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DüNYA Ul\tUM1 VAZiYETiNi .lı\.NLATi\N HADiSELER 

Fransız suh planı-- İngiliz kabinesinin atlattığı 
fırtına -- Bugün toplanacak o!an on ü~ler 

l{omitesi ve N egüsün söyledilcleri 
Cenevrcde fraıısız 

planının pratil{ 
olmadığı k~anaati var 

Negüs diyor ki : l Avam l(amar&sında 

Paris, 7 ( A.A.) - Fransız sulh pla
nrn., tam metni, Belçika, İngiltere ve 
İtalya hükümetlerince malumat hasıl 
olduktan sonra, bugün neşredilecektir. 

Sanıldığına göre milletler cemiyeti 
k0111eyi, Fransız ve alman planlarını, 

Fransa'da seçim yapıldıktan sonra mü
nakaşaya girişecektiı'. 

Bundan sonra, belki de yaz başlan
gıcında büyük bir sulh konferansının 

toplantıya çağırdması muhtemeldir. 

Konu~malar geri mi bırakıldı? 

'"TOrRAKLARll\1.IZDA TEK 
BlR lTALYAN KALMAYINCA
YA KADAR nöVUSECE(;tz. 
HARB DAH BlTMEMf ŞTİR ... 

Adisababa, 7 
(A.A.) - lmpa-
rator, umumi ka
rargahından A
disababa muha
birine aşağıdaki 

mektubu gönder
miştir: 

\ ,,.. 

hükümetin dıs 
' siyaseti tenkid edildi 

Londra, 7 ( A.A.) - Havas ajansı 

bildiı·iyor: Avarn kamarasının dün ak • 
şamki toplantısından sonra, hük:.imetin 
m utadtlan daha az bir çoğankk kazan • 
d:ğı görülmüştür. 

Dış siyasete tam"miyle yabancı olan 
resmi daire!erd~ çalışan kadınlann üc • 
rcti meselesi üzeı·inde ba~,lıyan k-:>:ıuş

mnlar birinci derecede ehemiyetli olan 
b:ı.· münakaşa halini almıştır. 

l'.i.üşahidJer, hüki.imetin sağ ve sol 
cenahlal·rn şiddetli hücumları karırsm • 
da şaşnmış göründüğünü s::>ylemekte • 
dirler. 

l'.lüfrit sağ cenahtan B. Çurçil. B. 

Paris, 7 ( A.A.) - Entransijan ga • 
zeteainin öğrendiğine göre fransız ve 
İngiliz kurmayları arasındaki görüşme
ler 15 nisana bırakılmıştır. 

"Habeşistan 

yenilmiş değil

dir. Ordularım 

toprağımız Üze
rinde bir tek İtal
yan kalıncı ya 
kadar çarpışma
ya hazırdır. Biz 
sulh taleb etmi-

:ı Ne:;üs 

A M. kston ile aynı fikri müdafaa etmiş • 
tir. 

Kurmay görüşmelerinin tarihi 
Londra, 7 (A.A.) - Salahiyetli mah· 

fi1ler, kurmay görüşmelerinin çarıamba 

(Sonu 5. inci say/ada) 

yoruz. Diz yalnız, bu vahşi har
br bitirecek gercek ve verimli zecri 

(Sonu 5. inci sayfada) 

On üçlerin birdenbire r" 
toplantıya çağırılması 

italyada hayretle karşılaııdı 
ÜVR GAZETESİNE GÖRE !TAYANIN SULH 
PLANI KENDiSiNE GENİŞ i\f ENFAATLER 

SAGLAMAKT ADIR 
Roma, 7 (A.A.) - Siyui mahfiller, 13 ler komite

sinin birdenbire toplantıya çağırılmasınr hayretle kar· 
şıl-aınışlardır. Bu mahfiller, B. dö Madariaga'nın, B. 
M•aolini ile görüşmek üzere Romaya gelmesini bek
li~lardı. 

Bizzat Osten Çemberleyn, hükümet
ten, bc1Ji başlı nokta1aı· üzerinde sıya • 
seti.1i tavzih etmesini istemiştir. 

(Sonu 5. inci sayfad.:ı) 

Umumiyetle sanıldığına göre, bu çağrı, yakında, 
Yeni bir zecri tedbir faaliyetinin patlak vereceğine 
delil teşkil etmektedir. Bununla beraber, bu faali
yet vaziyette biç bir değişiklik yapamıyacaktır. Çün- B. Eden B. Vaskonsellosla beraber 
kü Habeşistandaki İtalyan zaferi bu- da bir sulh gÖrÜŞ11"Psine imkan oldu- şartları, Menelikin İtalyanlara karşı 

kazandığı zaferden evelki 1895 ta
rihli Ucciali andlaşmasrnrn esasİı hat
larına uygun bir uzlaşma yapmaktan 
ibarettir. 

rada nihai telakki edilmektedir. ğunu s:lylemektedirler. 
Siyasi mahfiller, ancak, doğrudan 

doğruya ltalya ile Habeşistan arasın-

=============~=========== 

Gii mfolil.·. 

l>ENIZ DEVLETLERi 
ARASINDA 

Büyük harbtanberi silahsızlan
ma yolunda yapılan teşebbüslerin 
Yegane müsbet neticesi olan deniz 
anlaşr.:ıası, bu senenin sonunda 
suya düşüyor. Dünyanın başlıca 
deniz devleti olan İngiltere, Ame
rika, Japonya, Fransa ve İtalya a
rasındaki bu anlaşma iki muka ve
leye dayanmaktadır: 

1 - 1922 senesinde Vaşing
tenda imza edilen mukavele. 

2 - 1930 senesinde Londrada 
imzalanan mukavele. 

Bunlardan birincisi, büyük 
harb g~milerinin, ikincisi de daha 
küçük harb gemilerile, denizaltı 
geailerinin keyfiyet ve kemiyet 
lta.kımından tonajlarını tayin ve 
tespit ediyordu. Vaşington anlaş-
ınasile İrgiltere ve Amerikaya 
b~, Japonyaya üç ve Fransa ile 
İtalyaya da bir ve üç çeyrek nisbe· 
tinde biiyük harb gemisi ayrılıyor 
v~ bu gemilerden h er birinin hac
nıi •tuz beş bin ton olarak tahdid 
ediliyordu. Yani lnr,iltere, beheri 
•tuz h~~ bin tonluk beş yüz bin 

.c-"'nıı 4. iirıcü s'1.ylada) 

,, .. " 
Roma, 7 (A.A.) - B. Suviç, dün, 

8. dö Şambrön ve Sir Erik Drümmond 
ile görü~müştür. 

il. 1\lusolininin ~ulh ~art1m·ı 
Londra, 7 (A.A.) - Bura .. :la dola

şan rivayetlere göre, B. Musolini'nin 

Ucciali andlaşması, ltalyaya Ha
beşistan üzerinde ve bilhassa Habe
şistanın dı"t siyasetiyle ilgili hususlaı·
da tam bir kontrol hakkı vermekte i-

di. (So:lU 3. Üncü sayfada) 

A ~MAN '"fiCARET IEYET .. DUN GEJ"' 
Hükümetimizle Almanya arasında 

yeni ticaret ve kliring aniaşmasınm 

görüşmelerini yapmak Üzere şehrimi

ze geleceklerini haber verdiğimiz a ı. 
man hey<!t; c;ün sabah gelmiştir. He-

yeti istasyonda dış bakanlığı ve Tür
kofis ilgili servisler şeflerile alman el
çil:ği memurları karşılam·;:lardır. 

Dün öğ-lcdcn sonra lC.30 da dış 

( Sor.u 5. iııci sayfod a) 

Alman heyetiyle dün yapılan ilk toplantıdan _bir görünü{ 

8 NİSAN 193:> ( ..... 
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1 Son haberler fü;ü ncü 1 

1 sayfanıızdadır j 
f--···---, ......... _ .. __ , ..... -··---

Hf"ryerde 5 kuruş 

c. 
diin 

amı tay grupu 
to a d 

~t\. vrııpadan dönen dış ba]{anı 
genel siyasal durumu anlattı 

C. H. Partisi Kamutay Grupu ldare Heyeti Başkanlığından: 

C. H. Partisi Kamutay Grupu dün öğleden sonra Dr. Cemal Tun
canın başkanlığında toplandı. Dış işleri Bakanı Dr. T evlik Rüştü 
Aras genel sıyas4[ durum hakkında Partiye izahat verdi. 

C.H.P. Kamutay Grupunun dünkü toplantısında ge!"el sıyasal durum halı· 
kında izahat veren Dış Bakanımız Dr. Aras dün sabah şehrimize gelmiş ve is
tasyonda karşılanmıştır. Resmimiz Dış bakant.tHzı Ankara durağmda kendi
ni harşılıyanlar arasında gösteriyor. 

~ıı~·g:·;;ı~;-·lı;i~i~~d~~ 
: ; 
i B. Edenin Avam ! . . . . . . 
i kamarasında i . . . . . . 
~ söyledikleri ~ 
: Londra, 7 (A.A.) -Avam : 
: kamarasında bir suale cevab : 
i veren B. Eden demiştir ki: ~ 
~ "- Çanakkalede tekrar is- i 
l tihkamlar yapmak hususunda l 
l türk hükümetinden resmi bir l 
i tebliğ gelmemiş ise de, Türki- l 
l ye dış bakanı hükümetinin l 
l bu meseleyi herhanği bir mü- l 
i nasih zamanda, mevzuubahis l 
i etmek arzusunda bulunduğu- l 
i ·llU bildirmiştir.,, l ............................................................... 

9 Nisan münasebetiyle: 

FRANS~t-\ 
TERU18 V AKTl GELEN A>l
KERLERlNl SİLAH ALTr~ \ 

TUTMA YA KARAR VER, 
Paris 7, (A. A.) - Hükümet, J > 

nisanda terhisi gereken bütün afradı, 
yeni bir emre kadar, silah altında tut
mıya karar vermiştir. 

Paris 7, (A. A.) - Sa!ahi: ,..· 'i 
mahfiller, yeni bir emre kadar ~iı~ l 

altında tutulan askerin 175,000 ~j.,;, 
_. ' . yani F ransanm barış zamamnQ~ a 

ordu mevcudunun a~ağı yukarı ~·-ı
nst nisbetinde olduğunu s'lul-emeJ.-p.. 
dirler. Bu karara sebep, Majino h~t
tma muallim efrad verilmesi zan~re
tidir. Bu karar bu geceki kabine tc?>
lantısmda verilmiş'iir. 

MİMAR SINAN 

Y azrsmı beşinci sayfamızda okuyunuz 

"{T} ) l1~,, ı .. n Dil Yazıları 

YAZ--YAY 
1)etızc rleriııin «Günes · Dil 

' 'I' .. eorısı» esaslarına 
1. 

•• nore 
" 

analizi 

"'}' ız" sijzii11ii11 anlamları 
. "Yaz" kelimesi, Türk dilinde 
başlı olarak iki anlama gelir. 

Bunlardan biri: yılın dört mev
• ıiminden biri olan sıcak mevsim 

anlamıdır. Asıl bu anlamda eski 
Türk lehçelerinde kullanılan keli· 
me "yay'' dır. Orhon Yazıtlarm· 
da - şimdi ilkbahar dediğiıni:ı 

• Sayfayı ç~viriniz • 



f .\ YFA:? 

rc:u - Sı) fıscıl . - -

Göm·· üske dirilen .. ,, 

ltalya - l labeş anlaşmazlığını ar
.adan kaldırmak için, geçen yılın so
nunda, bir hayli çalışılmrştı. Bu ça
lışma} rm başında, fransız başvekili 
La" 1 bulunuyordu. 

Laval, İngiltere ile İtalya arasın
~d, bu iki dost devleti Habeşistan ii
zt.rinde uzlaştırmak için pek çok yo
rulduttan sonra nihayet "Laval .. 
Hoare planı" adıyle tarihe geçmiş o
lan o meşhur anlaşmayı yaptı. 

Fakat ondan önce daha, İngiltere, 
''Cenevre Sanksyonculuğu" nu bir 
doktrin haline getirmiş ve 50 küsur 
:milleti kendi tarafına ~ekmişti. Bina
enaleyh "Laval - Hoare planı" nm 
gerek Cenevre, gerek Londrn ve Pa
xis' te kolaylıkla geçemiyeceği tahmin 
edilmiş ve netekim bu plan, büyük 
gürültülerle suya düşmüştü. 

Plan, en çok İngiliz kamoyunu bir
birine katmıştı. Avam kamarası'nda 
geçen bir müzakerede, başvekil M. 
Baldwin kabineye bir hata yapıldı
ğını kabul ederek af dilemiş, hariciye 
nazın ve planın mesullerinden biri 
olan Samuel Hoare ise, planı erkek
çe müdafaa ve bir gün ona herkesin 
taraf tar olacağını ileri sürerek istifa 
etmişti. 

Plana aleyhtar olanların ağzında 
ise, planın suya düşmesi, şu şekilde 
bir ifadesini bulmuştu: Bu plan ar
tık ölmüş ve merasimle gömülmüş
tür! 

Biz ise 25 ikinci kanun tarihli bir 
yazımızda, Milletler Cemiyeti'nin ye
ni barışçılık rolünden ve bu rolü tak
viye eden "Sanksyonculuk" prensi
pinden bahsederken şöyle diyorduk: 

•· .... Paris plaru, lngiltere ile 
Fransa'nın muayyen bir mesele ü
zerinde çekişerek anlaşmış olmala
rından başka bir şey değildir. Bu pla
nı "Sanksyonculuk" dalgası şimdi
lik kapabp örtmekle, iki en kuvvetli 
devletin arzusuna karşı gelmiye mu
vaffak oldu demektir ... " 

•• .... Paris planı'nı yalnız Cenev-:: 
re'dekiler suya düşüremezlerdi. Plan, 
Londra ve Paris'te bir makas ateşi
nin arasında kalarak delik deşik ol
muştur. Planı Londra'da, işçi parti- \ 
si ile muhafazakarlar partisinin sol 
cenahı, F ransada ise, Halkçılar cep
hesi vurmuştur ... " 

mevsim için - ''yaz" ve - şimdi yaz 
dediğimiz mev&im için de - "yay" 
tabirleri kullamlmı§tır. "Yaylak" 
ve ondan kısaltma olarak "yayla'' 
kelimeleri i te bu "yay" sözünün 
üremelerin dendir. 

• 

Türkçede "yay'' sözünün de 
manaları çoktur. Bunlardan baş
lıcaları şunlardır: 

1. ''Yaymak" i§inin yapılma
sı buyuruğunu gösteren iş sözü. 

Bu "yaymak'' sözü de konkre 
ve abstre olarak bir çok anlam· 
lara gelir [1 ]. 

[l] ''Kamusu Türki" de keli
menin anlamları §Öyle sayılıyor: 
''J) açmak, uzatmak." büyütmek, 
tevsi ve temdit etmek; 2) dağıt
mak, saçmak, serpmek, perişan 

etmek; J) neşir ve işaa etmek, 
herkese duyurmak, tamim etmek; 
4) sermek, dö§emek, açmak, lerş
etmek ,· 5) hayvanatı mer'ada da
ğıtıp müteferrik bir halde otlat
mak,· 6) ölü ve baygm, yahut has
ta düşürmek." [c: 2, s.: 1541]. 
"Osmanlıcadan Türkçeye söz 

Kaqılıkları Tarama Dergisi" nin 
endeksinde ''yaymak" karşılıkla
rı şöyle sayılmıştır: "Bastetmek, 
faşetmek, Jcrşetmek, if~a etmek, 
ilan etmek, imale etmek, işaa et
mek, ne~retmek, perişan etmek, 
rayetmel:., tahrik etmek, tefriş et
mek, temhit etmek, teşhir etmek.'' 
[c: 2, s.: 1280]. 

"Türkçeden Osmanlcaıya Cep 
Kılavuzu" nda ''yaymak" sözü .şu 
kelimelere karşılık olarak göste
rilmiştir: "Neşretmek, tamim et
mek, lerşetmek.". Bu asıldan ola
rak şu karşılıklar da alınmıştır: 

"Yaygaz = tevatür; yaygazlanan, 

Buna ilave edilecek bir söz daha 
vardır: Planı vurup devirenler ara· 
sında, bugünkü İngiliz hükümetinin 
kendini iktidara getiren seçimden 
önce kendi elcktora'sına karşı verdi
ği söz ve girdiği taahhüttür. Bu söz. 
ve taahhüde göre, İngiliz hükümeti 
açık politika yani Milletler Cemiyeti 
politikası takip edecekti. Halbuki La
val - Hoare planı gizli kançılarya po
litikasının bir mahsulü idi. 

Fakat, o günden yani planın me
rasimle gömüldüğünden beri çok ha
diseler olmuş ve bilhassa, Afrika
daki silahlar, birbirleriyle, tahmin e
dildiğinden başka bir şekilde konuş
muştur. 

