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Bir Mançu mıifrezeSi dış Mongolistan tlınırına saldırdı 
Ua~betke 

YOL 
Memleketin her tarafındaki ik

lim ve malzeme hususiyetlerine 
göre, her türlü in;a usullerini tes
bit etmek, başlıca ihtiyaçlarımız
dandır: Belki bunların başında 
)'ol inşa usulleri gelmek lazımdır. 

Şehirlerin içinde ve dışında, he
men bütün yollarımız yapılmakla 
bozulmak arasında bocalayıp dur
nıaktadır. Biz ucuz yol yaptığnnı-
21 zannediyoruz. Osmanlı ve türk 
yolları belki en pahalıları arasın
da sayılabilir. Mesela on yılın he
sabını toplıyarak, Bolu şosesine 
ne sarfedilmiş olduğunu bulabi.lıi
riz. Bugün bu yol üstünden oto· 
mobille geçmek mümkün olmadığı 
için, ihtimal en iyi bir şose paha
sı olan bu masrafın hiç olduğunu 
da görmekteyiz. 

Kimseyi kasdetmeksizin, bizde 
yol müteahitliğinin hazin bir ha
le gelmiş olduğunu söyliyelim. 
Yolun, birçok yerlerde, hiç bir tek
nik ve iş sahibi olmıyanlarm, en 
kolay kazanç vasıtası gibi anlaşıl
ması, anane olmuştur. Yollarımı
zın inşa usullerinden başka, yol
larımızı nasd yaptırmak daha 
doğru olduğunu da kararlaştır
mak gerektir. 
Açık vaziyet nedir? Devlet ve 

belediyeler büdcesinden her sene 
büyük bir yol masrafı çıkıyor. Fa· 
kat şehirlerimizin içinde vo dıtın
da birkaç kilometre rahat gittiği
miz cadde ve şoseler ise parmak
la ıayılabilir. Bazı yerlerde kırıl
mış taşlar, şose yatağına döşen
meden dağılıyor; bazı yerlerde 
döşendikten sonraki ameliyeler 
yapılmadığı için toza çamura gö
mülerek ziyan oluyor; bir cadde· 
miz tamamlandıktan bir gün son
ra, yeraltmdan herhangi bir kab
lo geçirilmek için, şurasından bu· 
rasından parçalanıyor; en mü
kemmel zannettiğiniz bir cadde 
veya şoseyi bir gecelik yağıştan 
sonra, çöküntüler içinde buluyor· 
sunuz. 

Bütün masraflar aşağı yukarı 
ziyan olmaktansa, paramız yettiği 
kadarım lam ve kusursuz yapmak, 
şehirler veya şehir . dışı yolları· 
mızı, büdcemizin takatine göre, 
bir İnşa programına bağlamak da
ha doğru olduğuna şüphe yoktur. 

Fena yollardan barış zamanı ne 
çektiğimizi her gün görüyoruz; 
harb zamanı ordunun neler çek
miş olduğunu başlarımız herkes
ten daha iyi bilirler. Üstünkörü 
yollar üstüne ağır harb nakliye 
~asıtaları yığıldığı vakit, bunlar 
adeta nehir yataklarına dönmek 
tedirler. 

Her şeyde, fakat bilhassa yolda 
kalite esastır. Geniş ve gösterişli 
yapmaktansa, dar ve sağlam ya
palım; yarın çökecek bir arnavud 
taşı veya parkedense, yan sokak
lara bozulmıyacak yaya kaldırım
lan döşeyelim. Bir şehir mütehas
sısı: "- Y ollarımzı üstünden ge. 
çenlerin ihtiyacı kadar yapınız. 
Yirmi, otuz sene sonraki ihtiyacı 
düşünüyorsanız, iki tarafındaki 
toprakları bahçe yapınız veya is
tediğiniz vakit geri almak üzere 
evlerin bahçelerine ilave ediniz. 
Yol kültürünü başka türlü kura
mazsınız!'' diyordu. 

Bunların hepsi düzelecektir; el
verir ki devlet, her türlü yollar 
için inşa sistemini, değiştirilmez 
surette, tayin ve tesbit etsin. Ve 
herkesi ancak bu şartlarla yol yap
tnağa icbar etsin. 

F. R. ATAY 

SÜMER BANK 
rf aarruz }lÜSl\:Ürtüldü 
İki taraftan 10 ölü ve 27 

yaralı var 

ISP ANYA lŞGüDER.l 

Yeni Umum Müdürlük bina
sının ihalesi dün yapıldı 

Moskova, 14 (A.A.) -Tas A
jansı bildiriyor: 

Ulanbaturdan bildiriliyor: 12 
şubatta sabahleyin saat yedide, 
bir japon-mançuri müfrezesi sını
ra 7 kilometre uzakta bulunan Pu
lundersudaki mogol sınırı karako· 
luna hucum etmiştir. Müfreze 20 

B. Begonya rejimimize olan 
hayranlığını anlatıyor 

Dün ihale edilen yeni Sümer Bank bina sının alacağı şekil 

kamyon ve bir otomobil iç~rsinde 
bulunan el mitralyözü ve üç top
la mücehhez beşyüz kişiden mü
rekkebti. kamyonlara iki tank ve 
iki uçak refakat etmekte idi. Sı- , 
mr karakolu mutaarrızlara çetin 
bir mukavemet göstermişse de hun. 
ların sayısı beş defa fazla olduğu 
ve mutaarrızlar karakolu arkadan 
çevirmeye çalıştıkları için, muha· 
rebe yerinde bir hafif top bıraka
rak çekil•neye mecbur 1,almıştır. 

ispanyanın Ankara işgüderi B. Begonya 

Sümer Bank merkez binasının İnşası için açılmış 
oları eksiltme dün neticelenmiş ve inşaat, mühendisi 
Cemal ve lsmail Hakkı'ya 411,000 küsür liraya ilıale 
olunmuştur. 

İspanya ile hükiimetimiz arasında, uzun bir miJ. 
zakereden, sonra, ticaret anlaşmasının, Ekonomi Ba
kanlığı yönetkeri 8. Faik Kurdoğlu tarafından lapata 
yada imza edildiği malumdur. (Sonu 5. sayfada) 

TEMERKÜZ KABİNE t 

KURUl.A)lAZSA .. 

Yunaıı parlameııtosu 

toıJlantıya çağrılacak 

Yunan kıralı Corc il. 

Atina, 14 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Dün sabah saat 11 de ku·alın reisli. 

ğinde yapılan toplantıya liberal partisi 
reisi Sofulis, halkçı partisi reisi Tsaldariı: 
milli halkçı partisi reisi Teotokis, gene. 

(Sonu 3. üncü saylacla) 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

"Ulus,, un Dil Yazıları 
""'*'ılrılt,"" • '"'"'"""'~ '"' .. ,. 

"Erkek,, Anlamlı Kelimeler 
1. 

«Er» sözünün ve huıı unla ilgili olan «eı·· 
keıı, ermek» ile «eğer» şart sözünün 

ve «eğer» l\:eliıne sinin etimoloji, 
morfoloji, fon etili ve semantil\: 

halummdan analizleri 
'"Erkek" Anlamına Kelimeler 
"Kadın" anlamlı kelimelerin a

nalizi, tabii olarak, bize "erkek" 
anlamlı kelimelerin de analizini 
hatırlatmaktadır. 

Türkçede uerkeli' anlamını en 
geniş olarak ifade eden ilk söz, 
''er" dir. Bu sözden hem "erkek'', 
hem "cesur'', hem de "sözünde du
ran, mert'' manaları anlaşılır. 

Gene bu sözün üremelerinden 
olarak bir de ''erkek" sözü vardır. 
Bazı lehçelerde "eren'' de bu an· 
lamda olarak kullanılır (1]. 

Fars lehçesinde "Merd'', A·<ap 
lehçesinde "Recül'', Fransız leh
çesinde ''Homme", Cermen ve 

[1] Çağatay lfı.gati, Pavet de 
Courteille !Ugati. 

Anglo - Sakson lehçelerinde 
"M an'' kelimeleri de "erkek'' an
lamınadır. 

Bu kelimeler ile bunlarla ilgili 
sözleri de ''Güneş - Dil'' analizin
den geçirerek, tam manalarını bul
mağa çalışalım: 

ER 
''Er" sözünün etimolojik şekli 

şudur: 
(1) (2) 
(eğ+ er) 

( 1) Eğ: "Kuvvet, kudret, bü
yüklük, yükseklik" anlamlarına 
ana köktür. 

Bu ana kökün şu anlamlarını 
Türk lehçelerindeki üremeleri a
çıkça gösterir. Birkaç örnek ala· 
hm: 

1. - Eğe: hami, reis, sahip, 
satvetli, veli. 

B. Blum'a yapılan tecavüzden sonra il. - Eğelemek: dehşet ver
mek. ki kuvvet ve kud
retin bir eseri demektir-. 

Polis Action Française 
binasırıda araştırmalar yaptı 

Paris, 14 (A.A.) - Sosyalist ı 
lideri Blum'un dün sabah uğradığı 
tecavüz üzerine "Action fran· 
çaise" cemiyeti ile buna bağlı bu
lunan "Camelots du rol11 ve "Ak-
tion français" talebe kurumlarının 
kapatılması hakkında hemen cu
mur reisi tarafından imzalanan e
mirname ile 10 ikinci konun 1936 
tarihli cemiyetler kanunu ilk defa 
olarak tatbik edilmiş oluyor. 

Aynı zamanda adli takiblerede 
başlanmış ve kapatılan cemiyetin 
merkezlerinde araştırmalar yapıl
dığı gibi tecavüz esnasında yaka
lanan bir çok gençler mevkuf tu
tulmuştur. 

B. Saro adliye bakanı ve polis 
direktörü ile görüşmüş ve halkçı
lar cephesi kararlarının her han. 

Kıralcılar refi 
B. Leon Dode 

Tecavüze uğrayan 
B. Leon Blum 

ği bir mukabelei bilmisil hareketi 
ihtimaline karşı Pariste baysalhğı 
muhafaza etmek için akşama ka
dar iç bakanlığında k:\I" ·~tır. 

B. Saro'nun muhitinde söylen
diğine "'Öre, "Action francaise" 
hirliğ;~ ;n k ........ t.1ması hakkı~daki 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

ili. - Eğez, eğeze: mecalsiz 
• ki kuvvet ve kudretin 
çok uzak (z) sahasına 
yayılarak yok olması 
manasınadır · . 

iV. :_Eğilme, eğilmek: hürmet 
_göstermek, huşu ve hu 
zu göstermek, rüku. et
mek - ki kuvvet ve kud. 
rete karşı boyun eğ
mek demektir •• 

V. - Eğitmek: terbiye etmek 
• ki kuvvet ve kudret 
sahibi olacak vasıtalar. 
vermek manasınadır .. 

___ (_~ ... '!_1!...." 2. inci sayfada) 

l. - Babus,· Radlof, 1. "Çağa 
tay lehçesi"; Babürna
me.- Derleme fişleri. 

11. - Velet Celebinin fişleri. 
111. - Derleme fişleri. 
iV. - Kamusu Türki Babus. 
V. - Radlol, 1. "Çağatay leh

çesi", 

Fıkra 

Fes, Şapka! 
Gerçi osmanlı hikayui b af • 

l ık değil, b a § hikiiyeıi idi. 
Daha iyi anlQ§ılmak için k a I a 
diyelim. Festen en o eri y e'ye 
kadar, bütün o çırpınııları göz ö
nüne getiriniz. Aynı btı§ üıtüne 
neler giymedik! Atatürk bize bcq
lık değil, liala deği§tirmeği tekli/: 
etti: Giyeceğiniz f ey 'in adı 
fa p k a'dır, dedi. 

Ondan beri batımu: kadar, ka
famız da rahat etti. içi dl§ı btl)'UI· 
dır, aözünü, burada, tam yerine 
kullanmış olmaz mıyız? 

Fes • ıapka meıelesi ıon zaman. 
larda ingili.z kıralımn ölüm töreni 
fırsatı ile Londra gazetelerinde 
yeniden bahis • konum olmU§tur. 
Hep adını bildiğiniz Deyli Tel• 
gral diyor ki: ''Törene iıtirak e
den hanedan azaaı arcuında miiı
lüman olanlardan biri Mısır Ve
liahdi, digeri Emir Zeyd'dir. 

Her ikisi de sivil giyinmif. F • 
kat Emir Zeyd'in elinde bir ıi
lindir şapka, Mısır Veliahdi'nin 
batında les vardı. 

''Fes, Mısır'a, doğduğu memle
ketten yani Türkiye'den geldi. 
Bundan bir cmr evel, bir türk pa
di§ahı tarafından silindir §aplıaya 
müslümanca bir ''nazire'' olmalı 
üzere icad edilmiıtir. 

"Fes, bugün, Türkiye'de resme11 
kaldırılmıştır. lrak'ta da onun ye
rine İngiliz asker şapkasına benzi· 
yen bir serpuş konmu§tur. 

"Harbtan sonra Mmr'da da le
,; kaldırmak hususunda bir hare· 
ket başgöstermİ§ ise de bu hare
ketin önüne geçildi. 

"Emir Zeyd'in şapka giymesi 
eski kalalı müslümanları bundan 
birkaç sene eve/ müteessir ederdi. 
F' akat islam aleminin en yükaelı 
ailesine mensub olmak bakımın
dan, peygamberin bu modern to
runu diğer müslümanların tenkid .. 
lerine k lay kolay maruz kala
maz.'' 

Bundan birkaç gün önce Tah
ran'da çıkan lttilaat geı:etesi eli
mize geçti. Tahran sokaklarından 
akın akın, şapkalı erkekler ve

1 

gene kızlar geçiyor. Külahi • bü• 
lend, bu silindir şapkanın larsça 
aclıdrr, taşıvan hiikümet adamla• 
rı, obiektile, bütün tebessümleri 
ile t?Ülüyor. 

Bizi asıl mesud eden, yukarda 
dediğimiz gibi, /renklere d ı f • 
l ı k gibi görünen bu dt>ği~imin, 
gerçekten ne kadar içlik, ka• 
layı ne ağır yüklerden kurtaran 
bir hadise olmmıclır. * * 



SAYFA2 

} urı - Sıyasal 

Fransadaki 
Ajans telg-rafla rmdan, Sosyalis 

lideri Leoo Blum· un başına geleni öğ
reniyoruz . .. Action F rançaise,, hare
ketine mensup birkaç yüz genç, sos
yalist mebusun arabasını çevirerek 
hem kendisini hem de yanında otu -
ran kaclmı döverek kafalarını yar
mışJardır. 

