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Ankara ufuklarında, sık sık, 
h.irk çocuklarının paraşüt açtıkla
rım görüyoruz. Gene kanad, uç
mağa alıştı: Hiç bir türkün cesa
ret ve azminden şüphe etmeğe 
hakkımız yoktur. Ona teknik im
kanlarım hazırlamak lazımdı. Bu 
imkanları memleket ölçüsünde 
büyültünüz: Havamızı kanad kap
ladığını göstereceksiniz. 

Geçenlerde bir alman gazetesi, 
Etimesud köy mektebi ile bir al
nmn köy mektebinin, yanyana, 
r-esimlerini neşretti. Eğer altlarını 
o mmazsanız, iki mektebe aid re
simlerin birçoğunu biribirine ka
rıştırabilirsiniz. Yalnız iki mekte
bin sınıf resimlerinde bir fark 
var: Alman sınıfı makin a 11'
dır. Bu sefer nasyonal - sosyalist
lerin bazı mekteblerini gezdiğim 
vakit, dikkatime çarpan şey, he
men ht•psinin bahçesinde eski bir 
otomobil görmekti. Yirminci asır 
çocuğunun eli, kitabla birlikte 
makina tutmalıdır. Yazımızın ba
şındaki makina gencliği, şimdi 
her yerde bir hakikattir. 

Çünkü tarlalar, sokaklar, evler, 
ordu, bütün hayat makinalaşmış
hr. Makinanm ise şiir derinliğine 
varan kuvvetini, tayyare temsil 
eder. Eski asırlar yürürdü ; on do • 
kuz uncu asır koşmağa başladı: 
Yirminci asır uçuyor. 

Cumuriyetin havacılığa verdi
);I ehemiyetin ne kadar büyük ol
duğunu, Başvekilin hep hatırda 
tuttuğumuz sözlerinden daha iyi 
ne anlatabilir? O bize, gökleriniz 
kanadlanmadıkça rahat uyumayı
nız, diyordu ve tayyaresiz mem
leketi, damı açık eve benzetiyor
du. 

Oı dunun hava mudafaası için 
nel r başardığımız meydandadır. 
Geçen sene Türkkuşu ile gencliği
mize kanad terbiyesi vermeğe baş
ladık. Şimdi hükümetin sivil tay
vareciliği yenjden esaslı olarak 
kurma teşebbüsünde bulunduğu
nu biiiyoruz. Bunların son ikisi 
birincisini tamamlıyan ve hava or
dusuna kanad safları hazırhyan 
teşebbüslerdir. Avrupa memleket
lerinden çoğu, sivil tayyare sefer
lerinden birçoğunda hava ordusu 
hazırlığından gayrı bir şey düşün 
memektedirler. Zararla işliyen 
hatları tutmak ıçın hükü
metlerin ileri sürdükleri mantık, 
dış havalara alışkın kanadlılar 
yetiıtirmektir. 

Diğer taraftan tay}rare sece:le
rine alışıldığı vakit, nakil sürali 
ile memleket hayatı üstünde derin 
bir tesir uyandığım, ve bütün 
ötekiler gibi, bunun da bir kazanç 
vasıtası olduğunu da düşünmek 
doğru olur. Birleşik - Amerika 
cumuriyetlerinde tayyareler geçen 
sen,. 750 bin yolcu taşımışlardır: 
Bu yekun 934 yılma göre yüzde 
61 f<-Zllldır. 

Ha \'amızın müdafaa ihtiyacı ne 
kadar büyükse, geniş Türkiyenın 
sürate ihtiyacı da büyüktür. Tay
yare seferleri, Türkiye'de, hafta
ları saatlere indirecek, hatta bel
ki mevsimlerde bazı bölgeler ara
sındaki temas imkansızlığını or
tadan kaldıracaktır. Bundan baş
ka, halk uçmak fikrine ısınacak, 
tayyare, herkese basit ta!ın vası -
taları arasında görünmeğe başlı
yacnktır. 

F. R. ATAY 

T~tasiler 
' Müebbet küreğe mahkum 

oldular 
(Yazısı 3. üncü sayfada) 
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Her tarafa kar ve yllğnı.ur ya.ğıyoı· -
F ırtıııadan şelıriın izde yüz beş ev yıkıl
dı -İzmiri sel bastı - Fırtına dinıııedi. 

Anl{arada olcu11 a 
ııisheti yiizde altını., 

biri buldu 
. . . . 
= subayı ~ 

öldürüldü ~ 
Kudüs, 12 (A.A.) - Alman ha- : 

bera lma biı rosundan : Surıye duru- f 
mu. son iki gün icinde daha ziyade : 

i, vahimlcşmiştir. Burada dolaşan • 
sözlere göre, Hums. Hama'da yeni ; 

• karışıklıklar olmuştur. Dirzur'da ::::::: 
: da beş ölü vardır. Bunlardan biri, 
; fransız subayıdır. Grev yapmak is-
! temiyen bir marangoz taşa tutul -

Ankara, İzmir, lstanbul şehirlerine 
ait umumi nufuı: snynnının mufassal ne
tictlerinin tasnifine devam edilmektedir. 
Elde edilen neticeler 927 • 935 yılları 
arasında yurdun geçirdiği büyük celi 
şimin dikkate değer sonuç1nı·ını vermek
tedir. 

Ankara nufus mıntaknlnrı: 
935 sayımında Ankaranın nufusu, 

şu şekilde sayım mıntakalarına göre 
bulunmuştur:. 

Yenişehir 

Cebeci 

11424 
! muştur. Şam'da siıel idare kurul • • 
: muş ve hapisaneler dolduğu için, i 
: bir kamp kurulmuştur. fransız bü- : 

Fırtına Divanı Muhasebatın damını cta yıhtı 

Şehir (orta kısmı) 
Bağlar 

Bağlarda nufus şöylece toksim 

miştir: . . . . . 
. . 

yiık komiseri, grev bitmedikçe. su- ; 
riycliler delegasyonunu kabul et- ; 
miycccğini söylemiştir. Lübnan'da : 
Trablusşam ve Lidon limanları • 
grevcilere iltihak etmişlerdir. 

Beyrut, 12 (A.A.) - Büy;.ik ko-
. . . . . i miser, Şamda şeflerden ikisini tev 

: kif ettirmiştir. Bunlar, bir mima -
: yişçinin öliısu için yapılan cenaze 
i alayı dolayısiyle tahriklerde bulun-
; maktan suçludurlar. B eyrut'ta bazı 
: talebeler, nümayişte bulunmak is • 
: temişlerse de muvaffak olamamış -
• lnrdır. Pazarlar kapalıdır. • . . ......................................................... 

i1ıgiliz kabinesinde 
değişik i er 

Londra, 12 (A.A.) - Royte
rin haber aldığına göre, 8. Bald
vin şimdiki halde ne kabinede bir 
değişiklik yapmak ne de Sir Samu
el Hor'ün yeniden kabineye gir
mesi için yeni bir hükümet azalığı 
kurmak niyetinde değildir. Bunun
la beraber siyasi mehafil, Sir Hor
un yeniden kabineye gireceğine 
muhakkak surette kanidir. 

I 'G/tll KAUINB~li\I ' 
1'0PL4N1'1SI 

Londra, 12 (A.A.) - Kabine, bu · 
gün toplanarak eksperler tarafından si
lahlanma için tesbit edilen planı göster
miştir. Öğrenildiğine göre, program havı> 
ve deniz kuvvetlerinin arttırılması için 
gayet mühim teklifleri ihtirn edecektir. 

A 11 l w rml a : 

Ankaranın yakın yıllar içinde g;;, .• 
mediği evclki geceki fırtına dün gecl 
varısına kadar devam etmiştir. Ani ol 

Arıkarada mevsimin illl narı 

ve gece yarısına doğru saniyede 30 met

re gibi çok hızlı sayılabilecek bir sürat 

le esen züzgar kenar mahallelerde 105 
nhşap evi yıkmış , divanı muhasebatın 

H ç beşler Curatiyi al 
Her taraftan kusatıl11ııs olan Makalle 

~ _, 

de ital.ı1cınların bir yurnıa lıareketi 
yapnıaları bekleniııor 

Londra, 12 (A.A. ) - Royter a

jansı bildiriyor: Bugün Habeşistan. 

dan gelen haberlerde, Ogaden, muh
telif cepheler içinde en ziyad ismi 
geçen bir bölgedir. 

Habeş hükümeti, İtalyanların Ci
cigııya girdikleri şayialarını tckzib 
ettikten biraz sonra, Nasibu kuvvet
lerinin Gorı·ahai'nin 100 kilometre 
kadl\r şimalinde ve içilecek su mer
kezi ve muhtelif kervan yollarının 

birleştiği nokta olan Curatiyi İtalyan. 
!ardan zaptettiklerini bildirmiştir. 

Bu arada bir İtalyan kolunun Cu
ratiden 3 kilometre mesafede Karra
digitten Sassabanah istikametinde j . 

leri hareketine geçmiş olduğu haber 
verilmektedir. halyanların Cibuti'nin 
garbından hıı:la ilerleme planlarını 

tekrar ele aldıkları anlaşılıyor. Vazi. 
yetin pek yakında inkişafı beklene· 
bilir. 

Daggabur hareketlerini bizzat j. 

elare eden ve askeri danışman olarak 

da yanında Vehib Paşa bulunan Na
sibu, Curatinin geri alınmaaı planını 
büyük bir basiretle hazırlamış ve ha· 
rekcte geçmiştir. Curati, çok kuvvetli 
bir italylln mevzii haline gelrni~ti. Fa· 
kat bu yerin fundalıklar içinde olma· 
sı yüzünden habeşlcrin bu baskın ta· 
llrruzu muvaffak olmuştur. Nasibu, 
bu muharebe hakkında hiçbir tafıli 
lat vermemektedir. 

Şimal cephesinde nisbi biı· sükl'ın 
vardır. Bununla beraber İtalyan hnvıt 
kuvvetlerinin yaptıkları bombardı 
manlar ve habeşlerin makalle üzeri· 
ne tazyikleri devam etmektedir. 

Vaşington, 12 (A.A.) - Dış ba· 
kanlıktan bildirildiğine göre, Adisa. 
babadaki amerikan elçiliği, nmcrika· 
lı bir misyonerin tevkifi hakkında rn· 
por almıştır. Elçi, bu misyoneı•in bı· 

rakılmaaını habeş hülcümetinden iste 
diğini bildirmektedir. 

(Sonu 3. iincü savfada) 

11açağından biı· kısmı uçmuş, bir çok yer. 
lerde elektrik telleri kopmuştur. Çnh- Çankaya 2366 

(Sonu 6. ıncı saylaJa) (Sonu 5. İnci saylada) 

"lJlıı~ ';•un Dil Yazıları 
..... -

''~{adın,, Anl~ımlı Kelimeler 
111. 

« l)anıe » 
doınııa, 

1'.:eliın<"'siy ı~ huııuu «doıniııa, 
doı na. d nena >) şeliillPriııiıı 

< loji, 1110 ·fol ji~ f n ~ti 'e . ·en anti 
bak:nnuıdan analizleri 

DAME 

Dünkü yazımızda "lcmme'' ke
limesinin bugünkü şeklinde ''ka
dın" ve benzerlerinde görülen 
"n,, elemanı yok gibi göründüğii 
halde, latince aslında ''femina,, 
şeklinde gene bu ''n" konso
nunun ortaya çıktığını göstermiş 
ve ''/emme" k"limesiyle bunun 
türlü şekillerini analiz etmiştik. 

Kadınlara karşı Avrupaca say
gı tabiri olarak kullanılan ''damc'' 
kelimesi de bugünkü şeklinde 
''n" sizdir. Bunun da aslında bir 
"n'' bulunup bulunmadığını anla
mak için gene f ransız etimoloji 
lugatine baş vuralım [ 1 J : 

''Dame. - Orta çağlarda yal-" 
"nız ası/zadelerin zevcelcı·inc'' 
''verilen unvan idi, ki buna karşı" 
"bfr Burjuvanın zevcesine de 17'' 
"inci asra kadar "demoiselle" ün-'' 
''vanı verilirdi. "Dame" kelime-" 
''sinin yeni kullanılışı 16 ıncı a-'' 
"sırdan başlar. Latince aslı "do-" 
"miııa'' dır. Orta çağlardaki an-'' 
"lamı, "dominus" kelimesi ile'' 
"muvazi olarak, feodal bir ori-'' 
''jindcnden gelmektedir. Bu "do-" 
"minus" kelimesi, galo - romen" 
"topraklarında Merovinjiyen ve" 
''Karolinjiyen devirlerinde ''e-" 
"fendi, bir malikanenin sahibi,." 
"anlamlarına gelirdi ki eski f'ran-'' 
''sızca ·•dan ( s) ", "dam" ve eski'' 
"provansal dilinde "don" kelime-" 
''leri bundan gelir. Kelimenin 1-" 
·•ı 1 ''d " ı· I ,. a yancası onna , spanyo -
"cası "duena" ve eski provansal-'' 
' ' cc:ur "'domna" dır.'' 

Görülüyor ki ''dame" sözünün 
latince aslı olan ·•Jomina'' sözün· 
de ve provansal dilindeki "dom 
na" şeklinde "n" elemanı da mev 
cuttur. halynnca ve lspnayolca o 
lan ''donna" ve "duena'' şekille
rinde ise ''n'' elemanı hakim vazi. 
yete geçmektedir. 

r Jl Dcitiomıaire ctymologique 
rJc la lan~ııc francaise, par Oscar 
R/odı. c. l .; s. 198 

Şimdi, önce "dame'' kelime i
nin bugünkü şeklini, sonra da la
lin, provans, İtalyan ve İspanyol 
lehçelerindeki şekillerini analiz 
edelim: 

''Dame" sözünün etimolojik 
şekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) 
(ag ad am + eğ) 

(1) Ağ: Ana köktür. ''Kuvvet, 
kudret, büyiiklük, yükseklik, efen· 
dilik" anlamlarmadır. 

(2) Ad: Sahlpiik anlamiyle a· 
na kökü ve onun mefhumunu ken
dinde temsil eden elemandır. 

Bu iki unsur birleşerek husule 
gelen "ağ ad'' ve - ana kök kendin
den sonraki elemanla kaynaşarak -
''ad", bundan önceki kelimelerin 
analizinde de (2) geçtiği üzere, 

(Sonu 2. İnci sayfada) 

[2) "Kadın,, anlamlı kelimele
rin dünkü ve evvelki günkü "U· 
lus" ta çıkan analizlerine bakınız. 
'llll.111111.llllllllll~ 

Güstav Flober 
Gı•t,:eıı "·"'',. ı•cl.ı•biyat fı/nuinin nı 
bii~·;;J,· ~iilıretlerimlen t'l' f nmF>ı:; 

romunuıııı telmiği11i lmrmı

lard<trı lliri:;i i<li. 

Madam Bc)V<ıri 
1:11 biiyiil; nmımıcuwı IJiitiiu 

d ii 11y11~·" ii n .-cahm~. iH 111 t'Z (•:wı·
lı•rin d,.,ı lıirisi. tliirıy" l;iitii rılm
rıt•lı•,.irult• t•n Yiil.·~u·I,· n•ı·i <ılmıs 

ı /,;,. romımırlu·: . . 

Ulus, l>u, (f ;; ~,,, 

uo . ~, ,ı .. , pek • 
eserı 

lef ri 
• 
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lstmıbul mela11bıı 

GENE EIOIEK MESELESİ 
-1-

Eğer lstanbul belediyesinde ek
mek işleriyle uğraşan te§kilatın (1) 

İstanbul şehri ekonomik istatistikler 
bülteninin 14 Üncü sayısında neşret
tiği uzun yazıyı, niçin, neyi ispat için 
ve kime cevab olarak yazdığını an
Jıyabilseydim, ve eğer bu itin müna
kaşasına vaktiyle "Ulus" ta ben de 
karışmış olmasaydım; bu yazıyı bel
ki de yazmazdım. 

Tavzih mi, tekzib mi, polemik mi?. 
Bültenden aldığım şu satırları o

kuyunuz: 
"Ekmek mevzuu iktısadi faaliyeti 

daha ziyade toprağa dayanan bütün 
memleketlerde bir taraftan çiftçiyi bir 
taraftan da müstheliki alakadar ettiğin
den ... " 

"Buğday fiatında sürekli bir dü 
şüklük köylünün alım kabiliyetini azal
tacağı gibi, şehirlinin istihlak takatine 
uymıyan bir yükseklik de şehir müs
tehlikini sıkabilir ... " 

"İki taraf için hayırlı bir muvaze
ne tesisi, hususi ellerin bu sahada hak 
sız ve yersiz kazançlarına meydan ve
rilmemesi, istihsalden istihlake giden 
yolun mümkün olduğu kadar kısaltıl

ması ... " 
"Belediye ekmeğe azami fiat koy

mak suretiyle fiat takarrürünü serbest 
piyasaya bırakmadığı gibi, ekmeğin 

besleyici hassaları itibariyle muayyen 
kalitede bulunması hususunun teminini 
de gene üzerine almıştır .... " 

Ve şu tezadları tetkik ediniz! 

"Belediye ekmek fiatını tayin eder
ken iptidai madde olarak un bedelini 
alır ... Filhakika bazıları tarafından bu 
hesabta buğdayın aslı madde olarak e
le alınması ileri sürülmüş ise de her iki 
maddenin ayrı ayn birer piyasaya ta
bi oldukları ve hesaba esas tutulacak 
unsurlar arasında un olarak mamul 

madde mevcutken iptidai maddeye, ya
ni buğdaya gidilmesi muvafrk olmıya
cağı ... " 

"Geç.en aylar içinde bugday ve un 

fiatlarmda kendini gösteren yükseliş 

dolayısiyle ekmek fiatları da artmağa 
başladı ... Bu yükseliş üzerine Ziraat 
Bankası Tarım Bakanlığından aldığı 

emre uayrak serbest piyasada muhafa
za ettiği vaziyeti değiştirdi... Piyasaya 
iki kuruş noksaniyle ve geniş bir mik
yas üzerinden buğday arzetmeğe baş
ladı ... Buğday fiatmın düşmesi tabia
tiyle un fiatına da dokundu." 