Bu gün Habeşistan - İtalya ihtila
fı, T sana gölü mıntakasına inhisar 
etmiş gibidir. Gerçi o günlerde de 
böyle idi. Fakat o zaman T sana me
selesi, nazari sahada idi. Bugün ise 
ameli sahada hem de silahların ameli 
sahl)sında bulunmaktadır. 

işte hunun içindir ki, "Paris pla
nı" nı o gün öldüren doktorlar, bu 
gün bunu diriltmiye çalışmaktadır

lar. Şu var ki ölüp gömülenin diril
tilmesi, bu hadiseye münhasır tek 
başına bir örnek de değildir. Dikkat 
edersek, bütiin Avrupa 1914 den ön
ceki şartlan var kuvvetiyle diriltmi
ye çalışmaktadır. Ne olur hu kabili
yetini bir de şu istikamette kullansa: 
Cihan harbmm 20 milyon suçsuz kur
banını diriltse .... 

Burhan BELGE 

Türkiye - Finlandiya 
ticaret anlaşması 

Müddeti bu ayın altısında bi
ten Türkiye • Finlandiya ticaret 
anlaşması feshedilmiştir. 

Bngiin 

i ı iılah dersi 
Prof. l\f. Esad Bozkurt 

taraf ımlnn 
Hlıkuk Fnkültt>l"inde 

Saat: 17 .30 ela "'erilc·<·t•ktir. 

a) Bir nesneyi uzunluğuna ve· 
ya genişliğine gerip açmak, 
sermek, döşemek: "Kırda 
halılarını yayıp uzandılar" 
dediğimizde olduğu gibi. 

b) Yukarıki anlamdan geniş
letme yoliyle hayvan veya 
insanın etrafa dağılması, bir 
alanı tutması: ''koyunlar 
mer'aya yayıldı'', "tabur av
cı hattına yayddı" sözlerin
de olduğu gibi. 

c) Dağıtmak, serpmek, saç-
mak: "bütün eşya ortaya 
yaydmııtı" sözü gibi. 

d) Bir haberi herkese duyur
mak: "ortalığa bir söz yay
ml§lar" sözünde görüldüğü 
gibi. 

il. Oku çekmeğe yarıyan ger
gin alet ve buna benziyen esnek 
ve iğri aletler [2]. 

[2] Arapçada ''kavs" ve farsça
da "keman" denilen 8.lete Türkçe 
uyay" denir. Şahingiray'ın meş

hur gazelindeki 
Katli için cifıkın ya ne gerek ok ve yay 

mısraında olduğu gibi. Bundan 
başka araba "yayı" ve "zemberek" 
manalart da vardır. Gö.k yüzünde
ki on iki burçtan birinin adına da 
"yay burcu" derler ki güneşin 

Temmuwa bulunduğu burçtur. 
[Kamusu Türki, Tarama Dergisi]. 

yaygazlanmış = mütevatir; yay
gın = münteşir; yayı lam = salıai 

intişar,· yayılma = şuyu,· yayıl

mak = taammüm etmek, şayi ol
mak, şuyu bulmak, intişar etmek,· 
yayılmış = §ayi; yayın = neşri
yat,· yayınlamak = neşretmek,· 
yayıntı = şayia" yayma = işaa ,· 
yayman :::c naşir.'' [s.: 320 - 321] . • 

ULUS 

• 

Baş · alian ı ş~~ ... ,-
lia un a 

eğişiklik 
Başveka!et teşkilat ve vazifeleri 

ha!dandaki kanunda değişiklik ya
pılmasına d ir hükümet bir kanun 
layihası hazırlayarak Kamulaya ver
mir.tir. 

Bu layihanın h~ır!anmasmdan 
ma!{snt, A serisine dahil bütün dev
let memurları sicillerinin b!rer sure
tinin bundan böy!e Başbakanlığa ve
rilmesi kanun iktizru;ı bulunduğun
dan sici) işinin neşriy~t direktörlü
ğünden ayrılmasına zaruret hasıl ol
muş bulunmasıdır. 

Başbakanlık daire ve levazım di
rektörlü~ü unvanı s"cil ve levazım 
direktörlüğü olarak değistirilmekte 
ve bu suretle s:c:ı işlerine bakacak o
lan bu direktörlüğün kadrosu geniş
le~ilmektedir. 

Arsıulusal İzmir f uvarı 
Memleketimizin istihsal sahasın

daki kudret ve kabiliyetinin verimle· 
rini senede bir defa toplu bir halde 
yerli ve yabancıya gösterip tanıtmak 
gayesiyle kurulmuş olan ve inkişaf 
ve terakkisi uğrunda hükümetimizin 
maddi ve manevi yardım ve himaye
sini görmekte bulunan lzmir fuvarına 
İştirak edeceklere gösterilecek kolay
lıkları bundan bir müddet önce yaz
mıştık. 

Arsıulusal fuvarın muhtaç olduğu 
rağbet ve muvaffakiyeti artırmak 

maksadiyle, bu defo, serciye i~tirak 
eden firmaların fuvar müddetince 
kullanacakları memur ve isçiler ka
zanç vergisinden muaf tu ulmuı;Jar
dır. Fuvar müddetince is ihlal< edilen 
elektrik cereyanı muame!e vergisin
den istisna edilmi§tir. Ekspo:.r:an ve 
.ziyaretçi olarak dı§arden gelecekle· 
re parasız pasaport vh:esi verilmesi 
ve bu pasaportla gelenlerin fuverm 
devamınca Türki,r .. de oturmdarı hu
susi hırarname He ter.ıin olunmuş

tur. 

ili. Yaz mevsimi [3] . 
işte bu sonuncu manada "yay''

ın sonundaki ''y" konwnu "z'' ye 
değişerek kelime "yaz'' teklini al
mıştır. Halbuki eski metinlerde 
asıl ''yaz", ilkbahar anlamınadır. 

"Yaz'' söziinün ikinci anlamı, 
''yazmak" işinin yapılması buyu
ruğunu gösteren iş sözü mana .. ı
dır. "Yazı, yazmak, yazdırmak, 

k kl '1··1· yaza - a e..ın, yazıcı.... soz erı 
bu asıldan üremedir [ 4]. 

Anlamlarını böylece gösterdiği
miz ''yaz'' ve "yay" sözlerinin eti
molojik analizlerini yapahm: 

[3] "Uygur indeksi" ile ''Tuh
letüzzekiyc" de "yay" sö:di ''ilk
bahar, rebi" anlamına diye de gös
terilmiştir. Yaz manasına da kul
lanılrsınrn se~ebini "Kamusu Tür
ki" Temmuzda güneşin yay bur
cunda bulunması, yahut sıcakta 
her şeyin açılması ve hayvanla
rın yaylalara dağılması ile izaha 
çalışıyor. Radloi'a göre yaz mev
siminin Orhun, Uygur, Cağatay, 
Azeri. Kırım, Altay, Teleüt, Le
bed, Küerik, Koman lelıçelerinde 
adı ''yay" dır. Pekarski'nin "Ya
kut dili JUgati" nde "say, sayın" 
yaz mevsimi demektir. Çuvaşçada 
yaza "syu" derler. ''Yaz" sözpnün 
ilkbahar anlamı Orhun. Azeri, 
Çağatay, Kırım, Koman, J{arayim 
lehçelerindedir. Altay lehçesinde 
"yas", Kazak_ Kırgız lehçesinde 
''caz'' ilkbahar demektir. Yakut
çada ilkbahara "sas", Çuvaşçada 
da "syur" derler. [Radlol, Pekars
ki, Bikol]. 

[ 4] ''Yazı" sözü bugün Anado· 
lu'da "badiye, deşt, sahra" karşı
lığı olarak da kullanılır ki bu an
lam, "yaz" ın birinci manasından 
gelir. "Yazlık" ve "yazlak" sözle
ri de bundandır, 

A 
a şa 

Bresl~ v radyosu da 
•• tur{ • 

gecesı 

Alınanyada Breslav radyo istas
yonunda bu akşam Türkiye saatiyle 
23,20 den 24 e kadar türk müziği 
hakkında bir konferans verilecek ve 
bestekarlarımızın bazı parçalan çalı
nacaktır. 

Balıkçılık mütehassısı 

İstanbula döndü 
Hazırlanmakta olan balıkçılık 

kanunu üzerinde tetkikler yapılar
ken mütalaası alınmak üzere ls
tanbuldan getirilen balıkçılık ens
titüsü mütehassısı Dr. Lissner, dün 
lstanbula dönmüştür. 

Zeotekni direktörlüğünün 
tetkikleri 

Tarım bakanlığı baytar umum di· 
rektörlüğü zeotekni işleri direktörü 
B. Nureddin bazı tetkikler için gittiği 
Ege mmtakasmdan dönmüt ve rapo
runu bakanlığa vermittir. 

Pendik bakteriyoloji 
enstitüsü direktörü 

Ankara da 
Pendik bakteriyoloji enstitüsü di

rektörü B. Şefik Kolay!ı enstitüye ait 

bazı i~ler hakkında bakanlıkla temas 

etmek Üzere Ankaraya gelmiştir. 

Çağrı 
iş kanunu muhtelit Encuım::nı 8.4. 

936 çartamba günü saat onda topla· 
nacak ve toplanılması kararlaıtırıl· 

mıf olan diğer günlerde dahi müza· 
kerelerine devam edecektir. Sayın Ü· 

yeterden encümen toplantılarında bu· 
lunmaları ehemiyetle rica olunur. 

""}'az'' ırı analizi 
Kelimenin tam etimolojik şek

li şudur: 
(1) (2) (3) 

( ağ + ay + az ) 
Bu etimoloiik şeldi, kelimenin 

"yaz mevsimi", "ilk bahar" ve 
"tahrir'' anlamlarına göre üç ~e
kilde izah edebiliriz: 

Hirinci şchil: 
( 1) Ağ: "G11neş" anlamından 

çıkan "sıcaklık" manasiyle ana 
köktür. 

(2) Ay: Ana kökle kaynaşan 
ve onun anlamım kendi üzerinde 
tecelli ve tecessüm ettiren prensi
pal köktür. 

(3) Az: Buradaki ( z), aslında 
bir (y) dir. Rolü de kelimeyi ta· 
marnlamak, manasını belirtmt"k 
ve buna bir isimlik hali vermek· 
tir. 

Bövle İ7.ah edilince "yaz'' ın eti
molo.iik şekli - ana k.ök yerine 
doğrudan doğruya prensipal kok 
alınarak -

(1) (2) 
( ay+ ay ) 

şc'·1 ind0 kısaltılabilir. 
Buradı:ı. prensipal kökü11 vokali 

d
00

'\I11ÜŞ, kelime (yay) olmutşur. 
Bı•nun sonuncu ( y) si de sonradan 
( z) ye çevrilerek (yaz) ~ekli zu
ht'r etmi~tir. 

Bu anlamla (yaz) ve (yay), gü
neşin sıcaklığının tecelli ve teces
sümünü ifade eden bir söz olur ki 
işte bugün (yaz) dediğimiz mev
simin manası da budur. 

I hinci ~ekil: 
( 1) Ağ: Yine güneşin sıcaklığı 

anlamına ana köktür. 
(2) Ay: Ana kök anlamını ken

dinde tecelli ve tecessüm ettiren 
prensipal elemandır. 

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

Ye i 
üyillc elçisi 

Tahran, 7 (A.A) - Şarki }(. 
zerbeycan umumi valisi Fahimi1 

Ankara büyük elçiliğine ve ticaret 
genel direktörü Aalam da Bağdat 
elçiliğine tayin edilmiştir. 

Her ikisi de yakında vazif ele .. 
ri başına hareket edeceklerdir. 

Yeni yumurta 
nizamnamesi verimleri 

Yeni yumurta nizamnamesi 
tatbikatı çok iyi neticeler verme
ğe başlamıştır. Almanya ve Is· 
panyadan gelen son haberlere gö· 
re, muaddel nizamnamenin temin 
ettiği kalite, tasnif ve ambalaj U• 

sulleri bu piyasalarda yumurtaları-1 
mızın kimyevi terkiplerinde olan 
faik vasıfları dolayı$iyle, diğer 
memleket mallarına tercih edilme
ğe başlanmıştır. Alakadar makam• 
larda yumurtalarımızın bundan 
sonra oralarda tutunacağı kanaati 
kuvvetlenmektedir. 

21 marttan 5 nisana kadar lı· 
tanbuJdan başlıcası İspanya ve Y u-.ı 
nanistana olmak üzere 5000 ıan· 
dık sevkiyat yapılmıştır. Yapılan 
kontrol tecrübe)erile ekseri par .. , 
tilerin yüzde kırkının nizamname
nin "tam taze" vasfını haiz olduk .. 
ları tesbit edilmiştir. iddia edildi
ği gibi istihsalin yüzde seksenin .. 
de 10 milimetreden çok hava payı 
olduğu tamamen indi ve hakikat~ 
uygun görülmemektedir. ' 

Çocu!{ bayramını kutlama 
komitesi 

Ankarada 23 nisan çocuk bayra
mının parlak bir surette çaculdan .. ' 
mız taraf mdan kutlanması için çalı.ı 
şan komite dün Çocuk Esirgeme Ku .. l 
rumu Genel Merkezinde ikinci top-o 
lantısnu yaprnIJ, timdiden yapılması 
gereken bazı işler hakkında kararlar 1 

vererek önümüzdeki cuma günü sa• 
at 16,30 da tekrar toplanmak üzere ' 
dağılmışladır. ' 

====ı 

(3) Az: Oldukça uzak ve ge
nit bir sahada sıcaklık mefhumu• 
nun tecellisi demek olur ki sıcalC 
mevsime yaklaşılmış, fakat henüz 
girilmemiş olduğunu gösterir. 

Ana lcök, kendisini tecelli etti. 
ren prensipal elemanla kayna~rp 
baştaki vokal de düşerek (yaz) 
kelimesi, sıcak mevsime henüz 
uzak bulunulan çağı gösterir ki 
eski (ilkbahar) anlamı da böyle 
izah olunur. 

Not: 1. - Baştaki vokal diif· 
meksizin kelime (ayaz) şeklini a .. 
lır ki hararetin çok uzakta kaldı .. 
ğı soğuk manasına gelir. Burada 
( z) konsonu tamamiyle menfi an• 
lamı kuran bir rol oynamaktadır. 

Not: 2. - Görülüyor ki bu iki 
şeklin ikisinde de ana kökün Te 
onu temessül ettiren prensipal ele
manın manaları değişmemİ§tİr. 
Manada değişiklik yapan yalan: 
son (az) ekinin (az) veya (ay) 
olarak izahından ibarettir. · 

Not: 3. - (Az) ekine en \lla)[ .. 
lara kadar yayılarak nüfuz etn:M! 
anlamı vermek suretiyle (yaz) m 
bildiğimiz sıcak mevsim anlammı 
( z-y) tebadülünü ileri sürmeltsi .. 
zin de izaha imkan vardır. il 

Bu takdirde (ağ + ay = ay) 
güneşin sıcaklığının tecelli ve te
messülünü göstererek (az) ile bu· 
nı..m genis ve uzak bir sahaya ya. 
yıldığı ifade edilmiş olur ve 
(ay f- az) dan bastaki vokal dü· 
şerek (yaz) kelimesi te~kküJ 
eder [SJ. 

1. N. DiLMEN 

[51 Yine mevsim anlamiylt. 
"yay" kelimesinin analizi ve 
"yaz" ve ''yay" sözlerinin öteki 
anlamlarrna göre tetkiki geleceli 
yazrlıırı mızd adır. 



SON DAKiKA: 

ftalyanlar ·Korama doğru ilerlijjorlar 
Roma, 7 (A.A.) - Mareşal 

Badoglio telgrafla bildiriyor: 
Koram'ın cenubunda İtalyan 

kıtaları, Kobbo'ya doğru çekil
~ekte olan düşmanı takibe de
~am etmektedirler. 

Eritre kolordusuna mensub bir 
kol, dün son habeş dümdarlarma 
yetitmit ve onları dağıtmıştır. 

Temizleme iti devam ediyor. 
Elde edilen malzeme arasında im· 

paratora aid radyo makinesi ve bir 
çok otomobil vardır. 

~ t; A; 

Asmara, 7 (AA.) - Royter 
Ajansı muhabiri bildiriyor: 

Bir İtalyan öncü kolu, impara
tora aid olduğu zanedilen siyah 
bir otomobil iğtinam etmiştir, 

ltalyan keşif kolları şimdi Ko
ram'ın elli kilometre cenubunda 
bulunuyorlar. 

Negüs umumi seferberlik ilan etti 
Adisahaba, 7 (A.A.) Bu-

gün Adisababada imparatorun u
nıumi sefeberlik hakkındaki emir
namesi neşrolunmuştur. 

Bu emirnamede eli silah tu
tan bütün habeşler askere çağrıl
maktadır. Böyle bir davete Habe
§İstanda ancak f evkalde müstes-

na vahamet hallerinde müracaat 
edilmektedir. 

