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40 ıııl 

kerde ve dı:farda, niçin milH 
bir ;nd

0

üstri kurmakta olduğumuz 
sık stk sorulur. Buna en çok şu çe
veh vet'iliyor: Y'.~bancı endüs.tr~ 
ucuz aldtğı türk ilk - mad.delerım 
işliyor. Üzerine yüksek bır emek 
~edeli koyarak gene türk.e satı~or · 
ilk - maddelerimi:ıi kendı fabrıka
larımızda 'isliyerek türk emeğini 
değeri ıle Ödeyeceğiz. Bizde de 
on binlerce aile, iyi bir yaşama 
hakkmc tezgahtan ve motördeu 
alacaktır. 

. .. 
ıcın evrakı tekrar istedi 

Hilmi kitaphane:sinin ıçall§~ 
sahibinden çevirme '1e yazma 15 
cild yeni eseı·le ~u mektubu al·
dım: _,,. 

l\lulıak.eınc ayın otuz hiriue kaJ<b 
"Bugün kilaphanem 40 mcı ytl 

dönümüne erişmekle bahtiyar
dlr. 25 inci yıldöniimünü kutladı·· 
ğım zaman Akşam gazete:Hnd~ 
hakkımda pek değerli bir makale 
yazmıştınız. İşte bu önemli makll 
lenize on beş sene :ionra 40 mcıı 
yddönümüne eriştiğimi bildir
mekle teşekkür ediyorum ... 

Bu cevabda milli endüstri fay
dalarmın dar bir görünüşü vardır. 
F abrikalanmız yalnız çatılar al
tında çahşanlann ya~ayışını dü ~ 
zeltec:ek değildir. Milli endüstrı 
en güç şartlar içinde bile bizi muh
taç olduğumuz .şeylerden mah.n. .. ' 
bırakmıyacaktrr. Bu ela onun fay · 
dalarından biridir. 

F abrikalanmızm sağlıyacağı 
en büyük ve geniş fayda iiretim
alan ında olacaktır. Dokuma en -
düstrisi pamuğu, ~eker fabrikal~n 
pancarı, merinos fabrikası bu cıns 
koyunları 1 lah etmek yolundadır. 
Üretmen tarlada kırda bunların 
İyi yetişmesine ç~k emek verirken, 
ıınilli endüstrinin kendine hazır
ladığı yüksek değeri ve onun çe 
kici kuvvetini duymaktadır. 

Fabrika; ödediği yüksçk d~ 
ger karşıf ığmda, i.lk - madde yetış
tirenden tek kalitede, iyi vasıfta 
tnal bekler. Bu malı, bilgili ve cH
siplin1 bir calışma verir. Dev~el 
şiındiden böyle bir çalışmaya ön 
oluyor. Uretmene 1yi tohum. cİıt:,; 

{ Sonu 5. ırıcı '><ıyfrıda 
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C. H. . j:·. 

(;<•n' öuliuı·ul 1 

t toplantısı 1 
1 C. H. P. Genel Sekreterliğin - f 
İ den: 1 
{ Bugün mutad toplantısını ya - t 

j pan C.H.P. Genyönkurulu gün - İ 
~ demindeki işleri görüşerek karara 1 
; bağlC!Jllıştır. ı -.. ___ .. __ ._... ........ -......-----·--··--.. ·· -

Büyük Onder Ata türkün aziz şah
sına yapılmak istenen komplonun 
muhakemesine dün devam edilmiştir. 
Alman bütün tedbirlere rağmen sa· 

lon ve koa·idorlar dün birinci ve ikin· 
ci celselere naı:aran çok kalabalıktt. 

Celse açılınca müddei umu -
mı "tevı1İİ tahkikat" hakkm -
da ki talebini serdederek vali 
B. Tandoğandan bir mektup aldığını 
söyledi ve mektubu okudu. Mektub 
muhteviyatına nazaran Tandoğan 
şimdiye kadnr adliyeye intikal et~e-

. l b. ;h::Odiseyi zikredecegını 
mı' o an ır .. 
bildiriyor ve hadiseyi şu suretle anla-

tıyordu: 
.. _ 2 bfrinci te!lı-inde akşam "l..'Ç 

vakit Üzeyir ~·e ıu•kadaşlannın geldi
uinin e.·tesi sabah, Toros eki~presile 
Ali Saibin gelerek Ata türkle ıgörü~-

Kl 1Hl l 1\1 I_!!_ 

Vafd küçük grup -
larla kabin.e kur -
nıak iste1niyor 

Kahire, 23 
(A. A.) Vafd 
partisı liderleri -
nin dün akşamki 
toplantısı kabine 
kurulması hak -
ktnda kati bir ka
rara varılmaksı -
zm dağılmıştır. 
Bugün müttehid 
milli cephe ileri 
gelenleriyle gö -
rüş~rek tekrar lbu 
aksam toplanıl • 
m;sı ve bu top -
1antıda partinin 
battı hareketi Vafd partisi reisi 
hakkında k a l i Nahas Paşa 
bir karar verilmesi kararlaşttr:ılmıs -

(Sonu 3. üncü 'Qyfada ) 

Türkiye ispanya 
Ticari münasebetleri 

Soo Türkiye - ispanyot ticari an· 
l~ ıımaları hakkında tafsilatı havi i.s
Panyol gazeteleri aelmeğ~ başlamış
tır. 

Bunların en ehemiyetliler.inden bi · 
risi ve iktidarda'ki hükümetin neşiı 
vasıtası olan "La Noche" nin bu and-

. 

\ıt,sru.ayı. dair yaptrğı bir konu~may• hl'vİ 
sayfasını ve bu anlaşmaya dair İ spaca 

yol gazetelerinden alınmış birkaç re,;;

nıi koyuyot·u7.. 

"La Noche", iktısad müste~arımnr 

Kurdoğlu ile yaptığı konuşmayı uzun

( Sonu 5. inci sayfada) 

Kuı·cfo •lu tıe ıspanyol mür:a'keıe J.eye ti teltnisiyenleı·;mlen. &i,· gurııb ile 

mck İ:;tedigini ve filvaki o gece ı:o

rüşlüğünü, görüşülürken ne sözler 
geçtiğini bilınediğini, ancak emniyet 
umum müdürünün ertesi sabah ken· 
disine telefon ederek Ali Saibin Ata
türk'ten Üzeyirin kendisine teslim e
dilmesini ve Ü 1:eyiri söyletebileceğini 
söylediğini ve Atatürkün de buna 

müsaade etrni~ oldugunu, !kendisine 
bu huı;usta dahiliye vekilinin emredi
linceye kadar Üzeyirin İlİraf etmiş 

bir vaziyete ı,:irdiğini ve binaenaleyh 

artık Ali Saible görü~türülme:>İne lü
zum kalmadığmı söylüyor ve bu' hu
•. usun i stenildiği takdirde incelenme· 
:.ıni ınüddeiumuminitı reyine bfl"akı · 

yordu. 

Mektub Üzerine müddei uınumı 

:.or. alarak Ali Saibin Atatürkle olan 

mülakatının ne ;şekilde geçti~ini ve A· 
li Saibin Atatürk huzurunda neler 
~öylediğinin bilinmesi mahkeme için 

faydalı olacağından bu hususun memu

riyetlerine yazılan bir tezkere ile 
Adliye vekili kanalından geçmek Ü

., re İncelenme ini j_.,tedi. 

(Sonu 4. üncü .sayfada) 

'' ı r ı ı ~ ., ıı 11 

Emekli General Akil Özt~'kin 

Stvaı; .saylavı Hfüırev Geredenin İ s· 

tifa:I( Üzeı·İne boşatan Sıvas aylavlı 

ğına emekli general Akif Öztekin 

Parti Genba*kurca parti naın"J:edi o

larak onaylanmıştır. 

Sayın .•eçicilere bildiriı· ve beliti· 

ı·ım. 

C.H.P. Genel Ra~kan vekili 

İı1met İnönü 

Dil Yazıları 

Diişüı mek 
IJiHınizin ~(iz ~ u ı·uın uııdal i orijinal 'tf~~ i 

~(i~t(\rir hir analiz 
..... 

H. 
[Dün, ''düşünmek'' sozwıun ete molojik §eklini gösiermi§, analiz.ini 
yaparak manasını tespit etmiş, sonta bu sözdeki elemanların Türk 
dilin.deki türlü kullamşlarına geçerek ''üğ ' " d"la kökünün ve 
'"üğiit" şeklinin Türk lehçelerin deki şekil ue anlamlarını gösLermis 
idik. Şimdi sıra 3 üncü elemanın da katışmasiyle husule gelen 
sözlerin izahmciadır I · 

ın. ut:-; 

c r !! 
kurulan tü~ kelim~i de ) ine "ri'ı

(Ba§ı 2. İnct sayfodo:) 

Hilmi en eski kitabçımız değil
se de, basıcılığı fikir ve hizmet ıtfİ 
sayan tektük adamlarımızdandır. 
Çocukluğumuzda, bir zamanlar. 
yahudi ve rum :isimıeri ara mda 
türk olarak yalnız 011un adını Jıı
yardık. Ordunun ve sivil mektel>
ler gençliğinin fikir terbiyesi1ıe en 
çok yardım edenlerdendir. Kuroı·· 
nu• türkçeleştirilmesine ba.şlmdığıı 
zaman, bu hareket, ileri bir inkt
lapçılıktı. 

Herhangi bir memlekette neşr -

· lunan eserlerin kalitesi üstünde 
basıcının oynadığı Tol küçülısene-

mez. Hattô. bir takımları, hif kim· 
senin aldırış etmediği büyük de· 
{;erleri karanlıktan kurtarıp, mem
leketlerinin edebiyat ve fikir la.
rihlerinde yer tulmu§lardır. Böyle= 
bir cesarette bulunmak için, sana.
tına yalnız kar değil, hiımet b:ıke, .. 
mından da bağll olmak laı:ım ge
lir. Basacakları kitabı yt:clnıız::: 

"- Ne kadar satabilirim?,, diy~ 
tetkik edenlerle, "- emlekelt ii
çin faydalı mıdtr?,, şuali ile ka,ır.. 
şıla'tıranlar, heryerde, memleheJi .. 
mizin Hilmi/eri kadar, o: bulu
nur. 

Basım hayalımızm tarihi o kc. 
dar uzun değildir. Onun için, m€• 
lek ve 'ne§reb deği§tirmekırir:.in, 
kfl'k y•I kendini bu iıe 1.1ererr Hilmls 
yi, yalnız, türk basıcılarmdaılf biır: 
değil, türk ba&ım ananesinin kurrı.ır
cıılarımlan olarak Ja ıSelômlı,,_ .. 
biliriz . 

Her meslekte birka~ türk ıCl)'.mt 
sebat, cesaret ve hizmet hasııaauı~ 
göstel'irse, sosyal niuım, umduğMJl
muz.dan daha az zamaml.a dui'lu 
bulur. Ali 

ii' 
!.lfü/ii~ 

rı.~ f ~iidii~ 
dii~] (l ] 

Uçüncü unsur da katılarak le
sekkül eden ve zekanm faaliyeti 
~ldukça geniş bir sahaya yayıldı
ğını gösteren sözün de Türk dilin
de benzerleri çoktur. 

Fransada kahıne krızi 
Kabineyi B~ Saro kıt ·acak 

''Düş'' kelimesi doğrudan doğru
ya ''rüya'' anlammadır: ''düşüm
de gördiim; düş gördüm" sözleri 

pek maruftur. Eski divan ~irle
rinin en çok arapça ve farsçaya 
değer verenlerinden olan (Nef'i ) 

bile bir beytinde. 

Duşte fıkreyJe11m ev:;afım, bıydar olıcak 
He m ycuar. /wm tııtanm na~nıcı k iilrc 

a lıerık 

diye "düş" sözünü "rüya" anlamı
na kullanmıştır [2 J. 
Düş sözünün ( d) si ( l) olaı·ak 

[lJ İkinci ciizün .sonwıdakı ( t) 

bir vokal alınca ( d ) oluyoı·. Hıı de
ğişme olmıyarak ( t ü>,) .şekli de var
d1r. 

[2 1 Kamu~u T ür ki; Süheyl ve 
N evbahar: Radlol. 111. ''O manlr 
vt: Kırım lehçderi": K arayim me
rinl ·rı: D de K orkut kitabı: F er
henknamei Sadi : T ürk d i li Jf1gati; 
Divam Tiirkii basiı : Uygurca ku

ran ten:ümes i; Yanw; Emre divam 
\1.:-.> 

Paris, 23 (A.A..J - B. löbrön. ~aal 

lO d~ '8. H eryo'yu kabul etmiştir. 

B. Heı·yo, yeni k11bineyi kurma.ğı k a. 

bul etmemiştir. 

B. Löbrön, bunch\n sonra nıebusi\n 

meclisi ra dikal so"yalist grupu rei!;i B 
V on Delbo 'u kabul etmiştir. 

Paris, 23 (A.A . ) - 8 . Lobrön, e s· 
ki başbakanlardan 8 . Saroyu saraya 
ç::.ğırmı ştır. 

Pari:>, 23 (A.A.) - fel\i kalN«lelfJ 

kunnaya B. Saı·o memur edilmiıtir. M'lll .. 

maileyhin radikal sosyaliıtlerle yapıın.ıfi 

olduğu görüşmelerden anlaşıldığına gıi

re kendisi, merkez cumuriyetçiforin düt· 
manca hareketleri dol:ıyısiyle yeni bü 
kümeti kurmaya muvaffak olarnıyacak

ttr. 

(Sonu 5. inci sayla.da) 

Porlam.erıtonun n.e ~"~• ne sol cenahlarına yararıanuyan illa.• 

lavafin bu ııxu:i3etin{ gösteren bir karikatiiı 
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ENt J)(} A HABERLER 
4. -Sanat 

iç 
Sav8$80n "run önümuze ko 

dtığu me 1 df'n bın de "sanat .. 
••una dır Ortada hem de en 
-.lgun klind bır Avrup san tı 
ff umrken bô} 1 bır munaka ay hı 
=ıum var mıdır) 

E.ğtr Avnı 
nıedenıy tının t 
sanlmeaıne 
bir krrn yenı 
muna k n t 

ııat ı lerınd d bu tun 'assonr 
•1 an ak hır tc kr.n "ecole l rın mu 
uakaşalarmı kı Jd derdı. 

Bunun ı ınd r kı sanat b. h m 
da da hala de • m etmekte olan mu 
nakaşa ve mucadcfelenn genışlıgı ve 
derinligı, bizım bu yan tlt'nmizin ıçı 
ae aldıi;;'lmrz diger davalarda olduğu 
cibi. şekilden zıyade t-.sas. • ıt bulun 
tMJcta<lır 

Sanat munakaşaJan yabancı 
-1dcetlerde olduğu gibı bizde de. 
f9y)e bir çıkmaza ginniJtir 

- Sanat için mi sanat? Cemi-
7rt ıçin mi sanat? 

