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ITALYAN. HABEŞ HARBi 

abeslerin Makalleyi almaları 
.... 

görünüyor imkansız 

İtalyanlar habe§ cep besine yeniden 
otuz bin asker gönderdiler 

Habeşlerin baş müşaviri bir ingiliz miş 
Londra, 11 

(A.A.) - Şi
lbal cephesin
de habet kuv
•etleri yeni· 
den Makal
le etrafındaki 
lbevzilere hü
~ etmitler 
fakat anlatıl
~~iına göre 
oır baprı el
de edememit· 
lerdir. Bu mev
ziler timdi o 
lcadar tahkim · · kal · 
edilmit bulu- . böl esinde italyanların ~apt•l tiltl•n bır habef eaı 
lıUy k. h Tembıen B ·ı . b'l 'nler or ı, a- ketiyle bu mevzı ere gıre ı ıı · 
Lefler için bunları h~c~la Cenub cepheıi~de Gestro ~.e~: 
~tmek hemen hemen iaıkan· . boyunca ilerlemıt olan motorlu 
... dır, meğer ki bir &askın hare- ~· I n kolu yeni kuvvetler almış· ...., == ıta ya · b. h 1 d br ileriye doğru yenı ır am e e 

buİunmaıı bekleniyor. Ha~ı.~er 
de cenuba takvi>:e kuvvetler• g~n
deriyorlar. Yirmı tanede top gon· 
dermişlerdir ki, bunların yarısın-

8Qfbetke 

YALNIZ HAİN Mİ ? 

Son komplo bidiıesi ile, nıem· dan fazlası tanklara kartıdı~..__._ 
dıtmdaki kara • liıte ~ain· en ..... 

da .koin,-~~no'rl·, .A_-'.".l_._,_·ill·_-·.·111,ı•~lııı .. •o•--T dirildifine pre 25 sonkinun ile 
llHIA... ~-- • ' (Sona 3. ncii .ayılatla) 

~. Buna ha~ mi edece~· 
lf i y a n e t namutsUZluju ıle, 
latan sınırlarına yaklaf8.ID!Yarak, 
ti tehirlerinde sürünmek malı -
" luğunu bir arada tapla~~l: 

adamlann Atatürk e degı ' 
liirk denen her teYe nasıl kıvr&lla
~, kendini yiyerek, hased, hı.uç, 
•rez ve feaadla bakmakta oldu

'1anu tasavvur edebilirsiniz .. 
Bunda tüphe edenimiz yok · 

'-·Fakat dikkı-• edilecek f8Y, 
~ün bu yurd karabların ayni za
"'-ııda ne kadar ahmak oldukla
"rdır. Onlar, düıman bayrağına 
doiru kaçarken, bıraktığ~z. tar
~~ otlamakta dırlar: Tiırkıye -
~Türkiye' de bütün müessese -
~ , ahlak, şuur ve fikrin ne ka
h ileri gittiğinin, uzaktan uza -
~rlunda bile değildirler. ~n
tııL · hiyanetlerini ancak tarı~te 
~1an yüzbinlerce fürk çocugu, 
~~lik yaıına girmiıtir. ~~-

iin Türkiyeıi, bu adaınlar ıçın, 
esini okuyamıyacakları, . ~e: 
~ ni tanıyamıyacakları, dılını 
~ edikleri, insanları ile anlaşa
~ acakları bir memleket olınuf· 
~ l' ebdil olup gelseler, bu meın
lh.._ te kendilerini, en yabancı 
~lekette olduğu kadar yalnız 
• 'Yrı hi11edeceklerdir. 

~· lier tarafa satılık iseler de, 
d ~ bir taraftan alınmaz bir kal 
-~ llıatahı haline gelen bu ca
!tlc 11 hat vurmayacakları alçak-
~ b~adığını biliriz; ama onlar, 
~ ır kaıtlarmda muvaffaık ola-
ı._11~~klarını düşünemez bir ruh 
~ ıçındedirler. Amman Y abra· 
cliiı ·~ ~yakdaıları ile Türkıye 
lci; enını bozmak değil, onun ~
~ •e. llıeıud yüzünü çizgilendır
"-. .hıle, ancak udala uykusu· 

~~ebilecek bir rüyadır. .. 
1'11 lı~rkiyede şuur, en batta, bu
'- ı. .. ~Yanet ve bozgun unıurları

:-rtı kendiliğinden bir ~ · 
eı..et manasında dojdu. Mu•· 
~ lllenfi telkinlere kartı !ç~ü
'il..: ... , ıelen bir sezit kuvvetı ıle 
. ,_'-ftı. Halk buluttan nem 

Türk Hava Kurumu 

piyangosu 
dün çekildi 

T" k hava kurumu piyangoau 
urkı·Jdi (35) bin liralık birinci 

dün çe · 
ikralllİY•Jİ 

22481 
Nuınara kazandı. Bu numaranm 

.. .;;. .. den (750) ter numarada 
alt.,. u••- . aoaları ( ı) ile bitenler amorti ala· 

caklardır. 
22949 

Nuınaraya ıs bin lira düımüıtür. 
da alt ve üstünden (7S0) ter 

Bunun ·ı b' l 
d 

.... aonlan (9) ı e iten er a· 
nuınara --
nıorti alacaklardır: 

2477 
Numara 12 bin lira kazandı. Bu 

n da alt ve üatünden sonları 
nunıaranı 

.
1 

b'tenler amorti alacaklardır. 
(9) ı e ı 

8459 
Numara da bin lira kazanmııtır. 

500 rra ka#Jnllnlar: 
67

:S 10046 1011 t9733 ıtjJ7. 

t33S9 2263 12678 3463 2139 

50 li o ,auananlar: 1 ~ 18602 25487 22040 26993 
21600 18079 3947 15009 21024 
ı ıt52 18066 1520 12950 
964849 7602 24790 14477 14367 

273 
ıssst 2142 

(Sorıu 5. inci ıaylatla) 

-- Tattan koku alır bir bas-
kapar~ eldi. Bütün tertibler, en 
saıbi 1 . · danna devlet batta p0lısten, JaD • 

~tarından evel, bu fU1U' ka -
vas rpmağa mahkUındurlar 
yasına ça .1 kı ı ihtiraı sancısı ı e vranan a· 
ra söyliyeceiimiz bir tek t~Y v~-

d Türkiyenin rahab yenncledır. 
ır: F. R. ATAY 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Suriyede 
karışıklıklar devam 

ediyor 
Pariı. 11 (A.A.) - Berut'tan gelen 

haberlere göre, dün Şam'da bir çok göı
teriler olmuş fakat poliı tarafından •" 
ğıtılmııtır. Deyruzor'da daha vahim'~ 
diıeler olmuı ve poliı ıil&h kullanm•J'" 
rnecbuı kalmı•trr Be .. · • "l -y • ş numayııçı o mut' 

b' r ve ır po 11 ıubayı ağır ıurette yaralan· 
mı,tır. 

SON DAKiKA: 
Almanya da 

komplo 
Hitlercilik aleyhinde çalı
ş-an 150 papas tevkif edildi 

Duaaeldorf, 11 (A.A.) - Havaı 

ajansı bildiriyor: Almanya katolik 
gençlik teşkilata başkanı Kempfüvo
ker ile 150 kadar papas ve genç al· 
man, devletin emniyetine kartı kom· 
plo kurmak suçu ile tevkif olunmuş. 
tur. Bütün Almanya içinde tevkiflere 
devam edilmektedir. Sıyasal polis 
daireı~nin sandığma göre, nasyonal 
sosyallst devletini devirmek üzere 
sosyalistliğe ve komünistliğe yatkın 
unsurlarla münasebetler tesis eden 
katolik ve gençlik teşkilatlarmın VÜ· 

l'Uda getirdiği gflniş bir komplo ıe· 
bekesi karşısında bulunulmaktadır. 

Yapılan tevkifler katolik mahfillerde 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. .. . 
Hitlere bir proteato telrrafı çekmiı· 
tir. 

lngilterede 
Kabinenin fevkalade 

toplantısı 
Londra, 11 (A.A.) - lngiliz kabi

ensi dünkü fevkalade toplantısında mil· 
letlerarası vaziyet ve Mısır meselesiyle 

meıacul olmuftur . 
KBbine dıt bakanından bugünkü v ? 

ziyet hakkındaki izahlarını dinledikten 
sonra ingıliz • Mısır görüımeler: 

sas olacak prensibleri müzakere etmiş· 
tir. Bilu.diği üzere ingilizler, askeri me
selenin bu müzakerelerde ilk safta gel
mesini iıtemektedir. 

Parlaınento 

Petrol ambargosunu 
hemen istiyor 

Londra, 11 (A.A.) - Sıyasal mah
fillerden bazıları, aon günlerde konu

şulan kabine buhranmın, .Petrol am· 
b.ar~oau ~eselesinden b~dis olacağı 
fıknndedırler. Zecri tedbırlere taraf. 
tar olan parlamento mahfilleri kori
dorlarda geçen konuımalar esnasın. 

da, ambargonun tatbikini arbk, kati. 
yen aeri bırakmamak ve petrol me 
selesi bakkmda Amerikanın karann 
beklememek niyetinde olduklarını 8 

çıkça meydana koymaktadır. 

Haber almdığma göre, Londraya 
dönen ve aıhı durumu mükemmel bu. 
lunan Sir Samuel Hor çok önemli, sı 
yasal bir rol oynıyacaktır. 

Lonra 11 (A.A.) - Bir çok muha 
fazakir aaylavlar avam kamarasına ı:ı 

ıaiıdaki karar suretini vermıtlerdir. 
Avam kamaraıı, İngiliz sömür 

·"ndalarından her hangi birinin diğ .. 
bir ecnebi devlete terkine mua· 
Çünkü 1 nıriltere bu halkın refahı, h 
ma1eai ,,,,. iyi idaresi huıuaunda üze 
bir tedf vazifesi almq bulunuyor. 

Son hab~rl~r Ü(·üııl·ü 
sayf amızdadır 

Heryerde 5 kurut 

DENiZ KONFERANSININ KARARI 
---.~~-:-:--~~~~~~--~--

Amerika deniz ve hava 
kuvvetlerini arttırıyor 

6 5 •ıarça gemi 400 tavyare il•ı. deniz . . 
manevraları yapıvor 

Senatoda Japonyaya karşı hücumlar' 

Amerika ue japon deniz kuuuetlerinin mukayeaeli bir reami 

L~~~dra, ~~. (A.~.) - ~oyter ajan· lerle diğer bazı sınıf gemilerin tom. 
sının ogrendıgıne gore, demz konferan· IA 1 • -. . . ato an ve sılahları şöyle tesbit edilmit 
ıının teknık komıtesınde bazı terakkiler tir: 
elde edilmiştir. On bin tonluk kravüL" (Sonu 5. inci sayfada) 

'' UluSl ,, un Dil Yazıları 

"---~adın,, Anlamlı Keli~eler 
il. 

«Femme» kelimesinin ve bunun «femina 
femna, f emea» şek illerinin etimoloji. ' 

morfoloji, fonetik ve semantik 
bakımından analizi 

FEMME 

Şimdiye kadar gözden geçir
diğimiz "kadın, hatun, katunğ, 
gattin, woman,, ve ":zen" kelime -
lerinin hepsinde ''kadın'' anlamı
nın, "erkek" anlamına olan söz e
lemanlarına, yakınhk, bitişiklik an. 
lamlariyle bir "n,, konıonu gele -
rek kurulduğunu gördük rı]. 

Gene ''kadın,, anlamına gelen 
"lemme,, kelimesinde bu "n,, kon
sonu görünmiyor. 

Günef - Dil analizlerinde ke
limenin en son şeklini ele almak
la iktifa etmiyerek, onun tim diye 
kadar bilinebi:en etimolojik de • 
ğişmelerinin de göz önünde tutul
ması lazımdır. 

Bu kelimenin orijininde "n,, 
~onı?~unun bulunup bulunmadı
gı~ı ıyııe anlamak üzere franıız 
etı~oloji lıigatinde bu kelime için 
verılen şu malumatı gözden ge . 

[1] Bu kelimelerin analizleri 
"Ulus" un dünkü sayısında çık _ 
mıştır. 

1--------.......... -............ _ ...... .. 
Yeni Tefrikamız 

Topyek1ln harh 
Yazan: General Ludendorl 

"ürkçeye çeviren: Hikmet Tuna 

Bugün 
1 

1 DördüncUsayfada 1 

1 
i Ba~l~~T f 

,.... .................... , .... ,. .,,, .. _ ····---_....,. 

çirmek lazımdır. [2]: 
"F . emme. - Latince alı "f C.-

"mına,, dır ki "elif. i: /emelle d...._. 
'' k ' B " ...... me tır. uraclan "femme ıekli 
"klaıik latincede bile vüC:.:t bala
::rak ".zevce: epou•e,, anlamına 
gelmıı ve galo • romen dillerin .. 

''de ancak bu anlamla muhalaz.a 
"edilmiştfr. E•ki Provanaal clilin
"deki aalı ''femna,, dır. ltalvanca· 
... l "f ,, 
.. 1, ~ an emmina,, •özü hem 
dııı,, hem de ''zevce,, demektir. 

"Portekiz dilinde ''femea ıeklin
"d1e!'ir ki yalnız ''difi,, ~~lamına 
ge ır.,, 

Görülüyor ki bugünkü feklin· 
~e ''n,, elemanı yok gibi görünen 
lemme,, kelimesinin eski uıemi

na,, ve "lemna,, ıekillerinde "n', 
gene kendini göıtennektedir. 

Şimdi, bu bilriler elde olarak 
.. , k ı· . ' , e"!~" e ımeıının bugünkü 
fe~ı ıle aııllarınm analizine giri
ıelım: 

~elimenin timdiki tekline rö
re etımolojik şekli ilk bakışta 1 .. 
1 

.. .. oy .. 
e gorunür: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
I. ( ~~ + ef ~ em + em + eğ) 

Turk fonetığinde aynı kona 
~an .yana iki defa bulunamıyac:~ 
gı cıhetle (3) ve (4) n al 
elemanlardan birincisi ( e .. ~ .. 1 

ni almak icap eder ş hgldşe !• 
ı "k · u a e etı-

~o on şekli şöylece tashih etm-•~ 
lazımdır· (S 2 • , ıı:ıa · onu · ıncr saylada) 

[21 Dictionnaire etymoloai -
que de la J ı 0 

angue rançaise, par 
Oscar Bloclı, c. 1; S. 294 
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... 
l urı - ."iz,nısal 

Yen i Dün ya : VII. Devlet iÇ HABERLE 
SaYaş öncesinin en ileri devlet 

tipi liberal ve sınıfçı devlet idi. Bir 
iddiaya göre, bu devlet, ekonomik 
işlere hiç karışmaz, bütün ödevini, 
amme hukukunun malum mevzuat 
dahilinde korunmasında görürdü. 
Ve gerçekten, ileri bir memleketin 
vatandaşı. kendi devletine hayatın -
da çokluk raslamazdı. Vatandaşı en 
az rahatsız eden, onun kapısını en 
az çalan devlet, bütün savasöncesi -
nin en ideal devletidir. 

Fakat bu, yalnız görünürde böy
ledir. Çünkü liberal mahiyetlerini 
bugüne kadar bile muhafaza etmi' 
olan İngiliz ve fransız devletlerini 
alalım. Eğer bu devletlerin ekono -
mik islere karışmadıklarını frazeder
sek. bunların elindeki imparatorluk
lar nasıl vücud bulmustur? Bu im -
paratorluklart da onla~n serbest va
tandaşları tedarik etmemişlerdir ya .. 

Hayır, "liberal devlet, ekonomik 
işlere karışmaz. O bir memleketin 
sadece jandarmalığını yahud gece 
bekçiliğini yapar., demek, bir ifade 
tarzından batka bir fCY değildir. Bun
daki maksad, .. liberal devlet" in 
ekonomik tC§ebbüslere filen giriş -
mediğini söylemektir. Yoksa liberal 
devlet ile o devletin ekonomik ve 
mali teşkilatı arasında, ilk günün -
denberi, yakın ve ahenkli bir çalış -
ma birliği olduğu muhakkaktır. 