Londra, 7 (A.A.) - İtalyan 
dış bakanlık müsteşarı Suvich İn· 
giliz büyük elçisine Adisababa ve 
Diredaoua şehirlerinin İtalyanlar 
tarafından bombardıman edilnıi
yeceğine dair teminat vermiştir. 

Habeşistanın yeni bir notası 
Cenevre, 7 (A.A.) - 13 ler komite

sinin toplantısı arifesinde Habeşistanın 
Pariı elçisi milletler cemiyetine son 
bir müracaatta daha bulunarak Habeşis. 
tana pakt gereğince hak kazanmış oldu. 
ğu yardımın yapımaslım İstemiştir. 

Notada deniliyor ki: 
Saldıranın barbarca hareketi her iki 

tarafa görüşmiye girişmek ve harbı 

durdurmak durumları için yapılan pla • 
tonik davetten w•'·a hiç bir engele uğ -
ramayacak mıdır? Hubın bitmesi için 
§İmdiye kadar her türlü müessir tedbir
lerin alınmasına mani olan savsaklama 

tabiyesi devam edecek midir? Saldırga. 

nın mazhar olduğu masuniyetin bütün 

dünyada çıkardığı karışıklıklar felaket 

verici neticeler doğurmaya başlamı,hr. 

Bugün sulhun bölünmez olmadığından 
çok bahsediliyor. Andlaşmaların bozul. 
ması halinde bütün devletler yardım va
zifelerini ihmal eder veya bu vazifeyi 
yapmaktan kaçınırlarsa nasıl kollektif 
güvenlik olabilir? Kollektif güvenlik 
saldırgana platonik protestolar yapmak 
ve tecavüze uğrıyana da şefkat sözleri 
söylemekten ibaret midir? 

B. Flanden B. Titolesko ile göriiştü 
Paris, 7 (A.A.) - Fransız dış baka. 

nı B. Flanden bu sabah Romanya dış 
bakanı Titüleskoyu kabul ederek ken -
disi7le bir buçuk saat görüşmüştür. iyi 
haber alan mahfillerden öğrenildiğine 
g<>re, Flanden Romanyalı meslektaşını 
franıız muhtırasının muhteviyatından 
h aberdar etmiş ve her iki bakan aynı 
~amanda 13 ler komitesiyle Lokarno 
konferansının Cenevrede ne gibi şartlar 
altında toplanmakta olduğunu da göz -
den ~eçirmişlerdir. 

Bununla beraber görüşmenin esasını 
A vusturyada mecburi askerliğin yeni • 
den kurulması ve bu hareketin muhte. 
mel neticeleri teşkil eylemiştir. 

flanden bu gece Cenevreye hareket 

edecektir. Kendisine Pol Bonkur refa -
kat etmektedir. Eden, Titülesko ve bel. 
ki de Potemkin aynı trenle Cenevre'ye 
gideceklerdir. Eden bu akı;am Paris"e 
gelmektedir. Ancak Cenevreye hareket
ten evvel Flanden'in kendisiyle görüş • 
mesi beklenmiyor. 

Cin., Sovyet Rıısyayı protesto etti 
Nankin, 7 (A.A.) - Çin hükümeti, 

1924 tarihli Çin - Sovyet anlaşmasına 
dayanarak Sovyet Rusya ile dış Mongo
listan ara!\mda akdolunan karşılıklı 
)'ardım paktını Moskova hükümeti ya. 
nında protesto etmiştir. 1924 andlaşma. 

siyle Sovyet hükümeti dı' Mongoliıta-

nın Çin'in bir cüzü olduğunu tasdik et -
mektedir. 

Çin hükümeti karşılıklı yardım pak
tını 1924 andlaşmasını ve Çin'in dış 

Mongolistan üzerindeki hak eğemenli. 

ğini bozmuş saymakta ve bu paktı asla 
tanımayacağını bildirmektedir. 

Oııücler bugün toplanıyor 
( P..ışı 1. İnci sayfada) 

. Siyasi mahfiller, bu gibi teklifle
rin lngilteredeki İtalyan aleyhtarı 
"duyguları arttıracağını söylemekte
Cfirler. 

· B. Edenin, per~embe günü millet
ler cemiyeti konseyinde, mevcud zec
l"İ tedbirlerin artırılmasına karar ve· 
ı-ilmesi talebinde bulunacağı çok 
h'luhtemel görülmektedir. 

ltalyanm .,.uJh plföu 

Paris, 7 (A.A.) - Övr gazetesi 
lliyor ki: 

İtalyan sulh planı şunları ihtiva 
ehnektedir: 

1. - Bugün İtalyan kıtalarının İş

gali altında bulunan topraklar ital
)'an ıömürgesi olacaktır. 

2. - Habeşistanın Amharik arazi· 
si, habeş imparatorunun resmi ege
lnenliği altında İtalyan mandasına 

e'eçecektir. Arsıulusal ekonomik ve 
hlali meselelerle uğraşmak Üzere A
Clisababaya bir İtalyan vali ile birçok 
eksperler tayin edilecektir. 

3 . - Habeşistanın kalan kısmı tıp
lu Faım Fransa ile olan vaziyeti gibi 
~alyaa himayesi altına konulacaktır. 
Uteki devletlerin hukukuna hürmet 
Ld. e ılecektir. 

B. Mlldariaga 1ıın 
raporu 

Cenevre, 7 (A.A. ) - 13 ter ko
lhİl esi, yarın, B. dö Madarıaganın şu 

noktalara dair olan raporunu tetkik 

edecektir: 
1. - Muhtemel sulh görüşmeleri 

hakkında B. dö Madariaga ile İtalya 
hükümeti arasında verişilen mektup· 
lar. Komite B. dö Madariaga'nın 1-
ta lya hükümeti tarafından Romaya 

. gitn:esi için vaki olan çağrıyı kabul 
etmesi gerekip gerekmiyeceğine ka
rar verecektir. 

2. - halyanların zehirli gaz kul
lanmaları meselesi . Habeş hükümeti
nı., bu meseleyi Cenevre nezdinde 
protesto ettiği, Adisababa makamla
rının iddiaları kamoyu ve bilhassa İn
giliz kamoyunu şiddetle müteessir et
tiği malumdur. 

Söylendiuine göre, 13 ler komitesi 
toplantısından sonra, B. Flanden, Paul 
Bonkur ve Eden alman muhtrrasiy
)c fransız sulh planı hakkında nok
tai nırn:ar teatisinde bulunacaktır. 

Ct·rwvrt''l'• toplananlar 
Cenevre, 7 (A.A.) - Avrupalı dev

let adamları şu anda Cenevreye hare
ket etmiş bulunuyorlar. Yarın, saat 
1 1 de 13 ler komitesi toplanacaktır. 
BB. Flanden, Titülesko ve Eden top· 
lantıya gireceklerdir. B. Litvinof, 
Moskovadan ayrılamo\dığı için, Pa
risteki rus elçisi B. Potemk'in tara

fından temsil edilecektir. Dr. Tevfik 
Rüştü Arası, Paris elçisi Suad Davaz 
te m sil edecektir. Top1'lntıya B. Ma· 
cfariaga reislik edecektir 

Millet ''·' cem:vetinin ) eni sarayı 
tamamen lnzırlanmad.~ı için, dele
geler eski .•nrayda toplannt aktardır. 

ULUS r ' - · - ' ~ 

(~ 

ıoış HABERLER 
Avrupanın sulhüniı koruyacak 

milletler arası kuvvet ... 

B. Radek in alman tekliflerinden. 
çıkardığı netice 

Moskova, 7 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: lzvestiya gazeteıinde, B. 
Hitlerin tekliflerini tahlil eden Radek 
diyor ki: 

"Almanya, Fransa ile İngilterenin 
Ye Fransa ile İtalyanın aralarını aç
mak için elinden geleni yaptığı gibı, 
mühim zamanda sulh zamini vazife· 
lerini yapmaları için İngiltere ve 1-
talya Üzerine yaptığı tazyikleri fazla

laştırmağa çalışmaktadır. 
Alman emperyalizminin bu gay

retlerinin şimdiye kadar muvaffak ol
madığı söylenemez, çünkü lngiltere 
ilkindenberi Almanya üzerine tesir 
yapacak bütün hakiki tedbirlere mu

halefet etmiştir. İngiltere bu suretle 

hareket ederken Almanyanın şimdi
den vücuda getirilmiş olan askeri kuv
\'etini ve aynı zamanda İngiliz filosu
nun Akdenizde me,gul olması keyfi
yetini dikkate almıştır. Fakat yarın 
bu filonun uzak şarkta meşgul bulun
mıyacağı için garantiler var mıdır? 
Diğer taraftan Habeşistan harbı se• 
bebiyle zayıflamış olan İtalyanın, is
tese dahi, sulh zamini teahhütlerini 
yıırın ifa edebileceğine dair de garan· 
tiler var mıdır? 

Almanyanın ~arka dair teklifleri
ne gelince, B. Hitler, iki taraflı pakt· 
lar istemektedir. Çünkü bu paktlar, 
üçüncü bir şahsa Almanya tarafından 
hücum vukuu takdirinde kuvvetini 

kaybetmiyecek ve Almanyaya, diğer 
,ahısları ya tehditle vayhut pazarlık
la bitaraf bir hale getirerek, akitler
den her biri ile ayrı ayrı hesaplarını 
görmek ihtimalini verebilecektir. 

Kuvvetler tecavüzünde bu değişme· 
nin neticesini zayıflatabilmek için, lü
zumu kadar birlikte hareket edemi
yen sulh kuvvetlerinin milletler cemi
yetinin himayesi altında ve bu mil
letlerarası teşkilatın tazammun et· 
tiği teahhütlerin kuvvetlendirilmesi 
esası içinde organize edilmesi lazım
dır. Bu kuvvetler, her türlü tecavüze 
karşı bir müdafaa planı hazırlamalı
dırlar. Bu sistem içinde Almanyaya da 

mutlak bir birlik esası içinde bir yer 
ayrılmalı ve Almanya emniyete mu.' 

kabil emniyete kavuşmalıdır. Eğer Al· 

manya bunu kabul etmezse o zaman 
bu sulhu kollektif tarzda müdafaa 

sistemi, Almanyanın isteği tersine o· 
larak da kurulmalıdır.,, 

Yunanistanın 
sıyasası 

dıs • 

Siyasi partiler hükümete 
guven gösterdiler 

Atina, 7 (A.A.) - Dış sıyasa 
işlerinin görüşülmesi ve ayrılan si
yasi şefler konferansı sonunda 
başbakan B. Demircis, aşağıdaki 
sözleri söylemiştir: 

''- Bütün siyasi partiler şefle
ri ile hükümet arasında, dış sıya
sanın her noktasında tam bir gö· 
rüş beraberliği vardır . Ve bu me
selelerin tetkik ve mütalaası va
zifesi hükümete verilmiştir. , , 

B. Demircis, bu sözlerinin res
mi tebliğ yerini tutmakta olduğu
nu da ilave etmiştir. 

Siyasi partiler şefleri konfe
ransı, milli müdafaa meselelerini 
tetkik etmek üzere, 20 nisanda 
yeniden toplanacaktır. 

Amerik.ada 
kasır•,.alar llir 

~ 

felaket oldu 
370 kişi öldü. Zarar 6 

milyon dolardır 
Tupelo, 7 (A.A. )- Arkansaı

tan Missisipinin doğu batısı, Ala
bama istikametinde geçen ve Tem
nesse'nin cenubuna kadar yunı
yen siklon, öyle bir hızla geçmit
tir ki köylerde halkı uykularında 
bastırmıştır. Siklonu görenler, bu· 
nun bütün süratiyle koımakta o
lan bir düzine marşandiz treninin 
gürültüsü ile ilerlediğini söyle
mektedirler. Siklon, 400 metre bir 
cephe üzerinden geçmiş ve yolu
na dü,en her şeyi yıkıp havaya u
çurmuştur. Şimdiye kadar 120 ki
şinin öldüğü bildirilmektedir. 

Genevil, 7 {A.A.) - "Georıi" 
Kasırga neticesinde harab olan 
nehrin merkezinde dumanları tü
ten yıkıntı arasında 139 cesed çı
karılmıştır. Kasırgadan sonra çı
kan yangınlar, ölü mikdarmı üç
yüz yetmişten r azla ya çıkarmış
tır. 

Zarar 6 milyon 

Nevyork, 7 (A.A.) -Misisipi, 
Georgie, T emmesiee, Arkansas ve 
Ababama' da patlıyan kasırgalar 
yüzlerce kişinin ölümüne ve altı 
milyon dolar maddi zarara sebeb 
olmuştur. 

Dobrica bulgarlarının 
yaptıkları 

Bükreş, 7 (A.A.) - Dobrlca
da Golebine şehrinde zabite ken
disine güya sporcu bir mahiyet i
zaf e~den bir teşekkülün otuz iki 
azasını birden tevkif etmiştir. Bu 
adamlar, memleketlerinin Bulga
ristana katılması yolunda çalış
maktan suçludurlar Bunların bu-
lundukları binada bulgar azınlığı 
gençlerine hitabeden propaganda 
vasıtaları da ele geçirilmi,tir. 

Almanyanın bu manevralarının en 
karakteristik noktası, alman teklifle
rinde Sovyet Rusya hakkında en ufak 
bir kaydın dahi bulunmamasıdır. Bir 
kaç senedenberi Almanya, kendisine 
karşı tehlikenin Sovyet Rusya tara
fından geleceğini söylemektedir. Fa
kat devlt;"tler arasında sulh münase
betlerini lanzim edecek paktlar im
zası mevzuubahs olduğu zaman, ay
nı Almanya, Sovyet Rusya bahsinde 
hiç bir şey söylememektedir. Bu şunu 
ispat etmektedir ki Almanya Sovyet 
Rusyaya karşı ellerini bağlamak iste

memelde ve Sovyet Rusyanın komşu
~u bir df.vletin hududları yoluyla Sov
yet Rusyaya kaşrı hareket serbestisi
ni muhafaza arzusunda bulunmakta

dır. 

l\Iaria l\Iüller in Halkevindeki kon eri 

B. Hitler tekliflerinin genel mana
sına gelince, B. Hitler, şarki Avrupa 
milletlerinden bazıları Üzerine bir al
man tecavüzü takdirinde diğer mil
letlerin zamanında tecavüze uğrayan 
tarafa yardımda bulunamıyacakları 
bir vaziyet kurulmasını İstemekte ve 
bunu bilhassa Fransaya kaşrı arzu ey
lemektedir. B. Hitlerin tabiyesi Fran· 

sayı şu iki şık arasında muhayyer bı
rakmaktadır: Ya müttefiklerinder. 
vaz geçmek, yahud Almanya tarafın-

dan sulha bel bağlamak. Alman tek
F(Jerinin genel manası da şudur: 
Fransa, mütecavize kar~ı yardım ara· 
yabilen ve diğerlerine aynı yardımı 
yapabilen büyük devlet rolünü feda 
etmesine mukabil, kendi erazisi hak
kında güvenlik İnancası alacaktır. 

Alman tabiyesi, Şarkı ve garbı ay· 

rı ayrı mağlUb etmek İçin, bunların 
biribirinden ayrılmasını istihdaf eyle
mektedir. Almanya, alınan tabiyesi· 
uin arzu ettiği bir düzen altında Av· 
rupanın türlü kısnnlarını biribiri ar
! .. asına raın etmek İçin, Avrupanın 
parçalanmasını İsteınektdeir. Sulhun 
kuvvetlenmesini gerçek surette arzu 

etmekte olan herkes, B. Hitlerin bu 
oyununun manasını anlamalıdır. Al
manya Ren havzasının yeniden aske· 
rileştirilmesi suretiyle, yapılacak bir 
harpta stratejik şanslarını artırmıştır. 

lki değerli sanatkar: Maria Mül
ler ve Fran§ Hal, Ankaraya, dün 

gece de Halkevi salonunda bir musiki 
ziyafeti verdiler. 

Salon alabileceği kalabalıkla sa
natkarları dinlemek için dokuzdan e· 
vel dolmuştu. 

Bu güzel sanat gecesinden bir iki 
havadis satırıyla bahsetmeye gönlü

müz razı olmadığı için, bu gece söy- ı 
)enen ve çalınanları sonuna kadar 
dinlemek ve İntibaımızı bir gün 

sonra gazeteye · 
koymak istedik. 

Halkevimizin 
içtimai yardım 

koluna gösterdi -
ği yardım kadar 
Ankaraya birkaç 

müstesna sanat 
saati geçirttiği i

çin de tebrikimi
ze ve teşeklcürü
müze hak kaza
nan Maria Mül
lerin dün geceki 
tegannisi ç o k 
olgun, çok usta, 
çok değerli idi. 