Fransa'da "Action Française", 
ciler garibeler yaşatmak hastası bir 
takım .kıralcılardır. Bunların gençle
ri, gazetelerini bizzat kendileri satar
lar. Satarken de kendi akidelerinin 
propagandasını yaparlar. Bunun için
d ir kı kendilerine "camelots du roi,. 
yani "kıralın çığırtkanlan., denmiş -
tir. Camelat kelimesiyle kamlot mal 
arasında yakın bir ilişik vardır. Fr:m
sa'da "Action française,. eller ger-

. çekten kamlot politika satarlar. 
Bunların arasında hem de çok de

ğerli insanlar yok değildir. Mesela 
bizzat Leon Daudet yahud Maurras 
yazdıklarını en seviyeli fransnlara 
ve yabancılara lezzetle okutan mu -
harrirlerdir. 

Şu var ki, bir taraftan tradisyon
cu olmaları bir taraftan da hadisele -
ri (retraspektif) arkayadönük bir gö
ru.,Ie takib etmeleri, kendilerini ger-
çek dünyadan ve gerçek hayatın ye
ni temayül ve ihtiyaçlarından ayır -
maktadır. Fransa'da kırallık .. bu, 
bugünkü Yunanistan'da grek Tan -
nfarmı bulup yaşatmak gibi bir şey -
clir. 

İşte bundan dolayı "krralın çığırt
kanları,, politika ve aksyon derken, 
huna kendilerine göre bir mana ve 
tatbik şekli bulmuşlardır. Polemikle
rinde, şahsa hücum etmek esastır. 
Mesela "her namuslu fransız, sar
ımsak yer ; fakat Briand, bir boy-
nuzlu olduğu için sarmısak yemez .. ,, 
böyle bu çeşnide polemiklerden baş
ka, bunların kendilerine mahsus so -
kak hareketleri de vardır. Mesela iş
te Leon Blum·u, üçyüzü bir arada 
olarak bir dörtyol ağzında kıstırırlar 
ve bir temiz ıslatırlar, yahud birini 
çürük yumurta hücumuna tutarlar, 
bir diğerini, kalabalık bir yerde tokat-
1arlar. Ne polemikleri, ne de o meş-

hur aksyonları, repübliken Fransayı 
bir adım olsun, kıraUığa yaklaştırma
ınıştır. Ve bi.itün bu gibi hareketle-
rin fransız kamoyunda uyandırdığı 
reaksyon, "otomobiHi hayducllar,. 
ın bir yeni bankayı soymalarındaki 

provokasyoıı 
}ahud yeni bir "Arsen Lüpen,, kita
hmm çı!rmasındaki heyecandan ne 
ileri ne de geridir. 

Böyle olmakla be:rabeı, bu hare· 
ketin, fransız olmadığı iddia edile • 
mez. Bilakis, fransız politik hayatı -
nın yüzlerce senelik hadiselerini bun
ların dimağlarında mahfuz bulursu -
nuz: Mumyalar gibi, bir takım "Sa
kalı - Şerif,. ler gibi. Çokluk genç o
lan bu dimağların içi, bunun içindir 
ki, bir ayazmaya benzer. Mum ve 
tü tsü kokar. 

"Kıralm çığırtkanları ,, işte bu 
yüzden, fransız muhafazakarlığının 
en sadık türbedarıdrrlar. Nasyona
lizmi hiç kimseye vermezler ve za -
man zaman tertib ettikleri bu son 
dayak hadisesi gibi sahnelerle hem 
kendi ihtibaslı gönüllerini hem de 
Fransa'nın bütün dedikodu meclisle
rini tatmin ederler. 

Fransa'mn bircok ölmüs ve ha -
yatta muharrirleri 

0

ve şairle;i, bu ha -
re.le.ete kanşmışlardır. Ve buna bir 
nevi cazibe katmışlardır. Öyle ki, bu
güne kadar sadece fransız kültür 
ocağının srcağiyle geçinen birçok ya
bancı münevverler bile, kendilerini 
bu cazibeden kurtaramamışlardır. .. 

1şte bu hareketi temsil eden genç
lerden bazıları, sosyalist liderine te -
cavüz ediyorlar. Bunun bir provo -
kasyon olduğuna şüphe yoktur. Bu
nun sebebi ne olabilir~ 

Fransa, yeni seçime hazırlanmak
tadır. Bugünkü kabineye ve Avru
pa' da mevcud şartla:rt. göre, bu se -
çim, solların kazanmasiyle bitecek -
tir. 

Sağlar, Laval ile birlikte, iktidar
dan kati surette çekilmişlerdir. Ha
beşistan'm tezini müdafaa eden Prof. 
Jez'e karşı reaksyoner talebenin nü-
mayişleri ile bu son hadise, sağ ka -
rargahlann bellibaşlı faaliyetleri şim
dilik bundan ibarettir. 

Seçimden biraz önce ve tam Sov
yet - fransız paktı görüşülürken ya
pılan bu son provokasyon, Sarraut 
kabinesini bir çıkmaza sokmak için 
yapılmıştır. Çünkü liglere karşı ka
bul edilen kanun ortada iken, sosya
listler, şüphesiz ki bunun "Action 
française,, cilere karşı tatbikini isti -
yeceklerdir. Sarraut bunu yapmak -
tan cekinirse, sosyalistlerin yardım-

''Ulus,, un Dil Yazıları 
(Başı 1. inci •aylada) 

Görülüyor ki .. eğ'' kökü dilimiz
de .. kuvvet, kudret, büyüklük, yük
seklik'' anlamlarına gelmektedir. 

(2) ET: Herhangi bir saha ve
ya noktada ana kök anlamının 
tekarrür ve temerküzünü anlatan 
( :_ -f- T) ekidir, 

(Eğ + er = Eğer) şeklinde, a
na kök, kendisinin tekarrür ve te
merküzünü anlatan elemanla kay
Da§arak, kelime doğrudan doğru
ya ikinci derece bir prensipal kök 
halinde son morfolojik ve fonetik 
teklini almış olur: ER. 

ER: kuvvet, kudret, yükseklik, 
büyüklük kendisinde tekarrür ve 
temerküz etmiş olana delalet eder 
ki dilimizde bu kelimenin delalet 
ettiği anlamlardan ''cesur, kahra
man, mert, müzekker, recül, reşit, 
zevç" [2] manaları da tamamiyle 
buna uymaktadır. 

ERKEN 
Not: 1. - (Er) kelimesinin 

- "ir' ' şeklinde de söylenen - baş
ka bir manası da (erken, sabah, 
ıeher) manalarıdır [3]. Bu anla
ma geldiği zaman ana köke doğ
rudan doğruya "güneş" ve onun 

[2) Kamusu Türki; Orhon ya
zıtları,· Radlol, 1. "Teleüt, Altay, 
Şor, L ebed, Kumandu, Tarancı, 
Tobol, Küerik, Kıt1m, Çağatay, 
Kom an, Osmanlr, Uygur lehçele
ri" ; Türk Dili TUgati; Azeri leh
çesi; Derleme fi <:< ·Jri. 

[3]. T ürk D "!( llıgati: Derleme 

"ışığı'' manaları verilir. Bu halde 
de: • 

(Er = ir): güneş ışığının ilk 
tekarrür ve temerküzü zamanı de
mek olur. 

''Erken - irken" kelimesi de bu
radan gelir ki etimolojik şek1i: 

(1) (2) (3) (4) 

(eğ + er -;- ek + en) 
dir. 

(1) Eğ: Güneş ve onun ışığı an
lam]arına ana köktür. 

(2) Er: Ana kök anlamının te
karrür ve temerküzünü anlatan 
ektir. 

( 3) Ek: Bu tekarrür ve temer
küz kendi üzerinde vaki olan siı
je veya objeyi gösterir elemandır. 

(4) En: Bu elemanın yakın sa 
hasında güneş ışığının tekarrür ve 
temerküzü anlamını veren (. + n) 
ekidir. 

Ana kök, kendisini takip eden 
elemanla kaynaşarak ve (3) nu
maralı elemanın vokali de düşe
rek kelime (erken) olmustur ki 
güneş ışığının bir süje veya ob
jenin yakın sahasında temerku
zünü anlatır. Işığın Jc,ğrudan doğ . 
ruya süje veya objede değil de, 
onun yakınında tekarrürü, hen.u
maksadm hullulü zamanı gelme
miş, fakat yaklaşmış olduğunu an
latır ki, işte ( e"ken) sözünün o::-İ · 
jinal manası da bu yolda izah e
dilmiş olur. 

ERMEK 

Not: 2. - (Er) kelimesinin - ge. 
ne "ir'' şeklinde de söylenen - bir 

ULUS 

... 
iÇ HABER 

IST ANBUL TELEFONLARI 

Belediye büdçesi 
İstanbul, 14 - lstanbul belediye

sinin 1936 büdce geliri 6.315.340 li· 
ra olarak meclise verildi. 

Ticaret odasının kararları 

lstanbuJ, Ticaret odası meclisi 
bugiinkü toplantrsmda ölen umumi 
katib Cemalin ailesine 3 bin lira ve· 
rilmesi hakkındaki idare heyeti ka· 
rarını kabul etmiştir. Ve uzun müna 
kafalardan sonra A vrupaya gitmek 
Üzere müsaade istiyen 16 tüccardan 
12 sinin müracaatini tasvib etmiştir. 

Binbir direğin vaziyeti 
İstanbul, 14 - Müzeler idaresi 

Binbirdirekte tehlikeli bir hal olma· 
dığını tesbit etmiştir. 

larmı kaybedecektir. Çekinmeyip 
tatbik ederse, Sarraut hükümeti, sos
yalist ve yahudi Blum'u müdafaa 
eden ve bu yaradılışta bir teşekkül 
o1mak itibariyle Sovyet Paktını da 
geçirmekten çekinmeyen bir hükü -
met vaziyetine düşecektir. 

Fakat Sarraut hükümeti, ligler 
kanununu tatbikten çekinmemiş ve 
"çığırtkanların,, kulüblerini kapata -
rak liglerini dağıtmıştır. 

Paris'in reaksyoner büyük presi 
şimdi her halde harekete geçmiştir. 
Artık Sarraut hükümetine demago -
jik bir hücum fırsatı ve bunun mev
zuu bulunmuştur. 

Bundan bir ikinci 6 şubat çıka -
bilir mi? Belki, Belki hatta, bütün 
provokasyon bunun icin tertib edil -
miştir. Fakat bir 6 şubat çıkmasa bi-
le, sağ fırkaların intihabat propagan
dası için artık taze parola bulunmuş
tur: "fransız gençliğini kesip komü
nist Moskova ile ittifak akteden ma· 
..... :ı hükümet!,, 

Taze parola diyoruz, çünkü radi
kal sosyalistlere karşı Staviski şama
tası eskimiştir. Sosyalistlere karşı ise, 
Blum'un yahudi1iğinden başka yüze 
vurulacak bir ayıp yoktur. 

BURHAN BELGE 

de görülür, ki "baliğ olmak, ber
murat olmak, hidayete ermek, id
rak etmek, ihata etmek, ihraz et
mek, iktiham etmek, kemal bul
mak, mazhar olmak, nail olmak, 
tekemmül etmek, vasıl olmak'' -
tır [ 4]. 

Bu manalara varmak için, keli
mede ana köke ''hareket" mana~ı 
vermelidir. (Ermek) $Özünün eti
molojik şekli şudur: 

(J) (2) (J) (4) 

(eğ + er + im + ek) 
( 1) Eğ: Hareket anlamına aı;a 

köktür. 
(2) Er: Hareketin tekarrür ve 

temerküzünü anlatan ektir. 
(3) im: Hareket kendi üzerin · 

de tekarrür ve temerküz eden ob
je veya süjeyi gösterir elemandır. 

( 4) Ek: Kelimeyi tamamlıyan, 

manasını tayin ve ifade eden, 
isimlendiren ektir. 

Ana kök kendisinden sonraki 
elemanla kaynaşarak ve (3) nu-
maralı elemanın vokali de düşe
rek kelime (Ermek) şeklini alır 
ki hareketin herhangi bir süje ve
ya obje üzerinde tekarrür ve te
merküzünü anlatır. 

(Ermek) sözünün yukarda sa
yılan bütün manaları da ileriye 
doğru yaplan maddi veya manevi 
bir hareketin hedefi üzerinde te
karrürünü anlatmaktadır. 

Not: 3. - (Ermek) sözünün hu 
analizi, aynı asıldan üremiş olan 
şu kelimeleri de izah eder: 

[ 4] Kamusu Tür ki,· Çağatay lii.
gati; Pavet de Courteille lii.gati,· 
Velet Çelebinin fişleri; Derleme 

YURDDA 
inkilah ve istiklal 

k.onf eransları 
Adapazarda: 

Adapazarı, 14 (Hususi muhabiri· 
nıizden) - Cumuriyet Halk Partisi 
namına, Halkevinde Ordu mebusu B 
Baha Pars "lnkılab ve istiklal,, mev 
zuu Üzerinde iki konferans verdi. İs· 

tiklal aavaıı hatıralarmı anlattı. Genç 
liğin vazifelerini hatırlatta ve inkı· 

labın başarılarmı belirtti. Salon hm 
cahmç dolu idi. Konferans dinleyici 
ler üzerinde büyük bir tesir bırakh. 

Pars bugün Düzceye hareket etti 

Uzunköprüde: 
Uzunköprü, 14 (Hususi muhabiri· 

mizden) - B. Alaaddin Tekmen in
kılab ve istiklal mevzulu iki konfe 
raıumı, Parti binasında, bin be§ yüz. 
den ~k dinleyici önünde verdi ve çoU 

büyiik bir alaka ile kar,dandı. 

Aksarayda: 
Aksaray, 14 (Hususi muhabirimiz . 

den) - Gazete muharrirlerinden B. 
· Ya§ar Nabi, dün ve bugün, inkılab 

ve istiklal mevzulu konferanslarını 

verdi. Dinleyiciler arasında, alaka i
le karşılanan konferans, birkaç kere 
sürekli alkrılarfa kesildi. 

Düzcede: 
Düzce, 14 (Hususi muhabirimiz

den) - Ordu tnebusu B. Muhiddin 
Baha Pars dün gündüz ve gece hal. 
kevinde, inkılab ve istiklal konferans· 
larını iki bin dinleyici önünde verdi 
ve bugün ıehrimizden ayrıldı. 