"Ekmek fiatmı serbest rekabete bı
rakmıyan belediyemiz un fiatmdaki dü

şüklükten istifade ederek ekmeğin ki
losunu 14 kuruştan 12,25 ye indirmeğe 
muvaffak oldu ... " 

"Ziraat Bankasının yukarda işaret 

ettiğimiz müdahalesi birincikanun ayı

nın ikinci gününden itibaren tesirini 
göstermeğe başladı .. " 

Bir de şu )><'lemik'e bakınız: 

"Ekmek fiatındaki değişiklikler ef
karıumumiyede bu mevzu etrafında da

ima ileri sürülen, daima cevabları ve
rilen bazı suallerin tekrar canlanması
ııa sebeb oldu. Diğer taraftan bazı ga
zeteler "hiç şüphesiz hakiki vaziyeti 
bilmediklerinden" belediyenin ekmek 
işleriyle uğraşan teşkilatına karşı ten
kidlerini esirgemediler." 

"Ekmek fiatını tayin ederken ipti
dai madde olarak unu almaktayız. Buğ

dayı alamayız. Çünkü gerek buğdayın, 
gerek unun kendisine mahsus ayrı ayrı 
piyasası vardır. Buğday esasına gidil
diği zaman un üzerine behemehal aza
mi fiat "narh" koymak icab eder.,, 

"Bir kitabın tabı masrafını hesab 
ederken kağıdın istihsal unsurlarını 

nazarı dikkate alamayız. Fakat doğru
dan doğruya piyasadaki kağıd Hatları
nı tahkik eder ve bunu hesabımıza e
sas tutarız .... " 

Ne anladınız? 

Niçin lstanbul'da ağustosta kilosu 
10ı5, birincitetrin başında 11,5, so

nunda 12,5 kuruş olan ekmek, ikin. 
citetrinde 13,5 a 14,5 a çıkmıt?. 

Niçin fırınlar ekmek çıkarmamış
lar, niçin halk elonekıi2 kalmıı? •. 

lstanbul belediyesinin, türk köylü-

[1] Bu uzıın ismi bu teşkilat kendi 
kendine vermiştir. Ben de olduğu gibi 
1 · •"rırıım. 

sünün aatınalma kabiliyetinden, 1.
tanbul şehirlisinin ödeme imkanları
na kadar genişlettiği bir buğday, 

Ekmek İ§İnde haksız ve yersiz ka
zançlara meydan vermemek için is
tihsalden, istihlake giden yolu müm
kün olduğu kadar kısaltmak gibi par. 
lak bir fiat nazariyesi olabilir, hatta 
belediye, 

Ekmek fiatını, kitab ve tab'ı ma
liyetleriyle telif eden dahiyane bir 
formül de bulmuş olabilir. Eğer be
lediyelerden beklenen şeyler; şehir 

hizmetlerinin aksamadan ve şehirli
nin normal yaşayıımı bozmadan gö
rülmesi değil de; tatbik kabiliyeti 
olmıyan, diri ölü ekonomik naza
riyelerin mesuliyetsizce münakaşası 

olsaydı; kim bilir belki, İstanbul be
lediyesinde ekmek işleriyle uğraşan 

teıkilatın karşısına geçip, kendisinde 
biribirini tutmıyan, biri ötekini çürü
ten delillerinin İzahını istemek fay
dalı olurdu. 

Belediye ekmek fiatını tayin eder
ken iptidai madde olarak un bedeli
ni alırmış da buğdayı almazmıt ! 

Çünkü, unun da buğdayın da ayrı 
ayrı piyasaları varmış! .. 

Çünkü, kitab tabında kağıdın ma· 
liyeti aranmazmış! ... 

O halde belediye, ekmek fiatının 
normali için Ziraat Bankasının piya. 
saya müdahalesini ve bu müdahale
den sonraki piyasa vaziyetini nasıl 

izah ediyor?. 
Şaka bile telakki edilse gene iddi

anın gülünç taraflarını kapamak ka
bil olmıyor. 

Sonra niçin? Ama niçin mutlaka 
gazetecileri alabildiğine itham etmeli'! 
Niçin iki aylık sürekli neşriyatı "hiç 
süphesiz hakiki vaziyeti bilmedikle
rinden" gibi ağır ve şümulü çok ge
niş ·bir hükümle kıymetııizlendirme

ğe çalışmalı? 

Niçin belediyenin; belediyenin ek
mek işleriyle uğraşan tetkilatınm; 

"Un buğdaydan çıkma bir maddt 

olduğuna göre hiç şüphesiz buğday pi
yasasını takib eder. Fakat bu takib key
fiyeti günü gününe olmaz tesirini bir
az bataetle gösterir. Buğdayda devam
lı çıkış ve yahut iniş olduğu zaman un 
fiatmda da bir çıkış ve iniş görülür. 
Bu gibi hadiselerde muhakemelerimiz 
ekseriya bir taraflı oluyr ve buğdayda 
bir tenezzül olduğu gün derhal unda 

da aynı tenezzülü istiyoruz. Halbuki 
bir de hadisen:n aksi şekilde tecellisi 
vardır ... " 

Demesi doğ·u, alimane, hakiki va. 
ziyeti bilen bir· anlatışdır da; bir ga· 
zetecinin; 

"İstanbulda ucuz fiatla alınmıf, 
~ehrin üç aylık ihtiyacına yeter bir 
buğday stoku olmasına rağmen fiat
ların gittikçe artması ve bu artma 
karşısında belediyenin çaresizliği, 

tedbirlerin fen"lığından ve eksikliğin
dendir. Büyük şehirlerde zaman za
man halkın e\(meksiz ve aç kalma 
tehlikesini biı dah"' tekrar etmemek 
üzere ortadan kaldırmak için ekmek 
ışini mutlaka helediyeleştirmek bu
nun için de iae mutlaka buğdaydan 
ba§lamak li.:zrmdır.,, 

Demesi yanlış, cahilane, hakiki va
ziyeti bilmiyen bir anlatııtır? .. 

Geçenlerde baıka bir yazıda da 
ba§ıma gelmi§ti. Bir kitabta bir ra
kam yanlııı bir de usulsüzlük bul
muttum. 

Gazeteye - belki düzeltilmesine 
yardımı olur diye - bunu yazdım. 

Haydi bir tekzib! 
- Yanlış varid değildir! 
- O halde? 
- Mevzuubahs rakam matbaada 

değiımittir ! . 

Ne diyebilirdim? Şatırdım kaldım. 
Bir yanhıın büroda veya matbaada 
yapılmı§ olması onun yanlış olmak 
mahiyetini değittirir mi? 

Fakat nihayet bu usul ve rakam 
ıtinin bana anlabldığı zaman benim 
İnandıitm, batkalarına anlatılsa on
ların da hak verecekleri bir ıürü ma. 
zeretleı'İ vardı. lstanbulda ekmek iş
leriylt\ uğraıan teşkilatın şehrin üç 
nylık v-- ucuza malolmuı buğday isto
kuna rağmen, lstanbulda ekmek işini 
bir türlü yoluna koyamayışının, teh-

ULUS 

• 
iÇ HABERLER 

Şehir meclisi dün toplandı 

Otobiislere 
ii creti 

asılacak 

tesbit 
ilanların 

edildi 
Dün, belediye meclisi, reis vekili 

B. Fevzi Kütükçüoğlunun baıkanlı

ğında saat 17 de toplandı. Katip, B. 
Mecdi Sayman idi. 

Önce, geçen celsenin zaptı okun. 
du ve kabul edildikten sonra otobüs
lere ve otobüs duraklarına konula
cak ilan ve reklamlardan alınacak üc
ret hakkında kanunlar ve tarife en
cümeninin hazırladığı iki mazbata 
görüşüldü. Encümen, belediye encü
meninin hazırladığı tarifeleri, değiş

tirmeksizin ve bir şey katmakıuzın 

meclisin tasdikine sunuyordu. Meclis 
de her iki tarifeyi olduğu gibi kabul 
etti. 

belediye zabitnsı talimatnamesi için, 
bu encümenden gelen tezkere okun· 
du. Encümen, işin ehemiyeti dolayı
siyle kanunlar ve tarife encümenine 
mütehassıs birkaç arkadaşın daha i
li.vesi suretile bir muhtelit encümen 
teşkilini teklif ediyordu. Umumi he
yet bu teklifi kabul etti. 

En son, belediye reisliğinin bir 
tezkeresi okundu: Reislik, Ziraat ens
titüleri civarında bulunan ve beledi. 
yeye aid olan, Baba harmanı adında
ki arazinin, fidanlık yapılmak üzere, 
20 yıl müddetle Ziraat bakanlığı em
rine verilmesine lüzum gösteriyordu. 
Esbabı mucibe olarak, şehrin bahçe 
ve park ihtiyacı düşünülerek imar 
planında bir fidanlık gösterilmediğin· 
den ve halen mevcud fidanlığın ehe· 
miyetli bir kısmı da planda inşaat sa. 
hası olarak tesbit edilmiş bulundl' 
ğundan böyle bir fidanlığın kurulma-

Türk - Yunan takas 
bonoları 

10 Sonteşrin 1934 tarihli türk 
- yunan takas anlaşmasının hükı.iın· 
lerine göre çıkarılmış olup 1.10.935 
tarihinde tedavülde bulunan bono· 
ların 31 - 3 - 936 tarihine kadar kul· 
]anılacağı ve bu tarihten sonra hÜ· 
kümleri kalmıyacagı ve gene mez· 
kGr anlaşmanın meriyeti zarfında 

başlamış h~susi takas muamelde
rınin 31 - 3 - 936 tarihine kadar tas· 
fiye edilecegi, 26 - 9 - 936 tarihli 
mer'i türk - yunan klirıng anlaş -
masmın 10 uncu maddesiyle tcsbit 
edilmiş olduğundan bu mühlet hiç 
bir suretle uzatılmıyacaktır. · 

sı zaruri ve muvafık görülmekte ol• 
duğu ve Baba hnrmnnı adıyla anı• 

lan araziden bir kısmı da planda ye
şil saha olarak gösterildiğinden b1J 
yeşil sahanın fidanlık olarak ayrıl• 
ması şehrin ağaçlanması bakımındall 

faydalı görüldüğü yazılmaktn idi. 

Tezkere kanunlar encümenine göıı• 
derildi ve cun10rle'>İ saat 12 de topla• 
nılmak üzere celseye son verildi. 

Yeni tarifeye göre, otobüslere a· 
sılacak levhalar, otobüs idaresinin ve· 
receği şekil ve vasıflarda olacak ve 
sahipleri tarafından yaptırılacaktır. 

Ücretleri belediyeye peşin olarak ve. 
rilecektir. Her bir arabanın boydan 
boya her iki tarafına asılacak ilan ve 
reklamlardan: yıllık, 150; altı aylık, 
100; arabaların arka tarafına asıla

cak ili.n ve reklamlardan: yıllık, 50; 
altı aylık, 30 lira ücret alınacaktır. 

"Ulııs ,, un Dil Yazıları 

Duraklardaki aütunlarm caddeye 
bakan kısmı otobüs idaresine diğer 

tarafları r.?kliun ve ili.n astırmak isti· 
yenlere ayrılacaktır. Bunun için bir 
aydan baılayarak 3, 6 aylık ve bir 
yıllık Ücretler tesbit edilmiştir. Her 
mmtaka için de bu ücretler değiımek· 
tedir. Kalabalık yerlerde ve işlek cad· 
delerde reklam ve ilin ücretleri daha 

fazladır. Bunları sırası ile yazıyoruz: 
Ulus meydanı ve civarı 1 aylık 3, 

3 aylık 8, 6 aylık 16, 12 aylık 24 li
radır. 

istasyon, bakanlıklar, emniyet abi
desi, Samanpazarı, Sergi evi: 1 aylık 
2.5, 3 aylık 7, 6 aylık 12, 12 aylık 20 
liradır. 

Yeniıehir, Kavaklıdere, Hamamö
nü: 1 aylık 2, 3 aylık 5, 6 aylık 8, 12 
aylık 12 liradır. 

Çankaya, Keçiören, Dikmen, Etlik: 
1 aylık 1, 3 aylık 2.5, 6 aylık 4, 12 ay
lık 6 liradır. 

Tarifelerin kabulünden sonra, 
bundan önce +'\dil teklifi üzerinde 
tetkikler yapılmak üzere tarife ve 
kanunlar encümenine havale edilen, 

rin günlerce ekmeksiz kalmasına hal
kln bu yüzden binbir türlü dediko
duları dinlemesine ve konuşmasına 

mani olamayışının; tedbirlerinin ye
tersizliğinden, sakatlığından başka 

ne mazeretleri vardır? 

Hayır! eğer lstanbul belediyesi
nin ekmek itleriyle uğraşan teşkila. 
tı hakikaten it değilde, münakaşa 

yapmak ve fena iyi yaptığı §eylerin 
doğruluğuna, zaruriliğine, efkanu
mumiyeyi, bilhassa gazetecileri inan· 

dırmak istiyorsa, bunun bir tek ve en 
doğru çaresi, masrafını şehir büdce

sinin ödediği resmi bir bültende res
mi tebliğ kılığında polemik yapmak 

değildir. imzalı neşriyat bilhassa böy
le ilmi münakaşalarda müspet neti-

celer için en sağlam garantilerdir. 
Aksi takdirde reami daire yalnız tek
zib veya tavzih neşreder. Polemik 
yapmaz. 

• * • 
lstanbulun ekmek iti hakkında İs

tanbul tecrübeıinden istifade ederek 
"Ulua" ta İstanbul mektubu olarak 

çıkan yazıları, lıtanbulda, ekmek va
ziyetinin derhal değiteceğini ümid 
ederek değil, lıtanbuldan başka §e• 

birlerde ekmek meseleıini halle ça
lıtan belediyelere bir usul yardımı 

yapmış olmak için neşretmittik. Bun· 
dan sonra aynı §eyi; İstanbul beledi. 
yesinde ekmek itleriyle uğraıan te§
kilatın, birkaç parçasını bu mektuba 
aldığım yazısından istifade ederek 
daha emniyetle yapabileceğiz. 

Neşet Halil ATAY 

(Başı J. inci sayfada) 

"kuvvet ve kudret sahibi, büyük, 
yüksek, efendi, hakim" anlamla
riyle "erkek" demek olur. 

( 3) Am: Ayrıca bir süje veya 
obje gösteren elemandır. Doğru
dan doğruya erkeği temsil ve ifa
de eden ''ad" elemanının yanın
da, onunla birlik olarak bulunan, 
onu tamamlıyan bu süje "kadın" 
manasına delalet eder. 

( 4) Eğ: Kelimeyi tamamlıyan, 
manasını tayin ve ifade eden, onu 
isimlendiren süffikstir. 

(Ağ + ad + am + eğ = Ağa· 
dameğ) sözünde, ana kök kendi-
sinden sonra gelen elemanla kay
na§tıktan sonra, baştaki vokal ile 
sondaki okunmaz (ğ) düşmüş, ke
lime son morfolojik ve fonetik 
şeklini almıştır: DAME 

DAME: kuvvet ve kudretin sa
hibi, hakim, efendi olan bir süje· 
nin yanında bulunan, onunla bir 
ve bitişik olan ikinci bir süje 
dernekti:-. 

DOMINA 

Kelimenin latince aslı denilen 
(Domina) sözünü de analiz ede
lim: Etimolojik şekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(oğ + od + om+ in+ ağ) 

( 1) Oğ: "Kuvvet, kudret, efen
dilik, büyüklük" anlamlarına ana 
köktür. 

(2) Od: Sahiplik anlamiyle a
na kökü ve mefhumunu temsil e
den elemandır. 
(Oğ + od= oğod =od) kuv

vet ve kudret sahibi, efendi ve ha
kim olan "erkek" anlamına
dır [3] 

(3) Om: Ayrıca bu "erkek'' ıü
jeni nyakınında bulunan bir sü
jeyi gösterir; o süjenin birincinin 
bitişiğinde olduğu da burada: 

( 4) in: ekiyle açıkça gösteril
mektedir • 

(5) Ağ: Kelimeyi tamamlıyan, 
tayin ve ifade eden, isimlendiren 
son ektir. 

Şu halde "Domina" sözü de 
tıpkı ( dame) gibi • erkeğin yakı
nında bulunan süje anlamına ge-

[3] Ana kökün okunmaz ( ğ) si, 
aym kategoriden olan okunur ( g) 
ye çevrilirse, bu kelime ( got) olur 
ki Cermen ve Anglo - Sakson leh
çelerinde (Allah) demektir. Bu da 
büyük kudret ve kuvvetin, sahip
liğin, hakimliğin mümessili de
mekten başka bir ~ey olamaz. 

lir ki (kadın) ın manası da bun· 
dan başka bir şey değildir. 

Not: 1. - Porvansal lehçesin· 
( domna) şekli de latince ( domi· 
na) nın aynıdır. Etimolojik şe• 
killerini altalta yazalım ki ayni· 
yet açıkça görünsün: 

Donıina: 

Donına: 

(1) (2) (J) (4) (5) 
oğ-rod+om ı-in ağ 

oğ+od t om on ağ 

DONNA 

Kelimenin İtalyancası denilen 
''donna" kelimseinin etimolojik 
şekli - birbiri ardınca gelen iki 
''n" den birinin "ğ'' den deği~me 
olduğu göz önünde tutularak • 
şöyledir: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(oğ +od+ oğ +in= ağ) 
(1) Oğ: Ana köktür. "Kuvvet, 

kudret, efendilik" • anlamlarına· 
drr. 