Kah içine sin
miş bir ıstırabı, 

kah dile gelmi~ 

bir ne~eyi, k a h 
coşan bir duygu
yu söyliyen bu 

şarkılara yalmz 

sesile de~il, eda

siyle de bir ayrı 
güzellik, m a nn 
ve ı:anat v erf"n 

Maria Mü!ler 
ve onun sesı • 

·/ 

ne piyano çalışıyla tam eı olabilen 

Franş Hal, büyük salonu dolduran ka

labalığın sürekli alkışlariyle karıılan· 
dılar ve program bittikten sonra tek
rar tekrar sahneye davet edildiler. 
Denilebilir ki: onların nihayet yorul

muş olacakları düşünülmese ve vakit 
S'eÇ olmasaydı teganni daha bir iki 
saat sürüp gidecekti. 

Ankaraya verdikleri bu güzel sa
nat ziyafe•iuden d:>layı sanatkarları 

ve halkevimizi kutlarız. 

l 
1 



SAYFA 4 

9 Nisan münasebetiyle: 

MiMAR 
Güııtav Löbon: (Maziyi hikaye eden 

muhtelif lchçelerüı en ıehilül'idrak ola. 
na gene asan sınaatın ve bilh,..ssa sına
ab mim:ırinin lehçeleridir. Kitaplardan 
dahn samimi, Edyan ve elsineden daha 
az suni olan sinnatı mimarinin lehçeleri 
hem hissiyatı, hem de ihtiyacatı şerh 

ve tebliğ eder. Mimar, insanın ve ilah
lann banü mevıısıdır.) 

Mimar Sinan da zamanının müverrih 
ve filimlerin den daha muvaffakiyetle 
yaşadığı dc,Ti itilayı, türk medeniyeti
nin kemal devrini tnştnn harflerle vatn. 
nın bağrına yazdı. Sinan türk ordusun· 
da büyük hizmetler gördü, askeri mu

vaffakiyetlerde amil oldu. Fakat, onun 
kabiliyet ve zckusmm takdir edilerek 
hassa miınarlıiiına getirilmesi türk me
deniyeti için büyük kazanç oldu. Si. 
nanın sanat hüviyetini ve deh ısını yal
nız ona isnadcdilen eserlerle ölçmeğe 

imkan yoktur. Kendinden evvel gelen 
lÜI k mimarJannm ba§ladıklan İ§leri te
nıkki batvelcriyle tnkip, tanzim ve le • 
reddüdlcri izale ile türk mimarisinde ye. 
ni bir ekol vücude getirdi. Yetiştirdiği 
çıraklariyle geniş türk ülke.inin her ta
rafında fenni ve bedii bir beraberi~ ve 
işlerde yüksek bir disiplin temin etti. 
Kendinden evvelki eserleri, gezdiği ec
nebi toprakJanndaki yapıla&"! ve bun • 
}ardaki mimari esu~a.~ le.kik etmesine 
rağmen hiç biriru kopye etırc~i. T·irk 
nıimarisinin karak•m·ioıi mu haf AL , ve 
onu en yüksek derecesine çıkardı. 

Mimnr Sinanın latanbulda, Edirned..ı 
ve diğer büyük şehirlerde yaptığı eser. 
lerinde gördüğümüz mimari kaideleri 
bütün yurd içinde vücude getirilen ya
pıl rda ve kendinden sonra ek.oline men
::ıup mimarlaruı eserlerinde de aynen 
görürüz. Bir insanın hayatının kifayet 
edemiyeceği kadar çok ve o nisbctte 
kıymetli eser yaratan üstad bugün bile 
en mütekamil milletlerde tatbik edile • 
bilen bir merkez teşkillltiyle bütün mem. 
leket dahilindeki inşaat ve imarab idare 
ediyordu. latanbulun şehir İ§lerini, mi
ri yapı) n, e\·knf in§aatıru bütün tefer

nıatına kadar göz önünde tutan Sinan 
taırada vücude getirilen imaratın da 
naz.uniydı. Vilayetlerdeki mimar başı

lar, mimarlar merkezden talimat alır, 

bunlara lüzumu olan işçiler, mahallin • 
de bulunamıyan mazleme merkezden 

gönderilirdi. Mermer ocakları, çini fı • 
nnlan hasaa mimarlığının emrinde idi. 
Malzeme cinsleri, narhlar, usta1ann 
yevmiyeleri buraca tesbit olunur. Has
sa mimarlığına bağlı bütün yapı uıta

lnrı kalfa ve çıraklar muayyen usullerle 
kontrol edilirdi. Bugün garp belediyele. 
rinde tatbik olunabilen inşaat malzeme
ıinin daimi mürakabesi, işçilerin yetişti
rilmeleriyle kontrol ve takiplerinde ta -

kip olunan usuller o zaman Sioanın has. 
sa mimcırlığı teşkilabnca kemali ciddi.. 
yelle tatbik olunurdu. Mimar Sinan, 
ınuasın bulunan Avrupa aanatkarlariyle 
mukayese edilirse yaptığı bu büyük İş· 
lcrle hepsine tefevvuk etmiş olarak gö
rülür. 

Beşer tarihi, Sinan derecesinde mu. 
vaffakiyet kaydetmiyor. Sinan. bizans • 
Jann vücude getirdiği Ayaıofya ile 
övünmelerine dayanamadı. Milletine 
hiç bir milletin üstün gelmesini hazme
demiyen Sinan tekamül merhalelerini 

Tefrika: No: 59 

-
Giiııdelik. n:si yapı!~bff r. BunC:~n b:- a ııu

ahedede deniz inc::atları hnklnn• 
da devletlerin biribirlerine m"\Iu
mat vermeleri gibi ahkam vardır. 
Mukavele 1942 senesine kadar 
meri olacak ve müddeti bitmez
den bir sene evel yeni bir deniz: 
konferansı toplanacaktır. 

SINAN DENiZ DEVLETI~ERi RASINDr\ 

katederek Süleymaniyeyi vücuda getir
di. Bu suretle türk milletinin medeni 
üstünlüğünü isbat ve ilan etmiş olda. 

Filhakika, bizanslıların Jüstinyenin 
ısrar ve ibrnmilc y ptıkları ilk ve son 
büyük kubbclel'i yerine bugün bile fen 
nleminde ancak tatbik edilebilen teknik 
usallerle Sinan büyük kubbesini inş 

etti. 
Türkün alayi e cbcmiyet venniyen 

vakur halini, temiz ruhunu, azametli e
serlerinde tecelli ettirdi. 

Sinanın hiç bir eserinde lüzumsuz 
tezyinata, ıelıil oyunlanna teşadüf ede
meuiniz. O, gerek dini, gerek askeri, 
gerek sivil mimnriye ait binalannda an· 
cak ihtiyacı göz önüne getirmiıtir. 

Ortaçnğın aın sıkıcı oyma ve ıüsle. 
rine, yapı§brma tezyinatma karıı Sina· 
nın eserlerindeki bu vuzuh ve azamet 
bugünkü mimari nazariyelere de tama
men uygundur. 

Yakın senelere kadar bütün bu eser· 
leri ( Mimarii is lam) çerçevesi içinde 
kendi milli tarihimizden uzakla§brdık. 
Türk mweniyetinin en yükse" devrin. 
de türk mimarisi mimar Sinan elile dev
ri kemali buldu. O büyük dahi, milleti • 
nin tevkir ve tebciline layıktır. 

Mimar Necmettin EMRE 

(Başı 1. inci saylaaa) 

ton, Amerika aynı mikdar, Japon
ya, beheri otuz beı bin tonluk üç 
yüz bin ton, Fransa ve İtalya da 
beheri otuz beş bin tonluk yüz yet· 
mİJ beş bin ton mikdarında saff ı 
harb gemisine sahih olmak hakkı
nı haizdiler. Londra mukavelesi de 
hafif kruvazörlerin tonajını on 
bin ve sekiz bin olmak üzere tes
bit etmiş ve İngiltere, Fransa ve 
Japonyaya Vaşington nisbetlerine
uygun tonajlar ayırmıştı. 

Bu mukavelelerin müddeti 
1936 senesinin sonunda biteceğin
den deniz devlet1eri, gecen sene
nin başmdanberi yeni bir anlaş
ma zemini aramaktadırlar. Geçen 
sene içinde yapılan temaslar, Ja
ponyanın Amerika ve İngiltere ile 
müsavat noktasında ısrar etmesi 
yüzünden müsbet bir netice ver
medi. Japonya İngiltere ve Ame
ı·ikanm beş nisbetlerine karşı üç 
nisbeti ile iktifa etmiyor. Bu ihti
lafı ortadan kaldırmak mümkün 
olmadığına ve ortadan kalkma
dıkça da Va İngton ve Londra 
mukavelelerinin tecdidi mevzuu
bahs olamıyacağına göre, nisbet
lerden başka noktalar üzerinde an-

Fenerbahçenin şehrimizdeki maçları hakkında 
• 
1 B.Sai Salahattinin söyle ikle 

İstanbul, 7 (A.A.) - Fenerbahçe 
takımı ile Ankaradan dönen kafile 
reisi B. Said Salahaddin orada oyna
nan maçlar haldnnda bir yazarımıza 
§U izahatı vermiıtir: 

"- ... Her ıeyden evel bizi davet 
eden kulüplere ve bütün Ankara apor
t'ulnrına derin teşekkürlerimizi sun
mak iııt~rim. Fenerbahçe her vnk~t 
gördüğü kardc§çe muamelenin §Ük
ran hislerini ödiyebilmck içindir ki, 
her sene Ankarad bir iki müsaba a 

yapmayı kendisine adeta bir vazife 
edinmi~tir. 

Maçlarımızın ikisini de kazandık. 

Fakat takımımız, ankaralıların bek
ledikleri her vakitki oyunlarını gös
teremedi. Bunun aebebleri üzcrüıde 

bir az durmak lazımdır. 
Biz Ankaraya zaif bir takım ile 

değil tam kadromuzla gitmek için 
elimizden geldiği kadar çalıştık. Fa
kat zabitlik imtihanını vermekte 
olan Şaban için müsaade almak imka· 
nı bile mevcud olmadığım gördük. Bir 
oyımcumuz da ilk maçı kaçırdıktan 

sonra takıma ikinci gün iltihak etti. 
Buna rağmen yalnız Şe.banm bulun
mamasından dolayı t11krmımızı zaif 
telakki etmek çok yanlış bir mütalaa 
olur. Şu halde nisbi muvaffakivetsiz
liğimizi başka sebeblere atfetmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bunlardan birincisi Ankara futbo
lunun terakki etmiş vaziyetidir. Biz 
kerşımızd!ı, belki biraz ağır fakat 
teknik iki takrm bulduk. Bunlarm bil
hassa nefes kabiliyetleri son dakika· 
ya kadar mücadelelerine müsaid bir 
derecede idi. 

Sonra, Fenerbahçe takımı yalnız 

tren seyahatinden değil, bütün futbol 
mevsimi zarfında yaptığı 20 ye yaklD 
sıkı maçtan yoı·gan bir haldedir. Mev· 
kiimizi kaybetmemek için sarfettiği

miz fazla gayret bizi birçok hırpala· 
mı§br. O kadar ki, şampiyonanm ikin
ci devresine devam edebilmek içüı ta· 
kmıda esaslı tadiller y pmak mecbu
riyetindeyiz. 

Gene bu cümleden olarak Ankara· 
nm lstanbula nazarım 900 metre ka· 
dar yük ek olması da ta mı biraz 
sanmıştır. Anform talamlarda pek 
kendini hisaettirmiyen bu hal bizde 
zannediyorum ki, duraklığm nmille
rind0n biri olmuştur. 

Bütün bunları söyled.ikten sonra 
Ankara takımlannm göaterdikleri çok 
güzel oyunları takdirle yadetmek mec

buriyetindeyim. Bunlar, öyle kolay 
lıolay altışar, sekizer gol yiyecek ta
kımlar değiJlerdir. Bizim iyi intiba br

rakmadığımn:ı söyliyenler dütünme
lidirler ki, fampiyon bile olsa, bir ta
kımdan beklenecek ~ey nihayet has
mmı yenmektir. 

İyi bir oyun da kendisini seven ve 
sevdiğini gösteren ba!ka kar§• bir takı
mın en tabii vazifelerinden biri ise de 

demirden bir makine olmıyao, ve etten 
ve kemikten teşekkül eden her takmııa, 

bilhassa bu kadar yıpratıcı bir mesai 
devresinden sonra, yorgunlak ve gev • 
şeklik alameti göstermeli de gayri tabii 
bir hal addedilmemek icabedez. 

Şimdi, münasib bir zamıında, Genç. 
ler Birliğini 1 stanbulda kabul etmek ia.. 
teriz. O vakit daha iyi bir formda ola -
rak daha iyi bir oyun gösterebileceği -
mizi ümid ederim ... 

programına karşı Mustafa Kemal'in progra
mına veriyordu. 

laşmak mümkün olup olmadıgını 
araştırmak üzere dört ay eve! Lon
drada görüşmeler ba!lamqtı. Dört 
ay süren uzun ve üzücü müzake
relerden sonra nihayet Vaşington· 
daki beş deniz devleti yerine, üç 
deniz devleti arasında yeni bir an· 
)aşma yapıldığı bildirilmektedir. 
Bu yeni anlaşma 1937 senesinin 
başından sonra Vaşington ve Lon
dra deniz mukavelelerinin yerine 
kaim olacaktır. 

Yeni Londra mukavelesini Ja
ponya imzalamamıştır. Çünkü mü
savat tanınmayınca, Japonya kon
feranstan resmen çekilmiş ve bun
dan sonra japon murahhasları mü-
2'akereleri müşahid sıfatiyle takib 
etmişlerdir. ltalyaya gelince: Ger· 
çi ltalyn murahhasları müzakere
Jere iştirak etmişler ve mukave
lenin teknik teferrüatının hazır
lanmasına da yardım etmişlerdir. 
Fakat Habeşistan harbı dolayısiy
le İtalya hakkında tatbik edilmek
te olan zecri tedbirler kaldırıl
madıkça, l .alya, milletlerarası sa
hasında zecri tedbirleri tatbik e
den devletlerle t~riki mesai et
memek siyasetini takib ettiği için 
şimdilik mukaveleyi imzalama
mıştır. Şunu söyliyelim ki ltalya 
bu hareketiyle yeni ve Japonya ile 
Almanyanın takib ettikleri yoldan 
ayrı bir diplomasi usulü ihdas et
miş oluyor. İtalya Japonya ve Al
manyanm yaptığı gibi, milletler 
cemiyetinden çekilmiyor. Avrupa 
konferanslarına iştirak ediyor. 
Fakat zecri tedbirler kalkmadık
ça kendisinin de verilen kararla
rın tatbiki icin parmak kaldırrnı
yacağım bildiriyor. 

Bunun içindir ki, yeni Londra 
mukavelesi İngiltere, Amerika ve 
Fransa arasında olmak üzere şim
dilik üç taraflı kalmıştır. Japonya
nın Amerika ve İngiltere ile müsa
vat noktasında ısrar etmesi, tonaj 
nisbetleri üzerinde, yani kemiyet 
noktasında her türlü anlaşmak im
kanını ortadan kaldırdığı için 
Londra mukavelesi ancak gemile
rin hacimlerini tayin noktasına in
hisar etmiş, yani üç devlet keyfi
yet üzerinde anlaşmışlardır. Key
fiyet noktası, yani gemilerin hac
mi meselesi üzerindeki müzakere
lerde lngiltere Vaşingtondaki hac
mi indirmeği teklif emtiş ise de 
Amerika murahhası Mr. Da vis O!l 

altı pusluk top taşıyan otuz beş bin 
ton gemi üzerinde ısrar ettiğinden 
bu hacim kabul edilmiştir. Kruva
zörlerin hacmi de Londrada oldu
ğu gibi, on bin ve sekiz bin ton ü
zerinde tespit edilmi~tir. Bu nolC
talarda Vaşington ve 1930 Londra 
muahedeleriyle 1936 Londra mu
ahedesi biribirine benizyor. Yal
nız büyük gemilerin ömrü hakkın
daki hüküm değişmiştir. Eski mu
kavelede büyük gemilerin ömrü 
yirmi sene olarak kabul edilmişti. 
Yeni mukavelede bu, yirmi altı se-1 
neye çıkarılmıstır. Yani yirmi altı 
sene evel yapılmış bir gemi çürüğe 
çıkarılacağından onun yerine ye-

1936 [ondra deniz mukavele
sini deniz .silahlarını tahdid eden 
eski iki mukavele ile mukayese ~ 
decek olursak aradaki ehemiyetli 
farklar sövle hüliisa edilebilir: 

1 - Eski deniz anla maları 
Japonya ve balya da dahil ol
mak üzere be taraflı icl3. Yeni de
niz anlaşması İnP-.ltere, Fran.:a ve 
Amerika arasındadır. 

2- Eski deniz m kavelelerİn· 
de yalnız gemilerin hacmi d~ğilt 
her devletin s bip o caeı tonaj 
nisbeti tavin edilmi§ti. Londra mu .. 
kavelesinde yalnız gem"lerin hac
mi tahd:d edilmistir. Her devlet 
bu gemilerden isted· iti kadar yap• 
hrmakta, serbest kalıyor. 