Tohumluk arpa 
Orman çiftliği bira fabrikuında 

kullanılacak arpaların cinsini ıslah 
maksadiyle Avusturyadan (2000) ki· 
lo tohumluk arpa getirtmiıtir. 

Hekimler odasının toplantısı 
Birinci mıotaka hekimler oda.sı u. 

mumi heyeti dün saat 17 de Kızılay 
konferans salonunda toplanarak ge· 
çen sene bilançosun" tetkik ve yeni 
yıl büdcesini tesbit etmiştir. 

1. - Erek: gaye, hedef. ı 
ll. - Erem: arzu, irade, rıza. 
ili. - Ergin: bülfiğa ermİf, ir

fan sahibi, kamil, ke
male ermİ§, mebzul, 
mütekamil, reşit. 

iV. - Erim: beşaret, fali ha
yır, irade ve ihtiyar, 
münteha. 

V. - Erinç: huzur, istirahat, 
. refah, sükun. 

VI. - Erme: büliiğ, idrak, ir
fan, itila, nailiyet, vü· 
sul. 

Bu kelimelerin hangisi üzerin· 
de biraz düşünülse, manasının 
''ermek" analizinde çıkan "ileriye 
doğru hareketin hedefine vararak 
orada tekarrürü" anlamiyle ilgili 
olduğu kolayca meydana çıkar. 

1. - Derleme fişleri. 
11. - Türk Dili Jtıgati; Meta 

l ncili tercümesi. 

III. - Kamusu Türki; Radloi, 
1. "Uygur lehçesi"; Or· 
hon yazıt/an; Velet Çe
lebinin ii~leri; Karaca
oğlan; Derleme fişleri. 

iV. - Türk Dili Wgati; Büyük 
Türk Hıgati "Osmanlı 
lelıçesi"; Radlol, 1. "Al
tay, Teleüt, Baraba, Ka
zan lehçeleri",· Çağatay 
lfıgati; Pavet de Cour
teille lfıgati; Meta lncilı 
tercümesi; Kamus ter
cümesi; Çullukkapan 
!UgMi. 

V. - Radlol. I. "Uygur leh
çesi',; Divanü Lfıgat-it
Türk; Türk Dili lligati. 

VI. - Kamusu Türk· · V e 

Bakanlar ruP-· 
toplautı~ı 

Bakanlar Meclisi bu§Ün Gas
hakan İsmet lnönü'nün re:sr ~ i al
tında toplanarak muhtelif i~l~r ü
zerinde görüşmelerde bulunmuş 
ve bu işlere ait kararlar verm1~
tir. 

Devlet basımevinin 

hesabları 
Devlet kitapları ve Devlet basıme

vi mütedavil sermayelerinin aynı mu
hasebe taratmdan ayrı ayrı tutulma
sı hakkında Kültür bakanlığı b ir he
sab usulü talimatname projesi ha
zn-lamıştır. 

Ziraat enstitüsündeki 
konferans 

Bugün, saat 1 7 de Yüksek ziraat 
enstitüsü profesörlerinden B. Lorent z 
tarafından fakültede (muharrik mad· 
deler - benzin istihsali) ~evzuu ü ze· 
rinde bir konferans verilecektir. . 

~nıııııuımııııııuuıııııııııııııııııımııııııuııaı .. ııı llllllllllllilllll~lllWIKlllllil~IDllJ ~ 

IHul{ul{ İlmini Yay- ~. 
1 maKurumunun. İ 

1 Halk~::1e~~~i~~;ans- I 
~ Aıılcara i 
~ ~ 

i_'~_ Halkevinde ; 

-==-ğ hazırladığı konleransların 11 5 

incisi bugün ( 15.2.936) saat ; 

ı 15 :~:~~~f ı:~'::- i 
= ~ 1 Göktürk 1 
1 verecektir. Mevzu: Medeni hu- 1 
~ kukta mücbir sebebler ve leo- S 
1 kaltiJe haller. ~ 
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ECER 

Not: 4. -Ana kök düşmeksi
zin (eğ + er) şekli, olduğu gibi 
alınacak olursa, bunun da ayrı 
iki Türk kelimesini doğurmakta 
olduğu görülür. 

Bunlardan biri şart edatı olarak 
kullanılan "eğer" sözüdür ki 
'' " d' d .. 1 ' B eger ıye e soy enır. u söz, 
olduğu gibi, Fars lehçesinde de 
vardır ve kısaltılarak "ger" şekli
ni de alır. 

Öteki, biıı°ek hayvanının üzeri· 
ne konan ve üstüne oturulan bil
diğimiz nesnedir ki ''eyer'' diye 
de söylenir [5 ]. 

Bu kelimeleri de şöyle izah e
debiliriz: 

1. Şart edab olan "eğer'' de 
·'eğ" ana köküne "esas" anlamı 
veririz. Bu halde esasın herhangi 
bir sahada tekarrürü ihtimali 
''eğeT'' söziyle söylenmiş olur. 

il. - Üzerine binilen "eğer'' de 
ana köke "hareket" anlamı veri· 
riz. Bu ha]de hareket halinde bu
lunan hayvan üzerinde süvarinin 
üstünde istikrar edeceği objenin 
adı ''eğer'' olmuş olur. 

Görülüyor ki hangi kelime ele 
alınsa, bütün üremeleriyle birlik
te manaları ''Güneı - Dil" teorisi 
esaslariy)e açıkça gösterilebilmelt
tedir [6]. 

1. N. DlLME!I 

[.S] Kelimelerın ses tahavvü/1e
ri ana kökün "ğ'' si yerine ke11cli 
kategorisinden olan "g" ve "y" 
gelerek olmuştur. 

[6] Gene "er" de11 çılran "erk" 
'' ,, . 
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iTALYAN-HABES HARB 
' 

Ogadeııde bir çarpışma daha oldu. 
· ... Ve bir İtalyan karakolu habeşler tarafından 

Püskürtüldü 
Lonclra, 14 ( A.A.) - Ogaden

de yeni bir muharebe daha olmuş
tur. Bu bölc7ede harb hareketleri-

':> 

nin pek yakında inkişaf bösterece -
ği sanılmaktadır. Habeş mahfille
rinde simal cephesinde yeni bir ha
beş ta·arnızun~an bahsedilmekte
dir. 

Bir İtalyan kolu salı akşamı Ş~
beli nehri üzerinde bulunan lmı 
ile Fafan nehri üzerinde bulunan 
Karandab arasında bir ileri habeş 
nıüfrezesine taarruz etmiştir. Cici
ga valisi F otonari Şefara'nın ida
resi altındaki habeş müfrezesi bü
tün gece devam eden bir çarpışma
dan sonra şafakta İtalyanları püs
kiirbneye muvaffak olmuştur. 

Dessie'de neşrolunan bir ha
bq tt--bliğine göre, Ogaden' de Cu
rati'n~n habet kuvvetleri tarafın
dan geri almaıiyle biten muhare
bede 83 İtalyan ve 150 somali'li 
asker ölmüıtür. Muharebe saatla r
ca ıürmüş ve nihayet İtalyanlar 
nıenilerinden ablmıılardır. Bir 
çok İtalyan yaralısı fundalıklar 
a.raımda ıaklanmışlarsa da ele ge
çirilerek esir edllmişlerdir. Habeı 
kunetleri bir çok tüfekle mühim 
bir elbise deposunu ele geçirmiş
lerdi.-. 

~i,,uıl cephesinde: 

Şimal cephesinden Dessie'ye 
gelen bir yabancı vaziyeti şöyle 
anlatmıştır: Hergün cepheye yeni
den bir çok habeş askerleri gel
mektedir. Habeş askerlerinin hiç 
değilse onda biri erkek kılığında 
silahlı kadınlardan mürekkeptir. 
Bütün askerlerin maneviyatı ye
rindedir. Ve çok iyi iaşe olunmak-
tadır. Ancak mühimmat azdır. Be
her askere -l50- den fazla kurşun 
verilmemektedir. 

Cepheye boyuna yarduncı kuv
vetlerinin gelmesi Ras Seyum, 
Ras Kassa ve Ras lmu tarafından 
İtalyan cephesine bir taarruzda bu-
lunulacağını göstermektedir. Ha
beşler bu taarruzda hatlarım Eritre 
sınırına kadar süreceklerini umu-
yorlar. 1 

ltalyan tayyarelerinin hergün 
yaptıkları hücumlar habeş asker
lerinin maneviyatında hiç bir tesir 
Yapınamaktadır. Bunlar nihayet 
tüfek ve oüngünün galip geleceği 
kanaatındadırlar. 

lıalyarıfor Korato'mın işl(<tlini 
• 

tek:.ib ediyorlar 

Roma, 14 (A.A.) - Habeş 
kaynaklarında çıkan haberler İtal
yan kuvvetlerinin Sasahaneh'den 
kırk kilometre uzakta olan Kora
~·yı boşalttıklarını bildirmekte
dır. f:lalb~ki yarı resmi İtalyan 
nıahfılle~ı bu. şehrin İtalyanlar tara
fı~dan hıç bır vakit işgal edilme
mış olduğunu tasrih etmektedir. 

Aynı mahfiller. son muharebe
l~rde. beş bin İtalyan ve üç bin e
tıtrelı askerin öldüğünü de tekzib 
e?'le~ekte ve ölü sayısının ismi 
zıkrıy)e muntazaman neşredildiği
ni hatı:-i".tmaktadır. 

11.ı.n• il •r i;i.:1 gi>mcn kıtalar 
tı> • .;kil ettiler 

Aclisabaha, 14 (A.A.) - Roy
ler: S"'l'"'m hastalıklara meydan 
vermemek için imparator, ölüleri 
göınrne1c üzere hususi kıtalar teş
kil etm' _tir. 

T eınbien' de ölen İtalyanlar hak
krnda verilen rakamlar ölüleri gö
men bu kıtalann teshit etmiş ol
duğu rakamlardır. 

I tnlyan re.uni tebliği 

Roma, 14 (A.A.) - 123 nu
maralı resmi tebliğ: 

. ~~raşal Badogliyo telgrafla 
bıldırıyor: Somali cephesinde U-
' b" G ' "" t estro üzerindeki Ballei ya-

kınında müfrezelerimizden biri 
Lnmsillindi' den çekilmekte olaın 
bir habeş müfrezesini basmrt ve 
yok etmiştir. Müfrezemi~. hemen 
hepsi İngiliz malı olan sılahları e
le geçirmistir. 

Adua Parma da makinalı ko
lumuz Negellinin 80 kilometre 
batı c~nubundaki Dulbul ve Dib
bil kuyuları yakınında duşmana 
hücum etmiş ve zayiat verdirerek 
dağıtmıştır. 

Habeşler 1 O şubatta Ogaden
de Garlogbi batı şimailnde Kurali 
de 60 neferden müteşekkil bir ka
rakolumuza hücum etmi~tir. Ne
ferlerimiz şiddetli bir mukavemet
ten sonra çekilmiştir. 

Eritre cephesinde, kayda de
ğer bir hadis~ olmamıştır. 

6.')0 Eritreli usker lwbeş 
saf larma geçti 

Adisababa, 14 (A.A.) - Ras 
Desta, Sidamodan, 650 Eritrelinin 
habeş taraf ma geçtiğini bildirmek
tedir. Bunlar silah ve mühimmat
lariyle Ras Destanın genel karar
gahına sevkedilmişlerdir. Baıka 
300 eritreli de iltihak edecekleri
ni bildinnişlersede henüz gelme
diklerine bakılırsa yolu kaybettik
leri sanılmaktadır. 

Bir habeş köyü bombardıman 
edildi 

Dessie, 14 (A.A.) - İtalyan tayya· 
releri yeniden Dessie üzerinde uçmuş. 
lardır. Bu tayyareler, baraj ateşi ile kaı·. 
şdanmış ve geriye dönmüşlerdir. 

Dessie'ye varmadan önce bu tayya
reler Neftayesu bölgesinde bir köyü bom
bardıman etmişlerdir. Bu köyde ikisi ço
cuk olmak Üzere beş kişi ölmüştür. 

Söylenildiğine göre, italyan tayya· 

releri hemen her gün bu bölgedeki köy. 

leri bombardıman etmekte vebir çok za
yiata sebeb vermektedirler-

İtalyan kun-J.andanları 

arasında değişiklik 
Roma, 14 (A.A.) - Doğu Afrikasın

daki kumandanlar arasında bazı ehemi
yetli tahviller yapılmıştır. Bu arada Dük 
de Pistoie fırka kumandanı generalliği. 
ne tayin edilmiş ve Gransasso piyade 
fırkası başına getirilmiştir. Fırka kuman. 
danı general Ettore Bastiko kolordu 
kumandanlığına tayin edilmiş ve doğu 
Afrikası üçüncü kolordusu başına getı
rilmiştir. General Pavane, Peleritana 
piyade fn-kasr kumandanlığından Çrka 
rılarak hizmet esnasında aldığı ısakathk 
lar dolayisiyle tekaüde sevkolunmuştur 

B. Milan Hodza 

Kii<:İİ k mıtant delegelerine {'O) 

ziyafeti verdi 
Paris, 14 (A.A.) - B. Hodza

dün küçük antant devletleri dele
geleri şerefine bir çay vermiştir. 

Çekoslovakya başbakanı, kü
çük antant devletleri ltonferansı
nın 24 şubatta Prag'da toplanaca
ğını ajans Havasa söylemiştir. Bu 
konferansta, Tuna havzasının eko
nomik teşkilatı meselesini gözden 
geçirecektir. 

B. Hodza, yakında Belgrad'a 
ve Bükreşe gideceğini ilave etmiş 
ve Berlin'in Tuna anlaşmalarını 
Almanya'ya tevcih edilmiş gibi 
telakki etmesi için hiç bir sebeb 
mevcud olmadığını söylemiştir. 

Suriyede sükiln 
Beyrut, 14 (A.A.) - Lübnan, Şam, 

Hama ve Humusda dünkü gün sükunet· 
le geçmiştir. 

Halep'te bazı hadiseler olmut ve 
tramvaylar taşa tutulmuştur. İki nüma
yişçi tevkif edilmiştir. 
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Yazılarımızın çokluğundan 
ANKARA te/rikamızı bugiin 
koyamalık. Okurlarımızdan 
öziir dileriz. 
•cıoıM1anunoıcıc n n AilllL, .. ...._...._, ... 
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ULUS 

DIŞ 
B. Tevfil{ Rüstü Aras 

' Paristen ayrıldı 
Paris, 14 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının özel aytan bildiriyor: 
Dış Bakanunız B. Tevfik Rüştü 

Ara.s bugün Belgrad yolu ile dön -
mek üzere Paris'ten ayrıldı. lstas • 
yonda Afgan Hariciye Veziri, Sov • 
yet, Balkan ve Küçük Antant elçile
riyle, Paris Büyük Elçimiz, elçilik 
ileri gelenleri ve birçok dostları tara
fından uğurlandı. 

