferans serisine devam edil -
DÜ§ ve medeni kanunun (133, 132. 
131 inci maddeleri hukuk nazariye-

Antalya saylavı Bayan Türkan 
Ba§tuğ tarafmdan ba akşam saat 
19,30 da Ankara radyosunda Çocuk 
Haftası münasebetiyle (Terbiye ne -
dir? Çocuğu yabancı ellere vennek
liğin zararlan) mevzuu Üzerinde bir 

konferans vereceklerdir • 

Gerçi doktor Ş.aht'ın da dolambaç.. 
lı te~kilabm halk pek anlamıyor, fa· 
kat ruç değilse bunlar milletin gözü 
önündedir. Bundan dolayı neticede al
manlarda, finans bakanlığı, iş bakan
lığı yahut tarım bakanlığı gibi ıeyler 
olmadığı, ancak doktor Ş.aht'm ıah
aiyle ya§ıyan ekonomik siyaset oldu-

Tefrika: No: 68 

{th}_ANKARA 
r a2an: tvurberı von BISCHOFF 
Türkçe)'C çeviren: Burhan BELGE 

Öyle ki, Türk inkılabı hiç meydanda yokk~-ı. 
birden hakikat olmuştur. Ve tarih böyle bir 
ideolojik hazırlık için ne Mustafa Kemal'e 
ne de Türk mitletine vakit bırakmıştır. Her 
ikisi de inkılab yapmak vaziyetine r,etirile
rek tarih içinde irticalen bir takım işler ya
ratmak mecburiyetinde bırakılmışlardır. 

Öyle ki, Türk inkılabının heyetini yontan 
fazi. içinde tasavvur ettiği resmi gerçi önün
deki malzemenin hususiyetine g·öre, fakat 
serbest ve modelsiz olarak o malzemenin ü
zerinde yontmağa başhyan heykeltraşa ben
zer. O heykeltra~a ki, malzemenin içinde yat
makta obn şekil"i ve canlı'yı, işlenmemişll
ğin hcıhsinden kurtarmaktadır. Önündeki 
modelin şeklini pergelle mermere naklede
rek buna modelin şeklini veren heykeltraş 
ise, ayn bir heykeltraştır. 

fostafa Kemal, eserinin her tarafım, ilk 

adımda bilmiyordu. Mustafa Kemal, eseri 
ile yarattıkça tanışıyor ve tanıştıkça, onu, 
daha iyi yaratıyordu. Bu iki taraflı hadise 
yani ö<Trenmek ve yaratmaktır ki, Mustafa 
Kemal'e her tarafında hayat kımıldıyan ese
rini verdirmiştir. 

Gaye malumdu: Türk milletinin azad 
devletini kurmak. Fakat bunu yapmanın 
yolu, bunun icin lazım olan enerji ve feda
karlık; bütün bunlar, ilerledikçe tanışılan, 
işe bağlandıkça öğrenilen noktalardı. Yolun 
her bir büküntüsü, bir yeni yolun başlangtcı 
gibi idi ve adam, sevk ve idare etmek bah
sinde, kendinden bir defasında olsun şüphe 
etmedi. 

Sevk ve idarenin tamamen hayata göre 
yapılması, inkılabı ve devlet ile cemiyetin 
inşası işini, önceden kabul edilmiş bir ideal 
ile karşılaştırılmak külfetinden kurtarmış
tır. Böyle bir karşılaştırılma, çünkü, nasıl 
olsa acı neticeler ve inkisarı hayaller doğu
racaktır, zira hakikatler dünyasının idealler 
dünyasına tamamen uyması imkansızdır. 

Türk inkılabında ise, ideal, yeni devlet ya
ratıhr yaratılmaz, ortaya çıkmıştır ve bu, 
yeni Türk dünyasının inşasıdır. Bu suretle, 

hakikat ile ideal, biribirini bulmuştur. Böyle 
olmakla beraber, üstünlük hakikatindir. Ve 
ideal'e bir yer verilmesi, hakikate yer veril
mekte olmasından dolayıdır. İdeal, tek başı
na bir hayata malik olamaz ki, eskiyi devi
rip gelen yeni hakikatin önüne bir mani gi-
bi dikilsin.. . 

Burada eski İslam sinfonyasınm ilk za
manlarında kulağa çarpan fakat sonralan 
unutulan bir motifi ile yeniden karşılaşmış 
oluyoruz: Hayat, doktrin'dcn üstündür. Ka
nunları koyan da, değistiren de cemiyettir. 
İşte bu motif, pragmatik Türk demokrasi
sinin esas prensipi olmuştur. 

İnkılabın ilk vaıif esi, memleketi düşman 
istilasından ve galibler arasında paylaşıl
maktan kurtarmak olmuştur. 

Dumlupınar' daki büyük zaierle bu ilk va
zife tamamlanır tamamlanmaz ikinci vazife 
başlamıştır. Bu da, kurtarılan memleketi ye
niden inşa etmek, eski'yi tasfiye etmek ve 
ileri'ye şamil bir hukuku csasiyenin temel
lerini atmaktır. Demek oluy roki, inkılab, in· 
şayı hazırlamış olan devredir. Bir devre ki, 
bwıu, elde edileni konsolide etmek gibi kısa 

bir fasıla takib edecek ve bumm hemen arka
sından, Türk milletinin bütiin hayatını ge. 
rek devlet, gerek insan, gerek e rnnomi, ge
rek sosyoloji bakımından deği<:tirecek olan 
büyük reformlar devri gelecektir. 

Sevk ve idaredeki vahdet sayesinde, dev .. 
rimci devreden inşacı devreye geçi~ adeta 
akarcasına ve anzasızca temin edilmiş ve 
plandaki vahdet, Şere, kuvvetlerin tasarruf 
imkanım vermi§tir. 

l'vlilli ve azad devlet mefhumunda, bu 
azadlığı sava~ta olsun barışta clsun, yirmin .. 
ci asrın darlık şartları yüzünden komşusu

nun topraklarına hulUl etmek istiyecek olan 
memleketlere karşı durmadan ve yeniden 
müdaiaa etmek lüzumu ve bu müdafaanm 
istiyeceği vasıtalar mündemiçtir. Bu müda· 
faamn silahları, ikidir. Birincisi, milli irade· 
nin uyandırılması, millete kendi kmdisini 
kabul ettirmek ve muhaf ~:~a etmek suııru· 
nun verilmesidir. İkincisi ise, millete, bu ira· 
de ile şuurun maddi sahaya intikal"rıi te"tlin 
edecek teknik vasıtaların veril e"idir. Yan~ 
milli davanın bir manevi bir de teknik saf
hası vaıdır. 

(Sonu var) 
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B. BALDVİN'İN NUTKUNUN AKİSLERi 

İngiliz gazeteleri diyorlar ki: 
«Zecri tedbirler suya düşmiiftür • B. Eden 
r~nevreden dönünce bütün kabine 

si~aya ~ekilecektirı 

Mektuplar: 

Gündelilc 

NOTAMIZ ETRAF1NDA 
(Bap '. İılci .,q/tul•) 

Türkiye Te p.km prk pYenli
iinde bojazların ebemiyeti nasıl 
inkir olunabilir? Türkiye boğaz· 
lann bu ehemiyetini nasd kulla. 
mak fikrinde olduğanu imza ebnit 
olcluiu andlaımada ve o gtlnden
beri aenelerce, dejifmek.tizin, de
vam eden durumu ile ıöıtermİftir. 
Bu müddet içinde barbı menet
meje çalqan tefebbiialerden 
hiç birine Türkiyenin '9UDİmiyetle 
kablmadığı olmamqtır. Eler ai
lihaızlanma davası iflisetmipe, e
ter Milletler Cemiyetinin pranti
leri hakkında itimad aanılmıt-
1&, bunun meaulleri arannda ne 
Türkiye, ne de onunla beraber Iİ· 
denler vardır. 

(Bap 1. inci Hy/fJllia) 

kat'i olarak ne .. ;c:siz kald:iı net1cesi
ni cıkarmaktachr. 

S :uday d"spaç diyor ki: 
"Balcmn'in zecri tedbirler mete1e 

•İndeki beyanab açık bir itirafbr. V • 
hükümet gelecek haftalarda müthit 
bir siyasa kampsma tutulacaktır. E
dem Cenevre'den dönel' dönme& lcen
W.i ve omaıla beral.r de bütün ka
bine her halde sipya çelQlecek ft 
muhaiazakirlarclan zecri tedbirlerin 
liizumsuzlufuna ve hattl zararlı ol
dui'hlna kani bulnan'ar, &te taraftan 
hii'.Wmeti petrol ambargoeunu elde 
ed~emekle tahtie eden zecri teJbiıı. 
lere ~aletle bümm edeceklerdir." 

<>t.erTer pzetesinde ukert ...... 
yeti gözden aeçiten B. Ganin diy.. 
ki: 

"ftalyanlarm muvaffalayeti hahet 
imparatorluiumm ICftU demektir, ve 
bu da, zecri tecl>ir aiyuasmm 1Uya 
di•~ini ifade eder." 

Sunclay Taymia gazetesi de, .eri 
ted&irler liyuasmm neticesis bJcl.. 
ğmı nzarak eliyor ki: 

• • 1nmı· L--"t-1..":. 
cemıyeti ille ızmaannn uuguuau 

,ekliyle vazifesini yapacak derecede 
ohnadıiı ve her hangi bir tekilde ia
lah edilmesi limn ıeldiğidir. Millet
ler cemiyeti, ya devletlerin üstünde 
bir kurum haline ıetirilmeli. yahud 
da Lokamo modelinde ko1lektif IÜ
venlik mmtakalqbnlmahclı. lngiliz 
kamoyunun yardım edebilecıeli tek 
• ha ikincisidir. Strese cıephe1eri ..,... • ilizl • bir &ft..ıtt kurmaya veya ~erm UU'IU 

~ıldan Avrupanm prlc mnr
lannm sivenliiini ln,iltereye pran
ti ettinniye ça1qmak bot ..,-dir. ln
gilterenin nihayet yapahileceii teY, 
Fransayı lebepsİz olank yapılacak 
bir tecarize bqı mUdafaa etmektir 
ki, hayle bir tecariz ihtimali de yok
tur. Lobmo'ya _.olan fikTe da
nGlmelidir. Qer ahmnlarm teklif 
ettiii 25 senelik nlh pllm gerçelde
tebifine, bu, eski Lolcamo'ya mü
reccahtır. B•munla beraber hir Ren 
Lobmo'au İngiltereyi öteki mmta
ka.t p.enlik nteminden bade la
Lmta. Cünkü ln«riltere avni aman
da hir Ak.teniz Lobrno'sa da İlte-
__ ı ..... _..I! " 
ıneKU:IUlr. 