Londra deniz anlaşması, ta
mam bir anlaşma sayılamaz. Fran
sa, İngiltere ve Amerika, hacimle
ri, otuz be~ bin tonu geçen harl> 
gemileri yaptırmamayı teahhüd 
ediyorlar. Fakat bu sınıf gemiler· 
den istedikleri kadar yaptırabilir• 
ler. Japonya ve İtalya ise, hiç bir 
kayıd altına girmiyorlar. Vaziyet 
böyle olmakla beraber, Amerika 
ve lngiltere arasında hacim üze
rinde bir anla$maya vanlmasa da 
herhalde müsbet bir neticedir. 
Çünkü deniz insaatının harbdıın e.; 

velki tarihi göstermistir ki ha• 
cim üezrinde rekabet de çok ehe-· 
miyetli bir mesele halini alır. 1905 
senesinde yapılan ilk d"etnot zırh". 
lısmın hacmi on sekiz bin tondan 
aşağı idi. Bes altı sene içinde bu 
zırhlı sınıfı iki misli büyüdü. Ve 
V ~ington konferansı toplandığı 
sıralarda her biri on iki milyon İn· 
giliz lirasına mal olan ve on sekiz 
pusl,,k top taşıyan kırk sel · z bin 

c i e g ·ıer en se-
diliyordu. Bu yol Ü7enndeki rcka· 
bete n"hayet veren Va ington mu· 
ahedesidir. Binaenaleyh hiç ol· 
ma.zsa bugünün en büyük deniz 
devletleri olan İngiltere ve Ame
rika arasmda bu rekabet gayesi .. 
nin kapanması faydasız sayıla

maz. Almanya geçen sene lngilte• 
re ile bir deniz anlaşması yaptı .. 
ğından bir rekabete giri~mez. f. 
talyanın da Habeşistan davasın
dan sonra yeni mukavele ,artları· 
m kabul edeceği bekleniyor. Bina· 
enaleyb en büyük tehlike hiç bir 
kciyıd ile bağlı olmak istemiyen 
Japonya tarafından gelmektedir. 
Fakat aleyhine bir İngiliz ameri
ka siyasi anla~ması yapılır diye 
Japonya da hu yolda İngiltere ve 
Amerika ile rekabete girişmekten 
çekinecektir. Mukavele ile bağlan
maya razı olmamak ba~ka, baelı 
olmamanın temin ettiği bütün ser· 
bestiden - bilhassa bu derece na· 
zik bir meselede - istifade etme~r. 
kalkışmak başkadır. 

kapitülasyonların yabancılara verilmiş olan 
imtiya.zlann, yabancı kontrolun ve her tür ... 
lü haksız bağların kaldırılmasını istiyordu. 

Ycucrn: Nurberl von BISCHOFF 
Türkçeye çcı11rcn: Burhan BELGE 

Padişah için bu, fikrini ve durumunu de
ğiştirmeğe elverişli bir fırsattı. Çünkü o za
mana kadar ki ütopik görüşü yüzünden an
cak tezellüllere ve inkisarıhayale uğramış
tı. Ve yaptığı tekliflere, grab devletleri, ce
vab vermek tenezzülünde bile bulunmamış
lardı. 

cbktan sonra garb devletlerinin karşısına 
büsbütün değişmiş olarak çıkıyor ve o sıra
larda daha tesirini kaybetmemiş olan Wil· 
son maddelerine dayanarak, iç ve dış poli ti
kası bakımından kendi haklarını kendisi tes
bit ediyor ve karşısındaki devletlere şartlar 
koşuyordu. 

İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi, mu
zaffer devletlerinin parlamentolarına bu 
noktalan bildiriyor ve bunların kabulünü,

1 
harbtan muzaffer çıkmış olan demokrasi 
prensipi ve demokratik vicdan ile demokra· 
tik adalet namına talcb ediyordu. : 

Bunu farzettirecek birçok sebebler ol
makla beraber, dışarıya doğru olan o sıralar
daki hareketlerinde böyle bir fikri doğura
cak ve padişah ile millet arasındaki uçuru
mu genişletecek hareketlerden dikkatle sa
kınmıştır. Çünkü böyle bir hal, milli kurtu
Juc; hareketinin saflarında ve vicdanlarında 
te 'lilteli ayrılıklara yol açabilirdi. 

Mustafa Kemal, beklemseini bilen adam
dır. Bu, ondaki kuvvetlerin en büyüğü ve 
en el 0 ~erli sidir. Bin3enaleyh, o zamana ka
d r ·i vaziyetini bozmamağa karar vermiş
tir. B ı vaziyet is~, yeni seçim dolayısiyle 
Jrnv\ -tlenmiş bulunuyordu. Çünkü yeni se
çi 1Ie, millet, tıpkı Erzurum ve Sıvas kcn
gı 1 _rinde olduğu gibi, reyını, padişahın 

Fakat padişah9 o zamana kadar ki hata
larını takdir etmek zekasını ve cesaretini 
göstererek, bütün bir milleti kavrayıp sü
rüklemiş ve millet meclisine yeni bir ruh 
ve celadet aşılamış olan milli fikre uymakla 
hem kendisini hem de hanedanını kurtar
mak fırsatından istifade etmesini bilmedi. 

Türk milletinin kendi vekillerinin ağzın
dan 1920 senesinin 28 ikincikanunda neşret
tiği "Milli Misak" ve bununla bütün cihana 
ilan ettiği kararlarda hakikaten büyük bir 
cüret ve yolgöstericilik vardı. Daha altı ay 
evel, tam bir teslimiyet içinde muzaffer dev
letlerin imha kararlarına boyun eğen bu 
millet, Mustafa Kemal'in fikirleriyle aşılan-

Mütarekeye kadar düşman ayağı değme
miş olan yani Türklerle meskiln olan toprak
lar için hürriyet, istiklal ve bölünmezlik isti
yordu. Arablarla meskiln olan yerler icin ise 
arabların fikrinin alınmasını teklif edf yordu 
~ bu, o zamanki şartlar göz önünde bulun
durulur ise, oralardan vaz geçiyor demekti. 

Boğazlar'dan serbest geçiş hakkı kabul 
ediliyor fakat 1stanbul'un askeri emniyeti 
şart koşuluyordu. 

Türkiye' deki azlıklar la, Türk sınırları
nın dışında kalan Türk azlıkları için, o sıra
larda Avrupa braış muahedelerinde kabul 
edilen azlıklar prensipinin tatbiki istenili
yordu. 

Türk milleti, içerdeki milli kültür dava
sını başarmak için kayıtsız şartsız istiklal, 

Türkiyeyi parçalamak ve ortadan kaldır• 
malt hesablariylc meşgul olan Avrupalı di~ 
lomatlarca9 hele Almanya, Avusturya, Ma• 
caristan ve Bulgaristan gibi memleketler 
ses çıkarmaz ve her emre boyun eğerken bu 
tarzda teklifler yapılması bunları yapanla• 
rın çıldırdıklarına delalet edebilirdi. Fa ·at 
bu sese iyice kulak verenlerin anlamaları la
zımdı ki, bu teklifleri yapan, o zamana kadar 
görülmemiş yepyeni bir kuvvetti ve eğer bu· 
na karşı acele ve hoyratça harekete geı:il·j 
miyecek olursa. bu kuvw~ti 1 TM~:ıs1 rnk teh-; 
tikeli bir genişliğe ve derinli~e airl 0 bilirdi.1 

(Sonu var) 
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DONYA Ul\JIUMI VAZiYETiNi ANLATAN HADiSELER 

Fransız suh plilnı-- İngiliz kabinesinin atlattığı 
fırtına -- Bugün toplanacak olan on üçler 

~on1itesi ve Negüsün söylediklerj 
Ce ıev ·ede 

ı lan.ı ın 

fraıı~ız 

}lratik 
ol a ıgı 

• 
'-' ıı"'atı var 

( Bagı 1. inci sayfada) 
gunu başlıyacağını bildiren haberleri 
ya!anlamaktadırlar. Bu mahfiller, görüş
me tarihinin intihabında fayda olmadığı

nı çünkü müzakeratın paskalya yortula -
rı münasebetiyle yarıda kalacağını söy
lemektedirler. 

İyi bir kaynaktan haber verildiğine 
göre, Paris hükümeti kabul ettiği takdir
de görüşmelere b;ı ayın on beşine doğru 
başlanacaktır • 

B. Von Rihbentrop döniiyor 
Londra, 7 (A.A.) -B. Von Ri!Jben • 

trop'un perşembe günü Berlin'e hareket 
edeceği haber verilmektedir. 

Y alan1anau bir haber 
Londra, 7 (A.A.) - Siyasi mahfiller, 

bir alman taarruzu vukuunda Almanya· 
llln bombardımana tutulmasına dair bir 
Plan Üzerinde büyük Britanya, Fransa 
\Te Belçikanın anlaştıklarını bildiren ga· 
zete haberlerini kati surette tekzibet· 
tnektedirler •• 

Bu mahfiller bu gibi yanlış haberlerin 
neşrini büyük bir teessüfle karşılamak • 
tadırlar. 

BB. Eden ve Flanden Cenevreye 
gidiyorlar 

Paris, 7 (A.A.) - B. Flanden B. 
Eden ile birlikte bu akşam Cenevreye 
gidecektir, 

Paris, 7 (A.A.) - Sabah gazeteleri 
de, fransız muhtırasının muhteviyatı hak
kında akşam gazetelerinin verdiği. hava
dislerin aynını neşretmektedirler. Bilhas
sa belirtilen noktalar şunlardır: 

Milletler!lrası hukukun şerefinin kur 
tarılması, Ren bölgesinde istihkam ya • 
Pı1ınasının reddi ve Avrupada kurulacak 
güvenlik sistemine So~·et Rusyanın da 
ithali. 

Pöti Pariziyen gazetesinin fikrine 
&Öre, birçok memleketler, milletler 
cemiyeti emrine askeri kıtalar vermeli· 
dirler. Bu askerler, tehlike takdirinde, 
bir nevi ısulh polisi vazifesini görecek. 
lir. Bu tarzda bir rnilltlerarası müdafaa 
teşkilatı, silahlanma yanşının önüne ge
çebilecektir. Bu suretle fransız planı, va. 
ziyete bir sureti haJ bulunmak için bazı 
Yollar açmaktadır. 

Pöti Jurnal diyor ki: 
"Kabine tarafr.ıdan tasvib edilen 

lnuhtıra daha tamamen kati değildir. 
Çünkü daha bazı görüşmeler bitirilme • 
iniştir." 

Övr gazetesi, lngiltere ve Belçika -
nın Lckarno andlaşmasındaki teahhüd
lerini tutmadıkları ve zecri tedbirler 
'1e Yahud bir seferberlik gibi teahhüdler 
altına girmek istemedikleri takdirde, 
Fransa'nın yalnız başına hareket edip 
~deıniyeceği meselesiyle uğraşmakta • 
dır. Bu gazete bu hususta diyor ki: 

" B;rkaç gündenberi Paris'te ekono
nıik ve finansa) tedbirler üzerinde gö • 
rüşmeler olmuş ve bunların, yalnız Fran
ıa tarafından tatbiki takdirinde dahi, 
~ok verimli olacaMarı neticesine vanl -
hııştır,,, 

Cenevre, 7 ( A.A.) - Royter ajan -
ıı nıuhabiri bildiriyor: Fransız plam 
•rıdlusal gÖrÜ§ten ve milletler cemiye • 
ti balonundan tavsiyeye değer olmakla 
beraber, kabulü için zamanın uygun ol
rnad~ğı hissi vardn·. Milletler cemİyeti
llİn kuvvetli bir azası daha zaif diğer 
bir çok aza ile harbettiği ve kuvvetli 
diğer bir devlet imzasını inkar etmiı 
bulunduğu şu sırada, devletlerin, der • 
bat bir harba sebeb olabilecek teahhüd
~re &innelerini beklemek güçtür. Teh
likeler, milJctler cemiyetinin, b1:. nevi 
hir pla.ı l.rkk·nda sükunetlj ve afaki bir 
Eik· .. ediııemiyecelderi kadar hak:ki ve 
Ynl n:I:r . 

Bu:ıdan dolayı, milletler cemiyeti 
rna' ili ri, fransız pl:.nının kz.bulü, uzun 
ve :zor b:r mesele o.acağını zannetmek · 
terl" ' r. 

N egiis diyor ki : 
"TOPR \KLARIMIZDA TEK 

BiR lTALYAN K \Ll\IAYINCA
y A K \DAR DÖVÜSECE(;tz. 
HARR n \HA BiTMEMİŞTiR.'' 

(Başı 1. inci sayfada) 

tedbirler tatbiki için milletler cemi
yetinin durmadan geri kalışlarına şa
şırmış lmlunuyoruz. Milletler cemiye
t inin kar rşmasından önce cesur asker

le ·i,ıizi yenmek ümidiyle düşman bu 
geri lı.nlsştan faydalanmakta ve bütün 
medeni milletler tarafından menedil
miş olan en barbar ve en korkunç u
sullere baf vurmaktadır. Harrar gibi 
açık şehirler b~-ubardıman edilmiştir. 

Yalnız askerlerimiz, değil, aynı za• 
manda cephelerden uzak yaşayan ba· 
rışçıl sivil halk, İtalyanın bu gibi u
sullere ba§ vurmıyacağma dair aldı
ğı bütün teahhütlere rağmen zehirli 

gazlarla acıklı surette öldürülmekte
dir. lta]yanJarm büyÜk üstünlüğünü 

ve kullanılan bu usullere ve yapılan 
zulme rağmen askerlerimizin ve mil
letimin maneviyab mükemmeldir. Bu
nun tesirini bildiren İtalyan haber
leri, görüşmeler sırasında milletler 
cemiyeti azalan Üzerinde tesir yap
mak için ortaya çıkanlını§ yalan ha
vadislerdir. Biz şuna hala kati suret
te inanıyoruz ki milletler cemiyeti 
kollektif güvenliğin kıymetsiz bir ke
lime olarak kalmasına müsaade et· 

miyecektir ve milletler cemiyeti sa

va~nnızın haklılığını dikkate alarak 
verimli zecri tedbirler tatbik edecek 

ve sadık azalar lehine kollektif gü
venlik prensipinin harekete geçmesi
ni İstiyecektir.,, 

Ru sefer, İtalya protesto etti 
Cenevre, 7 (A.A.) - İtalya dış 

bakanlık müsteşarı Milletler cemiyeti 

genel se~reterliğine bir telgraf gön

dererek Maiceu yakınında yapılan 

son harbta habeşlerin bir İtalyan sey

yar hastanesini topçu ile bombardı

man ebnelerini protesto etmiş ve bu

nun Cenevre anlaşmasını bozar mahi

yette olduğunu ehemiyetle. kaydeyle
miştir. 

Çana'nın işgali ve Mısır gazeteleri 
Kahire, 7 (A.A.) - lstefani ajan

sı muhabirinden: Mısır hasmı, Çana 

gölünün İtalyanlar tarafından İ§gali 

neticeleri hakkmda bazı ingiliz gaze
teleriyle münakaşaya devam etmek
tedir. 

Elbelağ gazetesi, İngilizlerin tela
şını. bugünkü İngiliz - mısır görüş

melerine tesir yapmak ve mısır dele
geJerini Mısırın İngiliz İşgali altında 
bulunması lüzumuna kandırmak mak
sadma vermektedirler. 

Alman 
heyeti 

• 
tıcaret 

geldi 
( Ba§ı 1. inci aaylada) 

bakanlığında ilk toplantı yapılmı§lır. 
Toplantıya başlanırken Türkiye 

murahhas heyeti batkanı dit itleri 

bakanlığı Genel sekreteri B. Numan 

lüfat Menemencioğlu ile alman mu

rahhas heyeti başkam ve Ankara bü
yük elçisi B. Keller karşılıklı olarak 

yanındaki murahhasları tanıbnı§lar 

ve iki taraf ticaret münasebatmm 

gelişme ve kuvvetlenmesini istihdaf 

ebnekte olan görütmelere bqlanma. 

aından dolayı duydukları memnuni

yeti izhar eylemişlerdir. 

Buudan sonra görüşmeler mevzuu

nu teşkil edecek olan meseleler üze

rinde umumi bir görüş teati&inde bu
lunulmuş ve celseye son verilmiştir. 

Avam l{ama as nda 
lıill{ümetin dış 

siyaseti tenl{id e ildi 
(Başı 1. inci sas-lada) 

Bu müdahaleden sonra, B. Eden, 
beklenmiyen bir nutuk söylemiştir. 
Çünkü hükümet adına göı·üşmeleri yal
nız B. Nevil Çemberleyn'in halasa et
mesi lazımdı. 

Görüşmelerin açık vasfı, italyan ha
beş meselesinin sene başında hüküm 
süa·en havadan başka bir hava içinde, 
tckı·ar birdenbire birinci planda yer al
mış olmasıdır. 

