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"Ziraat, milletin gıda haznesidir.,, 

Ba~betke 

UZAK ŞARKTA 

Milletler Cemiyetinden ayrıla
rak politika serbestliğini elde eden 
Japonya, Londra deniz konferan
sından çekilmekle deniz kuvvetle
rini kayıt altında kalmaktan kur
tarmıtlır. Japon teklifi, adeta, en 
başta Amerika ve İngiltere tara
f mdan reddedilmek için hazırlan
mışa benzer. Bu teklife göre üç 
büyük deniz devleti arasında eşit
lik kabul edilecek, ve taarruz kuv
vetleri indirilerek, donanmalar 
'müdafaa kuvvetlerine hasroluna
caktı. Çünkü, Çin davas.ı ile u~
raşan Japonyanın, şimdilık, de~ız 
kuvvetlerini uzakta kullanmak ıh
tiyacı yoktur. Elverir ki diğer dev
letler kendi sularına yaklaşama 
sınlar. 

Vaşington deniz konferansı, 
devletler arasında, müdafaa zaru
retlerine göre, hiyerarşi üzerine 
dayanmakta idi. İngiliz - amerikan 
ve japon deniz kuvvetleri 5, 5, 3 
nisbetinde kalacaktı. 

Gerçi bugün ~merika Birleşik 
cumuriyetlerinin 1,351,510 tonluk 
438 gemisine karşı, Japonya 
830,909 tonluk 242 gemisi ile bü
yük bir tehlike arzetmez. Tehlike, 
Vaşington kayıtları ortadan kalk
tığı için, pahalı tezgah yarışının 
başlamasındadır. 

On dokuzuncu asrın ortaların
da, gemi toplarının zoru altında, 
yabancılarla temasa giren Japon
ya, yirminci asrın ilk yirmi beş yı
lı içinde cihanla boy ölçüşecek bir 
kuvvet olmuştur. Nufusu 33 mil-
y ondan Kore F ormoz ve Sahalin , ' 
japonları ile birlikte 94 milyona 
vardı. Çine doğru inen beyaz rus 
çığını durdurmak için Japonyayı 
barba sevkedenler, şimdi, onu As
ya'nın neresinde durduracaklarını 
şaşırdılar. Mançuri'den sonra! Dı~
Mongolistan'a sıra geldi. Şımah 
Çin .sömürgeleşmek üzeredir. ~av
yetler, Japonyanın Manç~rı de 
yalnız strateji inşaları ile ugraştı
ğını haber vermektedirler: 932 de 
280, 933 de 500, 934 de 900, 935 
de 1,200 kilometre demiryolu ya-
pılmıştır. 

Avrupa gazetelerinin bir alman -
japon anlaşmasından ne kadar ı~
rarla bahsetmekte olduklarını bı
liyoruz. Gerçi Almanyamn. lngi~~~
re ile devam ettirmek ıstedıgı 
dostluk bu haberlerin durulması
na yardım etmişse de, Mosk~~a 
eski kaygısından kurtulmuş degıl-
dir. 
Japonya'nın Amerika ile dava

sı, Cin ve filipin adalarıdır. Ja
ponlar, filipin'i, sahalin'den f o~
rnoza giden imparatorluğu.o bır 
Parçası saymaktadırlar. Çın da
vasında ise Japonya, yalnız A
rnerika ile deoil bütün devletler
!e karşılaşma haÜndedir. ~er g~n, 
gözalasıya büyüyüp genişhyen ım-
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~---·~ 
Milli Ekonomi ve 
Artırma Kurumu, 
sekiz yaşına girdi 

Bugün, Milli Ekonomi ve Artırma 
J(urwnunun yıldönümüdür. Kurum 
kuruluşundan beri, her gün gayeleri
ne biraz daha yaklaşarak artıı-mayı 
halkta bir ahlak haline getirmek yo
lundaki çahşmasını, bankalardaki ta· 
sarruf hesablarınr 70 milyona kadar 
çıkarmak Ankara'da, Sergievini ku· 
rarak hayırlı teşebbüse hazır bulun
durmak gibi başarılı neticelerle de· 

vam ettirmektedir. 
Türkiyenin milli kurtuluş hareketi· 

ni ve ekonomik kalkınmasını canlan· 
dıran sanayi sergisinden sonra Sergi· 
evinde üç türk ve bir sovyet ressamla· 
rı sergisi yapılmıştır. Bugün Moskova· 
da açılan resim sergisi, sovyetli dost
larımızın bu kollektif sergisine veri

len mutlu bit· cevabtır. 
(Sonu 5. inci sayfada) 

Her o·öcnıeıı bir ev 
• ~ .> 

salıihi ola<·a i ır 

Sinulilik l O bin .,,. ) apıırılacak-
• tır. Planlaı· tamanwn 

hazırlaıımı~tır · 
Milli bir dava olarak göçmen işini 

ele alan hükümetimiz, ana yurda ka· 
vuşanların kendilerine ve vatan~ fay-

d h birer unsur olmalarını temın et· a . 
mek için hiç bir fedakarhktan g~rı 
kalmamıştır. Sosyal bir iş olan, goç
menlerin taşınma ve yerleştirilme11i, 
SaO-lık ve Sosyal yardım bakanlığına 
de~redildikten sonra, mevcud bu ida· 
ri alaka işin sosyal mahiyetine uygun ' .. 
bir surette artmıştır. Bakanlık, goç-
menlere tohwnluk, pulluk dağıttıktan 

d 'l · · b" er ev sonra, şimdi de ken ı erını ır 
sahibi yapmağı kararlaştırmıştır. Bu 
evler köyleri şenlendirecek, yurdun 
bayındırltğmı artıracaktır. Şimdilik 
Trakyada ve Kocaelide yerleşen ve 
yerleştirilecek olan göçmenler için 1 O 
binden fazla ev yapılacaktır. 

Evlerin plan, keşifname ve şartna
melerini hazırlamak üzere, mimaa·· 
)ardan kurulan komisyon vazifesini 
bitirmiştir. Bu plan, keşifname ve 
şartnameler Bayındırlık bakanlığı ta
rafından da tetkik ve tasdik edilmiş 
tir. Köylerin ve her köyde evlerin 
yerlerini gösterecek olan cedveller de 

tamamlanmak üzeredir. 
Bakanlık şimdiden, alakalılara la

zım gelen emirleri vermiş ve yerlerin
de tertibat alınmağa başlanınıştrr. Ya
pı mevsiminin başında hemen işe baş· 
lanılacaktır. Evler için güzel bir tip 
kabul edilmiştir. Evler, her bakım
dan medeni türk köylüsünün bugün· 

' .. kü ihtiyaçlarını karşıhyacak birer 

yuva olacaktır. 

paratorluğun, Çin davasını, Çin'in 
neresinde bitireceği nasıl kestiri
lemezse, Asya davasına da, Asya' 
nın neresinde nihayet vereceği 
tahmin edilemez. Jap<?n endüstri
sinin, cihan piyasasrnCla, Avrupa 
ve Amerika endüstrisini nasıl hır
palamakta olduğunu ise, uzun za
mandan beri. biliyoruz. 

F.R. ATAY 

8011 lıaberler ürüncü 
sayf aınızdadır j 

ADIMIZ, ANDIMIZOIR 

fÜt·vlet Denizyolları 1 

]{adrosu 
l"cır111dcm ."ionrll, ı·aımrcu/u1; 
.~irk-eti vapurlarını da i.~lete
ceh oları idarenin J;.udro ı't' 

Heryerde 5 kuı . 

biitlre ... itw iUfreler yapıldı. 

Büdce, Divanı Muhasebat ve İk· 
tısad Encümenlerinden mürekkep 
umumi heyet dün Kamutaydan son
ra Büdce Encümeni Reis vekili B. 
Mükerrem Ünsal'ın reisliğinde top. 
lanmıştır. 

ııJJ• m;" ·,~:.ı'•••~= 
irlısırda polisle ta ~~--~n•ili Vapurculuk Türk Anonim Şirke

ti vapurlarının Devlet Denizyolları 
tarafından satın alınma işinin muka
veleye bağlanması ve bir şubattan 
itibaren sirkete ait vapurların da 
Denizyolları tarafından işletilmesi • 
nin. idare büdcesinde gerekli kıldı
ğı yeni varidat ve masrafla memur 
ve tayfa. kadroya ilave edilmiştir. 

Akay idaresinin tasdikten geçmi2 
olan kadrosunda unutulan 120 lira 
ücretli bir makinist ilavesi, Akay 
vapurlarında İstanbul vali muavini, 
belediye reis muavinleri. donanma, 
harb filosu, ihtiyat filo kumandan
ları. nakliyat komiseri ile Akay iş. 

!etmesinin mütckaidleri ve bu rnüte
kaidlerin ve memurlarının talebeden 
olan çocuklarının ja parasız seyahat 
edecekler listesine dahil edilmesi 
kabul edilmi§tir. 

GENÇLİK 

11ürk: {(usuna fi.arsı 
' ' 

alakasını arbrıyor 

P~rşüt denemeleri yapan beden ter· 
biyesi talebsi Fuad Bulca ile bir arada 

(Yazısı 5. inci saylada) 

lebe arasında yeıı.i 
çarpışmalar oldu 

Kahire, 29 (A.A.) - Çoğu genç
lerden müte§ekkil olan halk dün ak
tam Damanhurda bütün sokak fener· 
lerini kırarak şehri karanlıkta bırak· 
mıştır. Polis sHah çekmeye mecbur 
kalmıştır. Bir genç ölmüş ve bir baş· 
ka genç de yaralanmıştır. 

Kahire, 29 (A.A.) - Dünkü nü· 
mayişlerde yaralanan talebeden biri 
daha ölmüş ve bu suretle ölenlerin 
sayısı üçe çıkmıştır. Üniversite bila

müddet kapatılmıştır. 

Kahire, 29 (A.A.) - Bu sabah po· 
lisle talebe arasında vukua gelen çar
pışmalar neticesinde 60 talebe yara· 
lanmıştır. 10 kişinin yarası ağırdır. 

Bunların arasında Nahas Paşanın bir 
hısımı da vardır. 

Kahire üniversitesi ile bütün sana
yi mektepleri kapatılmıştır. Üniversİ· 
tenin bulunduğu Gize mahallesi.ne gi
den bütün köprüler tutulmuştur. Hal· 
kın heyecanı ve sinirliliği gittikçe art
maktadıı·. 

Altı vali iç işleri bakanlığına baş
vurarak vilayetlerdeki üniversitelerin 
de kapatılmasını istemişleı·dir. Çünkü 
vilayetlerde de tezahüı·ler devam t"t

ınektedir. Yeni ciddi hadiseler olma
~ıından korkulmaktadır. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Çağrı 
Kamutay arzuhal encümeni 

hugün saat 14 de toplanacaktır. 
,, ,, ,, 

Gümrük ve inhisarlar encüme~ 
ni 30/ 1/ 936 perşembe günü sabah 
saat 10 da toplanacaktır. 

'' lTlus~, ı1n Dil Yazıları 

GUNEŞ--DIL 
rf eorisine o-öre Türk:çede isarete 

, ö ' 
yarayan sözler Üzeriııe bir analiz 

v. 
Bunlaı--, Şunlar, Onlar 

[ "811, şu, o" işaret sözlerinin cemi şekilleri denen 
analizini de bu yazıda yapıyoruz]: 

bu sözlerin 

BlJ~'LAR 

''Bu'' sözünün cem'i diye ileriye 
sürülen "Bunlar'' kelimesinin ilk 
hatıra gelen etimolojik şekli şu-

dur: 
(J) (2) (3) (4) (S) 
U ğ + ub un .ı. ul - ar 

:•••-•••-•••-•••U••• ... ._._.. ...... tt+t•-•••••••••.._•••u•••••••U••••••t••••••ı 

1 rn GÜNKU i 
i ! 

1 inliılall <ler~i ! 
1 ı:. lliknıl'l Uayur 1 
t taraltndan veı·ilecektir. i 
i .......................... ~····· ...... ,........ .. ...._ ......................................... , 

. Bu kelime, bizim Garp Türkçe
sınden başka olan Türk lehçele
rinde ve bizim eski metinlerimiz-
de hep "bular" şeklindedir. O
nun ilk düşünülebilen etimolojik 
şekli de şudur: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
U ğ ı ub t + ul ar 

"Bunlar'' ın analizinde (3) nu
mara altında görülen (. + n) eki 
dilimizin en ince orijinalitelerin~ 
den birini gösterir. Bunu eyice an. 
lamak için (bu, bular, bunlar) söz. 
lerinin etimolojik şekillerini alta{. 
ta yazarak analiz edelim: 

(Sonu 2. inci saylacla) 

• 

Yakalanan talebe karakola götürülüyor 

f'ıkra 

Bibliyoterapi 
Psikoterapi'nin yeni bir §Ubeıi 

karşısındayız: Bibliyoterapi! Eski 
dile bunu tedavi bilkütüp diye ter
cüme edebiliriz. 

Gazeteler, ispanyalı doktor la•
so de la Vega'nın Madrid'deki tec
rübelerinden bahsetmektedirler,. 
Söylendiğine göre birçok haata
lıklar, bazı muayyen okum tl
larla giderilmektedir. [Sakın keli· 
meyi ülürük'le karl§tırmayınız:ı 
Kıraat karşılığı kullanılmıştır.] 
Böyle bfr hasta, yatağa dii§lüğü 
vakit, hekim, hastabakıcının ona 
hangi kitablardan neler okuyaca
ğını bir reçete Üe bildirecektir. 

Misaller bile var: Mesela Tropi 
ka sıcağında bunalan biri Le paş
sage de la Beresina eserini okuya
rak, titremeğe başlamıştır. 

Bibliyoterapi'nin ne gibi hcu
talıklara faydalı olduğunu bile
mezsekte, bütün osmanlı relorma• 
larının, müşterek öldifrücü illeti.ı 
nin tek şifa ve tedavi yolu bu of .. 
duğuna §Üphe yoktu. Doktor Laı .. 
sa dela Vega'nın üçüncü Selim :z:a .. 
manmda Endeı·un' da yeti§me
miş olmasına esef etmeliyiz. 

Bugün dahi, birçok evlerimiz
de, Bibliyoterapi ezcahanuinin 
bir hayli yoksul olduğunu söyliye
biliriz. Hatta biz, kendi neslimiz 
içinde, okumanın tabii zekaya za
rar vereceğini söyliyen batka tür
lü hekimler görmüşüz.dür. Böyle 
mütetabbib'lerin söz.Ü daha geçer 
olduğunu Hakkı T arık'ın Dün ve 
Yarm kolleksiyonundaki kitab ıa· 
tış istatistikleri ispat eder. 

Bu istatistiği a)·kadaşım ban« 
dinlettiği vakit, Rudyard Kipling". 
in henüz ölmemiş olduğuna acın
sam yeri var. Çünkü bu lırıatla 
İngiliz şairinin kitab satışlarının 
istatistiğini kendisine okurdum: 
Kipling'in kitabları, uzun seneler
denbeı·i, yılda, vasati olarak, 
İngilterede 200,000, Amerikada 
100,000 satılmakta idi. lngi.lte,.e
de yalnız Le livre de la jungle e
serinden 400,000 ve Kim ese
r~~den 360,000 n~s~a sürülmiif~ 
tur. Gazeteler, Kıplıng'in eserle
ı·inclen ucuz baskı yapılmaclığmt 
da ilave etmektedirler. 
Hakkı Tarık'ı, yalnız basıcı ofa. 

ra_k değil, yazıcı olarak da İmren
aırmek isterim: Kipling her keli
mesi için 22 şilin almakta icli. Bi:r.
d e b~syazılann en iyisi on türk li
ras~ ıle ödenmektedir. Bunu 500 
kelıme hesab ede•·senı".,. b' • . • -· ırıncı sı-
nıf türk yazıcısının kelimesi 2 hu-
~uşa ~elivoı·. Kipling•in kelimeıi 
ıse 8 türk lirasından bfraz far.la 
yani .100 kelimelik bir vazısı 4000 
IÜt·k lirası idi. ,~ 
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amutay dünkü toplantısında 
« ~e id » in kimler o duığıınu tesbit etti 

Kamutay dün Refet Camte
ı:.m haşlianlığmda toplanmıştır. 
Muğlanm Karakuyu köyünden 
Salih kızı Ümmehanın ölüm 

('.f,2anma çarpılması hakkındaki Ad
iye rncümeni rapuru okunarak 
lıabul edilmiştir. 

12 temmuz 1336 tarih ve 26 
Nıy?h kararla askeri ve mülki 
~kaüt kanununun 45 inci madde

sindeki şehid kelimeıinin 9umulü 
derecesinin tayini hakkındaki 
hıikümet tezkeresi ve büdçe encü
meni mazbatası okundu. Büdce 
ax:ümeni 1683 numaralı askeri 
•e mülki tekaüd kanununun 45 
inci maddesinin hükümlerine göre 
~dıid vaziyetinin: 

l - Harhta veya qkiya müıa
.llemelerinde ıehiden vefat, 

2 - Hazarda kendisinin ıunu 
taksiri olmıyarak vazife icabı ka
zaen vefat, 

3 - Mecruh olup tedavi ııraıın
da veya icra olunan cerrahi ame
liyat neticesinde vefat, 

4 - Muhasara içinde sebebi ına
lüm olmıyarak vefat, olmak üze
re dört vefat vaziyeti tesbit etti
ğinden büdce encümeni bu mad
deyi şu fekilde anladığını bildir
miıtir: 

' Şehit harbta veya. e§kiya 
müıademelerinde her nevi düş
man silahı tesiriyle derhal ,.efat 
.-denlerdir. 

ikinci fıkra hükmü, anyi auret
k ~efer veya hazarda vazife ilca
•iyle ka2aen derhal vefat eden
lerdir. 

3 uncü fıkra hükmü de ayni 
M"theıblerle yaralananlardan bu 
yaraların tesiriyle ve yaraları 
Utıyam bulmadan tedavi sırasın
da ölenlerdir. 

Muhasaraya dair olan 4 üucü 
!ılna hükmü daha aarıhtir. 

Binaenaleyh 1682 numaralı ka
nunun 45 inci maddesi metninin 
bu maksadları açıkça ifade etmek
te olmasına göre buradaki şehid 
kelimesinin tefsirden müstağni 
"Dduğuna encümenimizce karar 
v~rildi.,,, 

Bü eke encümeni mazbata!I ka-

bul edilerek nebatları hastalık Ye 
zararlı böceklerden koruma hak
kındaki kaunu projesiyle, uker
lik kanununun 36 ncı maddesi
nin deği~tirilmesi, Türkiye ile Yu
nanistan arasındaki 30 ilkteşrin 
1930 tarihli ikamet, ticaret ve aey
risefain mukavelesine ek olarak 
26 eyliıl 1935 tarihinde imza edi -
len müzeyyel anlaşmanın tasdikı
ne dair projelerin ikinci görü
tülmeleri yapılarak kabul edildi. 