Bqünkü Taziyeti ıörüyonaz: 
Hele Al'l'Upa'da tehlike çam çal
mıyan kule kalmamıfbr. Enternas
yonal andlqma prantilerinin ilk 
cleiilse ele, en kat'i ve aıerçek imti
handan geçmif oldaiu f'I IOD ay-
ı. W-..1.- • !:7LLe.I ~....,_ .......... pıo 
remiplerinin munffak olnwama 
ne kadar çalıfbtımm .a,ı .. eıe 
bile limim görmeyiz. 

""''"duı alau.cak elen, Miletler 
~~----l'!"'!!!!'!'!!!'!!'!~~~!!!!!'!''"!l!!!!"'!'l'!!!!P""'!!!!!~ 

Olup bittrler politibaı ile, e111-

niyet teahhüdlerinin nud prtlar 
alhnda çarpııbflm, uzun ıüren 
münalcaıalarm netic.mi hep ıö
rüyoruz. Ba manara bqumda 

:a Türkiyenin, boiazlarm piYenliii 

Kısa ~ Haberler 
* Bertin - Hitler, bir emirname ile 

nasyonal sosyalist hücum kıtalan kad
rosu iç"nde bir suvari teıkilib kunnq
tur. Bu kurum uüan 18 ili 20 1aflD"' 

da olacaklardır. 

* Moakova - Türkoatro:r Mt mi· 
hendisi lzraelo iç, Kayseri kombinuımn 
kur.ılmaamdaki muvaffaklyetindea do. 
layı Lenin nİfUÜyle taltif eclilmiıtir. 

* Moskova - Norveç clıı bakam 
Kobt Moakova,. ı lmittir• 

* Mo kova - 17 nisanda aavyet • 
Japon biildilmtleri aruı..ıda ,. .......... 
laşma 19'1iiw. 9 ai ... ...., Udlnılr 
de sovyet topnıklarmda aı ... İİf J-pa 
aakerinia cesedi matad uksi töNale 
japonlara talim ohumnlfblr. 

* Moskova-Tayy..reci Vodopianof 
ıödenfiii Wr telaizde, rui,etin fena ol. 
man dola,iai,le Franacrn Jojel adalann-
tla ,.. inclliinl .. uT&lann dü ·•-• 
ni Wdediiinl Wl&ıınektedir. H.._ 
sıı.att.dır • 

• Motkova - Azak ve Hazer de
nizlerini birbirine bqlayacak olan 
Maçimki bnalr üzesinde ilı hent 
laitirilmit .. 99 kilometrelik - la
lllD ifletmiye açdaatbr. Ba yıl Hd 
bent daha bitirilecektir. 

• ........ - tt.W,. ............ 
na sece Pnsm ~ hllat ._ 
•stnrlımttn'. Y•smm eebeW .. ._ 
iildir. 

* Londra - Mali,. Wcam ,... • 
wam kamarasına 1938M ~ -
nacaktır. Bütçenin :rekU- 7f1'I ım370ll 
600 hin sterlingdir. 1922 deaberi laıiliz 
Mitçesi bu kadar ~ıti. Bu pa· 

Mısırdaki alman elçisi ile iliili olan emniyet davumı 
ciddi ve hakiki bir tetkikten ıe-

kayboldu çirmemeaine imkan varau idi 
Kahire, 12 (A.A.) - Alman el- Türk tetebbüaü etrafmcleki 

çisi Fon Stobrer, çolün Babario neıriyat, bizim esasta ancak hak-
kımnnda yapılan bir otomobil y&• lı, Ye aeçtiiimiz U.Wcle o kadar 
rqma girmif ve yarıt eanumda diiriUt olduiumuzu ıöa&eımekte-
kaybolmuttur. Yanında ma - dir. Türk tetebbüaüniin ilham et-
kiniıti de vardı. Bet askeri Mııır tiği iki dütünce vardır: Biri boiaz-
tayareıi, ımır idaresi otomobilleri, lar emniyetinin müdafauı meau-
deve kollan elçiyi araştırmaya liyetinin. Türkiyenin omuzlan İİl-
bqlamı~lardır. Tayyarelerin bir tünde bulunduğu hakikatidir; di-
kıamı çölde biç bir seye rastlama- ğeri de, bant nizam mm müdaf a-
dan dönmü§lerdir. Gerek bunlar, ası için bugünkü IQiieuelelerin ki-
aerek İDIİm askeri ~eri ya· fi olmadıjıcfır. 
nn arafbrmalara deYam etfeC81D. MiDeder C..i"'1i:dn ı..tLca 
lerdir. lmnetleriadm hirl olaa Fnma-
ranm 573 milyona milJi. müclafu w ic nm en ciddi _.telerinde bile, 
idare1e aynlmqbr. Geçenlerde Defl'O- bu memleketin Milletler Cemi7e-
lam ,.1 milli ...... pllmma ...._ tinden çekilerek, kendi menfaat 
nflan k rakama dahil delildir. Bu ve emniyetini hukuki ittifaklarda 
muraflar &)'rica 111U11WD bütçe balincle araması daha doiru oldu.ıh· tavıi-
--... ~-·- wırilecdıtir • • .. ,..._,_ yelerinin 1lll'U'la tebar edildi~-: 

• Londra - Glulrov üniv.aı. ..... 
• :.....ı-- ii.ı! talebenin ıöyL.ı:Jr.:-- ..x._ göriiyonm. Sea •:rlanla Cwvre 
-..uau -s -.- ....,.. mebnizm•t!lu1D nob-nhp ta. 
re, Loç Nea canavara Fort OPtenl ,_. 
civumdaki kayaWdann önünde tek- maml••ak "if .... ilini atlamak 

f !I--.! -"-- -~-- LL ...ı:_...1 __ 
rar ıöriihniiftiir· IJUI ı-·--..,........, uır nı.,-111111 

• V'ıyana - KararPbJan V-.IJUI&- uyamr sibi, a,nlmak ilan ıeldi
da bulunan atkerf latalarm ilkbahar ii dütüncesi itibar bulmaktadır. 
teftitleri, askerlik hmnetinin :reni- BanfÇI dıt politikasına 9da-
den kmulUfU clolaDiyle heyecanlı Wr katten aynlmlJUI Türkiye, hant 
tekilde yapılmqbr • emniyelıinin hayaller delil, ancü 

• MOlkon - Balbldald lmd do- realiteler 6-'inde tubmahileceli-
mıunaclan 12 deniz neferi mubıd ni bilmek" Mltiln tedbirlerini, 
hizmetlerini pnnek ye ancak yemek bu e1&1 üzeriDden l:rarlamak a-
yemek idn maakeJerini çıkannalc au- ruretincledir. Vasile Ye mısaliy• 
retiyle 218 saat ps mukeai tafnmt- \ ti, Yaziyeti ile aJQI niahette bi-

t." bir dünya rekoru kurmuflar- yGktilr. F. R. ATAY 

Boğadar dolayisiyle 
Bir alman gazetesinin 

düşünceleri 
Berlin, 20 (A.A.) - Berliaw Bör· 
-s.~ ... ~, 

" Zorla kabul ettirilea aacll.,.... 
lar sistemi bozulma,.a }'ÜZ lubDUf • 

tw. A'-a milletiaclea ...... Wr ..U. 
let de bam taehilalen Nt•• w ıtm. 
M...ı& Çanakkale meıelıdv"- do • 
ı._,.. cepla.a. p1l1111fbı, demıWUr. 

Bütüa Akcle.isde olcl.,. siW ..... c1. 
da }'eDi kanet aümaeli tezalüir etmek 
tedir Ve (ok tükür Almaıap .. İt • 
tea Utifade etmek iat ide ftt'& a. 
trikalar çewiluaekl• itham elw • ...... 

DiiaJ'& YaaJ'9finia ha- 1-i ihlill· 
t...ta Frama aibi bti ittirald .._ Wr 
........ ket .......... ~ ... 
..a.i,.m.den fiipM .....,. aWü -
}'etli delildir. Et• Fraua W- ..ı. 
f• IOIGjW ~ ..........,.... ..... .. 
ıalh• ,,. sa.-tili temia .... ...... 
ai,le cletil, fakat .... siı 1 .. ..... 

lriia olchaj8 kadar ....... ii ...... 
dmnak içindir. Fraaea A..,... irJa 
mefG111 olan s...Wild_. ••- ıf 
de alikahdD'. Çünldi ba _ .... Fran-
sa aracı Nli 07JU7ahilecek w Awa
P•JJ framıa menfaatl..m. GFs- ola
rak idare edebilecek ftSİJetle Wa
nac:aktrr. Şarunu na ......... lhım
clrr ld, Fnnynm bagüa iiw-k 
iıtediii naaik noktalan ..U. •adlat • 
malari}'le ,... kendisi pral:llllftrr. 
Frama bunflir taraftaa ...,._ .m
clalaale ...ileleri ltalmak Ye Öle taraf· 
taa ela AlmaDJ'• ile eski"~ Jram. 
talan araamdaki münuebederi daha 
batlanP:mda aehirlemek İçİa 7&P
IDlfbr. 

~ıbrlilc dua bölge lınlckutda 
bir Elen ıehi61 

A.tina, 20 (A.A.) - AIİll& Ajansa 
bilcliri:ror: Türki....U. Atiaa elçiliii. 
türk elçiaiain ,_... hükiimetiai u • 
kerlik dıp boiazlar bö...,._ Tür • 
iriye tarafmdaa iı;-alini w teb • 
lii ettiii hakkm~aki h•berleri kati 
olarak tekzib etmekte.cır· 

.. ....... J.aki!ıe.,t.& Jaİ4,.bİr ....& 
.,.._ clePdİI'· Tirk elçisi, ,_.. 
hildimetiae böyle lüçltir IMQM iMi-

POLISTEı 

SAYFAS 

B. Bitlerin 
yıldönünıü dün 

kutlandı 
Berba, 21 (A.A.) - B. HitJer, do,.; 

--· 111 döalmü dolayisiylo nazi t.ı. 
lerinin, dftlet il.-i selenlerinin, 1Nabnl.. 
1'111, or4'll..,..,.. ft Dlelllleketin her ta-
.-. ....... dd ... ,..ı.n. lehrildıl. 
- ..... ••iıı•- ... _,.cti,le .... 
...._ .. Kiipk Y....-a .w.nk lliJik • 
L~ "d &::- • • am ltlÇI wr· na MJ'ıebaiflir. .... ..... ....... . ..,..w ... .... ,. ................. ....... 
ta ......... ' 3 'o" .. ,.. ... k:lw:· 
t1e•pPc1111ı ini._.. ıl aı-. 