Habeşistan' dan gelen son haberler 
celseyi son derece gürültülü bir hale 
getirmiştir, çünkü hükümete m:ıhalif 
olanlar, bu meselede hükümetin zecri 
tedbirler bahsindeki çok büyük çekin -
genliğin tesiri mevcud olduğu fikrinde. 
dirler. Esasen hükümet taraftarları, Sir 
Samuel Hor'un çekilmesinden beri ço • 
ğunlukta mevcud şüphenin artmakta 
olduğunu hissediyorlardı. 

ingilterenin 
vazifeleri 

Londra, 7 (A.A.) _ Dün Avam 
kamarasmda Osten Çemberleyn de -
miştir ki: 

'' - Habeş harbından ve milletler 
cemiyetinin bu harb karşısındaki hare· 
kelinden çıkan dersler şunu isbat et -
mektedir ki, eğer kollektif güvenliği bir 
hakikat haline getirmek isliyor isek 
lngiltere'de ve diğer memleketlerde bir 
çok kararlar alınmalıdır. Öyle sanıyo • 
rum ki, milletler cemiyeti sistemini ge. 

nişletebilirseniz, bu dünya için harba 
karşı en mükemmel garanti olacaktır.'' 

Sir Osten Çemberleyn alr.:ıan teklif
leri hakkında da demiştir ki: 

" - Bizler fngiltere'de, Almanya 
ile görüşmelere girişilmesini . istiyoruz. 
Bana kalırsa, hatta bunu biraz da fazla 
surette istiyoruz. Eğer yeni bir andlaş
ma yapılacak ise bunun şartlarını gayet 
açık surette bilmek arzus:ıntlayız. And. 
)aşmanın tatbiki için ne gibi garantiler 
mevcud olduğunu ve bir andlaşma ha. 
zırsa ne gibi zecri tedbirlerin kullanıla
bileceğini yalanlarda gördük. Ben, al _ 

man tekliflerinin mahiyeti karşısında 
biraz hayretteyim, en evvel bilmek iste. 
diğimz şeylerden birisi, aç.k surette al
manyamn, manda altındaki toprak:ar 
bahsindeki müsavattan kendisine geri 
verilmesi lazım gelen sömürgeler işn • 
den ne mana kasteylediğidir. " 

Diğer taraftan Osten Çemberleyn, 
yalnız iki taraflı saldırışmama paktla. 
nnın, herhangi bakımdan, h.iç bir garan
ti arzetmediğini de bililirmiştir. 

Bundan sonra hüküınet adına en 
son olarak söz alan B. Nevi! Çember • 
leyn sömürgelerle manda a1ttndaki ara. 
zi arasmdaki farkı iyice tebarüz ettir • 
dikten sonra demiştir ki: 

" _ Benim bildiğime göre, hiç kim
ıe hiç bir zaman Büyük Britanya İmpa
ratorluğunun herhangi bir sömürgesini 
terketmeıi talebinde bulunnuunııtır. 
Eğer böyle bir talep yapılmış olsa dahi, 
bugün, tetkik edilmek üzere bu talep ka
bul edilemez." 

Manda albndaki toprak hakkında da 
B. Nevil Çeınberleyn şunları söylemiş • 

tir: 
" - Beııiın anladığıma göre, b~ 

mandalar verildiği zaman, bunların va
ziyetlerinde herhangi bir gün bir eleği • 
şikliğin yaprlabileceği diiJünülnıemiştir. 
Bir toprağın mandasının başkasına ve • 
rilmesi için en aşağı mandayı halen 
haiz bulunan devletin muvafakati. man
dayı alacak devletin m:;ıvafakati ve ni
hayet milletler cemiyeti konseyinin mu
vafakati lazımdır. Bu hususta lngilte • 
re hükümetinin görüşü ise başka bir İn· 
giliz bakanı tarafından bildirilmiştir. 
Bu bakan verdiği bir cevabta demiştir 
ki: "İngiltere hükümeti, Büyük Britan
ya sömürgelerinden herhangi birisinin 
ve yahud İngiliz mandası albndaki her. 

Kücük antantın _, müsterek ... 

protestosu }(arsısın a -· 
Avusturya bu 

etmek 
nı.eseleyi ıirıünakaş~ 

istemiyor 

B. Şuşnig, Romada Meçhul aıker anıtını ~iyarel edeTlıen 

Viyana, 7 (A.A.) - Avustur- tiyle, gene Milletler Cemiyeti aza.' 
yada mecburi askerliğin iadesine sın dan A vusturyanın, Milletler C~ 
karşı küçük antant devletlerinin miyeti konseyinin 17-4-1935 tarill .. 
müşterek protestolarında, Millet- li kararı ile ayın şartlar altında 
ler Cemiyetinin, 17 nisan 1935 ta- mahkum ettiği bir yola girmeği 
rihinde Almanya Versay, andlaş- doğru bulmuş olduğundan dola• 
masının askeri hükümlerini fes- yı da derin surette teessüf eder. 
hettiği zaman, bu kabil tek taraf- Romanya hükümeti, A vusturyanın 
lı hareketleri kötüleştiğini hatır- milletler arası teahhüdleri çiğne.. 
!atmaktadır. mek olan bu tek taraflı hareketiy .. 

Protesto, küçük antant devlet- le, kendisine bir hak yaratmış ol .. 
lerinin kendi menfaatlerini koru- duğunu hiç bir zaman kabul ede.. 
mak için her türlü tedbir almak mez. Bunun içindir ki, Romanya 
hakkını muhafaza eyledıklerini hükümeti, kendi menfaatlerinin 
anlatmakla bitmektedir. müdafaası için alınacak tedbirler ' 

Avusturya başvekilliği, Avus- bahsinde, bilhassa karar vermek: 
turya hükümetinin bu protestoyu hakkını muhafaza eyler,,. \ 
münakaşa etmek niyetinde olma-
dığını bildiren bir beyanname neş
retmiştir. Bunda deniyor ki: 

"Yeni askeri kanun uzun uza
dıya düşünüldükten sonra neşre
dilmiştir. Bu kanun Avusturya 
milletinin hayati ihtiyaçlarından 
ve Avusturyamn varlığını koru
mak için çağrılmıjtır.,, 

Romanyanın protestosu 
Bükreş, 7 (A.A.) - Dün kü

çük antant devletleri elçileri tara
f mdan Viyanada Avusturya hükü
metine verilen aynı mealdeki pro
testo notasının metni şudur. 

l nisanda federal konsey, Sen
Jermen andlaşmasının beşinci fas
lının Avusturya için tesbit ettiği 
askeri veziyeti değiştiren bir ka
nun çıkarmışhr. Sen. Jermen and
laşmasınm bu kısmının tek taraflı 
olarak kaldırılması tarzında olan 
değiştirmeler andlaşmanın askeri 
maddelerinin tam bir bozulumu 
demektir. Bu vaziyette, Romanya 
hükümeti, kendisini hu kanunun 
çıkarılmasına karşı şiddetle pro
testo etmek mecburiyetinde gör
mektedir. Diğer taraftan Roman
ya, Milletler Cemiyeti azası sıfa-

hangi bir toprağm ha§ka bir devlete 
verilmesini görüşmemi§ bulunmasıdır.,, 

Bu meselenin gelecekte a1acafı vazi. 
yet hakkında da şunu söyliyebilirim: 
Vakıa her hangi bir gelecek İngiliz hü
kümetini tak7it etmek istemem. Fakat 
herhangi bir hükümetin, kendi manda -
ıı alhndaki toprağm başkalarına veril • 
mesi meselesini batta münakaşa edebi. 
leceğine daih kani olamam. 

Manda altındaki arazide oturan aha
liye karıı vazifelerimiz vardır. Bunları 
kabul etınİ§ bulunuyoruz.. Boı arazilede 
oturan halkın her tabakasının Te her 

kısmının bütün menfaatlerinin tam ıu _ 
rette muhafaza edileceğine bütün ma -
nasiyle inanmadığımız takdirde, hatta 
hepimizin arzu ettiğimiz umumi ve sulh. 
çu bir sureti halle varmak için dahi, bu 
vazifelerimizi terketmeyi ve bu araziyi 
başkalarına vermeği düşünmemekte -
yiz.'' 

Bu görüşmeler sonunda, hükümet, 
145 reye karşı 361 rey ile Avam kama.. 
rasından itimat reyi almı§tır. 

[{ısa Meınlel~et 

Haberleri 
Sinop tütün piyasası 

hararetli geçiyor. 
Geçen hafta açılan Sinop tütüli ) 

piyasası çok hararetli geçmektedir,1 

iyi cins tütünlerin kilosu 100 ku .. 
ruştan 143 ve 169 kuruş arasınd~ 
sa tılma:ktadır. 

Konyada ekmek liatları 
Su değirmenleri unundan yapı.c 

lan halk ekmeğinin kilosu, beledi .. 
ye meclisi karariyle 6.5 kul'\lftaıl 
6 kuruşa indirilmiştir. 

Seyyar köy kütüpaneleri 
Balıkesir halkevi kütüpane ve 

neşriyat şubesi tarafından bir aey .. 
yar kütüpane kurulmu~tur. Bıc 
kütüpane ilk olarak Karaman kö
yüne gönderilmiştir. Bir müddet i 
bu köyde kalacak olan kütüpane
deki kitablarm hemen hepsi, hay .. 
van yetiştirmeğe, meyvacılığa, 
bağcılığa aiddir. Kütüpane Kara .. 
man' dan gelince aırasiyle diğer 
köylere de gönderilecektir. 

.Adanacla yeni bir kaynak 
bulundu 

Adana belediye hududu içindQ 
Kurttepe yolu üzerinde bir tesa .. 
düfle çok iyi ve bol suyu olan birJ 
kaynak bulunmuştur. Yapılan tal}. 
lil neticesinde salabet derecesinin 
3 olduğu anlatılmıştır. Bu ıu, şe
hir içinde damacanası yüz kuru • 
f& satılan amanoa sulannm yerini 
tutacaktır. 

İzmir. he1ediye~i otobüs işletecell 
İzmir belediye reisi, belediyo 

meclisine, nisan toplantısında, 
otobüslerin varidatı kartılık tu• 
tulmak suretiyle otobüs alınması 
ve işletilmesi için bir teklifte bu • 
lunacaktır. 

ÖLUr.I 
Uzun yıllar (Isparta) p,-.3.2e • e~ini 

muhitine ve yu::-:la çok fa.,., • 11 Hr e
k.ilde crilaran B. Me~ ::ıed . "j T l• 

cünün Ispartada hir ame iy trn n• 
ra öldüğünü öğren.:ik. A;:e ... M<İ.ı acrla• 
rını paylaşınz. 
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Adapazarı rvıuvakkat kabülle mem
leketimize girecek 

zeytinyağları 
Türk Ticaret Hankası 

Zecri tedbirler dolayısiyle ihtiyaç
larını ltalyadan temin edemiyen mem
leketlerin bu huııusta ülkemize vaki 
olan taleplerini karşılayabilmek ve bu 
piyaaalarda zeytin yağı mahsulatımı
zı tanıtabilmek için memleketimizde 
mevcud zeytinyağı fabrikalarında tas
fiye edildikten sonra tekrar ihraç e
dilmek Üzere dışardan getirilecek o
lan uPulpe d'olive" ile ham zeytin ya· 
imm muvakkat kabul suretile mem
lekete ithaline izin verilecektir. 

31 Birinci Kanun 1935 Bilan~osu 

\ktif Türk Lirası Kr. Pasif Türk lirası K. 

2.200.000 00 

10.321 56 
116.605 47 

1.611.457 55 

Kasa 

1.006.600 00 
6.190 47 

Sermaye 
Muhabir Bankalar 
Mevduat 

Evrakı nakdiye 
Ufaklık 

Bankalar 421.059 53 l.433.850 00 Alacaklı Cari Hesaplar 
Tasarruf Tevdiatı 

Baytar direktörleri 
arasında 

İzmir baytar direktörü B. Adil ve 
Ankara baytar direktörü B. Kemal 
birer derece terfi etmiılerdir. Kocae· 
li baytar direktörü B. Ziya bir derece 
terfile Bursaya nakledilmiştir. inallı 
aysır deposu direktörü B. Mehmed 
Giray Tekirdağ baytar direktörlüğü
ne, Ege mıntakası eski zeotekni mü
fettiıi 8. Mitat inallı Aygır deposu 
direktörlüğüne, Kars baytar direktö
rü 8. Kemal üçüncü umumi müfettiş
lik ziraat müıavir muavinliğine ta

yin edilmişlerdir. 
5 

FRANSIZCA 
iNGiLiZCE 
ALMANCA 

VE 
iTALYANCA 

YAL iZ 

B 
1 

Ticari Senetler Cüzdanı 
Vadesine üç ay kalan A 

,, ., ,, ,, B 
Vadesine üç aydan fazla kalan A 

,. ,, " ,, ,, 
Tediyesi teehhür edenler ,, 

,, ,, ,, 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı 

Borsada Kote olanlar 
,, ,, olmryanlar 

Avanslar 
Emtia ve vesaik karşılığr 

,, " .. , 
Ticari senetler karşılığr 

,, " " 
Emlak karsılığr 
Sair mütenevvi teminat üzeri
ne avanslar 

,. ,. ,. 
Borçlu Hesabı Cariler 
Açık kredi 

" " Kefalet karşılığı krediler 
.. ,, 

" 
Sair Muhtelif Borçlular 

_Gayrimenkuller 
Banka binaları 
Sair binalar 

Menkuller 
Tesisat 
İc;toklar 
Kasalar 
Makinalar 
Mefruşat 

Kefaletten dolayı Borçlular_ 

Muvakkat Hesaplar 

B 
A 
B 

A 
B 
A 
B 
A 

A 
B 

A 
B 
A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

Fabrikalar ve Tir.ari Teşebbüaler 
Sabit sermaye 

89.015 34 
263.848 19 

8.109 47 
53.902 85 
542.554 60 

5.617 84 

34.051 60 
74.127 00 

5.316 13 
78.860 42 
12.787 14 

208 83 
368.766 19 

76.8i6 31 
104.497 79 

59.038 74 
16.944 07 

116.198 76 
5.017 65 

259.250 95 
26.019 14 

93.083 91 
185.801 85 

1 00 
27.129 61 
16.888 77 
15.746 09 
50.669 04 

329.188 35 
372.985 06 

755.602 66 
99.588 53 

222.000 00 

963.048 29 

108.178 60 

647.312 81 

197.199 22 

285.270 09 

278.885 76 

110.434 51 

702.173 41 

855.191 19 

Vadesiz 
Vadeli 

Bir aya kadar 
Bir aydan bir seneye kadar 
Bir seneden fazla 

Tediye Emirleri 
- Sair Muhtelif Alacaklılar 
Kefaletten dolayı Alacaklılar 
İtfa Tahsisatı 

603.905 26 

11 .064 05 
622.632 87 
182.117 47 

-Talep olun.;;mıı Temettüler ve Kuponlar 
Muvakkat Hesaplar 
Nazım Hesaplar 
Kar 

1935 Muamele devresınde tabak kuk eden kaı 

1.419.719 6S 

3.005 54 

252.820 30 
702.173 41 

7.840 2S 

49.06S 98 

177.512 07 
139.~10 60 

709 41 

Mütedavil sermaye 
fstirakler 

530.083 48 7 52.083 48 --- 89.000 00 
139.810 60 L Nazım Hesaplar 

Zarar 
128.606 86 -1934 senesinden müdevver 

1 
T 

Y ckün 6.691.044 82 Yekôn 6.691.044 82 

Kar ve Zarar Tal)losu 

z 
MEKTEBiNDE 

Borç Türk lirası K. 
Alacak a ... ı.ıc lirası ır.. 

SERi ve tYt 
BİR ŞEKİLDE 

ÖGRENEBiLiRSiNİZ 
Ankara - Ali Nazmi 

Apartmanı 
lıtanbul - 373 lıtiklal 

Caddesi · 
1-1332 

Masraflar 
Maaşlar ve Ücretler 
İdare Masrafları 
Vergi ve Harçlar 
Sair Masraflar 

Verilen Faizler 
:verilen Kumüsyonlar 
Muhtelif Zararlar -
Amortismanlar -
Kar -

174.245 2~ 

67.824 85 
14.099 96 

8.386 71 264.~#'5 

202.460 
869 

17.964 
7.840 

709 

Yekün 494.401 

Alınan Faiz ve Kumüayonlar 242.630 80 
- Banka Hizmetleri Mukabilinde 
Alınan Ücret ve Kumüayonlar 17.00S 40 

iştiraklerden Kar 159.755 ıs 
74 - 75.007 41 Muhtelif Karlar 
93 
76 
64 
28 

1 
41 

Yekı'.'ın 494.401 76 76 
.:. 

Çiçek Balosu davetiyeleri Türk Maarif Cemiyeti Meıkeziyle Banka gişelerinde, İstanbul eczanesinde ve İpekiş'te dağıtılmaktadır. 