Bu miinakatalardan bfu.ılarmı o 
liamut yahud yapmış olanlar ham 
l.rlar ki, bahis az M>nra, ındividua 
liat •e sosyal gorütlerin ça~siyle 
eona erer fakat sonuç vermez. Hal 
bult.İ •nat, ötodt-nt<eri ve ıllc gtinün 
tlenberi, hem sanat ıçintlir hem cc 
miyet İçin. Hem ındividiıel görü,tin 
mahaulüdür hem soayal anlayıf \;e 
•ritağı tatmin eder 

Demek lci, hareket noktası ola. 
ral, bunlardan yalnız birisi üzerinde 
.,., etmek bahsi piç etmekten baş
"-bir fCYC yaramaz. Kaklı ki, en az 
t.an,anlar kendileri olduğu halde sa 
-t miına1uışalamıı, her defasında 
makul ve ileri bir neticeye bftğlıyan 
lar, e~rleTiylc sanatkarlar olmu' 
tur 

Buyuk sanat de" ırlcrı buyuk 
lniltur 'e medenıyet devirlennin en 
aeil verimleridir ve her defasında 
her sanat, kendi kultiir 'e medcnıye
tinın hem teknik sahasındaki \an 
ve başarılannı hem de estetik, moral 
ve sosyal ihtiyaçlannı aksettırir 

817.zat hayat ve hayatın en temı7 
o.. uyu olan sanatta. butun bu o1çu 
&erin dcğişmedıgınde urar etmek 
bayatın kendısindekı ılerlcyışlen ve 
ıenkmelen kısara kanhtabf ve kali 
tabf deli melen ın'kar eylemek olur. 

Kultur ve medenıyet devreleriı 
de Ule aoıyal ol itler her devırde 
bafka başkadır. 

Bugun, butun dunyada g~ en 
yuzyılm sanatı esaslan ile beraber 
munak8f<"l edıliyorsa hu sanat bu 
~ımku msanlıt.."l artık tabnin etmı 

ya" anlamınadır [3 J. 
Bu asaldan Türk lehçelerinde 

JJÖruJen §U kelimeleri de burada 
~lkredelim: 

l. Tuku [Yakutçada t yok-

" 
tur) dütunce muha-
keme. 
Tü•eğ, Tüsüo rüya 

sörmek; (Örnek: Bölün 
min tüsüötüm Buıim 
ben rüya gördiım]. 

Mil. - Tiııemelı ruya görmek. 
Bazı lehçelerde bu mefhum ( ı) 

yt?nne (1) ıetirilerek de ifade e
dilir: 

lV. 

v. 
vı. 

Tül Rüya, tefekkur, 

hayal, hülya. 

Telek Rüya. 
T ellenne Rüyada ıö-
rürunelc. 

Görülüyor iri ""iqiimnelr" söziJ. 

tJ] Radlot, lll. ··uygur, Sagay. 
Tarancı, Altay, Teleüt, Şor, Kaç, 

wrik, Kazan lehçeleri": Büyük 
Tiirk Lügati "Uygur, Çagatay, Ka
ua lehçeleri": Tuhletüzzekiye. 
Oğm. Destanı; Çağatay lıi.gati: Pa 
""-de Courteille IUgati. 

I •• 11. - Pekarski, Yakut Dılı Jü. 
gatı. 

lll. - Radlof, ili. "Karayim 
lehçesi'". 

JV - Pekarski Yak.ut Dili /ô 
gati 

yor, bugunkü nuıanlrğın ""fenT' ve 
• cemıyet" i ın koymağa çall§tJiı öJ
Çlİlf"rc artık: uy~n diı muyor de 4 

m l.tir 

Bır tek mısal alalım Rafad'ın 
h rhangı bir tablo u. kendı devrin 
de her hakıkı sanat nnm kendı 
d~ nnde oldugu kadar hem sanat 
ı ındı hem emiyet İç.ın Fakat bu 
nun n • ym bmht Hındı tanda n 
ba k tanhlerde ltalyada • pdması 
n ıml.:an v rdı Sosyal şartlar kadar 
trknık fartl r da buna manı ıdiler. 

l ınde bugun yaşamakta oldugu 
muz devır, butun kıymet huküm1en 
nı ve biıtiın olçtilt"rı yemden gözden 
e ırmcğc yenıden tayın etmeğe liı 
zum ve ıhbyaç goren bir devirdir 
K. ha ve ıstihla.ke mahsus madc:k-Je 
rin ımalindt"n sanat eserlerinin yara 
tılmaaına kadar, insan hayabnı gerek 
··rerd" gerek .. cemiyet'' halinde ta 
yın eden bütün hareket ve faaliyet 
ler bugün yalnız tetlci1c ve münaka 
şaya değil şiddt"tli mncadelelere df" 
mevzudur 

Bunlar araamda. sanat ın, filditı 
kul~inin ıÇıne ıgınarak yakasını 
lc:urtaracag1 hatıra getirilemez. O da, 
ıçinck etlerle kcmıklcnn kaynadıg1 
hayat kazanının ıçine duım\~tiir ve 
~imdi beraber kaynamaktadır. 

Şunu yalnız bilmem ~ylemeyc 
lüzum var mıdır ki. tarih"in kepçesi, 
bu kazanın içinden yeni diinyamı 
zın yeni insanlığını böHim böliim çı
kararak yeni hayatın tabağına lcota 
nrken, en biiyük itinalarla en son çı
karacagr en aı11l parV\· .. yeni sa 
rıat .. olacaktır. 

Onun hakkında henuz. bu kadar 
bılgisiz olmamız "e eski estetik ya • ı 
\i elerim tekrarlamak la kalmamız. 
bundandlr, yeni ölçülerimizi tayin 
ve ta~nif i~ınde, daha kaba aaba iş 
lerde bile gerektigi kadar ilerliyeme
mış olmamrzdandrr 

Burhan BFLGE 

ilk ok11l ıt1lı•b,.Jı•rine yemek 

Çocuk Eairgeme kdMlllMI genel 
merkezi Ankarada itk okullarda bu
lunan zayıf 610 çocuja sıcal& etli öi
le yemekleri vermektedir. 

Kurum daha fazla çocuja yemek 
verebilmek için tucca.rlarımıza bat
' urmaya karar vermİ§tİr. Hayıraeven 
herkea bir çocusun bir gunlilr yemelr 

parası olan 6 k.~u vermek auretil• 
de bu hayırlı tetebbü.se yardmt edebi· 
lir. 

Kurum butun ıyihk aeven hallnmı· 
21 bu yardıma çagınnaktadır. 

min anali.zi, bize yalnız bu söziın 
değil, üğüt, güt ve düf gibi Türk 
kelimelerinin de öz anlamlannı 
röstermege yaramaktadır. 

l>İİ:fİİIL 

Not: 1. - Kelimenin dördüncu 
cuzü sonuna kadar analizi ( J.ü 
fÜn) sözum.i ortaya koymaktadır. 
Bu da zekanın oldukça genif bir 
aahada tecellisi ile henuz belli ol. 
mıyan bir süje veya objenin yakın 
muhitine varması mefhumunu ve
riyor. Bugün birisine ( Jiifün!) 
dersek "zeki.na kullan, bir feyİ ve
ya bir şahsı zekanın geni' muhi
tine yaklattır" demi' oluruz. 

Uii~iiniim 

IST AN BUL TELEFONLARJ 

Liman amelesine ucuz 
yemek 

Jstanbul, 23 Limanda ameleye 
ucuz yemek vermek ıçm tedbirler a-
1 ındı. Amele ıçın bır haatane hır de 
okutnıa alonu yapllrıtacaktır. 

Gazetecilere büro 
lstnnbul, 23 Gazeteciler ıçin lı 

man hanında bir büro ha:ı.ırlandı. 

Gazeteciler liman itlerini bu bürodan 
takib ,.decelır terdır. 

Radyo şirketinin 
mukavelesi 

lstanbul, 23 Radyo tırlretınin 
işletme mukavelesinin uzatılması ta· 
lehini tetlrilr için bir heyet ite bat· 
ladr. 

Bebek kıyılarında bir 
cesed 

latanbul, 23 - Bebek kıyıaında 

gayet temi& siyinnüı bir kadın ce.edi 
bulunmuttur. Tahkikat yapılıyor. 

Kon.una tecrübesi 
latanb•ı•, 23 - f atanbulda ha•a 

tehlikesin• kawıı büyük korwna tec
rube.i ilkbah••da y. ıaırlacalııbr. 

Derince silosu 
fataabul, n - Derince ailOMIDUll 

intaati bitti. ln.-atin teaellümünii ya· 
pa.'1. ~ ..... ol•lrf 

-, 
Resmi ve Sefaret 

otoıno~illeri 

Dairelere ait bazı otomobillerle 
bazı aef aret otomobillerinin plaka 
tapmadıklan ve toförlerinin otomo-1 
billcri süratli sevk~tmeleri yüzünden 
müessif Wat. ... -tebeb olduklan an
lqddığmdan bllrıdan böyle resmi 
ve sefaret otonıobiHerinin plaka ta
tımalan ve iç Bakanlıkça tayin edi
lecek muayyen bir süratlen fazla 
seyrisefer edememeleri Bakanlar 
kurulunca lcararlaştırılmıftır. 

Yunüs balıklarından vergi 
ahnmıyacak 

Yumu halddanrun ve bunlardan 
çıkardan balak yağlarmın av vergi -
sinden isti.snuma dair hükümet Ka
mutaya bir proje venniflir. 

zekanın bir süje veya obje üze.rin
de toplanr,ını anlatırken, ( Jiifiin
mek) te bu anlamın daha keskin 
olarak r&terilmeainden ibarettir. 

I >ii lfii ru·~ 

Not: 4. - Betinci cuzu olan 
( üm) yerine yine onun gibi su1e 
veya obje anlatabilen (üc) alır ve 
altıncı cüz 'iı de (ek) yerine (eğ) 
olarak kabul edeuek ( diıfiınce) 
sözü dogmuf olur. 

fll.·ir, itleı•. ı-u•nJ'P 

"Diitünce"' ile semantik bağlıh· 
ğı olan"fikir, idee, pensee" sözle-

rinin et molojik tekillerini, '1Jü
fÜnce'· nin etimolojik şekli ile alt 
alta yazarak kar§ılaştıralım: 

(1) (2) (3) (4) (S) (O) 
Düşü11(·e: üg ild uş un ıic eğ 

Fikir ıf ik ır 

tdee ıo .. ıd eğ cg 
Pemi:e . ag ap cın as eğ cg 

(l) Üğ, il [IJ, iğ, ağ: köktür. 
Günesin "r !·dmlık ve parlaklrk,, 

Atı~ Poligonu 
ok rağllt~t uörü or 

Gumnil< ve inhisarlar Bakanhgı 
tarafından, Ankara stadyomu icin -
de, yaptırılan abş poligonu geçen 
ay bugün •Çllmı,b. Polıgon, her sı -
nıf halk tardından buyuk bir rag
bet görmektedir. Bir çok genç, ihti
yar ve hatta kadınlar tatil Hallerin
de Poligona giderek atışlar yap -
maktadrrlar. Bu eski turk sporu, -
halle aruında, )ayık olduğu ehemi . 
yetle karşılanrnıştır. 

Poligon, sabahlan saat seki:ıd .. n 
itibaren açıktır. Akşam 19 a kadar 
meraklılar. istedikleri silahlan bul -
makta ve diledikleri kadar mermi 
sarfedebilmektedirler. Mermiler için 
hususi ve ucuz bir tarife tat
bik olunmaktadır. Me.eli, tabanca 
fi,ekleri 4 • 6.5 arasındadır. 6.35 lik 
brovnin• tabancalarının fiJekleri 5, 
mavzer firii 5.5, Parabellomlar 
6.50 flober tüfeklerinin ku"fUDlan 
1 .25 • 3 k~ur. Av fitk)eri de ay
nı uanluktadır. 22 milimetrelik ni
f&ll fitekleri 1, 4 milimetrelikler O, 75, 
gibi ufak bir ücret mukabilinde sa
blmaktadır. Hava tüfek saçmalannm 
8 tanesi bir ~ır. 

Poligonun açılma saatlan "" 
günlerine mahsustur. Y ua doğru 
zaman daha uzablacaktır. Hatti, 
geceleri atq yapabilmek için mevcut 
projektör tertibatından da istifade e
dilecektir. Projektôr"rirı yardmıiy • 
le yapılan g~e abşlan gündüz ya
tnlanlar kadar kolav olmaktadır. 

Poligon idaresinin tuttuğu istatis. 
tiğe göre, açılıf günündenberi, bir 
ay içinde, atı§ yaprnağa gelenlerin 
sayısı, 1376 kitidir. Bu saymm git -
tikçe artacağl muhakkaktır. Atışa gi
denler için memnuniyeti mucib olan 
bir nokta da, poligonda her türlü is
tinahat vuıtalannm bulunmasıdır. 
ICJ! ipitdasmda i~ başlanıldığı hal -
de, bahçe muntazam bir hale konul
muttur. Salonlar giızeke döşenmi!
tir. Uzun vakti olup da ora.da din
lenmek istiyenler için bir de kütüp
hane tesisi düfüni.ılmektedir. Bu kü
tüphanede bulunacak kitaplann ço -
gu, tabiatiyle, avcdıga ve abcılıia 
dair olacaktır. 

Kızılca hamam 
. kaymakamlığı 

Kızılcahamam kaymakamlığına 
lç Bakanlık hususi kalem tefi Ali -
ecldin tayin edilmiştir. 

anlamlarının abater manaya nak
liyle husule gefen ''zeka" manas1-
nadır. 

(2) Üd, ik, id, ap: Kök anlamı
nı kendisinde tecelli ve tecenüm 
ettiren süje veya objeyi temsil e
derek kökteki anlamı benimseyen 
elemandır. 

Buraya kadar olan iki cüzude 
yukarıki dört kelimenin hiç farkı 
yoktur. Bundan sonra farklar baş
lıyor. Yalnız üç cüzülü olan (fi
kir) kelimesinde: 

( 3) ir: Anlamın herhangi bir 
nokta veya Mhada tesebbüt, te
karür ve temerkiıziınü ifade eden 
ektir. 

(il ik ir ilikir fikir): 
Zekanın muayyen bir saha üzerin
de sabit, mukaner bir tek.ilde mer
kezlendiğini ifade eden bir sözdür. 
Bu anlama göre (fikir) sözünde 
yalnız dimaği bir dütünüt manası 
vardır. Onun bafka bir süje veya 
objeye taallUku bu kelimeden an
lqılmamaktadır. 