(2) Od: Ana kökü ve anlamı· 
nı temsil eden "sahip'' manasına 

prensipal bir elemandır. 
(3) Oğ: Yukarıki iki kök ile 

anlatılan "sahih, efendi" vasıfla· 
rını haiz suJenin, yani erkeğin 
yanında bulunan başka bir süjeye 
delalet eder. Bu süjenin, yukarı· 
daki sahip ve hakimin pek yakı· 
nında olduğunu gösteren de: 

(4) On: ekidir. 
(5) Ağ: Kelimeyi tamamlıyan 

ve isimlendiren son ektir. 
Kelimede ana kök, kendisini 

takib eden elemanla kaynaşmıf, 
baştaki vokal ile sondaki okun• 
maz (ğ) düşmüş, (3) ve (4) nu· 
maralı elemanlar da birbiriyle 
kaynaşarak (3) numaradaki (ğ) 
kendisinden sonraki ''n'' konsonu· 
na çevrilmiş, böylece kelime son 
morfolojik ve fonetik şeklini al
mıştır. DONNA. 

Görülüyor ki (Donna) kelimesi 
de, gerek kurulut ve gerek anlan'I 
itibariyle "dame'' ve "domina'' 
sözlerniden başka değildir. 

Not: 2. - İspanyolca denilen 
( duena) sözü de ( donna) nın ay· 
mdır. Etimolojik §ekillerinin alt· 
alta gösterilmesi bunu ispata ki· 
fidir: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Donna: oğ t-od+oğ-on ağ 
Duena: oğ ~od + uğ en ag 

Buradaki elemanların fone~ik 
ve semantik bakımından bir ol
dukları bir bakı~ta görülüyor [ 4] • 

I. N. DiLMEN 

[4] "Hanrm, bayan, mer'e .. k li
melerinin analizlerini de yarl11 
yazacağız 
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a e ler Curatiyi a dılar iŞ HABERLE 
Her taraftan kuşatılnıış olan Makalle 

de it!llyanların bir yarnıa hareketi 
yapınaları bekleniııor 

U taşiler müebbed 
küreğe mahk:ônı 

oldular 

Fransız - Sovyet andlaşması etrafında 

İngiliz ve leh aazeteleri andlaşma 
lıakkıııda neler düşüııüyoı-lar? ( Ba!iı 1. inci sayfada) . .. 

Rapor. gure, habet hükümetı, bu-
tün mi yoncrleri belli batlı noktalar
da toplamak için 27.1.1936 da yap· 
tığı tevkifler meyanında amerikalı 
mısyon,.ı·i de tevl.if etmiştir. 

fluuc~ er ıJu/.<.llC) ı l;u:;:ut11u~luı·. 
Auıaababa. 12 (A.A.) - Royter: 

Şimal cephcsınde bulunan bir yaban
cının yazdığına göre, Makalle, habcf. 
ler tarafından tamamile kuşatılmı§ 

bir vaziyettedir. f'.lakalle garnizonu· 
nun iaocsıni tayyar ler temin etmek
tedir. Habctler, bu garnizonun pek 
yakında, bu çcnberdcn kurtularak İ
talyan ordusuna ilti nk için bir yıu • 
ma hareketinde bu\unmalarını bek'e• 
mektecli .. 

HulJt•ş vcliul1<lı JJ,·.-.sie ye 
gidemetli 

Adisababa, 12 (A.A.) - Habc§ 
veliahdı, Deasiedeki umumi karargii
ha gitmek üzere tayyare ile hare 

tmitse de havanın fenalığı yüzün
den geri dönmeğe mecbur o1muttur 

llube-.:lcr itui)·un lwrakollurnuı 

lıiicıım ettiler 
Adisababa, 12 (A.A.) - Ge

neral Na 'bu ordusuna mensup 
bazı kıtalarm Garlogubi-kt rale 
yolu ile Fafan ırmağı arasındaki 
İtalyan karakollarına hücum et
tikleri bildirilmektedir. İtalyanlar 
burada blokhavzlar ve yer · altı 
sığınakları yapmışlardı. Habeş kı
talarmın bu blokhavzlardan iki i
ni ele geçirdikleri bildiriliyor. 

imparator Harar'daki bağla
rındaki yemişlerin orduya ve hele 
yaralılara gönderilmesini emret
miştir. 

ltal)tllııltırm bir tekzibi 
Roma, 12 (A.A.) - İtalyan 

resmi makamları, Makalledeki İ· 
talyan askerlerinin sarılmış oldu
ğuna ve yahut tehlikede bulundu
ğuna dair çıkan ayiaları kati su
rette yalanlamaktadır. 

ltalymı harb tebliği 
Roma, 12 (A.A.) -121 numa. 

ralı resmi tebliü: 
İki cephede kayda değer bir 

sadise olmamıştır. Şet arazisi şef
lerinden, Ras Guksa'nın Kuzani 
ve 'n sa Sebhat'ın kaymbiraderi 
Gebremehin, 200 adamı ile birlik
te ileri karakollarımıza gelerek 
bnşeğmi tir. 

20,000 den fazla ölü! 
Adiınbaba, 12 (A.A.) - Habe§ hü

kumeti neşrettiği bir resmi tebliğde, İ· 
talyanlann 10 şubat tarihli tebliği hak
kında diyor ki: 

"l tnlyanlnr tarafndan kabul edilen 
anavatan orduımndan 844 ölülük zayiat, 
italyan milletini iğ -al demektir. Zira 

Tefrika: No. 12 

Tembıen'de 20 ita 30 ıonkanunda ya,ı• 

lan harblarda habeş orduıu kumandan· 
lığı 15 bin İtalyan ve 5123 yerli İtalyan 
a5keri için defin kolları teşkil eylemek 
mecburiyetinde knlmıttrr. Bundan başka 
ayni muharebeler eınaarnda 333 eritrelı 
asker de habc,, ordusuna iltihak etmiş· 
tir." 

lfritrcli asl•n·lcr K(.•n ·a'ya 

sığınıyorlar 

l.ondra, 12 (A.A.) - Sömürge bn 
kanı B. Tomas'ın avam kamarasında 

yaptığı bir beyanata göre, 15 ila 22 aon 
kanunda takriben 380 İtalyan yerli as. 

keri Kenya'ya iltica etmiş ve orada sı 

lahtan tecrid olunarnk kampa konulnı . 
lardır. 

llir kızı il rı( lwstcmesi dıılw mı 
lmmbalrmnu ? 

Londra, 12 (A.A.) - İtalyan 
tayyarelerinin Ualdia yakınındaki 
İngiliz kızılhaç hastahanesi civa
rına bomba attıkları hakkındaki 
haberleri teyid eden haber alınma· 
mışhr. 

Ekaanprovans, 1 ~ (A.A.) - Saat 
14.30 celsesinde, Kralj'm müdafaa 
vekili Kabasol müdafaasını yapmıt· 
trr. 

Avukat, .ııuçluların seyahatlerinin 
gaye ini bilmediklerini ileri sürmüt 
ve jüri azasından hakiki suçlulan ve 
bilhaua ecnebi memleketlere aığın

mıt olan Paveliç ile Kvatemiki unut. 
mam larını :stirham etmiştir. 

Eksanprovans, !2 (A.A.) - Usta· 
şilerin muhakemesi sonunda jüri he· 
yeti sorulan suallere müshet olarak 
cevab vermi , fakat aynı -zamanda 
hafifletici sebeb göstermittir. Bunun 
üzerine mnhk mc üç Ustaşiyi mu<ıb· 
bet ldtrc -,e mahkum etmiştir. 

Londra, 12 (A.A.) - Deyli 
telgraf gazetesi, Fransız - Sovyet 
karşılıklı yardım paktı hakkında 
diyor ki: 

"Laval, bu pakta karşı ha)'Tet 
edilecek bir nefret göstermiı ve 
tasdikini geçiktirmek için her fır
sattan istifade etmiştir. La•al, Al
manya ile bir uyuşma elde edile
bileceği umudundan hiçbir Ta.kit 
va?; geçmemiştir. Laval'in en ha
raretli taraftarları, sağ cenahtadır. 
Bu cenahta Fransa'da komüniıt 
tahriklerinde bulunmaktan TU• 

geçmiyen ve harbdan evvelki borç
ları iyi bir şekilde halletmek iıte
miyen bir devletle anlaşma yapıl
ması şiddetle takbih olunamkta· 

tU f J'f IJl,f K IJ/.~ J: 4K 11\I dır. Fransızların bu andlaımay&· 
iT fi, l' 4 DA hiç olmazsa, Lehistan'ın da gire

ceği umudları da gercekl~memit-
Rom , 12 ( .A.) - Burada bulun tir ve öyle anlaşılıyor ki, bu and-

maktn olan Arnavutluk dış işleri baka laşma yalnız f ransa ile sovyetlere 
nı, B. Musotini ile B. Suviç'i ziyaret et- miinhasır kalacaktır. 
miştir Barada ba ziyaretlere hususi bit ittifak andlaşması adı •eril&-
siyasi chcmivet atfedilmemektedir bileo•k olnn bu paktın, Fransa.da ..... .._ .............................. _. ............... -----""!11--................................ _____ .,. 

Ce o lovak Ba Hodza .. 
B·r • rans z gazete. ıue o ·ta 

teşl i]atlaııın ası 
n cın] t~kf•t1cri emniyetinin Avrı pa 

Paris, 12 (A.A.) - Çekoslovakya 
ba§bak nı B. Hodza, le Jurnal gaze-
c&inin yazıcrlnrından Sen-Brise ver
diği beyanatta, orta Avrupa memle
ketleri için emniyetin tqkilatlanınnsı 
imkanını anlatmıştır. 

B. Hodza demiştir ki: 
"- Alman dinamizm sının uyanı· 

~mdan sonra, buzu· ve nizamın bek
çileri için a k dinlenmek yoktur. 
Bununl beraber, pek yakın bir teh
like mevcud olduguııu aanmıyorun .,, 

B. Hodza, bu neticeyi, Almany • 
nın birçok defa.lor tekrar edilen banş 
nı zuıundnn değil, zemini Özenle ha· 
zırlamak İ&tiyen alman skerlerin "n 
kiya tinden çıkarmakt dır. 

B. Hodz ya gör.:, diplomasi ile 
kuvvetin ustalıklı bir surette iş bir 
ği yapması mcvzuubah tir. 

Tchlıkenin önüne Orta Avrupanın 
teşkil~ tlandırılmn&ına dev.-m sureti-
le geçilmelidir. . 

B. Hodza, her şeyden önce ekono. 
mik ve &ıya&al ittifaklar yapılmasını 
düşünmektedir. Bur.a Avusturya ile 
başl nmı§trr. Muvaffak olmak için, 
hele orta Avrupnda tam bir değişik· 
lik yapmak lazımdır. B. Hodza, Yu
goslavya ile Romanyanın, bu yolda 
Çckoslovakyanm pe§inden gelecekle· 
rini ummaktadır. Zorlukların bir kıs· 

. ,.. 
ın1ian arını 

mı, şimdiden yenilmiş bulunuyor. He 
şeyden Önce Avusturyaya Habsb'1rg 
larm geri getirilmesi suretilc elde c 
d miyec ~ı menfaat inancalan veı · 
melidir. Yugoslavya henüz nz çok giı 
vcnsizlik göstermektedir. Çü kü vak
tile Avustury daki Hırvat iftirakçı
lnrma ilticn h kkı vcrmi ir. Bununl 
• rabcr, bu iftirakçılardan biri, son 

ekoslovakya ba~bahanı B. Hoclzc. 

a n 1 a t ı )' o ı· 
zamnnlarda Avusturya toprakların· 
dan çıkarılmı§hr. 

B. Hodza, bundan onra, küçük 
anlaşma ile Avusturya arasında eku.. 
nomik ve aıyasal anlaşma mümt • 
olduğunu ve Macaristanın daha ton· 
r bu anlaımaya garebileceğinit bu 
anlaomanm hiçbir devlet ve İtalya •· 
leyhinc olmıyacağını söylemiıtir. B. 
Hodza son olarak demi§tir ki: 

"- Bu gayenin gerçekle§lllletİne, 
çağdaşlarımızdan çoğunun tahayyül 
ettiklerinden dahn yakın bulunuyo-
ruz.,, 

il. llodza şerefi11e ziyafet 
Paris, 12 (A.A.) - B. Ozüıki, çc 

koılovak elçiliğinde b:ı.şb:ı.knn Hodza' • 
nrn §erefinc bir ziyafet vem1İş, :z.iyaf t 

le frnnsız deniz baknnr Pietri, finan• L. 
kanı Bonne, Romanya dış hnkanı Titü 
lesko vo Yugoslavya elçisi Buriç bulun 
muştur. 

1AIUJ Al.. 1'UKA!}EVSKl~ll\ 

Zil ARE1'1.l~Rl 
Pnriı, 12 (A.A.) - Sovyct Ruıyn 

büyük kurmayı ikinci baıkanr IDU'C!al 
Tukaşevski dün tayyare ve havacılıja 
aid daireleri gezmiştir. Mareşal, franıa
da hafta sonuna kadar kalmağa karar 

ı ve-mış bulunmaktadır. 

hararetli bir kabul bulmamakla 
beraber tasdik edileceğine şüphe 
yoktur. 

Berlinde bu andlaşmanın Al
manyaya karşı olduğu iddia edili
yor. Hakikatte, bu andlaşma yal
nız melhuz bir mütecavize karşı
dır. Ve bunu imzalıyanlarda hero
hanği bir tecavüz takdirinde bir
birlerine yardıma mecbur tutmak
tadır. Binaenaleyh bu andlaşmıı,. 
Lokamo'ya mütemmim bir ahd de
ğildir. Ve milletler cemiyeti aza
sından hiç birini, milletler cemİ)'&
ti paktının 16'ıncı maddesindeki 
teahhüdlerden azade kılmamakta
dır. Yalnız şurası var ki, bu 16 
ıncı mrı.dde, tesirli olmadığı tak
dirde tecavüze uğrayan devlet 
hiç değilse bir müttefike davana
bilecektir. •· 

Varşova, 12 (A.A.) - Sıyual 
mahfillerdeki kanaata göre, Fran
sız - Sovyet paktı, bunu imzalıyan
lardan birinin toprağına taarruz 
yapılırsa meri olacağından Bal
tık memleketlerini herhanği bir al 
man taarruzuna karşı korumamak~ 
tadır ve dolayisiyle Litvanyada 
Sovyet Rusyanın hava filolarına 
hareket üssü olabilecek tayyare 
karargahlnrmın inşası bir tahrik 
m hiyetindedir. Polonya kamoyu 
bu pakt' dan dolayı ciddi bir kayğl 
içindedir. 

"Kurjer Polski" gazetesi diyor 
ki: 

Fransız - Sovyet paktı görüt
melerine başlanıldığı andan itiba
ren Polonya kamoyu buna muarız 
davranmıştır. Bu, fransız bakı
mından olduğu gibi Polonya bakı
mından da ileri gelmektedir. Çün
kü Polonyanın dahil bulunmad ... 
ğı bir anlaşmanın merkezi Avru
pada yeni bir siyasa ihdas etme • 
Polonya menfaatlerine uygun de
ğildir. 

"A. 8. C.,, gazetesi de şöyle ya
zıyor: 

Bir müddettir Fran a Polonya 
ile olan münasebetlerini bozacak 
teşebbüslerde bulunmaktadır. Hiç 
bir şeyin haklı göstermiyeceği F
ransız • Sovyet paktı menfi taraf 
tan mühim bir rol oynıyabilir. 

Gu. t of göınü], Ü 
C«•ntıze cıluymda B. llitlt•r de 

b11lurıd11 
Şverin, 12 (A.A.) - D voı'd öL 

dürülen Custlof'un cenaze töreni B. H~t
lcr'in ıştirakiyle yaıplmıştrr. 

B. Bohle, &ôylcdiği nutukta, dunyada 
ynpılabilecek bütün cinayetler içinde. 
siyasal cinayetin en menfur 
bitdirmiştir. 

olduğunu 

ANKARA 
mz yıkılıp yakılma ve ortadan kalkma gör
müştü. Yalnız Romalılar zamanında, o da 
kendine mahiyeti itibariyle yabancı olan bir 
k"iltüre intibak .zaruretleri yüzünden, hiraz 
gun görmüştü. İşte bu Anadolu'unu kuru 
topraklarından, Greklerin, Latinlerin, Arab· 
lann, Türklerin, Mongollann ve Frankların 
akınları karşısında çok zamanlar inkıraz 
tehlikeleri geçiren Selçuk idaresi altında, 
sanki bir sihirbazın nefesiyle bir dirilme o· 
luyor ve gayet ince, zeki ve sanatkarane bir 
medeniyet doğuyordu. 

den müstağni kalarak kendinin bütün fikir 
dünyasını baştan yaratmak denemesine gi
rişmiş olsun? Bir milletin kültürel başarısı
nı, önünde bulduğu yabancı kültür malze
~esinin azlığı yahut çokluğu değil, bu kül
:_~r m~lzemesine tasarruf etmekte gösterdi
gı kabıliyet tayin eder. 

etmeleri; halk için muaz:t:am hamamlar, ba
knnsız ve corak yurd için de o zamana ka
dar görülmedik mektebler yapmaları; tekin 
otmıyan bozkırın içinde şahane caddeler ve 
bunların üzerinde de muhteşem hanlaı ve 
kervansaraylar insa etmeleri. hem öyle han
lar öyle kervansaraylar ki onların sade - gü
zel ve muhteşem harabeleri karşısında e~il
mek zorunda kalan bizler, onları Efes ya
hut Bergama'da gördüklerimizin hizasında 
tutmakta hiç bir zorluk çekmiyoruz? İşte 
bütün bunları başarmaları ve bundan baska 
da gene devletlerinin sarayı etrafında ?.a
manın en parlak dini zekalarını toplamı~ ve 
mesela kurduğu tarikat ile Osmanlı İmpa
ratorluğunun fikir hayatına, son yıllara ka
dar, tesir salmış olan "Cetaleddini . rumi" 
gibi bir adamı cekmiş olmaları, Selçukların 
Cisiz eseridir. Bu eserin büyüklü~ünü anta
mak için, onu, İç-anadolu'nun ondan önceki 
ve ondan sonraki devirleriyle karşılaştır
mak lazımdır. Onrlan önce binlerce sene on
dan sonra da yüzlerce sene, Anadolt1'n01n 
fikir ve kültür havatı ufuklarımn hiç hir 
noktasında ümid ışıi!ı belirmiyen bir çö1 gi
bidir. 