" Liberal devlet", ekonomik ha
yatta, yapıcı değil, ekonominin sa -
halannı hazırlayıcı ve tanzim edici 
bir kuvvettir. Tüccar, tüccar gemisi, 
konsolos raporu, ordu, filo; bütün 
bu, görünürde biribirinden ayn du
ran kuvvetler, savaşöncesindeki bü
yük kapitalist ve emperyalist devlet
leri meydana getirmiş olan kuvvet
lerdir. 

Savaşsonrasmda liberalizmin bü
tün esaslarına karşı olduğu gibi dev
lete karşı da genel bir reaksyonu 
müşahede ederiz. 

Fakat bu reaksyon, her tarafta 
aynı değildir. Faşizme sahne olan 
memleketlerde, liberalizmin kendisi 
gibi liberal devlet, başlıca hücum 
mevzuudur. Faşizmde her şeyin ta -
rifi bu §eyin liberal nizamda taşıdığı 
vasıfların t :!nkidi ve reddi yolundan 
yapılır. Bütün günah liberalizmde -
dir. Liberalizm tasfiye edilirse, her 
şey, sanki ona bir peri kızının değ -
neği dokunmuş gibi düzelecektir. 
Yürümeyen şey ekonomi midir} Li
beral mahiyetini değiştiriniz her şey 
düzelecektir. Adliye aksamakta mı -
dır} Liberal hukuku tadil ediniz, 
maksad hasıl olacaktır. Politik haya
ta anarşi mi hakimdir} Liberal dev
leti tedavi ediniz, her şey yoluna gi
recektir. 

Faşizmin böylece cepheden hü
cumuna maruz kalan liberalizm hal
buki, bir sosyal ve ekonomik esa -
sın kendisi değil bir tatbik şeklidir. 
Faşizmi bu tatbik şeklinden ayıran 
amil ise, liberalizmin haddizatında 
kötü olması değil, faşizm yapmak 
mecburiyetinde olan memlekette 
eski ekonomik bazın sarsılması ve 
tasfiyeye uğramasıdır. 

Avrupa 'mn azçol~ faşist bir çer
çeve içinde idare olunan memleket
Jeri arasında, mesela Almanya'yı 
mütalea edelim. 

Almanya, savaşöncesinde, dün -
yanın bütün pazarlarında mal sata
bilen, bir takım sömürgelere malik 
olan, bundan başka da bizzat ser -
maye imal ve ihrac eden bir memle
ketti. 

Faşizme geçtiği sıralarda ise, Al
manya' yı, dünya pazarlarının her -
kese karşı olduğu gibi kendisine kar
şı da birer birer kapanması karsısın
da işsizleri durmadan artan bir ~em
leket, bundan başka da (sömürgele
rini elden kaptırmış olması bir tara
fa) sermaye teraküm ettiremiyen 
ve politik borçlarım ödeyebilmek 
icin sermaye ithal eden bir memle -
ket olarak görürüz. 

Bu gibi memleketlerde, libera -
Jizm, sınıflar arasında karın taksimi 
mevzuu bahsoldukça pek güzel yü
rümüştür. Ne zaman ki, karın de -
ğil, zararın sınıflar arasında taksimi 
lamngelmiş ve bunun adeta kronik 
ve tabii bir hal alacağı anlaşılmıştır; 

işte o z.aman liberalizme karşı olan 
hi.icum başlamıştır. 

Demek oluyor ki, ''liberal dev -
let" e karşı faşizmler tarafından ya
pılan hücumun sebebi, biribirleriyle, 
zarar hesabları üzerinde ve sokak -
larda çarpışan ve boğazlaşan sınıf -
lara söz dinletememiş olması yü -
zündendir. Nitekim, İngiltere ve 
Fransa gibi memleketlerin elinden 
bugün sermaye ve imparatorluk re
zervelerini alınız, yarın oralarda da 
faşizmin zuhuruna şahid olursunuz. 

" Liberal devlet,, e karşı yapılan 
diğer belli başlı reaksyon, solların ka
rargiıhmdan gelendir. Fakat bu, re -
aksyona göre, kusurlu ve tasfiyesi 
lazım olan şey, liberalizm değil, libe
ralizmi kendine bir platform gibi 
kullanmış olan kapitalizmdir. Bu -
nun için, sosyalizmin "liberal dev -
let,, ile değil doğrudan doğruya ''dev . 
let., ile bir hesabı vardrr. Bu hesabın 
görülmesi neticesinde ise, "devlet,, 
lüzumsuzlaşa.rak tasfiye edilecektir. 

Şüphe yok ki böyle bir şey, en 
ileri sosyalist formüllere tatbik sah
nesi teşkil etmiş olan Sovyet Rusya
da bile tahakkuk etmemiştir. Orada 
şimdilik, "liberal burjuva devleti,, 
nin yerini "proletarya sınıfının dev
leti., almıştır. Öyle ki, liberalizmi 
muhafaza etmiş olan burjuva mem
leketlerde olduğu gibi Sovyet Rus -
ya 'da da bugün bir sınıf devleti var
drr. 

"Liberal devlet., i kenarda bıra
kırsak, bütün diğer memleketlerde. 
ekonomik hayata topyekun kanş -
mayı prensip edinmiş bir takım dev
letler görürüz. Bu karışma ve mü -
dahale, memleketlere ve bu memle
ketlerin rejimlerine göre az yahud 
çoktur. 

Devlet müdahalesi kimi memle -
ketlerde, ekonomik işlerin tanzim ve 
sevk ve idaresinden ileri gitmemek
tedir. Kimisinde ise, bu müdahale, 
bizzat İstihsal yapmak yahud bizzat 
sermayedarlık etmeğe kadar gitmek
tedir. 

· .. Devlet,, in, ekonomik hayata 
az yahud çok mikdarda, filen müda
hale etmesi, "devlet,, e bir takım 
hakların yanında bir takım mesuli -
yetler de yüklemiştir. Bu mesuliyet
lerin başlıcası, ekonomik hayatın 
son derece nazik olan kaidleerine 
vukufun yanında onun girift olan 
bünyesine nüfuz etmek ödevidir. İs
te bu mesuliyetler, müdahaleci de;
letlere, teknisyenlerden ibaret sala -
hiyetli, çalışkan ve dürüst bir kad -
ronun kullanılmasını şart koşmuş -
tur. Öyle ki, eskiden ancak hususi 

JSTANBUL TELEFONLARI 

Otel, Lokanta ve 
Pansiyonlar 

İstanbul, 11 - lstanb:.ıl belediyesi 
otel, lokanta, panıiyon işletmelerini 

tanzim için tetkikler yapmaktadır. Be
lediye, bu tetkiklerinde Türkiye dışın· 
daki uzak yakın memleketlerdeki tali
matnamelerden de faydalanmaktadır. 

Liman hanının ikinci 
müzayedesi 

latanbul, 11 - liman hanının ikin
ci dafa müzayedeye konup konmayaca 
ğı meselesi eski liman şirkdi umumi 
heyetin;n 17 şubatta yapcağı toplantıda 
konuşulacaktır. 

Balıkesirde konferans 
Balıkeıir, 11 (Hus;.ısİ) - Partimiz 

genyön kurula karariyle sümerbank hu
kuk müıaviri B. Münib Hayri halkevindc.> 
(inkilap ve istiklal) konusu üzerinde 
çok değerli iki konferans vermiş, kala
balık bir dinleyici grupu tarafından jJ .. ; 

ile takib edilmiştir. Salon ancak 450 ki
şi alabilmekte olduğundan pek çok kim
seleT geri dönmeğe mecbur olmuştur. 

Elmalarımızı böcekten 
korumak için 

En ehemiyetli ihracat malla
rımızdan olan elmalarımızın piya
salardaki revacını artırmak mak
sadiyle meyvalarımızm kurtlan
mamalarını temin gayesiyle tarım 
bakanlığı elma mıntakalarında ya
pılacak mücadele için 15 ton arse
nikli kurşun tozu getirtmektedir. 

teşebbüslerin icinde yah'ud başında 

çalışan salahiyetli teknisyenleri, bu -
gün birçok memleketlerde devlet 
emrine alınmıs göri.iyoruz. 

"Devlet., in salahiyetli ve diirüst 
elemanları, böylece, kendi hizmetine 
alması, "devlet ekonomik işlere ka
rışamaz; kanşırsa berbad eder,, "na
zariye,, sini, artık "bos laflar., sıra-
sına koymuştur. ~ 

Kaldı ki, bugünkü birkaç "libe
ral devlet,, dahi, savaşöncesi'nde ol
duğundan çok daha fazla olmak üze
re, ekonomik işlere filen müdahale 
yi li.izumlu görmektedirler. 

BURHAN BELGE 

"Ulus,, un Dil Yazıları 
(Batı 1. inci sayfada) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
II. (eğ + ef + eğ + em + eğ) 

Sadece bugünkü morfolojik 
şekilden çıkarılan bu etimolojik 
sırayı gözden geçirelim: 

( 1) Eğ: "büyüklük, efendilik, 
kuvvet, kudret,, anlamlariyle ana 
köktür. 

(2) El: ana kök mefhumunu 
kendi üzerine alarak tecessüm ve 
tecelJi ettiren süje veya objeyi 
gösterir elemandır. Bu eleman 
ana kökle kaynaşarak (el) pren
sipa) kökü halini alır ki (elendi) 
ve( efe) kelimelerinin de kökü 
hudur. Manası ''büyük, kuvvetli, 
kudretli, hakim, efendi,, dir. 

( 3) Eğ: bu kök anlamını tayin 
ve ifade eden, tamamlıyan, isim -
len diren elemandır. Ana kökle 
kaynaşmış olan (el) ile birleşince 
husule gelen kelime, "el + eğ = 
eleğ = ele,, dir. ltte "ele,, keli -
mesinin orijini de budur. 

Bu üç elemanla husule gelen 
mana "büyük, kuvvetli, kudretli, 
hakim,, bir "efendi,, manasıdır ki 
meşgul olduğumuz anlam sahası -
na göre "erkek,, demektir. [3] 

Mana burada tamam olduğu
na göre, kelimenin bundan sonra-

[3] "Erkek., anlamlı kelimele
rin analizi de aynca yazılacaktır. 

ki elemanları ayrı bir süjeye dela
let edeceği anlaşılır ki o süje de: 

(4) Em: elemanının gösterdi
ği bir süjedir. 

(5) Eğ: Bu süjenin evvelki 
elemanlarla birleşerek aldığı an • 
lamı tayin ve ifade eden, isimlen -
diren süffikstir. 

Bu son ıki elemanın birleşme
siyle husule gelen (em + eğ = 
emeğ =eme) kelimesi, doğrudan 
doğruya ''kadın,, anlamını ifade 
etmektedir. Türk dilinin arap leh
çesinde "ana,, anlamına gelen 
Hüm,, ve c.ariye anlamına gelen 
"eme,, kelimeleri bunu gösterir. 

Bu ( emeğ) suJesi, yukarda 
geçen ( eleğ) süjesiyle birlikte 
bulunduğunu göstermek üzere, iki 
kelime birleştirilince husule gelen 
( eleğ + emeğ = eleğemeğ) sö -
zünde ortadaki "ğn, fonetik ica
bı olarak, kendisinden sonraki 
"m,, ye benzeşip kaynaşmış, baş • 
taki vokal ile sondaki '' ğ,, de dü
şerek kelime "femme,, olmuştur. 

FEMİNA 
Kelimenin Latince aslı olan 

"f emina,, ve İtalyanca şekli olan 
"femmina,, nın etimolojik şekil -
lerini, Provansal dilindeki "fem
na,, ve Portekiz dilindeki '"lemea,, 
sözlerinin etimolojik şekiUeriyle 
altalta yazahm: 

Vilayet umumi mec lisi dün toplandı~;!' 

Önümüzdeki yılın tahm i 
edilen geliri 1.877.0J) lirad 

Dün, Ankara umumi meclisi, be
lediye salonunda, reis vekili B. Ziya 
Sıdahn başkanlığrnda, saat 16 da, 
toplandı. Katıpler BB. Hilmi Atlıoğ
lu ve Rifat Evren idi. 

İlk Önce, geçen ceJsenin zabıt hu
lasası okundu ve olduğu gibi kabul 
edildi. Bundan sonra vilayetin, dai
mi encümeninden geçen, büdce tekli
fi hakkındaki tezkeresi okundu. ö
nümüzdeki mali yıl için, Ankara vila
yeti, 1 milyon 877 bin 647 lira 98 ku
nq varidat tahmin etmektedir. Adi 
masraf büdcesi, 1 milyon 338 bin 259 
liradır. Fevkalade masraf büdcesi de 
539 bin 388 lira 98 kuruştur. 

1936 yılı adi ve fevkalade büdce
si altı kısma ayrılmaktadır. Birinci 
kısımda, vilayetin husuai hizmetleri 
için ayrılmıt olan muhasebei husmi· 
ye masrafları vardır. Bunun adi büd
cedeki mikdarı 288 bin 722 ve fevka
lade büdeceki mikdan 12 bin 836 li
radır. 

ikinci kısım, geçen celse müzake
relerini yazarken haber verdiğimiz 

gibi, hazırlanan üç yıllık köprü ve şo
seler programının 1936 yılına isabet 
eden kısımlarile diğer bayındırlık iş
lerini tahakkuk ettirmek üzere, Nafi
aya ayrılmıştır. Adi büdcede 66 bin 
729 ve fevkalade büdcede 409 bin 
350 lira vardır. 

Üçüncü kısım, vilayetin teklifin
de, layık olduğa ehem.iyetli mevkii 
alan, kültür büdcesidir. Adi kısma 
545 bin ve fevkalade kısma 10 binli
ra konulmuştur. Dördüncü kunm, üç 
fasıldan mürekkeptir: Ziraat işlerine, 
adi büdcede, 13 bin 260, fevkalade 
büdcede, 27 bin 750, baytar işlerine 
yalnız adi büdcede, 12 bin 250 ve 
stadın idame ma51"afı olarak da gene 
adi büdcede, 73 bin 840 lira ayrılmış
tır. 

Sağlık ve sosyal yardım hizmetle
ri için, beşinci kısmın adi büdcesinde 
59 bin 822 lira vardır. Diğer türlü 
ve müşterek işlere adi büdcede, 278 
bin 631 lira tahsisat konulmuştur. 

Büdce teklifi, esbabı mucibesiyle bir
likte, büdce encümenine gönderildi. 
Bundan sonra, kazalardan gelen, ih
tiyaç raporlarının, geçen yıl oldurr 

gibi önce muhtelit encümene gönde

rilmesi ve oradan aid olduğu encü-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Femina: eğ+ef+eğ-· em+in+ağ 

Femmina: eg+ef+eğ 1- em+in f- ağ 

Femna: eğ+~f_._. -1-em+en ağ 

Femca: eğ-1 ef em+eğ+ağ 

(1) Eğ: "kuvvet, kudret, bü -
yüklük, efendilik,, anlamlarına 
ana köktür. 

(2) El: ana kökle kaynaşan ve 
onun anlamını kendinde tecelli 
ve tecessüm ettiren elemandır. 

(3) Eğ: Bu anlamı tayin ve i
fade eden, tamamlıyan ve isimlen • 
diren ektir. Bu eleman son iki ke
limede yoktur. 

( 4) Em: Süje veya obje gös -
teren unsurdur. 

(5) in, en, eğ: (Em) ile gös -
terilen süje veya objenin (el) ile 
gösterilen "kuvvetli, kudretli, bü
yük, efendi,, süjenin yakın muhi
tinde, bitişiğinde olduğunu anla
tan ektir. 

(6) Ağ: kelimeyi tayin ve ıfa
d~ ederek isimlendiren ektir. 