Bakanm Paris'teki ikameti sıya
sal ekonomik mahfillerde ve gazete
lerde iyi bir tesir bırakmıştır. Gene -
ral Salih ile Başyaver Celil, Rüştü 
Aras'la birlikte memlekete dönmek
tedirl~r. 

( 8. T. R. Aras'ın Balkan antantı 
konseyi başkanlığına geçİ§ı dolayısiy
le teati edilen telgraflar 6. rncı sav· 
lamızdadır.) 

Petrol ambargosu 

Hakkındaki karar 18 ler konıite
si tarafından verilecek 

l.ondra, 14 (A.A.) - Petrol am· 
bargoau meaeleai hakkındaki eksper· 
ler raporuna dair resmi mahfillerde 
söylendiğine göre, gereken tedbirle
rin almmaaı artık 18 ler komitesine 
aittir. Komitenin ne gibi karar vere· 
ceği §İmdiden kestirilemez. Bununla 
beraber komitenin görülen bazı ek
sikliklere ve vaziyette basil olabile
cek değişikliklere rağmen petrol am
bargosuna karar vermesi mümltün
dür. 

B. Hul eksperler komitesinin T<ı 
poru hakkında fiJdr yiirii.tmüyu. 

Vaşıngton, 14 (A.A.) - R. Hul, 

milletier cemiyeti eksperler komitesı
nin, petrol zecri tedbirlerinin tatbi

ki imkanlarına dair olan bir rapor 
hakkında fikir yürütmekten imtina 

etmış ve Birleşik Amerika hükümeti 
siyasetinin, daha önce birçok defa, a

çıkça izah edildiğini söylemekle ikti· 
fa eylemiştir. 

BununJa beraber salahiyetli bazı 
kaynaklara göre, dış işleri bakanlığı, 

yeni bitarafhk ıtanununun kabulün
den önce herhangi bir §eye teşebbüs 

etmenm doğru ol.nıyacağı dütiince. 
sindedir. 

Resmi mahfiller, yeni kanun proje. 
sinden vaz geçilmesine sebeb, Birleşik 

Aınerika'yı muhtemel bir harba ıürük
lenmekten muhakkak rurette kurtarabile 

cek iekilde bir metin kaleme alınması
nın güçlüğü olduğuna umumiyetle kanı· 

dirleı. 

Ayni mahfiller, endüstriyel ve tica 

ri menfaatJerin bu hususta İcra ede
bildikleri tesiri ehemiyetli saymakta.. 
dırlar. 

Marsilyada hadiseler 
Parıs, 14 (A.A.) - Marsilyada ha

diseler devam etmektedir. Kamyon ve 
taksi şoförleri münakalatı durdurmak i -

çin ellerinden geleni yapmaktadır. Oto· 
mobillerin lastik kısımları kesilmekte ve 

hususı arabalar sokak ortasında durdu. 
rulara.c içindekiler yere inmeğe mecbur 
bırakılmaktadır. 

Polis 50 ıi yabancı ohnak üzere 60 
kişi tevkif etmiştir. Bu yabancılar he
men sınır dışına Çlkarılacaktır. 

DRUMMOND - SUVIÇ GiJRlJ!j. 
MESININ SEBEBi 

Londra, 14 (A.A.) - Sir Erik 
Drummond'un B. Suviç'i ziyaretinin, 
bazı İtalyan gazeteleri tarafmdan 
neşredilen ve Habeşıstandaki İngiliz 
ataıemiliteri miralay Holt'un "ekse· 
riya Negüsün askeri müşaviri aıfa 
tiyle hareket ettiğini,. iddia eden ha 
vadisi protesto etmek için olduğu an 
latdmıştır. 

Sir Erik Drummond, bu gibi iddi
aların katiyen asılsız olduğunu söyle
miıtir. 

HABERL 
Avam kamarasının dünkü toplantısı 

Amiral Sueter bir milli müdafau hakaııl 01 o 
kurulnıasııun lüzumu1ıu aıılattJ 

Londra, 14 (A.A.) - Avam kama 
ı-aıumia Konh- Amiral Sueter, bir millı 
müdafaa bakanlığı ihdası hakkındakı 
teklifinin esbabı mucibesini izah ederek 
demiştir ki: 

" - Fikı·iıncc, üç sü, deniz, hava ba. 
kanbkları, bunlar imparatoduk müdafaa 
meclisinin idaresinde oldukları takdidre 
mümkün olacak derecede bir intizam i. 
çinde çalışamazlar. Vaktiyle donanma 

ile 't>rdu arasında oldukça mühim bir 
gerginıik geçmiştir. O zama.1danberi bu 
kuvvetlere bir de hava kuv\;etleri ilave 
edilmiştir. Bu vaziyet, ortaya yeni bir 
mesele çıkarmaktadır ki bunun halli an· 
cak imparatorluk kuvvetleri için bir i
dare ihdas etmekle mümkün olur." 

Eski aivil amirallık Lordu B. Lam
bers, masraflarda itidal tavsiye ebnit 
ve şu sözleri söylemiıtir: 

"- Milletler cemyietİ silahsızlan· 
ma yarışmı durdurmağa ve harbm 

oniine geçmeğe muvattak Oİd.Jnt}Or. 

Büyük Britanya kendı atisı ıçm um~ 
terek emniyete de,!:ıl. anca"' keudı 

kuvvetli sağ koluna güvenel>ııır. 
ilk düfiınüleeek ey hava kuvvcu, 

ond 'lD sonra donanmf\ ve urdudur 
Mi1 i müdafaa üç me .. ele değil, tur 

meseledir, ve temini İcab eden ş y de 
yiiksek idarede birlik, plan birlıgı, 

görüş birliğidir.,, 

INGILlZ - MISlR GORlJ~Ml~-
1.'F.RlNE IJt JfrRl 

Kahire, 14 (A.A.) - "-ıra! Fuad, 
İngiliz - Mısır görüşmelerini yapacak ,. 
lan delegasyon hakkındaki emirname"' 

imzalamıtbr. Heyet 13 kişiliktir 
vefd partisi reisi Nuhas paşanın id:ı,...~i 

altındadır. Delegaayona lngiltere ile b ı 
dostluk ve ittifak muahedesi )aprn~ h .... 
sosunda salahiyet verilmektedir. 

BELÇİKA BAŞBAKANININ PARIS YOLCl LlJCU: 

ti. Van Ziland B. Flan<lenle görü~tü 
Paris, 14 (A.A.) - B. Flanden, 

bu sabah Belçika Başbakanı ve Dış 
Bakanı B. Van Ziland ile uzun müd
det görüşmüştür. 

Paris, 14 (A.A.) - Dün Brük
.:lden buraya gelen B. Van Ziland • 

m ziyareti hakkında yazdığı bir ma • 
kalede Övr gazetesi ezcümle diyor 

ı: 

Belçika Başbakanı B. Van Zilancı 

"' Bu ziyaret esnasında alman t.eb
like-,inden ve iki hükümetin bazı ıh
tiınaller karşısında alacakları durum 
üzerinde konuşulmuştur. Belçikada 
kaygı çok büyüktür. Bilhassa resmi 
mahfillerde telas vardır. 

Sen Bris, Lö Jurnal gazetesinde 
diyor ki: 

"Flamanların 1920 tarihJi Fran
sa - Belçika süel andlaşmasına k,...rşı 
olan hücumlarını bertaraf ebnek 
mümkün olmadı. Belçika devlet 
adamlan, şimdi her zamankinden da
ha sıkı olan tedafüi işbirliğinin ehe · 
miyetini anleımşlardır. 

Genel emniyetin, birçok belgeler 
vücuda getirmeyt değil, clüzeni mu
hafazaya hazır olan devletJerin azim 
ve kU'vvetle,ine bağlı olduğunu tın -
lamak zamanı gehniştir. Bu bakını • 
dan, Fransa - Belçika dostluğunun 
kuvvetlendirilmesi kayde değer bir 
hadisedir.,, 

B~balwn Brül\sele dilrulii 

Paris, 14 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: B. Van Ziland'm fran -
sız devlet adamlan ile VP. bilhassa B. 
Flı:;nden ile yaptığı görüşmeler esna
sında iki memltketi aliikalandıran 
ekonomik meseleler konuşulmuştur. 
B. Aanden, B. Van Ziland'ı Paris'te 
orta ve doğu Avrupası hükümdarla
rı ve devlet adamlan i!e yapılan ko -
nuşmalardan haberdar eylemiştir. 
iki bakan, aynı zamanda, Ren mese
lesini ve hususi surette Lokamo ak· 
tını gözden geçirmişlerdir. Y apı1an 
fikir teatileri çok elverifli bir intİ· 
ba hırakmıstır. 

B. Van Ziland akşam Brüksel'e 
dönmüştür. 

TEMERKVZ KABİNESi KURULAMAZSA .• 

Yunan parlamentosu toıJlanhya çağrılar.ak 
(Başı 1. inci sayı lada) 

ral kondilisin reisi bulundağu milli ra

d:kal partisinin delegesi Ananyosto;>u· 

los, serbest fikir partisi reisi Metaksaı. 

cumurıyetçi liderleri Kafandaris ve Pa. 

panastasiu, başbakan Demircis hazır 

ı,..· ,,muşlardır. İki stenograf toplu 

bnm zabtını tutmuşlardrr. 

Kıral, parti reisleriyle yaptığı konuş. 

malardan çıkan vaziyeti etrafiyle anlat 

mrı, aradaki anlaşmazlığın işbirliğir,. en 

gel olac:-k mahiyette bulunmadığını söv· 

lemiş vt: memlekete mustakar bir htik 'l 

met vermek için parti reislerinin va

tanıverliğine müracaat '!tmiştir. 

Bundan sonra başbakan Demrcis i~ 

ve dı§ durumu hakkında tafsilat vermiş. 

tir. 

Toplanb saat 13 de tatil olunmı.ı~ 

ve 16 da tekrar. toplamlmıştır. Kıralın 

daveti Üzerine parti rejsleri kendi fikir· 

lerini bildirmişlerdir. 

Sofulis, bir milli hükümet kurulma 

•ının ~aruri olduğunu söylemiştir. 

Tısaldaris, fesatçi teşebbii"lere • · · 

şilmiyeceğine dair inanca verilmek ş..ı 
tiyle oı.yni düşüncede bulunmuştur. 

Teotokis ve Anyanastopulos partilt> 
rinin bir milli hük;imete veya liberal. 
larla bır temerküz k:ıbineısine i~tıraf, e

demi veeeklerini anlatını~lardır. 
Metaksas, Kafandaris ve Papanaıı

tasiu partilerinin ufı>k: oldt ğumı ve bub
ranın hallinde büyük bir rol oynayama 
yac.-ığını bildirmişlerdir. 

Kırı:.l. toplantıyı saat 18 d~- birıuo: 

sonra tatil etm:stir. 

J,ibernl ve halkçı partilf!r a-rasınd:\ 

bir t'!nıerküz ka'-:'l•ısi teşkıli için m 

kerel .. n başlanmlŞtır. 

Gazeteler hususi tabılannda M ·~ -
sas'ın dt bi.l kabineye iştirakini muh"K 

kık llddetıuekte ve hatta euınuriyetçi 

kafandaris ve Papanastasiu'nun da hü 

': jmete gireceklerinden bahseylemekte
d:r. 

Atiııa., 14 (AA.) - Sanıldığına gii. 
re B. Demircis, liberaller .,~ ha!kçıla ... 
la hır koalisyon kabineıs2 .c..ınılmas · 11. 

yapılfl'akta olan görüşmeler .iÜrÜn.-:crn

ye tlüseı se. kıra a m bıı~IR,.. rnecı· · " 
gelec~~ hafta toplanhya r 
t k'j< P-lP~nJt İ\. 
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U u hulasa, Berlıı dehi (Alman tar~ 
D Birliğı) nde 25 mayıs 935 tarihmde 

a>erilen bir konleranatan sıkarılmı§· 

'-• Konferansın mev.zuunu bugıinJu 
TWiye te§hil ctmeletedir. Zengin bir 
lderatiırden bura) a a.man mev.zu· 
'4ıT Q11cak ıunlardır: 1923 den 1933 
tarihine kadar türlıı devıet demiryol. 
-.. Alman devlet demiryolları ba§ 
rniifaviri Diekmann'm ( Demiryol iı· 

lsri .,.fivi, •erlin 1935 birinci kitap). 
fGTk Birliği lahri bQfkanı Schlee Pa
fG1Ul1 (Harbi umumide Anadolu de-
1niryolları) eseri. 