Yazan: Norberl von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Paleol ... glar, Bizans' ta; Ertugrul'un em
rindeki Tr rl:ler yani Osmanlılar da Anado
lu'da. 

Fak ıt Os nanlı Türklerinin Küçükasya
daki hi.ı ümranlık devirlerine geçmezden 
önce, on:ara önderlik eden soydaşlarının ya
ni Sekukl.ırın ve Konya Sultanlarının başar
dıkları bayük işler üzerinde duralım. Cünkü 
Küçüka 'da bulunan bütün öbür yığın hü-
kümdarlaı· ve beyler arasında sivrilerek A
nadolu'yu ne kendilerinden önceki ne de 
kendilerinden sonraki devirlerin göremedi-
ği derecede yüksek bir medeniyet seviyesi
ne çıkaranlar, onlar olmuştur. Selçuklar za
manında, Anadolu, Hititlerden beri göreme
diği bir şeye şahid olmuştur. Bu da, Anado
luya göre bir kültürün, Anadolu'ya göre bir 
hukukun ve Anadolu'ya göre ve sonderece 
~.,.ib güzelliklerin doğmasıdır. 

' ·~-l"lu topraklan, 2500 yıldanberi yal-

Dünyanın ayrı parçalarında ayrı fikir ik
limleri içinde doğmuş olan kültürleri bribir-
leriyle karşılaştırıp hükümlere varmak ve 
bunu şundan şunu da ötekinden üstün tut
mak, yanlıştır. Bir kültür tamamhğınm ve 
topluluğunun içindeki asli yahut yabancı 
unsurların nisbetlerini araştırmak ise lüzum-
suz ve vakit kaybettirici bir iştir. İlk "yeni" 
gökten nereye ve ne zaman inmiştir? Hangi 
fikir ve hangi şekil vardır ki atalarının şe· 
ceresini insanlığın ilk f ecrine kadar götür
memiş olsun? Eski küttür sahalarına aya
ğını basmış hangi millet vardır ki, başkala
rının kendinden evel yarattıkları değerler-

Selçuk Türkmenleri Arabm İslam dinini 
Küçükasya'ya gelmezden cok önce kabul et
mişlerdi. İran'daki parlak· rönesansa şahid 
olan onuncu yüzyılda ise İran'm doğusım
da <;adırlannı lrnnnuşlardı. fsl:ımh~ın fikir 
ve din dünyası iJe irani sanatın şekilden ö
t~rü tec;irleri, işte bu yüıden Sekuk eserle
rıne ister istemez gecmistir. Fakat bu un
surlara hclenist kültür mirasının aslından 
ve şekillerinden daha birçok şeyler katarak 
hem de kısa bir müddet ve son derece güç 
şartlar karşısında ve bugünkü görüsümüze 
göre milli divebilece~imiz hmmsiv~tli, asil 
ve kudretli bir kültür yarat=ıbilmel eri; yal
nız kendi merkezleri olan Konya'da deii"il 
Çok bakımsız olan i~erlerde de, Malatya'da 
ve Sıvas'ta, Kayseri'de ve Niğde'de. tas ke
merlerindeki yontma (oyaları) <lamhyan 
asıl su tanelerini hatırlatan camiler bina (Snnn v;ır) 
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13 SUBAT 1936 PE ,,f.M.a;:: 

Buhransız bir memleket: 
Jtıref,;, diinywun biitürı memlek etleri i~.:inde buh,.andan en m: m ii.tees.~ir olmU§ ve hele smr yıl -
laroo bilyiik bir ekonomik lfeliş ime salıne olmuş en mutlufarrnd aıı biridir. lsveç'in~ i.çinde bu 
lurıd11ğ11 bu mii.~tesn<ı tforımm mıl<ttan bfr1mç y<1zı)·ı lıuUi.o;a olar uk aştığıya alıyoru~ ••• 

KRAL KONUŞUYOR : 

Kral V Gıistav, 11 aon kanun 1936 
da parlamentoda şu nutku söyli· 
yordu : 

« lsveçin diger memleketlerle olan 
l!nÜnasebetleri iyidir. Dünyanın vazİ· 
yeli emniyetsi:ılikten ve endİ§eden 

mustarip olduğu bir sırada, milletler 
cemiyeti a:ıalığı vazifesine sadık 

elan lsvt!ç, italyan-habeş harbı dola
yısile alınan kolfektif tedbirlere i~ti· 
rak etmektedir. Bu tedbirler ııulhun 
tekrar iadesi ve umumun haklan 
ııçin emniyete dönüf gayesini güdü
yor. 

« Gelecek c:el~nize milli müdafa
anın yeniden te§lrilatlandmlmaın 

için bir kanun teklif ededceğiz. Ote
yandan devlet gelirinin devamlı bir 
tekilde artması bizi memleket ihti
yaçlarının daha iyi bir tekilde özen· 
lenmeai taıavırurunu ortaya atmaya 
.. ,·kediyor. Devlet tarafından top· 
lanmıı bazı ıermayeleri serbeat bı· 
l'akmak için itıirlere yardım gaye· 
itile yapılmıı olan deYlet ödüncün\m 
1.emen taafiyeıini aize teklif edece• 
jim. Bundan baıka, &elecek büdçe 
4evreainde, kazanç ve servet vergi. 
derinin yüzde yirmi nisbetinde indiril-
1neaini teklif edeceğim. 

« Memleketimizin mesken şartları· 
at ıalah için bir kanun projesi bir de 
lııüçuk ziraat İ§cileri için emekli ev• 
leri kurulması için kanun projeai ver 
direceiim. Bir başka refom da ihti. 
yarlığa yardım ve sigorta sistemimi
:ai ıslah edecektir. Endüstri ve zaraat 
~ilerinin va:ıiyetlerini müsavileştİr· 

ımek için bir başka kanun projesi 
aelecektir. Bundan ba.,ka, çocukları· 
mızın mecburi tahsil çağını uzatmak 
okul gençliğine yeni binalar kurmak, 
sacuk ölümlerile daha iyi bir ,ekilde 
mücadele etmek Üzere diğer kanun
Jar için de :ıize ha§ vurulacaktır. ~ 

:\KIMSAR BlR BAKAN : 

l•tokholm'Ja çıkan Dagens Nyhe· 
fer gazetesinden : 

« Memleketimizin istikbali, istih· 
Mlimizle bunlarm fiatlerinin l üluel
.eaini ümit ettirecek bir inki~af yo
hmdadrr ... 

Finana bakam B. Wigforss, 1936-7 
mali 11eneııi için hazırladığı umumi 
lııüdçenin izahını bu sözlerle bitirdi. 

Bu büdçe, ifade ettiği nıana kadar 
inıası ve denkliği ile de, buhrandan 
maaun olarak nadir bir refah içinde 
ltulunan bir memlekete aittir. lsveçin 
ekonomik durumu, adeta, barb yıl
iarında ki bitaraf devletlerin tannnıt 
oldukları efsanevi inkitafı hatıra ge
brmektedir. 

B. Wigforss gene denıiıtir ki 
« Memleketimizin ekonomik J 

yalnız soluk almakla kalınanı 

Tefrika: 2 

,, . 

kat bir sağlamlaşma devre&inden 
sonra eski yükseliş hızını bulm"itur. 
ve şimdi de umulmadık bir inkişaf 
meyli göstermektedir. 1930 da 8434 
milyon kuron olan büdçe, 1933 de 

1.010 milyona ve 1935 de 1.056 mil
yona çıktıktan sonra önümü:ıdeki 

senede 1.167 milyon olarak denkle· 
şecektir. Son iki sene zarfında, ve 
bilhassa bu biten senede devlet ge· 

liri tahminlerden okadar fazla ol· ı 
muştur ki, artan ma~raflar büdçe 
güçlükleri doğurmadıktan ba§l"n ver· 
gilerde bir azaltma bile tasarlan
maktadır. > 

Masrafların devamlı ~urette art· 
ması, kısmen milli müdafaaa silah
larının kuvvetlendirilmesi ve i~çi &ı· 

nıflanm1:ım eskiden de çok iyi olan 
vaziyetlerini çok daha düzelten ge. 
nit sosyal reformlar yüzündendir. 
B. Wigfor11s haber verdiği gcnit 
elektrifikasyon, sosyal sigortalar t'e· 
formu, v.s .•.. Şüphesiz ki memlekete 
ağır yükler yükleyecektir; bununla 
beraber bu masraflar faydalıdır, çün
kü bunlar Per Albin Hanson'un sos· 
yalist kumetinin programını gerçe
leştirmesine imkan verecek, Öle yan
dan ekonomik durumu çok müsaid 
olan bir memlekette sosyal sükunu 
ıağlamla~brmaya yarayacaktır. 

Bakanın İzahlarından da anlaşıldı
ğı gibi, büdçede memurlara hayat 
pahalılığı zaınmi verilmesi, ucu7. 
meskenler İnşası icin geniş bir prog· 
ram, tahsillerini yabancı memleket
lerde tamamlamak isteyen Öğretmen 
ve talebeler için önemli krediler var
dır. Sosyalist hükümet tarafından, 
İşsizlere yardrm etmek için cüretka
rane bir şekilde yapılmış olan iç 
ödünç, şimdi ödenecektir, bunun ne
ticesi olarak büdçe geliri artacaktır. 
Bu büdçe, demir yollarına varmcaya 
kadar bütün teşebbüsleri kar bıra
kan memleketin refahma en iyi bir 

delildir. 

BÜDÇE FAZLASI . 

istokholm'da çıkan Revue Econo· 
migue ele Su6de' elen : 

Devlet merkez muhasebeı.i 
ofisi tarafından neşredilmit olan ra· 
kamlara göre, 1934-35 mali aenesi 
36 milyon kronluk bir büdçe fazla· 
sile kapanmıştır. Geçen senenin büd
çe fazlası ise ancak 12 milyondu. En 
yüksek fasıl fazlaları, devlet demir 
yolları (24,85 milyon) , telgraf ida
resi (5.37 milyon), servet ve kazanç 
vergisi ve tütün üzerine vergi vari
datında olmuştur. Buna karşılık, iı· 
pirtolo içkiler vergisi faslında 4.23 
milyonluk bir büdçe eksiği görülmüş. 
tür. Masraflarda yapılmış olan en 
ehemmiyetli fazlalık önceden tasar· 
!anamayan mura flar fashnda or-

mu~tur. Ve 18.l milyon kronu bul
muştur. Bu paralar işsizliği azalt· 
mak için Karnuğ hizmetlerinde har
canmı~trr. 

GEMi iNŞA ÇALIŞMALA}U : 

Gutembe1g
0

de çıkan. Sjofar(s Osh 
Handelstidning ga:ıett!sİnden : 

1931 denberi gemi tezgahlanmız. 
da 935 deki kadar kuvvetli bir ça. 
lışma görülmemiştir. 

Ticaret filornu~, bu sene zarfında 
105.829 tonluk 22. gemi kazanmış
tır. Sene zarfında veriimiş olan gemi 
siparişlerinin ) ekimu 206.000 tonu 
bulmuştur. Bundan başka tezgah 
larımızda 51. 768 tonluk 8 sarnıç _ 
gemi tamamlanmıştır. Ve beş yeni 
aarnıç • gemi de yapılmaktadır, 

Bu istihsalin naul bir inkişaf ifade 
ettiğini daha iyi anlamak için bu ra
kamlan a~ağıdaki rakamlarla tamam· 
)ayahm : 1900 de İsveç ticaret filo. 
su ancak 5700 tonla zenginleşmişti. 
Bu devirde hemen bütün gemiler ln
giJtereye ısmıırlannuştı. Büyük haı·b 
İsveç•de gemi İnşa endüstrisi kurul
masına çok yardlDI etti. Daha 1918 
de, lsveç 40.000 tonluk 36 gemi ile 
zenginleşmişti. 1920 de 64.000 ton· 
luk 46 yeni gemi, J 935 de 54.000 ton
luk 26 gemi, 1928 de 107.000 tonluk 
20 gemi, 1930 da 132.000 tonluk :H 
gemi, 1934 de 49.000 tonluk 12 gemi 
yapılmıştı. 1935 in neticesi olan 22 
gemi bu rakamlara ilave oldu. 

HAYIRLI BlR c:a:uşaM : 

Jstokholm'du çıkan Alları. va,-l. 
den gazetesind~n : 

Köyde olduğu kadar şehirde dtı 
in~a sahas.ında büyük terakkiler elde 
edilmiştir. Bu hareket ~imdi öyle bir 
hı:ıdadır ki oniımüzdeki sene için 
bütün umudlara izin vermektedir. 

Vergi geliri, 1934 dakine bakarak 
yüzde 9 nisbetinde artmııtır. 1934 
de de bir Önceki seneye bakarak yüz
de 5 bir fazlat.k vardı. 

Borsada muamele gören sehimler 
umumi endeks rakamı yüı:de 1 l i bu· 
lan bir yükseliş kaydetmişlerdir. En
düstriyel istihsal 1934 de yüzde 18 
nisbetinde bir artııtan sonra l 935 de 
yüz:de 15 nisbetinde yükselmittir. 
Devlet demiryollan münakalatmdn 

yüzde 15 bir artıt vardır. 
Çelik istihsali yüzde 5 ve istihlak 

yüzde 9 yük~elmiştir. Çimento istih
lakinde Üzde 16 nisbetinde bir faz. 
lalık kaydediliyor. Perakende fi.at

lar endeksi yüzde üç ilerlemiştir. Dış 
ticaret hacnn itibarile yüzde 11 art· 
mışbr. Cemi münakalatmda da yüz. 

de 15 bir •rht varda. 
1934 de yüzde 40 a:zalmış olan İt· 

.. d 20 si:ılik 1935 zarfmda da yuz e 
azalmıştır. 

1934 de olduihı gibi, l 935 in neti-

5 §Ubat 936 tarihli T aymis gaze
tesinden: 

Habeşistanda yapılan harb hare· 
ketleri hakkında yerinde bir hüküm 
venneğe harbm uyandırdığı sislerle 
bunlara kabşan suni sisler, coğrafya 
sisleri pek meydan vermiyor. Bu sis. 
ler, son haftalarda olduğu kadar hiç 
bir zaman artmamışb. 

Bu vaziyet karşısmda iki tarafın 
da verdiği haberler, kendilerine gö
re hakikate yakm şekillere bürünrniit 
bulunmaktadır. 

Bu hal, iki hafta evel Tembiyen'· 
deki boğuşmalar sırasında azami 
lıaddine varmıştır. 

Haber verme vaı;ıtalarmdan ~aha 
çabuk istifade eden İtalyanlar, orada 
kendilerinin bir habeş taarruzunu Ön· 

lemek maksadiyle 21 ikincikanunda 
taarruza geçtiklerini ve o ayın yirmi 
üçünde habeşlerin, İtalyanların 743 
telefine kartı 5000 ki§İ kaybederek 
mağlub olduklarını bildirdiler. 

... Resmi olmıyan haberler, Mare
:.al Badogliyo'nun Variyo geçidini bir 
ıuzak gibi kullandığını, bu auada E
~ıtre'den takviye kıtaları geldiğini 

bundan sonra süngü süngÜye döğü
~uldüğünü bildirerek resmi tebliği şi· 
~ırdiler. Bu suretle habeşlerin kayıb· 
)arı da 4000 esir ilave edilerek 
8000 e çıkarıldı. 

Adisababa mahfilleri, hadiseler 
hakkında malUınat verebilmek için 
r. eçen cumartesiye kadar beklemek 
zorunda bulundular. Bunlar da ftaJ. 
yanların 8000 kayıbına karşı habeş
lerin 1200 telef verdikleri bildirili
yordu. Habeşler, verdikleri haberin 
mevsuk olduğuna inandırmak ıçm 

İtalyanlardan 33 sahra topu, 75 ma. 
kinali tüfek, 2605 tüfek, 18 tank al· 
dıklarını bildirdiler. Bu tebliğ fÖyle 
bitmekte idi: 

"Harb dün bitmiştirt İtalyanlar 
fena halde mağluh olmalarına rağ
men düzgün bir şekilde çekilmekte· 
dirler." 

Bu tebliğden sonra Dessie'deki 
karargahta bulunan imparator, bir 
tebliğ daha neşrederek "habeşlerin 

harbm açılmasından ben en büyük 
zaferi kazandıklarını" bildirdi. 

Romada bulunan bir İtalyan hükü
meti. bu raporu yalanlamak hususun
da acele ederek İtalyanların ancak 3 
top, 1 O makinah tüfek, 12 tüfek kay. 
bettiklerini bildirdi. 

Böyle biribirinj tutmıyan haberler 
karşısında hak ika ti bulup çıkarmalc 
ne dereceye kadar mümkün olabilir? 

Adisababa tebliğine göre habeş
lerin bir zafer kazandıkları kabuf 
edllse bile, 1200 habet zayİah;'a kar· 
şı İtalyanlardan 8000 kişi telef oldu
ğuna inanmak güç oluyor. 

Ona karşı İtalyanların zaferi de 

celeri, geni§ ölçüde bir ekonomik 
kalkınmanın alametlerini göstermek· 
tedir. İsveç'in ekonomik hayah, en 
vüksek nisbeti olan 1924 senesinin 
dereresine varmıştır. 

kabul edjlae bile, gene 743 ita':rarı 

zayiatına kar~ı 5000 y11 hut 8000 ha· 
beş. telef olduğu ko!ay inan:hr !r) l"r• 
den degil..tir. 

Öte taraftan ilalyanlann iUL(llk en 
i.ki tüfek kaybettikleı i h'"'bcri ~ ı .. T·ıcı 

görülüyor. 