Askeri ceza kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine ekler yaprlması
na dair 2862 numaralı kanun Ka
mutay encümenlerinde tetkik olu
nurken yapılan bazı yanlışlıkların 
tefsir yolile düzeltilmesine imkan 
görülmiyerek, bu yanlıtlıklann 
tashihi için Adliye encümeni ta
rafından hazırlanan kanun layi
hası da görüşülerek kabul edildi. 
Kamutay yarın toplanacaktır. 

Suriyedeki toprağımızda 
bir karakol binası 

yapılacak 
Bilindiği Üzere, Suriye sınırları İ· 

çinde sekiz bin yedi yüz küsur metre 
murabbaı bir yer, muahede mucibin
ce, bize kalıru~br. Bu erazi Üzerin
de, Caber kalesi \'e Anadoluya doğ· 
ru gelirken olen, osınanh türklerinin 
Be)•İ, Süleymanm mezarı vardır. 

Jandarma umum komutanlığı, bu 
küçük yurd parçası üzerindeki harab 
karakolun yeniden yapılmasına karar 
vermiıtir. Bu yapıya aid projeler Ba
ymdırlık bakanlığı tarafından tetkik 
ve kabul edilmittir. 

Beş aylık yapı plançosu 
Bay1ndırlık bakanhğı tarafından 

yapılan bir he!aba göre, 1935 yılı i
çinde, haz.irandan birinci te§rine ka· 
dar, yeni kurulan yapı İ§leri umum 

direktörlüğü merkez fen heyeti ka
nalı ile, 52 '1İlayetimiz dahilinde 2 
milyc;n 824 bin 933 lirahk ke~if ya· 
pılmış ve bunun 1 milyon 352 bin 707 
liralık kuımı tatbik aahaama girmiştir. 

"Ulus ,, un Dil Yazıları 
( Bafı 1. inci aaylada) 

(J) (2) (3) (4) (.S) 
Eu .; Uğ + ub 1 uğ + . + . 
bLJlar : Uğ + ub + . 1 ul +ar 
Bunlar: Uğ + ub + un Tul+ ar 

(1) Uğ: ''Esas, sahip, efendi, 
Allah•' anlamlarına ana köktür. 

( 2) U b: Ana kökün anlamını 
tecelli ve tecessüm ettiren süje ve
ya objeyi gösterir bir afikıtir. 

( 3) Uğ , . , un: Yukarıki üç 
etimolojik tekilde bu üçüncü un
.ur, böyle üç kılıkta görünüyor. 

( Bu) sözünde - yukarda da ita
u :t et iğimiz gibi - üçüncü unsur, 
aynı zamanda sonuncudur ve doğ
rudan doğruya (uğ) şeklindedir. 
Rolü ana kök anlaqmıı kendinde 
teceuüm ''e tecelli ettiren süje ve
ya objeyi tayin ve ifade etmek, 
isim.lendinnektedir. 

(Bular) sözünde bu ek kayhol
mut gibi görünüyor. Ancak asıl 
w:ı böyle üç elemandan mürekkep 
iken, ona ıümul ve tekarrür ma
Wıları katan ( ul + ar = ular = 
lor) elemanlarının gelmesiyle ü
~üncü ( uğ) elemanının ortadan 
lraybolması ancak fonetik icaba 
hamlolunabilir. Bunun etimolojik 
~ildeki varlığı ve semantik rolü 
ortadan kalkmış değildir. O halde, 
lııukmetmek lazmıgelir ki, bu 
( uğ) un söylenitte ve yazıda gö
ıunmemesi M>nradan düşmek yü-
2undendir ve (bular) m asıl eti
molo jrk §ekli de: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Uğ .J.. ub + uğ + ul +ar 

dır. 
l~ böyle olunca (bunlar) şeklin

de ıiçüncü eleman olarak gözüken 
(an) parçasının da (uğ) dan de
iiıme olduğuna kolaylıkla kanaat 
hö\$ıl olur. 

Demek oluyor ki en eski Türk
ç~de ( uğubuğufar) şeklinde olan 

bu söz, önce ana kök kendisinden 
sonra gelen unsurla kaynaşıp ba
şındaki vokal de düıerek ve üçün
cü eleman ortadan kalkarak (bu
lar) teklini almı§, fakat sonra mü
tekamil Türkçe, bunda eksik ka
lan tayin ve ifade elemanını tek
rar yerine koyarak onun ( ğ) aini 
de ( n) ye çevirmiştir. 

Bu ( ğ - n) değİ§'imini doğru gös
teren en kuvvetli dil varhğı da, 
Türk dilinin en eski ve en orijinal 
seslerinden biri olan ve genizden 
gelen ( nğ) konsonunun varlığı
dır. Bir vokalle birlikte ( anğ) şek
linde gösterilebilen bu geniz kon
sonu, bir yandan (an) ve bir yan
dan (ağ) elemanlarını doğurur ki, 
bu da ( ğ - n) değitimini çok tabii 
gösterir. 

( 4) Ul: (. + J); ektir. Mefhu
mu en geniş, en yaygın, en genel 
bir sahaya nakleder. 

(5) Ar: (. + r); ektir. Mefhu
mun herhangi bir nokta veya sa
hada tekarrür ve temerküzünü an
latır. 

(Uğ .J.. ub + uğ = uğubuğ = 
bu.) sözü, ilkel insanın her şeyde 
varlığım bulduğu ''•ahip, escu, 
efendi. Allah" anlamlarını ha
iz büyük ve biricik varlığı kendin
de tecessüm ve tecelli ettiren her-
hangi bir süje veya objenin adı 
olduğuna göre, (. l) ekiyle bu 
söz şümul kespedince, bu neviden 
birçok süje veya objeyi içine al-
mış olur; (. + r) ekiyle bu çokluk 
üzerinde tekarrürü de ifade edilin
ce, eski gramerlerin "cemi" dediği 
mefhum vücude gelir. 

Görülüyor ki Türkçe cemi lahi
kası diye bütün gramerlerde yazı
lan (lar) ve (ler) sözleri, mürek~ 
kep eklerden biridir. Haddi zatın
da şümul ,.e genişlik anlatan bir 

ULUS 30 SONKANUN l!):iö
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ISTANBUL TELEFONLARI 
w... • .. 

Kadıköy su şirketindeki 
tetkikler 

İstanbul, 29 - Kadıköy su §İr· 
ketinde maliye müfettİ§leri tarafınp 

dan yapılan tetkikler bitmek Üzere

dir. Şirketin maliyeye oldukça fazla 
mikdarda borcu olduğu, beledi. e his· 
sesini de eksik ödediği anla~ılmıştır. 

Ayrıca tirketin, Lendisi ödemesi la· 
zım gelen pul bedellerini, mÜ§lerile
rinden aldığı da :neydana çıkmıttır. 

Damgasız ölçü satanlar 
yakalandı 

lıtanbul, 29 - Damgasız ölçü ve 
tartı satıcılığı yapan ve §İmdiye ka
dar oldukaç büyük bir mikdarda 
kontrolsuz tartı ve ölçü aletleri satan 
Samuel Benbasat adında biri ile ala

kalılara hakkında takibata batlanmıt· 
tır. 

* İstanbul, 29 - Şubatın ilk hafta· 
sında lstanbulda gaz kursları açıla

caktır. 

Memleketimizden ayrılan 
beyaz ruslar hakkında 

bir tebliğ 
İstanbul, 29 - Türkiyeye sığınmıt 

olan beyaz ruslardan türk vatanda§· 
lığma girmek istiyenlerin vatanda§h· 
ğrmıza kabulünden ve yabancı mem
leketlerde yerleşınek istiyenlerin de 
Türkiyeden ayrılmalarına izin veril
mesinden dolayı bazı Avrupa gazete· 
terinde bun!arm çocuklarından aynla· 
rak Türkiyeden çıkarıldığı yolunda 
yazılar görülmesi Üzerine milleti r 
cemiyetinde beyaz rusların vaziyeti 
ile me,gul olan Manseu bürosunun fs. 
tanbul delegesi gazetelere gönderdi
ği bir tebliğde, Türkiyeden beyaz 
rusların ayrılmalarında katiyen ada· 
letsiz bir hareket olmadığını, kendi· 

lerine uzun bir hazll"hk müddeti ve· 
rildikten sonra memleketten ayrıl-

1 malarma izin verildiğin· bildirmiştir 

(. + l) eki ile tekarrür ve temer
küz gösteren bir (. + r) ekinden 
mürekkeptir. Bunu bu tekilde ana
liz edebilen ilk teori de "Güne§ . 
Dil'' Teorisidir. 

ŞUNLAR 

Tıpkı (bunlar) gibi, ( ıunlar) ~
zünün de eski metinlerde ve Şark 
lehçelerindeki şekli ( Jular) dır. 

Bu iki şeklin ikisi de ( §U) nun eti
molojik şekli olan: 

(1) (2) (3) 
Uğ + uş + uğ 

a ıümul ve tekarrür anlamları ile 
(4) (S) 

+ ul + ar 
eklerinin katılması ile yapılmıştır. 
(Şunlar) daki ( n) de - tıpkı (bun
lar) da olduğu gibi - ( ğ) den de
ğişmedir. 

Not: - (Bunlar) bahsinde ve
rilen bütün izahlar, (şunlar) haı·
kında da aynen tekrar edilebilir. 

ONLAR 
(0 ), söz söyliyenden tamamiy

le uzak ve ayrı olan bir süje veya 
objeyi gösterir. Bunlar birden zi

yade olursa o halde kelime (On
lar) şeklini alır. Bu sözün eskime
tinlerde ve bugünkü Şark lehçele
rinde görülen şekli (Olar) dır. 

Her iki sözün etimolojik şeklini 
al tal ta yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
Onlar: oğ + on+ ol +ar 
Olar : oğ + oğ +ol + ar 

(1) Oğ: ana köktür. "Esas, sa
hip, Allah, efendi" anlamlarına
dır. 

(2) On, oğ: iki şekilde görünü
şünden de anlaşıldığı üzere esa
sen - (bunlar) ve (§Unlar) sözlerin
de olduğu gibi, burada da - ( n) 
harfi (ğ) nin yerine geçmiştir. O
na kök mefhumunu kendinde te
celli ve tecessüm ettiren süje ve-

Hukuk ilmini Ya)'ma Kuru· 
mıuuın Ankara radyosunda

ki kon/ eransları 

BUGÜN 19,30 DA 

Hukuk doktoru B. Suat Kes
kinoğlu "Boşanma. Boşanma 

sebebleri, Bo§anmacla hak$1.:t. o
lanların mesuliyeti, Bu mesuli
yetin dereceai" mevzulu konfe
ransını verecektir. 

.. -·-.. ·--------------·--··-··-· 

D.Grupu 
Ankarada güzel bir resim 

sergısı açıyor. 

Bu zamana kadar 1stanbuJ'da beş .re
sim sergisi tertib etmiş ve büyük. alaka· 
!ar toplamış olan D. grupu, altıncı resim 
sergisini Ankarada, sergi evinde açacak
tu . 1 şubat cumartesi günü saat 15 de 
açılacak olan sergide D. Grupunun bu 
zamana kadar beş sergide te§bir ettiği 
resimler ve üstelik yeni yapılan bir çok 

eserler vardır. Demek oluyor ki D grupu 
Ankarada açtığı bu sergi ile ilk büyük 
ve tamam eserini vermiş bulunacak 

Memleket resminin en genç ve en ileri 
hareketini temsil eden D grupu sanat
karlarının bu to.plu hareketi: Ankarada 
yapmalan alkışlanacak bir ha,.ekettir. 

Küşat resminde Necip Fazıl Kürek ve 
ressam Nurullah Cemal yeni sanat ve 
sanatkar hakkında bir konf~rans vert" -
ceklerdir. Sergi herkes için serbesttir. 

Balianlar l{uruluııda 
Bakanlar kurulu dün akşam top

lanmış ve toplantı geç vakte kadar 
devam etmİ§tir. 

Yeni bulgar elçisi 
Sofya, 29 (A.A.) - Bulgar ajan· 

sı bildiriyor: 
Bulgaristanın Berlin elçisi B. T &

dor Hristof, Sofya'ya çağırılmı§ olan B. 
Todor Pavlof'un yerine Bulgaristanı'n 

Ankara elçiliğine tayin olunmuştur. 

Türlü iç haberler 
lsranbul milli emlak direktör mu· 

avinliğine Divam muhasebat müra· 
kiplerinden İsmail Hakkı tayin edil
mİ§tİr. 

,... Memleketimize ithali sırasında 

karı§ık maddelerden, istihlak resmi
nin gümrüklerce ne suretle alınaca

ğı hakkında gümrükler genel direk
törlüğü bir tamim hazU"lamaktadır. 

* Kültür bakanlığı 2517 numaralı 
kanunun orta tedrisat mektepleri ~ü
dür, baş muavin '1e muavinlerine mu
allimlik maa§larından ba§ka; mek· 

teplerdeki ve pansiyonlardaki daimi 
vazifelerine mukabil verilecek Ücret· 
lere dair olan ikinci maddesinin de· 
ği§tirilmesi hakkında bir kanun proje· 
si hazll"lamı§br. 

* Hakİın, müddei umumi ve sorgu 
hakimleri arasında tayin, nakil ve 
becayişleri hazırlayacak olan adliye 
tayin ve intihab komisyonu toplantı
larına ba§lamı§lar. 

:······························· ... ·••·••·•••••••• .. ·•·•••··••• .. ••••••••··•·····•···•·•••••····••·••·••·••·•••••• .. ·••·•· .••.•• i 
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N. v. Bischoffun 
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~ bıı değerli ıürk dostunun eserini tlilimize, i . . 
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ya objeyi gösterir [ 1]. 
(3) Ol: (. + 1); ektir. (Ego) -

dan çok uzak, ayrı, müphem, be
lirsiz bir sahada bir süje veya 01>
jeyi i~aret eder. 

(4) Ar: (. + r); ektir. Herhan
gi bir sahada bir varlıgın tesebbüt, 
temerküz ve tekarrürünü anlatma· 
ğa yarar. 

Bu analize göre "Onlar": esas 
mefhumunu kendinde tecelli etti-

[1] Bundan C'nce Türkçede §8-

hıs gösteren sözler üzerine (Ulus) 
ta ne§rettiğimi ~ analizde bu (on
lar) sözündeki :. + n) ekine doğ
rudan doğruya mefhumun yakın • muhitine taşması manası verilmiş, 
( oğ + o/ = ol) kelimesinin bu
Iund uğu (1) mıntakasındaki süje 
veya objenin - kendisi merkez lar
zedilerek - yakın ( n) mmtakasma 
yayılmasiyle (onlar) mel hum u
nun kurulduğu ileri sürülmüş idi. 
Böyle bir izah. "Güneş - Dil" teo
rish in verimlerine ve dilimizin 
orijinal söz kurum sistemine uy
maz değildir. Ancak, (bunlar) ve 
şunlar) sözlerinin tahlilinde (. + 
n) lerin (. + ğ) den değişme ol
duğu görüldükter sonra, (onlar) ı 
da aynı analize ta.bi tutmak daha 
doğru olacağı meydana çıkmakta
dır. 

Türk dilinin kendisine mahsus 
orijinal iki konsonu vardır ki bun
lar da birbirine sıkı sıkı bağlan

maktadır. Bu121arm biri bir yarım 
ve kal gibi, vokal sadasrn-rı kapan
trsmı gösteren ( ğ) sonantı, öteki 
de Türkçede genizden söylenen ve 
eski alfabede (sağır kel) adını ta
şır.an - (nğ) ile işaret edilebilir -
geniz (n) sidir. Bu (nğ) analiz e
dilince (n) ve ( ğ) ye ayrılır. 

işte (n) konsonu, böylece (anğ) 
aslında ( ğ) konsonu ve onun ka
teJ?Orisivle birleşmektedir. 

Bu düşüncelerledir ki burada 
1 (onlar) analizinde (n · ğ) olarak 
alrnmıştrr. 

ren süje veya objelerin geniş bir 
şümul dairesinde tekarrürünü ifa-
de eder. . 

Not: - f ransızcadaki ( leur J 
kelimesi de doğrudan doğruya hu 
(onlar) dan haıka bir şey değil
dir. 

''Dictionnaire etymologique de 
la langue française" den şu izah
ları alalım: 

"LEUR. - lcitinceıi "illörum"
dur. Bu da "ille" iıaret •ö.zünün 
cem'idir. ltalyancası "loro", Ro
mancası ''loru" ve Eski Provanıal
cası "lor" dur [2] ". 

Şimdi latince illörum ve fransız
ca leur kelimelerinin etimolojik 
şekillerini (onlar) sözünün etimo
lo jik ~ekli ile altalta yazalım: 

(1) (2) (3) ( 4) (5) 
Onlar : oğ + oğ + ol + ar + . 
lllörum: iğ+ iğ+ il+ ör+ um 
Leur : öğ + öğ + öl + ör + . 

Başta tekerrür eder gibi görü
nen ana kökle onu tecelli ve te
cessüm ettiren afiksler kaynaştırı
lır ve latincesinin sonundaki faz
la "um" da kaldırılırsa analiz şu 
basit şekli alır: 

(1 (2) (J) 
Türkçe : oğ +ol+ ar 
Latince : iğ + iJ + ör 
Fransızca: öğ + öl + ör 

Görülüyor ki kelimeler hep bir
dir. Şekillerinde ve manalarında 
esaslı hiç bir ayrılık yoktur. 

l.N.DILMEN 

[işaret sözleri üzerine yapılan bu 
analizleri bir araya toplıyan ve "bu, 
şu, o, bunlar, şunlar, onlar" sözlerinin 
kuruluşunu şek.ille de izah eden bu 
serinin son yazısını yarınki say1mı.zda 
okuyunuz]. 

[2] Görülüyor ki bu sözler hep 
bizim (/ar - ler) den ibarettir. Ya-

. kut Türkçesinde cemi lahikası 
dört şekildedir: (Jar, Ter . lor, lör ). 
Eski Provansal (lor) Yakııtçada 

da aynen var dem~ktiı. 
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Londra. 29 ( .A.) - Royter'd~n : 
Şimal cephesinde ve hele Makalle bôl -
gesinde çete muharebeleri tekrar başla • 
mı.tır. Cenubta, Graziani son Ganalc 
Doria mu"n.t kiyetinden faydalanma)" 

çalıımaktadır. 