Görülüyor ki ( lemme) ne [&e 
(lemina, lem.mina, femna, femea) 
da odur. Bütün bu kelimeleı -1e 
birisi kuvvet ve kudretin, haki -
miyetin sahibi olan, "'efendi,, ro 
lünü yapan; öteki de onun yanın· 
da, muhitinde, yakınında, bitişi 
ğinde bulunan, onu tamamlıyan 
jki süje vardır. Bunlardan birın 
. . " I" "k" • • " 1 cısı e , 1 ınc1s1 em,, un ur arıv-

le anlatılmaktadır. 
Not: 1. - Portekiz dilindeki 

menlere ayrılması hakkında, rei 

Sıdalın teklifi kabul edilerek, ru 
menin üçüncü maddesine geçildı. 

Erazi ve bina verg!leri taksıt 

mantarının tayini, şose ve kopr 

kanununun 10 ve 12 inci maddele 
göre, yol nakdi ve bedenı mükeII 
yellerinin mikdar ve zamanlarını 

nakil vasıtalariyle taş, kum ve 

maddelerden alınacak resimlerin 
biti hakkında vilayet makamın 

tezkeresi, büdce ve nafıa encüme 
rine havale edildi. 

Merkez ve diğer kazalardaki 

kem heyetlerinin yenileştirilmesi 
kmdaki teklif Dahiliye enciıme 

gönderildi. Abidelerin tesbiti için 

lira tahaisat isteyen, vilayet kül 
direktörlüğünün vilayet vasıtası 

gelen tezkeresi okundu. Reis, m 
sebei hususiye direktörü B. Ha 

Demirtaşa, bu tahsisatın niçin b 
ceye konulmadığını sordu. Büdce 

tanziminden sonra makama veril 
anlaııldı: azadan B. Eşref, ebemi 

ti dolayısiyle bu tahaisatm herha 

büdceye konulmasını söyledi ve t 

lif büdce encümenine havale c. 

Konya - Ankara kara yolu Ü 

rinde Haymananın Altılar köyü i 
yar heyeti, kaymakamlık vasıtasi 

vilayete verdikleri istidalarmda 

dershaneli mektep yaptıracakJüı r 

bahara başlamak Üzere taş biri. 

diklerini ve aralarında 200 lira t 
ladıklarını bildiriyorlar ve um 
meclisten yardım İstiyorlardı. Ma 
encümeninin vaziyeti tetkik etın 

kararlaştınlclı. 

Sağ,lık ve sosyal direktörlüğün 

geçmit yıllar düyun tahsisatına 1 
lira ilavesi hakkındaki tezkeresi 
hususi muhasebe direktörü B. De 
taşın verdiği izahattan sonra büd 
encümenine gitti. 

Umumi meclisin açılması dola 
siyle, Türkiye tiftik cemiyetinin 
vaffakiyet dileyen tezkeresine re 
!ik divanından teşekkür mektubu · 
cevab verilmsei münasip görüldü. 

En son Keskin azaları Bayan V 
fiye ve B. Nurinin birlikte verdikl 
takrir okundu. Bu takrirde, Kırıkk 
lede fabrikalar yapılması münase 

"lemea,, şekli "lemme,, kelime 
ne en yakın görünen şekildir. E=: 

molojik şekillerini alt alta yaz 
lım: 

(1) (2) (3) (4) 
Femme: eğ-t-ef-reğ+em 

Fernea: eğ+ef+em+eğ 

Görülüyor ki arada yalnız (3 
ve ( 4) numaralı elemanların ye 
lcrini değiştirmelerinden baş 
hiç bir ayrılık yoktur. 

Not: 2. - (Femina), (Fem 
na) ve (Femna) kelimelerin 
bulunan ( n) konsonlarmın ( nl 
sesinin tahallülünden doğmuş o 
dukları düşünülerek, bunlar bir 
( ğ) den değişme gibi alınırsa b 
kelimenin beşi de birleşir: 

Femme: 
Femina: 

(1) (2) (3) (4) (S) (6} 
eğ ! ef+eğ+em eğ 

eğ+ef+eğ em ığ 

Femmina: eğ+eH-eğ em iğ 

Femna: eğ+ef+. -J..em+eg 
Femea: eğ +-ef+ . .J-em e,, · s 

Görülüyor ki Cermen leM 
sindeki "gattin,, ve Anglo - salı 
son lehçesindeki ''woman,, na 
Türk orijininden ise, latin leh 
sindeki ''lemina,, ve fransız )e 
çesindeki "lemme,, da öy! 
Türk orijininden gelmek. d' • 

İ. N. DİL~ 

[ 4] "Dame,, ke imesı .i 
nunla ilgili sözleriıı 
de yarın yazacağ17 
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IT AL YAN . HABEŞ HARBi ş 
b 1 . Makalleyi almaları a eş erın .. .. 
. k"' sız görun uyor 

FRANSA- SOVYET ANLAŞMASI VE ALMANY '\ 
ım an . 

. , ce l hesiııe yeıııden 
ııc-~lya:nlar hcıbe~ l .. ·d·ı lıo .. · ı .. o-ondeı ı Lt 

otuz hin as ~eı ~ . . . . 

Japonlar Sovyetlerin 
bozmak 

fransızlarla anlasmasını 
~ 

mı istiyor? 
. . viri bir ıngılızmış 

Habeşlerin baş muşa 1 (AA ) - "Konte 
Roma, 1 · · 

,, puru 170 subay ve assu-
Roso va .d M kerle Napoh en assua-

( Bcı§ı 1. inci saydada) 

O 000 askeri ta-

Japon - alman anlasn1ası içine Lehistan. Macaristan 
11.,inlandi yanın da girece~ sö ylt~niyoı·. 

Ve' 

şuhat arasmda 3 • 1 ka-
. 1 apur arı 1Yan bir çok ıta yan v _ • 

ı - ·k dogru geç a dan do<Yu Atrı aya 
• o 

ışlerdir. ~ dan alınan 
Bir habes: kaynagın ·· f-

T r habeş JJlU 
aberlere göre, kuvvet 1 f ndaki 
e~el · d.. Makalle etra 1 

• h .. 
erı un . d tr bır u-

alyan mevzilerine şıd el 1 topçu 
\ı l d Habeş er ın yapmış ar ır. d kuvvet· 
raj ateşini açmı~larsa a lar ve 
.tel örğüleriy~e karş~laş::::şlardır. 
ıtralyöz ateşıne ugra ş bur 
'h k.l gy e nıec ' ayet geri çe ı me 
alnuşlardır. h birin-

D ... ssie'deki royter mu .. a d"n 
eı ten son haberlere gore, u -

, . d eden ye 
.es" .; yı bombar ~man a Sololi-
' italyan tayyaresı, yol~ Noal
e de bombalar atmışlar:· olan 
ai' den Dessie'ye gitme. bu ınel'
.giliz seyyar ha~t~hand5~ı tedavi 
de yaralanan ıkı ka. 1 T dok-
iniştir. Bu hastahane. 1:f'1 1Jadır. 
.ru Melly'nin idar.esı ti:nenin 
lt İtalyan tayyaresı hasta fa
erinden pek alçaktan uçmuş 
t boınba atmamıştır. · 'deki 

ı ı · Dessıe talyan tayyare erı an f.a-
YYare meydanında. bul';;bomba 
! kızılhaç tayyaresıne 8 ek cüz'i 
''!ardır. Bu tayyare .. P · d 

H··kumete aı 
. ~ara uğramıştır. . u hic bir sev 
ger bir tayyareye ıse 
tnanu~tır. 

ı . . de halk tara· 
e garnizon harıclJl 

dükan ya· 
dan 600 e yakuı ev ve 

l 1 k buraya 
dıg~ ı ve 2 bin lira top anara 

b. çetrne 
getirildiği bildiriliyor ve ır a - -

"' 1 k.. .. pavyonlara b g 
... ı hlası ve oyu . . rdıın 
>'arı yolun yaptırılrnası ıçuı ya d 

· · h kkrn a ~rıiyordu B Nuri takrırı a 
· · ınesa-

a.lıa.t d". "Altı kilometre 
ver ı. . ·ıd' Çe~· 

dı:rı 15 masuralık su getırı ~•· J 
K l ve yagınur u 

t! Yaptıramadık. ar 1 
1
. • 

··ı ha ını 
"alarda yol çamurdan go. .. le 
ı~or. Kırıkkale çevresindekı koyy. 

· · k llanahm. 8 
tnükellef amelesını u • . . 

.ı • 50 ol ıçın 250 
~ da çeşme içın 3 ' Y d' 

d·ı • de ı. a.lık tahsisat kabul e 1 sın .. ,, 
" .. ·· · ı temas e• aayındırlık direktoru 1 e . . . 

lerek .. .. .. .. ög~ renilınesı ıçın 
goru~unun . ha-

taL-. d f encüınenıne 
~rır e na ıa 

le ed·ıd· 
ı ı. I · 

~ . dan eve· 
eıs, celseyi kapama k 
V B. daha sı akit daraldı. ıraz 

tll k' arka-analım. Encümenlerde 1 

ti . · ı i çıkarsın· aı- da ellerindekı ış er 
. . ·· ·· saat 11 .,, dıyerek cumartesı gunu 

toplanmak üzere celseyi kapadı. 

bay ve as .. 
hareket etmıştır. . . . _ . 

ya B .,den de 600 ısçı dıger hır 
arı · · · 
l A frikaya hareket etm1ştır. vapura 

H"beş ordu.mrı~ı~ ba~ müşaviri 
bir iııgılızmı:j. 

R 11 (A.A.) - Dün ak-
. oına, l .. lk f 
ki İtalyan gazete erı ı s~y ~-

şam b" "k başlıklarla ınaı-1 nda ve uyu o 

l~rılbayı Holt'un habeş İmparato-
ız a ·· · · ld -keri baş muşav1rı o ugurunun as 

nu yazını~ fardır. . 
Roma, 11 (A.A.) - ltalyan 

l . Dessie'nin bombardı-
gazete erı, ''d 1 n 

hakkında Cibutı en ge e 
ınanı . 
bir haberi neşredıyorlar. A 

Bu habere göre, umumı ha~eş 
karargahına bir çok bombalar ısa-
bet etmiş ve civar o~anl';;~a f<,";.:" 
gın çıkarmıştır. Des~ıe şe r 
taraftan alev içindedır. 

Altı vağon cephane patlamış 
. h b .. frezesi de boınbalar-

bır a eş mu y·· 1 
ğram1ştır. uz erce 

d~ı:' ~ara~ald~gvu·· söylenmektedir. 
k şının o u h 'b 

\ habeş tayyare meydanı ta rı 
Bı •k' tayyare yanmıştır. 
olunmuş ve ı ı 

la manlcıı·r bombm·dı-1 wh·<ın r or 
. man ediyorlar 

. baha 11 (A.A.) - ltal -
Adisa y , run her fasılasmdan 

yanldaalr, yaakgm~iınal cephesine yakın 
fay anar T • d ml 

. • kü ük yerlerı eva ı 
şehırlerı vebo 6 dıman etmektedir-
bir surette m .':' 9 çak Dessie'nin 
ler Dün ve bugun u . 
. . li d ki bazı yerleri ve b1Jhassa 

şUımlad. ~yıe bombalaınışlardır. Keza 
a ıa M . de bom A !n!İ ve aıçen -

Koren, şadn·lmistir. Ormanlar üze-
bardıman e 1 ~ bo 
. ··b·m miktarda yangın m. 
rıne mu ı 

bası atılınırır. krtalann ormanlarda 
balyan ar, zannetmektedirler. 

saklandı~:d:anların yapbğı hasar
Bu bom z· ıneskUn olan yer
pek az~ır. r~;:~n emriyle yeraltı 
lerde ımp.a. edilmiştir. Son haf
ınahzenlerıb ·~:anlardan ölenlerin 
ta bom ar 
adedi 11 dir. 

Bir lwlJl'Ş zaferi 

. b ba 11 (A.A.) - Habeş
Adısa a ' h · d Gurak mev . Ogaden sep esın e, 

len~ tettikleri ve İtalyan -
kiinı t~krakr zap. t verdikleri bildiril
ların bırço zayıa 

mektedir. 

Loodra, 11 (A.A.) - Havas njanııı 
bildiriyor: Fransız - sovyel andlaşma~ 
nın tasdiki neticesinde, Almanya, Ren 
durumunun değişmesini isteyecek oluı-
sa, değişen Lokarno andlaşmasına bir 
muahede ilave edebileceğini, diploma
tik mahfillerde söylenmektedir. Lond· 
ra'ya. Almanyatdan, resmi hiç bir mü-

. racaat yapılmamışsa da. hansız · sovyet 
andlaşmasının tasdikinden sonra yapı 

lacağı tahmin edilmektedir. 

Paris, 11 (A.A.) - Saylavlar 
kuruhında B. Flanden, Saylav B. 
Delasteyri tarafından Sovyet Rus
ya - Fransa paktı görüşmelerinin 
geri bırakılması hakkında verilen 
takrire muhalif olduğunu bildir
miş ve "hükümetin fikrine göre, 
pakt meselesi katiyen finansal bir 
mesele değildir. Fakat sıyasal bir 
meseledir" demiştir. 

Alman - jupon <mlaşuwsı lıak-
1.·ırufo l1raı·d<J guzetesinirı 

bir yazısı 
Moskova, 11 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Pravda gazetesi, japon mili
tarislerinin sovyet uzak doğu h:.ıdudla
rındaki tahriklerini ve Kuantung ordusu 
kumandanı general Minaminin badisek
ri durumun hakiki vaziyetini tahrif 
çin yaptığı gayretleri. tahlil ederek, ja· 
pon militaristlerinin harbı teşvik temek
te daiına rol oynadıklar1nı, ne iftira uy

durulmalarmın ve ne de japon general

lerinin bu hakikatı gİ:deyeıneyeC!'klerini 
ve sovyet Mogolistan hududlarında talı· 
riklerin umumiyet itibariyle bütün dün 
yayı gergin bir halde tutmak ve yahud 
bölgelerinde t. japon emperyalizminin 

bundan sonraki taarruz niyetlerini ko

laylaştıracak bir hava meydana getir.~ ~k 

ve daima ayni gayeyi güttüğünü kay

detmektedir. 

Gazete, bir alman • japon anlaşmas 
hakkında dünya gazetelerinde çıkan ha· 
berlet-i bu anlaşmaya az ve yahad çok 
bir genişlikte Lehistan, Macaristan • •· 
Finlandiyanın da iştirak etmekte oldu. 
ğunu hatırlatarak diyor ki: 

Buna göre, alman faşizmi ve ja_ 
pon emperyalizmi başta olmak ü~ere 

en harpc11 devletlerden mürekkep biı· 

emperyalist blok teşkili bahis mev

zuu olmuştur. Almanların japonlara 

yaptığı ve gittikçe artan ekonomik 

yardım ve bilhassa Mitsubiş kon~"'r· 

si yomun un f' arbenindestri ile anlaş-

ması ve Almanyadan Japonyaya ya

pılan barb gereçleri ihracatmm art· 
ması hakkmdaki gazete haberleri de 
kayda değer. Bundan anlaşılıyor ki, 
Uzakdoğu ve Mogolistan hudutların· 
daki japon tahrikleri Uzakasya çev· 

resini çok aşmakta ve Okyanos ve 
Ren kJyılarmda müşterek bir icraab 
ifade etmektedir. Japon - Mançuri 

tahrikleri ile, alman faşizminin Ren 
bölgesinin gayri askeri durumu mese· 

lesini ehemiyetle ortaya atmasının 

ayni zamanda vuku bulması bir tesa
düfe atfedilemez. Bunun içindir ki 
son hadiseler hemen bütün dünyada 

büyÜk bir endişe uyandırmıştır. Mü

tearrızlarm bu birlikte faaliyetlerine 
yapılacak karşılık, barış taraftarları. 

nm birlikte ve sıkı faaliyetleri ol

malıdır. 

}aponlnr Fransa - Sovyet • . .mlaş
masırıı bozmak isti~·orlarm t.'j. 