(Diitünce) kelimesinde: 

Not: 2. - Beşinci cüzü de ilave 
edilince husule gelen söz ( ılütıi
nüm) dür. Bu da dütünmenin bir 
süje veya objeye de taallukunu 

ifade ile ( "iifün) sözünü tamam
Jamı' olur. Diifünüm, dojrudan 
doğruya düfiinme mefhumunu an
latır. Analizden çıkan anlam da 
buna tamamiyle uygundur. Altın
cı cüzu onu sadece isimlendirınek
tedir. 

( J j vı ...... .. c.·rece pren. ipal 
köklerden olan (il) i burada dog
rudan doğruya kök olarak göster-

( 3) Üf: Oldukça genit bir saha 
anlatarak zekinm bu sahaya ya
yrlmuım göstermektedir. 

Uii.Jiiranae dik. Kelime (ig il ik ir) o-
Not: 3 - Altmcı cüzüde (ek) /arak ta almabiJir. Hu takdirde 

yerine daha az keskin olan (eğ) 'il", ana kökün anlamını tecsim 
alırsak kelime (Jüfiinme) olur ve ''ik'' it" OJJI' ifade ve tayin eder 
ki onun da anlamı ( tliifiinmelı) le ve "ir'' ı7e f'-·nerküz ve tekarrür 
pdc yakmdır. Aradaki nüana, ( Jii. anlat1Jaralt vltıe avm izaha varıl-

(Fikir) ve (idee) kelimelerinde 
bu eleman yoktur. (Pensee) keli
meainde ise 4 tincü cüzü olarak 
gelmektedir ki yeri değişmi, ve 
süjeye yakın dütmiattilr. 

Bu halde ( po.nııie) de- :ı.eü ön 
ce: 

Sanayi programını 
hazırlıyan heyet 

ikinci beş senelik sanayı pro~ 
ramını tetkik ve tesbit etmek iıu 
re Ekonomi Bakanlığı tarafınd r 
ictimaa davet edilen 50 kişilik h 
yetm uç gunden beri talı komı 
yonlar halinde ç.alıımakta olduk 
larmı haber vermiflİk. Bu ko 
yonlar, hemen hemen işlerim b . 
tirmit sayılabilirler. Buglın o t 

den once saat onda mutehasaısl. 
bakan, B. Celal Bayann rei&.li 
altında ve umumi heyet hali dt: 
toplanacaklardır. lçtimaın buguı 
sonunun alınacağı umulmaktad 

Ekonomi Bakanımız 8. Cela 
Bayar ve qleri, bugün 16,30 d 
Ankara Palasta, sanayiciler ıereh 
ne bir çay ziyafeti vereceklerdir 

Frndık nizamnamesi 
devlet şürasında 

Fındık mahaülünün ihracatın: 
tanzim etmek üzere, Ekonomi Ba
kanlığı tarafından hazırlanan fır: 
dıl< nizamnamesi, devlet şür~sm
da tetkik edilmektedir. T etk:ikatu: 
bugünlerde biteceği ve fındık lcong 
resinde verilen kararlar dairesinci6 
derhal faaliyete geçileceği ha~ı 
veri lmdctedir. 

Defterdarlar arasında 
Edirne defterdan Fehmi Konyt 

defterdarlıjma, l.tanbul puf direkti> 
rü Zeynelabidin Afyon defterdarLg. 
na, finans Bakanlığı büdce dirddö 
rü Cemal Ahmed Edime delterdu . 
tığına, tayin edihnitJer •e Buna def 
terdan Remzi bir de~e terfi edil . 
mi.ıir. 

Evkaf idare meclisi 
Vakıflar kanunu mucibince ~ . 

kili Lazım ııelen idare meclisi hqkaı> 
hğma evkaf genel direktörlüğü t~ 
heyeti reisi Sadettin, azalıldar& t.Jrl 
Eaki,Mar •alisi .lsmail Hakkı Ad. 
pazarı noteri Galib tayin wilmifk
dir. 

Evkaf tayinleri 
latanbul vakıflar bat direkforlu 

ğime Divanı Muhuebat birinci amd 
miırakiblerinden Hüsameddin, Ko 
caeli vakıflar direlctörlüğiıne T okU.. 
direktöriı Mustafa, lçel vakıflar di 
rektörluğüne Bolu direktoriı Bekir, 
T okad vakıflar dittktörlüğüM Ço 
ruın direktörü Süleyman Sırrı tu Dl 

t:dilmi,tir. 

(3) an: ekinin ifade ~y'ed'W 
üzere kendi yakın muhitin~ a.; 1'· 
dılrtan &onra., oldukça. uzak. sah 
daki bir süje veya objeye taaUu 
etmektedir demek lazım gelir. Bu 
(. + n) eki İse turkçe ~klinde 4 
üncü cüzüdür. 

(4) Ün, as: Yalnız (düfimct;.) 
,.e ( pensee) sözlerinde bulunan 
bu iki cüzü yukanda izah edilmıf.
tir. 

(5) Üç, eğ: (Fikir) den b~k 
her uç kelimede de süjeyi fÔf't 
nr. 

(6) Eğ: Yine (fikir) den ba~ 
her üç kelimede de mana) ı t 
mamlayan ektir. 

Bu halde kelimelerin anlamlar 
fÖy)e ııralanabilir: 

l. - Fikir: Zekanın DW&Y)'E-1.\ 

bir sabada sabit ve mukarrer fe" 
kilde dununu; 

2. - IJee: Zek&nın bir süje tr· 

obje üzerinde faaliyetinin ifadesi;: 
3. - Peruee: Zekinm akın 

muhitine yayılarak bir süje eya 
objenin oldukça uzaıında tecell 
sinin if adeai; 

4. - Düpince: Zekin an oldukça 
uzak bir sahada faal ve müessıJ' 
~kilde yayılarak bir ıüje veya oh-
jenin yakınınd atecelliıinin ifa d& 
ai. 

Görülüyor ki ( tliifünce) kehm~ 
ai mefhumun bütün varhklarmı ı.ı 
ıenit e mükemmel bir o'.11 jf, 
de edebıfmeldNir. 

I. N. Dil ~~r\ dan do" ya mış olur 
.__~~~~---------~~~~~~~__j 
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İT AL y AN _ HABEŞ HARBi 

RaR Destaı1ın uğradığı bozgun 
.. \<li1'-laİ)aha<fa derin üınid~izlik uyandırdı 

Bu harbde ölen habeşlerin on binden fazla oldu
ğu söyleniyor 

G 
d y 

1 t . 

as D a, tabi) du unc.esi dol ıyı -

siyle ve ord.ısunu hava bombardı.nanla 
n altında bırakmamak için çeki•diğinı 

hildirmektcdir. 
T embien'de italyanlarm başladığı ye

ni har-eket hakkında tafsilat yoksa da 
T . · başka toprağın dağlık olması ve ıgrerun 

nokt•larmda habeşlerin devamlı baskın 
ı....ı dolayısiyle bu harekatın çok uzuıı 
•iireceği ıanılmaktadır. 

ltalyan kaynaklanndan gelen haberle
re röre, Ogaden'deki son muharebelerde 
ftaa Desta'nın uğradığı .zayiat ölü ve 
,.._., olarak 10 binden fazladır. 

Nogelli'nin aeçen pazar günü italyan
._ tarafından İfgali Ras Desta'nın Ken · 
r• ile olan irtib.tını kesmiştir. Çür.k'i 
IMa tehir Kenya'ya giden kervan yolu -

tllla Wıerindeclir. 

Şehir ıiperlel'le ve mitralyöz yuva· 
1-rirle korunmakta idi. l talyan atlılan -
il ... ileri kollan pazar sabahı habeş mev
aİleriınin önüne gelmiş ve tiddetli bir mİt· 
"11öz ve tüfek ateşiyle karşılaşrnıtır. 
Bunlar, tank ve zırhlı otomobillerin ge1-
lbetini beklemiıler ve tanklar gelir gel
rnea de hemen cepheden habeş me-n;İ -
len Üzerine yÜrümüşlerdir. Bu sırada 
IUV&riler de yanlara hücum etmişlerdir. 
Şiddetli bir :ımıharebeden sonra tıabeşler 
ntevzilerini bırakmışlar ve İtalyan kuv · 
vetleri de şehre girmişlerdir. 

Adisababa'daki Röyter ajansının biı 
telgrafına göre, Ras Desta Graziani ta 
&rhazunun batlangıcındanberi ilk defa 
olarak dün gece hükümet merkeziyle tel· 

.flraf muhaberesinde bulunmuştur. 
Raı Desta karargahını Alla ta 'mn ce· 

nubu şarkisindeki dağlık yerlere çektiği · 
ni ve buradan harekatı ovadakinden da
ha iyi idare edebileceğini bildirmektedir 
IR.aa Desta, katiyen bedbin olmadığını ve 
imparatorun büyük meydan muharebe -
leri vermemek hususundaki emirlerine 
Uygun olarak h are'ket ettiğini ve ağır 
gır çekilerek düşmanı uygun .zamanlar· 

da ani hücumlarla yıpratmayı tercih ey 
temekte bulunduğunu ila ve eylemekte · 
dir. 

Şiınal cephesinde italyan orduları 

nezdindeki röyter muhabiri, Desta ordu
~nun Ogaden'de uğradığı bozgunun 
Adisababa'daki resmi mahfillerde de · 
rin bir üınitsİ 7.l ik uyandırdıgrnı bildir · 
mektedir . 

Adisababa'dan resmi olmıyarak bildi
! · İn öre dunkü İtal}an hava taar-

ru .ı c ında Mı 

has an ı b 

60 ın..:il'z till n llanwdu lı ılw 
/an•ı ''tff'riui iti "e e<lf'<t•km.!::· 
Roma 23 (A.A) _ 'Messncero ga 

zetesi yeniden altmış İngiliz subaymı.n 

C. . Harrar'daki habeş k.ıvve tlerı · 
ıcıga ve 

ni idare etmek için Habeşistan'a ~itmek 
üzere Berbera'da bulunduğuna daır olan 

k · T l haberleri mevzuu bahsedere ' ıngı ız e: 
rin habşlere yaptığı yardımın ·umumı 

bir mahiyet aldığım ve esasen aon G~a· 
ziani taarruzunda iki İngiliz tayyaresı -
nin İtalyan kuvvetleri üzerinde uçarak 
habe§lere bu kıtalann harekatı hakkın • 
da haber verdiğini yazmaktadu. . 

Bu gazete, lngiltere'nin bu hareketı 
nin milletler cemiyeti paktına uygun 
olup olmadığını ıol'UYOI'. 

Cenup t..·eplıesi11de italyan ilt•ı·i 
lıareketi devam ediyor. 

Dolo 23 ( A.A.) _ Stefani ajansm · 

d . ltaiyanların Ganale Doria ve Dana an. . d 
Parma arasındaki ileri hareketlerı eva.nı 
etmekte ve gitgide daha enteresan hır 
manzara göstermektedir. General Gra 
. . b ·ıerı" hareketi takib ve radyo va· 

ı:ıanı, u ı 

sıtaıiyle bütün cephede bunu idare et : 
mektedir. Orman milisi lejyonu yerlı 
gruplarla beraber takib hareketine işti • 
rak eylemekte ve Habe§İstan ile Ken:a 
arasındaki sınır boyunca ilerlemektedır 
Ö~ renildiğine göre ileri harekatı esna 
sı!da orma n milisi ile İngiliz uçakları 
ımır hattı üzerinde uçarak İtalyan kolu· 
nun ileri harkatını t:.\kib ediyorlardı. 

Habeşler Tigre' de bir 
zafer kazanmı~lar 

Adisababa, 23 (A.A. ) - Tig
re cephesinde 20 kanunusanide 
başhyan muhaTebe h~la deva~ 
etmektedir. Habeşler ıtalyan ~~
cümlerini geri püskürttüklerım, 
mühim mevkiler e lde ettiklerini ve 
müteaddit top e le geçirdiklerini 
bildirmektedirler. Bir kaç bin İtal
yan askeri ölmüştür. 

Kumandan Dagnohvodaco üç 
motörlü bir İtalyan tayyaresini dü
şürmüstür. Bu haber, İmparatorun 
Hassa , muhafaza krtalarınm da 
harbe istirak etmekte olduklarına 
işaret e tmektedir. Zira bu İsmi ge
çen zabit, muhafız taburlarından 
birinin kumandanıdır. 

Muharebenin, Makallenm şı
mal garbisinde cereyan ettigi sa 
nılmaktadır. 

------------~--------------------------
Cenevre konseyinde ve 13 ler komitesinde 

o rt gua} a · snıa ı •ı Li_O ıu~t l< u .. .._ 

ı malı ya dım ve tahkik heyeti 

re day 
ı uguay boy) bir s 
le-k t değildir.,. 

· a kında ·i al b eri ı ecld dı di 
itl 

rh n ı ı ının v y hut ıkı nl 
mayan d .etten herhangi bırinin lü
"'Um gosterdiği her defa top1a:na<:ak 
tır. 

DIŞ HABERLER 
Kıral Corcun cenazesi Londrada 

' 

1 .~, .~f ıniz dün al\:şan1k.i eks )reslt~ 
.. . . 

1-'o ıdray a f!tllı 
3 (A.A.) - ln iter 

k Co c n cena e torenin 
de Tur i te ıl ed ek heyetı 
miz bu akşamki ekispresle Londraya. 
h areket etti. 

Kırul 111 cemı;:;e,o;İ l,orıd rwla 
Londra, 23 (A.A.) - Beşinci Cor· 

cun cesedi Londraya getirilmiştir. 
Vestminister kilisesinin avlusunda, 

Kanterburi baş peskoposu, kilisenin 
haçı arkasınd~ ilerliyerek, tabutu kar
§ılamış ve tabut mahalli mahsusuna 
konulmuştur. Kıral sekizinci Edvard, 
kıraliçe Mari ve dinastinin öteki aza
ları, tabutun yanında yer aldıktan 

aonra kısa, fakat heyecanlı bir ayın 
yapılmıştır. 

Kıral dinastisi azası kiliseden ay· 
rıldıktan sonra, Lordlar ve avam ka· 
marası azaları, önlerinde reisleri ol· 
duğu halde, tabutun önünden huşu 

ve hürmetle 'l"~mişlerdir. 

Londra, 23 (A.A.) - Amirali ık 
dairesi, kıral Corc'un cenaze alayı· 
na istirak etmek Üzere Londraya ge· 
lecek bütün Avrupa hükümdarları 
Mansı geçerken binecekleri vapurla
ra bir filo rehberi ile dört torpido 
muhribinin re fakat e tmesini emrtı!l 
mi ·tir. 