Decaz Maç Teke, yirmi beş muha . 
.ble geceleyin Akebdeki İtalyan hatları-

rı ·· b •t 1 · k 10 İtalyanı öldürmuş, et 1 a na gırere 
yanı yaralamıt ve 26 tüfek almıştır. Ya-

1 iki habeş askeri, bir İtalyan yar 
ra.anan . h" 
dımcı müfrezesinin gelmesi üzerıne a 

d'se yerinde bırakılmıştır. 1 
Ad olu yakınında muhariblerle ua y •• 1 dolaıan kumandan Negaf küçük bır ıta . 

.. frezesini yakalamıştır. Askerler yan mu .
1 
•. 

1 da beır. subay esir edı mıştır. 
kaçmış araa ,. . 

Decaz Maç Şahlio. Tembien bölg~sı 
ne girmek istiyen 200 eritreliye . pus~ 
kunnuştur. Bir İtalyan yüzbaşısı ıl~ ellı 
askeri ölmüş ve diğerleri silah ve yıye • 
r.-kl('rini bırakRrak kaçmışlardır. 

Royter ajansının Dessie'deki muha · 
biri bildiriyor: Makalle etrafındaki mu· 
harebe hakkında buraya gelen habef ra· 
porlan, habet muhariblerinin çete harbı 
bilgilerinden faydaland:k1annı göster · 
mektedir. Habetler geceleyin sürünerek 
ilet-lemekte, düımanın en zayıf nokt~~a · 
nna ansızın hücıum ederek uyuyan dut· 
ınaıt askerlerini öldürmekte ve sonra 

sessizce geri çekilmektedir. 

" l B ad o tJ l i o 1' em h i '~ n 
ı.aı·eşa ~ 

muharebe-iııi anlatıyor 
. . b k mecbur kaldı· 

Mak.alle. 29 (A.A.) _ Royter ajan•ı 

aadaabiri bildiriyor: Mareıal Badogli~. 
Tembien muharebesini anlatarak demaı 
tir ki: 

" - Ras Seyywn ile Kaua'nın Ma • 
ka.Ue İıle Adua arasında toplanmıt olan 
iki büyilk. ordumuz arasına girerek 
nıünakalemizi keamek hulyalar• kan· 

la bir tekilde yarıda kalmııtır. 
Kassa ile Seyyum'un Tembien'e gir· 

mek ve Hausien üzerine yürıimek tasav-
... • ·k· kt birim wrlarını ogrenınce, şu ı ı şı an . 

eketa tepelerını ıra maya . . 
1 21 kanunusanide, muhteht bır kol. 
.~~iden gelen başka bir kolla birle "'-ek. 

Lata dağını, ele geç.rdi. O sırada habet

ler istisnai bir çabuklukla, Ternbien'in 

k 
. I Abbi • Acım önündeki mevmer ezı o an 

. t. . bulunuyorlardı. 22 sonk· 
:ııe ye ıım•! • 

d d .. n Unrieu boğazındakı me\' nun a, uşma 

•1 • • hu··cum ederek oradaki si' 'ı 
zı erınuze 

öm\eklileri yerlerinden çıkarmak 
g muvasale hatlarımızın üzerine düş· 
ana .k. 
mck istediler. Si>ah gömlek'ilcr, ı ı gun 

yalnız başlanna ve fakat ağır zayi:ıta 
• -k mevzilerini müdafaa ettiler 

ugrıyar .. 
'k. un .,..nra da yerli bir kol yetisti. ve ı ı g .... · 

O zar ıan düşman Abbi - Addiye do· ı 

çekilmeye mecbur kaldı. Zayiatımız 700 

ölu ve yaralıdan fazla idi. 

ıeçmek mecburiyetinde idim. Ya ha • 
lerin hücumunu beklemek, ve yahud on· 
lardan Önce taarnıza geçerek buna en· 
gel olmak. ikinci ııkkı tercih ettim ve 

taarruz emri verdim. Habe§ler • askan ve 

ıiyah gömleklilerle bir gün muharebeden 
sonra bin katlar ölü bırPk<trak Zeban Ke-

Cen ııhta italyan ilerleyişi devam ediyor 
· ı 'ya230 kilı..metre mesafede bulunan 

Neaelli, 29 (A.A.) - Roytler al~ll · ~a!kamurri'ye varmıştır. 
mub bi • b.lcli · or- ller eme erıne nıa a n ı ny • Ra D ta'run son harekatta nwharıb 

kollari l Raı 1 es 
devam eden İtalyan Y e . k etler'ınin yansını kaybettiği sand • 

h lif ~frezelen ara uvv 
ta ordusunun mu te mu 1-tad Desta ordusundan artanların k •. maa ır. 
ımcla muharebeler devam etm te r . eti tehlikelidir, zira, bunlar yiye . 

.h . ~ı- vazay 
Bu müfrezelerden bir kaçı ıu ı tiya.....,. cek ve içeceksiz bir halde şimale doğru 
nnı gidermek için ümidsiz bir şekilde çalılıklar içerisine dağıtılmıştır. Mot«.. 

Dauaparma nehrine yetişmeye çalışıyor- kotun arkasından gelen piyad~ habeş k,., 
lar. çaklarını çevirmekle meşguldur. 

General Agostini'nin kumandasında Üçüncü bir İtalyan ko!u Gestro neh 
italyan ıol cenahını teşkil eden kol, 550 rini takib etmektedir. Şimdiye kadar mu· 
ölü veren habetlerle iki muharebeden harebe etmiyen bu kol İtalyan aağ ce-

sonra Dauaparma nehri üzerinde ve Do- nahrnı himaye etmektedir 

Hal)eşler tebliğ çıkarınıvorlar, yalnız ital -
yaıı tebliğlerini tekzİJJ ediyorlar . 

Aclisababa, 29 (A.A.) - Cenub çep 

besinde vaziyet, biraz müphemdir. Bu • 
nun ela aebebi, bilhassa ıudur: Habet 
hükümeti, hiç bir haber vermemekte W"e 
ltalya tarafından ortaya ablan haberleri 
tek.zili ile iktifa etmetkedir. 

Raa Mulugeta'run Tigre cephesinden 
c:eoub cephesine nakledilınit olduiuna 
Ye kendisinin timdi Sidamo nuntakasın 
da harekat icra ebnekte olan habeı or .:J
su kumandanlığını deruhte edeceğine 

iT AL\ \N 'J EHLIG1: - - -
Cephelerde bir şey yok 

Roma, 29 (A.A.) - 109 num•· 
ralı harb tebliği: Eritre ve Somali 
cephelerınde kayda değer hiç bir teY 

Yoktur. 

ll<ıbe~i.-.tcmdaki İngiliz subcıyları 
hakk.nda bir tek:1ib 

l..onara, 29 (A.A.) - llalyanlann 
h. ben 17 son<(anuada yakm tarka ıta 

Yap.ık1clrı radyo neıriyatında, Ru 
Deıta .uvvetlerinin İngiliz ıubaylan 
tarafından idare edildiği bildirilmek

tedir. 

Rcaıni mahfiller, Habefiıtanda hu· 
SUaı surette ancak bir veya iki inıili2 
subayı bulunduğunu ve ingiliz ordu· 

au adma ise biç bir aubaym bul~
•adıiuu beyan etmekte ve kendıle· 
l'İne vazife verilmemit olan subayla· 

rııa ittirak edebilecekleri her türlü 
h.reketle hiç bir alakalan bulUDJDA· 
d, ır. ... i' ave eylemektedir. 

dair olan haberi teyid eder hiç bir habc. 

alınrnarnıttır. 
Resmi mahfiller, cenubtaki italyna or 

dulannın Sidamo dağlan eteklerinde 
toplanmakta olduklannı bildirmektedir

ler. 
Ras Nasiltu'nun kuvvetlerinin Gene 

ral Graziani'nia ordusunun aat cenahı 
üzerine yüklenmek maluacliyle Ogaden
de cenub istikametine doğru ilerlemek 
te olduklan teyid edilmektedir. 

HABl::ŞLER DE DİYORLAR Kİ: 

Şimalde şiddetli harblar 
devam ediyor 

Adisababa, 29 (A.A.) - Şimal 
cephesinde tiddetl; muharebeler de

vam etmekteclir. Habet kuvvetleri a

ğır ağır ilerlemekte ve dÜflD&Da ağa 

kayıplar verdirmektedir. 

Cenub cepbeainde Taziyet açık 

değildir. Bununla beraber Ras Desta 

ile muMrebe yeniden batlamıftD'. 1-
talyanlarm ileri hareketi durmuta 

benziyor. ltalyan kuvvetlerinin göl· 
)er bölgesine kadar ilerledikleri ha

berleri katiyen eaauızdD'. 

Holanda kuılharı Habeıutanda. 
Adisababa, 29 (A.A.) - Holanda kı· 

zılbaç heyeti timal cepheaindeki habet 
1mrarrahma nad olmuttur. 

Heyet batkanr doktor Vinkeri kabul 
eden imparator kendiUae en hararetli 

teteldcürleriai bildirmİftİr. 

~EÇIMI TBEN 

Yunan kahiııesi 
istifa etti 

Atina, 29 (A.A.) - Başbakan 

B. Demircis, kırala seçim netice· 

!erini bildirmiş ve aynı zamanda 

bir temerküz kabinesinin kurul· 
masını kolaylaştırmak Üzere İsti 

fasını vermiştir. Parlamentonun, 
tesbit edilen tarihten daha önce 
toplantıya çağrrılacağı sanılmak· 

tadır. 

Mısırda polisle ta
lebe arasında yeni 
ca.rpışmalar oldu 

(Başı 1. inci sayfada) 

Kahire, 29 (A.A.) - Havas ajan· 

sının hususi muhabirinden: 
Aşağı Mısırda dünkü goateriler 

vahim bir şekil almıştır. Polisle halk 
arasında yeniden çarpışmalar olmuş· 
tur. Bir kişi ölmüş, 2 kişi de yaralan· 
mıştır. Donen sözlere bakılırsa, gös
tericiler Kahire ile lakenderiye ara· 
11nda işleyen bir treni durdurmuşlar· 
sa da alakalı makamlar bu husustu 
sıkı bir ketumiyet muhafaza etmek

tedirler. 
Kahire, 29 ( A.A.) - Şeyh koleji 

önundc, koleje girmeğe teşebbüs için 

toplanan talebe ile vuku bulan çar
pışmada altmış kadar talebenin yara· 
landı~ı haber alınmaktadır. 

Kahire, 29 ( A.A.) - Kasrülayni 
bölgesinde talebe tarafından yapılan 
bir gösteri sırasında talebeden biri 
ile birçok polis yaralanmıştır. Talebe 

polisleri taşa tutmuşlar ve 11u hortum· 
lariyle ıslatınışlardrr. Polisler ate§ aç
mışlardır. Naha11 Paşanın kaynının 
yaralılar arasında olduğu söyleniyor. 

in~riliz kahiuesiniıı 
toplantısı 

Londra, 29 ( A.A) - Royter a
jansı bildiriyor: Kabine bugünkü 
haftalık toplantısında dış sıyasaya ve 
milli müdafaaya ait meseleleri göz 
den geçinniftir · 

etrol ambargosu hakkında, bu 
meselenin çok dikkatle, esaslı ola • 
pk ve bütün ~~~lerden etüd dil • 
mesi )azını geldıgı kanaati vardır. 

Milli müdafaa meselesine gelin
ce memleketin müdafaasını uygun 
~lara oturtmak için gereken ted • 
birlerin 1 SO ınilyon aterling kadar bir 
masrafa ihtiyaç gösterdiği aamlmak-
tada • Mali mahfiller de, bu masrafı 
karşılamak üzıP.re bir istikraz ak
dinden bahsolunmaktadır. 

Fransız kabinesi toplandı 
Paris, 29 (A.A.) - Bugünkü kabine 

toplantısından sonra a13ğıdaki tebliğ 

nqredilmittir: 
"8, Saro yana cumur reisinin de it· 

tirakiyle yapılacak kabine toplantısına 
sunulacak hüküntet proğramını okumut· 

tur. 
Parliınentonun ruznamesi ve bükü. 

metin dq sıyasaaı hakkında verilen muh
telif takrirler tetk:k olunmuıtur. 

l•veç kuılJıaçının noksanları 
tamamlanıyor 

Stokbolm, 29 (A.A.) - lıveç kızı&
baç cemiyeti. Adisababa' ela doktor Hi • 

lander'e bir telıraf çekerek, laveç heye· 
tinin renk haatane ve gerek daimi sağ

lık iıtuyo• halinde faaliyetine devam 1 
eclebilmefl için, noksanlarını tamamla • 
maamı emretmittir. 

SAYIFAJ 
u 

Kıra) Corcun cenaze alayı dolayısiyle 

Londrada yapılan görüşmeler 
Londra, 29 (A.A) - Pres Asos-

yasyon 'un B. Edenle fraıuız ve al -
man bakanlan arasındaki görüşme -
lere dair salahiyetli mahfillerden öi
rendiğine göre, Londrada Almanya
um Ren bölgesini tekrar askeri bir 
hale koymak niyetinde olmadığı sa
nılıyor. 

3. Eden, fransız ve alman dış ba
kanlariyle yaptığı konuşmalarda Av
rupanm umumi vaziyeti dostça bir 
-hava içinde münakaşa olunmu~· _ . 

Londra, 29 (A.A) - Dış ba
kam B. Eden bugün bazı yabancı hü 
kümdarlan ve devlet adamlariyle gi>
l'Ü§mÜştür. 

Dün akşam alman, fransız ve Bel
çika dıt bakanlariyle görüttükten 
aonra Romanya kıralma alqam ye • 
meğinde misafir olmut ve bugün de 
bulgar kıralı ve aonra A vuaturya bq
bakan muavini ile portekiz, Maca. 
.Utan ve Afgan dq bakanlan kendi
ıini ziyaret etmişlerdir. 

Londra, 29 (A.A.) - Royter'den: 
franıız bakanları Vindson'dan dönünce 
bazı İngiliz tahıiyetleriyle hususi mabi· 
yette ziyaret teati etmitlerclir. Flanden . 
Eden görütmeleri tamamen protOkol '18· 

hiyetindedir. 
Deniz bakanı Lord Monıel, fransız 

bakanı B. Fransua Pietri'nin bir gün ön 
ce kendisine yaptığı ziyarete mukabele 
etmiştir. 

Londra, 29 (A.A.) -. Vindsor'dan 
dönu!te B. Flanden, Havas muhabirine 
fU sözleri söylemiştir: 

" - B. Eden'i ziyaretlerim, daha zi. 
yadc bir nezaket eseri idi. Zra ben Lon· 
dra'ya ancak k rahn cenazesinde hazır 

bulunmağa geldim. Bum:nla beraber, 
fınattan istifade ederek, her iki bakl\n
lığı al: kadar eden bir takım meseleler 

· Üzerinde konu~tuğumuz gibi ıahsi te • 
maslarımızı da yenilemit olduk. Daha 
mufa11al görüşmemize vaziyet elverişli 
değildi.,, 

Pnria, 29 (A.A.) - İngiltere Kıralı 
be§inci Corc'un cenaze alayına aid tafsi
lat, gazetelerin birinci sayfalannr iıgal 
ebncktedir. 

Pöti Jurnal, diyor ki: 
" B. Löbrön ile Fransanın resmi de· 

legcleri, Vestminster'den Vindsor'a ka. 
dar Fransa'nın büyük dostunun cenaze 
sini teşyi ettiler, fakat müteveffanın b. • 
de bırakmış olduP,u hatıra om.ın cennzr 
alayı gününün pek ilerilerine, çok ötele
rine kndar devam edecektir. 

Gazeteler, cenaze alayı do!ayısiyle 

Londra'da yapılmış olan göröüşme' .-in 
ıimdiki hacliseleı- dolayısiyle büyük bir 

eh ıniyet alamamıs olth•i! ınıı kavdet -
,... k+ .. -':pı.... n. F ~ .. " ;ı. B. Nevi1 r,..-

berleyı. ve B. Flanden arasmda yapilaa 
görüımelerden bahseden Sent Briç. Lö 
JurnaJ'cla ıunlan yazıyor: 

•· Bu ilk bir temas olmuıt:.ır. Bu le -
mas sırasında bazılarının ortadaki ciç ~ 
lüklcre ilave etmeğe canla baı!.a uğnq -
makta oldukları tahr' klerdcn başka • v 

ler mevzuubahı olmUJtur. Alman aııeae 
l sinde huzur ve sukJnı.I temin etmek 
için Stresa blok;ından bat~ komhiae • 
zon yoktur. Bu kombinezonu hazırb7an
lar arasında B. Flanden de ... rdır • ., 

Ovr gazetesi yazıyor: 
" Londra'nın yüksek makamlanadaa 

öğrenildiğine göre B. Lava!, son z-. 
larda Almanya'nm askerlikten tecrid 
edilmif olan bölge hakkmdaki hükümle
ri tanunazsa ltalyanın hareketi .. ala
cağını Romadan aormutl'ur· Re= 1: 

Fransa hükümeti De yapana hal,.. Wi
kümetinin de onu yapacait ....eti .. ee 
vab vennit olduğu Ye Ren pllktmdaa ... 
ğan teahhüdlerini yerine pliımek ....._ 
nı hakkında Fransa hükümelit anı..... 
sorulan bir suale cevaben .. Afrilm',. 
yalnız yedi fırka gönderilmit ob· -
binaen adam eksik olmadrjau hilclinlit 
'ı:.ılunduğu söylenmektedir. Ba cewü, 
Büyük Britanya'cla çok iyi 1lir :nta. w

yandınnıttır.,, 

Balkanlar tahkinı rni edilecekıniı 
Paria, 29 (A.A.) - Sen Briç, Lö J... 

nal gazetesinde, Belçika kıralı ile italyaa 
veliahtmın aynı zamanda Londrada ba· 
lunduklarını kayd ve habet itinde Ü~ 
cü Leopold'a atfolunan tavauut tqela -
büslerini hatırlatbktan sonra diyor löı 

" Romanya, Bulgaristan kırallariyle 
Yugos!.avya naibinin bu:unınuı olmalaın 
daha az enteresan değildir. lngillln 
Balkanlarla, nadir olarak, ba derecede 
alaka\ıtnmıştır. Bu prensler bahattuldan 
zaman, yanm adama tahkimindeı- betim 
mevzu olarak ne tahmin edilebilir?,. 