Dikkati çeken bir nokta varsa bü
tün İtalyan tebliğleı·inin 23 ikinciki
nun hadiselerini bildirmekle nihayet 
bulması, ondan başka hiç bir şey bil
dirmemesidir. Halbuki, habeş tebliğ
leri 31 ikincikanun harbına kadar 
malumat veı·memektedirler. 

Kendilerinin zafer kazandığını bil 
diren İtalyan tebliğleri coğrafya va
ziyetinde bir gelişme olduğuna hiç 
bir işarette bulunmamaktadır. 

Hiç bir arazi ele geçtiği. söylenmi
yor. Yalnız Lata dağının zaptı bildi
riliyor ki bu da esas İtalyan cephe
sinden ziyade Makalle · Adua yolu
na yakındır. 

Ayın yirmi birinde çıkan bir teb
liğ, ikinci siyah gömlekli fırkasının 

Varyo geçidinden cenuba doğru iter• 
lecliğini bildiriyordu. 

Yirmi ikisinde bu fırkanın bu ge: 
çidi müdafaa etmekte olduğu bild~

rildi. 
Bir baıka İtalyan haberi Abaro 

geçidine takviye kıtaları gönderildi· -ğini bildirmiştir ki burası V aryo ge. 
çidinden epi<:e geridedir. 

Habeılerin toprak zaptettiklerine 
ve İtalyan cephane depolarını ele ge· 
çirdiklerine dair olan iddialarına da 
dikkat gerektir. 

Hasıl olan intiba, İtalyanların bü
yük emek ve masraflarla büyük bir 
feY elde edemedikleri, üstelik mu
habere ve muvasala yollarmı da teh· 
tikeye soktukları merkezindedir. 

Habeşlerin Tembiyen'de eskisin
den daha sağlam bir durumda bulun· 
dukları ve burada italyanların üzeri
ne fazlaca ağır bastıkları anlatılıyor. 

Daha sonra gelen habeş haberleri 
daha ileri gitmekte ve Makalle'nin 
zaptına doğru gidildiğini bildirmek
tedir. 

Cenub cephesinde vaziyet daha 
açıktır. Dolo harblarmda general 
Grazyani•nin makinaJaşmış ordusu, 
silahları noksan ve geri bir orduya 
ve arızası az bir toprağa karşı d/\ha 
teairli neticeler almaktadır. 

240 mil mesafede olan Negelli'ye 
kadar ilerleyiı, makinah ordunun ha
va kuvvetleriyle tam bir ahenk için
de elbirliği edebildiğini göstermekte
dir. Ras Dest.. kuvvetlerinin parca. 
ianınası bu zaferi daha ziyade ~ğ
•amlaştıracakbr. Bununla beraber 

\•ağmur ba,hyacak olursa bu kadar 
:terlemiş kıtaların tutunma~ı zor ola· 
·akbr. 

Bu hareketin strateji bakımındıın 
iyi f.."~li~ip gelişmediği henüz anlaşıl· 
rnamı~ bir meseledir. Çünkü bu t• -ı· 
reketl~ri yapan ordu, dağlık ara:ıin:•ı 

sonuna varmıştır. Sidamo'da ise y~!i· 
murun ı>li kula!zındarfıı-

TOk-YEKÜN HARS 

Ya;z;an: General Ludendorf 
Türkçeye Çt!Viren: Hikmet TUNA 

zuh vermedi. Açık söylemeliyim ki, bu yeni 
tezahür karşısında 1870-71 deki alman harb 
güdümü, çaresiz kalmıstı. Almanyada. harb. 
nihayet bir ordu meselesi olmaktan ileri gi
dememisti. 

Almanya, kendini. v. Clausewitz'in, har1 ın 
mahiyeti hakkındaki derslerinden kurtara
mamıştı. 

le, sımsıkı sarılmış bir halde ordunun arka

sında, eski harblara göre, tamamlyle başka 

türlü yer tuttular. Şimdiki harbda, ordu ve 

donanma kuvvetinin nerede başladığı, mil

letinki de nerede tükendiği, artık ayırd 

edilemıyordu. Ordu CJe millet, bir tek şeydi. 

Dünya, kelimenin tam miınasiyle, ulus sava

~ını yaşadı. Yer yüzünün büyük devletleri, 

böyle, bir araya toplanmış bir kuvvetle, 

karşı karşıya vaziyet aldılaı·. Uçsuz bucak

sız cephe r.ıe deniz.tenle, düşman askeri kuv. 
vetlerine karşı yapılan mücadele, o kuvvet
leri dağıtmak ve felce uğratmak mahsadiyle, 
düşman milletlerin ruh ve hayat takahna 
karşı cenkleşmek gayesini güdüyordu. 

makta 01111~11 .degi!:'rıı1 , ılıtıkacl-111 1o~ma
mıştrr. Topvekun harb, nüfusları cnğalmı-ı:-::

ta olan memlel:etlerde genel askt>rlik mü
kellefiyetinin tatbik ve, teo;;iri. gittikct> da 11a 

ziyade imha edici bir mahivet alcın ""nk 

vasrtalannm kullamlmasımlan cloğmustur. 

Daha CJauewitz zamanında, kabine harb
Jarının, yani. hükümetlerin, ordulanyla yap
tıkları ve ulusların, genel olarak, yalnız ver
gi vermek sureti) le, veyahud da. yürüyüş 
.kolları ve kışlaklar dolayısiyle, doğrudan 

doğruya müteessir oldukları harblarm devri, 
daha Clausewitz zamanında geçmişti. 

Fransız İnkılabı, harb alanına, bambaş
ka ulus kuvvetleri sürdü: fakat, Clausewitz
m dediği gibi, harb, esaslı olaraı~ henüz "mi.i
cerred" yahud "mutlak,, bir şekil almamış
u. 

Her ne kadar, Fransada, harb, Gambetıa'
nın zamanında, alışmadığımız bir harb güdü
mü enerjisini ve ulusun ıstırap çevresi içine 
girdiğini gösteren şekiller aldı ise de. 1866 
'C J 870-71 harblan, savaşın mahiyetine vu-

Dünya harbı ise, son 150 yıl içindeki htl
tün harblara göre, bambaşka bir karakter 
göstereli. Bu harbı, yalnız savasa katılmıs o
lan ve karşılıklı olarak biribirlerini imha et
mek gayesini güden devletlerin ordu kt>v
vetleri yapmadılar: milletler de bizzat harb 
güdümü hizmetine \lerildiler: harb, doğru
dan doğruya, kendilerini istihdaf etti. Ve 
onları müşterek ıstırap içine aldı. 

Bu harb hakkında "Harb hatıralarım .. da 
şunlan yazdım: 

"Askeri kuvvetler ve harb araçları, eski 
devirlere göre istedihleri kadar daha kud
retli olsunlar, ordu ile donanmalar, biribir
leriyle, vaklile olduğu gibi cenldeftiler. Fa
kat, milletler, biribirlerine var kuvvetle·riy_ 

Yalnız askeri kuvvetleri ilgilendiren bir 

mesele değil, harba girişmiş olan milletle
rin. ayrı ayrı her azasının, doğrudan doğm
ya, hayat ve ruhuna temas eden topyekun 
harb, içinde, yahudi milleti ile Roma kilise
sinin, hakimiveti ele almak istekleri, gün 
geçtikçe daha acrk bir surette çarpı.şm" -
ta ve milletleri, zayıf düşürmek, kansız bı
rakmak ihtiraslan, en ileri planda yer at-

Harblarm, türlü tarzlarda yapıldığı de
vir, gecmis günlere aittir. Topvekfm narb, 
o zamanlardanheri, tayyareleri ıslalı edip 
çoğaltmakla. türlii türfü bombalarla, halka 
beyannameler ve daha başka propaganda 
malzemesi atmakla, telsiz tesisatını rslah ve 
sayısını yükseltmekle:>. dü§manm memleke-
tinde propaganda yapmakla, hasılı daha bir
çok araclarla, rlerinlestikçe derinleşti. 

Dünya harbmda. cephelerdeki <liisman (ır
dulannm. eni ve boyu, hircok kilonıetre!~r 
tutan savas bölgelerinde ceııklcşmeleri. hu 

harbla ilgileri olan memleketlerin halkında. 
cok derin acı izleri bu-aktı. Fakat, bugünkü 
harb meydanı, tam manasiyle, harba gir"<-cn 

milletlerin bütün topraklarını içine alı'1· ~
tadır. 

(Sonu var) 
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URLU HABER 
Gazetta del Popolo' nun bir yazısı 

«İtalya Afrika harbı yüzünden Avrupa 
işbirliğinden çekilmemiştir » 

Milano, 12 (A.A.) - Gazetla 
del Popolo, Afrika harbınm !tal
yan işbirliğini felce uğrat~ıgı~.a 
dair İngiltere ve Fransadakı du
•üncelerin doğru olmadığını ya-
.zarak diyor ki: . 

"İtalyan seferberliğinin 7 mıl
Yon askeri silah altına almayı gaye 
edindiğini göz önünde tutmak la
zımdır. Herkes bilir ki, halya bu 
nu yalnız kağıt üzerinde değil fa
lcat filen gerçekleştirmek için u~un 
zamandanberi çalışmaktadır. H~ç 
bir memlekette ilk askerlik terbı
Yeai İtalyadaki kadar umumi de
ğildir. Silah fabrikaları hiç dur
maksızın çalışıyor. Tayyare aayı· 
•ı günden güne artıyor. Donan~ 
d. durmadan kuvvetlenmı1tır · 
lfbirliği yapmaktan kaç~ İtalya 
deiil Fransa ve İngilteredir. Bu 
iri m~leket ltalyayı Afrikada bir 
ınağlubiyete uğramak tehlikesin
de bırakmışlardır. Şimdi de ltal
Janın Brennerde bekçilik yapacak 
bir vaziyette olmadığım aöyliyor
lar. Bunlara fUDU aöylemek yeter:" 
ltr iv&. zecri tedbirler önünde bo-

Amerikada 
.;ilah ombargos11 uzatıldı 

Vatington, 12 (A.A.) -Aıne
rika senatosu dıt i,Ieri encümeni 
silah üzerine ambargoyu 1937 ma· 
yısına kadar temdit eden bitaraf• 
lık hakkındaki kanun projesini 
ittifakla tasvip eylemittir. Yalnız 
eger bir amerikan cumuriyeti, 
amerikan olmıyan bir millet tara· 
fından tecavüze uğrar ise bu ka
nun bu amerikan cumuriyetine 
karşı tatbik olunmıyacaktır. 

H 41.,A iÇKi KAÇAKÇILICI J1 AR 

Vaşington, 12 (A.A.) -Ame
rikaya yapılan içki kaçakçılığın
dan dolayi hükümet, Belçika ve 
Norveç hükümetleri nezdinde te· 
ıehbüste bulunarak bunun önüne 
geçilmesini istemiştir. Bu kaçak
çılık Belçikada ve Norveç vapur
ları tarafından yapılmaktadır. 

Norveç elçisi, hükümetin me
seleyi tahkik ettiğine dair inanca 
vermİftİr. 

Soğuklar hafifliyor 
Nevyork, 12 (A.A.) - Soğuk

lar, Amerikada hafiflemeğe ~
lamıt ve hararet nakıa 35,5 dere
ceye yükselmittir. 

Sene başlarmdanberi soğuk
Jardan ölenler 500 kitiden fazla
dır. 

Mısır talebeleri de grev 
yaptılar 

Kahire, 12 (A.A. ) - Elezher Ünı 

versitesi talebesi bu sabah grey yap· 
ınışlar ve Suriyedeki nasyonalist ha
rekete karşı sempatilerini izhar eyle
mek üzere sükunla geçen tezahür
lerde bulunmutlardır. 

Talebe arasında, yakında başhya. 
cak olan İngiliz - mısır müzakereleri 
ile alakada~ bazı endi~eler de görül
mektedir. 

il.O it'!\' - .SUJ"lE1' 11AK1'1 
IHlAl..ANMAlll.'j MI? 

Bükreş, 12 (A.A.) - Gazetelerin 
çoğu, Romallya • sovyet karşılıklı yar· 
dım paktının imza edildiği hakkmdaki 
yabancı haberlere karşı ihtiyat tavsiye 
etmekte ve bunun imzası bazı yabancı 
mahfillerin sandığından daha uzak oldu
ğunu bildirmektedirler. 

Ürünlerimiz için Dani
markanın verdiği 

lisanslar 
Danimarka hükümeti, memle

ketiınize fındık için 100.000, kuru 
üzüm ve incir icin de keza 100.000 
lrronluk ithal li~ansı vermiştir. 

yun eğmiyecektir. Ve ne tehdidle
re, ne de ihtilatlara kulak asmıya
caktır.'' 

.Sir Hor'wı tlörıü~il hal.·kında bir 
italyun ga~etesinin diişilnceleri 

Milano, 12 (A.A.) - Alman habe•·

alma bürosundan: 

Gazetta Del Popolo, Baldvin · Hor 
görüşmesi hakkında tefsirlerde buluna

rak diyor ki: 

'"Sir Hor'ın haklı olduğu ve hükümete 
parlak bir surette girebileceği, şim.-li 
Londra'da teslim edilmektedir. Hor, l
talya'ya karşı tatbik edilen delice srya. 

aa hakkında doğru hüküm vermit olan 
biricik İngiliz devlet adamıdır. ln&ilte

re, pmdi karanlık ve tehlikeli çıkmazdan 
kurtulmağa çalıtmalıdır. Hor'm dönüıii. 
balen ingiliz ıiya.aamda göriilmekte o

lan değiıildiğinı bariz bir alameti olma'1: 
bakmımclan 1 t.a)ya'yı alakalandırmak ta

dır. Hor'm, belki de yakın bir gelecekte 

ingiliz hiikümetirun mümtaz bir bakanı 
olacağını iddia etmek her halde cüret

ki.rca bir ıey değildir." 

Petrol ambargosu 
Hakkındaki rapor mısıl ol.acok? 

Cenevre, 12 (A.A.) - Royter ajan.. 

ıı bildiriyor: 
Eksperler komiteıinin petrol ambar· 

gosuna dair raporu, ~u ıekilde olacak

br: 

Eğer Amerika İ§tirak etmene, petrol 
ambargosu tesirli bir tanda tatbik edile
mez. Fakat Amerika ltalya'ya olan pet
rol ihracatını ikiru:ikan.undan önceki 

mıkdarda tahdid edene, ambargo muv<J · 
fakiyet)e tatbik edilecektir. 

Cenevre, 12 (A.A.) - Delegelerin 
tahminleri tersine olarak, petrol ambar
gosu eksperleri komitesi. dün de rapo· 

runu tamamlayamamıtır. Dün bütün 
gün ihtiyat mevcydu meselesiyle, gece 
de tahrir işleriyle uğraşılmıştır. Re•mi 
tebliğin yarm yapılması bel<lenebilir. 

B. Flanden 
Parfomenlo dı§ i~le,-i korııisyo

nunrla beyanatta buluntfo 

Paria, 12 (A.A.) - B. Flanden; 
parlamento dı, işleri komisyonunda 
uzun beyanatta bulunmuştur, 

Kulvarlarda ak alman haberlere 
göre, B. Flanden, Fransa • Sovyet 
Rusya andlqmasmm Lokamo an
laıması ile hemahenk olmadı8mı bil
diren alman muhtıraamda ileri aürü· 
len fikirleri cerhetmit ve her halde 
hiç bir ıeyin Almanyaya, kendisinin 
söylediği gibi, gayri askeri mmtakayı 
tahkim etmek hakkını vermediğini 
beyan eylemiştir. 

B. Flanden, Tuna paktı hakkın -
daki görüşmelerle Londra ve Paris
telri görüşmeleri hakkında da iz -. h -
lar vermiştir. 

Avusturya meselesine de temas 
eden B. Flanden, bu milletin istikla
li ve garantileri üzerinde ve 1talya
nın bu yoldaki yardımlan üzerinde 
ısrar etmiştir. Habsburglann yeniden 
tahta geçmeleri meselesi hakkında 
ise, 8. Flanden, bu işin bazı halef 
devletler tarafından evveke, bugün
künden daha fazla bir surette ciddi 
tenkitlere uğramış bulunduğunu bil
dirmiş ve esasen Habsburglann ye
niden tahta geçmelerinin hemen vü • 
cuda getirilmek üzere olmadığını ila
ve eylemiştir. 

Enstitüye getirilecek 
dikiş mütehassısı 

Kültür bakanlığı isme t pa§a kı:.ı: 
enstitüsü için bir diki§ mütehasatsı 

getir tmektedir. Pariate dikiş müestıe

aelerinden birinin sahibesi olan Ma
dam Tezer ile bir senelik bir muka
vele yapılmıştır. 

NUFUS SAYilllNJ.1 T 

NE11CELER1 

Ankarada okuma 
nisheti yüzde a1tnıı~ 

hiri buldu 
(Batı 1. inci sayfada) 

Keçiören 2ro 
Ettik 1826 

Orman çiftliği ve civarı 932 
Mamak 3252 
Dikmen 628 

Ankara nufusunun kati rakamı şu ş~ 
ki idedir: 

Erkek 
Kadın 4291i 

Olmak Üzere 122720 dir. Bu rakam 
muvakkat neticeden 280 farklıdır. 

Ankara nufusunuo erkeklerde yüz· 

de 49 zu bekar ve yüde 48.7 si ed' ' . 

.Kadınlardan ybde 43.7 si bekar, yüzde 

41.6 11 evlidir. 927 aayımında i~ erk.ek

lerin yüzde 45.6 11 bekar, yüzde 52.7 si 
evli idi. Gene 927 aayımında kadınlarm 

yüzde 41.2 si evli yüzde 42.S i belriırt' 

935 ıayımında Ankarada ·- 11 ••• et 

derecesi erkeklerde yüzde 1,2; kadınlar
da 0,9 dır. olnıına nisbeti erkeklerde yüz. 
de 61,8, kadınlarda 43.J re yükaelmittir. 
Halbuki 927 aayımında bu nisbet erkek· 
Jerde yµzde 43, kadınlarda yüzde 2S idi. 