Alıılllm .... , ...... h f • 

tlfatiyle B. Hider c .... Rlmm•ı.._.. 
Cn..ı F• Jitlt'i, A..u.a W .. 
c • ..ı Cörims'i m& ettirmiftr. 

Dol-·-· •• ,.. --· ~ ..... .Jet .... _ ... w. .......... 
fmclüi - ....... kiti•• biiJik. ... 
sik..., ... b .. . 

BaJkevinde türk 
meyveleri gecesi . ...,.., ,..._ .., .......... 

tip Milea ınıler:d• partakal içia ~ ............................ 
Topl•t.la pGtblul ,m,t•• Hlıı 'ı 
mıhrlı iıle Wblk lıir W.W• .._ 
.... ....... t 

TWrıa&s'lla .. Halil Micllaat ,...... 
..... + r",.d ... lcmda Wr kaç .O. 
IÖj'lmÜ9lrrılr. Oadaa ...... ekoacıml 
......... ....-a.nr.. ... 
tabi pceaa1e, ..... _ ........ ~ 
ak tiirk me}'Yeleri pcelerinin mahi,e. 
tiai anlatarak tll'k J'f!"ÜKiJiii hakJnnda 
izahlar ................ milllfirleri por. 

tabi ,....,. -- elaııittlr. 
DaYetlll ......... portakal'*" ....... 

ıec ftlde ..._ ._ ec1erek eil••oal 
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Tefrika: No: 39 !erini atqe gösterdi: 
- Biz bir sürü genç kızdık ki. •• 

VIII • Evllllk ve Ctesl 
Ve hekimi kendi lehinde tesir altında bı· 

rakmak lstiyerek merlıamet bekliyen bir ses
le ilave ediyordu: 

duğa ıebirde bir mame 'nıftlUI gıDi M&sya 
Pakari ancak Kan'a ıcltmek istiyorda. .. 

F•zan: /d ŞARDON 
TBri~ ffl'ftr•ll: Ne•lll BAYDAR ---

Menedes, üzerinde kocamın bir konle
lanm sallalidıit kabank an açlanm kapı 
aralığından göstererek ıordu: 

- Yemek yemiyecek misinU? 
Madam Kattöfaj bir eı ipreti ile çekil

mesini emrederek bairiı: 
- Sofraya otur ve bekle. 
Sonra, heyecanlı ve batll'alumı ın•ak-

la kalbi ımrab dola, devam etth 
- Evlendiğim zaman babln oldakça 

yaıh idi. Ben her yu, ailemle birlikte Sen 
Malo'ya giderdim-

Diz çökmüş olan Odet, kollan Madam 
Katröfafa doğru uzanmıı, gözleri yaılardan 
ve evlad seovgisinden pın1 pml, kendisine ana 
kalbini açan bu sö~1eri vecd içinde dinliyor
du. Bütiin düşündüğü yepyeni bir bayatın 
getireceği saadettt 

Madam Katröfaj, şömineye yaklaıtı ve 
hafifçe etekliğini kaldırarak zarif iskarpin-

O sabah, Mösya Pakari ,soğuk au bmftYO
nna girince bir nefes darlığı hiuetti. ffe. 
men ıudan çıkıp duyduğu ıukmtıyı gider
mek için vücudunu afmaia baıJach. A~ 
kıpkmıım yü.ziiııü görüyordu. diıleri biribi· 
rine çarpıyottlu. Hemen yatağa girdi ve ra
hatsubğı geçti. 

Yanhaneeine ~ indi, her vakiddntlen 
daha linirli idi. ıı&ya Pakarl irade ile çe
ıı.ma anmmıun en iJi iliçJar oldafmıu ken
di kendine tekrarhyonla. itin balrikati P 
idi ki hastalığını kendisinden de pJcınek 
istiyordu. 

Doktor Nat'm kendisini ziyaret etmesin
den faydalanarak, aanki aenU benli konut
tuğu bir çocukluk arkadap, haatumd• k~: 
kulacak bir ıey keıfedemezmif gibi, fikrinı 
sordu. 

Açtığı geniş göisllnde kalbi hula çar.. 
parken bir havlu koyup dlntiyea Nat'a, I» 
zak bir 11eSle an1atıyarda:-

- Bu akmtıyı kaDaftutum sam• bia • 
ıediyonun. 

- Bu da pek tabü bir şey! 
Alber, evin önünde dolaşıyor ve Nat çık

tığı vakit, onu, daha aerbeıt sorguya çekme
ği diiştlntlyordu. 

Nat arabaya binditi mrada IOl'du: 
- Naad buldunuz? 
- Kan, damarlarmda muntaam dolq-

"'IDl'"'ıy-or--. kalbi bim 7or~ Bq dönmesin
den •iklyet edivor. J>inıe.mete ihtiyacı 
var. Az yemelt Şarab jçmemeU. Gidip bir 
ay kadar Kan'da kalmamn• tavsiye ettim. 

- Bu arada Paris'ten aynlmafa raı ede
bileceğimizi biç ummqyorum. 

- Gtise1 bir lebirde mlabm)'acatmı dü
tibıerek Km'a gitmaini aöylerim. Fakat 
Foııtenblo da fena clefildir. Birkaç vakit it
lerini düıiinmemesi yeter. 

llösyl Pakari hemen Paris'ten aynlma
ğa karar verdL Kan'a gitmek iıtiyor ve işle
riyle aUkam görünüyordu. Onun geçici bir 
hevae bpıldığmdan korkan Alber, Pa
ril yakmlarmda yerlqmesini tavsiye edi
yordu. Fakat, sanki doktorun adını anıq ol· 

Alber, babamnm ı.Nketinden beri Ço1i 
çalışıyor ve mk mk Ka'a iidiyordu. 

Bert, ba 9ebehlerl _..mıyordu: nasd ~ 
lurdu da Alher .llendWai azan nman gör
meden durabilirdi? O 6a biraz kayıtsız gc;.. 
rllamek ı.tiyosdu. Oaa IOk mektub yazdı
ğından dola)'I kendi badine itab ediyordu. 
Fakat avanmak için .ne yapsa bevninde u
ğuldayan, etinde al~eaen ve sanki bütün 
vücudunu kaphyan afkmı adeta canlancfm. 
yordu. 

~d~t'ln evlendiği glhı giyeceği etblaenfn 
rengıni ve kumaşIDI fillbıüyor ve 1ıu11ana
maclığt kuvvetlerini lımcayıp bitirmek isti· 
YODnU§ÇUma bir çqid israfla kendini yo
ruyor, IUl'&Ya buraya kopyor, IC'lG.Za çdm
mak fırsatlarım çoğahlyordu. Her ak ~ 
başı ağnyor ve hems hiç uyumuyordu. 

Bir &ğle sonu. atandaki kanapenin üze. 
rine uzanıp gCSzlerini bpadı ve kunddam ... dı. 
Dinlenmek, çektiği ıalılrabı inbisat ettir" or 
cil>i idi. Alber'in mektublamu dü~ünerek:, 

(Sonu var) 
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EMLAK FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR? 

Finans bakanı B. Ber<; Tiirkerin 
Milletler cemiyeti konReyi diin toplandı. 

öğleden önceki toplantıda B. dö Ma dariaga on üçlerin 
ve Volde l\fariam 

anlattılar 

.. 
sualine cevab verdi 

(Başı 1. inci sayfada) 

hüna7e tedbirleri alındığını ileri süre
rek gayri menkul kısmın korunması 
için neler düşünülmekte olduğunu 

sormaktadır. 

Takrirde işaret edildiği veçhi]e 
Tarkiyede emlak kıymetleri üzerin -
'de filhakika İstanbul, İzmir gibi mü
him merkezlerde düşüklük vardır. 

Takrir &ahibi bu düşüklüğün amilleri 
meyanında birinci derecede Emlak 
Bankuı ve yahut böyle emlak üze 
rine muamele yapan müesseselere 
İpotekli olan malların satışma, ikinci 
aet""ecede de devlet elindeki malların 
$atı,a çıkarılmasını en mühim amil 
olarak zikretmektedir. Sayın sayla • 
yın ba hakiki amilleri iyi teşhis ede
bildiğinde bendeniz mütereddidim. 
Maalesef mütalaasına İştirak edemi

yeceğim. 

Emlak fiatlarr necleu dü~ti.i? 
• Arkadaşlar, bence emlak fiatları -

iun düşüklüğü iktısadi kanunların te
siratmdadır. 8 - 10 senelik iktısadi 

liarelr.etler tetkik ve thalil olunursa 

bu hakikat temamiyle tebarüz eder. 
Eıya fiatlarındaki yükseklik iktisadi 

liareketlerde genişlik bulunduğu 
1929 - 1931 senelerinde görülür ki 
emlak iratları ve binnetice kıymetle
ri" de yükseklik arzetmektedir. Bu 
yükseldik de halkın ihtiyaçsızhğını 

n~Earı dikkate almak lazımdır. Ağır 
borçlar altmda apartımanların yük -
)~lmelr.te olduğuna hepimiz şahidiz. 
·eayri menkul buhranı dünya ikhsadi 
buhramnm herhangi bir manzarasın
'dan ibarettir. Harbı umumiden sonra 
bütün e§ya fiatlarında yükseklik gö
riildü!ii gibi diyebiliriz ki o zamanda 
kolayca servet edinmiş olan sermaye
.darlar gayri menkul İ§lerinde. bunla
rın iratlarından intifa etmeği serma
ye için en tehlikesiz bir plasman ola • 
rak düşünmüşler ve hummalı bir fa

aliyetle gayri menkul inşaatına giriş
mişlerdir. O zamanlarda hakikaten 
yüzde 10 ila 13 belki daha fazla da 
irat ümit ediliyordu. Kolay ticaret 
yüksek kazanç. iyi yaşama ihtiyacı 

~ehirlerde nüfusun tekasüfü gibi da
ha bir çok amiller bu iratların, icar -
Jarm yükselmesine badim oluyordu. 
Ondan sonra dünyayı saran iktısadi 

buhranın bütün eşya fiatlarında bir 
sukut yarattığı sırada etlbette ki emlak 
iradlan ve binnetice kıymetleri de eski 
halini muhafaza edemezdi. Düşüklüğün 
asıl amili, müessiri budur. şunu bilmü. 
naıebe söylemeliym. Zaten bu buhran 
bize münhasır değildi. Hemen hemen u. 
mı.wrııi idi. A vrupada Amerikada da var
ık 

Senelcı·e göre rakamlar 
Gene şunu söyliyeyim ki, bu ge.. 

ni.şlik, yükseklik zamanlarında hazine
nin eıinde bulunan satışlar da şimdikin
den çok fazla idi. O zamanki sabşlar da 
Jimdikinin kat kat fevkinde idi. Cetvel· 
lerdeo iktibas olunmuş bir kaç rakam 
koyacağım. 