B. Musolini 
A imarı bii~·ük el-çisini neden 

kabul eımif? 
Roma, 29 (A.A) - Alman ..._ 

ber alma bürosu bildiriyor: 
Dün alman büyük elçisi fon H.. 

selin B. Musolini tarafmdan kabul 
edilmesi üzerine, bazı yabana gue
teciler mahfillerinde ve bele frama 
mahfillerinde bir "alman yudnm.. 
hakkında pyialar ortaya çdamttır. 
Salahiyetli bir kaynaktan almnan 
malumata göre, 8 11da gavri tabh 
hiç bir feY yoktur. 8. Musolini, bir 
kaç gün önce Paristen dönen fransa 
~üyük elçisini kabul ettiği gibi, Ber
·lrn yolculuğundan dönen alman bü
yük elçisini de aynı suretle kabul et
mittir. 

Kıral Corc'un cenazesinin geçtiği sokaklarda 

Yüz bin kişi açıkta geceledi 
Londra, 29 (A.A.) - Düa cenaze. 

nin geçtiği sokaklarda geceliyen in

aanlarm aayısı yÜz binden fazla tah
min ediliyor. 

Dün sabah, fafakla beraber aoka· 
iı dolduran kalabalık araamdan ıeç.
mek mümkün değildi. Marblirç civa

rmda polis kordonları halk tarafın
dan yanlmıttır. 

Gerekirse halka yardımda bulun

mak ü~ere 5000 hekim ve hasta bakı· 
cı ve epeyce de aıhi İmdad merke7.· 
leri tahsia olunmuıtu. 70.000 kiti bu 
suretle yardım gördüler. Bunlardan 
150 sini hastanelere yatırmak mec
buriyeti basıl oldu. Hatta içlerinden 
biri de öldü. 

Kesit kalabalığın arasında bayı

lanlar, nefes almak için, baıların üze· 
rinden geçirilerek, kordonun önüne 
çıkarılıyorlardı. 

Cenaze geçtikten saatlerce sonra, 
yollar adeta gazete ve kağıdlarla dö
tenmit gibi idi. 

Londra, 29 (A.A.) - Fransa cu
mur reisi B. Löbröa., dün, Bukingham 

aarayında kıralm annesini ziyaretle, 
bat aağhğmı dilemiıtir. 

Londra, 29 ( A.A.) - B. Löbrön i
le fran11z heyeti Pariae dönmiiftür. 

Belçika kıralı Leopold ile Belçika 
heyeti de aabahleyiıa Londradan ha
reket etmiftir. 

l..ondra, 29 (A.A.) - Danimarb 
prenai Abel tayyare ile, Kroyda11 a
lanından Parise hareket elmiıtir. 

Yunan prensleri Corc Ye Nilmla 
trenle yola çılunıtlardır. 

l..ondra, 29 (A.A.) - Kafal aelö
zinci Edvard bugün Almanya dq İf· 
leri bak.anı B. Fon Noyrab kabul et
mııtir. Ondan sonra lngiltere dlf İt· 
leri bakanı B. Eden'i biraz sonra A 

vuaturya baıbakan vekili Prens Sta· 
rembergi ve arkasından Lord Şaftea
buriyi kabul etmittir. Lord Şafteabu
ri, kırata l..ordlar kamarasının bir 
mektubunu takdim evlemiştir. 

Lonclra, 29 (A.A) - Bugün bü
tün resmi dairelerde bayraklar t..n 
olarak çekilmiştir. Bu büyük vum 
bitmiş olduğunu göatennelrtedir. 

Lôndra, 29 ( A. A) - Kıral bu -
gün Bukingham sarayında 8. Lim • 
nor u kabul etm~tir. 

Lonc:lra. 29 ( A.A) - ltalyan "'" 
liahdı ~ndradan hareket ebnittir. 

Pans, 29 (A.A.) - lngiltere k ırah 
Corc'un babrasına hürmeten, dün, Paria 
ve eyaletlerde borsalarla mdıtebler " 
müzeler kapalı kalmııbr. 
~ahkemelerde Ye tiyatrolllrda ikqer 

dakıka ıükUt edilmittir. 
lngiltere elçilik kiliıe.iacle ......_ 

1 
bir ayin yapılmıt Ve bunda Madam Lölt
rön ile beraber, Kordiplomatik •e bir 
çok ela bebnlar haar bul1119111Uftur. 

/ 
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a cı gaze e o a z g ere ve Ce e e 
La Republik gazetesinde Piyer 

81 osolct yazıyor: 
ki Cenevre konseyi nihayet petrol 
ambargosu meselesinde geri çekilmit"' 
tır. 

,, 

Af rikada lngiliz · I tal yan Hazırlıkları 
halya - Habeş harbının Cenevre 

konı;eyde yapılacak müzakeresine 
iki mesele hakimdi. Bunlardan birin
ci i kavgaya "ıerefli" bir son vermek 
için yeni bir uzlaşma gayretinin yapı· 
hp yapılmıyacağını bilmekti; ikinci
si de 6 aonte§rinde prensip itibariy 
le ortaya atılmış ve ilkkanuna bırakıl 
mıt petrol ambargosunun Cenevre ko 
mitesi tarafından bu defa kabul edi· 
lip edilmiyeceğiydi. 

Fransa bnkımıntfan bu tavur hay· 
ı et uyandırmaz. B. Piyer Laval zecri 
tedbirler siatenüne daima muhalefet 
etmiştir. Petrol ambargo&u meı.ele11ın· 
de ise hususi bir ııırarla mukavemet 
göııtermittir. Ve 28 ilkkanunda mec
iiste söylediği nutukta müşahedt> e· 
Jilmiş olan ifade değişmesine rağ.1.<'n, 
kendisinin k ti bir zecri tedbirci hali
rıc gireceği düşünülemezdi. 

F öikiıer Bcobahter ga~deaine Ka· 
lffreden yazılıyor: 

l..ibya çölünün garbına dü,en tek
mil yarısı, Mıaırda "askeri mıntaka" 
diye ilan edildiği ve umumun ııeyrise
ferine kap ndıgı gündenberi, o saha
daki skeri hareketler hakkında bir 
fikir edinmek de güç bir §ekil aldı. 

Ancak, ltalya Bingazisinden, as
kerı kontrol altında y sak mıntaka
d n geçen yolcuların ve muvakkat 
mezuniy tle gelen subayların anlat
tıkl rınd n, bu rad , askerlerin Ka
hire 'de b nyoları yapılmak üzere 
ondcrdıkleri fotograflardan ve Mı

Nr Su Bak nlıgına gelen gizli rapor
lardan anlaşılıyor ki, Çoldeki ingiliz
Mum· aefcrberligi var hızla inkişaf et 
mcktedir. 

Huıusiyle, İngilizler genit ölçüde 
lc:rlibat almaktadırlar. Çünkü, Mısır 
mahfilhrinde askeri bir çarpıtmanın 
her türlü ciddi ihtimali göz önünde 
balundurulmaktadır. 

Herhangi bir ani baakın ihtimali 
aöc önünde bulundurularak, Libya 
~ölünde, Bingazi sınırındıuı Nil neh
rine kadar uzanan biribirine muvazi 
iki müdafaa hattı tertib edilmiıtir. 

Bu hatlardan biri, sahil boyunu 
'akib etmektedir. 

Bu hattın merke:ı:i, İtalya • Mısır 
nnırr Üzerindeki Sollum kaııabasında
thr. Sollum'un garb tarafında bulu
nan dağ kuvvetli surette tahkim edil
mi,tir. ltalyan toprakları boyunca gi
den sınır da dikenli tel manialarile ka
panmıştır. Küçük ve tabii bir liman 
olan Sollum'da kaı·a ordusunu takvi
ye etmek Üzere, iki İngiliz kruvazörü 
bulunmaktadır. 

Çöl yolu Sollum'un şarkından sahil 
boyunca ve çol mıntakasının garbın
da en büyük şehir olan Mersa Matruh 
uzerinden geçerek lakenderiyeye var
maktadır. 

Bu hattın bir n cvel bitirilmesi 
için bugünkü günde burada, çöl mın
takalarından toplanmıt ve hayallerin
den bile geçirmedikleri ölçüde ekmek 
parası kazanan binlerce bedevi çalr

!'J'Or. 

Bu yol Üzerinde ve şimdilik, Mer
N Matruh'un takriben 100 kilometre 
prkında bulunan Fukaya kadar i,le· 
-)ite olan ve Fukadan daha ilerile
re doğru bitirilmesi için (en çok dört 
ayda bitirilecektir) var kuvvetiyle ça
IJt&n demiryolunda Meraa Matruh'un 
sarbına doğru alabildiğine askeri 
malzeme, erzak ve asker taşınıyor. 

Mersa Matruh kasabası, çöldeki 
Rıkmil müdafaa tertibatının en esaslı 
bir üssülhareke noktası haline sokul

mu~tur. 

Bundan dört ay eveline kadar kü· 
gilk bir kaplıca kasabası olan bu yer, 
bqiin bir harb karargahı halini al
IDlftır. 

Haftada bir defa, Hollanda • Hin
dlıılan hava seferinin yapıldığı tayya-

• re meydanı lngiliz ordusunun hava 
merkezi olmu§tur. 

Söylendiğine göre, kasabanın garb 
tarafında çok kuvvetli müdafaa siper 
leri tesis edilmiştir. Aynı zamanda, 
tekmil motörlü kıtaların Üssülhareke 
noktası vaziyetine girmiş o1an kasa
ba, tayyare hücumlarına karşı geniş 
ölçüde tahkim edilmi~tir. 

İkinci müdafaa hattı, sahil hattına 
muvazi olarak dört yüz kilometre ge

riden geçmekte ve Mersa Matruh üç 
yÜz elli kilometre cenubu garbisinde
ki Siva vahasiyle Umbs Sc hir vaha ı 

Üzerinden, Kahirenin takriben yüz ki
lometre şimali garbisindeki Vndii 
Matrun'a varmaktadır. 

lngiliz kaynaklarından haber alın
dığına göre, bu hatta, on ikiden &§ağı 
olmamak üzere birçok müdafaa nok
taları hazırlanmıştır. 

İtalyanların bu hat üzerinde yapa
cakları bir ileri hareketi, hiç şüphe
ı.iz ki, sahil boyu hattında yapılacak 
olan bir ileri hareketinden çok daha 
büyiik zorluklarla karşılaşacaktır. 

Ancak, İtalyanlar burada, sahil bo
yunu ba,tanbaşa ateş altına alabile
cek mevkide olan İngiliz zırhlılarının 
yan ateşlerine maruz kalmıyacaklar· 
dır. 

İtalyanlara gelince, onlar da ha
zırlıklarını bitirmek Üzeredirler. Mı
sır sınırlarına 150 kilometre yaklaş· 
mış olan yeni Trablus ve Bingazi oto· 
mobil yolunun bitirilmesi için, 2000 
işçi gece gündüz çalı§maktadır. 

Burada her gün be§ kilometre U· 

:ı.unluğunda muvakkat tarzda yoJlar 
yapılmakta olduğu söyleniyor. 

Buradaki İngiliz mahfilleri, İtalyan
ların Libyadaki kuvvetlerini 65,000 
kİ§İ tahmin ediyorlar. Bu kuvvetler, 
bugünlerde bazı üniteleri Bingaziye 
getirilmi~ olan motörleştirilmiş bir 
fırka ile takviye dilecektir. 

İtalyanların Libyada 1200 tayya

releri ve büyük bir kısmı çölün İcab· 
larına göre tertib edilmİ§ 800 tankla· 
rı olduğu tahmin ediliyor. 

Kati olarak bilinen tudur ki, ltal· 
yanlar Melfa vahasında Yarabub•da 
yeni yeni çeıme ve kuyular açmıtlar· 
ve bu yere büyük ölçüde asker yıi· 

mışlardır. 

Yarabub, Siva'nan timali garbiain
de ve Akden.izin üç yüz kilometre 
cenubunda bulunan bir yerdir. 

Bir lıveçlinin anlattığına göre, vak

tiyle Graziani'nin sünusiye karşı bü

yÜk muvaffakiyetler k.._:.ı:andı~ı ve 

~imdi yeniden organize edılmiş olan 

hecin süvari alaylarını takvıve etmek 

İçin, Balbo, ne kadar hecin deveıi 

varsa hepsini loplatmaktadır. 

Apaçık olan bir ıey varaa, o da, 
her iki tarafın sinirlilifi son dereceyi 
bulmu~ olmasıdır. 

Bütün teferruatiyle haber verilmiş 
olan ufak tefek ııınır hadi&elerini bu
günlerde Royter yalanladı. 

Ancak, hava o kadar elektrikli bir 
hal aldı ki, en ufak bir hadise bile, 
çok kötü neticeler doğurabilir. 

Bu havanın arab halkına da sira
yet etme~i ve hususiyle bugünlerde, 
İngiliz mahfillerinde hic görülmemiş 
bir ölçüyü bulan sinir bozukluğunu 
çoğaltınamak için, Mısır'da erkan ga
zetelerin, askeri tedbir ve hazırlıkla 
rı, kıtal arın hareketleri gibi ha~ ad İs· 
!eri yazmaları ynsak edilmi~tir. 

itatyaytı 
petrol 

veri lıne1neli 
17 Sonkarıun 1936 tarihli De)lı 

Herald'dan : 
Musolininin tayyarecileri tarafın

dan kızıl haçın gene bombalandıi?ına 
dair yeni haberler geldi. 

Bu hücum çarşamba sabahı olmuş
tur. 

Bu hadise tam Baldvin kabineıinin 
Dovning Strit'de toplantı yaptığı gıra· 
da olmuştur. iki hadisenin saatleri 
de hemen hemen aynidir. 

lngiliz bakanları hiç bir şey yap
maınak İçin bir çare ararlarken İtal
yan tayyarecileri Valdia Üzerine mer
hametsizce bombalar yağdırıyorlar
dı. Bu bombalar, ltalyaya milletler 
cemiyetine bağlı milletler tarafından 
satılmı§ olan petrolla beslenmi§tİr. ( 

Dessie'deki Amerikan kızıl haçına 
ve Dr. Huper'in sıhhi teşkilatına ilk
ki.nun ayında bomba yağdıran tayya
reler de böyle idi. 

Dolo'daki isveç, Daggar Bur ve 
Bolalli'deki mısır sihhi teşkilatını yı

kıp harab eden bombalar da ayni ~e

kilde beslenmi~tir. 
Bir taraftan biz ve başkaları ital· 

yanlara petrol verip dururken onla
rm bu feciaları yapması kar§ısında 
neden Ürpermeli, dehtete kapılmalı
yız! Buna kendimiz imkan vermekte 
değil miyiz? 

Bir taraftan İtalyanlara petrol vere 
dururken bir taraftan ağızla protes· 
tolarda bulunmanın manevi değeri 

ne olabilir? 

Devamlı ve he.saplı bir surette kı
zıl haç tefkili.tını bombalıyadurmak, 
arsıulusal bir vahşet, bir faciadır ve 

bunu böyle duymıyan bir millet ru
hunu kaybetmi~ demektir. 

lngiliz karnoyu, hiç ,üphesiz, bu

nun ıstırabını duymaktadır. 

Vaktiyle barıı için yapıldığı genoya 
bat vurulsa milletin taıkm bir çoğun. 

Juğu, muhakkak, petrol& ambargo ko
nulması için rey verecektir. 

lngiliz kamoyu hakkında töyle 
veya böyle yanlış düşünceler ortaya 

Bu iki sualin cevabı da daha pa 

zartesi günü, bir hamlede verilmiş ol· 
du. Yeni uzlaşma teşebbüsleri mevzu· 
bahs edilmedi. Son zamanlarda papa· 
nın, veya Belçika Başvekilinin veya 
Danimarka hükümetinin yapması 

muhtemel bir teşebbüsten bahsedili· 
yordu. Fakat bu projelerin vücud bul
ması için, Roma'nın, hiç olmazsa 
prensip itibariyle, ilk iddialarından 
bıraz fedakarlık yapmaya hazır ol
duğunu bildirmesi lazımdı. Halbuki 

vaziyet böyle olmadı. ltalyanlar, mu· 
hakkak ki şimdi, Cenevreye kar§ı es· 
kisinden daha uzla,ıcı hareket edi· 
yorlar. Kavganın makul bir hal şekli 
ni aramak hususunda hiç bir fırsatı 
kaçırmamaya azmebniş olduklarını 

~oyliyorlar. Fakat şimdilik, gazetele
ı i, İtalyan hükümeti için, dünkünden 
daha fena şartlarla sulh yapmak mev· 
zuubahs olamıyacağını yaz:ıyorlar. 

Bu şartlar içinde, aracılık ede-cek o· 
!anlar, önüne geçilmesi mümkün ol
ınıyan bir muvaffakıyetaizliie koı

maktan çekindiler. Ve on üçler ko
mitesi bile, yeni bir uzlaştırma teıeb· 
büsünün mu·•affakıyete edıecegını 

~andıracak ortada hiç bir şey olmadı· 
ğmı mÜ§ahede etti. Konsey, bu müşa
hedeyi itibare aldı; İtalyan diploma
:.isinin daha uzlaşıcı bir şekil alması

nı bekliyecektir. 
Petrol ambargosuna gelince, bu 

mesele daha pnzarte,si günü pren· 
ııip itibariyle bir kenara bırakıldı. 
On !eki:zler komitesi baıkanı B. Vns· 
kon&ello , komitesini toplaması uygun 
olup olmıyacağmı sorunca. B. Piyer 
Lava! ve B. Eden, kendi.sine müspet 
cevab vermekle, on sekizlerin petrol 
nmbargoauna karar vermiyec:eklerini 
telmih etmİ§ oldular. Onlardan bütün 
istenilen ıey, petrol ambargosu tedbi
rini icabında ilerde tatbik mevkiine 
koymanın pratik imkanlarını tetkik 
etmek için bir altkomile te§kil etmek· 
ti. Ve on sekizler uysallıkla bunu 
yaptılar. 

Bütün bunlar açıkçası fU demektir 

atılmı§ olabilir. Fakat muhakkak olan 
nokta, onun manevi faziltten atla ay

rıJmıyacağıdır. 

lngiliz milleti, kendiMne verilen 
petrol yüzünden bir milletin merha· 
metai:zce saldırganlık ettiğini açıktan 
açığa görmektedir. 

Bu memlekette basit ve açık sözlü 1 
adamlardan mürekkep koskoca bir 
ordu vardır ki B. Baldvin ile hususi 
bir kaç kelime konuşabilmek için bir 

çok §eylerini vermek isterler. 

Buna karşılık Londra'nın va;Gıyeti 
h.lyret uyandırsa yeridir. Bir ay l•n· 

ce, İngiliz kamoyu Paris tekliflerıni 

ı>etrol ambargoııuna tercih etmiş ohı n 

Sr Samuel Hor'a karşı ayaklanmıştı. 
Dış Hakanı istifasını vermıye mecbur 
lmlmış ve kollcktif hareketin en haı a
retli taraftarı olan B. Eden onun Y<.'

rini almıştı. Onun içindir ki B. Edc-n ' -
in, petrol ambargosunu teklif etmek 
ıçi11 Cenevreye gelmesi İcab cderdı 

Halbuki o hiç de böyle yapmadı. 