TOPYEKUN HARB 
Ya~n: General Ludenclorl 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Tank askerlerimiz için önceleri bir deh
şet sayılmıyordu; tankı yok ediyorlardı. La
kin, manevi kuvveti ruhi ihtilal ve doğrudan 
aoğruya yük altına girmesi yüzünden azal
mağa başlayınca, vaziyet değişti; tank ciddi 
bir tehlike oldu ve önceleri imkanını bula
madığı muvaffakiyetler kazanmağa başladı. 

Yukarda piyade harbının misallerini ele 
aldım. Çünkü bu misaller, f ev kata.de beliğ 
şeyler ifade etmektedirler. 

Müdafaa ordusunun başka silahlarında 
da, asker, hayatını ileri sürerek düşmanı yok 
edecek surette vurmak ve yahud da, bu ga· 
yeye, fevkalade olarak yaptığı hizmetlerle 
varmak için, cenkleşirken, yahud düşman 

önünde mühim olan vazifesini yaparken, düş
manın silah tesiri dolayısiyle, kendi müsta
kil hareketine ve manevi kuvvetine dayan
maktadır. 

Düşmanın ateşi altında, çok defa karışık 
bir tarzda olan harb makinelerini kullanmak 
icin de, kuvvetli bir ruha sahip olmak 
Iazrmdır. 

Müthiş bir düşman ateşi altında, bir ma-
kineli tüfeğin bozuk"luğunu gidermek, yani 
büyük bir soğuk kanlılıkla onu yeniden kul
lanılabilir hale sokmak, yahud donanmalar, 
karşı karşıya muharebe ederlerken, zırhla· 
rr parçalayan güllelerin isabetleri arasında 

ve bu güllelerin neşrettikleri gazların tesiri 
altında yanan bir harb gemisinde, topu kul
lanmak için yapılacak her hareketi büyük bir 
heceriklikle başannak da, kolay bir iş de
ğ ildir. 

Topfekun harb ve böyle bir harbm dı
şında ölü mal:r.eme halini alan onun yardım
cı teknik araçları, muharibin karşısına. şim-

diye kadar hiç görülmemics ölcücle mutalehe
lerle dikilmektedir. Bu ht.tsus ne kadar teba
rüz ettirilse, gene azdır. 

Bu mutalebeler, yalnız talim ve terbiye
nin derinleştirilmesini değil, maneviyatı sağ
lamlaştırmak suretiyle, disiplinin derinlere 
kök salmasını şart kosmaktadır. 

''Harb hatıralarım" da, alay kumandam 
bulunduğum sıralarda, bu hususlara dair 
şunları yazıyorum : 

"Kıtaları cliaiplinle ııağlamlaştırarak, 

müııtakil ve meııuliyeti üz.erine almaktan 
:z.evk duyan aııker yetiştirmek, benim için 
bir gaye icli. Diııiplin, karakteri öldürme· 
meli, bilôkiıı kuvvetlendirmelidir. Disiplin, 
kendi şahıalarını düşünmeği unutarak, hep
sinin aynı niııbette, yalnız. bir hedefe doğru 
çalışmalarına saik olmalıdır. Bu hedef ise, 
:z.aferdir.,, 

Bu disiplin, muharipten, diismanı yok 
etmesi için, hayatının zarureti içinde, yani 
kendi canını kurtarmak isteğine karc;ı mü
cadelede, harb güdümünün, onun cenk kabi
liyetinden taleb etmek mecburiyetinde oldu · 

ğu birçok seyleri, diyebi lirim ki, "mekanık" 
bir surette başarabilecek ve bunu yaparken 
de, kencı:ni ölümden kurtaracak derecede 'a· 
aliyet ku !ı eti ve1 en bir talim ve terbiye ,5. 
temebecI;r. 

Birliği olan bir yığm içinde, muharip yı· 
ğm ile birlikte sürüklenir; o, yığındaki göz. 
lerin, adeta kendi üzerine çevrildiğini, yığın
lar arasında güven altında olduğunu, yıp m 
tarafından taşındığını hissetmektedir. Yığın 
ona, manevi destek olmaktadır. Muharip, yı
ğının ruh haleti icinde, onun bir uzvu olarak 
faaliyete gecmektedir. 

Halbuki, tek başına, yalnız kendine daya· 
nan ve bos bir har b meydanında vazifesi•1i 
yapmak zorunda olan hir muharibin, vazi
yeti bambaskadır. Bu muharibin desteği yok 
tur: yalnız kendini düşünmek duygusu u 
~memesi için, manevi kuvveti oln"'::ısı lazı n · 
dır. İste \ .. u bakımclan, ona disiplin yardım 
edecektir 

(Sonu vnr) 
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Kapalı zarf usulile eksil tıne ilam: 

UMER BAN 
ınumi l\f Ü<lürlüğünden: 

ı - Gemlikde insa edilerek sun'! ipek fabrikası ve 
müştemilatı binaıad toprak tes~i~e~i iskel~ ve sa.ire 
inşantı kapalı zarf usulile ve v<.hıdı fıat esas~le eksılt: 
meye çıkarrlmıstır. Tahmin edilen keşıf bedelı 
660,439,59 liradır. 

2 - Bu ise ait eksiltme e\ rakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Keşif ve vahidi fiat c~tveli . 
D) Fenni şartname ve ölçü usullen 
E) Hususi şartnameler 
F) Projeler 
1stiyenler bu evrakı 33,10 lira mukabilinde Sümer 

Bank Ankara şubesinden alaLil irler. 
3 - Eksiltme 20 nisan 1936 pazartesi günü saat 

,. 16 da Ankara Ziraat Banka<>ı binasında Sümer Bank t:f 
merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 30167,84 lira muvakkat teminat 
vermesi lanmdır. Bundan bı::ka eksiltmeye girecek-
ler ihale gününden 3 gün ev\ı eline kadar Banka ~ara
fından teşkil edilecek ehliyet komisyon~n~ .resmı ve· 

'k 'b ederek bu isi basarabileceklerını ısbat ede-
saı ı raz ~ · ı d 
cekler gerek mali ve gerek fe~1 cephe er en yapa-
cağı tetkikat neticesinde komıs~on~a bu ~ususa k~· 
naat hasıl olduğu takdirde kcndılerı~e ehlıyet vesı
kası verilecektir. Bu vesikaların teklıf mektuplarına 
leffedilmesi lazımdır. ~ .. 

5 _ Teklif mektupları yukarda yazıldıgı gun v: 
saatten bir saat evveline kadar Sümer :Sank ~mumı 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde venJ~cektır .. 

Posta ile gönderilecek mektupların ~ıhayet ıhale 
saatinden bir saat evveline kadar gelmış ve zarfın 

kanuni sekilde kapatılmış bulunması lazımdır. 
J 1-1224 
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Dahiliye Vekaletinden : 
Vilayetler evi arkasındaki 4773,670 metre mikabı miktarındakj 

toprak hafriyatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 13 nisan 936 pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır. 
Eksiltme Yenişehirdeki Dahiliye Vekaleti binasında toplaaacak 

e1ı:ıiltme komisyonunca yapılacaktır. 
Muhammen keşü bedeli 1909 l'ra 47 kuruştur. 
Muvakkat teminat 143 lira 50 kuruştur. 
Kati teminat 287 liradır. 
İstekliler bu ise ait Mali ve fenni sartnameleri ve kroki•ini gör

mek üzere DahiÜye Vekaleti vilayetler idaresi levazım bürosuna 
müracaat ederler. 

İsteklilerjn 13 nisan 936 pazartesi günii saat 15 te teminat mak
buzlarile birlikte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

(630) 1~1082 

Ank.ara Valili~nden : 
Şerefli Koçhisar İl<;esi Yozgat köyü okulu öğretmeni iken sıhhi 

vaziyeti dolayısiyle Kültür Bakanlığının emirleriyle Bala merkez 
okuluna atanan Hasan'm sarih adresi malilm olmadığından nakil 
ke~1fiyeti şimdiye kadar kendisine tebliğ edilmemiştir. .. 

Tebliğ mahieytinde olan işbu ilan tarihinden itibaren onbeş gun 
zarfında yeni ödevine dönmediği ve mazeretini tevsik etmedi~i 
takdirde istifa etmiş sayrlacağı ilan olunur. (723) 1-1262 

Ankara 
DeftPr«arlı~ından : 

Merkezi idaresi Ankarada iken 932 ıtenesinde İzmir şubelerine 
nakleden ve İzmirdeki alakasını ela 933 senesinde keserek İzmirden 
ayrrldığı anlaşılan Krist!ani ve Nilzen inşaat sirketinin 932 mar
tında Ankarada Kızıl bey şubesine verdiği beyanname şirketin 
Şimdiki kanuni ve ticari yerleri bilinemediği için müstenidi o'an 
defter ve vesikalarile tatbik ve tetkik edilememiştir. 

Bu ilan tarihinden itibaren 8 gün içinde defter ve ve<ıikalarmı 
Kızı? bey şubesine getirmesi aksi takdirde kanunun 43 üncü mad
desi hükmünün tatbik edileceği tebliğ yerine geçmek üzere Hukuk 
usulü muhake:r.eleri kanunu mucibince ilan olunur. (7~9) 1-1306 

'fürk Hava l\ur11n111 

B·iyiik Piyangosu 
~iındiye liadar hin h-'rce 

• • • 
zengın etm!ştır. 

6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyiik ikramiye :20.000( 
lıiradır 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15 000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle (50.000) 

liralık iki mi;l,.. af at vardır .. 

Umum 
l\iüdürlüğfuıden : 

1 - İnhisarlar İdaresinin İzmirdc Çaınaltı Tuzlasında yaptı.ra
cağı 26215 lira (60) kuruş keşif bedeJli ambar kapalr zarf usulıle 
eksi1tmeğe konmuştur. 

2 - Eksiltme 20 Nisan 936 pazartesi günü saat 11 de Kabataşda 
İnhisarlar binasında keşif komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1948 lira 17 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evci. İnhisarlar İnşaat Şu

besine gelerek diplomalı Mimar veya miihendıs olduklarını ve evel
ce demir çatılı inşaat yapmış bulundukla~ını mu~avele ve kabul ra
poru suretlerile ispat ettikten, fenni elılıyet ve~ık~sı ~l~ıktan son
ra 135 kuruş mukabilinde bütün kesif evrakını ıstıyebılırler. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zarfl~ ihale gün~ tam. s~at 10 na ka
dar komisyon Reisine makbuz mukabHinde verılmelıdır. 

(745) 1~1288 

Aıık~ara De terdarlığından : 
İSMİ Sanatı Senesi 

Vergi 
ADRESİ matrahı Nisbeti 

Lira misil 
Kadir Bekçi 932 Sanayi cad. odun 1 17 

ve kireç deposunda 

Vergisi 
Lira K. 
17 -

bekçi .. . 
İsmi, sanatı ve kazanç vergisi yukarda yazılı ?1ı:kellefın ~a; 

ki itirazı üzerine Temyizin verdiği nakz kararına ıttıbaen tetkıkı 
itiraz komisyonunun ittihaz eylediği 18-3-934 T. ve 85 sayılı kara· 
rle 150 ktıruş matrahı 100 kuruşa tadıl et~işti~. AŞim~i~~ kan~~ 
yeri bilinemiyen mükellefin bu karar aleyhı~: ıla? gununden .. ıtı
baren 15 gün içinde itiraza hakkı olduğu teblıg yerıne geçmek uze· 
re Hukuk usulü mahkemeleri kanununa istinaden ilan olunur. 

(750) 1-1307 

Aul\:ara Jandarma Genel Komu
tanlı~ Satına ma l{omisyonundan 

Eldeki örnek ve evsaflarına uygun (9, bi.n) B~ttaniye 20-4-936 
pazartesi günü saat (11) de kapalı zarf eksıltmesıyle satın alına-
caktır. . 

Bir tanesine (750) kuruş değer biçilen B~~tanıye şartnamesi 
(338) kuruş karşılrğrnda komisyondan alıı:ıabılır. . 

Eksiltmeye girmek isti yenler ( 4625) lırahk temınatla~ıru ve 
şartnamede ya;:rlı diğer belgeler içinde buhmc?u:nlacak teklıf ~arf_ 
larmı en geç eksiltme saatından bir saat evvelıne kadar komısyo-
na vermiş olmaları. (718) 1-1243 

An i.ara Valiliğinden : 
1 - Muhamen bedeli (4975) liradan ibaret bulunan (1000) te· 

neke benzin ile ( 500) kilo mobolin yağı aCiık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Eksiltme 16-4-936 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
ıs de Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır: . 

3 _ İsteklilerin 373 lira 12 kuruşluk muvakkat temınat ve tıca
ret odası vesikasiJe birlikte 16--4-936 da vilayet encümenine gel· 
me1eri. 

4 - htekliler benzin evsafına ait ııartnameyi vilayet Nafıa M:i-
dürlüğünd( gözden ger:irebilirler. (705) 1-1201 

V akıfl!ır U mun1 
Müdürlüğ··· nden: 

Metre Tr.min;ıt 
Muıablıaı T.ircı Kr. 

60 

7:. 

53 
68 

87 

40 6 

102 23 

136 21 

63 19 

92 14 

Tahmin 
Beri eli 

Lira Kr. Cinsi No: st Mevkii 
800 Ahşap 

dükkan 110/ 55 Misakı milli mahalle. 
sinde 1b:ıdu1ah soka
ğında 

1000 ., ,, 186 80 Hacı ayvaz mahalle-
sinde koyun pazarında 

700 ,, " 13/ 101 Koyun pazarı pideciler 
900 ,, .. 35 142 Koyun pazarında sa· 

raçlarda 
1150 ,. ,, 109/ 151 Dcllal karaca mahal-

lesinde saraçlarda. 
80 rsa 50 269 Yenice mahallesinde 

ayaşlı sokağında: 
304- " ., 2/ 283 Kurtulus mahallesin-

de aynal; çeşme so!<a
ğmda 

272 " " 8/291 İsmet paşa mahalle-
sinde ulucak sokağın
da 

252 " •t 8/300 Ahı yakup çarşı so-
kağrnda 

184 " " 3 301 T?.bakhane mahalle 
sinde çay so1;ağmda 

Yukarda yazılr vakıf akar ve arsaların miılkiyetleri açık artır
ma ile peşin para ile satılacaktı~. İhale 10-4-935 cuma giinü saat on 
beşte evkaf apartımanrnda v.ar.ıd~~ Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Satış ,artlarını ve tapıı senectmı gormek istiyenler her gün bu mü
düriyete gelebilirler. İsteklilerin gününde müracaatlarr, 

----------------.:...(6_5_;9);._ 1-1110 

Evl{af Umum l\1üdürlüğiindeıı: 
Senelik tahmin 
edilen kira: 

Lira Kr. Mevkii 
180 Ana far talar 

Cinsi Evkaf Na. 
Kahve ocağı 27/21 

yapılmağa elverişli 
avlu 

caddesinde zen
cirli camisi 
bitisiğinde 

Yukarda yazılı va.kıf m~hal kiraya verilmek üzere açııc artırma-
ya konulduğu halde isteklı çıkmadığından artırma beş gün daha 
uzatılmrştır. . .. .. 

İh.ale 13.4.936 pazartes~. ~.1:1n:ı saat on beşte ikinci evkaf apartı
manmda Varidat müdürlug~nde yapılacaktır. İsteklilerden yüzde 
yedi buçuk muvakkat temı?at. ahnacaktır. Tutmak ve müzayede 
şartlarını görmek istiyenlerın ıhale saatine kadar mezkur müdür-
Jüğe müracaatları. (763) 1-1333 

l . Ankara Belediye Reisliği İlanları 

1 - Anafartalar caddesinde 11 numaralı mağaza 1.6.936 günün .. 
den 31.5.937 gününe kadar açık artırma ile kiraya verilecektir. 

2 - Senelik kira bedeli (24il0) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (180) liradır. 

1 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler lier gün muhasebeye gele~ 

bilirler. 
5 - İhale 13.4.936 pazartesi günü saat on beşte artırma ve ek~ 

siltme komisyonunda yapılacaktır. (677) 1-1129 

İLAN 
1 - Yol amelesi için 40 çift postal ve kasketle beraber 39 ta .. 

kım elbise yaptırılacaktır. PostaJlann muhammen bedeli beher çift 
için beş ve kasketle beraber bir takım elbisenin muhammen bedeli 
de 9.74 liradır. 

2 - Şartnamesini görmek için fen kalemine gelinecektir. 
3 - İhale 13-4-936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de. 

fen direktörlüğü odasında açık eksiltme iJe yapılacaktır. 
4 - Her ikisinin muvakkat teminatı 43.5 liradır. (680) 

l-1134 

D. D. YOLLARI VE LİMANLARI UMUM 1 
MüDORLÜGÜ S. A. KOMİSYONU İLANLARI: 

DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI 
UMUMİ İDARESİNDEN 

Sıvas Cer Atelyesi ihtiraz hattı için Menteşe istasyonu civa• 
rmdaki 367+900, 368+250, 368+450, 368+800 ocaklarından çıkarıl-. 
mak üzere beher metremikabı 120 kuruştap (13000) metremikabr 
balast satın alınacaktır. 