Türkiyenin ilk demiryolları planını 
iıı~liz miralayı Sir Francis Chesney yap. 
aıaıtır. Kendisi 1830 dan 1837 ye kadar 
1aptıiı seyahatlerde Orontes mansabın
Oaıı Fırata kadar bir dcmiryolu İnşasını 
c:tüd etmiştir. 1836 yılında bir İngiliz 
•oı,, eteı;i , lzm.rden Aydına bir demiryo!u 
~aıı için İmlJyaz almağa uğraştı, bu 
untı;, ıız tamam yirmi sene sonra veril
m.ılır. ParİE konferansında "Avrupa 
buy..ık de' lctlerı konseyi"' ne kabul edi
len Tiırkiye bu suretle komşu memleket 
olan Irandan takriben iki nesillik bir La. 
nam Önce, ılk demiryoluna malik oldu 
n 1866 da 13J kilometre uzunluğundaki 
tMımiryol seyrüsefere açılabildi. Ayni ta
rihte ba§ka bir ingiJiz ıoayetesi tarafın· 
dan inıa edilen h.mir - Kasaba hatlı da 
açıldı. Her iki yol da batı Anadolunun 
- büyük limanını hinterlandına bailı

yordu. Bu yollar daha he.Jlanğıçta İyı 

INr ür vadettiği aibi aynca da hükümet, 
imtiyaz mukavelenamelerine tevfikan 
mevzu aermayeye yüade altı bir faiz te. 
l.effw ediyordu. Bu hal, osmanlı devle
tini bizzat demiryolu inıasını deruhte et. 
mel& meselesiyle uğraımağa sevketti. Sul
laa Abdülaziz 1865 de ilk olarak bir na
lı~ nezareti teşkilini onadı ( taavib etti) 
Ve münakalat nazın olarak da Edhem pa. 
fA)'I nasbetti. Paris cihan sergisinden 
dönüıte padiph, Baron Hirsch'e şark 
demiryolları denilen ve paytaht lstanbuıu 
orta Avrupaya bağlayacak lan 2000 ki. 
lometrelik hattın inşası için imtiyaz ver
di ve osmanlı demiryolları idaresine u. 
ınumi müdür olmak üzere Avusturya 
mühendisi WiJhelm Presael'i tayin etti. 
Bunun idaresinde. şark derniryollarının 
lbaılanğıcı olan lstanbul - Edirne hattın
dan başka, kendisinin tavsiye ettiği 

Baidad demiryolunun Haydarpaşadan 

J:r.mite kadar olan parçası da 1873 yılına 
kader tamamlandı. Bundan maada hü
lriimet hesabına Kasaba demiryolu Ala. 
tehire kadar U7atıldı ve Mudanyadan 
Bunaya kadar k:içük bir hat inşa edil
e!". 1875 de hükümctin finansal buhranı. 
lmidle dolu olarak fakat k~fi gelmiyeıı 
._.ıtalarla baılanmış olan hükümet de. 
lnİryolları in~aahnın ilk denesine seri 
'lııir nİhl\yet verdi. Bundan ıonra on do
hzuncu aann başlanğıcına kadar yal
•rz hususi leşebbüıler ve çalııınalar ya· 
ıtrhnııtır. Bir İngiliz sosyetesi lzmite ka. 
dar olan hattı isticar etti. Fakat bu yo
bı az.atılması kll"fiyetini reddetti, K". 
•• demiryolu şirk~ti Alaşehire kadar 
elan hattı üzerine aldı. Aydın kumpan· 
J'All lıendi ,ebekeaini tedricen tamam
ladı. abşka bir İngiliz şirketi de 1832 de 
ksiı olunan Mersin limanı ile Adan" ıt· 
lllarndaki İrtibatı temin etti. Türk de. 

-1FYolculuğu tarihin bir dönüm nOkta
nnı. Almanyımın 1888 de bu i.te ~irisi 
fealn1 ed,.r: 4 f 11( t"sr: ... ,:ı,. Wiirtt,..,J.,. .. 
~uche Vereinbank direk•~rü J(,..,ı•R 

M. pqa - İzmit hattını v~ h•ın•t'l F.o:l<i-

T~lrika: 4 

l! L U S 

,. 

Yabancı gaze ele~·de okuduk arımız 
\.__.._ __________________________________________ .;;..,; ______ ..;;;... __ ....... ____ ;;._ .............. 

Türkiye Den1iryollarının taril1i onemı 
• • • 

ıclıir üurinden Ankaraya uzatılrn.uı i
çni imtiyazın. aldı. Bu maksatla 18SJ da 
tesis olunan · Anadolu dcmıryolları şır. 
keti" demiryolunur. Sakarya vadi&i iıze 
rinden takrjben b.in metre rakırndak.ı A. 
nadolu yaylasına çıkarılm<utı buı;ubUn· 

daki teknik guçlulderı çabucak yendi ve 
1892 yılının 31 ikincikanunnunda ilk 
tren, üı ki yenin şımdiki hukurnet mer
kezine vardı. lk.nci bir hat olarak ıkı ay 

sonra yapılma&Jna başlanıp 189ô niha
yet bula;ı Esk.ışebır • Konya hattı ile 
şirketin demıryol şebekesi denizden iti· 
barcn 1000 kilometre uzwnıuğa ulaştı. 

Sultan Hami din dc.-n:t) olu yaptınnaı:a 

olan hevesi diğer muteahhidicrin de ı. 

şW>e uyğun geliyordu. Muhtelif imli)CU• 
!ara dayanar .. k Aydın soıyeteıi ana hatlı 
Dinara kadar ilerilet rek Ödemişe, Sö. 
kcye, De;.izli ve Çi\·rile ıube hatlan dö
şedi. 1893 de bir franuz • Belçika ın·· 
ketine de,Tolunan Kasaba hattı, yolla. 
rını Soma ve Afyona kadar u:.ı:attı. Yan 
yolda kalan Mudanya • Bursa küçuk bat
tı da 1891 - 1892 de bir fransız. Belçika 
şirketi tarafından tekrar ihya edildi. it 
letmesa 1885 de hususi bir sosyeteye ki. 
ralanan tark deıniryollan üzerinde 1888 
de Avrupa ile esaslı münak .le tec.~su& 
etti. 

Bundan sonraki devirde Oımanlı biı 
kümeti tekrar inşaat çalışmalarına bat· 
ladı. Deutsche Bank direktörü .Geork 
von Sıemens ile 23 ilkanun 1899 da ya
pılan mukavelei evveliyede hükümet he
sabına sekiz sene :zarfında Basra korfe. 
zine tam bir hat İnşası derpiş olundu. 
Daha baılanğıçta Wilhelm Pressel ta. 

rafından Ankara - Sivas • Diyarbekir -
Musul üzerinden Basraya bir derniryolu 
yapılması içjn kesin bir plan tanzim o
lunmuş ve Anadolu sosyetesi, Eskişehir • 
Ankara yolunun tamamlanmasından 500. 

ra 1893 ıubatında bu hattın Kayseriye 
kadar uzatılmaıı için imtiyaz aldıgı gibı 
bir Belçika grupu da 1891 de Samsun -
Sivas içın keza imtiyaz elde etmıştı. Bu· 
tün bu plinlann tatbiki, memleketin 
aı;ayişsiz olan şark viıayetJeriıü paytah· 
ta yakın blundurmak husuıunda Oıman· 
lı devletinin açık olan isteğini, kendiünın 
istila arzularına muhalif gören Ruııa
nın mümanaati ile bozuldu. Senelerce 
ıüren entrikalardan aonı~a Rusya niha. 
yet 31 mart 1900 tarihinde bir muka,.e
le ile Ankara - Kayseri - Sivas • Diyarbe. 
kir • Van hattına kadar Anadolunun ti · 
mali tarki mmtakaaında bütün demiryo.. 
lu inıaati için rüçhan hakkı almağn mu

vaftak oldu. Rusya ta başlanpçtant>eri 
bu hakkı yalnız diğer yabancı imtiyaz
lara engel olmak için kullanmak iatemİJ · 

tir. 
Buna kartılık kendi istilacı harekatı

nı kolayla.ıtırmak için trans Kafkas de

miryolunu türk hududuna, Sarıkamııa 

kadar uzattı. 
Eğer Rusya türk hükumetini, Bağdad 

demiryol güzergahının sevkulcençe 
gayrı müsaid olan cenub hattan geçmesı 
için tazyik etmiş olsaydı İngiltere, hat
ta bunu kuvveden fiile geçmesinde dahı 
ufak bir itirazda bulunmıyacaktı. 190'.~ 

martında kati imtiyaLın verilınesiru mü
teı-.k~., Bnll our parldmento<lak, bL) aıı.t· 

tında lngilterenin taahudlere iştirak el
miyeceğini söyledi. Fiıhakika i k 200 ki. 
lometrelik yol olan Konyadan Bulgur. 
luya kadar kısmın inşasına mümanaat o. 
lunmadı fakat Anadolu yaylasının bu 
kÜiÜCÜı< k..>yu İngiliz entı .k . .uarı saye. 
sinde Bağdada gidecek <lemiryoh.ıııun 

7 uzun sene zarhnda ınuvn~ kat müntehn 
noktası olarak kaldı. 1907 yılında bu 
yLk zahmetlerden sonra kapı.üiasyon dJ 
veli muazzaması ile giımruklere yüzde 
uç zam yapılması hak~ındaki mukavele 
yapılabildiği vakıt lngiltere Babıalinin 

i&tedigi gibi bu fazla gümrük varidatının 
Bafdad demiryolunun inşasına değil bi. 
ı; kis ''Makedonya islahatı'' na sarfettı. 
rilmeaine muvaffak oldu. O zamanki Os
malı devletinin kudretsizliğine bundan 
daha büyük bir misal olamaz. 

Ancak l 909 senesi iJk baharında, fi 
nan6al güçlük:l!ri yendikten sonradır ki 
İn§ula tekrar başlanabildi. Bilhaua yo-

lun ıühayet nokta11 hakkındaki siyasal uğ. 

ratma İse, genel sava.tan az önce bir 
sıra mukaveleler akdı suretiyle bitti; 
Bağdad hattının genel aavaıın en önem. 
li sebeblerinden birini teşkil ettiğine da
ir hasıl olan zan tetkike muhtaç olmakla 
beraber, geriye doğru bir bakarsak bu 
siyasal uğraşmaJarın tıpkı büyük bir fır 
tmadan Önce çıkan şimşeklere benzedi
ğini görürüz. 1914 yılına kadar Bulgur. 
ludan Tel - el - abriad'a kadar olan ana 
~ol, Toros ,..e Amanosu da çok güç o. 
lan dağ yarmalariyle Fırat köprüsü mÜ•
tcsna olarak, tamamlandı. Alexandrette
~ e kadar da bir şube hattı yapıldı. Mer
sin - Adana yolu ise daha 1906 da satın 
alrnmıştı. 

1908 den 1914 e kadar olan genç 
turklük devrinde muhtelif şirketlerin 

in~atı şunlardır; §ark demiryolları, 

Kırkkiliseye kadar giden şube hattını, 

Kasaba demiryolu Soma • Bandırma 
(Haydarpaşadan lzmire en kısa yol) 
hattını, Aydın demiryolu da Dinar - E. 
ğirdir hattını inta etmiştir. Buna muka
bil hükümctin başlıca isteği olan orta 
Anadoludaki muvasala ve irtibat noksa· 
ru infaz edilmemiş olarak kaldı. 

1909 da amerikalı Bruce Clasgow il~ 
yapılan ve fant.azi zehabını veren bir an
laşmayı 1914 yılı mayıs ayında Sam. 
sun . Sivas demiryolunun inşası hakkın
da Regie Generale de chemins de fer et 
des tTavaux publics ile yap•lan mukave 
le takib etti; bu şirket 1914 de toprak a
meliyatına ba,ladı. 1915 senesinde o za. 

man kuvvet ve kudret sahibi olan askerı 
demiryollan umum müdürlüğü <lsmail 
Hakkı pqa) karargahı umuminin büyıik 
şüphe ve tereddütlerine rağmen, Anka. 
ra · Kayseri hattında Kızıl ırmağa kadar 
olan inşaatin ba§lanrnasını emretti. Ce.. 
nel harbt.a Bağdad yolu (Mardine kadar 
bir şube hattı ile beraber) Nuseybin'e 
kadar ileriletildi; Toros ve Amanustakı 
tünel tetsisatı alman demiryol kıtaları
nın gayretlerine rağmen ancak 1918 ilk 
teşrininde işletmeye tamamen müsaid 
bir duruma girdi: bu zamanlar Osmanh 

hükümetinin yıkılmak üzere olJuğu aün 
Jerdir. [ ] 

Osmanlı devrindeki demiryollannın 
büyükliık ve Önemi hakkında nisbeten 
kafi malumat vardır. Batı Anadoludaki 
bütün yollar yalnız ekonomik menfaat · 
lere yanyardu. Bu yollar, Gediz ile bü. 
yi.ık Menderes ve kuçük Menderes ne
hirlerinin geıüt vadilerinde araziıün ta. 
bii geçidlerinden istifade ederek, getire 

bileceği varidat esaslarının müsaadsi nis 
betinde içeriye doğru ileriletiliyordu. 

Anadolu, Bağdad demiryolunun İn· 

şasında da böyle bir düşünce nazan i. 
tibare alınmamış değildi; demiryolunun 
önünden geçtiği mmtakanın, plana tev
fikan olan, tarını icabatı ve bilhassa Kon. 
ya ovasının muazzam ıulama işi dolayi
siyle efya nakliyatından mütevellit va
ridat o kadar yükselmitti ki savattan e

' 'elki yıllarda hükümet üste para nr. 
mek şöyle dursun bilakis safi hasılat ı 
ortak oluyordu. Bu demiryolunun aev
kulcençe olan büyük önemi Harbı umu. 
mide, evelce tahmin olunduğundan çok 
fazla olarak, meydana ç.ktı. Anadolu de
miryolu, bundan öncel912 yılı aonbaha· 
rında, Balkan harbında gafleten yaka

lanmış olan Türkiyeye, Çatalca müdafaa 
hattını tutmak için küçük Asyadan tez 
asker kıt'alan nakletmek ıuretiyle de 
hizmet etmiıti, keza Bajdad demiryolu 
olmasaydı Filistin ve Mezopotamyaya 
asker kıt'aln sureti kafiyede sevkedile. 
mezlerid. T oros - Amanos yolu daha 
1914 de tamamlanmış olsaydı süet hare. 
kat tüphesiz ki büsbütün başka ıonuç 

vermiı olurdu. Bilhassa prkta demiryo
lu irtibatının noksan olması kendini his· 
settiriyordu. Üzerinde yol mevcut olmı· 
yan dağlık araz.ide 500: 600 kilometre 
süel harekat yaparak ifası mümkün ol. 
mıyacak zorlu ödev karşısında kalan 
türk ordusuna mukabil rus grandükü 
Nikolay Nikoloviç, Polonyada elde et· 
mesi kendisine nasib olmıyan zafer şau 
ve şerefini topbyordu. Sina cephesinde 
İngilizlerin yaptığı gibi ruslar da ileliyen 
ordulannın arkasından demiryolu inıa 

ediyorlardı; bu yollar, Erzincan istika· 
metindeki Derbatlı - Sarıkamış - Erzu· 
rum _ Kükürtlü halı ile projesi yapılan 

Tebriz - Trab:.ı:on ve Erivan - Van yolu 
üzerinde bulunan ve Bayezitağaya bir 
'ube haltını ihtiva eden ~ahtahtı - Ma
kü - Bayezit • Karaköae yollarıdır. Ça. 
l'lo)kkale müdafaası 1915 de 14trk demir
yolu Ü.zerinde Uzunköprüden Kqana 
bir §Ube hattı inıası projesinin Osmanlı 
devlelı menfaatleriıün ön safına koruna· 

11 gerekliğini gösterdi. 
Yunanistanın 1919 da İzmir mmta

kasını ı§ğalinde, batı Anadolu demiryol. 
lannın sevkulceyiş noktasından menti 

olan değerini meydana çıkarmıştı. Kasa. 
ba demiryolu içeriye doğru ilerliyen 
düşmanın batlıca menzil yolu vazifesini 

( * ) T oros Ü.zerinde demir yolu mü· 
nakalesinin açılmaaı '1 ilkteırin 1918 
tarihindedir. Amanu• Ü.zerinde demir 
yolu münakale•inin açılması kati ta
rihini bilen var mı? (Müellif) 
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goreıck ouşman ku\etıerinin yayılması

na DU) .ıı;. hizmeti dokundu. 