925 senesinde hazinec~ 16.402.000 
liralık emlak satılmıştır, 926 senesinde 
haz~ece 11.860.000 liralık emlak satıl
mıştır. 927 senesinde hazinece 5.290.000 
lirabk emlak satılmıştır, 928 senesinde 

hazinece 3.986.000 liralık emlak satıl. 

mıştır, 929 senesinde hazinece 3.5.?3.000 
liraLk emlak satılmıştır. 930 senesinde 
hazinece 2.761.000 liralık emlak satd. 
mıştır, 931 senesinde hazinece 1.926.000 
liral:k emlak satılmıştır, 932 senesinde 
hazinece 1.117.000 liralık emlak satıl

mıştır, 933 senesinde hazinece 712.003 
liralık emlak latdmıştır. 934 senesinde 
602.000 liraya kadar düşmÜ'itÜr. Ort" 
yerde hazinenin satışı emlak kıymetleri 
üzerinde müessir oluyor sözünün doğru 
olduğunu zannetmiyorum. Fiatların en 
yüksek olduğu zamanlarda hazine son 
senelerden kat b. kat fazla sahş yapmış
tır. Fakat emlak gene kıymetli idi. Şim
di yarım milyonluk satış yapıldığı halde 
fiatların düştüğünden bahsediliyor bu 
da dünya emlak kıymetleı·inin düşk:.in

lüğünden ileri geliyor vebu yalnız Tür
kiyeye münhasır değildir. büt:.in dünya. 
ya şamildir. 

Emlak Hankasrna gdince 
Emlak bankası :çin getirttiğimiz mü. 

tehasıstan aldığımız malUınata göre 
Fransada emlak kıymetinde yüzde 50 -
75 kadar bir düşüklük vardır. Hükümet 
cephesinden alınacak tedbirlere gelince: 
Bunda geç kalınmış değildir. Bir taraf
tan Emlak banaksmdan sekiz senede ö
denmek üzere ahnmış borçlar 15 seneye 
çıkarılmıştır. Apartıman ve akar için 
krediler kesilmiştir. Emlak bankası ser
mayesinin sırf meskenlere hasn kararlar 
altına alındığı gibi, devlet tarafından 
sahlan emlakten dolayı borçlu olanların 
taksitleri de bilafaiz 20 seneye uzatıl
mıştır. Bunlar haricinde adeta ferdi te
şebbüsata müdahale mahiyetinde sayıla
cak tedbirler almağa ne imkan vardır, 
ne de mahal vardu·. Bu bahis tasarruf 
mevduatı hakkında devletin almakta ol
duğu tedbirlerle mahiyeten çok farklı
dır. Tasaı·ruf mevduatında devlet, va. 
tandaşların tasarruflarının emniyetini 1 
tetk:k ve murakabe allma alarak banka · 

larda takib etmek lüzum ve zaruretin

dedir. Bunu nazarı dikkate alarak emni
yet ve muhafaza tedbirlerini buna dair 
kanunlarla koymuştur. Arzettiğim gibi 
ferdi leşbbüsata müdahaleye meydan 
vermiyecek redecere terbirler alın
mıştır. 

Emlak Bankasının faizleri 
Emlak bankasının faizleri indireceği 

hakkında gazetelerde neşriyata tesadüf 
ediyoruz. Emlak bankası yüzde 7,5 ey
tama faiz vermektedir. Halbuki evvelce 
yüzde 9,5 idi. Binaenalyh faizlerin daha 
fazla tenziline imkan görülmemektedir. 
lkrazat faizleri yüzde 12 den yüzde s.s 
a kadar indirilmiştir. Lazım gelen ted
birler İcab ve imkan dairesinde alın
mıştır. 

Maruzatım bundan ibarettir.'' 

Bcrç Tiirker'in sordukları 
Finan bakanının bu cevabı üzerine 

söz alan sual sahibi Berç Türker, akar 
sahihlerinin bugün karşılaşbkları mşü. 
kil vaziyet üzerindeki noktayı nazarını 
izah ederek buna bir çare bulunması i
çin finans bakanlığınca bir komisyon 
teşkil edilerek mevduatı koruma kanunu 
gibi bir de emval gayri menkule koru. 
ma kanununun kamutaya verilmesini is
temştir. 

B. Fuat Ağralı tekrar soz alarak 

ol(udıı -· BB. Alo isi raporıınu 

hülcümetle rinin görüşlerini 

B. Eden uzla.5ma işinin neticesiz kaldığını söyledi 
(Başı 1. inci sayfada) 

dar iyi niyetle hareket etmediğini, 

sulh görüşmelerinden hiç bir zaman 
kaçınmayan ltalya'nın, hakkı veril -
mediği zaman bile Milletler Cemiye
tinden çıkmadığım, İtalyan hüküme
tinin bu m eseleden l';lilletler Cemi -
yetinin uzalı: tutulmasmı istemediği -
ni, fakat bir te k maddenin değil, bü
tün paktın tatbikini istedi ğini anlat

mıştır. 

İtu!yu'mrı H!tbt?şislfm'rfohi 

me<leniyet eserleri 

ltalya'nın birkaç ay içinde Afrika
da 4000 kilometre yol 50 hastayur -
du ve birçok mekteb yaptığını, köle
liği kaldırdığını, 14 yaşından ufak 
çocukların çalışmasını yasak ettiğini 
anlatan B. Aloisi İtalyan askeri zafe
rinin medeni değerinin ilk delilleri -
nin bunlar olduğunu söylemiştir. 

f talnı miltctrekt•yi kabul eder ... e. . . 
B. Aloisi, bir mütareke yapılırsa 

habeş orduları yeniden organize edi
leceğinden ltalya'nın bunu kabul et
mekle kendini tehlikeye koyacağını 

anlatmış, mutedil bir lisanla ve hula
sa olarak hükiimetinin Üzerinde ısrar 
ettiği şu üç esaslı noktayı izah etmiş

tir: 
I - Alakalı taraflar arasında doğ-

Berç Türker'in bu son mütalaasına kar
şı da şu cevabı vermiştir: 

"-Sayın saylav, söylediklerime muha
lif bir şey söylemediler bilakis teyid et. 

tiler. Şurasını da arzedeyim ki, demin 
ki maruzatımda da, Emlak bankasının 
her hangi bir suretle tekamülü için ça. 

hşmakta olduğumuzu ve bunun için 

mütehassıs getirdiğimizi de ilave etmiş
tim. Vereceği rapor üzerine, komisyon

ca tetkikat mı yapmak lazım ge]ecek, 

yoksa başka bir şey mi yapmak İcab e
decektir, ne İcab ediyorsa onu yapmak
ta kusur etmiyeceğiz. 

Tedbirler alınnu~llr. 

1Javeten şunu da arzedeceğim ki, 
tasvir ettikleri gibi her hangi bir vatan
daş. her hangi bir suretle bankadan pa_ 
ra ahyor sonra borcunu veremiyor ve 

bu yüzden mağdur oluyor ve binaena. 
]eyh bankanın faizi çoktur. Onu indire
lim, netcesine varmak, zannedenn ki, 
mantığa muvafık o]maz. Y anhş hesap 

elbette ki zat·arım sahibine gcti ~ ' · · · ... 

Maahaza. hükümet cephesinden alına. 

cak t~db:rlcr ne ise hepsi ahnmı :ı '·" •ıe 
almmak üzeredir." 

Bu izahattan sonra ruznameye geçi
lerek 1935 yılı bütçesinin muhtelif fasıl 
ve maddeleri arasında 179.212 liranın 
münakalesine, ihtiyat zabitleri ve ihtiyat 
askeri memurları kanununun 19 uncu 

maddesinin değiştirilmesine aid kanun
larla vakıflar umum müdürlüğü 1936 
yılı bütçesi görüşülmüş ve kabul edil. 

miştir. 

Kamutay cuma günü toplanacaktır. 

rudan doğruya konuşmalar yapıl • 
ması, 

2 - Konuşmaların Cenevre dışın
da cereyanı, 

3 - Muhasama, ihzari bir sulh ya
pıldıktan sonra durdurulacaktır. 

İtalyan tekliflerinin Milletler Ce
mİyE'tİ paktiyle telifi imkansız hiç bir 
nok'o.r.r olmadığını söyliyen B. Aloisi, 
buna mukabil habeş delegasyonunun, 
13 nis'lnda 13 ler komitesine verdiği 
nota ile konuşmalara ne ~ibi bir zih
niyet içinde başlamak istediğini orta
V:t kovduğunu anlatmış ve bu notanın 
bir fıkrasma konseyin dikkatini çek
miştir Bu fıkrada, habeş delegasyo
nu on üçler komitesinden İtalyan hü
kümetinin reddini ve sükutunu kay -
detmE'sini rica etmekte ve anla~maz -
lık hakkında 18 ler komitesinin bir 
k : tar vermesini istemekte idi. B. A 'o
isi bundan, habeş delegasyonunun 
sulh konuşmalarına girişmemek gibi 
sabit bir fikirle Cenevreye geldiği ma
nasını çıkarmaktadır. 

Ilabe!$ deletıesinin cevabı 

Bundan sonra habeş delegasyonu 

başkanı B. Volde Mariam söz alarak 

taarruza uğradığı için yardıma hak 

kazanmış olan Habeşistanın kendisi

ne yapılacak yardımın geciktirilmesini 

daima protesto ettiğini, Milletler Ce

miyetinin böylece tehlikeli bir Örnek 

göstermiş olduğunu anlatmış, konsey 

ltalyadan kati bir cevab istemiş ol -

!aydı bu hükümetin taarruzu dur -

durmamak, pakt ve andlaşmalar çer
çevesinde konuşmalara girişmek ni -

)etinde olmadığının anlaşılacağım 

söylemiştir. B. Volde Mariam, 16 rn

cı maddenin tatbikini ve mütearrızın 
muzaffer olmamasının teminini ıs -
temiştir. 