Sebeb ne? Tabii şahsi hisleri bun<l.ın 

mesul tutulamaz. B. Eden dün oldu· 

ğu kadar bugün kolleklif hareketrn 

taraftarıdır. Fakat muhakkak ki ka

bine arkadaşlarından bir kısmının fikir

lerini gözetmesi lazımgelmiştir. Bun· 

lar da, zecri tedbirlerin genişletilme

sine kati olarak aleyhtar kalan Lon

dranın gorüşüne karşı hassas da. vr«n· 

maktadırlar. Öle yandan, bunlaı şu· 

~a da İşaret etmiş olmalıdırlar ki, e

ğer petrol ambargosuna şimdi karaı· 

verilecek olursa bunun tesiri ancak 

iki üç ay zarfında, yani yağmur mev

siminin hareketleri kendiliğinden la· 

til edeceği bir devirde görülmiye baş

layacaktır; şu halde faydaı>ız olmakla 

beraber halyayı kızdıracak olan bu 

tedbirde ısrar etmek neden? Nihayet. 

İngiliz muhafazakarları da alman 

tehlikesiyle son derece me§gul görün

mektedirler: Bunların tezleri de, İtal

yan . habeş meselesini iyi kötü bir 

sona varmaya lerketmek, İtalyayı 

kollamak ve bütün milli enerjiyi bir 

alman taarruzuna karşı teksif etmek

tir. 

Doğru, yanlış, bu sebebler, Cenev• 

re konuımalarından önce Londrada 

toplanmış olan kabinenin mü~kere

leri üzerinde tesir yapmıttır. Ve böy

lelikle lngiltere, petrol ambargosu

nun tetkiki için bir eksperler komitesi 

nin teşkili ıibi atlayıcı bir tedbire ta

raftarlık ebnİ§tİr. 

Fakat ingili:ı kamoyu bu dönüşe 

iıtirak edecek midir? B. Eden'in dış 
bakanhğmda bulunması, kollektif ha

reketin iıtikbaJi namına ona kafi bir 

garanti görünecek midir? 

Birkaç gün içinde, İngiltere, nıa· 

teminden çıkarak yeniden sıyasal dü-. 

şüncelere dalabileceği zaman bu hu

susun mü~ahedesi enteresan olacak
tır. 

ÇEMBERl.1EYNiN Hl! TIR,4LARI 
ve ne de devletlerin politikalarında sulh akte· 
dilmcmişti. Birçok mağlublara elikte edilmış 
olan sulh şartları, yerine getirilir şeyler de
ğildi; ve nete kim hic biri de yerine getirilme
di. 

Numara: 18 

Ancak, 1925 yılı ilk teşrininde Lokarnoda 
aktedilerck. ilgileri olan bütün devletlerin par
lamentoları tarafından tasdik edildikten iki 
ay sonra, Londrada imzalanan andlaşmaları 
doğuran hadiseleri, kısaca göz önüne getir
mek, her halde yerinde bir hareket olmuş o
lur. 

FRANSANIN EMNİYET İSTEKLERİ. 
Sulh şartlarını tesbit etmek üzere, müt

tefik ve müşterek devletlerin mümessilleri, 
harbın sonunda Pariste toplandıkları zaman, 
bütün ömründe iki dafa yabancı orduların 
baskınına uğramış ve topraklarının üçte biri 
düşman tarafından işğal edilerek çöle cev
rilmiş, halkı, mücadelede hırpalanarak azal
mış olan Fransa, emniyet icin, Renin sol 
sahilini rehine olarak istedi 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

duklarından, bu isteği reddettiler. Fakat. u
zun görüşmelerden sonra, Fransa ya, f eraga
tine karşılık olmak üıerc, bir emniyet andla -
ması teklifinde bulundular. 

Britanya parlamentosu bu plana muvafa
kat etti; Lakin muvafakatini, birleşik Ame
rika hükümetlerinin de bu işte. birlikte hare
ket etmesine bağlı bıraktı. Amerika kongresi 
bu fikri reddetti ve bu suretle, plan da aka
mete uğradı. 

Mükellefiyetlerini tamamı tamamına ya
pamıyacaklarını bildikleri ve yerine getire
cekleri teahhüdlerin, daha fazla kabiliyette 
oldukları kanaatini uyandıracağından kork
tukln için, alınanlar, itilaf devletlerinin 
tukları içın, almanlar, itilaf devletlerinin 
hususunda, · kendilerini hiç üzmüyorlardr. 
Kaçınmak, zecri tedbiri doğurdu; bu ise, 
karşıkoymayı kuvvetlendirdi: bununla ela, 
daha iddetli :zecri tedbirlere c.ığır acrldı. 

Sulh, iyi niyete yahud da birliğe değil, 
mağ'lublarm, yeniden miicadele kabiliyetin
de olmamalarına dayanıyordu. 

1925 de Bn)'an ile Çemberleyn Milletler 
Ce1ttiyeti toplantı•ınt!a yon}ana 

Büyük Britanya ile birleşik Am~rika hü
kiimet1erinin mümessilJeri, yeni bir "Alsas 
Loren" yaradılmamaııma karar vennis ol-

·Başkasını elde edeceğim diye, rehinesini 
bırakan Fransa, bu vaziyet karsısında her 
ikisinden de olmuş oldu. Başına, ba~ka bir 
yerde care aramak mecburiyetinde kaldı. 
Hemen lehistan ve çekslovakya ile yaptığı 
ittifaklar, bu durumun verdiği bir sonuçtur. 
Bunun arkasından, dört yıJ. itilaf devletle
riyle Almanya arasında, acıı ve çok sinirlen
dirici didinmeler oldu. Sulh andJaşmalan im
zalanmıstı ama, ne kafalarda. ne g~nüHe:rde. 

Günün birinde mukadderat tekerleğinin 
dönmeğe devam etmesi lazımdı. Almanya 
kendine bir miittefik bulrıcaktı. O zaman, 
c;ektiği acılar canına tak dedirttiği ve dur
madan her işine karısrlrtı!?"ı icin. şasırıp kal
mış olan Almanya, ne h~<lar u•nudu varsa 
hep~inin suya düştüğiinii görerek. her ~~fİ 
gözüne alacaktı. r-:- ,..,..ı, ,, •• ,.) 



Milli ekonomi ve artırma kurumu 8 yaşına girdi 

Bu yıl Sergievinde zengin ve 
enteresan sergiler göreceği"" 

( BQf' l. incı .qfalla) 
Geçen yıl S.rıieYinde ıördü;ümiız 

aerıilerden biri de Saibk Bakanhiı· 
._ açtıiı aeraidir. Bu aerıi halka 
caaı. bir tekilde aösterildi;üıden bü· 
.Jük bir terbiye ve telkin vaa1tası ol· 

•uttur. Bu aerıiyi 80 bia kiti sez· 

-.ittir. 
:jubatm biriade "D" arupu ıenc 

reaaamları bir aerıi açacaklardır. 25 
tabatta Matbuat Umum MüdürlüiÜ· 
aiin bir fotoiraf aerıiai açılacaktır· 
811 Mrsinin adı "Türkiye, Tarih, GÜ· 
aelijl& ve İf memleketi ••. " bu isimden 
de anlaıılacaiı üzere bu sergi Türki· 
.Yenin bütün tarihi eaerlerinin ve tabu 
ıüaelliklerinin, ayrıca da cwnuriyet 
Türkiyeainin inta ve ünar faaliyetini 
ıörmüt olacağız. Serci, aynı zaman· 
da fotoğrafçılık teknitinin güzel aa· 
aatlar çerçevui içine sire• pzel eaer· 
leriııai aeyretmek iaakUuDI da vere· 
cektir. Bu serginin eaaa paviyonu 
Matbuat Umum Müdürlüj'Ü tarafın· 
.&aa hazırlanacaktır. Memlekettekı 
amatör ve pro(•7oael fotoirafçıJa• 
l'1la aanat kudreti bakkmda bir fikir 
•erecek olan serci fotoğrafçılar ara
... da büyük bir alaka uyandırmıttır. 

Ziraat Vekaletinin hazırladığı zi· 
l'aat ...-ciai 21 martta açılacaktır. Bu 
_.l'İ ekonomi bütünlüğünde ziraate 
düten büyük ehemiyeti anlatacak, zi· 
rattaki faktörler, zirai kabiliyet, ha· 

Gümrük terfi ve tayinleri 
lstanbul ithalat sümriiiü direktö

ri Memduh ve ikİllCİ muaviai Cemal, 

S.maun gümrük direktöri Salim bi

._ derece terfi ettirilmitlerdir. 

Van pmrük direktörü Aamı Zan· 

auldak direktörlüğüne, Zonguldak 

aiimrük direktörü Hayreddin Galata 

•tlaalat ıümrugü anbar ,efliğine, ge· 

ael direktörlük tetkik direktörlüiü 

teflerinden Kamil latanbul ithalat 

liİlarüfü manifeato ,efliiine tayjn e

dilmi9lerdir. 

va ve ..U-. hakkında canlı bilailer 

Yerecektir• 
Mayıa ayı içinde alman tezyİDİ _aa· 

natlar aerıiai açılacakbr. Ba ..,.pde 
alma.a ev ve el aanayÜDİn en pzel ör
neklerİDİ görmek fırsatını bulacajız. 

Kurumun aon yıl çabtm&a1 arurn· 
da aekiz ydıa verdiji tecrübe ile ça· 
lıtılarak hazırlanan tasarruf hafta••· 
nan memlekette büyük bir anlayq ve 

alaka ile seçaıeaİDİD bialeaİ vardır. 
Bu arada mekteblerde ekonomik ter· 
biyeyi ıuurlandıracak ve takviye ede
cek bir aerinin nefl"İ için hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Bunlarda demiryollarınıız, pamuk 
ndüatrimiz, ormanlarımız, teker en· 

e 1 . . 
düstrimiz, ihracat madde enmı~ ~e 
aaire gibi her yurddaıın öğrenmeıı la· 
zımgelen bilgiler verilec~k.tir. ~yrıca 
ilk ve orta mektebler ıçın pıyeıler 
hazırlanmaktadır. Memleket 7 mın· 
takaya ayrılarak Ege, Marmara, ~
ta yayla, yüksek yayla, Karadenız, 
Fırat adları altında bu mıntakalara 
aid kitablar çıkarılacaktır. 

Büyük ve ehemiyetli mevzular i.çi11 

filmler hazırlanmaktadır. llk fılm 
koyunculuk ve yün endüstrisine aid· 
dir. Öğretici filmler ı anunu Kamuta· 
yın taadikinden geçtikten sonra, .ce: 
miyet mekteblere ve halka Sergıevı 

kültür salonunda muntazaman bu 
filmlerini &'Öaterecektir. ..... ---------------

Açık teşekkür 
Doğum aancılariyle pek zorlu bir 

vaziyette Nümune haataneaine nak· 

lettirmeie mecbur kaldıjun karımı 
derin aadakatla kurtaran ve yaft'UlllU 
da ui ulim alan memleketimizde 

kadın hastalıkları değerli mütehas· 
sısı Dr. Mediha Eldem ile Dr. Arif 
Sözene karfl duyduğum minnet ve 
,üln-an hislerini gazeteniz sütunla: 
rında alenen izhar eder bu kıymeth 
iki mütehaaam saygı ile anarım. 

Ankara Sabuncu mahallesinde 
Sadullah Onyazıcı 

ULUS ~AYlfAS 
L caza 

TURLU HABERLER 
Deniz konf eran ·ı 

Toplantılara gene başladı 
Londra, 29 (A.A.) - Deniz 

konferansı görü,meleri hakkında 
reemi hiç bir ıey bildirilmiyor. Fa
kat Royter Ajanaının öğrendiğine 
ıöre, büyük zırhlılar kalacaktır. 
Çünkü Amerika bunda ısrar edi
yor. Halbuki öteki üç devlet aza
mi hacmin 25 bin o1arak tesbitini 
istemektedirler ve toplar icin de 
12 pus ileri sürüyorlar. Bununla 
beraber 34 hin tonluk ve 14 pusluk 
toplar üzerinde uyuşulacağı ümit 
ediliyor. 

KTovazörlere gelince, azami 
9 bin ton ve altı pusluk toplar üze
rinle bir anlaşma yapılması muh 
temeldir. 

Öteki devletlerin de konferan
sa İftirakleri hususunda lngikere 
dört devlet arasında bir anlqma 
olur olmaz Almanya ve Ruayanın 
ve hatta öteki devletlerin de çağ
rılmuını iıtiyor. Franaa ise bunla
rın ancak anlatmanın imzası a1ra
sında çağrılmalarına tarafdardır. 

Öte taraf tan lnıiltere Japon
yanın muhtemel intaalına kartı 
bir tedbir ihtiyatı olmak üzere and
lqmaya bir ihtiTazı kayıt madde
si konulmasını isteyecektir. 

lngili:aler bir proje vermifler. 
Londra, 29 (A.A.) - Royter ajan

unın öğrenditine göre, İngiliz delece· 
leri bugÜn deniz konfer\Dama kalite 
bakımından silahların tahdidi müsa· 
kerelerine eaas olmak üzere bir pro· 
je vermitlerdir. Öteki delegeler de bu 
projeyi eaaı olarak kabul etmiflerdir. 
lngiliz teklifi teknik komiteye hava
le edilmiıtir. Japon mütahitleri bu 

toplantıda hazır bulunmutlardır. 

}upmı dmıtm11uısı 

teşkiiiidandırılıyor. 
Tokyo, 29 (A.A.) - Domei ajanaı 

bildinyor: Jijij Şimbun gazetesi, deniz 
bakanhiının donanmayı tetkilatlandır

... i• ........ wwclitini lıiWinneldedir. 811 
gazetenin yazdıiına göre, bir uffıbarb 
snleri filo.u. bir mubarelte krowazör 
Jeri filosu ve INr de tanare aemileri 
grupu tetkil olunacalıbr. 

Komunistler 
Çimle yeni lıir ıehlr dulıa 

zu Ç'etıile r 
Kanton, 29 (A.A.) - Komü

nistler, Kveiyanı'a otuz bet mil 
meaafedeki Kveitinı tehrini zabt
etmitlerdir. Orada örfi idare ilin 
edilmi,tir. 

1000 ha~·dııd bir Çin şehrini aldı 
Pekin, 29 (A.A.) - Royter A

jansı muhabirinden: 
Bin haydud, Pekin'in yirmi ye

di mil timalinde kiin Şimgfinı
to•'u ele geçinn~lerdir. Şimali 

1 

Hopei muhtariyetleri valisi ıene
ral Yiyukenı, haycludlaPı kovmak 
için Milis krtalan röndermittir. 

GENÇLİK 
1"'ürk Kuşuna kar~ı 
alakasını arbrıyor 

Gazi Terbi) t> üı titü11ü Beden e
ğitimi ıal.-helt>ri evelki giin para
~iitle atlama denemeleri yaptılar. 

Gazi Terbiye Enatitüıü beden eii
timi talebesi evelki gün Türkkuıu a· 
lanında ilk paraıüt denemelerini ba
tan ile yapmıtlardır. Talebelerin ya
nında oğretmenleri 8. Vildan Atir bu
lunuyordu. Bunlardan 4 talebe 900 

metreden atlayıı yaptılar. 
Havacılığı kendi ders planlarına 

koyan bu ıubenin faaliyeti herıün 

bira2 daha ilerlemektedir. Bu talebe· 
lerin planôrlerle uçuıları da ileri git 
mittir. Paraıüt denemelerine devam 
edilmektedir. 

Evelkı ıün Türkkuıu alanında yapı · 

lan paratülle atlama denemelerine Tiı ' 
Hava Kurumu Ba,kanı B. Fuad Bul-:ı 

da celmit. ıenç)erle çok yakından ali • 
kadar olmuıtur. 

Beden eiitimi aömeatr tatilinden 
istifade ederek bir kayak kursu yap
mak Üzere cumartesi günü Uluda;a 
sideceklerdir. 

Büyüklerimizden darüş
şef akalılara gelen 

cevablar 
Oteygün Ankaradaki darünefa· 

kahların toplandıimı ve yurdun bu 
eaki ilim ocağmdan yetiıenlerin, An
karada bir ıube açmaya karar ver· 
diklerini yazmıtllk. 

Ankarada aaydarı, aralarmda bir 
cemiyet kurmaya yetecek kadar dol· 
ıun ve içlerinde devlet makineainde 
salahiyetli vazifeler almıt birçok de
ierli yurddaılar bulunan darü11efa· 
kahlar, bir araya geldikleri bu mut· 

lu ıünde, büyüklerimize bailılıkları· 
na bildirmeyi bir borç bilmifler ve 
bunu tel .... flarla ammnıtlardı. Bü
yüklerimiz darüttefakablarm bu duy
sularını fU cevablarla det-lendir· 
mitlerdir: 

Bana Jrarfl •öaf•rilen te...U d•Y· 
•ulara t.,.lrlrür ederim. 

Rem cumar K. Atotiirlı 
H .. ,, 

Darii,,.lalıalıl""" •iiul duy••· 
larına .. .,~ ile te,.lrlrür eder, ~lif· 
malarınJa lııafanlar dilerim. 

• ..,.,.itil ı. lrtÖıtii 

Dariffelua meaunları lrurunuı 

nun laalılnnulo •iW•rclilılni ~ 
duy•ulardan itiirii ı.,.lrlriirlerimi •· 
nanm. 

B.M.M. Reüi M. A. ilanda ,, 
HH 

Anlıar""• bir f"N apaalr iPn top. ....... ,,,,,..,,.,.. ................... ... 
miinGMhtle laalrlrımda •Nterclilrleri 
acalr du~..,,.,a te,.lrlriir eder, laepi
nisin ,ö.Ierinclen öperim. 

C.H.P. Genel S.ltreteri R. Pelıer 

Köstence yolu ile 
Y apdan ihracat artıyor 

Romanya hükümeti ile yapılan bir 
anlatma üzeriae, Orta ve Şimalı Av
rupa memleketlerine yapılacak ibra
cabmız için, transit yblu olarak kabul 
edilen Köatence yolu ile, ıimdiye ka· 
dar, 300 bin kilo kadar mal aonderil
mittir. Bunların yüzde kırkını yumuı. 
ta, otuzunu fındık, yirmiaini ceviz ve 
yüzde onunu da tulün, elma ve kea· 
tane teıkil etmektedir. Mallar, yerle· 
rine pek çabuk ulattıiından, Alman· 
yaya yapılan yumurta ihracatı, he· 
men hemen bu yolla yapılmak r. 