Dıger taraftan Mustafa Kemal yeni 
huk..ımetin merkezi olarak bugünkü Aıı
karayı, biraz da l ıtanbulla olan demiryol 
irtibatında, daha az merkezi vaziyette 
,.e daha uzakta bulunan Konyaya naza
ran ustün olduğundan dolayı, seçmişti. 
ıngiııı:ıerm .t.ılf.İ§ehirden çekilmelerini 
mutcakıb Mustafa Kemal 23 mart 1920 
de Anadolu - Ba0 dad demiryollan süel 
idaresine emir ver.Ü. Ru tarih türk cu. 
muriyeti devlet demiryollarının dogum 
günü olarak itibar olunabilir. Büyük 
Millet Mecliıi hükümeti eski sistem ya. 
rım yamalak istiklalin artık yıkılmasına 
ve çok Önemli olan demiryolculuk saha
sında tam bir istiklal elde edilmesine 
kesin olarak karar verdi. Kanlı muhare
belerde fran11zlardan Bağdad ha •• ı ;aki 
Toros yolu ve Ermenilerden, kendilerine 
Rusyadan miras kaldığını telakki ettik
leri, Alexandropol cGumrÜ:t yolu alın· 
dı. istiklal savaıının ortasında (1922) 
Ankara • Yahşihan küçük hattının açıl. 
ması genç hükümetin yaşama kudretın
den doğmuıtur. Lo:.ı:an zaferinden sonrl\ 
Nemli zade firmasının 1923 k.munev~ 
Jinde aldığı Samsun kıyı demiryolu imtı
yazı ö:ı. türk kapitalistlerinin inşa mu
teahhidliğine olan he,·esini gösterir. Hi
lafetin ilauı ile iç polit..karun ink.tatı 

sonunda türk cumuriyet hükümeti, An. 
karanın merkez teıkil edeceği büyük bir 
demiryolu intasına karar verdi. Büyük 
Çester projesi Fransa ile olan siyaa~J 
mücadelede •ilih vazifesini ıörmüı ve 
batır altı olmuıtu. 23 mart 1924 tarihli 
kanun ile Büyük Millet Meclisi bir çok 
sene evel rojesi yapılmış oian Sa n 

sun - Sivas ve Ankara Sivas yollarmııı 
hükümet idaresinde inşa edilmesine ka
rar verdi. Meclis ayni zamanda ülkenın 
ekonomik inkiıafı için diğer bazı proje. 
ler de aldı; O zamana kadar ancak pek 
iptidai bir tarzda iıletilen Ergani bakır 
madenleri, 200 kilohetrelik küçük bir 
hatla Arada istasyonuna, Bağdad demir. 
yoluna bağlanacak idi. Ayni suretle 
Pontüs silsilesinin zengin orman muh
teviyatını dar bir demiryolu Karadeniz 
kıyıaındaki Ereğliye taııyacak idi. Ana
dolu demiryolunun Alayund - Kütahya 
ıube hattı krom madeninin bulundugu 
yere, Tavfllnlıya kadar uzatılacaktı. 

1924 de Balya fransız kurşun madenleri 
şirketi tarafından ferşolunan llıca - Pa. 
lamutluk aahra hattı keza maden işlet
me maksadına hizmet ediyordu. 

1926-1927 ıenelerinde demiryolu in
tası hususunda iki mühim karar verildi. 
Bir taraf tan Büyuk erkinıharbiye, uı. 

kenin müdafaası noktai nazarından be

hemehal yerine getirilmeıi gerekli olan 
iateklerde bulunmuıtur. 19l5 deki kürd 
ayaklanması, yeni cenub hududu dolayi
siyle süel değeri düşmüı olan Bağdad 
demiryolunun kifayetıi:.ı:liğiıü derhaı 

meydana koydu ve Fırat.a kadar tran
sızlann tesirinden uzak ve mu&takıl, 
kudretli bir demiryolunun İnşası gen.ıl\. 

liğirü ıösterdi. Bu suretle Buyük Mil
let Meclisi Ergani • Arada kuçı.ik hat
tını inşa edecek yerde Büyük Erk;mı. 

harbiye reisi Fevzi paşanın aliına izafe 
olunan, Amanus tüneli yanındaki Kel
ler (f evzipqa) iıtasyonundan Diyarı. 
bekire büyük bir hat ile Kayseriden, T o· 
ros üzerindeki Ulukıılaya bir irtibat yo
lu inşasını tasvib etti, bu yol Kayserid~r 
başlafıp Eskişehir • Konya Üzerinden 
Ulukışlaya giden yolu kısaltacak irli. Kr 

mizi, zafer neşemız.ı mutıatuLu e.11ıcı ..... ~<!· 

rekti. 

TOPYEKUN HARB 

/erinden, hendi mahiyetine uygun gelme 
yen yanlış bir tesiri beklemediğine, pek çok 
defalar rastlanılmı§tır Bu da gösteriyor kı, 
ı.ıycual münasebet gudumuniın, harbın mahı

yeti hakkında, belli baflı bir gÖrÜfe sahip 
olması gerektir.,, 

resi, kendisine, yani. politikaya yep yeni 
vazifeler düştüğünü. millet de, harbm ken
disinden neler istemis ve istemekte olduğu
nu kavramadı. 

Bizden istenilen şeyler, ağ.rJı; fakat, duf· 
manın biz.e ihd(!s ediği huyatı z.anıretler 

ve zahiren belli olmayan, lakın ha!<ıR<ılte 

müthif bir kuvvetle i!Jlıyen dütınan propa
gandası kar!jısında, böyle hareket etmek 
mecburiyeti vardı. 

Yazan: General Ludendod 
Turkçe)·e çeviren: Hikmet TUNA 

-·-
Gene Clau:sewitz, başka bir yerde di

)'or ki: 

'' Eu ıJaz.iyc le gö:-e gene: harb, politika
nın bir ôlctidir; z.aruri olarak, politikanın 
kaı·akterini tO§ımak .zorundadır; o, politı

kanın ölçeği ile ölçmeğe mecburdur; bun
dan dolayı, harb güdümü, kendi çevresi ı

çinde, kılıçla kalemi mübadele eder, lakat, 
buna rağmen, kendi kanunlarına BÖre dü
funrflektcn geri durmamı§ olan politikanın, 
tci kenr'·~idir.,, 

An' ~ .. ı ı .. n, Cb:..1sewitz'de de. dış politi
•anın böyle üstiiıı bir yer almasından dola-
71, tereddüdler bel ·rmiş olacak ki, mahiye-
1L1 özüne dokun!'. ıadan, başka bir yerde, 
aevzubah\s olaı , bir de' letin yalnız dış 
politikası değil, t e'::ınil sıyasası olduğunu 
llÖ lüyo. : 

"Politihanın. ba~ı harb aı CIÇ ve tedbir. 

"Sıyasal münasebet gudemi" dıs po
litikayı, harb güdümünün luzumlu gösterdi
ği şekilde idare etmek için, yalnız harbma
hiyetine hülul etmekle kalmamahdır. Her
seyden önce, harbm almı olduğu mahiyeti 
ve dolayisiyle, orta~ a çıkan ve milletin, ha
yat idamesi için, tekmil ulus güdümünün, 
yani, politikanın. h er sahada basaracağı va-
zifelerin. ne bicimde olduğunu iyiden iyiye 
bilmesi Iaıımdır. Bundan başka bu hususda 
gereken şey. yalnız devlet adamlarının müd
rik olmaları değil , bu idrakin. ihtimamla 
derlenip muhafaza edilecek ve nesilden ne
sile geçecek olan, miı ter ek hı r ulus malı 
olmasıdır. · 

Kendilerini Clausewicz'in derslerine kap
tırmıs olan, hükumet. memur ' e millet. hat 
ta subavlar bile, once ve dünya harbında, 
bu r. o!~ li:zumlu l)aki,rnte 1· r ı. vahancı kal
dtk r. H i!':iimct ve h t.ikümetin memur ziım-

Politika, hiç olmazsa. bari dünya har
bında, ulusun hayat kudretini tam olarak 
ortaya çıkarmalı ve onun hayat teşekkülüne 
hizmet etmeli idi. 

Ulus ise, milletin bir arada toplu olarak, 
her şeyi, hatta kendini de, orduya vernıesı 
lazım geldiğini bilmeli idi. 

Harb hatıralarımda, milletin böyle bir 
teşekkülü ve politika icin lazım olan esası 
gösteriyorum. Clasewitz, ''Harba dair,. ese
rinde Hifını bile etmedi,ği, fakat harba fe\•ka
Iade lüzumu olan ve netekim, harbın ilk gün-

lerinde Liyejde şahit olduğum, ulusun mane· 
vi kuvvetlerini bilhassa tebarüz ettirerek bu 
hatıralarımda sunlan yazıyorum: 

"Dünya ve bu ulus saı.·afı, .üz.erine, bü
tün ağırlığı ile çöktiığü, biz. alnıanlardan, 
sonsuz. şeyler isti}'ordu. Bu ulus savafını ka· 
:zcınmak istenince, herkesin en $On nesi var
sa, hepsini ııermesi lô.zım geldi. Kelimenin 
ta m mônasiyle, kan ı e teı imizin son damla
sına kadar cenkleşmemiz, çalışmamı.z İcab 
etti. Ve bunu başarırken de, mücadele azmı-

Ordu ile donanmanın kökleri, tıpkı bir 
meşe ağacı gibı, alman toprakla,.ındadı,.. 

Onlar hayat ve kuvvetlerini ana yurddan 
alıyorlar. Muhtaç oldukları şeyleri alıyorlar, 
fakat bu şeylerı istihsal edemedikleri gibı 
ana yurdkendilerine, manevi, muddi ve fizik 

kuvvetı olarak ne verirae, onunla mücadele
ye girışn·urlar. Bu kuvvetler, ordu ve do
nanmaya gündelik mücadele ve hnrb gai~e
ai içinde galip gelmek, nefainc!en feragat 
etmek, fedakôr olmak kudret ve kabiliye
tini ıJerıyodar. Almanyaya nihai z.aleri, yt:l· 
nı:z bu kııvı•etler güven altına alabilirlerdi. 

Her ne kadar müttefiklerimiz de yardım 
ettiler ve iş1:al altındaki topraklardan, ha. b 
nizamına eluı-rdiği ölçüde istifade edileli i
se de, bütiirı diirıyaya karf& giriıilen bu dev 
mucadelesini, a:.ıl bu kuvvetlerle yaptı. 

(Sonu vnr) 
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Jınıir, Mıığla, .A .. ntı lya ve Sanısurıdrın 
başka bütiin yu rd lta1· altı ndlldı r 

Balkanlarda görülmemiş bir kış vardır 

l mıtmi durum: 

Ankara dün de Jıııın .ayılı günle 
1'inden birini yafamı§lır. Meteoro
loji enstitüsünden edindiğimiz bilğ 

ller kı§ın bütün me -ı:lekette §id
d etini kaybetmeden devamını a 
nlatmaktadır: 

Dun memleket Üzerinde yalnız Sı
v :., Çoru ... , ~ırıehir, Nı&de, Bolu, 
h atalya, l:.rzurwn, Kars ve Rize ya
IPŞ•I geçmıştir. '\ agıf kar teklinde ol
muttur. ı:.n kuvvetli kar yagıtı 

1'.aradeniz kıyılarında Rizededir. Ka· 
rın topı·otk ustiınde yaptığı kalınlık 

l 1 -ntimetredir. Diğer taraflarda 
dun ve evelki günlerde dütmüt olan 

kar toprak üzerinde kalınlıklarını 

muhafaza etmektedir. Kar111 en çok 
l.ahnlık yaptılliı yerler tarkta Sarılııı.a· 
Jblfla 76, Erzurwnda 58, Karata 38 
aantimetredir. Karadeniz k17alarmaa 

lti:aeden ~ara en fazla karlı olan ye· 
ri 11 Mntimetn kalmbkla Zonıel· 
tlaktrr. Dün DMmlelııı.ette toprak Üze· 
na.. llar ltuluamayaa yerl• lamir, 
Muila ve Karad•İ.11 kıyıJaruada Sam· 
aua, Allltleaia kıyılarında da Antalya 

'"Atiaadw -Hava ...,.&dası aune ıu,.. y•nı bir 
tA••ifikwk yapraııtır. Trakyada ıuhu
•et .... ııu ,.y.. söre 3 derece daha 
,Yuaar41ia olmak üzere aıfırın altında 

.aQ cı.r...,-e Ndar düımüıtür. Buna 
•ulwıbtl -cak aıfırın altında dort 
"-•cede olan K.aralal4 dereceye ve 
7 d.rece elaııa Erzurumda 20 dereGe· 

7• ..._"'f(llr. Aynı zamaada bütün 
orta AaadolH. auhunetler evelki ıu· 
;ne ıor• ..... duımut ur. Boluda aıfı· 
,.,.. aluada ı~. Niid.•de 14, Çorumda 
16, Kırıehirde 16, Sıvaata 13, Afyon, 
Kutahya, E&ki§ hird I 2, Ankarad 

en duıük auhunet gene sıfırın altın· 

da olmak üzere ve bir gun evelkine 
nazaran 3 derece daha dütük olarak 
l l dereceye inmittir. 

Dün sabahdanberi memleket Üze· 
ri1tde hava }agıflı, açık bulutlu veya 
lıı.apah olmak Üzere çok farklı bir va
:aiyette geçmiıtir. Rüzgarın iıtikameh 
de aynı suretle ve muhtelif yerlerde 

kara yelden, poyrazdan veya doiu· 
dan olmak üzere değitik olarak ea· 
m.~tir. Meaela lstanbulda lodoıtan. 

14- ıırde, Antaiyada, Karata poyraz· 

d.uı, Çorumua ve Orta Anadplunun 
cıo.cr bazı yerlerinde güney dojudan, 
An alyaaa da ıimalden euniıtir. Rüz. 
ı-ı.r auratlerı araaında da bir inti:ıam 

)'üıı.tur. HavNlın tazyiki fırtınadan 

~nra yükıelme iıtikametini almıı ol· 
mnkla beraber yerlerine ıöre tabii O· 

lan ta:cyiki henüz bulmamııtır. An· 
karanın ha va tazyiki mutad yiikaek· 

1. mi bulmuıken dün durgun bir va
z.yete geçmit ve biraz düımek İstika
m . d •nı e almıı bulunuyor. 