IJ • .4 loisi yeniclerı .~i)z ulıyor 

Bunun Üezrine B. Aloisi, habeş baş 
delegesine cevab vermiştir. Hüküme -
tinin kendisini Cenevreye bir uzlaş -
ma formülü aramak üzere gönderdi
ğini, habeş delegesinin İse konuşma -
lara girişmemek hususundaki kara -
rını bugün bir defa daha kaydettiği -
ni söyliyen B. Aloisi, İtalyanın Avru
pada yapacağı yardımı habeş ışme 

tabi tutmak yolundaki habeş iddiası
nı cerh etmiş, konseyin uygun görece
ği hareket tarzını ittihaz edeceğini, 

uzlaşma teşebbüsü neticesiz kalırsa, 

bunun bir tarafın yanlış fikirlerinden 
ileı·i geleceğini, böylelikle de ltalya
nın Avrupa işbirliğine katılmasının 

gecikeceğini, Avrupa barışmın ise 
ancak sömürge işi mahiyetinden laş
mıyan İtalyan - habeş işinin hallinden 
sonra kurulabileceğini söylemiştir. 

* * 
Toplantı bugün öğleden sonra sa

at 13 e bırakılmıştır. BB. Eden ve 
Pol Bonkur da bu toplantıda söz ala

caklardır. 

B. Aloisi'nirı zehirli gaz i~i 
lıakkmdaki izaMarı 

Sıyasa) beyanatını bitirdikten son
ra 13 ler komitesinin zehirli gazlar 

hakkındaki raporundan bahseden B. 
Aloisi, komitenin, zehirli gazlarm 
mukabele bilmisil mahiyetinde bile 
olsa kullanılması doğru olmıyacağı 

yolundaki fikrine itiraz etmiştir. 

iii'lednı son ruld top/fm tı 
Cenevre, 20 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti konsevinin toplantısı tekrar 
açıldığı zaman B. Eden söz alarak 
uzlaştırma konuşmaları neticesiz kal
dığını sövlemiş ve İngiliz hükümeti -

nin h a la da ve daima arsıulusal su1 -
hun korunması İçin en iyi vasıt.-nın 

Milletler c .. miyeti olduğu kana ... tin • 

de bulundu ihmu, elcorıomik ve finan
sal zec .. i tedbirlerin devam ettirilme
si gerel-;eceğini ve in.,.iliz hükümeti -
nin lü~umlu görülecek tedbirleri ve 
Cemiy~ti.n diğer azasiyle birlikte ka
ı ·ar al•ına aJm,..,J\ her zaman hazır 

bulun hıjYunu bildirmiştir. 

B. /'fl/ Ron lmr'un ... iiylodil-leri 
B. Eden'den sonra söz alan B. Pof 

Bonkur, nikbin olmadığını. fakat bar
ba engel olunamazsa bile uzlaştırma 
gayretlerine sonuna kadar devam 
edilmesi gerektiğini söylemiş, zehirli 
gaz meselesi hakkında B. Eden'le kı
:ıılhaç merkez komitesinin izahları -
nı kısmen tasvib ettikten sonra, ltal
yanın Avrupa sulhunun idamesine 
yardım etmesi lüzumuna işaret etmit 
son arsıulusal hadiselerden de bahse
dip A vrupada haktan ziyade kuV'Vt'• 
tin hüküm sürmekte olduğunu söyli
yerek sözlerini bitirmiştir. 

Ötehi delegeler de siiz aldılar 
Bundan sonra Sovyet delegesi B. 

Potemkin uzlaşma gayretleirnin mu
vaffakiyetsizliğe uğramasına eseflen
miştir. 

Polonya delegesi de aynı söz1eri 
tekrarlamış, Milletler Cemiyetinin 
menfaatlerini ve istikbalini nazarı 

dikkate alan bir bal çaresi bahsinde 
Polonya'nın işbirliği yapmaya hazn" 
olduğunu söylemiştir. 

Öteki delegelerin hepsi söz a1mış· 
lardır. B. Aloisi B. Eden'in, bu sabah
ki İtalyan beyanatına en ufak tel -
mihde bile bulunmadığına şaşdığmı 

söylemiş. habeş delegesi, habeşlerin 
guya yaptıkları vahşetler hakkında 

yazı ile cevab vereceğini bildirmiş, 

bundan sonra konsey azalarının hu -
susi celse halinde toplanma1arı ve ko
nuşmaların bittiğini kararlaştırma 'le 
fırsatını elde etmeleri için toplantıya 

son verilmiştir. 

Çağrı 
Maliye encümeni bugün saat 10 da 

toplanacaktır. 

Vilayetlerin hususi idareleri kam.ıma 
muvakkat encümeni bugün fırka gru
pundan sonra toplanacaktır. 

s:::::::===================~ı~=========================================================================================================================================ı 
T elrilia ! N o. 40 

TÖPYEKÖ N HARS 
Ya.zan: General Ludendorl 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Bundan başka, piyade tümeninin, hafif 
makineli tüfekli az mikdarda süvarisi ile 
zırhlı arabaları (20), ve belki de bir sahra 
tayyare kolu, telgraf, telefon ve telsiz techi
za tı olan istihbarat kotu, bir veya iki istih -
kam bölüğü ve ayrıca ~u veya bu hususi kıta
lan olacaktır; ondan sonra, ia~e. mühimmat, 
tahrik maddesi ve makine yağlarını ekmek 

(20) Zırhlı arabalar.ın inşaat tarzları hiç bi
ri birine benzemem.ektedir. Hatta hemen hemen 
her ordun1.1n tanlı ;nşaat tarzı ba.1kadır. Bu hu -
$u.da, Münih'te I. F. lelımann kitabevi tan:ıfın -

dan 1935 de çıluınlmı~ olan Heigl'in tanklara 

dair cep kitabına mürfJ.Caat edilebilir. 

fırmcılarım, sıhhiye kollarım ve sahra has -
tanelerini taşıyacak olan katar ve trenleri 
bulunacaktır. 

Bu gibi tümenler sulh ordusundaki kıta
lardan, yahud sulh ordusundan kuvvetli bir
likler katılmak suretiyle yedek kura efradın
dan teşkil edilecektir. 

Bu yedek tümenler, yukarda anlatılan 

tümenlerin harb vazifesini başarmakla mü -
kellef olduklarından, aynı suretle terkib ve 
teçhiz edilmeleri lazımdır. Maalesef dünya 
harbından önce alman ordusunun yaptığı gi
bi, yedek tümenin kötü bakılması doğru ola
maz. 

Bu stratejik birlik birkaç orduda kolor
du halinde terkib edilecektir. Tümenden 
alman bazı kıtalarm ve bilhassa, nakliye 
kolları ve trenlerin doğrudan doğruya kolor
du emrine verilmesi ihtimali vardır. Hele 
istihbarat işlerini gören kıtalar, tayyare kı-

taları da dahil olduğu halde daima genel 
kumandanın emrine verilecektir. 

Ufak çaptaki harb vazifeler~i başarmak 
ve emniyet tertibatı gayesiyle, yaşlı kura 
efradından, muhtelif şekillerde müdafaa li
vaları ve redif krtalan teşkil edilecektir. Bu 
gibiler de, harb vazifelerini başarabilmek 

kudretinde olabilmeleri için. her suretle tec
hiz edilmelidir. 

Bu kıtalarm efradı birkaç günlük erzak -
tarını bizzat kendileri taşırlar; bundan baş -
ka, erzak ve yem ihtiyaçları ayrıca nakliye 
vasıtalariyle taşınacaktır. 

Ona gıöre de, yaralıların ilk tedavileri 
için sıhhiye malzemesinin temini lazımdır. 

Bu sayılan hususların bu veya şu şekilleri, 

müdafaa ordusunun aşağıda anlatılan kısnn
larına da şümulü olduğundan, burada tek • 
rarlamak istemiyorum. 

Yukrda. anlatılan "piyade" birliklerinin 
yanında birkaç süvari alayı ve az mikdarda 
bataryadan terekküp eden süvari tümenleri 
bulunmaktadır. Birçok devletlerde bu tü
menlerin büyük bir kısmı motörleştirilmiş, 
çok mikdarda makineli tüf ek ve mühimmat 
stoku ile esaslı bir surette techiz edilmiştir. 
Motörleştirilmiş kısımların, askeri, makin~ 
li tüfekleri ve cephanelerini taşrmak için 
hafif .zırhlı otomobilleri ve motörlü nakliye 
vasıtaları vardır. 

Bundan gayri. bazı devletlerin, muhtelif 
inşaat tarzları ve gene muhtelif zırh kalın -
lığı olan tanklarla birlikte zırhlı otomobil 
kolları bulunmaktadır. Bu gibi zırhlı otomo
bil kolları, zırhlı otomobillerinin zincir band
ları olması dolayısiyle, arazideki manialarr 
yenmek ve tahkim edilmiş siperleri çiğneyip 
geçmek kabiliyetini iktisap ediyorlar. 

(Sonu var) 

' 
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PIYANGOSlJ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni tertip planınr görünüz 
1 ci keıide 11 - mayıs - 1936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 
lerle {20.000) liralık bir mükafat vardır. 

Ankara Defterdarlığından : 
Kızılbey şubesi mükelleflerinden iken ticaretini bırakmış olan 

kürk ve hah taciri Antona Edererin 25-3-932 ve 15-6-932 tarihli iki 
beyanname şimdiki kanuni ve ticaret yeri bilinemediğinden defter 
ve vesaikle tatbik ve tetkik edilememiştir. 

Bu ilan tarihinden itibaren 8 gün içinde defter ve vesikalarını 
Xmlbey fubesinc getirmesi aksi takdirde kanunun 43 üncü madde
ıi hükmünün tatbik edileceği tebliğ yerine geçmek üzere Hukuk 
usulü muhakemeleri kanunu mucibince itın olunur. (854) 1-1501 

Ankara Defterdarlığından : 
vergisi 

tmıt Sanatı Ticaret yeri Lira K. 
Alter Şaııdcr Alman, Macar (Hoca paşa 171 84 

Lolıcantaaı (Hasan paşa 

• • " " N. 5 7 56 

senesi ihbarname 
Cilt yaprak N. 

1932 11 80 

" tica- 11 81 
r11t müddeti 

Xuılbey tube•i mükelleflerinden iken ticaretini bırakmış olan 
Alter Şendere 932 senesi tam ve ticaret müddeti olarak tarb edilip 
mikdarlan yukarda ayn ayrı g5sterilen kazanç vergisine ait 11-80 
Ye 11-81 No. ihbarnameler şimdiki kanuni ve ticaret yeri biJineme
difinden tebliğ edilcmemistir. Matruh bu vergilere ilin tarihinden 
ltibar•n 30 gfin zarfında itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek 
tisere hukuk usulil muhakemeleri kanunu mucibince itan olunur. 