Londra, 23 ( A.A. ) - Resmen bit. 
d irildi gine gQı-t", kıra lın a rzusu Üzerİ· 
ne beşinc i Corç'un cenaze alayının 
yapı! .,r:- · ıııli yas g ünü olaral< 
i{an ediln•'"· ~-1c•;r. Bllnun sebe b i, 
m illi yas yuzunden işlerin durmas. 
dolayısiyle birçok kimselerin muhte 
ıne l kayıpla rın;:. e n gel olmaktır. Biı 

kanla r, \ ııu.!AOrde gömülme töreni 
yap1ltrke l' •b.J o l\kıka sük u t edilmesı 

ni tavsiy" .flemışlerdir. Bu d akika 
varın biltf" ·-•ktir. 

l\.intl f .. dt'ard' m cu·am lmmw·'1sı 

rıa bl'~ anrw m t•:;i 
Londra, 23 ( A ,\.) - A vam :k:a· 

marası toplanarak yabancı mem lP-· 
k et ler meclısi ve delegelerinden ge 
'en tazivct telgraflarmı dinlemiştir. 

Bunda n sonra, kıral Edvard'ın B . 
Baldvin tarafından tevdi edilen be· 
varıname~i okunmuştur. Kıral e zcüm 

le diyor ki : 
" - A vam kamarasının, sevgil ı 

ba. ~amm ölü münden dolayı derin b ir 

z,•err tt•tll>il lt•ri r~ tutbil;i rw 
t•rı:.:el l.lllmuı>ıı:J . 

Londra, 23 ( A.A. 1 - Ueyli He 
ld ya ıyor: Lavaıın ı tit ... sı ıle zecı ı 

ni,l · en ,el o 

rü m e ı 

nu, çünku m•• 
de hiç bir .ı:.~ .... t'!l".ıı71keye girmedigi 
ni söylem1-ınr . 

cı uydu undan eminım. O, hay tı 

nı ı letının hizmetin ve kon ıtu yo 
nel •ukumete yardıma vakfetmiştir. 

Daima der in vazife hissiyle muttasıl 

oldu. Ba na çizdiği yold a yorümeğe 

a7.metmiş bulunuyorum.,, 
B. Baldvin meclise iki takri.- ver

miştir. Birinci takrir meclisin kırala 

ta7.İye ve sevgisi takriri, ikincisi de kı 
raliçeye taziye gönderlmesi hakkm· 
dadır. 

B. Baldvin söylediği nutukta, kU'a · 
hn gelecek sene yapılacak olan telviç 
merasiminden bahsetmiş, İngiliz k•· 
r~llık tarihçesini yaparak Corc'un ha· 
yatı ve ölümü Ye ~kizinci Edvard'm 
•ahsiyeti hakkında izahat vermiştir. 

K~·nterb11ri ~ peskopo:<unwı 

anlattıkları 
Londra, 23 (A.A.) - Kenterburi 

baş peskoposu bugÜJl lordlar kamara 
sında büyük bir heyecanla kıral be 
şinci Corc'un son resmi dakikalarmı 

anlatmış ve demiştir ki: 
"- Kıral Corc, Sandringhamda 

devlet konseyinin kurulmasını şifa 

hen tasvib eyledikten sonra son ream; 
.Jevlet vesikasına imzasını atmak için 
bü} ük gayretler gösterdi. Bu gayre· 
tin çok fazla bir raddeye vardığı za. 
m..ı n, konsey azalarına doğru döndü 
ve son defa olarak vekarh ve iyi his· 
ı erle dolu bir gülümseyi ,ıle güldü.,, 

Londra, 23 ( A.A.) - Avam ka 
marasında celsenin yeniden açılışın· 

d a 30 kadar saylav daha sadakat ye· 

ıoini etmiş ve bundan sonra meclis, 
4 ~ubata kadar kapanmıştır. 

Lordlaı· kamarası da 4 şubata ka 
d ar toplant ılarını ta ti l eylemiştir. 

St•/..·idw·i f:dnırd"m kır<1llıiiı l:r· 
· '""'"'''" i/(m t•tlilmedi 

Londra, 23 (A.A. ) - Roy ter ajan 
sından: Bu sabah Oublinden alman 
bir habere göre kıra ! sekizinci Ed· 
vard henüz Dublinde kıral ilan edil 
memiştir . Çünkü seT'best lrlanda h ü 
kümeli erkanı umumi valli B. Bukle
yin va'Zifesine başladıf: ı :zaman yap 
ınış olduğu sadakat ye m ininin yeni 
leştirilnıesine lüzum olmadığı kana 
a tindedirler. Mu.mailey hin yeminin 
YRlnız kıra! beşinci Corc' a karşı de
gıl, veliahda ve haleflerine karşı da 
muteber olduğu söy lenmektedir. 

m' nım 

nu ve bu bakım an, ma raf ılrınır 
hiç bir veçhile milletler c miyelİ azalar 
ve h ele t talya tarafrndan ödenemiyeceği 
ni ileri" sürmüştür. 

~USIR K Rl~E~I 

l\URl 1Al\1ADI 

'afd kü,~ük aru. !1> -

larlq kabine/,· t 
11ıak istemiyor 

(Başı 1. inci sayl da) 
tır. Vafd partisinin bir çok salahi · 
yelli erkim ingiliz notasmJ şiddetle 
tenkid ederek reddetmiflerdir. Ka
bine buhranmm oldukça uzun sür
mesi bekleniyor. 

Kahire, 23 (A.A.) - ~ ~f d 
partisi, kabinenin ancak vaf d az~ 
sı tarafından kurulabileceği kana·· 
atindedir. İngiltere ile müzakere 
meselesine gelince, müttehid cep
henin Vafd partisinden olmıyan 
azası da bu müzakerelere İflirak 
edebileceklerdir. Bt&gün öğle •ak4 

ti, müttehid cephe ile görüşmelere 
başlanacaktır. 

Vaf d partisi komite.si bu akpı.m 
tekTar toplanacaktır. 

Kahire, 23 ( A.A.) - Ha~ 
muhabirinin haber verdiğine gör~. 
vaf dcıler dün akşam biç bir tehliı 
netretmemiılerdir. İyi haber alaı.t 
mahfiller Vaf dın bir temerküz ka·
binesi kurmağı üzerine almaktan 
katiyen kaçınacağını temin etmek .. 
tedirler. 

Londra, 23 (A.A.) - Mııı.. 
kabine buhranı İngiliz gazeteler 
ni meşgul etmektedir. Deyli telgn I 
gezetesi yeni vaziyetin İngiliz . J:\b. 
sır görüşmelerinin geçikmesine ıe
beb olabileceğini yazmaktadırlar 

Deyli Herald gazetesinin Ka
hireden aldığı bir habere göre 
Vaf d partisi memlekette hiç hk 
nüfuzu olmıyan hiziplerle birlikde 
kabine kurmak istememektedir~ 
Bir temerküz kabinesi kumlma1ı 
yolunda Mısırdaki ingiliz feYka
lade komiseri Lampsonun Vafd 
partisi lideri Nahas pa,aya yaptr
ğı teklifin kati bir emre ıpek ben· 
zediğini hiç kimse bilmez değil
dir. 

Sir Lampaon İngiliz - Mısır go-· 
rüşmeleri akim kaldığı 1takc"Grde 
f ngilterenin Mısır ile olan müı • e· 
hetlerini tekrar gözden geçirmek 
mecburiyetinde kalacağmı söyle
miş olması fevkalade komiserin 
yeni Mısır kabinesinin k endi arzu-
una göre kurulmasını ka bul et

tirmek fikrinde olduğu .eklinde 
tefsir ediliyor. 

J (lfd )<llmz ba .ma iktidar m ı
J i:ne ge, mek istı )r 

.A.) O 

:.ıninister ki.l;sesinde "şa"r~ 
lcr kö~~1" ne konulmuştur. Ruhani 
ayin çok sade olmU:flur. 
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Müdde·umumi tetkike de,ram 
evrakı tekrar istedi • • 

ıcın , 

~1uhak n1e ayın ot uz birine kaldı 
( BQ§ı 1. inci ıo.yfcula) 

Ali Saibin avukah Hamid Şevket 
huna ccvab vererek: 

"- Biz buraya Reisi cumura sui
lıut için çete teıkilinden dolayı gel
.tik. Müddei umuminin tevsii tahkikat 
aJruında bu iıe temas eden bir delil 
nreceğini zannediyorduk. Halbuki 
hadise ile alakası olmayan bir vazi
yetin incelenmesini İstedi. 

Müddei umumi buna cevab 
~erdi, mahkemeye ibraz ettiği 

bu mektubun yegane bir de • 
lil olmadığını, bu diğer de • 
lilleri ve vaziyeti takviye için bir hal 
elduğunu, binaenaleyh bu hususun in
celenmesinin faydalı olacaiını ileri 
.ürdü. Ali Saib kalktı, filvaki Ata-

türk tarafından kabul edildiiini ve 
laatti huzurunda Saffet Arıkan, Ge
.. ral Ali Hikmet, Nuri Conker bu
lunduğunu ve Ata türkün kendisine 
taJB ayrılacağı sırada orada bulunan
iardaa biriaine hitaben: "- Ali Sa

ltİll Çcrkea Etemle birle,meaine im
üa J'oktur., dediğini ve kendisinin de 
....._ mukabil "Yahyayı Andirinde İ· 

ilen bana tealim ebnİf olaalardı, bu İ· 
ti ltir zabıta memuru gibi hareket e· 
derek meydana çıkartabileceğini" 

.Oylediğini beyan etti. 
Bilahare avukat Hamid Şevket 

kalkarak: 

"- Müekkilim bu busuau madam-
11.i itiraf ediyor, artık incelenecek bir 

~J' kalmamııtır "'' dedi. 

Müddei umumi iae buna cevab o· 
larak, net hadiıelerin iıtifham kıv· 

nmlarrndan ari hadiseler olduğunu, 

halbuki bu iıteki istifham kıvrımının 
lr:alkmamıı olduğunu, Ali Saibin aoy· 
lediği &Özlerin belki doğru olabilece-

. ·, fakat bunlar nihayet maznun 
undalyasrndan söylenen sözler oldu

dan bu iıin tahkik cdilmeai lazım 
eleceğinde ısrar ettiğini ileri sürdü. 

Avukat Hamid lnce, tarafların ka· 
fa ındnki istifhamın heyeti bakimcyi 
tenvir edcmiyeceğini ve Ali Saib de, 
dunyanın zannı altında bulunduğu

nu, yalnız bir kişinin, Atatürkün bun· 
dan müstesna olduğunu ve kendisin
den sorulursa itimadını söyliyeceğini 

nnlattı. 

Bundan sonra B. Ali S ibin Ada· 
n da ç"ftlıği arandığı zaman Atatür

ke ve Pahiliye vekili B. Şukrü Kaya
ya çektiği telgraflarla aldığı cevablar 
okundu. 

Anknraya getirtilirs idris hnk· 
kmda mahrem söyliyecckleri oldu· 
gunu b"ldiren ve şehrimı de ifadesi 

raı al y katib" Abdulkad r, 
1 azım l"f 

1 

r 

mim emir gelince bunlarla dostluğu
nu arttırdığını, eğer Hamdi, idris ,,.e 
Jsanrn yanına gelirse onları polise ha· 
ber vermek için ııksık yazihaneleri
nc- gittiğini ifade ediyordu. 

Bu ifadeye kar§ı ne dediği soru
lan idris, alay katibi AbdülkPdirin 
h,rdeşile çeltik ortağı olduğunu ve 
alaya müfett1§o geldikçe bu adamın 
kendilerinden 4-5 yüz lira ödiinç a
lıp on be§, yirmi gün sonra getirdi 
~ini, kendisi buraya geldikten M>nra 

oğhmdan tekrar para istemiş olduğu· 
nu, onlar da vermeyince kendisine bu 
ıftirayı yaptığınJ "'e oğlundan alıp he· 
yeti hakimeye verdiği mektuptan da 
anlatılacağı gibi, Abdülkadirin kah· 
vede "Ben f driain batma ne iıler geti· 

reccğim.,, dediğini, bunun üzerine oğ
lunun müddei umumiliğe ve mahke· 
meye telgrafla müracaat ettiğini, Ah· 

dulkadirin kahvede bu sözleri aöyle
digi zaman kimlerin duyduğunu bu
rada mevkuf bulunmasından dolayı 

tabii bilemiyeceğini ve dütmanhk ya· 
pan bu adamın ifadesinin kabul edil· 
memesini istedi . 

*** 
Heyeti hakime vaziyeti görüımek 

Üz.ere müzakereye ç~kildi ve yarım 
aaa.t kadar aüren bir görüımeden &OD· 

ra reia fU kararı tebliğ etti: 

"icabı dü§iinüldü. Hukuku amme 
davasınm iabatı aadedinde iddia ma· 
kamından evelahrr irad edilecek de . 

liller vesika olduğu surette tetkik İ· 

çin mahkemeye tevdi edilmek ve §a· 

hidse malumatının tealluk ettiği hu

tusu tesbitle beraber isimleri bildiri
lerek şahid sıfatile davetleri isten· 

ıııek suulen muktazi bulunduguna go 
re vali Nevzad Tandoğan tarafından 
gönderildiği be}ani)'le müddei umu· 

~m tarafından bu kere mahkemeye ib
raz olunan mektub bu esası knnunı 

dahilinde bir hususu ihtiva etmedigi 
cihetle incelenmeııi dileğiyle memurİ· 
yete müzekkere yazrlmnsınn dair O· 

lnrak sebkcden taleb kanunen kabu
le şayan bulunmadıgından ı· ddine ve 

tevsii tahkikat ıımnında baıka bir id
dia olup olmadıgının sorulması lüzu-

muna ve suçlulardan İdris tarafından 
müdafaa delilleri gösterilmediği ci
hetle halen bu hususta bir şey dinle
meğe mahal olmadığına söz birliğiy. 
le karnr verilerek tefhim edildi.,. 