Tabiiyet: Tabiiyet itibariyle Anka· 
l"a nufusunun yüzde 98.8 i türk. 1,2 si 
yabancıdır. Ecnebi tibüyette en yük
sek nisbet alman, macar, rus, yugos· 
lav tebealarıdır. 

Doğum mevkii itibariyle Ankara nu
fu&unun erkeklerde yüzde 89 u, kadm. 
larda yüzde 57 ai bugünkü Türkiye hu
dudları içinde doğmuştur. Yabancı mem

leketlerde doğan erkeklerde yüzde 17, 
kadmlarda42.9 dur. Ankara kazası içinde 
doğan erkekler nufusun yüzde 21 rini, 
kadınlar yüzde 34 ünü te~ !cil etmekte· 
dir. 

Anka. d nufusunun doğuş itibariyk 
tunifi şu neticeyi vermittir: 

Ankara vilayeti içinde doğmuş o· 
lan erkekler nufutun yüzde onunu, 

kadınlar yÜ7.de sekizini bulmaktadır. 
Baıka vilayetlerde doğanlar erkek

lerde yijzde 68, kadınlarda • :iLde 57 
dir. Yabancı memleketlerde doğan

larm çoğu Yugoslavya ve Yunanistan. 
da doğmuş bulunmaktadır. 

Ankara merkez kaza.sına bağh 

köylerde erkeklerde okur yazar nİ~· 
beti yüzde yirmiyi, kadmlarda yüzde 
dördü bulmuştur. Köylerde u.katlık 

niabeti erkeklerde yÜzde 2. 7 kadınlar
da 2.3 olmak üzere tehirden fazla
dır. 

Acıklı bir ölüm 
Belediyeler banka&ı muhasebe ve 

muamelat direktörü B. Şefikin dün 
akşam nezfi dimağiden ani olarak ve
fat ettiği teessürle haber alınmıştır. 
Cenazesi bugün öğle namazını mü-

teakip Hacıbayram camiinden kaldı

rılarak medfeni mahsusuna defnedi
lecektir. Karde~Jerine sabırlar rföle

riz. 

Ankara Radyosu 
19.30 
19.50 
20.30 
20.40 

Hukuk ilmi yayımı 
Karışık müzik 
Ajans haberleri 
Ankara Palas orketrası 

İstanbul Radyosu 
18 -

19 -
19.15 

20 -

20.30 

21.30 

Tokatlıyandan nakil. çay 
saati. Telsiz caz. 
Haberler. 

Muhtelif pli.klar veya 
Retransınission 

Sıhhi konferans. Dr. 1b
rahim Zati. 
Stüdyo caz tango ve or
kestra gurupları 

Sc>n haberler 

Sa at 22 d <>n soma Anadolu A
_Jan"n1ı n rr- "7 • • 

0 1 ı-n n·- ',sıı s hava-. .. r. 
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Kıs _,,. olim iyat arı 

Kanada, bok.eyde t ntıiltere~T<\ yenildi 

Bobsley yarışları çok heyecanlı oldu 

Hokey mac)arr 

Garmi§, • artenkirhen, 12 (A.A.) 
- (Gecikmiştir) Dünkü Kanada ve 
lngiltere arasındaki buz üzerinde 
hokey maçında, Kanada takımı, bek
lenmeyen bir §ekilde lngiltereye sı
fıra akrşı 2 sayı ile yenilmi§tir. 

Almanya ile Macaristan arasında 
maç, alınanların 1- galebesiyle, Ka
nada • Macaristan arasındaki hokey 
maçı , kanadalrlar dünkü mağlubiyet
lerinin acısını çıkarmak için çok iyi 
oyna dıkları için, heyecanlı olmuştur. 
Neticede Kanada sıfıra karşı 17 sayı 
ile maçı kazanmıştır. 

Çekoslovakya ile İsveç arasındaki 
maçı da bire kar§ı dört sayı il~ Çekos
lovakya kazanmışbr. 

Kayak yanı;ltırı 
Garmif, 12 (A.A.) - Kapalı bir 

havada 18 kilometrelik kayak yarı. 
9ma baılanmııtır. KoıucuJar birer 
birer ve yarılll!ar dakika bir farkla 
kaymağa batl1tdıJar. 

Y ant• iaveçli Larsaon l aaat 14 da· 
kika ve 38 aaniyede kazanarak a1bn 
madalyayı almı§tır. 

lkinciliii. l eaat 15 dakika 33 .... 
a.iye ile norveçli Hagen, üçüncülüğü 
fenlandiyah Niemi, dördüncülüğü 1. 
veç, betinci, altıncı ve yedinciliği Nor-

veç kazanımıbr- Bu yan§& giren türk 
koıueusu Şevket 2 aaat 9 dakika ile 
72 inci gelmiıtir. Bu yarı§ ile birlikte 

yapılarak ancak bazı koıucularm it· 
tirak ettiği koşma ve atlamadan mü· 
rekkep kombine kısımda iae asıl ya• 
rııta ikinci gelen norveçli Hagen bi· 
rinciliği kazanmııtır. 

4rtistik paten müsabakaları 
Garmiş, 12 (A.A. ) - Kadınlara 

m&hsus artistik paten müsabakasının 

mecburi figürleri bugün yapdmış ve 
fU neticeler elde eclilmittir: 

1. - Sonyaheni 251-6 puvan f 
2. • Kolec 248 puvan, 1 

Romanyaya yapılacak 
idhalatın şartlan 

Romanya dıı teciıni tanzim clirektöı·· 

lüiünce verilen karar ıereiince: 

l - 1935 senesinde verilecek ithaJit 
permileri 1934 senesi ithalitmdan o/,,60') 
ni.betinde olacakbr. 

2 - Ticaret ve sanayi odaıına ';( .02 
niabetindeki taksiti yatmnamıı olan bü
tün ithalitcılann ellerinde bulunan ve 

1 birincikinun 1935 tarihinden önce •e
ribniı olan ithalat pennilennin hükmü 

kalmamışbr. 

3 - Bundan -.onra ithaliıt permileri 
nin verileceği hakkında alakadarlara 

yapılacak ihbardan itibaren 20 gün zar· ı 
hnda % 02 niabetinde taks yatınlma· 

dığı takdirde permiler hükümden düşe· 

cektir. 

3. - Dandbek 235 puvan 
4. - Hulten 234 puvan 

Hobxley yan::Jarı f..'Ok 
/ıe;yu arılı olclu 

Garmiş, 12 (A.A.J - Dün baıJa
mış olan 4 kişilik bob müsabaka· 
larmın 3 üncü ve 4 Üncü koıuJarı bu
gün yapıhruştır. BJ m üsabakada her 
koşunun neticesinde elde edilen za
manlar toplanmak suı·etiyle n e tice ta

yin edilmektedir. 

Dünkü iki koşu neticesıne gor e i-
ki İsviçre bobu başta gelmektedir. 
Bunlardan birinin bugünkü ko~ular

da da diğerlerine tefevvuk ederc.k 
şampiyonluğu kazanmasına intizar e
dilmekte idi. Yarı§ baıJadığı vakit 
aoğuk sıfırdan ap.ğı 8 derece idı . Ha
fif ve İnce bir kar çiseliyordu. Evvela 

üç tecrübe bobu yolu tanzım etmek 
vazifesile miikellef olarak biç bi.r ha

dise olmadan yokuıu indiler. Yarı"1 
dahil olarak ilk hareket eden alman
larm cihan fampiyonu Kilian idare
sindeki bobu idi. Almanlar bundan 
çok teY bekliyorlardı. Fakat müddeti 
1 d. 24 a. 0,9_00 müddeti olduğu için 

zafer ihtimalleri ortadan kayboldu. • 
İsviçre 2 bobu ite 1 d. 19 s. 60-00 ı;tib 
çok güzel bir netice elde etti ki da

ha §İmdiden altın madalyayı temin 

ettiii söylenebilir. Bu üçüncü koşuda 
müddet bakımından laviçre 2 bobunu 
yenen olmamıJtır. lsviçre 1 ile, İngil

tere 1 az bir farkla onu takip etmek
tedir. Dördüncülük Amerikada, beşin
cilik Almanyadadır. 

Dördüncü koşu seyircilerin büyük 
bir heyecanı içinde başlamı§br. Al

man müdafaa bakanı fon Blomberg 
seyirciler arasında bulunmuşlur. 

Bu yarışın taanif neticesi şudur : 

1. İnci laviçre 2, 
2. inci İaviçre l, 
3. üncü İngiliz 1, 
4. üncü Amerika 17 

Ankara hukukçuları 
Konyada 

Konya, 12 (A.A.) - Ankara hukuk 

mektebi talebeleri, dün müzeyi, mem
leket haatanesini gez.miıler, kız ve erkek 

U.eleri ile fehidler anıtını ziyaret etmi9-
lerdir. Talebeler, helkevinin çayında 

bulunduktan sonra akıam J9.30'da 
şehrimiz.den aynlmqlarclır. Talebeler, 

İstasyonda vali, belediye reisi, parti bat· 
kanı, muallimler ve büyük bir kalabalıkk 

tarafından uğurlanmışlar ve Konya'dan 
çok iyi intibalarla aynlmışlardır. 

İzmir mektubçuluğu 
İzmir mektupçuluğuna Çanakkale 

mektupçusu Alaaddin teyin edilmiş
tir. 

• • 

Egeı heı !iC} sızı sabımzı:ındırı)OI \I! lıtız\cııdırı;ors:ı. rgeı ııta\.. bıı 
:ıksilik fıkırlerınizı alt·ust cdi)Or$ıt, eger gccclcrı 11) kıı tuırııayor~a tc ıı. 

ptk basittır siııırlerınizin ıcnepbuht)'etı .ırtıııı~ur. hen111 \ak t \aıf\t ı ı 11 

1enalı~ı ~iderme~e acele ediniz 

Bromural .. 1enoıı . 

b11111n dıınyaııın tanıdığ ı bıı musekkin olup k:ı)betıı uııı ı.ıh llı, 11) ,, }11 

ve alıyetı sıze iadr rder. - l esiri gayet serıdır - Bron•ıır:ıl'ııı h ç bır 
,,. 2arara yoktur 

1 
,t",.S. 10 \C 'l!O lıonıprın e)i ha" ıDp 
~ ıe,dc etzanclerde reccıe I• <~ıılıı 

Knoll A -G., kımye ' i maddeler fabrika l ::ırı, L tı d\\ İgshafeıı 'Rhin 
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iZMİT MEKTUBLARI 

Kot·aeli köylüleri bayındırlıl{ ve 
k:iiltür hirliği kuruldu 

V ALl B. 1 lAMlT OSKAY KUR ULAN BlRUClN FAYDALARI VE 
r.ORF..CECI lŞLER BAKKINDA GENiŞ MALÜMAT VERDi 

!am.ıt. , Hu.uai) - lunıt;.il deger· 
h Yaliai Bay Hilmıl Oskay. Yilayet 
hududlannı çerçenliy-.ı koylü yurd
datlara y911İ bir kalkınma .,. yiıkM. 
liı yolu açmak için çalıı yordu. Bay 
Hamid Oıkay. bu ülküıünüa gerçek· 
' '"'meai pefiade &J'lardanberi .ila1•t 

tamıyacaktır. Meyva, un. yağ, odun, 
kömür, peynir, aüt, iatihıal edilen her 
ne iae olduğu gibi görünecektir. 

Bisim köylerimizde bir adet de 
luı: kaçırmaktır. l .. mitte gün yoktur 
kl bir kız kaçmlmıt olmaarn. Bir de
likualı ı••ç bir lcıza ıoaül verince v~ 

/~it Köylüler birliği azaları vali B. Hamid Oskayla birlikte 

encümen Üyelerinin ve daire müdür
lerinin iıtiraki ile &ık sık toplantılar 

yapıyor, geceli gündüzlü bir çalı§ma 
göze çarpıyordu. Bunun verimi ola • 
rak, (Kocaeli köylerinde bayındır • 
hk ve kültür birliği) adlı kurt hın 
açılı!! töreni dün yapıldı. 

Necatibey okulundaki salonda ya
pı an törende kö) ve şehir delegele

rinden baık ehrimiz memurları ile 
h lk da törene gelmiıti. Tümkomu • 
tanlık bandosunun çaldığı Erkinl'k 
marşı ile başlıyan torene Vali Bay 
Hamid bir açış ıöylevi vererek bir • 
li~in kuruluşundaki makıat ve gaye• 
Je .. i birer birer izAh e.ti. Söylevden 
sonra muvakkat bir heyet aeçildi. Bu 
h yetin nizamname)& inceliyerek ge. 
ncl heyete vermesi için toplantı baı• 
kn bir güne brrakıldı. 

Törenden sonra k ndisiyle görüı
tuğüm Bay Hamid Oskay bana de • 
di ki: 

"- Kurduğumuz birlik köylünün 
bil i ve geçinme ıeviyeainin yükael. 
meıine ve köylünün ileri gitmesine 
çalısacaktır. Bu emel P~ inde dur • 
madan dinlenmeden yürüyeceğiz. 

G rçi, yürüyeceğimiz yol çetin ve 
sarptır. Fakat cumuriyetin ilanından 
sonra türk vatanında yapılan ve ba • 
şarı1an büyiik işleri gördükten sonra 
bi7.im yapamıyacağımız hiç bir it yok 
gibidir. 

Birlik; Köylünün teker teker ya. 
pamıyacağı işleri bir araya gelerek 
yap:ıcaktır. 

mz kurtuluş aavaşındaki birliği

miz' yurdumuzdan düşmanı kov • 
muşluk; bu birliğimizle de köyler • 
de en ıi1liwi, hastalığı, kötü huylan 
be 1 itik11t ve zihniyetleri kovacak, 

yokedeceğiz. 
Kö"tlünün buıriin aradığı fey bil

gidir. Türk köylüsü bilr,inin faydası
nı Rnlamış ve bi\r-i e ımsamıştır. Son 
d rece b reketli olan Kocaeli top • 
raklarmdn y;ı,'\f) an köylülerin az za
man irin1e en yüksek ya~ama ve 
yükselme mertebeaine çıkacağına 

şüplıe etm"yorum. w . 
Birliğ'n gözü ve kulagı koylerde 

d l k aazı ise vilayette o1acak • o aşaca , •• 

tır. 

Benim birlikten beklediğim ümit 

1 maddi de;;.ildir. 
ya ,ız , d h' 

B·-r manevi sahada a ızmet 
1 

'• K" .. h , vesindedir. otu uy ve 
etm y; ga_ ki . 1 • 
• 1 • . • >~"rle•miş sa m J§ erı adet erımızı, - ,.. _ 
k ;k'\nden aök;\p atacagız .. 

Köylü üretim maddelerıne bun • 
d~-- S('nra karı,ık ba,ka madde ka 

sonra da alama ınca hemen zoı ve 
cebir ile kız kaçırmak hulyasma ka
pılmaktadır. Sonunda bir genç ha • 
pisane ko~elerinde hayatının en gü • 
zel çağlarını öldürmektedir. Kız ka· 
·ırmak bir yiğitlik değildir. Bilaki• 

Kocaeli valisi B. Hamid Oskay 

çok çirkin bir teydir. Birlik, bu gibi 
kötülüklerin önüne de geçecektir. 

Bi .. Jiğin gayelerinden biri de köy-
1" w u araımda agaç ve orman aevgiai 
uyandırmaktır. İzra-ıit ağaç ve orman 
huıuaunda en talili bir vilayettir. Ya
zık ki, bu ıervet kaynaklarımızın· ko 
:nınması oldukça ihmal edilmiıtir 
Birlik ormanfarnnızı koruma yolun· 
da en kati kararlıır alacaktır. 

Vergilerin tahsilinde kartılattı • 
ğımız güçlükleri, köylünün ıağlrğınt 
kültürünü, bayındırlığını ve tek bi; 
kelime ile kalkmmaaını birlik mad • 
deleri içine toplamıı ve bugün ite 
baıılamıt bu~unuyor. 

Biz medeniyet aleminin en yük . 
aek kntına çıkarak hedefe ulaşmak 
ve ışık saçmak İstiyoruz.,, 

Tazİ)et 
Eski Hariciye memurlarından ve 

Ziraat Bankaıı Umum Müdür Mua
vinliğinden mütekait Kamutay büd
ce encümeni batkatib muavini Bay 
Hamdi ile süvari yarbay Şahabeddi
mn kayın pederleri Bay Kerim Sadri< 
dün vef t etmittir. 

Cenazeai bugün saat on ikide Ha
cıbayram camiinden kaldırılacaktır. 

Ailelerine taziyetler ederiz. 

.ıEKETTE KIŞ BAŞLADI 
Her tnrafn kar ve yağrn,ı.ır uafi11ınr "f"ırtınudcın şelırirnizde 

yüzbe~ ev yıkıldı - iz111 iri sel bustı - Fırtına diıımecli 
( i>U§I 1. inci SU), uda) 

lan tenekw ve çıı.ı<o ııe ortulu bir çot< 

evlerin çatıları uçmut Lır kısım evlerin 
de dıvarlan yıkılmıı ve kireınitlen uç
muıtur. Cumuriyet mahallesinde, lçnİ· 
aarda, ve Bozkurd mahallesinde çıkaıı iıc 
yanğ1n ıöndürülmüıtür. Eltkfrik telle

rinin kopma11ndan bir kaza olınamıtıa 
da bir çok yerler karanlıkta kalmııttr. 

Dünkü Eırtınaın İnsanca biricık kaza. 
ıı, çatılardan uçan tenekelerden birinin 
7 yaıında rıuseyin adında bir çocuğa i. 
ıabet etmesidir. Hüseyin ağır ıurette yl\ 
ralandığındıı.n hastaneye kaldırdmııtır. 