Bu t' 1 d ne ıce er en anlaşılacağı gibi 
hav da " n b' d .,e e ır urluk yoktur. 

l. t mımldu: 
lstanbul, 14 (Telefonla) - Fırtı. 

na busun öğleye kadar ıiddetli bir 
Jodoı halinde devam ettikten aonra 
tkmamcn durdu. Fırtınanın lıtanbula 
verdiii zarar bir buçuk milyon lira 
kadar tahmin ediliyorsa da henüz ka· 
t: rakam soylemeye imkan yoktur. 
Liman<! ki deniz zararları 250 bin 
lira, u aktefek zararlar 20-25 lira 
tahmin ediliyor. Şimdiye kadar liman 
idare-ıne küçük büyük deniz vaııta
sı ah: rind n 50 kiti baıvurmuı ve 
:ı, • rı 11 bilc!irmiştir. Yalnız liman 
t' eti !!O "·!"'On kaybetmiştir. 

.......... .._._ .......... ~--------~'!!!"~---
:za 19~ 7 yılı haziranında nihayet Anka. 
ra - E li hattının normal geniılikte 
yn 1ı :ı karar verdi. Bu demiryolu-
n n a•, k miır ocaklarının bulunduğu 
Erc.:ı. i - Zonguldak havzası ie yeni teç· 
iliz.at r;t\n iinin merkezi olan Kız.ılır. 
llW\k ö •erindeki Kırıkkale araıında irti
lııatı teıia suı etiyle süel büyük bir öne
,,.; vardır. 

(Bu ~.ı:mın kalan kısmını )'Orınlli 
aayımı:z.da okuvunu:z. ) 

Fırtuıwmı fülinw rilii~ t•tinrlf' 

yuptığı zararlar 
Edirne, 14 (A.A.) - Fırtınanın E· 

dirne 'ılayetinde ıcbeb oidJg.ı felaket· 
ler tuyıer urpertırici mahiyettedir Fır· 

tına vilayctın bu tun telefon 'e le graf 

ıebekesini tahrib ettiginden biraz once· 
ye kadar hruhkİ insan ~e ha)" an z.ayı. 
atı bilinmiyordu. Poliı ve jftndarma tq. 
kilatı dündenberi vilayetin biıtun kazn 

nahiye ve kö:y leriyle ayn ayn konuta· 
rak aşağıdaki acıklı neticeyi almıttır: 

Merkez nahiyesinde 6 İnsan 250 

koyun, 
Havaa nahiyesinde 12 inun, 1460 

koyun, '8 öküz, 79 keçi, 

J..alapaıa nahiyel!inde 1 insan, 72.5 

koyun, 1 manda, 
Sırpımdıiında 279 koyun, ı-oı.üz, 

75 keçi, 
Uzunkoprü kazaımda 1 İnaan 2638 

koyu~ 6 öküz, 
lpaala kaısaıında 10 İn:.an, 4966 

koyun, 2 merkep, 287 aıiır, 42 man· 

da, 332 keçi, 
Kef&n kazaaında 9 inaan, 30 Mo· 

yun, 
M.-ic kazaıında 10 İnMn, 1747 

koyun, 12 merkep, 325 keçi boiula. 
rak ve donarak ölmÜftlİI'. 

Bunlardan baılla Lalapata, Hav· 
ıa, Suleoğlu ve lpaalada birer inaan· 
la 225 koyun kaybolmut ve .an da
kikaya kadar kendilerinden hiç bir 
haber alınamamıştır. 

Zunguldohta: 
Zonguldak, 14 (A.A.) - Gec~ ya· 

r111 başlayıp ıabaha kartı tiddetini ar 
tıran kara yel fırtınası çok kuvv tJi 
esiyor. Liman içinde kömür :ıükli· 

yen Üsküdar ve Doğan vapurları, bu· 
yuk t hrıbata meydan verilmemek i· 
çın au tanklan açılmak aurebyle h· 
man içinde oturtulmuılardır. Mulha
kat telefon telleri bozulmuı oldugun· 
dan diğer gemilerin vaziyeti mahim 
değildir. Kar fırtınası ıiddetle d ·um 
ediyor. 

Zonguldak, 14 (A.A.) - Evelkı 
ıün batlıyan karayel fırtınası şiddeti· 
ni bugün azaltmıısa da deniz gene 
çok dalgalıdır. Şiddetle kar yağıyor. 
Ciülcemal vapuru Sinop limanına ilti
ca etmiıtir. Ereğli limanında iki mo. 
tor çarpıfmıt. bunlardan Kırım adm· 
daki motor batınıı, dernek moloru 
yaralanmııtır. Fırtına Çamlı, Alaca· 
ağzı ve Kilimli maden olukl.aranı ta 
mamen yıkmıı, Kandilli, Kozlu ve 
Kasaptarla maden oluklarını baaara 
uğratmııtrr. Nüfuı zayiata yoktur. 

Holucfu: 
Bolu, 14 (A.A.) - Dün geceden. 

beri yağan aralıkaız kar, kasabada 
60 aantimetre ve yükseklerde bir met
reyi 1ıeçmi1tir. Bu yÜzden yollar ka· 
pandığından dün akıam aelmeai icab 
eden Ada • lstanbul • Ankara otomo· 
bil poıtaları halen gelmemiıtir. ilçe· 
ler arasında otomobil postaları iıle

memektedir. Bugün kar biraz dinmiş· 
tir. Kapanan Bolu dağı yolunun acıl
masına çalışılıyor. 

"/ run bo/ mla: 
Safranbolu, 14 (A.A.) - iki gündür 
kazanın her tarafına kar yağmakta

dır. 

Gireıu11.du: 
Giresun, 14 (A.A.) - Denizin müt

hit dalgaları bir evi yıkmıt ve bir ev 
ile bir oteli hasara ujratmııtJT. Y.ı. 

dız karayel rüzgarı tiddetle esiyor. 
Vilayetin her tarafına kar ) ağıyor. 
Bugün limanımıza ğelmeıi beklenen 
vapurlar yakın limanlara &ıgı~ 

bulunuyorlar. • 

luğuıda: 

Muğla, 14 (A.A.) - Hanlar dun
denberi çok aoğumu•tur. Derece ııfır· 
dan apğıdadır. Geceleri eogulc art
maktadır. 

1. parWdll: 
Isparta, 14 (A.A.) - Şehrimiz '\ll' 

civarına iki gündur çok lruvvetlr ya-

s 

ar n 
Yarın Cumur başkanlı~ı fılarmo· 

nik orkestrası tarafından, muzik Ôğ· 
retmen Oku u s. (onunda, saat 15 de, 
B. Erneıt Proetoriw;'un idareıinde 

verilecek konserın programı şudur: 
1. - W. A. Mozart (Doğumu 27. 

l .1756, ölümü 5. l 2. J 791 ) St>!nfoni aol 
minör Op. 550 

a) Allegro molto 
b) Andante 
c) Menuetto . Trio 
ç) Allegro asanı 

l O dahilut tlinl~nm~ 
1 l. - Koro kon~ri 
Müıdk ögretmen okulu talebe ko· 

rn:.u tarafından Koro efi: Halil Bedi 

a) Vittoria (1541-1611): Mote "0 
Magnum Myı;terium" 

b) Roland de Lassua (1532-1594) 
Şanson "Quand mon mar,> vient de 
dehon" 

c) Gündüz BeJ' Halk tiırkusu .(Ko· 
çarlı) Armonize eden: Halil Bedi 

ç) Halil Bedi: Marı "Biz Türk 
genciyiz" 

111. - Ulvi Cemf\l (Dogumu 14.11. 
1906) Bayram (Ork~tra için) 

iV. - Necil Kazım (Doğumu 6.5. 
1908) Çifte telli "ilk defa olarak" 

Kocasını öldüren kadın 
asıldı 

Muğla, 14 (A.A.) - 1933 yılın· 
da kocası Mujlanm Karaku:yu kö
yünden Mehmed otlu Omer'i c:ana· 
varcasına boğmak auretiyle ve iki a· 
ııluyla birlikte öldüren aynı köyden 
Salih kızı Ommahan hakkında Muğ
la ağır ceza mahkemeaince verilen Ô· 

lüm ceııaıı Kamutayca tasdik edildi . 
ğinden hüküm dün sabah infaz edi· 
nıiştir. 

POLI 1'E: 

Çocuğa çarpan şoför 
Bursalı şoför Mustafamn idaresin· 

deki firkete ait 247 eayılı otomobil 
Yenişehir cadde5inden Ali Nazmı 
apurtımanına dogru gıtmekte iken 
11 yaılarında Dogan adın a i ço
cuğa çarparak ayağından yaralan
maıına ıebebiyet verdigi anla§ılmı!I 

ve suçlu §Oför yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

E, e taarruz ~tmi~le.r 
lbrahim ile arkadaıı Hikmet adın

daki ıahıılar sarhot olarak Atıfbey 
mahallesinde oturan Hacerin evine 
taarruz ettiklerinden haklarında tab. 
kikata batlanmı§tır. 

Ankara Radyosu 
19.30 
20-
20.30 
20.40 

Tiyatro · Komedi 
Hafif musiki 
Ajans haberleri 
Ankara Palaa orkestrası 

ğan yağmurlar,, bugun kara donnnit· 

tür. 

Hersi11den: 
Mersin, 14 (A.A.) - Fırtına 24 

saat devam ettikten ve birçok hasar. 
lara sebeb olduktan aonra nihayet bu 
ı;abah sükunet bulabilmittir. "Doy-

0 Li "k çe ryant n umpanyaSJnın birı 

9.000 diğeri 5.000 tonluk ikı vapuru 
ve Prazilay kumpanyaı;ına aid kömür 
yüklü "Refah" vapuru ile gaz yükliı 

Utku vapuru fırtınanın teıiriyle kara 
ya oturmutlardrr. Liman ıirketinin 
bir motoru tamamen parçalandığı gi. 
bi bir romorkörü de haaara uğrıyarak 
batmıştır. Bundan baıka altı mavna 

tamamen batm!'• Parçalanmıt, on 
mavna haaara ugrayarak karaya dÜ§· 
müıtür. Belediyenin yeni yaptırmak· 

ta olduğu iakelenin hazırlık iskeleti 
parçalanmıt ve birçok küçük sandal
lar ve kayıklar karaya düıınüttür. is
kelelerde oldukça ehemiyetli hasarlar 
vardır. Şehir dahilinde de birçok ka· 
zalar ve hasarlar olmuıt1a da henüz 
zarar ve ziyan tespit edilmemiştir. 
insanca zayiat yoktur. 

Kızılayın yardımı 
Cellat golünün ta§ması dolayısiyle 

Tire ve Torbalı havalisinde köyleri $\1 

baskınına uğrayan yurttaşlara barı· 
nak olmak üzere Kızıla Genel mer 
laezince yüz çadır gönderilmiştir. 

Kış t arında 
Çift arti tik patina1 nıü ahal a~ını alman 
... 'f ·:ksi 1 lt~rht~r ve Er ıı!-)t IJa) "r ı~azaııdıJ;;u· 

Dünya patinaj fampiyonlon: Malt.i Herber ue ~rnat Bayer 

Gamıiı - Partenkirhen, 14 (A.A.) 
- Çift artistik patinaj müaabakaaı 

bugün öjleden aoara baılauuıtır. 
Stadyom hemen hemen dolu idi. B. 
HitJer de hazırdı. Yanmda aü bakanı 
General fon Blomberg ile General 
Cörinr ve 8. Cöbbelı vardı: Müaaba· 
kaya 18 sift ittirak etmiıtir. Her çif. 
le bazırladıiı programı tatbik etmeıi 
İçin bet dakika zaman verilmitti. 

Çiftler arasında dünya tampiyon· 
lan Emest Bayer • Maksi Herber ile 
Emilia Rotter - SzoJlaa merakla bek 
leniyorlardı. Keza macar Szekrenİ&· 
aey kardeılerin de çok taraftarları 
vardı. 

Fakat beklenilenin tersine olarak, 
en İli oyun göateren çift lise ile kar· 
d~i olmuıtur. llı;e 14 yaıında viya
nalı bir kızdır. Kardeıi de henüz 16 
yaşındadır Bu iki kardeı Viyana e· 
kolunu tam bir urette temı;il etmiş 

lerdir. Bu ekolun O)unu üstat Şolz 

Kaizer çiftindenberi tekr r edilme· 

miş i. 1 i kardeşin teşkil ettiği bera
berlik bütün bakımlardan her türlü 
tenkidan ıit.tünde idi. Buzun üzerindr. 
mukayese kabul etmez bir musiki a· 
bengi ile kayıyorlardı. Oyunlarını bi-

tirdikleri zaman dakikalarca .,.,, ... ,. 
landılar. Eıailia Rotter ve Szolloı, 

"Rutin,, e t.ınamen uyeun bir tarzda 
çok çetin bir oyun yaptılar. 

Oyualarmda büyük bir meleke ve 

eleatikiyet sörülüyordu: fakat çiftin 

eaki uatahsmı az çolı kaybetmit ol
duğu görülmekte idi. 

Szereniıaey çifti ile kanadah Re· 

beuru - Luı Bertran çjfti halkın pek 
beğendiği bir oyun gösterdiler. Bütun 
çiftler programlarını bitirdikleri za· 
man genel intiba birinciliğin ancak al, 
man Ernst Bayer - Nakai Herber çif· 
tine veyahut viyanalı Pauzinlere aid 
olacağı merkezinde idi. Fark o ka
dar azdı ki, iki çift hakkındaki rey
ler tamamen müsavi idi. Jüri heyeti 
anca ksaat 19 a doğru neticeyi ilin 
etti. 

Alman Maksi Herber - Ernst Ba
yer çifti, 11.5 puvanla birinciliği ve 
altın madalyayı kazandı. lkinciliği ve 
gumuş madalyayı 11.4 puvanla avuı;
turyala gençler aldılar. 

Macar Botten Szollaıı çifti 10.8 pu
vanla üçüncülüğü ve bronz madalya
yı kazandı. Szkerenisset çifti 10.4 pç. 

vanla dördüncü oldu 

ISP ANYA iŞGÜDERİ 
B. Bego11ya reji11ıimize olan 

lıayranlığını anlatıyor 
( Bafı l. inci ıayfada) 

Bu anlapna ile, kartılıkla ticarı 

münuebetimiz çok İyi bir safhaya gir. 
mittir. Yakın bir istikbalde de daha 
büyük gelitmeler bekleriz. 