Almacak bu balastın kapalı zarf usulile eksiltmesi (16-4-936) 
perşembe günü saat (15) de Kayserid~ İşletme binasındaki 4 neti 
İşletme komisyonunda yapılacaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin binyüz yetmiş lira teminatı muvak· 
kate vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 ne.Ü 
maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname ve tekliflerini eksiltme günü saatından bir saat evveli. 
ne kadar komisyon reisJiğine vermeleı·i lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavelenameler Kayseride yol Bas Mü· 
fettişliğinde Ankarada Yol müdürlüğüne ve Samsun Sıvas istasyo-
nunda parasız olarak verilmektedir. (703) 1-1174 

ASKERi F ABRIKALAR UMUM MODORLOGü 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI : 

40 TON YONGA SATIŞI 
Tahmini bedeli 300 lira olan yukarıda miktarı yazıh yonga 

21 - Nisan· 936 tarihinde sah günü saat 14 de pazarlıkla yapılacak• 
tır. 

İsteklilerin muvakkat teminat olan 22 lira 50 kuruş ve 2490 sa • 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıhvesaikle sözü geçen 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (737) 1-1270 

Nallıhan Belediye Reis~Oinden \ 
Kasaba içerisinde ve belediyenin göstereceği yerde yapılacak bir. 

su deposu ile şartnamedeki tesisat ve suyun baş tarafındaki tamirat 
20.3.936 gününden itibaren münakasaya konmuştur. Bedeli keşif

1 (1847) lira 30 kuruştur. 
İhale 11.4.936 cumartesi günü belediye encümeni hu.zuriyle ya-. 

pılacaktır. Teminat keşif bedelinin yüzde yedi buçuğudur. M\iııa.i 
kasaya iştirak edeceklerin su işinden ihtisası olduğuna dair ve5{.;~ 
kası olması şarttır. 1 

Proje ve keşifnameyi görmek istiyen belediye başkanlığına m~ 
racaat etsin. (766) 1-1335 i 

Anl{ara Nafia J\1üdürlüğünden i 
Erzurum imar birliğinin (150) lira ücr~tle fen memurluğu ~.J 

tır. Talip olanların vesaiki resı:niyesiyle birlikte Ankara nafıa mü-. 
düdüğüne gelmeleri. (760) 1-1324 ~ 

Aııl{ara Belediye Reisli~den: 
1 - Su işleri için 50 çift lastik çizme ile 75 takım balıkçı mu.. 

şambasr açık eksiltme ile alınacaktrr. 1 
2 - İstekliler bu işe ait şartnameyi Su işleri direktörlüğündd 

görebilirler. Muşambalar ve çizmeler hep birlikte bir istekJiye veri
lebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de verilebilir. 

3 - Bunların tasmlanmış tüm tutarı 822 lira 50 kuruştur. Mu-. 
vakkat teminatı 61 lira 68 kuruştur. 

4 - Eksiltme 23.4.936 günü saat 15 de İtfaiye meydanında Su iş.: 
leri direktörlüğünde olacaktır. (753) 1-1323 

Kapalı zarf usuliy! e eksiltme ilam 

İstanbul Evk.af Bas 
' Direktörlüğün el •n • 

ı:.a • 

1 - İstanbulda Heybeliadada yeniden yapılacak cami inşaatı ek
siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşaat bedeli (17448) lira 3' 
kuruştur. 

2 - Bu i~e ait eksiltme evrı::kı şunl<:rdır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Projeler, 
C • Fenni şartname 
D - Mukavelename 
1stiyenler bu evrakı 90 kuruş ber1e1 mukabi~inde İstanbul ~ ·'<af 

Direktörlüğü Mimarlığından alabilirler. 
3 - Eksiltme 24 nisan 1936 cuma günü saat onbeşte İstan\ıul Ev .. 

kaf Direktörlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Ek~i'trne kapalı zarf usuliyle olaca~tır. 
5 - İsteklilerin 1312 lira muvakkat teminat vermesi lazımdır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin miihendis veya mimar olması •·rt

tır. Aynı zamanda asgari on bes bin liralrk bir binayı sureti mii'-cm
meled~ i.nşa ve ikmal ettiklerini kabuli\J.::attraporlarile tevsik tde·ek 
eksiltme gününden üc gün eveline kadar İstanbul haş müdiirlfü;ü 
mimarına ve bu vesikaları ibraz etmeye ve ayrıca eksiltmeye girmek 
için vesika almaya mecburdur. 

7 - Teklif mektup!arr yukarda yı .,ıldığr gün ve saatten bir saat 
eveline kadar ihale komisyonuna makbuz mukabilinde verecekler-
dir. (767) l-1336 

r:·mf ~ErA·~~~i'i;r~NU -:LANLA~, 1 
İLAN 

Topçu hayvanatmdan bir al kısrakla altı ayı ikmal etmiş ıbir '3y 
9 nisan 1936 perşembe günü saat altıda Akköprü atpazarında !!at la-
caktır. Taliplerin pazar mahallinde bulunmaları. (768) 1-1~ .. 8 



SAYFA 8 

Saçları 
döl(üienler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Ek:siri 
S2~ların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabiı renklerini 
~zmaz. Hafif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMA'JIN KAT! 

DEVASIDIR 

ANKARA TİCARET VE SA
NAYİ OEASI SİCİLLİ TİCA
RET MEMURLUCUNDAN: 

Sicilli ticaretin 12 numarasın
da İlhan zade Ali Fethi unva
nı ticarisiyle müseccel olan Ali 
Fethi bu kere unvanı ticarisini 
Camcı Ali İlhan olarak tadil et
tirdiğini A"kara Birinci Noter
linden muc;'\ddak 2. 4. 936 günlü 
Ye 3854/659 sayılı beyanname ile 
hildirilmiş ve bu kere tadil edi
len unvanı ticaretinin dairede 
mahfuz vesaike miisteniden 4. 4. 
936 tarihinde tescil edilmic; oL 
"ouğu ilan olunur. 1-1328 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara Doğum ve Çocuk 

Bakımevi çocuk 
mütehassıS1 

Adliye Sarayı caddesi, A itan 
sokak Ortaç apartımanı 

Telefon: 3951 
/!er gün üçten ~onra hasta
hrınr kabul eder. 

Satılık Otomobil 
Altı silindirli 1935 modeli 

OPEL marka gayet az benzin 
urfiyatlr .'iOOO kilometre yapmış 
yedi kişilik Y. • .'palı büyük hususi 
salon otomobili satılıktır. Mü
racaat telefon: 3871 1-1290 

Kiralık oda 
Havuzbaşında, aile yanında 

bir bayana, güzel bir oda ve İ
cab eden holu ve mutbağı ile ki

r~lıktrr. Telefon: 3138 1-1275 

ZAYİ 
İstanbul Feyziati Orta oku· 

lundan aldığım şehadetnameyi 
bybettim. Yenisini alacağım
'dan eskisinin hükmü yoktur. 

Mahmut oğlu Seyfettin 
1-1334 

l\tJ. M. VEKALETİ 
s. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 
BİLİT 

Akköprii umum sıhhiye de -
posunda elektrik tesisatı yapı -
lacaktır. Bedeli keşfi (1920) lira 
62 kun.:stur. Pazarlığı 18 - 4 - 936 
cumartesi günü sa<:t 10 dadır. 
İstekliler keşif ve şartnamesini 
görmek ve almak istiyenler 10 
kuruş mukabilinde M. M. V. 
insaat şubesinden verilecektir. 
Pazarlığa gireceklerin (2490) 
savılı kanunda gföterilen vcsa
ikl:ı ve elektrik isleriyle u·ra -
şan bir müessese veya s;rket ve 
isin ehemiveti:ıe bin:>,.., lııı t<-si
sata nezaret edecek kiııı"e1erin 

birinci sınıf ehlivet sahibi ol
mak scırtiyle belli gün ve sııa -
tında bu gibi şeraiti haiz cılan
lar ve.,,,q., ve teminat ırektllhiy· 
le birl:t<te satm ;ılma komisyo
nuna gelmeleri. (733) 

1-1246 

l(iralık: ev 
Yeııisehirde Atas sokağında 

cin sefirinin oturduğu ev möb
leli ve möblesiz olarak bir ma
yıst.ın itibaren kiraya verilecek
tir. 

3003 telefona müracaat edil-
mesi. 1-1230 

Acele satılık piyano 
Müceddet mükemmel bir a

det kuyruklu "Pelyel" marka 
pıyııno satılıktır. 

Sehiı lokarıtasmcla teshir e-
dil~ektedir. ~ 

Tel. 3420 Bay Selahaddine 
müracaat. 1-1232 

Satılık arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva· 

rmdı> eski Sıhhat yurdu bitişi
ğinde ve Selanik caddesinde 
Ma1ıye şubesi karşısında. 
Telefon. 2123 e müracaat. 

1 - 1155 

l(iralık ev 
Yenişehir İsmet İnönü cad

desinde 55 numaralı ve Çin elçi· 
liğinin isgalinde olan bina 1 
mayıs 936 tarihinden itibaren üç 
dairesi ayrı ayrı veya toptan ki
raya verilecektir. Garajı da var. 
dır. Telefon: 3944 1-1056 

ZAYİ 
Yalvaç Orta mektebinden al

dığım tasdiknamemi kayıp et
tim. Yenisini alacağımdan hük
mü yoktur. 

Yalvacın Kaşyukarr mahalle
sinden Hacı köse oğullarından 

Mustafa oglu Vehbi. 
1-1337 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idare 

eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı civarındtı 

Ulus Basımevinde basılmıfh•. 

HER AKŞAM ...... . 

1 

ULUS ö NiSAN 1936 ÇAR~ \~,l.G.\ 

Aktif 
Cüm ıuriytı.t t\tJerkt·z Han ia~ının 

4 NiSAN 1936 V AZlYETl 

Kasa: 
Altın safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dalıil<leki muhabirler: 
Türk !irası 

Haı içteki muhnbiı-ler: 

Hı.930,i91 

Alt n safi kilogram 4.398.244 
Altına tahvili kabil serbest 
d 'vizler 
Di er dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Ha"ine tahville .. i: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inri maddeleri
ne tevfibn hazine tarafından 
vaki tediyat 

Sen edat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari sencdat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

1 
Deruhte edileıı evrakı nak-

A • tiyenin karşılığı esham ve 
tahvilat (itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 

J\.:uhtelif: 

LlRA 
23.814.511,60 
16.788.860,-

LlRA 

941.200,97 41.544.572,57 

934.466.15 934.465,15 

6.186.482 ,30 

358.099.58 

1 5.833.034.62 22.377.616,501 

158. 748.563.-

11.443. 122.- 14i .304.84 ı.-

1.730 612,50 
8.205.142 21 

34.2 9 7 .307 .56 

9.935.7 54,71 

4.432.823.19 38.730.135,75 

28.577,56 
5.03 5. 789.35 5.054.366,91 

4.500.000, 

3.504.839.88 

YEKUN 273.896 593..47 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi: 

Tedavü!:leki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine taıafından 
vakı tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Ka rşılıgı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavulc vazedilen 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 

Altına tahviii kabil dövizler 
Di~cr dövi:der ve alacaklı 
kliri"g bakireleri 

Mı.htel;f: 

LiRA LlRA 

ıs 000.000, 

1.025. 7 56,6 7 

158. 7 48.563.-

11.443.722.-

147.30-UHl.-

18.000.000.- 165.301.841. 

14.730.491.2 1 

2.478.566,86 

19.442.298,87 21.920.865,7 3 

55.913.638,86 

YEKUN 273.896 593,47 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: t" 1 ·"tıtl"I ı.~.:ı di % 5 1 '~ altın i.i7.erine avans % 41/1 

ZAYİ 

Cumurbaskanlığr Flarmonik 
Orkestrası 2 inci kemanlar şefli
ğine tayinim dolayısiyle T. C. 
Kültür Bakanlığı Yüksek Öğre-
tim Dayrasınca verilen 24-1-1936 
tarihli hüviyet vesikasını kay
bettim. 

Yeniden bir vesika tanzim edi

leceği cihetle, kaybolan vesika
mın hükmü olmadığını ilan ede

rim. 
Cumurbaşkanhğr Flarmonik 
Orkestrası 2 inci kemanlar 

Şefi Gilbert Back 

1-1330 

Dr. Smesettin 
' Arif Üstel 

Viyana tıp fakültesi mer-

En mükemmel portatif 
ve sabit 

l\Iercedes Selccta 
Yazı makinaları 

ZİYAEDDİN SAİD 

ERİM 
İstanbul • Galata 

Voyvoda caddesi 40 - 42 

Satılık Arsalar 
Yerıişehirin Kibar ve merke

zi yerlerinde 40 kuruştan 15 li-
rava lc:ıdar Telefon: 2992 

ZAYİ 
16-11-933 tarihinde Ankara 

Belediyesinden almış olduğum 
1188 numaralı şoför ehliyetname
mi kaybettim yenisini alacağım 
eskisinin hükmü yoktur. 

Geredeli Etem oğlu Şoför 
1-1331 Sezai 

KUrUL" 

l\faliye V ekaletindeı1: 

Cinsi 

Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 
Arsa 

Arsa 

Kadastro harıtasmm 
Ada I' ). Parsel No. Sahibinin ismi 

1260 3 
1260 4 
1260 6 
1260 
1260 
1260 
1260 

1260 

13 
14 
15 
18 

22 

Hasan Sabri V. s. 
Hasan Sabri ve Ali Sait 

Arif 
Tayyip 
Ruhiye 
Mehmet Fasih ve Zehra 

Bedia 
General Nuh Naci kızı 
Zehra Melahat 

Mesahası 

M. 2 
14120 
3820 

12601 

1838 
1838 
2757 
1629 

2757 

Metre murab
Jaınm muham.. 
men bedeli 
Kuruş S. 

48 95 
48 95 
48 95 
48 95 
87 04 
87 04 
87 04 

Si 04 

Mesahaya gö-
re lbedelinin 
mebaliği 

Lira Kr. 

6911 74 
1869 89 
6168 19 

900 00 
1600 00 
2400 
1417 

2 00 

00 
88 

00 

Arsa 1260 23 Iiani.f zade Ahmet 9rn 87 04 800 00 
Arsa 1260 34 Mavıye 1975 48 95 966 76 
Arsa 1260 38 Ali Sururi verese i 86 4 97 90 8442 90 
Arsa 1260 41 Süleyman Sırrı veresesi 6554 97 90 6416 37 
Arsa 1260 42 Tevfik veresesi 270 97 90 264 33 
Arsa 1260 43 Namık 595 97 90 582 50 
Arsa ve ev 1260 45 Nuri zevcesi Halide 4333 10442 00 

ANKARAP ALAS « P A VlIJLO ~u DA 

{ENİ VE MEŞHUR DANSÖZ 

lNGE KARENA 
AKROBATil( ve l\IODERN DANSl~ARiYI~E 

Ve 

ROR~L\ VON LASZEWSK.~ 
FEVl{ALADE ARTİST - SES I-IARİKASI 

YÜKSEK REPERTUVARİYLE 

Arsa 1260 56 Hüseyin Hamit 2700 48 95 1365 70 
Arsa 1260 57 Eczacı Cafer 1460 48 95 714 67 
Arsa 1260 59 Eczacı Hulusi 10540 48 g5 5159 33 
Arsa 1260 40 Mısır Sefareti 7989 !)7 90 7821 23 

Yeni~ehirde Bakanlıklar civarında yap ırılacak Büyük Millet Meclisi için ayrılan ve Süleyman be} 
mezarlığı mevkiindeki sahaya tesadüf eden yukarda tafsiliitı yazılı arsalar ile binanın 1295 tarihli is .. 
timHik kararnamesi ahkamına te •fi kan itt;ın:ı: olu n"n menafii umumiye kararma müsteniden ve mez~ 
kur kararnamenin 7 inci maddesi mucihinct> takdir olunup miktarı her arsa hizasında gösterilen bedel• 

!erle istimHi.k edileceği ilan olunur. (762) 1-1325 

·= aea ex O' 

• 
Si (KULÜP] ALA ( YENi ) 

BUGÜN BUGECE 

NEVYORK ESRARI 
BUGÜN BU GECE 

PRlMADONN A 
Evelyn Laye - Fritz Cortner 

Ses, Müzik Aşk ve ihtiras 4 büyük sanatkarın vücude getirdiği 
yalnız 4.45 Matinesinde bu eser merak ve alaka ile 
SARIŞIN KARMEN seyredilmektedir 

FlATLARDA FEVKALADE TENZİLAT 
Cuma günü gündüz seanslarında Balkon: 60, Per§cmbe günü gündü2 seans!arında Balkon: GO, 

Hususi: 40, Birinci ve Duhuliye: 30 Hususi 30, Birinci ve Duhuliye: 25 