Moskova, 11 (A.A.) - Taa ajan· 

sı bildiriyor: lzvestia gazetesi, japon 

basınının bütün dünyaya her dakika 

uzkdoğuda savaş kıvılcım1nrn par 
lamak üzere olduğu şayiasmı yay

makta olduğunu kaydettikten sonra 

japon makamlarının bu gürültüleri· 

nin aı·asında başka bir şeyin gizli ol

duğunu sanıyor ve diyor ki: 

"Bugün Fransa mebuslar mecl: · 

Ustaşilerin son 
muhakemesinde 

Eksanprovans, 11 (A.A.) - Usta
şilerin c!avasmın bu sabahki celse
sinde, müddeiumumi iddianamesini 
okumuş, suikastın tevlid ettiği hayre
ti hatırlatmış, kıral Aleksandrı tas· 
vir etmiş ve onun Fransayı ziyareti
nin sulhun tarsininde bir merhale t 

teşkil etmekte olduğunu söylemiştir. 
Müddeiumumi, ezcümle: 
"- Bu korkunç cinayet, milletleı· 

için çok vahim ve öldürücü akibetler 

doğurabilirdi. Şimdi hesap vermek za
manı aelrniştir. KatiUerin seyyahati 
uzun uzadıya hazırlanmış ve inceden 

inceye tertib edilmiştir.,, 
Dedikten sonra Pospişilinin hakim 

bir rolü olduğunu söylemiştir. 

iddianamenin okunmasına öğlt' 
den sonra devam edilecektir. 

Fransa - Sovyetler birliği karşılıklı 

yardım paktının tasdiki me5eleııini gö

t-Üşmeğe başlıyacaktır. Fakat ATI ~"" 

pada bundan memnun olmıyan bar• 

hiikümetler vardır. Japon mal 

t-..ahusua bir istek üzer ıne veyahut 4'-n

dilerinden, bu paktı akamete uğrat

maya çalışan hükümetlere dostça bir 

hizmette bulunmak suretile franuz 

mebusları Üzerinde bir teair yapı4a~a 

ve onJan uzak doğuda sa•ıat umma

' .sı ile korkutmaya çalışıyor&aı -

Japon militaristleri, bu suretle •J'
nı zamanda kendilerine de bi-nnet • 

diyorlar. Çünkü on ı;ün içimi(. Ja
ponyada parlamento ı eçimi y.t.pıla

caktır. Japon seçimcisi, militaristleri 

&eçmeye çağrılıyor. Sonra bu milita

rıstlerin meşgul olacağı ~eydv. 

l~te japon makamlarından mülhem 
olan bu haber aelinin önünde her o.. 

kuyucunun varabileceği netice budur. 

YUNANiSTANDA 
Parti şefleri kıralm 

önünde toplanacaklar 
Atina, 11 (A.A.) - Kırat i1e 

yaptığı bir mülakattan sonra başba
kan B. Demircis bütün parti şefleri
nin perşembe günü sabahı Kıral.m 
başkanlığında toplanacaklarını bil -
dirmiştir. 

Fll'.l.ll.l.l.lll.1,#.1.#.1.lll'.I• 

Yeni Romanımı7 
Geçen asır <~debiyat aleminin 

en biiyük ı:öhretlerindt•n \?e ro

man teknii!inin kurucularmclan 
biri olan 

Güstav Flolıer in 
en ııw~hur eseri 

Madam Rovari 
.r.;ini. birkaç giint· kadar b·frika

}H ha~lıya<':tğ"ız. 

Bu ~iizt•l l''-'f'l'İ takih lf•mf'lf•l'İni 

okurlarmııza ta' ... j~ t• edniz 
,,.,,,,.,,,,.,..,,.,..,,, ... ,,,,",,~ 

de yapılacak din savabş~nm ruhi mükafdatı bo-
11 lacak henüz meçhul ır c.ennet yanın a u Tefrika: No. ı ı ı ı 