(855) 1-1502 

Ankara Jandarma Genel Komu
tanlığı Sabnalma Komisyonundan 

1 - 1600 liralık saraç ipliği 2350 lirahk teyelti bezi (Bakır köy 
fabrikası 701 tipi) 1000 liralık Kolanlık beyaz şerit 1. 5. 936 cuma 
gfinil aıağıda yazılı saatlerde komısyonda satın alınacaktır. İpli

ğin paketine 65 kuruş, bezin metresine 91. ve kolanlığm metresine 25 
kuruş değer biçilmiştir. 

2 - Şartnameler parasız Komisyondan alınabilir. İlk teminat 
iplik için 120 lira bez için 176 lira 25 knru kol n için 75 fün. 

3 - Eksiltmelere giınıek iatiycnler Eksiltme günü aıağıda ya
,Eılı saatlere kadar temimıtlarrnı Komisyona vermiş olmaları. 

Arslan marka saraç ipliği açık ek iltmesi saat 11. Bez eksilt
mesi saat 14 Kolanlık şerit pazarJığı saat 15 tcdir. (817) 1-1432 

Artvin inhisarlar 
1' üstal<ll l\füdürlüğünden: 

Hopadaki inhisar ambarlarımızdan Kars, Sarıkamış. Kağızman Ar
pacay, Iğdır, Crldır, Gole, Ardahan, Tuzluca, Posof, Ogdem İnh" ar 
idarelerine tahm1ni mikdarları ceman 332000 kilo ve muhammen l>e. 
deli 16500 lira tutan bilumum mevatidı inhisariye ile bu idnrelerden 
mikdarları gayri muayyen mevaddı inhisariyenin Hopaya kaclar 
nakliyatı 16 • 4 - 936 dan itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Teminatı muvakkate 1237 lira 50 kurustur. 
2 - Muvakkat ihale 30 _ 4 • 936 saat 14 de Artvin inhisarında 

müteşekkil komisyonda vapılacaktır. 
3 - İstekliler şartnameyi bedelsiz olarak Artvin !nhis:ırıntioıki 

komi&y'lna ,irehilirler. (843) 1-1486 

Acık El{siltme İlanı 
J(aracabey Harası Müdürlüğüıul< .. n 

Hara ihtiyacı için yirmi yedi bin litre motorin. dört bin bcşyüı 
litre, benzin, üç bin litre Vakum yağı. altı bin ilı:i yüz litre Gaz 
yağı ile fiç yUz kilo Giresyağı açık eksiltme uıulile atın ahnacak
ttr. fstanbut teslimi motorinin litresir.e altı buçuk kuruş, benzinin 
litresine yirmi altı kuruş, vakum yağının litresine yirmi üç kuruş. 
gaz yağmın litresine on dokuz kuruş, gires yağınm kilosuna otuz 
beş kuruş muhammen kıymet takdir edilmiştir. Bunların hepsi için 
dört yilz lira muvakkat teminat a1macaktır. 

- Eksiltme yeri İstanbul Baytar Müdürlüğüdür. Eksiltme günü 
28 Nisan 936 sah günü saat on beştir. Şartnamesini görmek istiyen
lcrin Haraya ve İstanbul Baytar Müdürlüğüne müracaatları ve is
teklilerin teminat ve vesaikalarile 'birhkte eksiltme günü İstanbul 
Baytar MUdUrlüJ:ründc bulunmalan ilan olunur. (754) l-1311 

Anlcarada 
mutaıılığı 
nnndan: 

Jan arma 
Satınaln1a 

Geu~] l{o
Konıi~ro-

../ 

Eldeki vasıflanna uygun ve bir kilosuna elli beş kuruş değer 
biçilen (12000) kilo vazelin 22-4-936 çarşamba günu saat on beşte 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnameai parasız komisyondan alınabilir. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin eksiltme vaktından en az ibr 

saat evvel 495. liralık teminat, şartnamede yazılı belgeler, teklif 
mektublarını komutanlık kurağında komisyona vermiş olmaları. 

(734) 1-1298 

ULUS 

İstanbul Belediyesinden : 
_ Temi~lik işleri için Dizel motöriyle mücehhez 6 tane hususi 

çop naklıye kamyonu kapalı zarfla eksllmteye konulmuştur. Bu 
kam!onların hepsine. 57660 lira 'bedel tahmin olunmuştur. Şartna
mesı 29 kuruş mukabılindc istiyenler Levazım Müdürlüğünden ala
bilirler. 

Eksiltme 4 mayıs 936 pazartesi günü saat 16 da Daimi encü
~ende yapılacaktır. İstekliler kanunun tayin ettiği vesikalarla 3954 
hrahk ~uvakkat teminat makhuz veya mcktubiJe teklif mektupla
rını .. havı zarfları?ı yukarıda yazılı günde saat 15 şe kadar daimi 
encumene vermehdir. (2097) 1-1533 

Türkiye İş Bankasından : 
Ulusal Bayram dol;yısiyle Bankamız aişelerinin 22 Nisan car

şamba günü ö}leden sonra ve 23 n;san perşembe günü kapalı ola-
cafını sayın müşterilerimize bildiririz. 1-1528 

Ankara As i:erlik S hesinden : 
' 331 Dğ. ve bunlarla son yoklama gören Lise ve muadili okullar-

dan mezun vey~ daha yüksek tahsil '{örmiiş olanlar askeri ehliyet
name de~ec~Jerıne göre ı rr.ayıs 936 dan itibaren hazırlık kıtaların
da veya ıhtıyat subay okulunda bulunmak üzere askere gönderile
ceklerdir. 
. Okudukların~n dolayı ertesi seneye bırakılanlardan bu yıl ih

tıyat subay ychşecek kadar tahsil veren okullardan mezun olmuş 
ve olacaklar dahi son yoklam11Ian yapılarak askeri ehliyetname de· 
recelerine göre sevk editeceklerd:r. 

.Bu durumlarda olanlar bulundukları yerlerdeki askerlik şube
lerıne bat vurmahdırlar. 

Gelem~diklerinden dolayı muayyen günde askere gönderilmiyen
ler .askerJı~ kanununun 2850 sayılı kam•nla deği~iş olan 89 mad-
desı buyruguna göre cezalandırılacaklardır. (863) 1-1534 

Orman Müteahhidleri ve 
Keresteciler Birliğinden : 

İdare ı:nerkezimiz olan Ankara'da Sabanoğlu Apartmwnnda 
~o: 5 Daır~de 18-4:936 tarihinde tenelik toplantısını yapan Birli· 
gıml.a heyeti umumıvcsi nizamnamemizin 15 inci maddesinin (D) 
fıkrasını (Ora;an ~üteahhidi veya şeriki veya Keresteci olmak ve 
yahud orman ışlerıyle alakadar bulunmak) ıeklinde tadil ettikten 
sonra müddeti biten eski iclare heyeti yerine atideki zevatı seçe· 
rek toplantıya nihavet vennistir 

Birinci Reis - Bilecik Mehu
0

s!.J ve Bozüyük Kereste Fabrikaları 
. • . sahibi. Bay İbrahim Çolak. 

lkıncı Reıs - İş Bankası Orman iş.eri direktörü Bay Tahsin. 
Genel Sekreter - Ormancı Bay ihsan Çelebioğlu. 
Aza - Adapazarı Türk Ticaret Bankası ortaklık servisi Şefi 

Bay Sadi. 
Aza - Eskişehirde Çatacık Ormanı Müteahhidi Süleyman Sa

mi ve şürekasından mezkur Orman Mesut müdürü. Hak.. 
kı Batum. 

Aza - İnegölde Uludağ ve Karabel Ormanları İne~öl Ker~ste 
şirketi şürekflsından mezkur şirket Direktörü. Şakir 
Lakşa. 