B. Arıkan te\ sii tahk"hat hakkın
daki t tki atını bıtırmedi .. ınden ye 
nid n mühlet istedi. 

\ket CC· 

('f.Iı1 
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abancı gazetelerde okuduklarımız, 

ALMANYA VE LOKAitNO 
18 aonkcinun tarihli Tan ga:ı.ete..si

ni n başya:z.ısıd ır: 

Berlin'den gelen haberler, Fransa 
elçisi B. Françoiı Poncet'nin geçen 
pazarte~i günü Vilhemıtrue'ye gide· 
rek dış itleri müsteşarı Fon Bülow ile, 
bir müddettenberi nasyonal sosyalist 

gazetelerin bir kısmında Lokarno an
laşması aleyhine yapılmakta olan hü
cumlar hakkında görüımüş olduğunu 

bildiriyor. B. François • Poncet böyle· 
"e B. Hitlerle yapmış olduğu müla
katta söylediklerini tekrarlamak frr· 

snhnı bulmuştur: Fransız - Rus anlaş· 
masanda Almanya aleyhine teveccüh 
eden bir nokta yoktur, lngiltereyle 
yapılmakta olan görüımelerde, an
cak, habeş harbı dolayısiyle ltaly.ıya 
kar§ı alınmış olan zecri tedbirlerin bu· 
günkü vaziyetinde Milletler Cemiyeti 
paktının 16 ıncı maddesi mucibince 
muhtemel kollektif teahhüdler etra
fında. yapılmaktadır ve bu itibarla Lo 
karno andlaşmasına nazaran yeni bir 
haı1ise teşkil edemez. 

Alman dıı iıleri müsteşarının, Al
m-.nyanın Lokarno paktını bozmak 

taleb olup olmadığının tetkiki kaydı 
ile iddia makamına verilerek sair 
günlerin boş olmarnaaı dolayı · 
ı;ıyle bir hafta müddet tayin olunmuş 

olmasına göre, hukuku amme davaaı· 
na kendilerinden ziyade hakim oldu· 
ğunu tabii bulduğu müddei umumi
nin bu talebi yerinde olmadığından 

.ısabul edilmemesini ve aksi takdirde 
m~la )'arw ~lbi kısa bir mühlet ve
rilmesini istedi. 

Buna cevab veren cumuriyet müd· 
dei umumi&~ .J .... a Arıkan müddei u
mumınin va.21 .. :ı>ınin maznun aleyhin 
deki delillPrİ 1ıldıığu gibi, lehinde o· 
lanları uc. toplamak oldugunu izah 
etti. 

Kıııa b?" - .. ~ 1 ereden &<>nra rei5 
B. Osm.ın - L • tltekın he) eti hnki

mcnin reblı~~ t ... lcbe zamimeten aynı 
zamanda iddıdntı.mcsini ihzar etmek 

uzere tahkikat e,,Takrnın mumaileyh 
makamn tcvdiine ve günlerinin mu-

hakeme ile dolu bulunmasına binaen 
duru~manın 31 ikinci kimun per· 
~embe gününe talık edildiğini tefhim 
etti. 

• 
< aırt .. 

niyetinde olmadığını ve gazetelerin 
1 okarno pak tiyle aııkersizle!tİrilmiş 
Ren bölgesi istatüsünü tekrar bir me· 
sele yapmaya çalışan neşriyatına son 
vermek için lazımgelen tedbirlerin 11 

lınacağını söylemi§ olduğu da ilave 
ediliyor. 

Bu haberlerin, hiç olınazııa heyeti 
umumiyesiyle, doğru olduklarını sa
nıyoruz. Fakat bundan, alman hükü
metinin, franıız • ruıı paktiyle İngiliz 
'e fransız kurmayları arasında yapr 
lan ıtnla maların Lokarno andlaşma· 
sının mahiyet ve metnine tamamen 
uygun olduğuna iyice kani olduğu ne· 
ticeai çıkarılamaz. Bu hususta bir ka 
rarın:lığm devam etmesi, umumi ha· 

rekatında işine yarıyabileceği için, al
ınan hükümetinin ihtimalki hoşuna 

~ittiği görülüyor; fakat açılacak bu 
mahiyette herhangi bir mücadelenin 
hiç bir hakiki aıyaaal ıümulü olmıya

caktır, çünkü bu, hi.diaelerin sarahat 
ve açıkhtına kal'fı gelmektİt'. Fran111z· 
Raı karşılıklı yardım pakh, Loka.mo 

nndlaımasının zihniyet ve metnine ta· 
mamiyle sadık kaldığı gibi, Lokarno 
anıllaşmaınna muhalif olarak imza 
'anmış bir İngiliz • fransız gizli anlat· 
mn~r da yoktur. 

c~ne,,·re paktının 16 ıncı maddesi
"lin tatbik mevkiine konulması dola· 
yıı,iyle Paris'Je Londra araaınd& bat· 
lamış olan müzakerelerin, Avrupa kı· 

taııını ve Almanyayı • habeı işinin dı· 
,ında - alakadar edecek meaelelere 
de teşmil f:dilmiı olduğu doğru değil-

dir. Fransız • lngiliz konu§l'llaları, hu· 
susi mevzularının, yani CenevJ"e tara· 
fından kararlaşmış olan tedbirlerin 

neticesi olarak ve 16 ıncı madde ge
reğince bütün milletlerin borçlu ol
dukları karşılıklı yardım mevzuunun 

dışına çıkml\mıştır. Halkı bu hususta 
heyecana düsürmek istiyen alman ga· 
ıetelerinin t zi hiç bir esasa d .. yan· 

nı 'or. 
Kolayca yolunu şaşıran zihinlen 

l-;11-ikate çekmek için Lokarno anlaş· 

m:tsının başlıca metinlerini hatırlat· 

m&k belki faydasız olmıyacaktrr. 16 
ilkt rin 1925 de Almanya, Belçika, 

Fransa, İngiltere ve ltalya arasında 

aktedilmiş olan andlaşma, ilk madde· 
sir.de aynen şöyle diyor: uyükşek ô 
1'id taraflar, aşağıdaki maddelerde 
tasrih edildiği gibi, 28 haziran 1919 

da Versay'da imzalanan andlaşma ile 
t•eya bunun tatbiki neticesinde tesbit 

t. dilmiş olan Almanya ile Belçika ve 
Almanya ile. Fransa arasındaki hu· 
Judlardan ve bu hududların tecavüz. 
cdilmezliğinden husule gelen araz.i is· 
tat'-<ko un n muhafazası ile m z.kıir 

hak 

maunın alman - fransız ve alman · 
belçika smırlal"ı hakkındaki hüküın· 
leriyle ukersizleşmiş Ren bölgcııİ 

hakkındaki hükümlerinin Almanya 
tarafından kendi anusiyle ve parll'k 
bir surette teyid edilmesidir. 

ikinci madde diyor ki: "Almıın>•o 
ile Belçika, ve gene Almanya ils 
Fransa, biribirlerine kaı·§ı hiç biı· hii· 
cum ve istilcıda bulunmamayı t•e Jıiç 
bir z.aman harb vasıtasına ba§CJurmcı· 
nıayı karşılıklı olarak teahlıiid eder· 
/er". 

Bu lıiikmün, me§ru miidafaa hnk• 
kının, yani harb etmemek teahhücHi· 
ne kartı yapılacak herhangi bir te· 
cavüze veya Versay andhı§masının 

42 ve 43 Üncü maddelerine muhalif 
olarak silahlı kuvvetlerin Ren bölge· 
sinde toplanmasına kartı koymak 
hakkının İcraırna ~ümulü olmadığı a· 

çıklamnrtlll". 2 inci maddenin hük:ın· 
leri, Milletler Cemiyeti paktının 16 • 
ancı maddesi gereğince giriıilmi§ vey• 
Milletler Cemiyeti kon&eyi yahut meG· 
lisi tarafından kararlaıtırılmı§ oları 

bir harekete kartı da tatbik edilmez. 

lıte Avrupanm muayyen bir mın· 

takumda mütterek emniyeti garanti 

etmek için yapılmıJ olan anla,mala· 

rm en elastikiai olan Lokamo paktı· 
nm batlıca eaaaları bunlardn-. Bu 
pakt, bütün uzla.-na ve hakem uaul· 

lerini önceden tayin eden ve Almımyıa 

ile Franaa arasında yapılacak her• 
hangi yeni bir anJaımanm kuvvetini 
zayıflatacağı her manasiyle tam bir 
saldırmazlık anlatmasıdır. Mantıki 
olank, temenni edilmeıi lazımgelen 
§ey, Lokarno'da teabit ve tarif edilınif 
olan elbirliğinin Avrupanın bütün di· 

ğer taraflarında sıyaaal iatikrarı te• 
min için tatbik edilmesidir. Biribirinİ 
lamamhyan mıntakavi emniyet pakt• 
ları fikri kuvv tini Lokamo miaalin• 
d n alm ktadn-. Bugün Fransa ile in• 
giltere arasında Milletler Cemiyeti 
paktının 16 ıncı maddesinin tatbikin· 

den çıkan meııelenin dııında bir mü• 
zakere yoktur; fakat aksi vaki olaay• 
dı ,; e müzakcrder, ortaya çıkabile• 

cek diğer ihtimallerin tahliline de te~· 
mil edilmiş olsaydı bile, gene Lokar• 
no andlaşması zihniyetine uygunsuı 
bir hal teşkil etnıezdi. Lokarno pak• 
tiyle, bunu imzahyan devletler arala• 

rında bazı karl!ılrkh yardım teahhüd• 
leri almışlardır ve muayyen hadisekt 
knrşısında teahhüdlerini hangi tekni1' 
vasıtalarla ifa edeceklerini araların· 

da konuşmnk en tabii haklarıdır. Lo• 
karno andlaşması mutlak bir müsavi· 
lik zihniy ti içinde aktedilmiş oldı.ı· 

u icin, bu hak Almanya. ibi, di 'f 

imzahyan d vletler ıçin de m c 
d r. Yal bu b"le, b ı alm 

tı l 

tic r t o 
ada se~ıl Num::1ra: 12 atindeyim. Öyle i e hun i ay r 

harb ederiz? Yoksa istila hareketler·n 
girisecegiz? Biz, toprak istila etmek iste 
yoruz. Artık Almanyada, hemen hemen l1 
kimse hicret etmiyor. Pazarlarımız olstıfl 
fakat, halkımızı memleketimizde ahkoyı:n 
istiyoruz. Zaten onlar da hicret etmek is~' 
miyorlarki. Öyle ise neresini istila edece~1 

Kanada'yı mı? Günün birinde Britanya ı t1 

, nf, ı lerin so uk e m rur ın 
lcır ldu lan telakkic;"nde idiler. Cok ka 

y t ı d H .. ndmı : btiyı.ık miıcadelelerimi.z 
b ladıgı zaman, İngiltere, soguk bir tavur 
takınarak, bitaraf kaldı. Onun bu hareketi 
ho8umuı:a gitmedi. Almanlar sanıyorlardı 
ki, İnhiltere ... 

Metternich, burada duraklıyarak kelime 
an yordu. Ne demek istediğini anladım. O, 
"menfaat" ve ''riziko" yu söylemek istiyor
du. Fakat, cümleyi istediği gibi tertib ede
mediğini görünce, dostca bir eda ile ben ~u 
şekli ileri snrdüm: 

Cbamberlai11 - Siz sanıyordunuz, ki İn
gıltere, bahcede hırsızlık yapmak riziko'su
nu üzerine almadan, elmaları paylaşmak is
tedi; değil mi? 

Mettermch - Evet. Ondan sonra Boer 
harbı oldu. Bütün dünya. haklı veya haksız, 
zayıfın yanını tuttu. Hırs. belki Fransa'da, 
her taraftan fazla idi. Lakin bu, her yana ya
yılmıştı. Çok sert sözler harcandı. Fakat gü
nün birinde, etraf teskin edildi ve biz de, si· 
z" aymağa başladık. Almanyada dendiği gi
h" C1 alclrrin va,.. bai::la"Tladığ"ını anladık. 

Sıze k rşı sa} gı ve sempati beslemege baş
ladık. Dusünimuz ki, Frc..nsa ile olan dost
luğunuz yapmacıktır. Halbuki, ingilizler her 
hususta fransızlardan ziyade alınanlara kar
şı bir temayül duygusu taşırlar, sanıyorum ... 

Chamberlain - İtilaf devletleri hakkın
da beslediğiniz düşüncede yanılıyorsunuz. 
Bu itilaf sun'i bir şey değildir. Samimi bir 
düşünce ile yapılmış ouduğu gibi, çok popü
lerdir. 

Meıternich - Şimdilik, belki. Fakat, de
rinlere kök salmamıştır. 

Chamberlain - Biribirimizle açık görü
şüyoruz ve zaten bu görüşmenin kıymeti de 
orada. Onun için, ben de açık olmak istiya. 
rum. 

Politikayı öğrendiğim gündenberi, yani, 
1880 in ilk yıllarmdanberi, milletimiz, Fran· 
sa ile iyi geçinip anlaşmağı içten gelen bir 
arzu halinde taşımaktadır. Belki bu da, kıs
men, yirmi mil tutan bir deniz ile biribirin
den ayrılmış olan iki büyük milletin, 381!'\ar
ca süriip giden rekabetini sona ennis ırömıek 

ıstemesinden. kısmen de, iki büyük liberal 
devlet arasında, herhangi bir başka devletle 
olduğundan daha sıkı mesai teşriki mevcud 
olduğu kanaatile yaşadığından ileri geliyor. 

M etternich - Evet, fakat. ... 
Chamberlain - Müsaade buyurunuz, ben, 

bu iştirakin, halkın sandığı kadar sıkı ol
duğunu iddia etmiyorum. Belki Antant'ın e
sası bu bakımdan sun'idir ve fiiliyattan ziya
de, gösteriye dayanmaktadır. Fakat ne de ol
sa, bu his mevcuddur. Fransa ile olan iyi mü
nasibetten ötürü duyulan umumi memnuni
yet, hiç de bir gösteriş değildir. 

ÖNÜNE GEÇİLEMEYEN 
ANLAŞMAZLIK 

Metternich - Bunun çok yanlış bir dü
şünce olduğu kanaatindeyim. Ben öyle sanı
yorum ki, aramızdaki sempati, Fransa ile a· 
ramzdaki sempatiden, her bakımdan daha 
büyüktür. Sizinle hiç çatışmak istemiyoruz. 
Ve zaten ne için çalışacağız? Ticaret rekabe
t; vardır: Bunu, ben de teslim ediyorum. 

paratorluğu çökerde, Kanadanın herhafl 
bir kimseye verilmesi lazım gelirse. bu pli 
Birleşik Amerika hükiimetlerine düşer. rJi 
distan mı? Hindistan Rusyaya gecer ve '! 
hut da, anarşiye yuvarlanır. A vusturalyıJ 
mı? Hiç bir alman Avusturalyayı istila e 
mek gibi, çılgınca bir düşünce taşımı}'o' 
Cenubi Afrikayı mı? Sizin yaptığınız har~ıt" 
ispat etti ki, birleşik olduğu zaman, hiç 1<1 

se Cenubi Afrikayı zaptedemez. Hatta siı 
le, bu işi başaramadınız. Geriye ne kalıY0 

Kıyıda bucakta kalmış olan birkaç ada dC 
mi? Büyük devletler, bu gibi vesilelerle }1 

ha girişmezler. Böyle bir şeyi Alınan>' 
hiç kimse temenni etmiyor. (Sonu 



' .. 