h · eler hiç olmazsa e ı e tutu ur şey er-

R A azın ' " · 1 1 G kl 

K A d' v bir sabah, Latm ere re er arasm-

A N d~k' e "pheli arkadaşlığın sık sık ortaya 
~~~u sayısız çekişmeler ve kavgalardan 

BISCHOFF k?Y 0es·ı yüzünden kafaları kızan bu din Ya.zan: Norbert 110
" BELGE bır tan .. 

Türkçeye çeviren: Burhan l önüllüleri birden haydud.laşarak şehre h.u-
.B ikalı beyaz a- g ttiler onu tamam hır talandan geçır-

ll • una vesile olan da, Am_er . ıarını ha- c~{11 e e sa~ki hıristiyan şövalyeler ve efen-

kavemet göstereceklerdi. Çünkü Latin gu
rurunun vicdanlar üzerind; o tarihlerde yap
mış olduğu tazyik ile Venediklilerin talanı
nı hattrhyacaklardı. Ki bunların yanında, 
cömertgönüllü milli ve dini tolerans]arı ve 
henüz inkiı:ıaf etmiş bir halde olmadığı için 
Greklerin yardımına muhtaç olan iktısadi 
hayatları ile Türkler iki kötülük arasında 

' ' 

rib etmiştir. Bugün yalnız Roma dıvarlan 
ayakta duruyor. Ölmüş tarihin bakımsız tür
besini çeviren bu dev ·Ölçüsünde mezarlık dı
varlan tahrib ve imhan;n bıraktığı cıplak 
tenhahkları beklemektedir. 

Nikea devleti ancak elli sene sünnüştür. 
Çünkü Grekler Bizansı yeniden ele gecinniş
ler ve Paleologlar Bizans tahtına oturmuş
lardır. Arada, Küçiikasya. bir takım Mon~ol 

akmlanna sahne olmuştur. Fakat bu akın

lar, Selçukların zeki politikaları sayesinde. 
sarı atlıların hücumuna u ğ-ramış başka yer
lerde olduğu kadar zaraı vermemistır. Fakat 
ne de olsa, binlerce senedenheri sayısız rnıl
letlerın Anadolunun altarına bir adak gibi 
serptikleri tohumları ve kanları Mone;ol a
kıncıları da tazelemek ten geri kalmamış· 
lardır. Bir yandan bu Mongol akrnl ~ rı hi\ 
yandan da miras kavgaları Konya. 
daki "Sultanı Rum,, tarın nüfuzunu 
sarsmıştL O kadar ki, Bizans im. 
paratorluğunun tam o yeniden kurulması 
devresine rastlayan tarihlerrle ve Ertuğ-ru
l'un kumandasında Anano1uc1a zuhur eden 
Türk oymağı S~lc;ukl;:ırın verini kolavhMa 
alacak gibi idi. Demek olu~or ki, müc~r1f"le
leri Grek trae:erlvasmm son perclt~c;ini r1otrin
racak olan iki büviik hasım, t~rihin c;ahn,.~i-

tl •lk günlerdeki barbarca ıhtıras İlk sefer- d~der vinsanlar değil de herhang-i bir barbar 
t,~tan. İ~renç bir vaka olmuştnurb. ı'le geı-rne- dı en . . .b. h. . . . 
~ek - da :ı: ··rüsünün akıncıları ımış gı ı, se ırın ıçın-

is 
1 

Yüksek ruhun yanın f · Latinler- su adıkJarı canavarlık, yıkıcılık ve pislik 
il ~!~n dör~üncü hatçlılabr u~~:r~nüne yığ- de yapdm (2) Yıktıkları şehire Flandre'h bir 
1 aret orô.ısunu stan . harbt kalma ı. · v • h d V 
Stı. F :-ı ı<at Venedik'te bir tıcaret w • ·n <Yölge imparator, patrıgın ta tına a ene-
Sö · ' rlandı<YI ıçı ' ı:.. • Latin bir papaz oturttular. Ve bunun-

tta ~ rge seferi olara~ . hazı li bi; ad ta- dıklı h bu·· yük bir haydudluk ve barbarlık 
1 H-~ıııar seferi" gıbı şeref de la da a w 

lfın,_ , 'lk koloni harbı - . ldular. Çünkü o ugursuz yıllarda e-
eL "r.:ı { A vrupanm ı . atorluk et.mı~ 0 

1 
n bu tohumlar mutlaka sürecek ve "d-ı• l y (1) F kat ırnpar . 1 o a lc:ıe :"'~ C" og rudur. a .. lü kıyrnetlı kı rnış hl.ke canları çalar ve Türk tehlikesi-

Stl!deki somaltmdan ve tur tam te 1 • • 
ŞlEltd . ı r yabancı . b ·ni verirken ve tam en son Bızans 

an ibaret emin hazıne e ' .. 1- nın ha erı ·ı· · 
tııen . .. .. "Imuş de o tarı Katolik kı ısesı ve papaya ya-
' b 

1 erın gözünde biraz buyutu . diği do- irnpara~o~atının yardımını satın almayı dü-
lt ~şlı~an onüçüncü yüzyılın g:~~ epeyce n~ş~ra İstanbulun gerek ruhani sınıfı, 
·ıı· akıkatler yarımda bunlar. g . 1 diya- şunurk_en, halkı buna karşı şiddetli bir mu
llct ':ıe~ti şeylerdi; kaldı ki. dınhsl~~:~r için- gerek ıse 

\.IO~ru tu··rlu" gu·· cıu··kıer ve te 1 -=------ l lL • d 
t> .zamanın bir müs üman şenrın e 

(2) Bunu o ·ı . "h d ti (J) alnı% bunun • . 1 t biatile kendı erme ay u ar,. ç l_ h s· h il y psa ıdı er, a . k . ·ı 0
11: tu aftır ki ısc 0 1 

• t ve ya J "dı'n gönülliilerı., denece tı. ' L ~ .. • . birer tıcare Ü b muta 
ltttı llhın haçlılar seferlerının l"kt n geli- değ er - B.B. 
"· Q •eleri olduklarını bilmemez 1 e 

Bizanslılara çok daha hakiki gözükmüşlerdi. 
Latinlerin zulmü, Grekleri Boğaziçi'nin 

ötesindeki Anadoluya yaklaştırmıştı. Ve 
Kumanlar, Sinop ve Trabzonda, imparator
luk hilatının örtemivece<Ti kadar sefil im-. ,.., 
paratorluklarını kurarken, Bitinya kıyılarının 
Latinlerin eline gecmesi üzerine birkaç aile 
Anadolunun icine ka<;,ıyor ve orada bir taknn 
derebey1ikler teşekkül ediyordu. Az sonra 
Todori Laskaris, bunları bir araya getire
r~k Nikea imparatorluğunu meydana getir
dı. Ve kudretli Roma duvarlarının kuşattığı 
konsilleı: şehri, son ve ebedi uykusuna var
mazdan evel, kilisa ve saravlan ile beraber, 
Bizansm eski ihtişamına bir kere daha ka
vuşm'uş oldu. Bugün çimenlerin örttüğü ha
rabede keçiler otluyor. Bizans devrinin son 
güzelliklerini ise, Türklerle Greklerin Anado
lu topraklan · zerind ~ biribirlerine karşı 
1932 de boşanan son hiddet kasırgaları tah- ne şöylece çıkıvorlarch: (~"nn v~r) 

'a.a. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Hibliyuuruhu 

Ya ancı gazetelerde okuduklarımız l{l'f ABI~AR ve DERGİLER 

Rir İngiliz 1{enerab 
Donaıımamızı Ak:denizden • 

gerı 

Strateji uz.mantarından olup Deyli 
Meyi gaz.etesinin Habe§İstan harb 
aytarlığını yapmı§ ve .an zamanlar -
da oradan dönmüş olan General 
1. F. C. Fuller "Aluleni.Uelti gemile
rimiz.i geri çekmeliyiz.!,, başlıgı al
tında yaz.dığı bir yaz.ıJa Jiyor ki: 

Akdenizin uzak yerlerinde bulu
nan filomuz ne it görüyor? 

Bu bir sorgudur ki ister ltalya'ya 

dost, ister düşman olsun, İster ulus
lar ı;;osyetesine karşı, ister ondan ya-

aa ltulumwı amma.k iMiı.Ja,c=d·+- -
lar. Bu mesele çok öDemliclir. O b · 
dar önemliaır ki bütün dünya sullıu
nun ouna verilecek cevaba bajlı ol
duğunu söyliyel>ifiriz. 

kalırsa bir general buna ne yapabi • 
lir? Orada karargahını kurup düt
manın harb ilan etmesini mi bekler? 

Hayır! Onun vazifesi, etraftaki 
arazinin yükaekliğini, derinliğini ,-.iç· 
mek, bir baskına uğramamak u.·ın 

tertibler almak, aylarca ve hatta yıl. 
larca sürecek şekilde muhabere ve 
muvasala yollarını sağlamak, ve haı 

ba hazır bulunmaktır 
Bunu hatırda tutarak ,imdi d · ;z 

tarihimize ~el elim. 1914 yılı ağns ·" 

yazıyor: 

çeli mf' li yiz» 
Libya, İskenderiyeden 300, Girid -

ten 200, Maltadan 200 mil u:zakta • 
dır. Sicilya Maltadan 60, Bon bur 
nundan 100, 'iardunya'dan 180 mil 
uzaklıktadn-. Sardunya ise Blanko 
t..urnundan 100, ltalyadan 150, Cc · 
ueve Kor ika <fon 100 mil uzaktadır. 

Bu mesafeleri hatırdan çıkarma . 
ymız. Ve havadan bir saatte 200 mil 
uçulduğuna unutmayınız. Şimdi gene 
bizim deniz üslerimize dönelim. 

Malta, Sicilya ve Libya'dan kal 
kacak tayyarelerin doğrudan doğru. 
ya bombardımanlarına açıktır. Her 
ne kadar Cebe1üttarık ltalyan tay . 
y11relerinin uçamryacağt bir mesafe
de ise de blJl"ada yapılacak bir deniz 
ÜSS1I Akdemzin doğusunda yapıla . 
cak harekc:tıer için faydasızdır. 

Donanmanm oraya gitmesi için 
emir veren hükümet, böylelikle hal. 
y1.7a karp cephe al•qilr. Ba hare -
ket bir barba yol açabilir; yahud 
açmaz. Eğer harb il&n edilmiyecek
se bu aemiler aylarca, batta y.Uar
ca fskendet-iye açıklarında demirli 
darac.aklar, bu suretle bütün mane -
viyetleri aaraılacakm. 

Generalin mütalealarım ,öatc,..n ltariN 

Şayed barit iliın edilecdue - ki 
IMmun bütüa dünya olçiisünde INr aa

Vaf çıkaracağına fÜphe yoktur - O 
zaman lskenderiye bizim stratejik 
toplantı yerimiz mi olacaktır? Ce -
çen harbta bu böyle mi idi v~ gele · 
cek barbta b1I böyle olabilir mi? 

Eğer harb yalnız bizimle ltalya 
a.....da patlak wırine iagifiz ami · 
rallağlDlll .inanlhiı tekilde Akdeniz 
qemenliii bizim fa.ıı..acla oldaja
~ göre, o zaman bunları buraclaa 
hareket ettirmek .imkanı yok mudur 

iri •m ze•e-.lanberi .---..izi 
prkın uzak bir noktasında bekletip 
duruyoruz? 

Fakat İf b• merkezde midir? Bea, 
...._ asli İnlln•ıyonma. Hatta be•, 
bir harb çıkacak olursa hava filola • 
rmm k.-vveti ~üzündea aoauc .. bü .. 
bütün ters olacağına kanaat getiren
lerdenim. 

._ daha açık anlatabihnek için 
askace Wr miaal ele alayım. 

Mueli HinmAall1m ,u.al · itab 
ammndaki clajlak arazide J.ir arda 
nun harb ettiğiai f arzedelim. Ba or
du, birçok dar geçidlerin kar,ıamcla 

~unda harb ilan edildiği aaı..,l\a ~ -
zim filoınaz nerede yer almıflardı? 

Bualar Pilmavt, Portamavt, Çatam 
ve Rosit de bulunuyordtL 

Orada kaldılar mı? Bütün güçtük 
ve maaraflara rağmen Skapa Flova 
gidildi. Niçin? Çünkü o zamanki 

amirallık daha akıllı davranmı§ (he· 

nüz o .Eamar> hava teh iltcAi bu kadar 
fozfl\ bilinmiyordu) dc"· ,.alt1 lehli 
sel~ine karfı vaziyeti ucği§tirmi§tİ. 

Yirmi iki yıl önce bol' e obn11ttu. 
Ş•mdi Akdeniz dur.- ne olacak? 

:Stra~ji bakımından '°"Al\mak liızmı 
sa bura.ta kırlı ~ mce oJduia gibi 
ye&keDÜ .-mı..ıe .pıziı..edijiılli, d• 
niaalb 'ft ı...a tehlille9i k....-nda 
Hra~ lııir Pi laalind• çllrtıinn 

~lemek icaı. eder. 

Burası ltir kanaldır; o kadar, Bu
IPiın Ak.lan tM Sii•en kanaj gibi
dir; Ş•p denizinden daha dar ıayı
fllhilr . 

Bugünün hava kuvvetleri karıısm 

da etrataki kıyıların hep bit•nf ol
duğuna, hava hareketlerine mii&aici 
bulunmadığına emin olmıyan lM l\mİ· 

r alın gemilerine orada d ".uir •Uır . 

ması için çılgın olması li:zımıiı. 

Bunda bir mübalaga olduğunu sa
nır mısmrz? Hayır, ben dediklerimi 
birkaç yuvarlak bir rakamlıt izah 

edebilirim: 

Buranın h.k~deriye'den 2000 mil 
uzakta olması bertaraf, oradan ha
reket edecek olan bir filo, üç hat Ü· 

zer nde tavy?.relerin hücwnuna ma • 
ruz knlacalttır: 

( 1) Ccneve'den Korsika'ya - Sar 
dunya'da Blanko burnuna. 

(2) Romadan Sardunya'ya - Sar· 
dunyadan SiciJyaya -Sicilyadan Bon 
burnuna. 

(3) Mesina boğazı i Sicilyadan 
Maltaya - Trablustan Maltaya. 

Bu surede biz lakenderiye'de ka
lırız ki INrau da Lil.ya'dan kalka _ 
cak tayyareler için iki saatlik bir 
yotdur. 

Şimdi, IMzİm amiraUaraaıa mrisaç 
dakika için, ınec1... eeçmİt strateji 
usu.lleriadea vaqeçerek laendi'en.i 
iaalya..ı.n. yerime k.,.d...._ &.rz. 
edelim. Ne y..,....a-da7 Her t.alde ,-.. 
pacakJarı İf p olurtlu: 

lt.lyaalar laer -laaWe filo&.- ı..

ırekele ceçİJT ekte. aalu.arak deniz. 
tı.lb gemileri Ye layyareleriyle, Hin _ 
di&tan &1111rmda kaltileleria yapbjı 

gibi, uk uk hücumlar yapacak ~ fi
lolarumzm bapnı dönclürerek onu 
çekilme,ie zorlıyacaklardır. 

Her halde amirallarımızın bunu 
anlıyamadıldarıru sanırız.. Zira bu
günkü ha va kuvvetleri önünde Akde
niz artık bir .deniz olmaktan çıkmıı, 

HAYATIN MlHANİKl TELAK
K lSl - Fizyoloji ve ıecrüDi biye!o
ji sahasmcfa milletJerant$r bir şöhreti 

olan alman tıb adamı Tacques Loeb'
in, "Hayatın mihaniki te.lakinsi" ınev· 

zuu üzerinde vermiş olduğu ders ve 
konfeı·ansları hulasa eden eserinden 
gene kendisi yaptığı bir hulasa lstan· 
bl univeı'"!litesi felsefe doçenti B. Meh· 
m'- t Karahasan tarafından dilimize 
çevrilmiştir. Müellifin hayatı ve escr
lerı hakkında kısa bir nal.ide baılı· 
yan bu kitab, dogrudan doğruya mes 

!ekten olmayıp da felsefi kültürünü 
geruşletmek istiyenlere bu mevzu Ü· 

zerinde topluca kafi bir fikir verecek 
mahiyettedir. 42 sayıfalık kitabın fi. 
atı 12 kuruştur. 

KANT'TAN PARÇALAR - Üze
rinde hiç bir izaha ihtiyaç o&mıyan 

iaimierclen biri de K1111t'trr. Fakat 
aynı .zamanda Kant deyince, harnu 
ve tercümesi en ~ bir fel9efe hatı
ra plir. E•eke "Kant .,e feleefesi" 
isimli büyük bir eseri türk lrütipha· 
nesin, hediye etmq ola• B. Mehmed 
Emin Erifirgil, hu defa da Kaat'm 
"Kritik der reiDen V.....&" ..._.i 
eserinden baaı pawçaları eliWniaıe se
viı-erek batma Kaat ve tercüme edi

Le11 e8er ı..kluada aaabler lleJy • 
tur Bu ..... tJe me,,.lana ı.ıe. 48 aa
'Yrfal ak çak ıu,,-tli __.. Kiihiir Be
kanlığı taras..d.Daeşı .ıil-ittis'. Fi
atı 80 kurUflur. Bil eaeria INtüa fel· 
se.fe merakWan .içUa aaul bir ziyafet 
olcluı"Cuna söylemtye hacet yektur. 

kanal haline garmiflir ve filam•:a ı. 
ke.nderiye' de kaldakça bM kaaa1 üe
rinden erzak, petrol ve mühimmat 
akıp gritmek zarureti vardır. 

Tabii filonun kuvveti arthrılınca 

bu ihtiyaçlarda artacaktır. ihtiyaç 

fazlala§mca İtalyan bombalanna arz· 

olunacak hedefler de büyüyecektir. 

Bu yol, incelenecek olursa oz.aman hü

cum daha z.iyade kolayla,acaktır. Bu 

takdirde birçok destroyerlerin ana 

filodan bu ite ayrılması gerekecektir. 

Çünkü donanma lskenderiyede kal -

dıkça bu mal:aeme taıryan gemilerin 

denizaltı gemilerine karp karwıma

sı ancak bu suretle imkan altına ıi • 
rer. 

Bmıuola beraber bir destr~, de

niaalb ce-i-ine brp çOlr tesirli bir 

Ulah .......... rajmea ta77wıe7e 

lrarır pek zavallı bir chın111uladır. 

Onwı için yukarda anlatbğımq 

bölgelere girildiği zaman IMal.r, 
hava kuvvetlerine açık bir hedef ola
caklardır. 

Bir filoyu felce •iratm•k, taueün

kü taktiiia icabma &öre ODU ek ... 
mi balummdan sanmakla o&.. 

Bakalam, ltiaim diplcmlatler-.z 

ve denizcilerimiz ne zaman bu açık 
hakikati aörecelder '" c&c..a.memr -
zı içinde bulunduiu bu tehlike ala· 
nından ne zaman ıeriye çekecek · 
lerdir? 

. 
BlLGl VE HATA - On dok 

lan Ernst I\1ach, bugün gittikçe 

vetlenmeltte olan yeni fizik fef 

ve pozitivizm ııareketinin temeli 

kurmuştur. 

Bu asrın 

yük inkı!ablarıyle 

hareketin bilgi nazariyesi sahası 

ki ilk hazırlıklar Mach 

ba~ladı. Bu it=barla bu filozofun 

sefe aleminde h u • 

vardır. 

rİ Esad tarafından dilimize 

olan bu eserin en ba~ına Hilmi 

Ol.kin .müellif'm hayatına cl.ir 12 
vıfalık bir notis ilave etmitttr. 
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• 

derpini ör.u alarak llıir 

...,a -we Tiı1'ki7e .. ıF ıbriaia .,.. 
~ ....... _, ... ...-. 