İzmir, lıtanbul, Zonguldak telefon 
hatları bozulmuştur. Ankara telgraf mu. 
dürlüğü hnıir. Kaıtrunonu ve Konyadan 
batka hiç o.r ı·erle görü~ememittir. Bü 
tün yurl<aa t_s.ı ini gösteren fırtına hak
kında meteoroloji istasyonundan aldığı. 
mız malumat şudur: 

ı1le •. ılekettc: 

Ceııe i\y ni v~ıyet netıcc.:•ı olıtrıtk 
lıı" fi rnhunetinde birtlenbire bir düıulc 
hık oiınut \'e \'Cı· yer ıuhunet 8 dt:ro.: 
ih ; O ıler"'cc- ı.ı "iın.lıı ve aırırm Ü•tÜnden 

<-lt•nıı ,ı~ rııuıtur. F.n clüıü&ı ıııhunet de 
ı -.:tlreınden l:dirnede aıfu-ın altanda on, 

eııkı "v yıkılmıı ve baaı evlet• de çaf
lamııtrr. Su bnaan yerlerde poliı ve 

belediye mufrezeleri faaliyete geç
mitlerdir. Saat,erc:t' tramYaylar ve ha 
zı mahallerde taıım vaaıtaları dın -
muttur. Bir çok yerlerden halk "ıı·ı 

... velki gı.inkü fırtına aaat 9.40 d 

Mut;lada tiddetli yağmurla baılamııtır. 
saat 10.20 de lzmirde kuvvetle kendini 
göıteren fırtına bir kısım ağaçlan de
vim1ek, binalarda az çok tahribat yap 
mak, yolları bahçeleri ıuya boğmak ıu 
retiyle baılaını§, çaylar taşmış ve Izmi. 
re gelen tirenlerın hareketi durdurul
muştur. Gece fırtına cenubtan poyraza 
dönmüıtür. Menderes nehri taımııtrr. 
Fırtına saat 17.30 da Kütahiyada cenub
tan 18.23 de Antalyada gene cenubtan 
baılamı§ ve Antalyada fırtınaya refakat 
eden yağış dolu ila karııık düşmaıtür. 

Kar altındaki Ankaradan bir sörünüf 

Niğdede aaat 18.40 da h::ıthyan fır
tına bir kıs1m agaçlarr devirmek suretiyle 
yolunu belli etmi~tir. Ankarada gene 
cenubtan saat 20.14 de bathyan fırtına 
ilk önce sanıyedc 10 metre süratle esen 
rüzgarlar yaı,mış, saat 21 de ıaniyedc 
14 metreye ç.kan surat aaat 21.25 ile 
21.40 arasında 26 metreden eımiye baı
lamıştır. Bir aralık rüzgann hızı azamı 
derecesini b:.ılmuş ve düz ıatıblar üzerine 
metre murabbaına 50 kilogramlık taz. 
yik yaparak •aniyede 30 metre süratla 

' esmiştir. 

htanbulda sıfırın altında dört, Manisa 
da ııfnm oltında altı, lzmiı·de ııfırı. al 
tnda dört derecelere indiği gibi memle· 
ketin diğer yerlerinde de 1 ile 6 derece 
, rasnda düşüklük olmuştur. Bu düşük 
dereceler Manisa ve lzmirde bir lakrm 

lar Üzerinde bir taraftan öbür tarflfa 
geçirilmektedir. Yağmur tiddctini ,. 
zaltmış ise de hava kapalıdır. \ :ığ· 
muruıı devamından korkulmaktadır. 

Şimdiye kadar yıkılan duvarlllr al n 

da kalan iki yaralı haatahanc} t> 1 L 

Saat 2.05 e kadar hamleli esen fırtına 
bu aaatte durmuş ve yağış karla kantık 
olarak başlamı§tır. Sabah saat 10.30 za 
kadar sükunet içinde geçen hava 10.30 
da ıadece kar halinde düşmeye ba§laını§ 
ve 15.30 za kadar fasılalı surette ve ha. 

fif hafif kar yağmı§tır. 

Fırtına, bu apartımanın üzerindeki attr metre murabbaı büyüklüğünde~ r ı 

çeveyi koparıp on be1 metre uzağa attı. 

Fırtına me~kczinin İzmir, Ankara 
iıtikameti oldugu tahmin edilmektedir. 
Gece yarısından sonra fırtına Karadeniz 
kıyılarında başlamış Ordu ve Samıunda 
cenubtan Zonguldakda da karayelden tc

ıirini göstermiştır. 

Fırtına lıtanbulda gece saat 22.35 
de hatlamıı ve sabah saat 6.35 şe kaclat 
devam etmiıtir. Fırtınam istikameti Yıl
dızdı. Hava vaziyetinin bu değiıikliği 
di~er hava hadiseleri üzerinde de teıi 
rini göıtenniıtir. Bu fırtına dolayiıiyle 
memleketin muhtelif noktalarına kar, kar 
la karııık yağm"r '\'e sadece yağmur tek· 
linde olan yaftıın bıraktığı •u mıkdarı 
1 z.mirde metre murabbaına 76 kilogram 
Maniaada 75 kilogram, Muğlada 67 ki
logram, Antalyada 66 kilogram ve diğer 
yerlerde 49 kilogram ile 5 kilogram ara. 
sın dadır. 

nebatların donmasını mucib olduğu an 
laşılmı§br. 

Memleketin diğer yerlerindeki rasad 
istasyonlarından hatlann boz;.ıkluğu do 
layiıiylc tam rasad malumatı henüz a. 
lmamamı§br. Elde mevcut malumata gö 
re hava vaziyeti henüz durluk bulma
tmştır. 

l:mıirtle 
Gece yarısından itiberen tekrar 

yağmaya baılıyan yağmur dün aa· 
bahleyin §iddetini arttırmış ve öğle 
üstü pek fazlalaımıştır. Bu ara deniz 
de med yaptığından lağımlar yağmur 
aularını denize dökmemiş ve bir çok 
yerler au altında kalmııtır. Saat 15 de 
yüluelen deniz aulan birinci kordo
na çıkmış ve kordonun bir kıammdan 
ikinci kordona doğru yayılmaya bas 
lamıştır. Muhtelif semtlerde bir k 

ıt bankcuının ikrtu ve kredi İf le rinde yeni kararl r almak üzere 
ı toplanclıklannı yazdıiunı;s 16 fU6e müdürü çalıtmalarına deuam etmifler ve 

enciimenlcrini Hçmiılerdir. Reamimi:z fUbe müdürlerini 
toplanh halinde göstermektedir. 

dırılmııtır. Torbalı • tire arosın .ı 

küçük mender ~ taşkını genişle 
te, sular yükselmektedir. Gediz r. 

sulal'mın da büyiik toprak parç .aı J· 

nı bastığı haberleri gelmektedir. 

••• 
lzmir, 12 (A.A.) - Dün ıaat 19,3< 

da yağmur tekrar bütün şiddetiyle 

yağmaya başladı. Bornova çayı taştı. 

30 ev halkı tehlike dolayisiyle boşal

tıldı. Nahiyede ~min bir yere yeıler 
tirildiler. Mersinlide ackiz evi de au· 
lor bastı. Bayraklı ile Salhane ara

amda tren hattı bozuldu ve tamırc 

başlanıldı. karşıyaka yolcuları otomo. 
bille taıındı. Karşıyakada Bostanlı-'ıt 

Ahtrdere çayı taıarak otuz kır:k evi 

ıu bastı. Polis ve belediye zabrtasm n 

vardımiyle halk kurtarıldı. Eşyal .. r 

aşındı. Bu kıyıda deniz fazlaca ka· 

baruuıtır. Sahilde sandallarla gezıl

mektedir .Karşıyakanın muhtclı. 

halleleri su içindedir. Yağmur altı si\

at sürekli yağmıştır. lzmir büyuk b.r 
tehlike geçirmiştir. Ak§am üstü Rl' .a

diye yolunda bazı lağımlar patlar.ı~ 

tır. Çarşıdaki dükkanların ziyanı çok
tur. ilbay, ıarbay. polis direktörü hep 

bunlada uğraşmışlardır. Kahramfln· 

larla Tepecik ve Şehitlerde zarar çok· 
tur. Melez çayı taşmıt ve köpriıleıi 

aımıştır. Telefon ve telgraf direk' .& 

yıkılmıştır. Fırtına boş üç motoru &Ü· 
rükleyip götürmüıtür. Bir dıvar yıkıl· 

masında evdeki mangal devrilmiş ve 

yangm çıkmıısa da söndürülmüştiır. 

Muhtelif muhallelerde au hücumun

dnn kurtarılan halk camilere, evlere 
yerlettiriliyor. Uray felakete uğrıynn.. 

lara ekmek ve yiyecek dağıtmakt<ı r. 
Seyliı.bın gündüz olması fela'~eti çı•k 
hafifletrn•ştir. Saat yirmiyi cnbcş e· 
çe yağmur hafiflemiıttir. 
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Devlet Oemiryolları ve limanları umwn 
müdürlüğü satınalma 1<omisyonu ilanları 

t LAN 

Muhammen bedeli 50575 lira olan 155 ton benzin 26-2-936 çar
şembc günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3i68,75 I_iralr_k .muvakk.~t teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklıflerını aynı gun saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri liizımdıı. 

Sartnamek r 250 kurus mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinden alınabilir. (3l3) 1-528 

İLAN 

Muhammen b~deli 15516 lira olan adive galvanize gaz boruları 
ve raptiyeleri 30 Mart 1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf
usulü ile Ankarada idare binaı.ında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1163,70 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpaşada 
T esellüm ve sevk Müdürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(280) 1~555 

İLAN 

Muha.ır.men bedeli 13277,50 lira olan 56500 kilo külçe kurşun 

13 mart 1936 cuma günü saat 15,30 da Ankarada idare binasında 

kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 995,81 liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde ve 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtrlmakta-
dır. (329) 1-560 

An',;::ıra B·!lediye Reı~l· -. fl::ınları 

1 - Bent deresindeki anl>arda teslim edilmek şartile (300) çu· 
'7al Yunus marka çimento alınacaktır. Beher çuvalın muhammen 
bedeli 170 kuruştur. 

2 - Fazla izahat almak üzere yol şubes:ne gelinecektir. 
3 - İhale 22.2.936 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de 

fen direktörlüğü odasında açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 38.25 liradn (289) 1-483 

İLAN 

1 - Ankara beledivesi ve:.aiti için (30000) kilo benzin kapalı 
zarf usuli yle eksiltmeve konulmuştur. 

2 - İhalesi 24.2.936 pazartesi günü tam saat on be~te belediye 
levazım direktörlüğünde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Benzin 10335 00 775 13 
4 - Şartname ve evsafını ~örmek istiyenler hergün mezkur di· 

rektörlüğe gelebilirler. 
5 - İstekli olanlaı teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte 

ihale saatinden tam bir saat ev,.l;ne kadar komisyon reisliğine ver-
melidirleı (297) 1-488 

Nafıa R~kanh0-1nrlan: 
19 Şubat 1936 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafıa bakan

lığı malzeme eksiltme komisyonu odasında Seyhan vilayeti dahilin
d..- Dörtyol kazasındaki Hızırilyas ormanından kesilip Dörtyol is· 
tasyonunda vagon içinde teslim edilmek şartiyle 2700 lira muham
men bedeli olan 450 adet meşe köprü traversinin kapalı zarf usulu 
il~ eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferruatı bedelsiz olarak bakanlık malzeme dai
reşinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 202,5 liradır. 
İstek1ilerin teklif mektuplarını 

s:rnt 14 e kadar Ankarada ba'c;ınlık 
le lazımdır. (254) 

19 şubat 1936 çarşamba günü 
malzeme müdürlüğüne verme-

1-421 

Çanakk~ale Vilay~ti 
Daimi En,~ümeninden : 

Yapılacak iş Tulü Keşif bedet- teminatı 

Gelibolu Keşan 16040 M. 33110,7f 2483 30 
yolu tamiratı 
esasiyesi 
Gelibolu Maydos 12539,50 M. 21247,86 1593 59 
yolu tamiratı 
esasiyesi 
Biga - Çan yolu 8250 M. 13512,50 1020 94 
tamiratı 
esasiyesi 

1 - 1stiyenler yapılacak bu üç işin keşif, şartname ve başka ev
rakını Ankara, İstanbul, Çanakkale Nafıa müdürlüklerinde 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 yazdığı şekle 
uygun olmalıdır. 

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

ANKARA BELEDiYESi 

()tohüs işleri 

DirelitÖrlüğünden : 
1) Otobüs idaresi için muhtelif kuvvetlerde 420 adet ampül a

lmacaktrr. 
Tahmin bedeli iki yüz üç liradır. 

2) Eksiltme 15-2-936 cumartesi günü saat on buçukta Otobüs 
DirektörHiğünde Komisyonda yapılacaktır. 

3) İhale açık eksiltme suretiledir. 
l) Muvakkat teminat 16 liradır. (336) 1-562 

ULUS 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Stadywn ve yarış yerinin ağaçlanmasına ait projenin 

tanzimi müsabakaya konmuştur. Projeler azami 15 marta kadar 
Ankara vilayetine gönderilmiş bulunacaktır. Müsabakaya girenler
den birinci gelen 750 lira ikinci gelen 250 lira verilecektir. Fazla 
izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara vilayeti 
Nafıa Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (320) 1-556 

Posta T.T.B. ve Levazım 
1\lüdür1üğiind~rı: 

Posta seyyar ve nakliye memurlarına verilmek üzere yaptırıla
cak olan 160 takım elbise ve kasketin 28 subat 936 tarihinde ve sa
at "15" de Ankarada P. T . T. Umumi mÜdürlüğünde toplanacak 
alım. satım komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

160 takım elbise ve kasketin muhammen kıymeti 2760 muvak
kat teminatı da 207 liradır. 

Taliplerin mezkur tarihe rastlıyan cuma günü muayyen saata 
kadar sözü gecen teminat parasının idaremiz veznesir:e yatırarak 
alacakları makbuz veya kanunen muteber banka teminat mektup
lariyle sartnamede yazılı vesaiki yanlarına alarak mezkur komis
yona müracaatları Hizımdrr. 

Bu haptaki şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden ls
tanbulda Levazım ayniyat muavinliğinden narasız olarak verilir. 

(342) t-566 

,t\nkara l\l~rkez H1f7.1~s1hha Mü. 
essese~i s~l1Jtı 

Rei~lif!in<IPn: 
Alma l{onıisyonıı 

1 - Müessesemiz ihtiyacı ıcın (2000) iki bin adet beyaz fare 
14-6-936 cuma günü saat 11 de pa?arlıkla ı;atın alınacağından talip
leri seraiti anlamak için müessese ayniyat bürosuna müracaatları. 

(339) 1-563 

Posta T.T.B. ve Levazım 
Miicliirliitt-iin~~n: 

Adet Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
500 Pelerin (5500) 413 

1626 
1139 

1500 - 1700 Takım elbise (21675) 
955 " (15177) 
Mikdar ve müfredatile muhammen bedelleri ve muvakkat te-

minatlarrnın mikdan yukarda yazılı mühürlü kumaş numunelerine 
göre Pelerin, Elbise ve Kasketleri ayrı ayrı ve kapalı zarfla eksilt
mqe konulmuştur. 

Her üç eksiltme de 28 şubat 936 tarihinde ve saat on beşte An
karada Posa, Telgraf ve elefon umum Müdürlüğünde toplanacak 
alım, satım komisyonunda yapılacaktır. 

Bu baptaki şartnameler Ankara Levazım Müdürlüğünden ve 
İstanbulda Levazım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak veri
lecektir. Talipler, yukarda yazılı teminatlarını idare vezneJerine 
yattrarak alacakları makbuz ve yahut kanunen muteber teminat 
mektuplarını. şartnamelerde yazılı vesaik ve teklif mektupalrını 
şartnamedeki tarifat dahilinde ve ayrı ayrı üç zarf içerisinde bu
lunduğu halde mezkur tarihe tesadüf eden cuma günü saat on dör
de kadar mezkur komisyon riyasetine tevdi etmeleri ilan olunur. 

(341) 1-565 

1\111111 lVludataa Vekaletı Satın Alma 

Komisyonu ilanlan 

• SİLİT 
YAPI: Akköprüde sıhhiye de

polannda yapılacak ETÜ gara
jının kapalı zarfına istekli çık
madığından yeniden kapalı ek. 
siltmeye konulmuştur. Keşif tu. 
tarı: 8896 lira 15 kuruştur. Keşif 
ve şartnamesi bedeline karşı in· 
şaat şubesinden alınacaktır. lHA. 
LESİ: 14 şubat 1936 cuma günü 
saat on birdedir. İLK TEMİ
N ATI: 667 lira 21 kurustur. 

Eksiltmeye girecekicr 2490 
sayılı kanunun 2. 3 üncü mad. 
delerinde istenen belgelerle bir· 
likte teminat ve teklif mektup· 
larını havi zarflar ihale saatin. 
den en geç bir saat eveline kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna 
versinler ve lüzum görülen fenni 
ehliyetname!erin alınması için de 
6 şubat 936 gününe kadar B~ 
yındırlık bakanlığına müracaat 
etsinler. (201) 1-345 

BİLİT 
1 - Beher kilosuna biçilen 

ederi bir kuruş doksan beş santim 
olan bin iki yüz ton buğdav öğü
tülecektir. 

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

3 - İhalesi 15 şubat 1936 wU• 

martesi günü saat 11 de M.M.V. 

satın alma Ko. da kapalı ~arfla 
yap rlacaktır. 

4 - Şartname parasız olarak 
her gün Ko. dan alınır 

5 - İlk inanç parası 1755 li
radır. 