Ekonomi bakanlıgı, anlatmaya ıore, 
mal ıönderilen tehirler araaına bazı 

yeni ve mühim ticaret ıatasyonların n 
da ithali için teıebbualerde bulun
maktadır. Bu teıebbüalerin iyı onuç 
verec:eti •e OD tondan az, 100 kilo
dan çok kolilerin de kabul ve nakli 
mümkün olacatı kuvvetle umulmak· 
tad1r. 

ihracat tacirleri bu yol hakkında 
malümat almak iatedikleri takdirde 

Türlıofia iç ve cht kollan kendilerine 
her türlü yardımı yapmakta ve ko
laylık wöatemMktetlir. 

IRA HABERLERi: 

Tahran, 29 'A.A.) - lraa balıla· 
rman kalitesini İyİleftİrmek, hah en
düstrisini ilerletmek ve bunlarm ihra• 

ratuu artmDak makaadi1le ziraat ve 
endüatri hankau bir halı ao.1eteai 
kunnuıtur. 30 Milyon riyal kapitali 
olan bu eosyete çalıtnuya baflamıt· 
tır. 

Tahran, 29 (A.A.) - lraa ile Af· 
saaiatan araamda .,..,_. .. dofraya 
telgraf mahabereli lnmaak için 1a• 

pıhnakta olan söriitmeler bitmit ve 
dün ilk defa olarak Ta7ebat ile lalam• 
kale araa1ndalri telgraf telleri birlet· 

tirilmittir. Bu mü.uebetle lran dıı 
itl.-i IMk••• n P.T.T. Hkam. Afsa· 
niatan baPak ....... •e P.T.T. balıaaı· 
na birer tebrik tel.,-afı çeloniflenlir. 

On sekizler komitesinde 
.Ürri tedbirler genifledlecek mi 1 

Cenevre. 29 (A.A.) - 11 .. komi
tesinin ekaperleri ..-..-, J.lldimet.ler 
tarafından zecri t.eAirlmn tatlüiai cö:ı1o 
den ....... ÜZ9'e INpn itleden aon-
H top ................ . 

Zecri tedbirleri tatbik eden bitün 
memleketlerin ltal)'a ile ticaret mu· 
badeleleri h•kkmda serek• bütün 
Wlsil.-i •erebib.eleriai temla için bir 
....ı liatui hazwı.....aı kararlattı· 
nlmııbr. 

E1u-.-1-:_ r--..1-- _,... . .. 
~--... .,...w_. '• - .eaı ıu· 

nü toplanacak olu petrol amt.rıotunu 
etüd lıomiteaiain raporu U. Wrlikte 18 
ler lcomiteaine YWilecelıtir. Ba komite 
tubabn ortalarına doinı aeeri tedWrle
rin ı.Uıletilmeü halrlnnda bir karar 
verecektir. 

!!,!.ı ,..,'un romaııı: 
Tefrika: 99 

Kırmızı Zanbak 

nun dip tarafında, belinden bir altın kemerle 
tutturulmuş pembe tülden, yandan yırtmaç
lı elbisesi, mayosundan kalçalarım meyda
na çıkaran güzel bir kızla birlikte buldular· 

Ku elinde, yaldızlı mukavvadan bir kupa 
tutuyordu. Ona yaklaştıktan sırada fiSyle 

. - Takdim ederim: Mösyö Luvayye, Ad
lıye Nazın ... dedi. 

Luvayye hemen söze atıldı: 
- General, bu iıten kaçmamazsmız. Ka

bul edeceğinize ben söz verdim. Tereddüd 
etmekle Garen'in hücuma geçmesine scbeb 
olacaksınız. Garen hainin biı1ıdir. 

Luvayye generalin omuzuna vurarak: 
- Aziz meslekdaınn, btiyük ordulann iyi 

tarafı vardır. 

- Ben de ıizin gibi düşünüyorum. Bu· 
günkü ordu, milU mtidafaanm yüksek icab
lanm karşılamaktadır. 

Yazan: Aaatol FRANS 
Türkçeye çevıren: Nasuhi BAYDAR 

Bu sırada, iki nazır, salonda ve koridor
larda, generali boş yere anyorlardı. Kapıcı 
kadınJann tavsiyesi üzerine kulialerde ve kır· 
Jnızı eteklikli alman kuıanmn. büyücü ka
dınlann, şeytanlann, eski zamanlar oroapu-
1aruun kalabalığı arasında inip çıkan dekor
lar içinden geçerek, dans fuayye~ine ~ardı· 
lar. Temsili resimlerle süslü genış ve adeta 
beş salonda devletin ve servetin kendi ku· 
l'Uınlanna verdiği ciddiyet hali vardı. 

Duvarlar boyunca uzanan pannaklddara 
bacaklarını dayamış iki dansöz, s~atlan ~
,aık_ duruyorlardı. Şurada burada sıyah elbı
ıeı. bir takım adamlarla kısa ve kabank etek· 
likJi kadınlar hemen hemen sessiz gnıplar 
't k" ' Cf ıJ ediyorlardL 

Luvayye ile Marten - Bellem içeri girer• 
lıen şapkalarını çıkardılar. Larivyer'i salo-

dediğini itıttiler: 
- Siz yqhamız, fakat ~inim ki siz, hiç 

olmazsa onun kadar yapanmu. 
Ve böyle diyerek, uzattığı kolu ile, ıöi

ıüne bir gardenya takmq, kıkır kıkır ,Olen 
bir genci, ldiçilksiyerek gösteriyordu. 

Luvayye, kendiaiyle ıörütmek istediğini 
işaret ederek generale anlattı. Ve onu par· 
makhğa doğnı iterek: 

- Harbiye nazırlığına ıeçildiiinizİ bil
dirmekle bahtiyarım, dedi. 

lnanmıyan Larivyer cevab vermedi. İyi 
giyinmemiı. uzun saçlı ve tozlu topraklı sar
kık elbiseler içinde bir çalgıb kahve hokka
bazına benziyen bu adam oaa o kadar aı iti
mad veriyordu ki bir tmak lmnnut olmllDl
dan ve belki de bayağıca alay etmek _... 
ıindCD ppbcJcniyonJa. 

ın.ya llJlrten: 

Mösyö Marten: 
- Aziz meslekdaşım, mübaleğa ediyor

sun~: belki Garcn, de bira'z açık yUreklitik 
ebiktır. Ve generalin bizimle birleşmesi de 
aceledir. 

Heyecandan kekeliyen Larivyer: 
- Her şeyden önce vatan, dedi. 
Luvayye a6aüne devamla: 

- Bilininu ki generalim, mevcud kanun
lar Ul"ldmaz bir itidal ile tatbik edilir. Me-
aele budur. • 

Böyle derken göz ucu ile de, parmaklık
ta kısa ve adaleli bacaklarını germekte olan 
iki d81l9Öze bakıyordu. 

Larivyer mmldamyordu: 

.-Ontunun maneviyatı mükemmeL. tcf
leria iyi niyetleri en kötti hAdi1el-1 Jrarpb
YlllJiJecek derecededir. 

Luvayye sözüne devam ederek: 
- Büyük orduların iyi tarafı ıudur k' 

harbı imklnıulqımrlar. Kullarulmaaı beşe
ri iktidann Uıtiinde olan Jlçülmiyecek kadar 
büyük kuvvetleri bir barba sürüklemek için 
çılgın olmak lizundır. Sizin fikriniz de bu 
değil mi, general? 

General Larivyer gözlerini kırptı. 
- Vaziyet b8yük• bir ihtiyat istemekte

dir, dedi. Bizler korkunç bir mechul km'§I• 
ıındayız. 

O zaman Luvayye, reybi ve tatlı bir istih· 
fafla mealekdaşı harbiye na.zınna bakarak: 

- Farzı muhal olarak bir harb çrkacalE 
olum aanmazmııınız ld, aziz meılekdıpm. 
uldld generaller şimendiferlerde .. ...,. 
bllc!Urleri olacakJardu? 

(Sonu var) 
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ANKARA'aıa Sa ·navaSi Nasıl Balle·d ·ıdiT 

~ ;bakan lnönü ve Bayındırlık Bakam 
Çetinkaya Çıbık barajında 

Anlwru ş,•hri !Ul)"1tnu11 kısaca 

bir tcırilu.:csi: 

Çok eskiden yapılmı§ olup halen 
bazı yerlerde rastgelinen (Romen) 

su tesisatı nazarı dikkate alınmazsa 

Ankara şehrine su isalesi için ilk e 
saslı it 1890 da Ve.ti Abidin pafa za
manında yapılmııtır. Yapılan bu tesi
satla şehre iki memba suyu getirilmiş-

tir; bunlardan birisi Elmadağdnki 

Kehlizpınar ikincisi ise Kaya§ vadisi 
dahilindeki Hanımpınardrr. 

Bunlar kargir kano.Har ile ~ehre 
kadar getirilmiş olup şehir dahilinde 
ise bu sular bir kııımı font ve bir kıs· 

mı da demir borulardan ibaret gayrı 
munÜt.zam bir tcbeke ile çeımelere 
dağıtılmış ve bükümet merkezi olun

caya kadar şehir bu suretle tevzi edi 
len sularla ihtiyacını tatmin elınİ§tir. 

... 

...._...., 

\ 
\ 

\. 

.. 

.... 

llükiimet merlwzi oldulı:tan 

ıonra vaziyeti: 

1923 de Ankara hükümet meı·kezi 

olunca 30 bin kadar olan §ehrin nufu
au birdenbire artmı§ ve 1927 deki res· 
ıni istatistiklere göre nufua mikdarı 

75.000 kadar olmu§tur. 
Bu aebeble au İ§i bir müteahhide ve

rilmiı, 928 de mali aebebler dolayı

aiyle müteahhidin çahıması durdurul
muı, Hanımpınar He Şahnede muvak· 
kat bir tulumba istasyonu ve aaire ya• 
pılmıı, bütün bu tesisat 1.5 milyon li
·aya malolmuıtur. 

930 da §ehİr içme suyu için (2) 
milyon liralık bir aermaye temin o
lunmuı ve 11095 numaralı kararname 
ile Ankara ıehri au iıi, Nafıa Vekale
tinin emri altında, reia Nafıa Müate· 
tarı olmak üzere Hıfzıssıhha Müdürü 
ve Maliye Vekaleti meaul muhaaibin
den mürekkeb bir komisyon kurula
rak bu komisyona verilmiıtir. Komi&· 
yon baılıca ıu iki nokta Üzerinde ça
hımıttır: 

1 - Koaunlar kaptajının ikmali, 
Hanımpınarda esaslı bir tulumba is
tasyonu vücuda getirilmesi, eski ıebe· 
kenin ıslahı, ıehir dahilinde yeni ıe
bekenin yapılması, lüzumu olan depo· 
ların inıaaı. 

2 - Elmadağda bilinen membalar
dan gayri yeni membalar aranarak 
bulunması ve bunlann beraberce 
Çankayaya getirilmesi, ıayet bu au da 
ihtiyacı telafi edemezse ihtiyacı te· 
min edecek mikdnrda suyun aranıp 
bulunması. 

*** 
Kosunlar ve Elmadağ iso.lc hatln· 

rınm §ehre getirdiği su, en az olarak 
saniyede 62 litreyi bulmu§tur. 

Selırin su ilııiyacı: 

Adam baıına günde en çok 150 lit
re su hesab olunmu§tur. 

Şehrin au işine esaa olmak üzere 
Y ansen tarafından hazırlanan tehir 
projesi ele almmıı ve bu proje de 160 
bin nufusa göre tanzim edildiğinde 

bu mikdara dayanılarak yukarda g 
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Ankara, &u planda görüldüğü gibi bol auya kauQınıutur. 

_ .. ____ ·-------.............................. _ ._, ··········--·-·---······----
Çorak ve susuz Ankaranm bol suya kavu§nıası, yeni Türkiycyc 

modern bir başşehir kw:;andrran mrıılu bir hf'itlisedir. Görenlerin 
"}'erden fı§hıran şelıir'' aılım verdiklcı·i cumuı·iyct Ankarası bol 
s11 ile lmrulmnktadır. 

Birlwç ::cmıan sonra Ankara " }'eşil Ankara'' admı uışıyacal• o
lursa bıırıu bize gene "bol srı'' vt: rccektir. Bu :razı 'yer altından ka
çan suların yer yiiziiııe çıkartılıp biiyiik bir· eserin kıırulu§unda 
rıasıl vcızif elcndirildiğirıi anlaım aktadır: 

__ ......... -------------·---------------
terilen ihtiyaca nazaran saniyede şe
hre 278 litre ve bugünkü 123,500 
nufuaa göre de 214 litre su isalesi ge
rekli görülmü_ştür. 

Eldeki membalarm kudreti en az sa
niyede 62 litre olduğu göz önüne alı
narak aon aayun neticesine göre ya· 
km bir gelecekte 160,000 nufusu ha· 
iz olacağı tahmin edilen tehir ihtiyacs. 
için saniyede 216 litre bir suyun 
ıimdiden temini ve ~ehrin uzak bir 

gelecekte 300,000 nufuslu olması ih
timaline karşı da bu nufusa ait şu ih
tiyacının temin edilmesi imkanının 

hazırlanması düşünülmektedir. Pro· 
gramın ikinci maddesindeki araştır

ma işine fevkalade ehemiyct verilmek 
suretiyle esaslı tetkiklerde bulunul· 
muştur. 

A mştı rmalar: 

Araştırmalara evvela Bayındıı- ve 
Kayas vadilerinde baılanmıştır. Bu va· 
dilerde araıtırmanın ynpılmaııına e n 
birinci amil bu vadinin bir kısmından 
geçen 600 mm lik kutrundnki Kosun
lar isale hattından istifade imkanı bu
funmuf olmasıdır. Bu vadilerde yapı· 
lan araştırmalarda bulunan yeraltı 

sulannın mikdarı bilhassa nufusu sÜ• 

ratle artan şehrin istikbal ihtiyacı için 
yetmez görüldüğünden sathi sulardıın 
istifade edilmesi göz önüne alınarak 
ara§tırmanın sahasr değiştirilmiş ve 
genİ§lettirilmiştir. 

Bu suretle bir taraftan Kızdırmak 
ve Sakarya nehirleri üzerinde araştır· 
malar yapılmakla beraber Ankaranm 
hemen yam başında kurulan Çubuk 
barajında toplanan sulardan da fay· 
dalanmak tarafı göz önüne ahnmııtır. 

Kızrlrrmağın bol ve her vakit §eh· 
re yetecek suyu bulunducu halde ya
pılan etüdlerdc Ankaraya 57 kilo
metre uzaklıkta Irmak istasyonu ile
risindeki köprü yanmdan alınacak su· 
yun üç tulumba İstasyonu vasıtasiy
le Lalahan beline kadar borudaki za

yıatla bcrabeı· 650 metre bir yÜksekli 
ğe çıkması lazımgcldici ve Kızılırmak 
kenarında yapılacak filtre tesisatı ile 
Anknraya ko.dar boru hatları tulum
ba ve depo dahil olmak üzere in~
alın 2 milyon liraya malolacacı görül
müştür. işletme masraflarının ise se
nede 200.000 lirayı geçeceği tesbit e

dilmiştir. 

Saknrya etüdü de aşafrı yukarı Kı
zılrrmağa benzemektedir. Yalnız bu. 
rada uzaklık 101 kilometreye vardı
: ı halde yükseltme derecesi aynıdır. 

Uzunluğun artması yiizünden masra 
fı 3,7 milyon türk lirasına çdmıııtır. 

Çubuk barajı Ankaraya yakmlıgı 
ile beraber aynı mikdar suyu almak 
ve temizlemek için yapılacak tesiaa
tm bedeli 863.000 liraya varacak ve 
aenelik itletme masrafı da en çok 
50,000 lirayı geçmiyecektir. Aynı 

mikdar suyu aym güvenlikle sağla

mak kudretine sahip bulunduğu etüd
lerle saptaıımıt olan 3 kotarma ıekli 
göz önünde tutularak biribiriyle kar· 
§ılattırıldığı 7.aman Çubuk kotarma 
feklinin daha ucuza malolması iılet-
010 masrafının azlığı ve ıehre yakın
lığı dolayliİyle işletme i~inin kolaylıiı 

noktasından diğerlerinden üstün ve 
elveritli bulunduğu görülmüı ve bu 
sebebten Çubuk barajından ııu alm
maaı suretiyle tehir ihtiyacmın kartı· 
lanması uygun bulunmU§tur. Bu itin 
yapılması kabul edilerek gereken 
kredi 23-4-934 tarih ve 2511 No. lu 
bir knnunla verilmi~tir. Bu kanuna 
göre yapılacak İ§İn §ekli a§Ağıdaki e
muılo.rda toplanmaktadır. 

Çubuk bcırnjı isale lıattı ve su
ymr ıcnıizlcmnesi için su siizgeci 
istusyonu: 

Çubuk bendinden su halen ferşi

yat yapılmakta olan 600 mm. kutrun
da çelik borulara alınacak ve bu su 
cazibe il 10 kilometre tulünde mez· 
kur halla §chir yakınında ziraat cu..

titüleri kar§ısmdaki fümkışla araziai
nin bir kısmı üzerinde 10-6-935 de 
temeli atılmıt olan su süzgeci istasyo
nuna getirilmiştir. 

Boru kutru &aniyede 366 litre bir 
' sarfiyat verebilecek kudrette olup bu 
aurettc filitrc istasyonuna girmeden 
evvel bırakılmıt olan bir branşmanla 
istasyon önündeki gençlik parkı ha
vuzuna aaniyede 150 litre bir sarfi
yat verilmesi mümkün bulunacaktır. 

Su süzgeci istasyonu: 

Çubuk boru hatbndan gelen ı;uyu 
süzüp berrak hale getirdikten ve 

mikroplarını öldürdükten sonra §ehre 
aevkedecektir. 

Gaz klorla mikropları öldürülen au 
3000 metre mikiip hacmindeki temiz 
su dcpoıunda toplanacak •e oradan 
da tutlumba iıılaoyonu vuılaoiyle a· 
lınarak tehrin iki mmtakaama terfi 
edilecektir. f.ilitre ve lulumba istaa

yonunun kabiliyeti 1&niyede 216 lit· ı 
re su verebilmek üzere teabit edilmif
lir. 

.)clıir içi11dc " ·' un du;:iılma.-cı : 
Şehrin umumi şebeke plamyle ae· 

polarm va ziye ti ve dafrılma takaları 

1 7 numnr~lı harita da görülmektedir. 
Suyun dağıtılması :;in ~ehir aşağıda 

bildirilen mıntaka! ııı n taksim olun
muttur : 

l - Kale içi ve ci 1.·<lr1 mıntakası. 