mail gayeaiYfe ÇJ)ran hu yeni d 

nin ilk sayıunı gördük. Caze~e 

dı üzerine, iki renkli bir kapak 

de çıkaa bu •l'Mla yaMna '" 

çok hediee, ... kale ve karika ·· 

vardır. Basıı ve seçiı itinalidır. 

Lü formasında 16 aahife olan 

ginin fiatı 10 kuruttur. 

• • * 
YURD - Partimiz 

köylerimize armağan edilmek 

on beı günde bir neıredilm• 

olan Yurd gazetesinin 1 Şubat 

li 54 üncü sayısında birinci n · 

bet ydhk plima dair izahlarla, 

bat ılaaatabklen Mklunda faydah 

liİlnet, eon çilran pamuk kanan 

İzah eden bir yazı, kuru tarım, 
-na vergisi 'Y'e kooperatifçilik me 

ları Üzerinde yazılar vardır. 

:---············································ 

j ULKU 
i~llU 
i 
i 
: . . . 
! 
i 
! . . 
: 

36 mc.& aa.J"ISI ile iiçıii-cii ~ 

doldmuı Ülkü.nün ... ···-
daki yazılardan birkaçı; 

yeni fakül&eaiz. 
C...aat "ürkleri 
Türlı:i,...U. eecl&a.erile,..e ili 

i vaaı, 

~=:. Kaalu.aç.l lk. Spor bilciain eseri o&...Aa, 
Moskovada türk resim 

i. tki '1ikaye ve daha : : yazılar. 

: Heryerde 25 kuruıa sablmak~ 
··-··-··-·-···-·-···············-········· 

.... 
TOPYEKUN HARS 

Telrilıta: 

Ne. I 
Yazan: General Ludendorf 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

1. 

TOP\ EKl N HARBiN M \Hl'\ ETi 

kaleme alınmış, izahlara lüzum vardır. Be· 
nim, bu izahlarımdaki seyler, şahsi ve en 
ciddi harb görgüleridir; yoksa, yabancı 
memleketlerde sanılabilmesi ihtimali olan. 
herhangi bir resmi ifade değildir. 

Harbın üstadı v.Clausewitz. (fon Klav
zevjts) Büyük Frederik ve Napoleon devri
nin harb görgüJerine dayanarak, bundan he
men hemen 100 yıl önce yazdığl "Harba da
ir,, adındaki eserinde, haklı oJarak, harbın. 
bir devletin baska bir devleti. zorla kendi 
arzularına boy~n eğdirdiği bir .. cebir hare
keti" olduğttnu tesbit ediyor. 

Clausewitz'in 1905 de çıkan eserlerine yaz
dığı ilksözde, bu fikri, çok isabetli bir suret
te ifade ctmistir. Benim elimden, ancak o 
ifadenin altım. çizmek gelir. 

Böyle olmakla beraber. bu ıeser, gecmiş 
bir dünya tarihinin in~<lsafrna aittir ve bu
günkü günde, cok geride kalmış sayılır; ha~
ta, denilebilir ki, bu eserin etüdü, şaşırtıcı 
bir tesir yapabilir. 

Fakat motif ve gerginlikler ne kadar 
yıl olurlarsa, harb unsurunun tabii istik 
ti, yani, cebir de, sıyasanın açtığı çığır" 
ıtidıett. cu: yoltlaşır ve ~ene, harbrn da, 
bii Üdİlıametten ba~a tarafa çevrilmesi 
rari ıelur; ideal bir #tarbın hedefleri ile 
.,., gaye ile, • flercce lnribirinden ayrıld 
Jolayuiyle, harb Jo o rrisbette sıycuol 
mahiyet abnoia IHrflar.,, 

Ben, harbm teori..ini yazmak istemiyo
rum. Bu, benden ıraktır. Birçok defalar söy
lediğim gibi, ben, tekmil teorilerin düşmanı
yım. Harb, hakikattir, ve hem de, bir mil
letin hayatında, en ciddi olan bir hakikattir. 
Bur.u ise, "malumu ilam" etmeden. yani, 
herkesin bildiği şeylere hiç dokunmadan, 
yahucl da, bu bilinen şeylerin üzerinde asın 
bir sekil le yayılmadan, göstermek istiyo
rum. r. .. ne lı ·nu yaparken de, millete ve mil
let içinde herke c hitab ediyorum. Bunun i
çin, onun hakik:ı.ten bilmediği şeyleri, etraf
lı bir surette ele alıyorum. 

Mıllet, l.cııc.li :ıyat mücadelesinin mahi
ye ini bilmeli Ur. Bu bilaisi için jse, harba 
<laiı 1.1lmış kal•n ders l itablarına değil, 

{ n ı· ne isl · hilecek bir tarzda 

Clausewitz, bu gayelere varmak hakkJJ1-
daki mülahazalarında, dü<;manm askeri kuv
vetlerini meydan muharebeleri ve çarpı~a

larla imhadan baska bir sey düsünmüyor. 
Bu düsünce, harb güdümünün hic değişme

yen bir esası olmustur. Bu esasın göz önün
·ae tutulması ise, Topyekun harb güdümü· 
nün birinci vazifesidir. Bundan dolavı, Clau
scwitz'in, muharebe meydanında imha fik
ri icin söylediği seylcr, derin manasını, da
ima muhafaza edecektir. 

General Kont v. Scblielfeıı (fon Şlifen. 

Clausewitz'in yaptığı gibi, .. Harblarm 
türlü tarzları., yazılabilecek devirler, bugün 
artık çoktan geçmiştir 

Clasewitz, bu, "harblann türlü tar7Jarı,, 
hakkında diyor ki: 

"Harbm motiReri ne lroJar büyük ve 
lıavcJetli oior 11e &.ıfor, milletim" tekmil 
varlılıiarım, ne '°"4ır l~o 110rıp kavrar ve, 

horW...dan öncelti w-ırinlik ne derece bü
yük olarm, ...... aa, o 1ti.Httfl mücerrecl 
feWine ,,....,.r. aöyle olunce, daı..'aJa o nis
bette, Jüımanı yere !.ermek olur, harb 
611J'8İ.,,M a)lff98i mıılt .. d ~ o derece f,;r a

roye welir ile clolayısiJle, harb Ja, :nrl sıyaşal 
maltiyetini btralmı ak, doğrnclon tfoğrnytı bir 

.certk olur. 

Clausewiu.. düşüncelerinin şu aşagı 

yerlerile, yeni harb tarzının sebcbl~rine ) 
laşıyor: 

"Harbın da, kendisini mutlak bi 

yaltlaştırmış olan mahiyet ve ıekilu 
ÖJHntlİ aeğifilrlıkler olduğu doğrudur; 

hu c:leğıfilılik&er, lr..sız ltülıtümetimn, 

riyeti"i bir Jereceyc lıaJar ele alonr#r, 
$lru politika kiilaı·ıntlcın sıyınnasıntl"1' 
ğil, Fronscrya olduğa kaaor, tekmıl .A 
yn .önayak olmıış olun frannz irı/. rl 
dc,Si~tir.liği polil.ikad'i,n Joğmuştı.:r. 6d 
li.tAka, başka araçlara, ba~ka 1:ıtvvc ıefl 
i;rr açtı ve im mretle, akla aclmeyen l 
gijcl:U i1 &;nc1 j ine, i:nka~ vcı·di.,, 

(Sonn r) 

• 
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Memlekette nele luyor7 
----------------------------------·----------------------------------·------

Kız 
ZSO talebesi olan 

.enstitü 
r•~nişletiliyor 

1, tıususı) - llt:rıde birer yu.,..& 
k . o.an bugünün genç kızlarına biı· 
tara.ctdn genel biigiler vermek bir ya.ndarı 
da onları modern yaşayııın gereklerine 
göre yetiştirilmiş birer ev kadını yapmak 
için k.ırulan kız enstitülerimizin her 
gun muhitlerine biraz daha faydalı ol· 
dukları görülmektedir. Bunun içindir 
ki: Enstitüler büyük ve gittikçe artan 
bir ı·agbet kar§ısındadır. Misal olarak 
buradaki «merhum Necati Bey kız en' 
titüsün~• de gösterebiliriz. Çünkü: 1929 
da açıldığı gün 26 talebesi olan bu ens
titünün şimdi 250 talebesi vardır. Ta
lebenin artışı geçen yıla niıbetle yüzde 
kırktır. Bu artışın yıldan yıla büyük fark
lar göstermesine bakılırsa enstitület" 
memekte kızlannm bu şekil mekteple
re olan ihtiyacını tebarüz ettirmektc?
dir. 

j ·-

•. 

sanat enetitüsü 

Necati Bey enstitüsünün bir de . 
tam kısmı vardır. Buraya evli kadınlaı·, 
ayle kızları ve dışarıda terzilik yapmak 
isteyenler devam temektedirler. Akşam 
kısmının hususiyetlerinden biri de: Dı· 
şarıda çalışan terzilerin altı ay buraya 
devamdan sonra alaca.klan vesika ile 
biçki ve dikiş yurdu açabilmeleridir. Bu 
kısım iki yıldanberi mezun vermektedir. 
Gündüz k snundan ilk çıkanlardan döı·! 
talebe Avrupaya gönderilmiştir. Herse
ne imtihanda kazanan diğer mezunlar 
Ankaradaki enstitünün yüksek kuruna 
gönderilmektedirler. 

Bursa :Sanat Enstitüsünde sayıları hergün artan kızlarımız çalrşırlC1Tk 

sonra Bursa kadınları için adeta bir ug
rak olmıya başlamı§tır. 

çalışmanın canlı birer örneğidir. 

Ka enstitüsünün müdürü Bayan Me
lek'ten öğrendiğime göre mektep ida-

Siparişler için enstitünün mütedavil 

bir sermayesi vardır. Talebe, atölye ıaat
lerinde dikiş ve moda kısımlarında te-

Bir taraftan da enstitümi..izüo 

başındaki evler satın alınarak mektebir. 
genişletilmesine ve yeni yeni binalat 

kurulmasına çalışılıyor Hülasa Burıa kız 
enstitüsünün bu verimli çalışmasmı gÖ· 

ren Bursa muhiti ona, gittikçe art ~ • d" 
rın bir sevgi ile bağlanmış bulunuycr 

miz önlükler giyerek çalışıyor. Atölye-

reıi elbise, şapka, çiçek, çamaşır ve na- leri Avrupada tahsil gören Behiye ve 

'kı, işleri gibi çeşit siparişler almaktadn· . Seadet isminde iki türk Bayanı idare e· 
R, ,.,ı..nı..ı .. e.,,titii her gün öğleden diyor. Buraları temiz ve titiz bir özenle 

• ---
Gümüşhane 

hayatında 
halle evi, şelırin sosyal 
bir devrim yapıyor 

Gümüşhane (Hususi) - 1 ikinci· 
kanun 935 tarihinden t lkincikanun 
936 tarihine kadar geçen bir yıl için
de Gümüşhane Halkevi çok değerli ve 
verimli çalışmalariyle yüksek bir 
varlık göstermiştir. Halkevinin yedi 
ıubesi faaliyettedir. Dil ve edebiyat 
ıubesi başkanı Lutfullah Gümüşhane
nin tarihi durumuna aid bilgileri top
lamağa ve tarihi eserleri tetkike de
ieri kadar önenı vermektedir. Şube
liler bu amaca göre bir program al· 
tında çalışmaktadırlar ve yakın bir 
zamanda bu çalışmaların sonucunu 
İyi bir eserle elde etmiş olacaklardır. 

Güzel sanatlar şubesi: 

Bu şube Musiki kısmında çok can
lı bir varlık göstermektedir. Şubenin 
değerli başkanı öğretmen Remzi A
kagün yüksek heyecan ve sevgi ile 
çalışıyor. Şubeye u300° liraya bir pi
J'&DO "95" liraya cazbant takımı, ay. 
nca mandolin, ve kemanlar temin e
dilmiştir. Her gün saat on dörtten 
on yediye kadar musiki dersleri ve
rilmekte4ir "12" kız piyano dersle. 
rine 5 gene mandolin 15 gene kema

ıı iki gene de cazbanda devam et· 

mektedirler. Milli halk türkülerine 
ve oyunlara da ayrıca önem veril· 
mektedir. Halkevinin ayrıca da 25 
kişilik koro heyeti vardır. Oç buçuk 
ay zarfında Halekvinde on beş kon
ser verilmiştir. Her konserde halke
vinin salonu hınçahınç dolmaktadır. 

Köycüler §Ubesi: 

Şimdilik merkez köylerine munta· 
zam ziyaretler yaparak beraberlerin· 
de giden Halkevi doktoruna halkı 

muayene ettirmekte ve icabeden te· 
davilerini temin edecek ilaçlar dağıt· 

maktadır. Ziyaretlerde Halkevi köy
cüler şubesi başkanı ve Halkevi dok
toru sosyal yardım şubesi reisi ve 
Kültür direktörü de beraber gidip 
köylü ile konuşmalar yapmaktadır

lar. Şubenin başkam Muhsin Ataç'ın 
çalışmaları takdire değer. 

Sosyal yardım Şubesi: 

Bu şube bu yıl kasaba merkezin
de 45 fakir çocuğu giydirmiş kitab, 
kalem, defter ve yoksul ailelere nu
fuslarına göre bire: ikişer ekmek ve
rilmesini temin etmiş ve merkeze ge
len fakir hastaları tedavi ettin> : ş, 

;ümüşhanenin sulak bağlarından bır goriinüş 

M. ATAŞ 

Halkevinde bu yıl muhtelit sebebler
le dört süvare ve milli günlerde yedi 
balo verilmiştir. 

Spor Şubesi: 

Bu şubenin başında tüccarlardan 
gene ve çalışkan Sami Zarbon bulun. 
maktadır. Bu yıl Sümer Spor ku~ Libü 

nü doğrudan doğruya idare ve himt>.· 
yesi altına alan Halkevimiz, bu şu. 
benin borçlarını vererek ve finansal 
durumunu temin ederek ilimize ikin
ci bir spor kulübü temin etmiştir. Ve 
bu suretle şimdi Halkevinin altı ok 
ve Sümer adlı iki spor kulübü vardır. 
Bu külübler karşılıklı olarak futbola 
ehemiyet vermektedirler. Spor mey· 
danı yeniden genişletilmiş ayrıca ye· 
di tribün ya ptırılmıştrr. 

Temsil Şube.'.;ı: 

Bu şubenin de başında öğretmen 

Fahri Akag·ün !lulunmaktadır. Milli 
bayramlarda Akın, Mavi Yıldırım ve 
Tırtıllar piyeslerini temsil etmiş ve 
çok takdirlerle karşdanmışt_ır. 

Kütübhane ve Neıriyat Şubesi: 
Bu şubt"ıin başında da değerli ve 

gayretli Kültür Direktörü Vehbi Q . 

kay bulunmaktadır. Şimdilik 956 cilt
lik bir kütübhane meydana getiril
miş, ki tabi ar partiden gelen talimata 
göre sıralandırılmıştır. Gündelik ga· 
zetelerin ve çeşitli dergilerin abone
leri temin olunmuştur. Kütübhanenin 
mesut bir memuru vardır; her gün 

ı sabahtan akşama kadar açıktır. Son 
model bir radyo getirilmif güzel bir 
salon tanzim edilmiş ve konferanslar 
verilmiştir. 

Geceleri vali başta olmak üzere 
bütün geneler ve memurlar halkevin· 
de toplanmaktadırlar. Halkevinin !

değerli çalışmalarma maddi ve ma· 
nevi yüksek yardımlarda bulunan va· 
liıniz B. Hilmi Halkevine piyano, rad· 
yo ve cazbant takımlannın teminin· 
de yüksek yardımlarda bulunmuşlar

dır. Yeni bir Halkevi yapısı için de 
büyiik yardımlarda bulunmaktadır. 

Bu yardımlar Halkevi mensublarmın 
candan çalışmalarına tesir etmekte 
ve valimiz bu suretle de genelerin 
sevgi ve saygılarmı kazanmaktadır. 

AYDINDA ELEKTRiK 

Aydın, hasretini çektiği bol ışığa yeni kavuştu. Ilk 
tecrübeler çok iyi netice verdi - Su işi de halledili .,. .... · 
Aydın, (Hu

susi) Aydın e·· 
lektiriğinin ilk 
tecrübesi dün 
vali Özdemir 
Günday, şar· 

bay Nafiz Ka
rabudak ve bir 
çok halk hu
zurunda yapıl. 
mışhr. Saat 18 
de hükümet 
buluvarile u-
ray alanında 
ki lambalara 
ceryan veril
mişti:-. Halle 
küme küme 
toplanarak ye 
ni lambaların 

Eskiden larnbafar ağaçlar Üz<"ı·111 '/,.. 

bol ı~nklarını seyretmişlerdir. Es· 
ki )~balar bunlar karşısında zey-
tin yağı kandili gibi kırmızı görü
nüyordu. Vali ve şarbay tesisatı 
yapan elektrik mühendisi Abdur
rahman ağaoğluna teşekkür etmiş
lerdir. 

İzmirdc ölçülemediğinden a
y'4r ve ölçüsü muayene edilmek ü
zere İstanbula gönderilen tevzi tab 
losu gelinceye kadar kalan eksik
ler tamamlanacak yeni ceryan v · 
rilecektir. 

Aydını hu çok iyi ve fenni e
lektrik tesisatına kavuşturan uray 
ve şar kurulumuzun elektriğin ar
kasmdan su işini başarmak üzere 
şimdiden ele aldığını görmekle se
viniyoruz. 

Sosyal hayatı gün geçdikçe ge
lişen Aydı'nın elektrik işinin bu şe
kilde halledi mesi Aydın için ve
rimli neticeleri beklenen bir hadise 
olmuştur. Devlet eline geçdikten 
sonra ekonomik icahlara göre ta
rifelerinde değişiklikler yapılan 
Aydın hattının inkişaf ma hizmet 

- •l• itli. 

•'it•.~· 

ettiği ekonomi ve endüstri hayatı, 
~lektrikten aldığı hızla mutlu sonuçlara 

Yeni teıJzi direklerinrlrrı ı.;~. 

doğru gidebilecektıı 

Motör dairesinden bir görüniif 

Radyolu otomobillerden 
nasıl vergi alınacak? 

Radyolu otomobillerden alına
cak gümrük resminin ne suretle 
tayin edileceğine dair gümrüklere 
bir tamim yapılmıştır. 

Bu tamime göre eğe:r radyo O· 

tomobilden kolaylıkla ayrılabili

yorsa tarife kanununun dakuzuncu 
maddesi mucibince radyonun 619 
uncu numaraya, ve eğer ayrılmıyor· 

sa yani otomobille birleşmiş halde 
ise radyonun ağırlığı otomobile 
göre '7o 15 i gcçmiyeceğinden rad
yonun otomobille birlikte 667 inci 
numaraya verilmesi ve radyolar Ü· 

zerine mevzu damğa ücretinin de ı 
aid olduğu makama ödenmesi la
zım gelmektedir. 

Ankara radyosu 
19.30 
19.45 