Aza - s· ; 1 "'deMcı vadı ve Kocaş Ormanları Miit~ahhidi ve-
kili B y Ahmed Ovacık. 1-1526 

~~~~~~~~' 

Aırn ra .İnhisarlar 

BaşmiidiirlÜr,Oiind0n : 
Anka~? .~nhis?.rla~ Başmüd~rlü~ü .namına şimendiferle gele

cek olan tut ın ve ıekı sandıkl~rıle ıspırto bidonlarının istasyondan 
p.azha~eve .~e gazhaneden ve ıstasyon civarındaki eski depodan 
B:l'if11Udfirluk satış decosuna ve boş s?ndıklarJa bidonların istasyo
na t~ıması ac k eksiltmeve cıkarı1mrntır. 
.. n.ir yıllık trı .. ıma bedeli ~3500) !inı tahmin edilmiştir. Bu tasıma 
ı!l1 hm dokuz yuz otı~z yedı sene.sı Mavnanın otnz birinci gilnüne 
kadrır c'lev m t"rleccl;tır. Ar.ık eksıltmP. ı 1 mayıs 936 pazartesi günil 
E:ı::ı.t (15) de Başm"dürlükte yapılar:aktır. 

1steklilerin §artları anlamak üzere Bacmüdürlüğe gelmeleri. 
(856) 1-1525 

Elektrik tesisatı. 

B· ı·b Belediye Reisliğinden : 
. Bartm elektrik inşaat ve tesisatı kapalı zarf usulile ve bir ay 

müUdetle eksiltmeye konulmuıtur. 
1 - İn~aat ve tesisatın um~i kesif bedeli 35419 liradır. , 
:ı - :Muvakkat teminat 2656 lıra 42 lnıruttur. 
3 - Bu işe ait proje, fenni şartname ve evrak: 
A. - 9 adet proje ve plan. 
B. - Keşifname 
C. - Fenni şartname ve malzeme listesi . .: 
D. - A :aç direk hesabatı. 
it. - Eksiltme şartnamesı. 
F'. - Mukavelename projesi. 
4 - Eksiltme 8 mayıs 936 cuma günü saat 15 de Bartın Beledi

ye Encümeninde yapılacaktır. 
-' - Eksiltmeye girebilmek için 8 mayıs 936 cuma günü saat 

14. e kadar 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu ile muayyen ve
saıki Bartın Belediye Başkan1ı~ı~a tevdi etmeleri tarttır. 

G - İstekliler 3 ncü maddesının (A) fıkrasında yazılı proje ve 
p~lardan başka evrakı İstanbul ve Ankara Bel diyelerinde göre. 
bılırler. 

7 - Proje, plan ve evrakı ~airesini görmek istiyen1er Bartın 
Belediyesine ve Beyoğlu Taksım İstikl51 Apartımanında Elektrik 
Mühendisi H san IIıiJete müracaat etmelidirler. 
• 8 - 3 üncü madd·_n:n ~.C.D:E·~·. fıkra1arında yazılı evrakı ia.
tıyenlere posta masanfı gonderıldıgı takdirde adreslerine paruız 

_gönderilir. (2103) 1-1532 

Kır~<lareli Valiliğinden : 
Satılığa çıkarılan ve Akşam gazetesinin 26 mart, 3 nisan 936 

tarihli nüshalarında yazılı bulunan Rontgen cihazı arttırması 25 
Nısan 936 cumartesi günü saat onbire bırakıldığı ilan olunur. 

(865) 1-1536 

ANKARA TİCARET VE SANA Yt ODASI SİCİLLi TICA· 
RET MEMURLUôUNDAN: 

Sicil ticaretin 176 numarasında müseccel olan (Bereket bakka· 
liyesi sahibi Şeyh zade İbrahim Edhem) unvan ticariaiai Yeni IOY 
adı olarak (İbrahim köklü) olarak tadil ettirdiğini ve badema İm· 
zaaım baı tekilde kuJlanacağını Ankara ikinci Noterliiinden mu
addalı 18 Nisan 9315 tarih ve 4597 /815 nuınaralı beyanname ile ta
lep etmif olmakla hususu mezk6r 20 nisan 936 tarihinde teıcil ediL 
mit oWap iJID olunur. 1-1540 

SAYFA 7 
~' 

1 ANKARA BELEDiYE REISLlru b..ANI.AR7 J 
lLAN ' 

1 - Yeniş:hir~e 1316 ıncı adada Bey.azıt :ıaylavı Halit çcıc ,· •a
rı Ate~ ve Işıga aıt 1 sayılıparselde (100) M2 ada fazlası arılı: a t _ 
tırma ıle satılacaktır. r\ 2 

2 - Muhammen bedeli (400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 

b
.
1
• 4

1 
- Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhasebcve r•ele· 

ı ır er. .( " 

~ - İhale .21 - 4 - 936 pazartesi günü saat on be§te arttırma 
eksıltme komısyonunda yapılacaktır. (781) 1_ 1359 ve 

CEZALANDIRILAN ESNAF 

~in.cirli cami sokağında 3 numaralı dli.k.kanda işkembeci HilmJ 
sunı sırke kullandığından beş, Karaoglanda fırancılac AJ" R 
ham~r ~a~d~ ekmeği çıkardığından on. İstasyonda un:u ~ul;: 
sattıgı ı~ıncı unu marda ile karışık olduğundan yirmi, Hacıdo w 

ı;ıahallcs~ndC: Asri fırın müsteciri Hüseyin hamur ekmek çıl:ar~~ 
~ın~ yırmı, Akköprüde fırıncı Selim hamur ekmek çıkardığ ndan 
Y~.n~ı, Mukaddem caddesinde, 41 sayılı dükkanda bakkal lh .. an 
çuru.k ve bo~u~ makarna sattığından üç, Eskişehirde çakırlar un 
fabrı~ası sahıbı Mehmet Ali ikinci nevi un evsafından olmıyan un 
sattıgmdan o~, Balıkpazarında Gazozcu Avram şeker ve hamızı a:ı 
gazoz çıkardıgından beş, yeni halde 14 numarada bakkal Süleyman 
t~z ve toprakla karışık akide şekeri sattığından be§, sanayi cadde
sınde 7 numaralı Sefa kıraathanesi sahibi Hüseyin un ile karısık 
kahve. kullandığından beş, Kmlbey caddesinde Yeşil Bursa süt
~anesınde Mazhar patikadan yapılmıı helvayı etiketsiz sattığından 
uç. Balı~azarmda fırancılacı Halit fırancılalık un evsafrndan ol· 
~uyan bır idan fırancıla çıkardığndan on. çocuk saray caddesin-
~ gazozcu zzet şeker ve hamısı az gazoz sattığından be c~be 

cı~e sebat fırını müsteciri Mehmet hamur ekmek çıkardığın~ yir: 
mı, M~kadd~ caddesinde 25 numaralı dükkinda Bakkal Mehmet 
acı yag sattıgmdan beş, Cebeci Halk fınnı müsteciri Recep mfiker-
reren hamur ekmek çıkardıgyından eııı· Hamama·· ·· d f t 
·ı b • nan e mncı ama-
ı .. ~ur ekmek çıkardığından yirmi, Babkpuarında 7 numaralı 
~ukkanda ahçı Tevfik bozuk sirke sattıfmdan bCf lira para cezaaı 
ile cezalandırılmışlardır. (864) l-1535 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR 
LUÔUNDAN: -
. Ankara vilayetinde Ulukapu caddesi tcmtinde Ozbey Mahalle· 

sınde Kardaflar sokağında 6 numaralı evde oturan ve T. C. tebaa· 
sından ol~p ~n~!'8da Yenişehir semtin4e 30 numaralı mahalli ika· 
m~tgihı .tı~a~ı ıtta~az. ederek tarihincknberi Benzinci ve inşaat 
muteahhıdı tıcaretıyle iştigal eden ve Ticaret odaamın 1980 sicil 
numarasında mukayyet bulunan Sabrinin unvam ticareti Sab · Gü • 
akan olarak te~il. edildiği. grbi ~u unvanın iıma tekli ek ~i~t 
kanununun 42 ıncı maddesı mucıbince dairece 18. 4 936 tarihinde 
tescil edildiği ilan olunur. 1-153~ 

Müflis Trakya Konserve Şirketi 
tasfiye memurluğundan~ 

Tesisatı fennin en son icaplarına uygun, modern ve her türlti 
teneke kutu imali.ne mahsus çeşit makinelerle dahi mücehhez, Trak· 
ya konserve fabrıkası çalışma mevsiminin hulfılü münasebetiyl~ 
tekrar artırmaya çıkarılmıştır. İhale, 14..5-1936 per§embe güııü aaat 
14 ten 16 ya kadar Edirne Baro dairesinde yapılacaktır. Senevi 
(600,000) kutu gibi büyük ve geniş istihsal kudretine malik ve maki 
neleri yeni denecek kadar az kullanılmış olan bu fabrikanın mıt
hammen kıymeti (10,000) liradır. Bu bede] içinde bir imallthane 
dört paviyon üç bahçeden ibaret olan gayri menkulleri de dahil
dir. İhale için, verilecek bedelin muhammen kıymetin % 75 inden 
ziyade olması §3rttır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa artırma on. 
beş gün sonraya ve 29 mayıs 1936 cuma günü yine aynı saatlere bı
rakılacaktır. 

Hem karlı bir iş yapmak, hem de ararulusal pazarlarda nefis 
meyve ve sehzelerile memleketimize layık olduğu onörü kazandır
mak istiyen yurtsever müteşebbislerimizin bu fırsatı kaçırm~mnla.. 
rını bekleriz. 1-1530 

Nafıa Vekaleti 

Sular Umum Müdürlüğünden: 
15-5-936 tarihinde cuma günll saat (15) de Ankarada Nafıa Ve

~leti binasında Sular ymum Müdürlüğü odasında su eksiltme ko· 
mısyonunda (549983) hra (63) kuruş ketif bedelli Bursa ovası ı~ 
lahat ve İnşaat i•lerinin geri kalan kısmı kapalı zarf usulO ile elı· 
siltmeye konulmuıtur. 

. Mukavele proj~si, prtname ve inşaat projelerile buna mUtefr.rri 
dığer evrak (27) hra (50) kuru~ mukabilinde Sular Umum llüdür. 
lüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat (25749) lira (34) kuruştur. 
~steklilerin teklif mektuplarını ve 2400 sayılı kanunda 7uı1ı 

vesaltal~la .~rabcr bu İJin ketif bedeli miktarında veya buna ~lua 
Nafıa ııierını yalnız başına veya §Criki ile birlikte teabhüt edipte 
m~vaffa~ıyetle bitirdiğine ve bu kabil itleri baprmlJ olclufum 
daı~, eksıltme gtlnllnden en u sekiz gUn evel miiracut edilmek .u. 
retile Nafıa Vekaletinden münhasıran bu ite mahsuı olmak isen 
alınacak ehliyet vesikalarını 15-5-936 caına gUnU aut (14) M Jı:. 
dar Nafıa Veklleti Sular Umum llüdürlatüne vermeleri 11•.,,,ır, \ 

(837) 1 1-1521 1 

y KUru.A" 



SAYFA 8 

Kiralık ucuz 
apatman 

Kooperatif arkasında Afyon 
apartımanında 1 ve 3 no. lu dai
reler kiralıktır. Gezmek için 
içindekilere müracaat edilmesi. 

1-1462 

Sayıfa Santimi 

2 300 3 
4 150 5 

6 80 7 
8 30 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Sene'if'i 
6 AylıP;ı 
3 Aylığı 5 ,, ., 

Po,.ta ücr ti gönderilmiyen 
mektı•blara cevab verilmez. 

NASl~ lLA<.:ı 
KANZUK 

En eski nasırlan bile pek lıasa 
bir zamanda tamamen ve kökiln· 
den çıkarır. 

Umumi depo;..': İngiliz Kan
z~ eczanesi, her eczanede bulu
nur, ciddı ve müessir bir nasır 

Hcıdır. 

·Acele satılık otomobil 
503 modeli kapalı bir fiat oto. 

mobili satılıktır. Görmek: isti
yenJerin Ulucanlar çarşısında 

Kasab Bay Aliye müracaatları. 
1-1434 

Çocuk Doktoru 

~l)r. San1i Ulus 
Ankara Doğ um ve Cocuk 

Bakımevi çocuk 
mütehassısı 

Adli: e Sarayı caddesi, Altan 
sokak Ortaç apartımam 

Telefon: 3951 
H~r gün ür,/ten sonra hısta
fermı kabul erler 

Sa tılrk Otomobil 
Pek az kullanılmış bir hususi 

otomobil satılıktır. Müracaat 
TAKSİ telefon 1291 

1-1512 

§ ıınılt!ııuı•ıı• ııırn ıııırııı;p,uınııııu m.mmuııı il ur mı ·ı • § 

~ 
~ ~~~~u:i~?:::J 

Doğum ve Kadır 1 
hastalıkları~==_~:::=~ 
mütehassısı 

Vçüncü durak. No. 45, Yen işe-~ 
bir her gün 3.30 d-.,;ı 7,30 a ~ 
kadar hastalarmı kabul er.ler. ~ 

1-1451 i 
umııııı•.§ 

imtiyaz sahibi ve Ba!'.mU
ban-iri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi NPsTİyatı idare 
e.:fen Yazı işleri Müdüri" 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarır.dı· 
Ulm Basımevinde basılmıştır 

u~us 21NiSAN1936 SALI 

Belediyeler Bankasından · 
1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk Fakültesi: önünde 

ki arsa üzerine yaptırılacak Belediyeler Bankası binasının götürü 
olarak ve (anahtar teslimi) suretile inşası kapalı zarf usulli ile ve 
yirmi gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 357257 üç yüz elli yedi bin iki 
yüz elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası Genel Direktör
lük binasında 29 Nisan 1936 çarşamba günü saat 14 de Banka 
İdare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu ise ait eksiltme şartnamesini, mukavele pro· 
jesini, fenni, umumi ve. hususi ve malzeme şartnamelerile sair ced· 
vel ve evrakı (50) elli lira bedel muk<.bilinde Ankarada Belediye· 
ler Bankasından ve fstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. 
da mukim bina proje Mimarı Seyfi Arkan'dan alabilirler. 

S - Eksiltmeye girebilmek için, i~teklilerin: 
A) _ Türk vatandasz olması, 
B) • En asağı iki yüz bin liralık bir binayı muvaffakıyetle ba· 

şardığma dair sal§.hiyetli makamlardan alınmış musaddak bir ve· 
sikayı haiz bulunması, 

C) Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını hamil bulunması, 
D) - 357.257 üç yüz elli yedi bin iki yüz elli yedi lira muham· 

men bedeli olan bu isi halen yapabilecek mali bir iktidarda oldu
ğuna dair Bankalardan bir vesika almış bulunması, 

E) • Maktuan 18.100 on sekiz bin ytiz liralık muvakkat teminat 
vermesi, 

G) • İsteklilerin besinci maddede yazılı vesikaları eksiltme gü
nünden bir gün eveline kadar Bankaya ibraz ederek kabul ve tas
dik ettirdikten sonra t~k!if zarfları icerisine koymaları, 

6 - İsteklilerin teklif mektuplar;nı eksiltme günü azami saat 
12 ye kadar, ihale şartnamesinde yazılı şartlar dairesinde ve mak· 
buz mukabilinde, Bankaya tevdi etmiş bulunmaları şarttır. 

(765) 1-1344 

Gümriik 1\1uhafaza l\:ıtalarında ~u
hay olmal\: istiyen sivil lise 

mezunlarıııa 

Gi. r··kler Muh.a.faza 
Genel Komutanlığın -
da • 

1 - Sivil liselerden şehadetname alarak çrkacak ve çıkmış. o~a?
lardım geçen yıl olduğu gibi Gümrük Muhafaza subayı yetıştırıl
mek üzere bu yıl da Harp Okuluna sekiz okur alınacaktır. 

2 - Subay olup muhafaza kıtalarına gelinceye kadar (orduy.a 
vetişen subaylara yapıldığı gibi) her masraf ve mektebe kabul .. d~~
lecek sekiz okurun mektebe gelinciye kadar yol masrafları huku· 
metçe verilecektir. 

3 - Muhafaza kıtalarına böylece subay olarak gelenler yalnız 
muhafaza krtaları içinde rütbe alarak ilerliyeceklerdir. 

4 - Harp Okuluna giriş şartları şunlardır: 
A) Liselerden bu sene ve geçen sene olgunluk (bakalorya) im· 

tihanı vererek mezun olanlardan müracaat edenler imtihansız i 
B) İki ve iki seneden daha evel mezun olanlardan müracaat 

edenler olursa bunlar As. liselerden birinde olgunluk (bakalorya) 
imtihanma tabi tutularak harp okuluna kabul olunurlar. 

S - Gümrük Muhafaza örgüdü için subay olmak istiyenlerin bu 
defa Harp Okulu Kom•ıtanhğrndan gazetelerle yapılan giriş ila· 
nrndaki yazılara göre Temmuz 936 sonuna kadar doğrudan doğru
ya Harp okulu Komutanlığına ve İş.tanbul dışında bulunanların da 
bulundukları yerlerin en büyük acıkeri komutanına veya Askerlik 
Şubesi Başkanlığına aşağıda vazıh belgeleri istidalarına bağlıya· 
rak miiracaat etmeleri ilan olunur. 

A) Nüfus tezkeresi veya tasdikli bir örneği, 
B) Mütehassıs tam bir sıhhi heyet tarafından tasdikli rapor ve 

aşı kağıdr (Aşı belgesi olmıyanlara askeri hekimlerce aşı yaptırılır). 
C) Mezun hıılıındu~u okulun sehacletnamesi ve okulun verece

ği hüsnühal kağıdu 
D) Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar. nizamlar 

ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğine dair velisinin ve 
kendisinin birer teahhüd senedi; 

E) Sar'alr, uyku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve çırpınmak 
hastalığına müntela olmarlıklarına dair isteklilerin velilerinin te-
ahhütnameleri (798) 1-1445 
t! -\;'~::..O::;y,;&;:y_:;~;:..,;;~~~:Y.:..:~~:..:~:ıır.:~~~;y;~~~~~~.,./--........,~'il'1f 
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:~ Kıııuıus [J \" ı\ N 1 s St'rveti fünuı ~ 
~~ l 8 Q t .. verine çtkaı ~ 

~ 44 senerlir dıırmarfan cıkm;ıkta nlan hıı h3ft;ıhl< resimli g;ı )l~ 
~ ~ 
.: ~etenin Ankara'da satıs veri A R R A Kitaprvidir Se ~ 
~ ~ 

f.~ ıelik ahone 10 lira ~;ıvrc;ı ?.O kuruc; ~~ 
~~~~~~~~ 