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

BİLİT 

Beş baş nakliye ve payton 
koşumu ile bir baş saka hayvanı 
alınacaktır. Pazarlığı 17-2-936 
pazartesi günü saat 10 dadır. İs
tekliler bayvanile birlikte pa
zarlık gün ve saatında M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelme-
leri. (334) 1-561 

ANKARA İFLAS MEMUR
L UGUNDAN: 

Ankarada Yenihalde 45 No: 
lu dükkanda kasap Ahmed Ham
dinin Ankara ticaret mahkeme
since iflasına karar verilmiştir. 
Keyfiyet icra ve iflas kanunu
nun 166 rncı maddesine tevfi-
kan tebliğ olunur. 1-569 

Jandarma Genel Komutanlıiı 
Anliara Satınalma l{omisyon1ından 

1 - Eldeki vasıflarına uygun ( 1500) kilo Eğer sabunu eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi 29-2-936 cumartesi günü saat (10) 
da Ankarada Jandarma Genel Komutanlığı kurağında satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - (1500) kilosuna (750) lira değer biçilen sabun şartnamesi 
parasız olarak komisyondan alınabilir. 

3 - Eksiltme pazarlrğma girmek istiyenlerin (56) lira (25) ku
ruşluk teminat mektubu ile gün ve saatında komisyona baş vurma-
ları. (321) 1- 557 

SAYFA 7 

Merliez Hıfzıs ıhha M ·:. ı Ankara 
essesesi Sabrı Alma Komisyou ı 

Reisliğiııden : 
1 - Müessesemiz hayvftTllan için '3-2-936 perşembe günü paz .. r

lıkla yesillik satın alınacağından isteklilerin seıai ti öğrenmek için 
müessese ayniyat bürosuna müracaatları. (310) 1-564 

Jandarma ~ene) kom n anlığı 
t\nkara ~atın alma koınİs-\ o n un a ı 

13·2-936 perşembe günü kapalı zarf usulile ek .. iltmesinin yapı
lacağı ilan edilen Ankarada Jandarma ve Poli" mekteb i t es isatma 
ait eksiltmenin geri bırakıldığı ilgililerce bilinmek üzere il. n olu-
nur. (322) 1-558 

l\lilli :\Iüdafaa Vel" ~lP · 
Deniz merkez satınalma komisyonW1dan 

1 - Tahmin edilen b"deli 90.000 lira olan 5000 Ton Veleş Kar
dif kömürünün kapah zarfla münakasası 2 - Mart - 936 pazarte t 

günü saat 14 te Milli Müdafaa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

2 - 450 kuruş mukabilinde verilen şartnan~sini almak istiyen 
lerin her gün, münakasaya istirak edeceklerin de yevmi mezkurde 
5750 liralık temınat mektunları ve 2490 numarah kanuna göre bel
gelerile komisyona müracaatları. 

3 - Zarflar 2 - Mart - 936 2'.Ünü a.zair.İ saat 13 e kadar komi -
yona verilmis bulunacaktır (325) 1- 'i'i9 

Sıhhat ve İctimai Muaverıet vekaleti 

isl{mı Umum l\lüdürlii9-iiıu ~~n: 
1 - İskan umum müdürlüğünce cins ve mıkd. rı ve fenni ~era

iti ayrı ayrı tesbit edileen tiplerde Trakya<laki P,'Öcmenler iç"n on 
bin pulluk pazarlıkla imal ettirilecektir. 

2 - Pazarlık bu ~ui::atın 28 inci cuma günü saat on be~t e sıhat 
ve'kaletinde müsteşarlık dairesinde toplan acak komisyonda vapıla· 
caıttrr. 

3 - İstekliler buna aid sartname!erı Ankarada iskan umu'11 
müdürlüğünden ve İstanbul, İzmir. Cana~ı<ale is .::-n miidiirlükle
riyle Kocaeli valiliğinden ala' ilirler. 

4 - İstekliler şartnamedeki erait daıresinde ve mua} yen gün 
ve saatte komisyona müracaat etme idir. (345) 1-571 

Bozöyük Hiiküın<~t lr urağ-ı 
Lt\.cıli Ek~iJtıne ilanı 

.:ıı 

Bozöyük mal müdürlü~ nden: 

İıısaatı 
' 

1 - 27.2.936 tarihinde perşembe günü saat (15 ) d _ Bozöyük bükü· 
met konağında eksiltme komisyonu odasında Bozöyük hükümet 
kurağı inşaatinin (4925) lira (55) kuruş keşif bedelli kısmının a
çık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pazarlık bu subatın 2 Sinci cuma ~ünü saat on beşte sıh:ı.t 
ve umumi şartnamelerle mukavele suretini Bilecik bayındırlık 
direktörlüğünden alabilirler. 

3 - Muvakkat teminat (370) liradır. 
4 - İstekliler eksiltme günü aşağıdaki vesikaları gostermeğe 

mecburdurlar. 
A - Mukavele teminatı malsandığma yatırdıklarına dair mak

buıı:. 

B - Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika. 
C - Eksiltme gününden en son sekiz gün eve! ellerinde mevcut 

vesikalarla Bilecik bayındırlık Drk. ne müracaat ederek bu işi yapa
bileceklerine dair alacakları ehliyeti fenniye vesikası. 344 1-570 

EIAEKTRİK TESİSATI 
Tosya Belediyesinden: 
1 - Tosya kasabasının Elektrik tesisatı Nafıa Vekaletince mu

saddak proje ve şartnamesi mucibince kapalı zarf ile yeniden ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu tesisat 3 kısma ayrılmıştır. 
Birinci kısım: Kanal, su mehaz tertibatı, su köşkü, cebri boru 

mesnetleri, alt kanal tesviyesı, santral binası. 
makina temelleri, ve muhavvile merkezi binası 
ve bunların teferrüatmın tesis ve inşası. 

lkınci kısım: 108 beygir kuvvetinde françis türbin, cebri bo-
. ru ve bunların bilcümle teferrüat ve montajı. 
Üçüncü kısım : Santral binasına ve muhavvile merkezine ait teç-

hizat ile havai hat ve yer altı kablosu, yalnız a
ğaç direkler hariç olmak ü:.:ere şebeke ve bun
ların bütün teferrüatile montajları. 

3 - Bunlardan b irinci kısmın keşif bedeli (5827,5) ikinci kıs
mın (7300) üçüncü kısmın (27446) liradır. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır: A - Ek::oiltme şartnameleri; 
B - Mukavele projeleri, C - Fenni şartnameler, D - Proje ve 
planlar, E - Keşifnameler ve teferrüatı. 

5 - İstekliler bu evrakı Tosya belediyesinde görebilecekleri 
gibi bedeli mukabilinde İstanbulda Taksimde istiklal apartımanın
da elektrik mühendisi Hasan Haletten alabilirler. 

6 - Eksiltme 12 ŞUBAT 936 tarihinden itibaren (45) gün o
lup eksiltme 27 MART 936 tarihine müsadif cuma saat 15 de Tos
ya belediye binasında yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keşif bedellerinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırma
ları veya 2490 No. kanunun tarifatr dairesinde bir Banka mektubu 
yahut sair teminat göstermeleri ve şimdiye kadar bu gibi işleri 
yaptıklarını ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini gösterir vesika 
ibraz eylemeleri ve bunlar bir şirketi temsil ediyorlarsa musaddak 
vekaletname ve mukayyet bulundukları ticaret odası veya mahke· 
mesinden son tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

Fenni ehliyet vesikasının Nafıadan istihsali için ek~iltme gü
nünden en az 8 gün evel müracaat lazımdır. 

8 - Teklif mektupları 6 cı maddede yazılı saatten bir saat vel 
belediye dairesine teslim edilecektir. Posta ile gönderikcek k-
tupların nihayet mezkur saate kadar gelmiş ve dıc; zarfmın m ır 
mumu ile kapatılmış olması şarttır. 

9 - İşbu tesisatın heyeti umumiyesi için veriJecek teklifleı l• 

hi kabul olunur. 
10 - Teklif mektuplarının 2490 No. k:mnnun tnri t na v ı-

kürnlerine uygun olarak hazırl anmış olması sa rttır. 
1-SG• 



SAYFA 8 ULUS 13 SUBAT 1 
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Gimliık kasa mevcudunuz 
KıymPtli eşya ve evrakmız için 

• 

• 

F Iı..1 /\ JY ET 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 l iraya kadar - Mahrem daireler 

Türkiye iş Bankası 

Daima genç 
daima güzel 
KANZUK 

alsaıniıı li "emi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dı•nvanın her tarafınd, tak. 
dır kazanmış gii?.ellik kremidir 
Cildınizin Uzellik ve ı zeliğinı 
daime: muhafaza der. Balsam in 
kremi memleketimizin ·ilıar me 
hafilinde rağbet görmüş i biı 
kremdir. Çilleri ve buruşukları 
izale ederek tene fevkalfide bir 
cazih h;ıh<;Pfer Ruhnüvaz ko· 
kusu ile avrıca :söhret az:ınmış 
tır. Bıılsamın kremi kativen ku. 
rum;ız J'cninizin liitif tazeliği. 
ni. cilclinizin ı-~,.; n taravetini an. 
cak krem Balsamin ile me•ıdana 
çıkarahilirsini?.. Bir defa Balsa. 
min kullanan başka krem kulta· 
namaz Tatıılmıs itrivat maeaza. 
farı ile ' üvük ecza evlerinıie bu. 
lunı..:ı 

Kiralık t~v 
Yenisehirde Bakanlıklara ya

kın kızıl ırmak sokağında 13 (A) 
numaralı evin iıst katı kiralık
tır. İstiyenler Ziraat Bankasın
da Miırşideye mı.iracaatları. 

1-537 

Küçük möbleli 
apartman 

2 oda mutf k. re k akar su
lu banyo. kalörifer. 

Bedri, Ah Nazmi 8 y Apartı· 
ınan. Havuz başı telefon: 2728 

1-523 

-~~~ı~4 
~: lL N \H'l1. \Hl ~· 
~. Beher Beh .~ 
~ S \•ıfa Santimi Savıfa Santin ~ 
~ . 
~ ----- ~ 
~ 2 300 3 20C ~ 
~ 
,/ 4 ıso s ıor 

4 6 80 7 4C 
8 30 kuruştur. 

1 - Havu işlerine ve vcnı 
cıkan kitaplara aid ilanl:ırdan 
% ıs tenzilat yapılır. 

2 - Zavi ilan bedelleri n ak 
tu vüz otuz .kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen 
me, vefat ve katı arka ilanla 
rından maktuan he lira alımı 

ABO~E Ş \iri 1. \Hl 
M tiddet Dahilde Hariçte 

Sent'liği 17 Lira 30 
6 
3 

Aylığı 9 ., 16 .. 
Av lığı 5 

" 9 
" Posta ucreti gönd rilm;, 

-------..; 
imtiyaz sahibi ve Başmu 

h ırriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşJ~ı. Mildılril Nasuhi 
.öAYDAR 

Çsnk1rı caddesi cfrarwda 

l. /us Basınıevinde bhılm!şj 
l l<f • 

'--------

nkar~ · ıılıisarlar 
Raşmüd Ür ii~: ·· uleı 

454 Lira 53 kuru ke if bed lii Ankar d patlayıcı m d 
tecrit deposu açık eksiltmeve konulmu tur. 

21 Şubat 936 cuma günü aat 15 de Ankara inhı rl 
lı.i ünde y p 1 cak proje ve ke ıf deft rinı orme ve r itın 
Jam k i tey nJerin b mudiırlu e muracaatları. 311 1-51 

Bi .. j ıei ı taka Etıh ha O . a. ı 
Başlcan 1 iiından : 

r 

Oda nel kurulu 14 subat 1<>36 cuma giınti aat 17 de Ye i-
şehirde Kızılay umumi merke i lonunda toplanaca ından y n 
uyelerimızın gelme! ri rica olunur. (316) --519 

Aııliara il 'a} lığından : 
1 - İsmet Pasa Kız Enstitü iınde mevcut anbar ve depoya ca

mekan, anbar. raf ve saıre yapılacak. Bedc1i 999 lira 35 kuruştur 
2 - Fennı sartnamelerini gormek istiyenler her gun okula mu

racat ed bilırler. 
3 - Açık eksiltme ve ihalesı 27.2.936 persembe gumi saat 10 da. 

okullar sayısmanlıgında yapılacaktıı. 
4 - Temınat 74 lira 95 kuruştur. 
5 - ilan bedeli nıu•e::ıhhide aittir. (283) 1-492 

afıa Hakanlıi;ından: 
19 Subat 1936 çarşamba gı.iniı saat 16 da Ankarada Nafıa bakan

lığı malzeme eksiltme komisyonu odasında Eskişehirin Mıhahcık 
" sının Gomele ormanından kesilip Eskişehir - Ankara hattının 
her hangi bir istasyonunda vagon içinde teslim edilmek şartiyle 
(6875) lira muhammen bedeli olan 2500 adet çam telgraf direğinın 
kupalı zarf usuli ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferruatı bedelsiz olarak hakanlık malzeme dai
re inden verilecektir. 

Muvakkat teminat (515. 63) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplnrını 19 subat 936 çarşamba günü saat 

15 e kadar Ankaracla bakanlık malzeme müdürföğüne vermeleri 1 -
zımdır. (259) 1-422 

Ceyhan Ura) ıııdan: . 
1 - 4 numaralı çarşı caddesinde, İtimadı Milli Eczanesi meb

deinde sinema binası önündeki menfeze kadar 310 metre TuJde top-· 
rak kale bazalt ocak tasından yaptırılacak muntazam parke kaldı
rım inşaatının bedeli keşfi 11067 liradır. 

2 - İhale 20-2-936 perşembe günü saat 16 da Uray salonunda. 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını kanunun 32 ci maddesinde
ki tarifat veçhilc ihzar ve ihale güniı saat 16 dan eve] mühürliı o
larak ihale komisyonuna tevdi eylemeleri meşruttur. 

4 - Yiızde yedi buçuk muvakkat teminat makbuzları veya ban
ka mektubu ile Ticaret odası kayıt mektubu ve Nafıa Mudür)ü un
ce Musaddak ehJiyetı fenniy vesikalarını teklif mektuplarına lef 
eylemeleri Hizımd r. 

5 - Şartname} rı gormek ıstıyenl r her gun C yh n Urayı fen 
i leri burosuna muracaat edebilir. (323) 1-532 

ı - Şimdiye kc1d ıuvazzaflık hizmetini yapmamış tam hız-
metli ve son yokh 11 l r nda piyade sınıfına ayrılmış olanlardan 
316 :328 ve mızıka . ınıfıra ayrılanların da 316 :329 dogumuna ka· 
dar olanları 18.2.19-V s ), giınü ıniırettep oldukları kıtaata scvkedı
leceklerdir. 

2 - Kimlerin rı k re gonderileceğine dair yazılan çagırılma ka· 
gıdJarı her erin kc tlı ıundugu mahalle ve köylere gönderilmış-
tir. 

3 - Bunlardan 1'cd \•ermek istiyenlcrm bedelleri 17.2.936 pa
zartesi günü akşam.mı kadar alınacaktır. Bu günden sonra bedel 
ureIT katiyedc alınamaz. 

4 - Her er yeni niıfu cuzdanı ile gelecektir. 
5 - 20 te rinisl · l ~ı: ve 2850 sayılı kanunla bakayada kalan· 

lara verilmekte ola.1 para cezası hapislik cezasına çevrilmistir. Za
manında şubeye get•nıyenJer terhis edildikten sonra cezalarım 
çekmek üzere miilkı h pishanelerine teslim edileceklerdir. 

6 - Ankara ask li . ubesi mmtakasmda bulunanlardan bu C• 

raiti haiz olanların d ı o gunde şubeye gelmeleri ve bu ilanın ya-
bancılar hakkında t l lı mahiyetinde olduğu (295) 1-487 

inhisarlar l nıuın l\lüdurlü~nden 
" 1 - Y v an tuzla ındaki 48878 lira 79 kuruş keşif bedelli m v-

cut ve ıı tamam bulunan dekovil hattına ait tamirat ve ıslahat ile 
İı< , h np kopriı inşası kapalı zarfla eksiltmeye konull):lustur. 

2 - Pro e, keşif, fenni şartnameleri mukavele projesi ve muna
kcı a ..ırtnam si 245 kuru mukabilinde inhisarlar tuz fen şube ın· 
den .1 n caktır. 

3 - Eksiltme 15 ubat 936 cumartesi giınu saat 11 de Kabata -
da J va n ve miıbayaat ıniidı.irlügü binasmd::ıki komisyonda yapı
laca ,ın 

4 - Muvakkat temınat mıkdarı 3665 lira 90 kuruştur. 
ı; - ı~tekliler ihale tarihind n en az üç gün eve) inhisarlar tuz 

f :\ ubeı:iııe gelerek: 
En at iıç kilometrelık demir yol tesviyei turabiyesi, ray fer i

yat. v köpriı işleri yapmıs diplomalı mühendi:. olduklarına veya 
bu '·CI ..ıti haiz diplomalı bir mühendisi insaatın bitimine kadar 
daimi olarak iş başında bulundurulacağına dair resmi ve muteber 
vea <ik gosterip münakasaya iştirak edebileceklerine dair ehliyet 
ve ıY.ası almaları lazımdır. 

6 - Bu fenni ehliyet vesıkası ile- :.air kanuni vesikaları havi 
kapıılı zarflar ihale günü saat tam ona kadar Kabata da ismi geçen 
komi<-von rPic:Jii!ine mııkhu ,,,ı.1·.,Hli.,rl(' -:ı lr•'ı (~27) 1 c;35 

t··--- . ~ ' • 
r SiNEMALAR 1 

( YENi J HUGU(\ BU GE< E 

Aıına Uella ile Jean Murat'nm em
salsiz surette canlandırdıkları 

SON UÇUŞ 

l lissi - heyecanlı büyük harp filmi 
l\yrrca • Johann Strauss'un 

Mavi Tuna'sı 

BUGÜN BU GECE (KULÜP] 

Göriilınemiş derecede heye< anlı ve 
emsalsiz bir sanat harikası olan 

HERKES O, DAN BAI ISEDIYOR 
Cangester denilen amerikan modem 

haydudlarmm hayatını gösteren 
orijinal bir eser 

··cOLDÜHF.N GÖZLER" filminin ılk gecesine ait numaralı biletler 
simdiden satılmak tödır. Tel: 3540 

• 