Törlı • lspanyol ticaret manasebetle
en bahseden ll Noche gautesinin 

birinci sayfası 

(BQfı 1. inci sayfada) 
ca bar b&Jlangıç ile okuyuculanna 

Mmmaktadır. 

Bu ba§ angıcın hulasası ıudur: 
'Kemalist Türkiyenin tanınmı§ bat· 

vekıli İsmet İnönü, yeni Türkiyenin 
acari ve sınai politikau ehemiyetli 
.. v2uunu değerli ve mutecellid ar
kadaşı Celal Bayarm eline emniyet 
tmı tır. Bu po i "ka lapan~ anın güt

por ika ile karsılaşmakta Vf' 

panya müna ebatı 3,5 se 
Iuk sa ası bulam mak 

- E et Bundan dolayı pek m' -
net un lk.i dost memleketin m· ıte 
I' k menf ati iki taraf delegasyonu 
nu da, tabii olarak mevcu.d meselele
rin ıyi bir sonuca bağlanma11 için bü
tün aamiıni zeka ve kabiliyetlenni 
lrullanmaia davet ediyorda. 

- ilı.ı anlapna ltülrümlen ilti 
memlekdin tica etini tevsi edebilecek 

midir? 
Cevabı toYle oldu: 

- KemaJiıt Cumuriyet Halk Parti-
11) z. programının bır maddesi fU da
rektıfı vermektedir: M a 1 ı m ı z t 

alanın malını almak. 
Şımdiye kadar ticari münuehetle

runizın mevzuu yumurta Ye mensu
cattan ibaret kalmqtı. 

(Burada soz tarzı ile Kurdoğhı, 
fr aızlann bütün yunıurtalan bir ae• 
pe e koymak tedbirini ima etmekte 

• retle iki memleket ticaretinm 

LA NOC~llE 1 
'Ulı-.-~••alt--11' 

ru.ıo ıı. ıa llle.....ı. $ • -ı "'' aı ı BARCELONA 
-----------.--

Nıun. 3.liS 

Türkiye -- ispanya 
Ticari münasebetleri 

eaki tekliyle zaten çok gayri layik ve 
tehlikeli bir şekilde oldugunu ifad 
.,.ıemeır i.temekteclir-) Aala.-ıa ı ... 
panya içın diğer birçok tiırk mallan 
nın da kabih mübavea oldugu hakıka 
ni ve imkiınmı aç kça ıht"va ebnek
tedir. Mübayeatınız nisbetınde b z m 
de s"zden çeşidli mubaye arımızm 

artacağı tabiıdir. 

Kurdoğluna Barselon endustri mu 

biti ve gezdiği fabrikaların kendi Ü 

zerinde bıraktığı intibaı ve Barsel n 
hakkmdaki fikrini sorduk. Dedı ki: 

- Barselonu İspanya ek'>nomı'k 

o 1 

ıklım artlarımıza en u un old 
gunu bulm ılar ve yetec k k 
da u etm şlerdir. Ancak bunları 
clagıbrken köylü elinde soysuz -
laJmamasını sağlamalıdır. Pamuk 
ıslahı kanunu, devletin sınırlarını 
çizeceği bölgelerde iyi tohumları 
koruyacaktır. Kanun tohumlann 
l&fınmasını, ekilmesini, pamuğu 
çekirdekten ayıran fabrikala • , 
çalı§IDasını dar kayıdlar altına 
almıftır. Belki bu kayıdlar, ilk yıl
larda biraz sıkıcı olacaktır. B~na 
katlanmak gerektiğini bize tu ra
kamlar söylüyor: iyi tohumlarla 
pamuk randımanı yüzde otuz üç
ten, yüzde otuz sekize çıkacak u. 
Kalitenin yükselmesi ile ele fiat 
İçerde Ye dıtarda eskisind?!n dört
te bire yakın fazla olacaktır. Bü . 
tün bunlar iyi bir tohumun veri -
midir,ayrı bir emekten gelmiyor. 
Ancalr biz inanıyoruz ki iTretmen 

kudretı.-ur en böyuk zaferlerinden 
b n olarak telakki ede m. Bu müna

betle zıyare let ialde gördüğüm hü 
_ uk do5 1 ık ~e nezaketi de teıekk r· 
)e an 

arası 

1 a) 

kı k" .. y nları 

r-

a ..... ııı..• ~. Bıı-er suretle bahsı de 
· tirdı ve hiç bir veçhıle hu mevzu)a 

ra dair bir kcl'.-ıe sô~lemek istem <li. 
Kend" si bu ün An karaya doğru 

,.. 'ırim · zi terkedecegi anlaşrlıyor .,, 

Ha kevinde spor 
konferansı 

sö 
Bundan nra bir filim os e 

rılmışUr. Bu f"limde muhteftf memlc
e 1 rdek · spor hareketleri cani ndı

rılmaktadrr. 

Davet 
latanbul erkek liseliler birliği 

25 1 J 936 cumartesi günü saat on 
beste Ankara belediye salonunda 
toplanacakın Bu liseden yetiımit 
olanların gelmeleri genel sekre
terlikce rica ed;h1ektedir. 

bu verim karşıaında emeğini ar:: 
rarak, yüksek değerden geuq öl
~·.I· fi! -.daluıma ya çalıpca' ..& 

Milli endüstrinin tarlada •e lor
da yaratbğı geni' refah ise bu ç 
lışmadan doğacaldır. 

Vf..MAL ÜNAL 

Yiyecek endüstrisi halk komiseri

nin merkez icra komitesine raporu: 

~ İstihsali, istihlak için yapıyoruz. GayP1niz 
kar değil, fiatları indirmektir. ~ 

Moekova, 23 (A.A.) - Tas ajanaa 
bildiriyor: Gazeteler, yi-ncek enclüıtriai 
halk komiıeri B. Miko7an'm birkaç sün 
önce kapanan merkezi icra komitesine 
gönclerdiii raponı n~rediyorlar. Rapor
da ezcümle deniliyor ki: 

'" lnlolibımı::.un en büyük zorlukla -
rından biri olan =ıda meaeleai halen Stc1 
lin'in idareıinde halledilmiş bulunmak 
tadır. Grda endüstriıi eski Ruıyada yok
tu. Şimdi memleketimiz.in, ıehirlerimi . 
zin •e köylerimizin manzarau deiitmit. 
insanlar ve adetler değşmittir. Gıda en
düıtriıi bilhassa çabuk inkişaf etmeli ve 
gittikçe artan taleblere cevab verebilme· 
lidir. Bu endüstri hakiki olarak Sovyet 
rejimi içinde kurulmuttur. Ve inkiıafa 
baılamaktadrr. l lk bet ıenelik planda 
bu enclüıtriye konan aennaye 2 milyar 
rubleye yükselmişti. ikinci he! senelik 
planın geçen üç ıeneıi içinde iıe iki 
milyar 8GO milyon rahle kapital konmut· 
tur. 1936 kapitali bir milyar 155 milyon 
olarak ~erpiı edilmektedir. Bu yıl içinde 
17 büyük et komı.iauı, 3 jamlton hıllri
kuı, 10 yeni teker fabrikan, 41 11 ..... 
ve fallribu. 37 aoiatn. eri, l l aani lııaz 
.......... 205 yağ fabrilraa. 9 ....... 
fat.1.aı. 178 ekmek fabrilraar n 22 çay 
fa.bn"'kau 9Çlimqbr . 

1935 sıda endüstrisi planı yu. de 
ı 11.5 olarak bqanbıu,br. 1936 pl.-nına 
söre. 9.150.000.000 kıymetinde, yam 
1932 ye nisbetle iki misli fazla, İııtihııal 
yapılac:aktır. 

Sovyetler Birliği 1933 de tekcı uı•h· 
sali bakımından dünyada altıncı gelın lı

te iken '935 de 157 milyon kental eker 
kaınqı rekoltesiyle birinci mevkie çık • 
mııtır. Balık endüstrisi de ehemiyetli 
muvaffakiyetler kazanmı' 15.5 milyon 
kental balık avlanmıfbr. 

Konserve endüatriıi bu yıl, 216 mil
yon kutu et, 178 milyon balık, 160 mil• 

yon sebze, 298 milyon yemi§, 25 milyon 

kutu sütlü maddeler verecektir. Halen 
ekmeğin yizcle 78 i makine ile yapılmak
tatbr. letihı.Ab, iatihlik için artmyo

l'QZ. Ga~ ne ür ne ele bizzat istih • 
aal için idtalclir. Sıyuanur, fiatı.n 

muttand 1'ir surette indimte7e matuftur. 
Stahanal hareketi itçi iıtekferini pek zi. 
~ wtbauafbr. Stahanovia i~ler ıU... 
eli 800 den 720 ye bclar aylık alıyorlar. 
Ha,.at ,.hnz tehirde deiı1, köyde de de
iipnektedir. Memleketin ihtiyaçtan ha• 
dabazclur. Ve IN>,.aaa da artac:alrtır. Bu 
hal pda encliatrisi oniine huclutwz in • 
kipi imki.nlan açmaktadır." 

Fransada kabine krizi 
Kabineyi B. Saro kuracak 

(Bap 1. inci aaylaJa) 
Yapılmak üz.ere bulanan kombinea. 

nun akibeti öteki merkez gruplannın ha
reketine INağhdır . 

Paria, 23 (A.A.) - B. Sarro B. Lava.I 

ile 20 dakika kadar konuşmuı ve bu gö 
rüşme sonunda gazetecilere demiştir ki. 

.. - Şimdiye kadar yalnız iki meclis 
başlı:anlan ve bir de B. Laval i!e sönıt 
tum. Nıyefm, sı)asal do tlannu ve say
ı vlar kurulu ile senatodaki eaash grup 
la 
n 

Pariı 23 (A.A.) - B. 5arro radikal 
so yalıst başkanı B. Daladye ile goru~
mu§tÜr. 

Paris 23 ( A.A.) B. Sarro, saat 
lS da daha konsültasyonlarını bitirme. 
mişti. 

B. Sarro, B. Daladye'den som·a eskı 

b bakan B. Şotan, bugünkü P. T. T. Ba 
k nı B. Mandel ve radikal sosyalist frak
sıyonu hderi B. Delbosi le goruşmuştür 

L dra 23 A.A. z ka ne 
b ram uzerıne Londra p asasında 

frank yen' den düsme temayiılleri gos
termıstir. Frankın yuvarlanmanna 
engel olmak için hemen ihtiyat akça
ya müracaat edilmiştir. Neva Kronik! 
gazetesine göre dün bu para ile 

400 milyona yakın frank aabn alm
mıştll'. 

H. l .. ın·11l niçin istifa elliğini 
anlattı. 

Pa~ 23 (A.A.) - latifaauu ve
rip, yeniden kabine k'111"111&ğı da red
dettikten sonra, B. Laval: "Geçen ha 
zirancla uhdeme tevcli ohman •mfe
yi ifa eylediğime vicdanen kanaatim 
vardır," demiftir. 

Dıt aıyasada elde edilmit elan ne
ticelere temas ederek demittir ki: 

"Barışı sağladık. Milletler cemi
yetine ka~ı teahhütlerimize sayğr 

cöateriyoruz. Doetlllldanma •e itti• 
faldanmıa aai&am.l.r. f.,..... m. •• 
ya aaunm iatildili temill '" talniye o
lunmUfhu'." 

Batbakan, diyevini 9u sozlerle W• 
timıiJtir: 

"Partilerden biri, it gorebilmekli• 
ğiniin ba§lıca prtı olan ulusal birliği 
dağıtmak te,ebbuaunde bulunduğan 
dan, ben de iktidar mevkiin • bırakıyo. 
rum." 

8. Laval, bundan sonra butun fran• 
sızlardan soğuk kanlrfıklarmı muha• 
faza ederek, biribirlerinden ayrılma• 
malarmı dilemİ§tİr. 

P<1ris borsasında spekıilas
\·onlar ~ladı. 

Paris, 23 (A.A.) - Yen kab1ne 
buhranı havadislerinin çıkması Üzeri· 
ne para borsasında yeniden apekülas· 
yanlar hatladığı bildiriliyor. Maten 

gazetesinin öğrendiğine gore 19 son
kanundan 21 sonkanuna kadar fransa 
bankasının altmstokundan dı arıya 

600 milyon frank çıkmıştır. 

dirmi1tir: 
Baş bak n ve somurgeler ba nı: A 

Sarro, 

Dı!J Bo.kaıu: P. E. Flanden 
iç Bakanı: 1 von Delboı, 
Finanı Bakanı: Marsel Rcnye, 
Harb Bakam: Pol Bonkur, 
Donamııa Bakam: F. Pietri, 
T ekaiidlük Bakam: ŞampÖtye dö Rib 

P. T. T. Bakanr: Jorj Mandel 
Hava Bakanı: Stern 

Ticaret ft S.na:ri Bakam: Jorj Bonne 
Naha Bakanı: Loran Eynak, 
Sıbiye Bakanı: Baretti. 

T uluz radyosunun ihtirazi. lıa
yıdlanm biz ele telıraTlıyaralı ba 
liateyi koyayonu. 

Ymılanmwn çokluğu ~ 
le bugün "Kırmuı Zanbalc', tel• 
rikam ızı koyamadık. Oısür dUe-. nz. 



ULUS 2.C SONKANUN 1936 CUM 

Sômi - kok fabrikası Paşabahçe işe cıe cam laln ikası f%mit kağıd fabrikası 

!kinci beş yıllık programın esasla· 
rı teabıt edilmekte oiduğu §U sıra,ar· 

da, ilk beş yıllık programın 1935 se· 
nesi içindeki tatbikatının kısa bir bi
lançosunu yapmak faydasız olmıya
caktır. 

Program, bet senede tamamlan· 
mak Üzere ıu esaaJarı ihtiva ediyor· 
du: Pamuklu endüatriıi, yün, iplik ve 
aun • ipek fabrikaları, kağıd fabrika-
111, Sömikok fabrikası, demir endüstri
si, §İte ve cam, kükürt, gülyağı selü
loz, porıelen ve kimya endüstrileri. 

Programın ikinci yılını teıkil eden 
1935 yılı sonunda tatbikat vaziyeti 
§Öyledir: Dokuma branşında, Kayse
ri bez fabrikası işlemi ye baılamıf ve 
ilk mamullerini piyasaya vermııtar. 