2 - Orta mmlt\lcn. 

3 - C 1 ve C 2 alçak mmtaka. 

4 - Cebeci yükse k mmtakası. 

5 - Cebeci alçak mıntakası. 

6 - Yeniıehir mmtakası. 

7 - Çanka,Ya mıntakaaı . 

Emniyeti göz önüne afarak bu mm• 

taka ıebeke projeleri o auretle yapıl
mııtır ki hemen hemen her mıntaka 
muhtelif cihetlerden gelen sulaı·la 

beslenebilecektir. Mesela Çankaya·ya 
doğrudan doğruya Elmadağ veya Ko
aunlar we yahut ta Ccııbuk auyunu ver· 
mek mümkün olacaktır. 

Komi:iymıurı §inıdi)e l;wLır 

yaptığı ııe IJUgÜ11 ~·apnwlıta ol
duğu iılerin huliismı: 

Komisyonun baılangıç tarihi ol"n 
1931 senesi haziranından itibare n 
yapbğı İ§ler funlardır: 

l - Kosunlar yeraltı kaptaj, 

2 - Elmadağ su isale hattı (250-
80 mm. kutrunda kollariyle 40 km. 
uzunluğundadır). 

3 - 3 büyÜk ve 2 küçük de po ( iç 
bofluğu 8410 m') 

4 - Kosunlrır isale hattının kuv
vetlendirilmesi ( 2 Km. 600 mm. lik 

boru). 

5 - Şehir içinde bir kısım fCbo:?ke 
(500-80 mm kutrunda 28 Km. uzun· 
lukta). 

6 - lıletme için yedek malzeme. 

7 - Gardiyanlar için barakalar. 

8 - Hanunpmardn bir tulumba ıa
tasyonu. 

9 - Su kuvvetile çalı§An ve kale, 
Cebeci yüksek mmtAkalanna su ve
ren iki Hidrostat istanyonu. 

Bu İ§lerin tutan 1 830 000 liradır. 

Komisyonun ıimdi yaptığı işler 

ıunlardır: 

1 - Çubuk filitre boru battı ( 600 
mm. kutrunda 10 Km. uzunluktn çc· 
lik boru). 

2 - Filitre istasyonu saatle verimi 
1000 m1, temiz au deposu (3000 m ) 

müteferri diğer binalar. 

3 - Geri lmlnn §eb~ke (300 80 
mm kutrunda 32 km. tuldc). 

4 - Klorlama İslasyonla.n (bakle
:rileri mahvetmek için). 

5 - Etlik ve Keçiören su tesiMt· 
ları (150 • 80 mm. kutruf\.dll 14 Km. 
tulde, Z depo, iç bo!hıj}aı 364) m'). 

Bu iılcrir. lt.ıtarı t OM 000 f!,.'-Y"' 
varacağı unılnıRkhcı.ır J(c:T.hyon 

programroa göı·e bu ı;lcrin 1 !)36 } •!ı 
sonuna ".adar \,itir ;,,..;,,i ur.-m .. ,. • ıt :!rr. 

Çıbıh barajı: (Saniyede ou metre mıkiibı su geçerk.:n .• 



11 •t11 I il hav lığından : 
Kanalı zarf usulile eksi itme il8ıll: 

- E i t~ye konulan iş (lc;cl villyeti ilbay e'ri tnpatJ 
• evınin keşif bedeli (27362) Ura (65) kuru• in de 935 71Jı 

c ~ en (20) bin liralık iş yapılacaktır. 
ı - Bu ışe ait şartnameler ve evraklar şunlardır: 
1' Eks itme şartnamesi 
B M kavele proiesi 
C Natıa işleri şeraiti umumiyesi 
D) Kargir inşaata dair fennf şartname 
E Hususi sartname 
F'l Keşif cetve-Ji. silsilei liat cetveli. metraj cetveli. 

I> isti\; enleı bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak t~el Nafıa 
rtktorlüiı.indr ~örebilirler. 

ih 3 - Eksiltme' 22.1 936 dan itibar n 7.2.936 cuma günu saat 15 .k 
& t edıJe e1<t:ı 

4 - Elcı 'ltme kapalı zarf usulü ile vapılacaktır. 
~ S - Eksiltmeve ıirebilmek için isteklinin (1500) lira muvall· 

t tem nat vermesi bundan baska asııtrdalci veıilsalan haia oJup 

lft nrıuı lllnmdn 
in Bu işe gireceklerin ticaret odası vesikaluını ve iate1diledn ~ 
~t bedeli tutarı derecesinde bir yapıyı muvaf!aki,cde lıılfal'abil-

41iklerini gösterir vesikaları 1bıu edenlere !çel Nafıa mtidUrlüğU 
~alından ehliyeti fenniye •es1kaJan verilecektir. 8 gün enel Na. 
... Vektletine müracaat etmeye libum kalmamıştır. 

fi - reklit mektupları yukarda (3) üncü maddede faaıh ... ._ 
tin biı IUt evellne kadar riUlvet encümenincJe ptlrilereıı eblltr 
;ı' •omisvonu- reiı1ijioe mallbu• mulrııbitiade verilecektir. PolU 

e gönderilecek mektupların nihayet (3) UncO macttlect. yasrll • 
ille büı R•lmit olma11 •e dış sarfııı mUhUı mumu ile iyice ka,.· 
bJnns olmaır 1tsrmdn Pnstada elacak eedlrmeler kabul e4iJmel. 

(16fi) J-285 
1 

ULUS 

\ MUHASEBE MEMURU 
ALINACAK 

Maden Tetkik ve Arama Enstitü. 
sün den: 

1. - Enstitümüz Genel Muhasebe Semıine sınaçla bet memur 
allnacalrtır. 

2. - Alınacak memura ıınaçta göstereceii yararlığa göre 100-
150 liraya kadar ucret verilecektir. 

Aranılan şartlar şunlardır : 
a • T\ıtk olmak. 
b - En az bir lise veya muadili mektepten mezun olmak. 
c. Yatı 23 - 35 arasında olmak 
d - Ecneb~ dili (bilhassa Al~ca) bilenler üstün tutulacaktır. 
e - Aıkerlıkle alakaaı olmamak 
f - Muhasebe işlerinde en az üg sene tecrilbeai bulunmak 
g - İmtihan derecesi için güzel yan ve intiam penerlik nuarı 

itibare alınacaktır. 
b • Dilekçesinde hakkmda mahlmat alınabilecek i.Jri ıeltranı 

göstermek. 
3. - Jlilubaka. imtihanı Anbrada 10 tpbatta pazartesi ıünü 

yapılacaktlr· 
4. - İpıtiJlancJa mawaffak olupta anpJe eallen ityar bilahare 

enıtitümtirin temıiW ile hudutltnınlz Clabilinde borbpİi bir ma. 
den sahasında çalıp>ayı teahhüt edecektir. 

5. - Smaç eorıuları: 
• • Ticari heup, 
I> - Usuli cle~rt 

Cumorbapanhğı FiJarmoniJr O... 
e - lktısadt umumi maliimat, 
d Usan. 
1 -Jtteklilrin nufuı cüzdanı, JaüsnühaJ YaraUll, mektep teba. 

~~şi v'ya onlarm tasdikli ~etleriyle 4 kıta fotoğraf .e pm
dıy~ ~ çalıttıklan yerlerden aldrldan t>Omervialerle, dileqe
Jerın~ ~ geç 8 1-ubat cumartesi gUii1l akpıilına kadar Eaadti Genel 
Dire~rlUiü adreıi!e g?ndermeleri veya biazat getirmeleri .. mtl
aab&ka tmtihanma gırebıleceklerin, numaralı kartlannı almak bere 
8 pbat eumartesi günü enıtıtüye müracaat etmeleri. (113) 1--326 

kestrası Şefliğinden: 
Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano 

Lman, Viyola, Viyolonıel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet, Fage, 
Lmo, Trompet, Trombon. Tuba,· Alto, Saıkufon, Tenor Saksafon, 
Alroediyon, Cu bateri8i sulan çaıanıarm, 7-3-936 curortcsi ginü 
llaf 10 dan 17 ye kadar lıtnabul GaJataaray Liaeainde una•~ 
Japılacağmdan bu sazları çok iyi bir surette çalabilen .Artıstltrın 

iMii enatilriimanlan ile birlikte smav komieyonuna birer dilekct 
~ bafVUrmaları. (142) 1-296 

lçel Ubayhğından: 
Kapalı zarf usulile eksi] tme ilam: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Mersinde in§a ediJeceılı ilk ohl · 

..., iDfUtı. ınpatın Ketif bedeli (43786) Jira (37) ]rurut ise tie 935 yıh Oüd-
eeeindc menu (23665) liralık i! yapılacaktır. 

2 - Bu i§e ait prtıtameler ve evralrlar tonlardır: 
A) Eksiltme tartnaıneti 
B) Mukavele projesi 
C) Nafia itleri teniti umumiJCSİ 
D) IUrgir in.pata dalr fenni 11ruıamc 
E) Huaud pttname n Xqif cemli, aiW}ei fiat cetveli, metraj cc-tveli. 
lıtıyenler bu 11rtnameteri ve evrakı bedelsiz olarak fçtl Nafıa 

Dbektörlligünd.e ıötebilirler. 
3 - 'Eksili 1 al.ile ... ,.. .. ,,~--- ..,.., .... J-5 de 

».le edılecektir. 
4- Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 - Ebiltmeye girebilmek için iattklinin (1775) lira :aıuvak• 
1'at teminat nnnesi bundan başkl aşağıdaki veır.ilraları haiz olup 

llttennesf lkımdır. 
Bu ite gireceklerin ticaret odası vesikalarını ve isteklilerin bu 
~ bedeli tutan 4erec:e1Ülde bir yapıyı muvaffaJriyetle bapra
'Atiklttiai ~ .e8ikalan ihru edenlere lçel Nafıa mldih'liliG 
taafındalı. ehliJetl feoniye weikaları verilecektir. 8 gün evvel Na
•• Vektıethıe mBtacaat etmeye lüaum kaJ.maınqtır. 

6 - TeMif mektuplan yukarda ( 3) üncü maddede yUılı saat -
._ lıir -t evetine kadar .uiyet encümeninde getirilerek eksilt • 
• hariayonu reialipe makbus mukabilinde verilecektir. PMta i1J 
ılntleriJecet mektuplarm nihayet (3) Uncil maddede yuıb saate Jsa.. 
._ gelmit oJmau -.e dıt .nrfriı mUhdr mumu ile iyice kapatt1mıt ol• 
-.ı Hftmtbr. Postada olacak ~itmeler kabul edilmez. 

(H8) 1-287 

Jandatma Genel Komutanhğı An· 
Sabnalma Komisyonundan: 

Kapalı zarf usulile eksil trne ilanı: 

Yozgat ilbaylığından: 
1 - Yozgat Memleket baatanesi i&in ııatuı alınacak (7873) lira 

(50).ku•uş_mubammen bedelli 34 kalem madeni eıya kapalı aarf 
uıı.ble eksıltmeye konulmuıtur. 

Z - lo.2-936 puarteli günü yevmi ihale olup taliıblerin te-klif 
mektupJatmı ve kanuni teminatlarını mezkUı güniln saat (13) on 
il\01!< bdar ihaleye ..ıihiyettar olan Yoqat viliyet daimi encl
menıne vermeleri. 

~ - Eksiltmeye kanuni şeraıti haiz ollll1amı ittirak edebile· 
cekleri .. sas olup şeraiti öğrenmek içia iate1tliledn lıtanbul AD, 
kira ve: Yoa~t ~llrk Dir~ktörlillderine JDllracaatları, ~le. 
rın v:ıkarda ısmı geçen dırektörlUklerce meccanen verileceii ilin 
olunur. ( 4Z7) t-341 

sün den: 
.Utahya bölgesinde çatıımakta olan Hlmür Arama Ganılılumas 

DHdinde mutemetlik yapacak bir memur almacalmr. Bllli-tfae 
göre 150 liraya kadar aylık ücret -.erileceJrtir. ı -

AranılaD evaaf: 
l) Muhasebe bilgisi olacak 
2) Uçbin liralık kefalet vcreceır 
S) En u orta tahalllnJ bltinPit elacak 
4) Askerlikle aJtka• oJmıyacak 
S) Ecnebi Jilanı bilen ili~ tutuJacaktır. 
AramJarı evaafta istekli plı ol~IU taWirde ahnaca1t menır mu-

buebeden yapılacak imDhan De RÇilecektlr. 
isteklilerin 4 kıta~" kendi el yuıJariyle yuılımt 

kua tercUmeihill~ini clileke~lerinl llittfrerek en geg t pabat ıue 
cmnarteal akpmrna kadar Aabrada Enatitil Genel DinldrlQL 
ne m6racaat etmelcrl. 

lmti!ıaıı s ıubat ıtae puarte• glnfl Anbradı yapdacaktır. 
{154) 1-a77 

afıa VekiletWden : 
Betonanne köprü inşaatı eksiltme ilAmdır: 

Tcahhüdünü yapamıyan müteabhid nam ve heaabma 2089 lira' 
IO bnıt tahmin bedeli 543000 adi 4800 buz. hay.an mihı 8Çlk elr. 
li1tııBe ife 10.2-t3C5 puartetf pnil uat 13 te satın aJınacalrtrl'; l.ıelr. 
Bıer ,artnameyi paraaız Komisyondan alabilirler. Eksiltmeye slı'· 
._. iatiyenlerin eksiltme gün ve uatıncla 156 lira 7 5 Jnuufhdr ilk 
tembiat inôbas veya banb mektaplarnlı lrtıllliqoD8 vermit eL 

~arı. (164) ı-ıoo 

Gaziantep Yilayetinde Kilis • ltlahtye yolu Uzerlnde (24300) Ura 
ketff becle111 AFERiN ~ lftpatmm kapalı sarf usutile ebil• 
mest U.2.1936 .alı gfJııtl saat lf ela Nafıa nkileti pee ve Jdsprii• 

., rdllili ebfltme koaiiqomı ~ yapılaoaktır. 
BblJtme prtnameal ve bum mlteferrl diler evrak (131) kurut 

:mubbilinde f01C ve Wlprller reiiltlinden alınabilir. Muvakkat te
minat (1822) lh {50) ~ 

ftteklileıiıı yapanı oJd~ illere ald "8ikalart eksiltmeden 
en-u tetds ~ nel Jistaeteltlfafa veklletinden ehliyet vesikan 
aJ,...ıut J&.ilndır. 

Teklif meJrtu,ptarmm n.t:* lah ll\Rlt saat 15 e Udu Anka. 
ra4a r= ve traı>rtller m.utfgf ~ıme.t lhıln&r. (IO\ ı-m 

-
P. T. T. Binalar veLevazını 

müdiirlfiiünden: 
1900 lira. muban:ımen lu]nnetli bi santral bir arada " 880 lira uh ri 100 ltiık dipli 50 lilr ilri adcı 

Jeton da aynca açık ekailtm: :m-n luy•tli IO adet seyyar te. 
Eksiltme 4 mart ye onu~ıtur. 

MUdw1•a·· d 936 tarihinde saat 15 de •..ı...-da p T T U ,...un e toplanacak lromi d ~-· • • • • 
İltekliJerin mesk6r tarillo = a yapılacUtır. 

saate kadar saııtrallar için 143 tele=.r.rn gü~ü muayyen 
muftlrbt teminatlarını idare ' sine ., 66 lıradan ibarer 
nya banka teminat meJııtubu .reme yatınp ucaklan malııbu 
yanlarmda bulundup halde m:~~e ~ı .kanuni veuik 
lhımdu. omıayona lnUracaat etmeleri 

Şartnameler Ankarada Levuım idil zım Ayniyat Muavinliğiaden m oJ rlfil&nden, İstanbul ı.e,,. param aralıı Yeliıillr. (127) l_.,. 

Elaziz Uhaylığından:. 
ı - Blhis Di bfold olu parke tae dlt.---ıya. r 1 nan blriad wıi!· __ 1,.._ı. 

"-- ~~ 31 - ı - t.36 tarihiae nstliyaD ı.....--.,..~ kadar ~palı sarf umallyle elaıiJ cDn8 ... t • 
Z - K-eşıf bedeH 1191 m.e,e 1ron • 

kuruttur • lira elup maftkbt ıb 134~ tira JS 

3 - Bu ite aid şartname •• enü 
A • Eksiltır.e- .. rtnamesi pınlarclır. 
B · Mukavele ~ojesi 
c. Nafıa :.ı. • . ...,. n ~raat. um..myelli 
Ç- İnşaata dair fen,,! .. rtname 
D • H uauat .-rtnaıne 
E • K~f cen...ıi. ffat eetft1i, metrafcenefi. 
P · Pre,Je, grafilr 
İatiycnler l'>u ''8rtnamelm ve ewakı , ~ .. ~~-· 

basmühendiıdiiinden 11iabilirler. lııtdeWJf 11--Elbl• ...... 
4 - Elaıiltme,e S.ira etmek :..ı.. • ıpet teabhiidlerini muVaffaki-l ·~·ti ... di~jiWn 1i!8 *'Yuıetinde bükü -

.. rtbr. r ... e oı r ne daıl' •nilra ga.terilmesi 

5 - Eblltme. daimi enrBmen dairemnd tubıan "irinci maddf'd, V.\Ztn qattc; lftr e yapaı.oaJmr. TeMl:f tnek 
ciimen reiıliifne ftriJerektf "' •at erief~yet daimi en
~t birinci maddede-. azdı~!'°.!.! !!~ttf1ert melrtublar da nt"ha· 
lıür mumu ile iyir~ ka tıl 1 P'™""' .-..," ..... rftıt tnil
cikmeltt kabul edilme:.'1 mJ1 ° muı ltamclır. Pelitada olacak ge • 

6 - Daha fazla tafsilit almak isti nl rfa 
nine ve vilavet r.aha basmühen"i liffye e6 vill.,.. daimi encilme
olunur , ' '' 8 nem racaat evlemeleri illn 

1-?<t~ 

Maliye Vekiletinden: 
l - l.12.935 tariliinden 31.5.936 tarildae ı.. • .t--DolmabUıçe ve Sara bu - altı ay sarim.da 

muhtelif eı.atta bal.,! ı. .. '!'!_brtaaiye depolarmda terakim edecek Jn ,- ......-.-. parça tahta. ..... j W"&wıl. _....._ rpmtı kAğıt, artırmaya lbMtq nlatnnmdla mi '6r-.·- ,__ı, 
:,~· IWbk1ana nüliyell .ıtı., ......... ~ı::.:; 

· 2 - AmbalijJara aid prtume Do dan alınabilir. hmbôçe Jurtuiye tlepesun. 