İlbay ığ ndaıı : 
19597 lira 27 kuruş bedeli keşifli Patnos hükümet konağının 

inşaatı 12 mayıs 1936 gününden itibaren 19 gün müdd~tle ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhale 1 mayıs 1936 cuma günü saat 15de Ağrı vilayeti defterdar
lığındcı müteşekkil heyet huzurunda icra kılınacaktır. Talipler iha
leden bir saat evel teminat makbuz ve mektuplarını komisyona ve
rececklerdir. Teminatı muvakkate 1470 liradrr. 1935, 19!i6 senesinde 
yapılacak insaatın 12 bin lirası 935 senesi tahsisatından tesviye edi
lecektir. İs hakkında tafsilat almak istiyenler her gün Ağrı defter-
darlı~m;ı ~iir;ır;ıatları (787) 1-1_3_99 ____ _ 

Ankara B~ledivesi Reisliiinden : 
4,50 6 beygir kuvvetinde bir motopomp alınacaktır. İstekliler 

$artnamesini belediye su isleri direktörlüğünde görebilirler. Mu
hammen bedeli 850 liradır. Muvakkat teminatı 63 lira 75 kurustur. 
Eksiltme 27.4.936 da sant 15 de Belediye su işleri direktörlüğünde 
olacaktır. (797) 1-1400 

l{ü tür 
... . akanlıiından ~ 

1 
Ankarada İtfaiye Meydanmda yapılmakta olan Orta okul arsası 

üzerinde bulunan ve keşif bedeli 604,5 lira olrın t<"1kaz 25-4-1936 ta
rihine müsadif cumartesi günü saat onda Vckfılct binasında pazar. , 
Irkla satılacaktır. Muvakkat teminat miktarı ( 46) liradır. Artırma
ya girmek istiyenlerin Bakanlık Merkez Artırma ve Eksiltme ko-
misyonuna müracaatları ilan olunur. (853) 1-1503 

• 
• 

E N i YET 
Günlük kasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakmız için 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem dairele~ 

Her çeşit ve kabiliyette oto
matik, yarım otomatik 

Teraziler, çocuk ve 
insan terazileri 

ve her kabiliyette 

BASKÜLLER 
Ziyaeddin Said 

Erim 
İstanbul - Galata 
Voyvoda caddesi 40 • 42 

1-1330 
• 2 b'1 

M. M. VEKALETİ 
S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 
BiLtT 

1 - Bir metresine biçilen e
deri 550 kuruş olan dört ila beş 
bin metre haki gabardin kumaş 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 2 Mayrs 936 cu
martesi günü saat 11 dedir. 

3 - Şartnamesi 138 kurusa M. 
M. V. Sa .At. Ko. dan alı~ır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
2062 lira 50 kuruşluk teminat 
mektup veya makbuzlarile kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatmdan bir 
saat evvel M. M. V. Sa. AL Ko. 
na vermeleri. (824) 1-1464 

• 
( YENi ) 1 

BUGÜN GÜNDÜZ 

Satılık arsalar 
Ordu evi karşısında Bay Refik 

Apartımanı yanında ve Şurayı 
Devlet arkasında arsalar ehven 
şeraitle satılıktır. 

Müracaat telefon: 1585 
1-1527 

Bir Bayana kiralrk 
oda 

Havuzbasında bütün konforu 
ile aile yan.mda bir oda kiralık
tn. Tel. 3138 1-1537 

Zayi Şahadetname 

1331 senesinde lstanbul ~ 
muallim mektebinden alınış ol .. 
duğum şehadetname zayi olmuı-
tur. Hükmü kalmadığını ilan e• 
derim. Firdes OlcaY. 

1-1539 

Kiralık Ev 

Yenişehirde İzmir caddesinde 
iki ailenin ikametine elverişli iki 
katlr bir ev kiralıktır. Taliplerin. 
kınacı hanında 17 numaraya mü .. 
racaatları. Telefon: 1174. 

1-1538 

Ankara İlbaylığında ı : 
1 - Müzik Öğretmen okulu binasma tamirat yapılacaktır. Kea 

şif bedeli 645 lira 40 kuruştur. Temin~tı 48 lira 50 kuruştur. 
2 - Fenni şartnamesini ve keşif raporunu görmek istiyenler her 

gün okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 
Vesikalarını komisyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 
3 - İhalesi açık eksiltme suretiyle 27. 4. 936 pazartesi.günü sa. 

at 15 te mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
4 - Saat 14 de kadar teminatı mektepler muhasebeciliği vez-

nesine yatırılmış bulunacaktır. (780) 1-1374 

An~{araP. T. T.Başmüdürlüğiiıul~n~ 
124 lira 74 kuruş keşif bedelli Orman Çiftliği P. T. T. binası 

bahçe dıvarı pazarlık suretiyle yaptırılacaktır. Muvakkat teminat 9 
liradır. Eksiltme 30 nisan 936 perşembe günü saat 15 de Başmü-
dürlük komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin pazarlıktan evel bu pazarlığa girebileceklerine dair 
Naha müdür1üğünden ehliyet vesikası alarak komisyonumuza mü-
racaatları. (834) 1-1457 

L 
BUGÜN BUGECE 

2, 4, 6, Seanslarında 
DOKUNMA KALBİME tNGiLiZ AJANI 

GECE 
HALK OPERETİ TARAFINDAN 

ÇARDAŞ 
Operet 3 Perde 

Leslie Howard - Kay Frarr"s 
Umumi Harbe aid fevkalade 

heyecanlı Tarihi 
film 