20 -
20.15 
20.30 
20.40 

Tayyareci konuşuyor. 
Müzik 
Spor hakkında konuşma 
Hafif musiki 
Ajans haberleri 
Ankara Palas orkestrası 

İstanbul radyosu 
18 -
19-
19.15 
20 -

20.30 

21.30 

Oda musikisi 
Haberler 
Operet mu::.i~;~i ( !-l! l.k) 
Keman snlo. S~üdyo sa
ı ı at k:Hlnrı br::.fmcfo.n. 

Slüdyn caz br.ı:;o ve or
b .. :;~ru ~rt ·•.-. • '.'\ rı 
Son haberler 

Saat 22 den scnra Anar.!· \1 A
jansmm gazetelere r.:ıo.hı:us !::ı<t•a
dis servisi ver~lecektir 

• 

{ 
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A~ u~dr a Levazım Amirliği Satın 
A ,ma Komisvonu ilanlan 

iLAN . 
. . 300 bin kilo ikinci nevi fabrılra unu sa

l - Kıtaat ihtiyacı ıçın 

tın alınacaktır· 
1 

zarfla olacaktır. .. .. 
2 - M ün .. kasa kapal . 2925 lira ihalesi 15 9ubat 936 gunu 
3 _ Temirııtı muv~ka~sı rtnaın~yi görmek üzere her gün ve 

saat on birdedir. İstekblenn. şa yyen gün ve saatten bir saat evet 
. . k deceklenn mua k . 

münakasaya ışt1ra e.. . maddeleri mucibiıtce zarflarını omısyo. 
kanunun 32. 33, 34 uncü 
mı vermis olmaları lazımdı\: ı satın alma komisyonunda icra edi· 

4 - Münakasa Erzurum 0 1-352 
lt'ce ktir. (207) 

iLAN .. 20 b. 
. . 1 ına sarfcdilmck uzere ın 

tının ıhtıyaç ar 1 ~ d .k .. I .. 1 - Garnizon era b" ay zarfında pazar ıga o umuş. 
kilo zeytin yağı kapalı zarftan ır 
tüı. 13 2-936 tarihine müsadif perşembe günü, saat 

2 - İlk pazarlığı • 
c e,.te yapılacaktır. . uzda her gün görülür. ... . . komısyonum . 1 . t 

3 - Şartnaıne•ı . ag~ının tutarı 10000 lıra o up temına ı 
4 _ 20 bin kilo zeytın Y 

ır.uvakkatesi 750 liradır. .. ve saatte teminatı muvakkate 
5 _ bteklilerin muayyen gu~ irliği satın atma komisyonuna 

makbuzları ile Ankara Levazım m 1-3.57 
gelmelet"i. (213) !LAN 

iLAN . . 1 _ Ankara teçhiıat anbann-
1 _ Garnizon eratının ihttya- da yapılacak olan elektrik tesisatı 

cına sarfedilmek üze~e 8000 .::~ 29/tubet 936 tarihine müsadif cu-
aabun 28.2.936 tarihine mil e;· marteli l(Unü saat 11 de açık ek· 
cuma günü saat onbefte açık siltme suretiyle yaptırılacaktır. 
ailtmeyo konulmuıtur. 2 _ Eksiltme Ankara leva-

2 _ Eksiltme Ankara !eva· zım amirliği satın alma komisyo-
zım amirliği satın alma ko~~i nunda yapılacaktı_r. Şartname ~e 
nunda yapılacaktır. Şa~ ö- keşfi mezkUr komısyonda her gun 
mezkur komisyonda her gun g görülebilir. 
rükebilir. • 3 - Keşfi 142 lira 80. kur~'} 

3 _ Münakasaya konula~:tı olup teminatı muvakkatesı 10 h· 
bun tutarı 2800 lira.olup temı ra 71 kuruştur. . . .. 
muvakkatesi 210 Jıradu:· ··n -ve 4 - fsteklilerın bellı gun ve 

4 _ isteklilerin belli gu saatte teminatı muvakkate mak-
aaatte teminatı muvakkate ~~ buzlan ile komisyonumuza gel-
buzlan ile komisyonumuza sfs meJl"ri. (333) 1-549 
meleri. (331) ı- r 1 1 • 11rc11mı•-

mflX 
2 

LI KAHRAMANI •• HtNDlSTAN 
R nald Co.lmaD • Leretta Y ouns 

l! ............ o ............ a:aımızr••• •ısamızrmı•m•r 
•••••• 3. 

Ankara Ticaret Odası 
Başkanlığından : 

. . f 1 41 42 inci maddelerinde 
un be"-tncı as ının , ·1 e Ticaret ıcanunun "' .. mecbur oldukları tesct v 

.. .. adde sarahatına gore . k t ta 
yazılı ve 43 uncu m .. zarfında ifa ettirmiyen şır e ve • 
ilin muamelesini nihayet uç ay di .-ddelerine -tıevfikaW- tiki • 
cirler ~ kanu#U' S8 ve 54 tin J-546 
bat icr9 edileceği ilin olunur. 

Ankara Otobüs işleri 
Direktörlüğünden : 

. bammen bedeli (150) 
1 - Alınacak şey kırk adet güderı olup mu .. . 

1. d .. .. at on beşte Otobüs di-
ıra ır. . 

4 2 1936 perşembe gunu sa 
2 - &ksıltme 1 .· · ılacaktır. 

k .. ı ·· .rtHıde komısyonda yap . 
re tor u,,.-.. k k "Jtme suretiledır. 

1 551 3 - İhale açı e 51
• t 11,ı5 liradır. (335) -

4 - Muvakkat temına 

k, 1 u Satın Alına Milli Müdaıaa Ve a e 
Komisyonu ilanları 

BtLtT r alt· 
1 - Hepsine ltiç~leıı f OD ta

mış bin lira olan bır nıı Y kapa. 
ne muhtelif renkte ına)rarauJımıt" 
lı zarfla eksiltmeYe koll 

tur. 936 puar· 
2 - İhaleai 16 aıart 

t~si günü saat 11 dedir. ~ U. 
3 - tik i~ pardt 

radır. si 300 kurllf& M. 
4 - Şartn~ dan verilir. 

M. V. Sa. ~ • ·recekler ilk 
5 - Eksıtaneye gı mak-

inanç parası mektuP
2 
~ tıncü 

buzlarile kanunun bel ter~ 
maddelerinde yasılı 

1 
r! iha

birlikte teklif mektuP a 
1 

M ıı. 
le saatından bir saat e.e ı~ri. 
V. sat ın alma ko. na venııel 344 

(200) -

BlLIT 
h l·f mıkyasta 1147 

1 - Mu te ı kon-
adet harita açık eksiltmeye 

muıtur. . . b" ·ıen ederi 
2 - Hepsının ıçı lira• 

1680 ve ilk inanç parası 126 

dır. 
1 

günü 
3 - İhalesi 18.2.936 sal 

saat ı 1 dedir. um&l-
4 - Liste v~ ~otoğraf ~n ek· 

nesini görmek açın. her 
4
f: sayı· 

siltmeye gircceklerın .. 2 maddele• 
h kanunnun 2,3, Uncu . le ihale 
rinde istenilen belge~\, satın 
gün ve saatinde M. · İarı. 
alma komisyonuna va~ 

(251) 1 

BILİT 
ralı gaz

ı 0.000 adet has~ ya ktir· Be
lr fişi defteri tabettırilece 

7) kuruştur. 
lıer defterin fiatı ( 3 dır :bıa· 
İlle teminatı (277) ~r~ ·at 10 
lesi 28.2.936 cuma günu ~eği 
dadır. Evsaf şartname "e 

örmek üzere bedelsiz olarak 
:er gün M.M.V. satın~ ko

's onuna müracaat eksiltmeye 
~ Y kl nn· 2490 sayılı kanunda 
gırece e . .. 

.. il vesaikle ve temına. 
~:~:~b~;la birlikte belli gün_ ve 

. d koınWyona gelmelen. 
saatin e 1-542 

(330) 

RA ASLİYE MAHKE· = BlRlNCl HUKUK DAİ-
RESİNDEN: hall · 

Aıılcaranın imaret ma esın· 
--•ıı og·uııanndan Meb

de Hay--;: .... n .. a. 
ed oglu Aouuu-o 

ın Şükrü tarafından a-
Oglunı;u dil kavmlık 
hinize ıtame e en rr 

ley ktJm.akta olan duruş· 
davasuun ~. 333 Senesinde as
ması 11011un · . dip bir d;.ha hayat ve me-
kere 11 babe a)ınamachğın-
matınu:da!\. r 

mahkemece gazete ile yapılan 
dan . .zuhur et-
·ıannameler bır semere . 1 

• • . ibi gıyabmr.zda dınlenen 
me~ıgı ~ d .... ı.adeti davacı Şük-
phıdlenn e !r". • - . d 
rUnün iddiasını teyid etttgü~ün~: 

hkeınece 17.1.936 . . 
ma ır·ınıza karar venlmış ol
kayıp dg · bu karar tarihi ilin
duğun anıt 

bilitibaren 15 gün za~mda 
dan . . na t m.,,.,. yo
bir diyeceğinı.S ~a ; :'h kuk 
layla Ankara asliye birincı u • 

. müracaat etmenız 
~.=verilen aramı kes
~ . et edeceği malumunuz ~~ 
bı ka~Y keyfiyet ilanen teblıg 
ınak uzere 1-543 
olunur. - Kiralık ev 

y ·şehirde Bakanlıklara ya• 

kenıl ırmak sokağında 13 (A) 
knı us . .. A .. katı kiralık.. \ 
umaralı evın 11 .... 

n lstiyenler Ziraat Bankasın-

dtır. U'"'rtideye müracaatları. 
a n~u l-537 

ULUS 
es 

Aktif 
Cümhuriyet Merkez Bankasının 

8 ŞUBAT 1936 VAZİYETİ Pasif 
Kasa: Lira Lira 
Altın: safi kilo&ram 16.606,949 
Banknot 

23.359.052,4 
1o.406. 143, 

Ufaklık 1.205.890, 34.971.086,01 
Dahildeki muhabirler: 

Türk liraaı 681.561,04 
Hariçteki muhabirler: 

Altın: safi kilog.ram 4.398,246 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 748.780,7 

Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 14.238.846,65 21.174.125,44 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktive 
karşılığı 158.748.563, 

Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tedivat 11

•
327·785·- 147.420.778, 

Senedat cüzdanı: 

Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı 

1.728.700,-
15.255.736,76 16.984.436,7 

teruhte edilen evrakı nak. 
A - yenin karşılığı esham ve 

hvilat (itibari kıymetle) 
B • Srebest esham ve tahvilit 

34.297.327. 
4.437 .594,3 

Avanslar: 

Altın ve döviz \izerine 
Tahvilat üzerine 

Hiısedarlar: 
Mahtelif: 

Fransızca v.,;: 
İngilizce ders 

tngiliz.ce, fransızca, türkçe 
daktilo ve ingiluce, franaısca 
stenografi bilen bir Bayan öğ
leden sonra bir dairede çalışmak 
istiyor. Ayrıca fransızca ve in• 
gilizce ders de verir. Her gün 
öğleye kadar Ankara Husus! bi· 
zim mektebin ingilizce öğretme
nine müracaat. Tel: 2459 

1-467 

Raif (;ürün 
Sabık Es'-işehh askeri bas. 

tılı1ni göz hekimi 
Balıkpazarı Çıkmkçılar yo
kuşu alt batında eski jandar· 

ma komutanlığı binasında 
No. 45 

Öğleden sonra hastalarını 
lrıbul eder. 

Doktor 
t\.li Maruf l1nver 
DERİ, FIRENGI VE BELSO. 
OUKLUCU ffASTAt.IKLAlU 

M0TEHASSISI 
Tabaaue .caddesi bltmda Al. 

tmtq so'kak filo. 17. Hastalarnu 
berglin g • 13 ve ıs _ 20 ve kadar 
kahu1 edtt. Telefon: 1298 

Saçlan 
dökülenler 

K.OMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçlınn dökülmeaüıe ve ke. 

peklenmesine mini olur. Kome> 
;en 1açlarm ko'lderini kunetlen. 
dirir ve besler. Komoien sacla
rm gıduıdır. Tabii renklerini 
bozmaz 11tif bir ravihası vardır. 
Komoj~n kanzutr saç eksiri aıa. 
raf eczanelerle ıtrivat mafazala
rmda buJuaur .. 

LlNtMANTOL ICANZUK: 
ROM'.ATtZM~IN KATI 

t>BVASIDIR. 

24.181,3 
4.729.521,91 

'iekôn 

38.734.921, 

4. 7 53.703,27 

4.500.000, 

3.250.789, 

272.471.401,4 

~ıı1keri • abrikalar l nm 11 

Müdürlüğü Saımalma 
Konıittvor.t\I hiinlan 

r.1uhtelif eketrik malzem..ai 
Tahmin edilen bedeli (34000) 

lira olan yukarda cinsi yazılı 
malzeme Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyo· 
nunca 30 mart 1936 tarihinde pa
zartesi günü saat 16 da kapalı 
zarf ile ihale eıılilecektis. iart
name (bir lira (70) kurut muka
bilinde komiıyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
(2550) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat ıs 
e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve aaatte 
komisyona müracaatları. (286) 

1-509 

Muhtelif elektrik malzemeai 
Tahmin edilen bedeli (30000) 

lira olan yukarıda cinai yazdı 
malzeme Aıkerf fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyo
nunca 30 mart 936 tarihinde pa
zartesi g=Jnü aut ıs de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şart
name (Bir) lira (50) kurut mu
kabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat o
lan ( 2250) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezk6r günde saat 14 
e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numan.h 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezk6r gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (287) 

ı-sıo 

Möbleli oda 
arayan 

45 Yaşlarında bir alman mü
hendisi bir ayle yanında bir ili 
iki mobilyalı oda aramaktadır. 
Taliplerin K. rumw;u ile Ulusa 
müracaat etmeleri. 1-468 

KİRALIK 

Ev aranıyor 
Yenifehirde ı. Niundan iti

baren dört odalı ve tam konfor
lu bir eve ihtiyaç vardır. Ulus
ta E. K. rumuıuna mektubla 
bildirmeleri. 1-529 

ZAYİ 

Nufuı cuzdanımı ve askeri 
teskeremi zayi ettim. Y eniıini çı
karacağımdan eskisinin kıymeti 

kalmadığı ilin olunur. 
Ankara devlet demir yolların

da iş deposunda silici Kırıehrl
nin Mucur ka.zaamm Gümüt Kün• 
bet kary,,sinden Leyli oğulJann• 
dan 316 D. Mehmed oğ\1' Hüse-
yin IL544 

Sermaye: 

ihtiyat akçeai: 

T edavülcleki banknotlar 

Denıhte edilen evarkı nakttye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri. 
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyal 
Deruhte edilen evrakJ nakti ve 
bakiyesi 
Karşıhğ'ı tamamen altın olarak 
iliveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukab"li ilAveten k-

daviile vıt~,.nil•n 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdatı 
Altına tahviti kabıl dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 

klirinp lı"kiyeleri 

. '.\tunl9fif ı. 

Lira 

158 748.563.-

11.327.785, 

J47.420.778,-

18.000 000.-

4 000.000,-

1.388 992.2 

18.49!5 894,6 

Lira 

169 

Ankara B~Jedıye Neıslı ö-, Hanları 
lLAN 

1 - Samanpazan meydanında 
12 harita numaralı dükkin mayıs 
937 sonuna badar kiralanması a· 
çık arttırmaya çıkanlmıı isede is
tekli çıkmadığından 1 o gün mu -
dtele uzatılml§tlr. 

2 - Muhammen bır senehk 
kira bedeli ( 500) liradır. 

3- Muvakkat t minat (56,25) 
liradır. 

4 - Şartnamesmı görmek ve 
daha ziyade izal:at almak istey ı 
ler her gün muhasebeye gelebilır
ler. 

5 - İhale 24.2.936 pazartC1P 
pü saat on beşte artırma ve ek
siltme komisyonunda yapılacaktır 
İstekli olanlar bu saatten evel te 

. ı • . 1 mmat arını vezneye vermış o· 
malıdırlar. (338) 1-553 

İLAN 
1 - Yen'şehirde 1056 ıncı 

adanın 5 savılı pars linde ad.ı 

fa la (10) M lecli e 
açık artırma ile aatmktıt 

2 - Muhamm 
liradır. 

3 - Muvak at t ~ 
liradır. 

4 - Ş rtnam ve hant& 
görmek ısteyenlcr b 
seb .. ye gelebilirler. 

S - İhale 2 .2.9 cu.maı~n 
aaı onbqte artırma v 
kop:ıi onunda .va.)IJacü:tır, 

(337) 

Kiralık 
Kalorifer, fevblade n 

t8m konforlu 3 ve 5 odalı illi 
ire kiralıktır. Görmek ve 
ınak isteyenler (Yenifebiı: 
c,ıltepe son durağına pek. 
Çoruh sokağında) 3 No: 
man kapıcısndan malılmat 
bilirler. 1-550 

Ankara Askerlik Şubesinden : 
1 - Şimdiye kadar muvazzaflık blmıetini yapmlllllf tam hf.s,. 

metli ve son yokla.nalaunda piyade sınıfına aynlmış olanl 
316:328 ve murka ıunıfına ayrtlanlann da 316:329 doğummıa 
dar olanları 18.Z.1936 sah günil mürettep olduktan krtaata sen 
leceklerdir. 

2 - Kimlerin askere gönderilecepne dair yazılan çağır11ma 
ğıdları her erin kayıtlı bulunduğu mahalle ve köylere eonderi 
tir. 

3 - Bunlardan bedel vermek istiyenlerin bedelleri 17.2.936 
zartesi günü aqamma kadar alınacaktır. Bu günden sonra be 
sureti katiyede alınamaz. 

4 - Her er yeni nüfus cüzdanı ile gelecektir. 
5 - 20 teşrinis ni 1935 ve 2850 saytlt kanunla bakayada b 

!ara verilmekte olan µara ce.zası hapitRik cesaıuıa .çevrilmiftk. Z 
manmda tubeye ge1mıyenler terhia ~ldikten aonra cesı 

çekmek üzere mülki1e hapishanelerin~ teslim edileceklerdir. 
6 - Ankara aak•rllk ıubesi mıdtltasmda bulunanlardan bu 

raiti haiz olanların da o günde şubeye. gelmeleri ve bu ilinın ~ 
hancılar hakkında •eblığ mahiyetin4t plduğu (295) 1-487 

Nafıa Baka~ dan: 
19 Şubat 1936 çar~ba günü saat 1$ de Ankarada Naha bakan· 

iığı malzeme eksiltme komisyon otaamda Seyhan viliyeti dahllha.ö 
de Dörtyol kazaımdaki Hmrilyaı ormanından kesilip Dörtyol 
taayonuııda vaıon içinde teslim edilmek şartiyle 2700 lira mu1amaf 