3 - Amballjlarm muhammen k i Nakliyatın muhamme L---.t ıymet 1177 lira 50 lruru9tur. 

ı . n ııu,,.._ ... 1625 liradır. 
4 - steklılerden amball"l 133 lira 32 kuru ve k . J arm ~sına iftlrak edeceklerin 

18 88 ~ t p ~ liyat ekailtmeıme ittirak edeceklerin 121 li-

tunG tlit~:;~':~ 
yona llllracaatıan. (H3) l-134 

Kırşehir urbayhğmdan . 
Kıqehir llinhı 75 lira leretll W'&J muha-um&& t..... 

ret 1936 .yılında mut oıu.lr blt1ce kenul l>lllR.aa'" açı.ur. Bu '60-

nunuamı 4 tlncll -.ad .. .ı...-eld ıe!:t1 hais ~ memurin ka. 
rinde balWUIRlf .a.Jamı ewüı . o~ 1ieaap ~ .. 
b4ar Kıqebfr Una 

1 
mtllbitelerile f'lbat baıılf•eıc:ma y •ima bq wnnalan nın ohuiur. (189) l-311 

Adliye Vekiletinden: 
Temu mabkemeaind ı ca1r retfle ehil- L--~pı a (Veatlyerler) açık eulltme •• 

-ı.. aumumuftUr. Elrlli1tme 3-2-991 adli~ veWeti binumdakl Jevuım mtldtıri l puartesl &Unl 
,., ··-· k~ tarafmdan ye odumcla toplnw.M 

ketff bedeli 2641 liradır. Jaadl saat 14 ~e yapılacUtır • ..,.ı,,,,,,,,. 
men betlelin % 7,5 lu olan 198 ~~~k lneklllerbl muh.t& 
aaııcbtma ymnJdlfma dair ---tı muvakbtninl mal 
leceklerine dair nafıa mUdtlrl olan, IBIMhk makbusile bu iti yap1bL 
mları ftlfblu u. ihale rn:netile ticaret odamdan alehıldl •'•· 
teri ve bu ite ait prtname " uJ. muayl~n saatte 'hmisyom • rne. 
almalr ibere her ıun ismi re glSrmek " fut. malhlat 
lan11r {'6) pçen mfldtıriyete mtlracaatlan ilan • 

1-140 

Vehbi Koç Ticaret Evinde • 
Evimiz Han Guı tesilab tubeliadt 

tanm vuifeline nihayet verilmittfr Sfll miataWeiD .m.,m.D _. 
alüumm kelildiifni "" nimiz • eyman 1i9tamn emnlsle 
zarı dikkate alarak llendiline biçn:f'ma~~bt edemiyeceilnl ..._ 
ayın miiıterileridlile ilan ederiz. r 'ft".l'"" e tediyat yapıhnamumı 
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Sıhhatını seven Ankara halkına 
Evkaf direktörlü~ünün Taşdelen mambaı üzerinde yaptı. 

ğı 6ıhhi inşaat bitmiştir. 

TASDELE • SUYU 
Hilesiz ve temiz bir şekilde depomuzda her zaman taze 

olarak müşterilerimizin emirleri üzerine kendi 't'Saitimizle 
derhal istenilen yere gönderılir. 

-3 ------
------::::z -
-e 

~ 1425 No: ya telefon ediniz. : 

l11111111111111111111;~~:ı;,
1

,~~,;~rı~ı~ı~~;,~~l~l~~~,;,~;,~~1~1;1111111111111111111111~ 
Harita Genel Direlitörlüğüııden : 
~-::~~ham.men ?e.d~li <?OO) lira Ha.rita Genel Direktörlügu 

Akumulatorlerın şarJı ıçın bır adet benzın motoru açık eksi1tme 
ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye girecekle _ 
rinde (37) lira 50 kuruş teminatı muvakkatc makbuzlariylc 
IS - 2 - 936 cumartesi saat 14 te Cebecide Harita Genel Direktörli.i. 
ğü satın alma komisyonuna gelm<:leri. (216) 1-365 

:..::~w. ... :.:,...~;.a.;~ ... :ı..~~~!9.:~ ..... ~;a;:~ ... :,..;~ ..... Y; ..... :A'.~~~~ 

13. NO. CASUS 
• 

"' • ~ 
~ 

~ 
~ 

~ .. ~ ~ 
lrnar 111 i i • 1 i i r 1 i i 4"f i i ı ı • 1 t .. , , ; 
Açılması tekarrür eden Bahriye caddesiyle Çocuk Sarayı cad

desi arasındaki yola tesadüf eden 68 ev ve arsaları gösterir harita • 
ları mahalline ve belediye, imar kapılarına asılmıştır. Bu yol üze -
rinde bulunan arsa ve ev sahiplerinin tapu senetleri ile imar müdür-
lüğüne müracaatları ilan olunur. (220) 1-367 

Ankara B~lediye ~eisli - li ~uılan 
1 - Musadere edilen (80) litre ve (13) teneke benzin ile sahipsiz 

bulunan üç ördek açık artırma ile satılacaktır. 
2 - : Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Lira K. Lira K. 
Benzinlerin 71 2() 5 35 
Ördeklerin 1 .. 08 

3 - İhale 10 şubat 936 pazartesi günü saat tam onda Levazım 
Direktörlüğü odasında komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekli olanlar teminatlarını ihale saatından evvel vezneye 
vermiş olmalıdırlar. 

S - Sartnamesi her gün levazım direktörlüğünde görülebilir. 
(193\ 1-319 

Devlet Demiryolları ve li manlan umum 
müdürlüğü satrnalma komisyonu ilanları 

Muhammen bedeli ve vasıfları aşağıda yazılı Çeltik maden o· 
cakları için lazım olan (5000) adet maden direği kapalı zarf usu. 
lü ile satın alınacaktır. İhalesi 14-2.936 tarihine rastlıyan cuma gü
nü saat 15 de Kayseride İdare binasında toplanacak Komisyonca 
yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenler (482.2S) liralık muvakkat te· 
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarını aynı gün saat ( 14) de kadar komisyon reisliğine ver. 
meleri lazımdır. Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri, Sam· 
sun, Havza, Hacıbayram, Amasya istasyonlariyle Çeltik Maden 
Mühendisliğinde ve Zo:ıguldak İnşaat Baş Müdürlüğünde ve Kay-
seride İşletme merkezinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (176) 
Adet Cinsi Boyu metre Orta kutru s ım Muhammen bedeli 

200 Gürgen 4-3.80 lS/20 Sm. 
1800 Gürgen 2,80-3,20 13/18 Sm. (6430) Lira 
3000 Meşe 2.40.2,80 13/18 Sm. 1-314 

ı-UNllllhffHlfllllllUlllltlllffUlllQllllllHlllll-IHIN•lllUUIUllllllllllllHJlllUllUUIHllllllUWllllllllUMl•U:ffllllltl~l~llQllllllftlllHIMıtllUll r 

1 
Asken Fabrıkalar Umum Mudurlugu İ 

Satın Alma Komisyonu ilanları ! 
Yevmiye iki kalem beherinden Beh~r Kilosu i 

asgari 12,5 azami 13,5 kilo Kuruş 

Taze Bakla 10 
Pırasa 7 
Yeralması 5 
Karnıbahar ı 5 
Ispanak 11 
Lahana 5 
Taze fasulva 15 

Tahmin edilen bedeli (372) lira (60) kurus olan yukarda miktarı 
ve cinsi .yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın al
ma komı~yo~unca 1~/şuba.t/936 tarihinde pazartesi günü saat 14 de 
paz~~lık ıle. ıhal.e edıkcektır. Şartname parasız olarak komisyondan 
venlır. Talıplerın muvıtkkat teminat olan (27) lira (9S) kurus. 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisvona miiracaatları.(170) 1-288 

YEVMİYE 8 - 12 KİLO 
KOYUN ETf 

Tahmin ~dilen bedeli (331) li
ra (20) kuruş olan yukarda mik. 
tarı ve cinsi yazılı koyun eti As
keri fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın alma komisyonunca 12 
ıubat 936 tarihinde çarşamba gü
nü saat 14 te pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Ta. 
liplerin muvakkat teminat olan 
(24) lira (84) kuru1 ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2. ve 3. madde. 
!erindeki vesaikle mezkur gün 

ve saatte komisyona müracaatları. 
(177) 1-315 

imtiyaz sahibi ve BaFttu 
h.ırriri Falih Rıfkr ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
1 

Yazı İşlc:ri MUdiirU Naauhi 
ôAYDAR 

Çankm caddesi civırrnd• 
ıuıus Basımevind• 6.srlmrş

tw. 

Satılık arsa 
Yeni!}ehir otobüs garajı ittisa. 

Jinde bir tarafı şimendifer hattı 
diğer tarafı asfalt cadde 1450 
metre murabbaı bir kıta arsa sa. 
tılıktır. Taliplerin 1296 numara-
ya telefon etmeleri. l-3SO 

Kiralık 
Be§ oda, büyük salon, güzel 

manzaralı, su ve elektrik. Saman. 
pazarı Musabey caddesi Güner 
sokağında 2 No. lu evin üst katı 
tamamen müstakil. Evin alt ka-
tına müracaat. 1-343 

İş arıyor 
Türk tebaasından ecnebi bir 

Bayan çocuğu ile birlikte iş arı
yor. 

Bekar bir B. yanında, da ola-
bilir. !Crait müsaittir. Yenişehir 
post restant No. 10 1-370 

ULUS 

Daiıııa genç 
dainıa güzel 
KANZUK 

Bal anıiıı kremi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafındP tak • 
dir kazanmış güzellik kremıdiı. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibaı me· 
hafilindc rağbet görmüş r'' li biı 
kremdir. Çilleri ve buruşlıkları 
izale ederek tene fevkalade bir 
cazifll' bahsıoi.er Ruhnüvaz ko
kusu ile avrıca ~öhrct kazıuımış
tır. Balsamin kremi kativen ku. 
rum;ız '1.'cninizin latif tazeliği. 
ni, cildinizin c~,.io taravetini an. 
cak krem Balsamin ile mevclana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan baska krem kulla· 
namaz Tanılmış itrivat ma~aza. 
ları ilt> • :;.,;;ı, ıornı ıovlerinne hıı 
lun ı 

'lilh Miijlaf aa \ ... kiilt'lı 
~atma ima Komi!"~ onu 

İlanları 

BİLİT 
1400 tane değişik voltta am

pul p~zarlıkla satın alınacaktır. 
lsteklıler pazarlık günü olan 31. 
1.936 cuma günü saat 11 de M .M. 
V. satın alma Ko. da bulunmala-
rı. (214) 1-360 

BİLİT 
1 - Beher kilosuna bicilen 

ederi bir kuruş doksan beş s~ntim 
olan bin iki yüz ton buğday öğü
tülecektir. 
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Bu Şömineye Yaz Güneşinin 
Tadı Sıcaklığını Veren 

En kuvvetli, En idarelı 
En Temiz Kömür 

1, ij RK 
En Sürekli. En Parlak 
En Çabuk Yanan Kömür 

TORK 

rTRA SiTtdi r 

TTRAStTidir 
Her Sobada Ve Mal trzda Yanan, Fire 
Vermiyen, En Hafif Ve En Ucuz Kömür 

1'üRK A rTRASiTidir 
Satış yerleri: Y enicami. lŞ HAN Maden kömürü işleri T A. Ş 

- Galata. lş Bankası Şubesi. 
Ankarada: Bomontide Türk antrasit deposu: Adapaazarı T. 

Ticaret Bankası ve Memurlar Kooperatif Şirketi. 

2 - Buğday koruma vergisi 
vekalete aid olup diğer bütün 
vergiler müteahhide aiddir. 

r. ~ ~:'.9.j~:9.; :.:,_.~61~-~ !W'.;::.ı;:M*:Y.aı;ı~~"~" Kiralık Oda Mimarlar cemiyeti

nin toplantısı 
3 - İhalesi 15 şubat 1936 cu

martesi günü saat 11 de M.M.V. 
satın alma Ko. da kapalı zarfla 
yapılacaktır. 

4 - Şartname parasız olarak 
her gün Ko. dan alınır 

5 - İlk inanç parası 1755 li
radır. 

6 - Kapalı zarf eksiltmesine 
girecekler kanuni ilk inanç pa
rası mektup veya makbuzlariyle 
kanunun 2 ve 3 üncü meddele
rindeki belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (215) 1-361 

BİL İT 
Kapalı zarfla 20-şubat-936 

günü saat on beşte ihalesi yapı
lacak olan 12 tane dış borda mo
törünün e;.rsaf ve fenni şartna-' 
mesini alan kimselerin ilk fır
satta M. M. V. satın alma komis
yonuna gelmr' ~ri bildirilir. 224 

1-368 

BİLİT 
1 - Alınacıtk olan 65 mahıuti 

çadır açık eksiltmeye konmuş. 
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ed.-ri 
422S lira ilk inanç parası 317 li
radır. 

3 - İhalesi 3-2-936 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Şartname ve evsafını gör. 
mek istiyenlerin her gün, eksılt
meye gireceklerin 2490 sayılı ka· 
nunun 2, 3, üncü maddelerinde. 
ki istenilen bilgelerile birlikte 
ihale günü M. M. V. satın atma 
komisyonuna · armaları. (78) 

1-163 

BİT.İT 
- Beher kilosuna biçilen e. 

deri 189 kuruş olan yirmi ila o
tuz bin kilo sarı sabunlu kösele 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şartname 285 kuruşa M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler 
408S liralık ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlariyle kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale günü olan 5 
şubat 936 çarşamba günü saat 11 \ 
den bir saat evvel M. M. V. sa. 
tın alma Ko. na vermeleri. (123) 

1-238 

A k L A . ı· ·· ~ n ara t:\ aznn nur ıuı~ e ~ 

Satırıalma Komi!"voıuı ~4 . ~ 

lıanları • 
~ 

1 - İzmit garnizonu için • 
60 ton ekmeklik un kapalı zarf

la 17 /şubat 936 pazartesi günü 
saat 15 de satın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarfla ayni günde 
saat .on dörtte makbuz karşılığı 
komısyon başkanlığına verile
cektir. 

3 - Tutarı 23,200 liradır. 
4.- Muvakkat teminatı 1740 

liradır. 

5 - İstekliler her gün şart· 
namesini komisyonda görürler. 

.6. - İsteklilerin belli gün ve 
saatınde kanunun istediği bel
gelerle tümen binasındaki satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(199) 1-359 
İlan 

322 ton arpa satın alınacak
tır. Tahmin edilen bedeli J5.29S 
liradır. Numune ve sartnamesi 
Bursa satın alma komfsyonunda
dır. Eksiltme 17/şubat 936 pa
zartesi günü saat 16 da Bursada 
topanede satın alma komisyonun
da olacaktır. Eksiltme kapalı 
zarf usulu ile olacaktı.r. Muvak
kat teminat 1147 lira 13 kuruştur. 
Teklif mektupları 17.2.936 pazar
tesi saat on beşe kadar satın al
ma komisyonuna verilmiş ola-
caktır. (217) 1-366 

ZAYİ 
1932 yılında İsmet paşa ilk 

okulundan aldığım 198/43 numa
ralı şehadetnamemi kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Hiisevi:ı r"',. t 11rahim 1-364 

Hacıbayram caddesinde Çık
maz sokak (4S) No. hanede mo. 
bilyalı, banyolu oda kiralıktır. 

Paristen mezun bir türk in
~aat ve nafıa mühendisi, vapı 
veya bayındırlık işlerile meşgul 
olan müesseselerde vazife arıyor. 
Fransız, alman ve ingitiz lisan· 
'arına vakıftır. ReJeransları var. 
dn. 

Adres: A. S. Posta kutusu 249 
Ankara 

Ankara türk mimarlar cemi
yeti 93S senesi kongresi öteygün 
halkevinde toplanmı~tır. 

İdare hey'eti çalışma raporu 
okunarak kabul edilmiş ve yeni 
idare hey'eti seçilmiştir. Atatilr
ke, Baş.bakana, Bayındırlık ve 
Kültür bakanlıklarına ve Parti 
Genel Sekreterliğine sayğı tel
grafları çekilerek geç vakıt kong· 
reye son verilmi~ir. 

iLAN ŞARTLARI Ankara A!öOliy•· hirinci 
hukuk mahkt•mt>!'iİ rei.,.li
ğinrlen: 

~ Beher Beheı 
1 

Sayrfa Santimi Sayıfa Santim 

Ankara belediyesi bahçeler 
müdürlüğünde behçevan ve İnce

suda arabacı Ahmedin evinde sa
kin kozanlı Abdülaziz oğlu Ziya
ya: 

Ankaranın Samanpazarında 

Yağcılar sokağında (26) sayılı 

evde karınız Emine tarafından 

aleyhinize açılan boşanma dava
sının duruşması ( 17.2 .. 936) pa
zartesi günü saat ( 14) olarak ta-

i 
yin edilmiş olduğundan tayin o-
lunan gün ve saatte mahkemeye il 

gelmeniz veya bir vekil gönder
meniz aksi takdirde hukuk usu-
lu mahkemeleri kanunun (401) 
ve (402) inci maddesi mucibince i 
gıyaben duruşmanız yapılacağın- 1 
dan tebliğ makamına kaim ol
mak ii7e-rıo il~rı nl •nnr 1-~"? 

---------
2 
4 
6 
8 

300 3 
150 5 
80 7 
30 kuruştur. 

200 
100 
40 

1 - Havır işlerine ve 11enı 
çıkan kitaplara aid iUinlardan 
% ıs tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilin bedelleri mak 
tu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen 
me, vefat ve katı alaka ilinla 
rından maktuan be$ lira alımı 

ABONE ŞARTL RI 
Müddet Dahilde Hariçtt 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığl 9 ., 16 .. 
3 Aylığı 5 ., 9 ., 

• 

Posta ücreti gönderilmiver 
mektııhtara cevab verilmez. 

~'nl~~~K'\111111111 .. llO!::Mtl 

1 SİNEMALAR 
r 1 BU GUN BU GECE 
YENİ 

Neş'eli, tatlı ve nefis bir komedi 

Gönül İstediğine Gider 

Kate Von Nagy - Villy F.ritsch 

l3U GUN BU GECE 
Ga,yedici ve nefis ıark musikisı ,.e 
muazzam şark dekorlariyle bezen-

miş Türkçe sözlü 
AU BABA ve HARUNUREŞID 

Ayrıca - En yeni Paramunt dün
ya haberleri. 