Gene program mucibince ikmal edil
mit olan Bakırköy bez fabrikasının 
tevsi itini bir kenara bırakırsak, Kay
seri fabrikası, programın tamamla
nan ve çalıımaya açılan ilk fabrika· 
sı olmuıtur. 33 bin iğ ve 1080 tezgah· 
la İ§e başlaınış olan fabrika §İmdilik 
yalnız bir ekiple çalıımaktadır, üç 
ekiple çauşmaya başladığı zaman İş
çi sayısını 4500 e çıkaracak ve yılda 
5,5 milyon kilo pamuk harcayarak 30 
milyon metre bez yapacaktır. Nazil
li fabrikasiylc beraber planları ve 

, makinaları Sovyetler Birliğinde ha
zırlanmış olan Kayseri fabrikası be 
yıllık programın gerek büyüklüğü ve 
gerek İmal ve igçi milcdarı itibariyle 
en buyük ba~arım olmuştur. 20 mayıs 
193 de tem ileri atılmı§ olan fabri

kanın a-çılma tôreni 16 eylUl 1935 de 
yapılmış, böylece bu büyitk eser 483 
günde ikmal edilmiştir. 

Pro rama dahil ikinci pamuklu fab

rikası olan ve 20 ilkteşrin 1934 de te· 
meli atılmış bulunan Ercgli bez fabri

kasının İnşaatı 1935 senesi sonunda 

bitmi ve montaj işine ba lanmış bu

lunuyordu. Keza memur evleri, depo· 
lar, kantin ve demiryoluna bağlıya
cak olan iltisak hattı da tamamlan· 
mr§tır. Şimdi geriye su ve buhar san

trallarının yapılması ve makina mon· 

tajının ikmali kalmaktadır. Senenin 

en buyt.ik kısmında su kuvvteiyle ve 

co z masrafla i liyecek olan Ereğ
lı fabrıka r, ıhtıyacmın büyük bir kıs-

ı T Bak nlıgının Eskişehır 

e S vadi inde ektır 
A. cin mukl r 

BES YILLIK ENDÜSTRİ PROGRAMIMIZIN . ~ 

1935 SENESİNDEKİ TATBİKATI 

Beş yıllık endüstri programımızdan 1935 içinde başarılmış olan işler gene 
Tür ki yenin ekonomik kalkınma mücadelesinde biiyük bir zafer teşkil etmek 
tedir. 1935 göğsümüzü övünçle kabartacak zengin bir bilanço ile kapanını~ -
rr. Gözlerimizi ve gönlümüzü yarına daha büyük bir umudla çevirebiliriz 

Kayseri bez fabrikaşının dokuma iezgôhlorından bir görünü 

29.500 iğ ve 768 tezgahla çalıfa· 
cak olan Nazilli fabrikası kapasite 

itibariyle Kayseri fabrikasından son· 

ra ikinci gelmektedir. Eyluhin 24 Ün· 

de temeli atılmı§ olan bu fabrikanın 
birinci kısım İn§aatım teşkil eden me· 

mur e\'leri, müdüriyet binası, knntin 
ve depolarının İnşaatı çok ilerlemiş, 
demiryolu ilti k hattının İn~ ı da 

bitmı tır. Asıl fabrik bin sının yapıl 
m ı d ı 1 ed imiş ve mute hhid 

b 

lını tamamJıyan yün İplik ve sun • İpek miştir. Senede üç yÜz bin kilo aun · 

f abrikalarmdan birincisinin "Merinos ipek ipliği yapacak olan bu fabrika· 

fabrikası" namiyle Bursa'da temel at· 

ma töreni yapılmış ve inşaata başlan· 

mııtır. Temelleri yakında bitecek O· 

lan bu fabrika yerli yünlü dokumala· 
rın şimdiye kadar dışardan getinlen 

İpliklerini imal edecek ve bunun h m 

madde i olan Merino y pa ısmı kul 
lanmak uretiyle d ml kette y 

ol r M 

nm inşasına iki ay kadar baılana• 
cakbr. 

Beş senelık programda ehemiyetli 

bir mevki sahibi olan endüstri şube

lerinden biri de kağıd endüstrısidir. 

Yılda ka ~ıd istihlakimiz için dışarıya 

cektır Selüloz endüstrimizin iler ' 
kurulmasiyle bu ihtiyacı da içercl 
karşılamak imkanı hasıl olacaktır 

Buraya kadar saydıgımız fabrı 
lar doğrudan doğruya Sümer Bank 
tarafından yaptırılmış ve yaptrrılmak· 
ta bulunmut olanlarıdır. Sümer Bank
la [ş Bankasmrn müttereken hissedar 
oldukları Keçiborlu kükürt ve lspar· 
ta gülyağı fabrikaları da program 
dahilindedir. 

1935 nisanında işlemiye baslıvan 

Keçiburlu kükürt fabrikasının tft

mamlanmasiyle bu maddenin memte-
ketirnize dışardan getirilmesine l'1a • 

hal kalmamış, bütün ihtiyacımızın 'ba 
fabrika tarafından karşılanması İm· 
kanı hasıl olmuştur. Şimdiye kada r 
ihmal edilmiş zengin bir madeni işle. 
ten fabrikanın piyasaya arzettiği 

mahsul çok beğenilmi~tiı·. 

Cülyağı fabrikası da, lspartnda. 
1935 senesi mevsiminde çalışmış ve 

derho.l imalata batlamıştır. Fabrika 

nın bu sene harcadığı gül mikdarı 148 
tondur. Gül mahsulünün 300 bin ki
lo olması bek,eniyordu. Fakat kurak

lık bu seneki mahsulü ehemiyetli mik· 
darda azaltmıtbr. Fabrikanın imal 

ettiği istandard tip gülyagı yabancı 
piyasalarında çok takdir edilmiş ve 
derhal müşteri bulmuştur. 

!Doğrudan doğruya iş Bankası ta~ 

rafından Patabahçe §İ§e ve cam fa~ 

rikasiyle, Zonguldak sömikok fabri

kaları kurulmustur. Temelleri 1934 

senesinde atılmış İnfaat ve tesisatı ta

nıamen bitmi§, her ikisi de çalışmaya 

b ıhyarak ilk mamullerini piya ayf 
vermiştirler. 

Ehemiyetli ith~I maddelerimizd~ 

olan şişe ve camla kok ve antrasit it 

halatımız, bu iki fabrikamızm iılemi
ye başlamasiyle büyük mikdarda aza
lacak ve harice çıkarılan servet mem
lekette kalacaktır. 

1935 içinde tamamlanmı§ veya İn· 

§asına başlanmış olan bu fabrikalar
dan sonra, program mucibince 19S6 

da devam edil cek olan ıu iıler kal

maktadır: Karabük demir fabrika ı. 

Malatya pamuklu fabrikası, Çim nto 

Kayseri bez. fabrıka buııun fU gôrdü~linı.iğ fekli almıştu- -. ın b~ladığc esere devam edecek olan Nazilli bez labrikcuı da )arın fU manzarayı gôsterecektır. 

• 



ilba lığından: 
~Mil zarf usulile eksiltme ilinı. 

eclıl• lk okul bi· 

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

Mem 
ad 

sün den: 
arama e titü-

Kütahya böJıFainde çalışmakta olan Kömür Arama Gu~u.ı 
nıetıdinde mu~tlık 1"ıpacak bır memur almacaktır. Ehlıyetine 
göre 150 lıraya bdar aylık: ücret venlecektır. 

Aranılan evaaf 
1) Muhatebe bılgwı olacak 
2) Uçbin lıralık kefalet verecek 
3) En az orta tah lini bitırmi olacak 
4) Askeri kle al aı obmyacak. 
5) Ecnebi liaaıu b le letün tutulacaktı 

Anndan evsafta Jdi ok olduğu cak emur mu 
huebeden yapılacak ımtihan il seçilecektir 

İstekhlenn 4 kıta fototraflarr ve keneli y 1ari le yuılmı 
kısa terctimeıblll rını dılekeçelen.nıe ılittır- en geç 1 ıubat 1936 
cumartesı akpmı:ruı kadar Aiıqrada Enltid Gelllel Dinktil'Jüii
ne mfiracaat euneı • 

fmtihin t 1936 puarteai günü A.nbrada yapüacaktır 
(lg) 1-47 

içe Iha • • 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilam: 



t - Sivaa garnızonu için üç yüz bın kilo ekmeklik un kapalı 
oi t"ak eksiltmeye konulmmu tur. 

2 - Bu üç yüz bin kilo unun hepsı bıı den bır miıteahhıde iha
le edilecegi gibi yüzer bin kilo olmak iızere ayrı ayrı müteahhıt. 
tere de ihale edilebilir. 

3 - Muhammen bedeli 45 bin liradır. 
4 - İlk inanc akçesi 3375 liradır. Yuzer bın kilo olmak üzere 

ayn ayrı müteahhitlere ihalesi halinde her yüzer bin yılo için ılk 
teminat 1125 liradır. Şartnamesi Sivas tiımen artırma eksiltme ko_ 
mi yonundadır. Eksiltme Sivasta artırma eksiltme komisyonu ta
rafından yapılacaktır. İsteklilerin ihale saatindan bir aat evetine 
·adar teklif mektuplarını Sivas tum atın alma komisyonuna ve

receklerdir. 
5 - İhale 29 2. kanun 936 çar amba giınu saat on be tedır. 

(48) 1-109 

İLAN 
Pınarhısar topcu alay hayvanlan içın 23520 lıralık yulaf kapa

lr zarfla eksiltmeye konulmuştur. 392 ton yulafın ilk peyi 1746 
lıradır. İhalesi 25 2. kanun/936 cumarte. i günü aat onda yapıla
c<ıktrr. 1 teklilerin Vize satın alma 'komisyonuna gelmeleri. 

(281 1~102 

İLAN 
Kırıkkale asken anat okulunun elektrık tesı atı aç ık eksiltme 

suretiyle yaptırılacaktır. 
Z - Eksiltme 4-1-936 tarihıne musadif salı gunu .aal on beşle 

ıcra edilecektir. 
3 - $artname ve k:esfı Ankara Levazım Amırlıgı atın alma 

komısyonunda her g gorülebilir. 
4 - Tesisatın keşfı 1997 lira 52 km u olup temınatı muvakkate

i 149 lira 82 kuruştur. 
5 - Ek:oıltmeye gireceklerin bu gibı ıslerle ı tıgal ettıklerıne 

daır ve ıka gôstermelerı mecburıdir. 
6 - isteklilerin muayyen gün ve saatte trmınatı muvakkatc 

•nakburları ıle komisvona mtiracaatları. (128) ı-22Q 

İLAN 
l - Kırklcırclınde 15 ton sade yagının kapalı zarfla ıhc1lesı subatın 

1ncı cumartesi güniı yapılacaktır. İstekliler teklif mektupları ık 
kanuni belgelerini ihale güniı ona kadar komisyon rei ine vermeli
dir Ve s;ı~t 11 de komisyonda hazır bulunmalıdır. 

2 - Sade yagının tahmin edilf"•t lı'r kilo fiatı 107 kunı~tur. 
3 - ilk teminatı 1204 liradır 
4 - Şartnamesi h r gun Kırklart:lirıdl' atınalına komısyonunda 

goıülehilir (151) 1-276 

İLAN 
1 - Kouya'dakı kurumların 

senelik ihtiyacı olan 370 bin kilo 
yulaf kapalı zarfla eksiltmeye ko 
nulmu tur. 

2 - Oçyuz yetmı bın kiloyu 
lafın muhammen tutarı 25 bin 345 
lıra olup muvakkat teminatı ı 903 
lira 88 kuruştur. 

J - Ek iltme 12 - subat - 93 
car an,ba giıniı saat l 5 de Kon 
vada kor ıwtın alma komısvonu,... 

da yapılacaktır. 
4 - Şartname Ankara Leva -

zım amirligi satın alma komısyo
nlarındadır. İstekliler sar tname -
leri burada okuyabilirler 

5 - lsteklilerın teklif mek -
tuplannı 12 - ubat - 936 çarşam
ba güntı saat on dörde kadar Kon
yada kor satın alma komısyonu 
rıyasetıne vermı'tl bulunacaklar -
dır ( 1 71) 1-2 q 

Devlet Den1iryollan ve ii manları umum 
n1üdüdüğü satınalma knmisyonu ilanlan 

Muhunmen bedeli 72.000 lıra olan muhtelıf kuçuk yol malze. 
mesi 2 fort 1936 pazartc ı giınü saat 15.30 da Ankarada ıdare bı
nasmda kapalı zarf usuliı ile satın almucaktır. Bu i e gırmek ı tı 
v n_lerirı 4850 liralık muvakkat teminat ılc kanun.ın tavin ettı6İ 
vesıkal rı ve tekliflerini aynı giin saat ıı .. rn a kndar Komısyon 
Reisl:giı ~ vermeleri la 'ımdır. 

Şar. ıameler 360 ar kuruş mukabılınde Ankara ve Havdarpaşa 
H"Znel r,ı de atılmaktadır (731 1-186 

İLAN 
Muhammen bedelı 14445 lira olan muhtelifiılcıns la tık malze_ 

me 18-2-936 salı güniı saat. 15,30 da kapalı zarf usııliı ıle Ankarada 
ıdare binasında Scıtın alınacaktır. 

Bu ıse girmek istiyenlerın 1083,38 liralık muvakkat tcmınatı ve 
·anunun tayın ettigi ve.:ikalar ile tekliflerinı aynı ~iin aat 14,30 a 
?dar komi yon Reı ligine vermeleri lazımdır. 

Bu ışc ait artnameler Ankarada Malzeme daısesınde ve Hay
darpaşada te ellüm ve Sevk Müdiirltıı:!iindc parasız olarak d~ğrtıl-
maktadır. (112) 1-209 

ı 'af ıa Bakaıılığ·nıda n: 
Nafı:ı şırket ve miıesseseleri u~um müdurlugu fen heyetı 

.... adıosuncla münhal bulunan 200 ile 300 lıra aylık ücretli vazıfele
re elektrik veya elektrik ve makine miihendi lcri alınacaktır. 

1 teklilerin a a"ıdakı vesikalarla birlikte oıugecen umum 
mudürlüge müracaatları ilan olunur. 

a) Askerligini bitirmi veya ihtiv ıt ınıfına nakledılmı ol. 
du •una dair vesika. 

b) Dıploma ve 1035 No. lu kanun mucıbınc alınmış miıhendıs 
ruhsatnamelt'rı a ıllarınm veya tasdiklı uretlerıle ihti a-; vesika-

rrii .. ı\. lla va 1 u 1·11 uıu 

B. lYüKPIYA GOSU 
Şirndiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmi~tir. 
4. CU KEŞİDE 1 l ŞUBAT 1936 DADIR 

ii,iil" ikraı lı~t" 3 
irad ı· 

Ayrıca: 15.000 12.000 10.000 liralık 
ikramiyelerle 20.oro liralık bir 

mükafat vardır . 