men bedeli olan 450 adet me,e köprü traversinin kapalı zarf 
ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferruatı bedelsu olarak bakanlık malzeme 
resinden verilecektir~ 

Muvakkat teminat 202,5 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 19 şubat 1936 çarşamba gü 

saat 14 e kadar Ankarada bakanlık malzeme müdürluğüne ve 
le lazımdır. (254) 1-421 

Ankara P. T. T. Başmüdürlüğü.a&'--...n 
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Ankara belediyesi 
Su işleri Direl{törliiğ·ünd(>ıı: 
10 Beygir kuvvetinde bir motopomp alınacaktır. İstekliler şart· 

namesini S:..ı İsleri Direktörlüğünde görebilirler. Muhammen bede. 
Ii 890 liradır. Muvakkat teminatı 66 lira 75 lrnrustur. Eksiltme 
l3-2-Q36 saat 15 de Su İşleri Direktörlüğünde olacaktır. (211) 1-354 

Vakıflar Umum l\lüdürlüğünden: 
Lira Kr. 

Muhammen kıymeti 718 
Muvakkat teminat 54 

Bozkurt mahallesinde ka bristan sokağın da 259 metre muraotJa • 
arsa evelce isteklisine 821 l ira bedel ile ihale edildiği halde bede
lin i vermediğinden ihale f eshedilerek yeniden on beş giın müddet
le açık artırmaya çıkarılmıştır. İsetklilerin ihale günü olan 21-2-
936 cuma günü saat on beşe kadar yukarda yazılı teminat paralariy
le beraber ikinci Vakıf apartrmanda Evkaf Varidat Müdürlüğüne 
gelmeleri. (305) 1- 502 

Nafıa Velialetinden: 
Betonarma köprü inşaatı eksıltme ilanr: 

E dirne - İstanbul yolu üzerinde ( 13700) lira kesif bedelli (Sazlı 
dere) köprüsü insaalı.1111 kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 27.2.936 
perşembe günü saat 16 ,1a Nafıa vekaleti sose ve köprüler reisliği 
eksiltme komisyonu oda,:.ında yapılacaktır. 

Eksiltme §artnamesi ve buna müteferri diğer evrak (68) kuruş 
m ukabilinde şose ve l..ôprüle1 reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat (10l7) lira (50) kuruştur. 
İsteklilerin yapın:; 0ldukları işlere aid vesikaları ebiltmeden 

en az sekiz giin eve! gi'istt'rerek Nafra vekaletinden ehliyet vesika
sı almaları lazımdır. 

Tklif mektuplan w1 27.2.936 perşembe günü saat 15 e kadar 
Ankarada sose ve koipnil~r reisliğine verilmesi lazımdır. (218) 

1-474 

İstatistik G•ı.n~I Direktörlü~ 
Eksiltme komisyonundan: 

1. - 32 forma 928 lira bedel tahmin olunan 1935 senesi ikinci 
kısım harici ticaret istatistik yıllığının 300 adet baskı'-1, 

2. - 23 forma 728 lira bedel tahmin olunan 1935 senesi 3 üncü 
kısım harici Ticaret İstatistik yılltğmm 300 adet baskısı, 

3. - 437 forma 12673 lira bedel tahmin olunan 1936 ikinci ka
nundan birincil~anun sonuna kadar bir senelik harici Ticaret aylık 
mecmuasının her ay 300-400 adetlik baskıları ayrı ayrı kapalı zarf 
usulile eksiltmeğe çıkarı1mı§tır. Eksiltme li subat 1936 pazarte,,i 
giinü saat 14,50 dedir. Sartnameler Komisyon Katipliğinden iste
nebilir. Eksiltmesine girecekler 2490 sayılı kanunda yazılı !?artlar 
d airesinde muayyen günde eksil tmeden bir saat evveline kadar 
mikdarr gösterilen muvakkat teminat vesikalariyl~ teklif mektup. 
larını Genel Direktörlükte toplanacak olan eksiltme komisyonu 
Baskanlı~ma vermeleri lazımdır. 

4. - Eserler Ankarada basılacaktır. ( 133) 1-252 

inhisarlar Umum I\lüdurlüeiinden 
'-

1 - Yavsan tuzlasındaki 48878 lira 79 kurus kesif bedelli mev-
c.ut ve 11ata~am bulunan dekovil hattına ait tamir~t ve rslahat ile 
it« ah~a.p köprü inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Proje, keşif. fenni sartnameleri mukavele projesi ve müna
kasa ~artnamcsi 245 kurus mukabilinde inhisarlar tuz fen subesin-
den nlmacaktır. · 

3 ·- Eksiltme 15 şubat 936 cumartesi günü saat 11 de Kabata~
da levazrn ve miibayaat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapı
lacaktır 

4 - !"luvakkat teminat mikdarı 3665 lira 90 kuruştur. 
5 - ls.tekliler ihale tarihinden en az üc;, gLın eve] inhisarlar tuz 

f •• ı şubtsıne gelerek: 
:Cn a~ iic kilometrelik demir yol tesviyei turabiyesi, ray fersi

yac. v ' kopriı işleri yapmıs ,diplomalı mühcndi:ı olduklarına veya 
bu şeı<ııti haiz diplomalı bir mühendisi inşaatın bitimine kadar 
daimi olarak i\i basında bulundurulacağına dair resmi ve muteber 
ve.ı,ıik gösterip münakasaya iştirak edebileceklerine dair ehliyet 
ve. kası almaları lazımdır. 

G - Bu fenni ehliyet vesikası ile sair kanuni vesikaları havi 
kap.· lı zarfla_r i.~~Ie giinü saat tam ~na kadar Kabata~da ismi geçen 
koMı&yon reıslıgıne makbuz mukabılinde verilecektir. (32i) 1-535 

Aııliara ilha"-Iı!!ından: . ' 
1 - İsmetpasa 1<ız emtitüsü için alınacak 75 ton yerli kok kö

nıürüniin beher ton ınun muhammen bedeli 31 liradan tutarı 2325 
liradır. 

2 - Sartnameyi poınıek istiyenler hergün okula müracaat ede
bilirler, 

3 - Acık eksiltme Vf ihalesi 27.2.1936 perşembe günü saat 15 de 
okullar sayısmanl ığmdrı t apılacaktır. 

4 - Teminat 17.5 liradır. 
5 - İlan bedeli mi.it .,hhidt> aittir. (282) l-' 4-1 

lli.ze Belediyesinden: 
8324 lira 27 kuruş bedel kesifli A tatürk caddesininparke ile tef

rişi isi 30.1.936 dan itibaren on beş gün müddetle kapalr zarf usuliyle 
eksiltmeye konmustur. Eksiltme 17.2.936 gününe rastlıyan pazartesi 
g ünü saat on beşte belediye dairesinde encümen önünde yapılacaktır. 
M uvakkat teminat 625 liradır. İsteklilerin arttırma ve eksiltme ka
n unu mucibince lazım gelen vesaiki göstermeğe mecburdur. B u ise 
a id şartname parasız olarak Rize belediyesinden alınabilir. 258 

- 414 -

i\liidaf aa Vek:a Jeti 
Deniz merkez satınalma komisyonundan: 

l - Tahmin edilen bedeli 416,000 lira olan 8000 ton mazotun ka
palı z.ıdla münakasası 28 . subat - 936 cuma güni.ı saat 14 de Anka
rada Milli Müdafaa Vekaleti binasmda yaprlacaktir. 

' 

.2 - 2080 kurus mukabilinde verilen §artnamesini almak istiyen-

l lerın her gün, münakasaya iştirak edeceklerin de yevmi mezkürda 
20,390 liralık teminat mektupları ve 2490 numaralı kanuna nazaran 
belgeleriyle komisyona müracaatları . 

3 - Zarflar 28 • şubat - 936 günü azami ıaat 13 e kadar komisyo-
na verilmiş bulunacaktır, (324) 1-541 

. 

Biııalar ve Levazım 
miifliirlii~ündeıı · 

2~00 :ira muhammen kıymetli üc nevide 60000 metre tek ve çift 
ıı;:ıki i. li lfıstikli bakır tel ile telefon' devreleri duhul tertibatı fcin 
N.G.A. tipi 3 m/ m lik 5000 metre keza lastikli bakrr tel 6.3.936 ta"ri 
hir.ıfo ve S<:at 15 de Ankarada Posta T.T. U. Müdürlüğünde topla
nacak kc,misyonda acık eksiltme ile satrn alınacaktır. 

İsteklilerin mezkÖr tarihe rastlıyan cuma günü muayyen saata 
kad;ıı 188 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idare veznesine ya
t.· ıµ alacakları makbuz veya banka teminat mektubu ile ve şartna. 
medt> yazılı kanuni vesaik yanlarmda bulunduğu halde mezklır 
komisyona müracat etmeleri lazımdır. 

Şartnanwler Ankarada Levazım Müdiirlüğünden. İstanbulda 
i.~ ı Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilir. (130) 

1-240 

Çanal{l{ale Vila • 
vetı . 

Dai 
,... 

Eu(•ümeninden: mı 

Yap ılacak iş Tulü Keşif bedel . teminatı 
Gelibolu Keı;;a •. 16040 M. 33110.76 2483 30 
yolu tam iratı 
esasiyesi 
Gelibolu Maydos 12539,50 M. 21247,86 1593 59 
yolu tamiratı 
esasiyesi 
Biga - Çan volu 8250 ı\ıl. 13612.50 1020 94 
tamiratı 
esasiyesi 

1 - İstiyenler yapılacak uu üç işin keşif. şart .. _.11e ve başka ev
rakını Ankara, İstanbul, Canakkale Nafıa müdürlükleri nde görebi-
lirler. · 

2 - Eksiltme 14.2.1936 cuma günü kapalı zarf usulü ile saat 15 de 
vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin müracaatları 2490 sayılı kanunun yazdı gı şekle 
uygun olmalıdrr. 

4 - İstekliler her üç işe birden veya ayrı ayrı talip olabilirler. 
(318) 1-520 

F.Jektrik Te~i~atı 
l(iJi~ Bel~<live Il.ivas ~tinden 

Kilis şehrinde elektirik inşa ve tesisatı 
eksiltmeye kont! muştur. 

1 - İnşaat ve tesi:ıat (28530) liradır. 
2 - Bu i~e ait sHtname ve evrak: 

A - Yedi adet plan 
B • Ke!jİfname ve malzeme listesi 
C - Eksiltme sartnamesi 
D - Fenni sartname 
E • Fenni talimatname 

İstiveııler bu sartname ve evrakı Kilis. İstanbul. Ankara be • 
lediyes-iııden parasız olarak görebilirler. 

3 - Eksiltme ve ihale k;ıpalr zarf usulilctlir. 
4 - Eksiltme 23. 2 - 936 oazar güııii saat 15 te Kilis belediye en

cümeninde yapılacaktır 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 23 - 2 . 936 pazar günü saat 14 

de kadar muvakkat akçe olan (2139) lira 75 kuruşla 2490 numaralı 

arttırma ve eksiltme kanuniyle muayyen vesaiki Kilis belediye re 
isliğine tevdi etmeleri şarttır. 

NOT : 
Tesisatin keşif bedeli 34880 liradır. 
1 - Santral binasının inşaatı ve su kuyusu ile 450 direk eksilt • 

me sartnamesine tevfikan belediyece yapılacak ve tedarik edilecek
tir. Bu sebeble kesifııame ve malzeme listesine göre santral binası 
insaatı bedeli olan' 4000 lira kuyu için 100 lira ve 450 adet ağaç direk 
bedeli olan 2250 lira ki ceman 63.50 lira tenzil edilmi~ 28530 lira ek
siltmeve konulmustur. 

2 ..::_ Sartnamecİe tesisat ve insaat yedi buçuk ay zarfında bitiril
mesi ten~ip edilmiş ise ele talipl~r arasında tesisatın en kısa bir za
manda ikmalini teahhüd edecek olanlar sayanı tercihtir. (256) 

1-413 

1~arilı, })il. ( :oo·rafya 11.,akülte~i 
w 

"l)i rek t()r]ü~ııden: 
1 - Tarih. Dil. Coğrafya fakültesinin 40 yatılı talebesi ile 15 

hademesine yapılacak elbise kapalı zarf usuliylc münakasaya kon
mustur. 

2 - Muhammen bedel (3.000) üc bin lirndıı. 
3 - Şartnameyi görmek istcy;nler Evkaf apartımanında fa

kii lte idaresine müracaat ede! lcr. 
4 - Tminat (225) iki yiiz yirmi bes liradır. 
5 - İhale 13.2.1936 perşembe günü 'saat 16 da Kültür bakan

lığındaki okullar sagısmanlığnda yapılacaktır. 
6 - Teminat okullar sağışmanlığı veznesine saat 3 ten evci 

tc~lim edilecektir. 
SJat ücten sonra gelecek teklif mcktuı laıı kabul edilmiyecek-

t ir. 210 1-373 

Küciik möbleli .. 
apartman 

l(iralıll oda 
Yenişehir Selanik caddesi No: 

16 kat 2. Mobilyeli ve ır.obilye-
si:ı: C'OV fl'İi,.,,.J lıir orb 1-54.'i 

Cumur Başkaıılı~ı l~"ilar~nonik 

Orlicstı·ası ~efliffeiı1•lcıı : 
F ilarmonik orkestras ı iı:;in ıso ton yerl i kok komüri.ı rı.lıııac '.:ur. 

Şartnameyi görmek istiyenler her gün Miizik Ö t,rt'tmen okul u Di -
rektörlüğüne müracaat. İhale acık t•ksiltme ile yapılaca ktır. Paz cıı
lığa gireceklerin 28 - 2 - 936 cuma günü saat 15 de yüzde yedi bueuk 
teminat akçeleriyle Kültür Bakanlığı Okullar satımı.ima komiwo
nuna gelmeleri lazımdır. (317) 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedel 
Yerli kok 150 ton 30 lira beher tonu 

Teminat akçesi yüzde yedi bucuk 
337.5 Lira 

Tutarı 

l500 Lira 
l-539 

Türl{iye SeJ{er ., Fahriliaları 

A. Sirlietinden : 
' İdare meclisimizin 6 şubat 1936 tarihli içt imamda Şir-

ketimiz hissedarlar heyeti umumiyesinin 28 şubat 1936 
tarihine müsadif cuma günü sureti adiye içtimaım akdet
mek üzere daveti kararla~ tırılmış olduğundan esas m u -
kavelename m ucibi.nce Hiakal yüz hisseye malik hissedar
larn mezkur günde saat on best e Sirketimizin, Ankara -
da ~ürkiye İş Bankasmdaki Merkezini teşrifleri . 

Ictimaa tekaddüm eden bir hafta zarfında malik olduk 
lan hisse senetlerini Ankarada T ürkiye İş Bankası, Sü
mer Bank veya Ziraat Bankasına ve Eskisehirde Sirket 
Genel Direktörlüğüne tevdi ile duhuliye kartı alı;;alan 
r ica olunur. 

R l T Z NA 1\11 E 
1. - Şirketin 1935 senesi muamelat hesabatı hakkmda 

meclisi idare ve murakibler raporunun okunması. 
2. - 1935 senesi bilanço ve kar zarar hesaplarının tas

diki ve idare meclisinin ibrası. 
3. - 1935 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti 

tevzii hakkında karar ittihazı . 
4. - 1936 senesi m ürakiblerinin intihabı ve ücretleri -

n in takdiri. 
1-547 

Devlet Demiryolları ve limanları umum 
müdürlüğü satrrıalma komisyonu ilanlarr 
A~ağıda mıkdar, cins, muhammen m fiatları yazılı cam kereste 

sırasiyle 25ı şubat 1936 salı günü saat 15 den itibaren ayrı ayrı iha
le edilmek suretiyle Ankarada idare binasmda kaplı zarf usulü ile 
satın alınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettigi vesikalar ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 145 kurus mukabilinde Ankara, Haydarpasa, 
Eskişehir, İzmir ve Adana veznelerinde satılmaktadır. (296) 
CİNSİ T AK R. M.3 I M3 Muhammen 

BEDELİ Muvakkat teminat 
l - Cam tahta 1220,300 35 Lira 3203.29 lira 
2 - Çam kalas 1309,590 30 2946,58 
3 - Çam vagon tahtası 1230,506 30 2i68,64 
4 - Çam dilme 973,710 30 2190,85 

22 3697,29 
18 3950 

5 - Cam azman 2240, 780 
6 - Cam tomruk JOOO, .. 

1-512 
t LAN 

Ham manyezit nakliyatında•1 
ton ve kilometre başma: 

1 - 133 kilomterelik mesafe
lerde 1,50 kuruş ve daha fazla me
safelerde, alrnacak ücret ton bası
na200 kurıı..+ " ' az olmamak şar-

tiyle, bütün mesafe üzerinden 1 
kuruş ücret alınacaktır. 

Yeni tarife 15.2.936 tarihinden 
itibaren tatbik edilecektir. Fazla 
tafsilat icin istasyonlara müraca-
at. edilebilir. (3 19) 1-540 

,, . 
2 oda, mut fak. sıcak akar su

lu banyo. kalörif er. 
Bedri, Ali Nazmi B~y Apartı

ınan, Havuz başı telefon: 2728 
1-523 

r i 

SİNEMALAR 1 

f lmtiy., S'hibi ve Bo~u 1 l h:ırriri Falih Rıfkı ATAY ~ 
• Umumi neşriyatı idare eden ı 

l Yazı İşltı • .MildüıU Naauhi 

o AYDAR ı 
Çankırr caddesi civarında .

1

, 
Ulııs Basrnıe~·inJe hss•Tmış-

( YENi BUGÜN BU CECE 

'-:lissi - aşki ve heyecanlı büyük 
h a rb filmi muvaff a kiyetle de

vam ediyor 
SON UÇUŞ 

Anna Bella - J ean Muı·at - Cha rles W ancl 

BU GEC.b, ( KULQf] 
Uzun zama ndan beri merak ve he

yecanla bekle nen büyük filim 
başlıyor 

HERKES ONDAN BAHSEDİYOR 

Canlandıran: Edwa rd G. Robenson 
ı 

J l~ 1 ·- ----- -- _.,_.. 

Aurıca - Jehann Strauss'un "Ma
vi Tuna"sı . 

' 'GÜLDÜREN GÖZLER,, filminin ilk gcce:.;\n~ ai<l numar"'h biletler 
simdide n sa!:ılmaktadır.TeJ: 3540 