ULUS 
w 

ı: 
Askeri Fabrikalar Umum M\idürlüğü 

= 
Satnı Alm a Komisyonu ilanlan 

Yevmiye ıkı k lem belırrındt rı Beher Kılo ı,;. 
asgari 12,5 azamı 1 3 c; ...ı.w Kuru~ 

Taze Bak 10 
~raw 7 
Yeralması 5 
Karnı bahar 15 
Ispanak 1 l 
Lahana 5 
Taze fa ulya ı 5 

Tahmin edilen bedeli (3i2) lıra (60) kuruş olan yukarda miktar• 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mudürlüğiı satın al
ma komisyonunca 10 şubat 936 tarıhinde pazartesi günü saat 14 de 
pazarlık ile ihale edilecektir. Sartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerın muvakkat teminat olan (27) lira (95) kuruş, 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindekı vesaikle mezkur giin v 
. aatte komisyomı müracaatları.(170) 1-28 

\ 1 i 11 ı '\ 1 i il l<ıl :t ~t \ t. ı.. [ti ... 1 

~a l ı ıı al ııw Korııi"'~ 111111 

l ffm 1 a rı 

BILfT 
- Ankarada hava rasat mu. 

dürlük binasında miıtcahhit nam 
ve hesa ına yaptırılacak tamira
tın eksiltmesine talip çıkmadı
gından bır ay müddetle pazarlık 
la eksiltmeye konmu t ur. 

2 - Keşfedilen bedelı 249.S 
lira 28 kurustur. İlk ınanc; para
sı 187 lira 50 kurustur. 

3 - lhalesı 4.2-936 alı gunu 
saat 10 dadır 

4 - Paıarlrga gırecekleı in 
l490 sayılı kanunun 2. 3 i.incii 
maddelerinde ıstenilcn bilgelcri
le M. M. V. satın alma komisyo
nunda bulunmaları. (122) 1-223 

BtLtT 
Kırkagaç garnızonıı için ka -

palı zarfla eksiltmeve konularak 
26 -12-Q35 per embe günü 
saat on altıda ihalesi yapı 

lacagı ılan edilen 10.800 ki 

lo una ihale giıniı istekli çıkma -
dıgından venic!en eksiltmeve k • .,. 
nularak eksiltmesi 27-1-936 pa
zartcsı giınü saat 16 da 'Kırkagac 
ta satın alm:ı Ko.da yapılacaktır 

U nıın beher kİllı51ına lıicilen 
edcrt 1 'i kuruştur tik teminat 
l 6200 liradır. Eksiltmeye • 
cekler kanuni tcminatlariyle bir 
tikte ıhale giıni.ı ve saatinde Kırk· 
dgaç satın alma ko. ela ~•ı!ıınrna 
lan (Hl ı--104 

BİLIT 
Akkupru naklyıe Jo•'O. unda 

mevcut (3200) adet benzin ten..:
kesı tle (842) adet boş gaz san -
dıgı satılacaktır Tenekelerın 
beherı (5) kuruştur. \'c e;t\•")•kla 
rın behcn (10) kurus olarak tah
Qıin edılınistir. Satış t:iinii 28 - l -
936 salı güniı saat Hl aJu. l:>tck 
lilerın teneke ve sandıkları gör
mek iızerc Akköprii ı•;oltti" .j • • 

posu müdi.irlüğüne nıü•r-·<t-•t v-. 
satısa gireceklerin Lelli gün ve 
saatında paralariyle birlikte M. 
M. V. 5atınalma komisyontuıa gel-
melerı 150 ı. 170 

BlLl1 
Bes lıa~ nakliye ve paytoı. "<> 

ııumu beygir pazarlıkla satın alı 
.ıacaktır. Pazarlıgı 29 - l - 936 
caı ~amba günü saat l O dadır. İs
tekliler be Ilı gün ve seıa tinde qa v
vanlariyle birlikte M. M. V . s.. 
tın alma komi yonuna gelme!.. ı. 

160 1-280 
BİLİT 

Blitun malzemesı dairesinde•ı 
verilmek tızere (350) adet pan -
uman paketi torbası dikilecektır. 
Paazrlıgı 10 - 2 - 936 pazarte:.ı 
günü saat 10 dadır. Beher torba
nın dikiş bedeli (100) kuruş talı 
min edilmiştir. İstekliler ev ·af 
sartnamc ve nüınuncsini görmek 
üzere her gün M. M. V. ·atın al 
ma komısvonuna miıracaat vcpa 
zarlıga istirak edeceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikle 
ve 26 lira 25 kuru luk teminat 
mektubıyle birlikte satın alma ko
mıcıvonııni! velmeleri. 158 

1-278 

i ~ arı vor 
J'cırısten mezun bıı turk ın. 

'i, 'it ve nafıa mühendisi. vapı 

veya bayındırlık i lerile mesgul 
ol r. mues e elerde vazife arıyor 
rr - ..,ız, alman Vf İng ti?. 1İ an 
' r• a v kıftır Referansları var. 
dn. 

l ııplıaııt ·•f l' ı ... ıaulıııl tı •· 

' :t:t:ırıı ru irliii .... :et HJ 

ı\ lııı : ı Kutni .... , ' "'" 

İstanbul ve Trakyııda bulunan 
kıtaat için 7062 ton buğday kır. 
dırılacaktır. Kapalı zarfla eksilt
mesi 5 şubat 936 çarsamba günü 
saat 15 de Tophanede atınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 53831 
lira iO kuruştur. 1 lk teminatı 
3941 lira 58 kuruştur. Şartname· 
si 269 kuruşla komisyondan alı
nır. lsteklilerın kanun\ vesika
larile Leraber ihale saatmdan bir 
saat evvel tekliflerini komisyona 
vermeleri. (385) (250) 1-225 

ZAYi 
9J ı senesırıde a~agıda yazılı 

kiınycyı havi tastiknamemi kay
bettim. Yenisini alacagımdan e. -
kisinin hükmiı yoktur. 

Çengelköy askeri orta mek
tep sınıf 8. kısım 4. den 

4509 No: lu Nun oğlu 
Fuad Çanakkale: 323 

1-28~ 

~---------------
Satılık Bağ 

Dıkıneııde kahvelerin ustund<' 
on iki dönüm iki evlek Kavaklı 
Bag satılıktır. Talihlerin Yenişe
hirdc Akaretler caddesinde iO 
numaralı haneye miiracaat etme-
leri. 1-283 

Satıhl al 
Yarım kan bır koşu atı .ıceL 

satılıktır. İstiyenleı in Ziraat 
Bankası kapıcısı Mehmet çavu a 
müracaatları. 1-290 

/Jı . ( ı; H :f itı 

Nasır ilac r 

Ln c ltı nasırlaı ı om: pek 
kısa hır zatNında tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umum1 deposu: İngiliz Ka ı
zuk eczanesı. her eczanede >U· 
lunur cıddı ve miıes ır bir n~· ı 
b!T iJa,~ıd il 

1 \ul,a r a H4 • l et lİ ) t Ht•i ... lit!i 1 
İli111bn 

1 - istasyon - lstıklal cad -
desi yeni demiryol köprüsüne ve 
Atatiirk bulvarı ve Çankaya cad
desi - Sarı kosk ve batıkalar cad · 
desindeki refüjlerin kenarlarına 
beton plaka do etilccehir. Kesif 
bedeli 4483.36 lirad1r. · 

2 - Keşfim ve artnanıesini 
gormek icin fen kalemine geline
cektır. 

3 -İhale 8 - 2 -936 tarihine 
ıastlıyan cuma.ne ·i giirıii aat 11 
d fen direktorliığü odasında a -
çık eksiltme ile yapılacaktır. 

4 - Mııv;ıkkat teminat 336 li-
r;ı~ r , 1 ... " \ 'lQ' 

Postahane cadde inde 

ü) - ran l__,olt anla .. ı 
Evlere abone usulüne baslauını~i:ır. 

söyledir. 
Aborıc eraiti 

Bir ayhğr biı· kişiHk 
.. ., 
.. •• 

. ' .. 

iki 
uç 
dört 

., 

Fazla tafsilat lokantamızdcı verilir. 

15 
30 
411 
50 
1-201 

Steno alınacalitıı 
rrürkİ\'f' ( :uınlnıriy<·I 

lire: 

'~ 

,, 
'~ 

'.'\1, rkf:•z Banka~nıdarıı 
Ankara merkezimiz için gayet iyı stenografi ve daktilogr. fi 

bilir bir steno daktilo alınacaktır Taliplerin kanunusani 936 sonu• 
n.: kadar bizzat veya tahriren unıum miidürlüğe veya İstanbul şu" 
l emiıe müracaatları. 1-256 

Yiiks<·k Ziraat J~nsıitii ii (el· cir -
lüğ·iirıdt~11: 
Yı~hek Enstittide bulunan bakkalıve dükkanı bır sene muddetltı 

açık .:.rtırnıaya konulmuştur. 

tı .• lcs: 3.2.936 pazartesi gunu saat it> da Enstitu bina ında iducı 
ve ı~. le komi"vonu tarafından yapılacaktır. Tahmin edilen eneHk 
mul•am111en bedel 180 liradır. Muvakkat teminat 13,5 liradır. Para .. 
sı2' şııı ınıını ·sini almak ıstiyenler idare mlidürliıgiıne mürncaatlan. 

(67) 1-135 

ÇUB UK SULH H UKUK MAH KEMESi NDEN: 
Çubuk kazasının Dumlupınar köyünde oturmakta olan Çankmlt 

Ali oglu Mehmet ve karısı Bulut taraflarından Çankırmm Tevfikiyc 
mahallesinden Mehmet oglu Rıza aleyhinde açtıkları Çubuk. emanet 
dairesinde mukayyet bulunan 26 lira evrakı nakdiye para ite altı ka • 
lem e yanın kendilerine ait iken mumaileyh Rıza iızerine kaydedil .. 
mış olduğundan bu para ve e yanın kendilerine verilmesi hakkındaki 
davanın müddei aleyhin vturcluğu yerin belli olmaması itibari)•le 
gıyaben yapılan muhakeme neticesinde muddeiler davalannı isbatta'., 
izharı acizle müdd<'i aleyhe yemin teklif etmisler, ve müddei aleyhin 
bulunduğu verin meçhul olması itibariyle ilanen yapılan tcblgata ralf·' 
men mahkemeye gelme.niş olduğundan yeminden nuk\tl addile davnyıı 
sabit nazariyle bakılanık emanet dairesinde bulunan para ve e yanıo 
müddeilere verilmesin" kabili itiraz olmak, tarihi ilandan itibaren S 
gün kinde gelip ycınin etmek hakkı iizere 13 - 12 - 935 güntin ~ 
de karar veril mis oldu'!und~n e-azete t'>rihinden bir hafta icınde 1tirar. 
hal--kr m-.ı:,,..,,, 0lrnn1< tİ7:t>rt' ilfirı o1unuı. 1-291 -------
sk(•ri li'ahrika1ar si~orla ~and ğıı 

rt_. i~ 1 i~i ı ıd( · 11 : 
A,.,ke ·ı fahı ıkalaı :,ıgort.ı san,lıgı eczane:.i ıçin senelik ccz i vo 

laboratuvar malzemcsı alınacaktır. Vereceklerin şartnameyi şu. 
ıııt 1936 giiniıne kadar sigorta muhasebeciliginden almaları. Ve clr" 

• ılt'l1e ıcıtı J ulıat 1Q36 pazartesi günü saat 14 de mürac toluna~ 
"<'eı :ıns' ı-206 

(2175) lira muh.ımmen bedel ile (500) teneke benzin artll'ma vo. 
eksiltme usulile atın alınacaktır. İkinci kanunun 25 inci cumart'" • 
giinü saat 10 da Levazım Müdürlüğünde toplanacak konıisyond • 
ihale:-ıi vapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve yüzde yedt. 
buçuk muvakkat teminat paralarrnı yıaırmak iizere Leva ım Mil .. 
dürlüğiine müracaatları iları olunur. (87) 1-hıS 

i,:('I ill.avlrğından: 
Kapalı za rf usulile eksiltme ilanı; 

l - Eksilt.meye konulan ı (İçel vilayeti ilbay evi ınşa tc ~ 
İlbay evinin keşif bedeli (27362) lira (65) urus ise de 935 f"lJt 

büdcesinden (20) bin liralık i yapılacaktır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evraklar şunlardir. 
A) Eksiltme şartname .ı 
B) Mukavele projesı 
C) Nafıa işleri şeraiti umunıiyesi 
D) Kargir in aata dair fenni şartname 
E) Hususi şartname 
F) Keşif cetve1i. silsılei fiat cetveli, metraj cetveli. 
İstiyenler bu sartnameleri ve evrakı bedcls\z olarak lçel Nafıııı 

Direktörlüğiinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 22.1.936 dan ıtibaren 7.2.936 cuırıa giıni.1 at l5 dcı 

ihale edilecektiı. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile vapılacakur. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1500) lıra muvak .. 

kat teminat verme i bundan baska asagıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdu. 

Bu işe gireceklerin ticarc-ı odası vesıkalarını ve ihale gunundCtt 
en az 8 gün evci Nafia vekaletine müracaat ederek ehliyeti fenniye 
vesikalarının alınabılmcsi icin isteklilerin bu inşaat bedeli tutao 
derecesinde bir yapıyı muvaffakiyetle hasara bildiklerini gösterır· 
vesikaları ibraz edenlere lceJ Nafıa miidiirlüğii tarafından ehliyet 
fenniye vesikaları verilecektir. 

6 - Teklif mektupları vukarda (3) üncii maddede yazılı saat.. 
tan bit saat eveline kadaı vılfiyet encumeninde getirilerek ek iltl 
rne komisvonu reısliğine makbuz mukabilinclc; verilecektir Posta. 
ile gönderilecek mektupların nihayet (3) ünciı maddede yar. 1ı &a 
ate kadar gelmiş olması ve dıs zarfın mühür mumu ile iyice k pa. .. 1 
tılmıs olması lfizımdır Postada olacak gecfümeler k bul edılmer. 

( 
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Sın lııa yıldızlarının rakipsiz kıra
liçesi Li lian Harvey ve Touillot 

Carminat i 

MONTEKARLO GECF.LERİ 

isimli harikulade ateşin ve aşk 
filmini takdim eder 

Bt• •• , 
İKİ BÜYUK FiLM BiRDEN 

I SEVEN ÖLDÜRUR MU? 
Göri.ilmemiş deı·ecede heyecanh 
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