Tam manaaiyle sulhçu olan lapan· 
ya ve Türkiye İf birliği her alanda 
kendini göaterecektir. 

Bu anlatma ve yaklaımalarda bü
yuk gayretleri geçen lı;panyanm An. 
kara İ§gÜderi B. Betonya'nın yakında 
mezunen memleketine gideceğini ha· 
ber aldık. Bu zatın, orada, Türkiye 
hakkında konferanslar vereceğini de 
öğrendik. Anlatmanın imzaı;ından 

sonra, ticaret miınaı;ebetinin daha ge· 
nitletilmesi için ctüdler yapıldığın• 

da bildiğimiz için bütün bunlar hak· 
kında düşüncelerini öğrenmek üzere 
kendisine müracaat eden bir arkada· 
§ımıza B. Begonya şu beyanatı ver 
miştir: 

"- ispanyayı Türkiyede temsil 
vazifesne Üç &ene eve) tayin edildi 
fim zaman büyük bir menanuniv" 
duymu,tum. Memleketinizin gös•ı .. 

dii:'i kahramanltklan, inkrlabını21 u 
zaktan takib ve takdir eder, millt> 
dusmı'lnlar elinden, bilhassa en biiv;i' 
dü,.man olan otokratik re "im~t."n kur 
taran biıyük adnmları yakından tnn• 

r k i terdim. Uzaktan duyduğum bıı 
hislerde yanılmamışım. BilRkis yenı 

Türkiye, dev adımları ile ne me'°' rı• 

milletlerin yanında yer aldı. Fikir ve 
ideoloji bakımından ise da.ha bilP. üs 

tündıir. Size, her gün büyük eserleri· 
ni görerek hayran kaldığınız devi ı 
adamlarınızdan bahsetmiyeceğin 
Takdirlerim, onlar h, l<kında şimdi~. 
kad r sayısız takdir hi !erine bir ş \ 
ilu etmiyec i gibi :- lrı k • ç· de 0 • 

lamaz.. Ankaraya geldigim ilk gün
den itibaren iki millet arasında mev
cud eıki doıtluk bağlarım kuvvetlen
dirme ve ekonomik münaaebetleri 
mümkün oldugu kadar, genitletm" 
vazifesıne koyuldum. 

Bu vazifem, hiç bir ,·akit sarsılma· 
yacak olan aıyasa bakımından degıl, 
fakat ekonomik ve ticari münaı;ebet 
bakımından kolay olmadı. Bilakis bu. 

gun bütün dunyanın içınde bulundu· 
ğu dttPlıklar yüzünden güçJeıti bııe. 

Hatta her iki taratın da butun gayret 
ve ı&teklerine ragmen göru§meler a

kim kalmak uzere iken Turkıye ekQ. 
nomi bakanlığı muateıarı 8. faik Kur· 
doglunun tam zamanında ve aevmç. 
deger mudahalesıyle iki memleket a 
rasında ve her noktada memnunıyeı 

verıci bir anlatma yapıldı. 1936 yılı 
ispanya · Türkiye ticaret anlaşması· 
nın imzası İle baıladı. Bu anlaşmanın 
uzun olan müddeti mukemmelhgıne 

ve tartlarının uygunluguna delildır. 

Bu anlaşma, nıemleketlerunız ara
ıında faaliyetli bir tu:aret munctsebe. 
b ocvri açıyor. fazla olarak bunun 
gene her ikı millet arasında ve birçok 

sahalarda benzerlıklerı bulunan fıkn 
yakınla§ması devrinı de açtığına ina
ı11yorum. B. Faik Kurdoglunun is
panya ı;eyahati, ve memleketin eko
nomik ve kültürel hayatı uzerinaeki 
tetkiklerı bu neticeyi verecktir. 

Yakında l•p " .ın:) aya yapacagım 

ı;yahatten ıstifnde ederek orada T • 

kiye hakkında k( r it'r n •-• • r vem "' 
ı tıvorum E • · nomı n u t~arınrn , -
tanım hnl.kında "'i c soylcdi~i gu 1 
S'l •lcr 
da 1 .. rı 

ı ct.Uİrİnİ-g) 



SAYFA 6 

. Tevfi i llüştü Arasın Balkan Anta ıtı 
J~on.-..eyine llaş \:an olması dolayısiyle 

~eati edilen telgraflar 
Balk1.m antantı baıkanlıliımn B. 

TeuıtR J\uşlu Aras'a deuredilmesi do
lay.&ıyıe ~ ugosta&Jya ba§oakanı B. 
Stoyaauwvıf ı.ıe Romanya dı§ bakanı 
JJ. 'ııu.esRo ıte başbakanımız ara.tın
da Ofagulaki telgraflar teati olunmuş
tur: 

.t:.i.seıcUı6 t evtık Ruş u Aras SaJ
kan nnum ı konseyi başnanlıgmı de
vir alır1.en, Eaııtan pakLt ile tarsin e
dilmış oJan samımı dostluk bagları ı
le sıkı İş birliğinin , Balkan antantı mıl 
)etlerinin refoh ve saadeti '\e aulhun 
takviyesi yolunda daha ziyade aıkı
laıacnğı hakkındaki derin itiınndunı 
Ekaelansınız bildirmcğe şitap ede
rim. 

Stoyadinoviç 
Tevfik Rüıtü Arn&'m Balkan an· 

lantı konaeyi bntkanlıgını alması do
layıaiyle göndermek lutfunda bulun
duğu nazik telgraftan dolayı ekse· 
)anamıza çok samimi surette teıek· 

kür ederim. Bu aamimi nezaket niıa
neainden ziyadeıiyle mütehassis ola
rak. cumuriyet bükümetinin, Balkan 
pakb ile tarain edilmiş dostluk ve se
mereli it birliğinin 11kı surette merbut 
bulunduğu memleketlerimizin ve sulh 
idealinin iyiliğine olarak, devamını 

:n takviyeaini bütün kalbiyle arzu et
mekte olduğunu ekselansınıza bildir
meie §İtap eder.im. 

lsmet İnönü 

Balkan antantı baokanlığmı dos
tum 'H refikim Tevfik Rü§tü Aras'a 
devrederken düıüncem bundan iki yıl 
evci eserimizin vücut bulması için biz
lere o kadar mühim surette yardım e
denlere, Türkiye Cumur başkanı ile 
Ekaclansınıza doğru gitmektedir. Ek
aelanı Atatürk'e derin tazimlerimi ve 
Ekselansınıza hürmetkar §Ükranları· 
ını, bildiririm. Eminim ki Balkan an
tantı, Tevfik Rüıtü Aras'ın baıkanlı
ğı alhnda, daimi hedefine, sulh içinde 
ıan ve ıerefe, daha ziyade yakla§A· 
caktır. 

Titülesko 
Geçen yıl içinde büyük bir otorite 

ve liyakat ile tedvir buyruduğunuz 

Balkan antantı baıkanlığını T. R. A. 
raa'a devrederken bana göndermek 
lutfunda bulunduğunuz nazik telgra
fınızdan dolayı haaaatan teıekkür e
derim. 

Cwnur baıka:ıı, nazik düıünceni
ze karşı ço sııınimi teşekkürlerini bil
dirmeği beni memur etmiılerdir. 

Aynı ideale bağlı olan rnemleket
lerimiz, sulh için tam bir ittihat ha
linde, kabul ebnİ§ olduklıırı vazifede 

tatürk Türkiyesi üzerine çekeceğim. 
Bunun için hiç bir şey ihmal etmiyece. 
ğim. Giderken beraberimde bol vesi· 
kahır ve filmler götürebileceğimi u· 
muyorum. lcab ederse aizin de yardı· 
mınızı diliyeceğim. 

Gorüşmemizin çerçevesine girme. 
diği için size sıyasal meselelerden 
bahı;etmiyorum. 

Yalnız B. Tevfik Rüıtü Arasın 

aözlerıni tekrar edeceğim: 
"Her iki memleket, coğrafi vazi

yet ba ımından Akdenizin tabii ka· 
pılarıuır. Bu itibarla dunya sulhu i. 
çın birinci derece rol alabilirler.,. 

Bu sozlerın doğruluğuna iki mem
leke.ın Cenevre toplantılarında al
aı ları vaziyet ve muşterek çalışma 

en buyuk delildir. 
Demin bana ispanyada turizm işı 

iyi tan:ıim edilmış midir diye bir ısual 
aordunuz.. Size salahiyetle diyebili
rim ki İspanya bugün en iç köşeleri
ne varıncaya kadar uz.anan eşi bulun
maz ıoseleri, modern konforlu demir 
yolları ve bilhuu çok az bir para ile 
yaıanması kabil terakkinin bütün İn· 
celiklerini içinde toplamı§ otelcilik aa.. 
nalı ıayesinde turist grupları için do· 
yum olmaz bir yerdir. 

ispanyanın t bii güzellikleri, ar· 
tistik ve arkeolojik zenginlikleri hak
kında bir şey ilnve edecek değilim. 

Çünkü bunların §Öhreti cihanşümul 

ve tarihi kıymetleri eşsizdir. 
Türkiyede gördüğüm iyi kabul

den çok memnunum ve her iki mem
leket arasındaki büyük dostluk için 
aynı sevinçle çalışmağa devam edece
ğim • ., 

devam edeceklerdir ve bu sahada siz 
dostunuz Araı' t mi kemmcl ve ümit
lerle dolu bir miras bırakıyorsunuz. 

lsmetlnönü 
Balkan antantı konseyi baıkanlı· 

{:ının T evlik Rüıtü A ra.s' a devredil
mesi dolayısiyle, Romanya dıı ifleri 
bakanı başkan Titülesko ile Türkiye 
dıı iıleri bakanı Tevfik Rü1tü Ara8 a

rasında aşağıdaki telgrallar teati O• 

lunmuştur: 

Balkan antantı başkanlığını ı;ta

tülerimiz mucibince, size devreder
ken bundan iki yıl önce başlanan ese• 
rin, Ekselansınızın yüksek idaresi al
tında daha ziyade takviye bulacağı· 

na ve genişliyeceğine derin sureUe 
emniyetim bulunduğunu size bildir
meği kendime bir vazife bilirim. Siz 
den daha iyi r~hber ve sizden daha 
ıadık hizmetkarı olmayan sulhun teş· 
kilatlandırılması yolunda aizi emni
yet ve muhabbetle takib edeceğiz 

Kalbim daima mantığımın müttefi
ki olarak bulunmuıtur. Bunun İ· 

çin kalbim«" de söz fıraab ver· 
memezlik edemiyeceğim. Kalbim si· 
ze diyor ki: Ya§aaın Tevfik Rüıtü A· 
raa. 

Samimi ve aadık doıtunuz 
Titülesko 

Statülerimize tevfikan Balkan an· 

tanlı batkanlığmı, bu kadar hararet
li surette dostane kelimelerle bana 
devreden çok aamimi telgrafınız, bil· 
hassa bu statülerin bizzat muharriri 
ve sulh ve nizamın ehemiyetli unsur· 
)arından biri olan Balkan antantı ese· 
rini baıkanlığı esnasında daha ziya· 
de takviye etmekten geri durmamış 
olan bir yÜkaek devlet adnmı tarafın
dan gelmeai dolayısiyle beni bir kal 
daha derinden mütehassis etmiıtir. 

Bana dostluk ve itimadları ile §eref 

veren gerek Ekselansınızın ve gerelı 
Atina ve Belgraddaki yüksek refikle
rimin yardımlarınıza dayanarak yük
sek teflerim tarafından esasen çizil· 
mit bulunan yolda bütün azmimle yÜ· 
rüyeceğim. Bu vesile ile Ekselanaınız· 
dan derin hürmetlerimle çok samimi 
hissiyatımı kabul buyurmalnrmı rica 
ederim. 

Samimi ve sadık doatunuz 
R. Ara& 

Balkan antantı konseyi baıkanlığı
nın Teulik Rüştü Aras'a devredilmesı 
dolayısiyle Yunanistan dış işleri ba
kanı Paparigopulos ile Türkiye diş 
işleri bakan vekili Şükrü Saraçoğlu 

arasında aıafrıdaki telgraflar teati O· 

lunmu1tur: 

Dış işleri bakanı eiuelana Rüştü 

Araı 

Ankara 
Balkan antantı konseyi başkanlığını 

ekselansınızın a;masını, kıralhk hükJmtı

ti büyiık bir sevinçle müşahede eylem~k
tedir. Balkan antantı devletleri arasın. 
daki bağların, ba~kanlığıruz esı .asındn, 

aulhun takviyeıi ve Balkan antantı mil. 
Jetlerinin refah ve saadeti yolanda dahn 
ziyade ı;ıkdaşacağından emiıı olarak bu 
fınattan bilistifade sizi tebrik eder ve 

ekselansınızın, üzerine almış oldağ~nu.,. 
ağır vazifeyi nihayetine katlar büyük 
bir muvaffakiyetle götüreceğine kıral-

1.k hükümetinin tam aurctte itimadı b:.ı . 

lunduğunu arzeylcrim. 
Dıı işleri bakanı 

P aparigopuloı 

Dış işleri bakanı J::kselans Paparig0 • 

pulos 

Ati na 
Türkiye dış işleri bakanının lialkau 

antantı konıeyi ba;kanlığıru devir almaıı 
münasebetiyle kendiıine göndermek lüt
funda bulunduğunuz ıamimi telgrafı. 
ruzdan dolayı Ankarada bulunmıyan re. 
fikim Aras adına, hararetle teıekkür 

ederim. 
Memleketlerimiz araaındaki sıkı it bir

liğini ve memleketlerimizin sulh idealine 
Arsılma.z bağlılığını idameye kuvetli 
surette azmetmiş bulunan cumuriyet hü. 
kümeti, kendisine düşen yüksek terefin, 
balkan antantı memleketleri arasındaki 
bağlann daha ziyade sıkılaşması aure
tiyle muvaffakiyetle tetevvüç edeceğini 
ümit eylemektedir. 

Dıt işleri bakanı vekili 
Şükrü Saracoğlu 

lJ L U S 15 ŞUBAT 1936 CUMARTESi 

j Maııçuko · Mongolist an sınır h3diselerini ıı aldığı şekil üzerine 
japoıı k:ahiııesi ordu içiıı dört milyon yenli talısisat verdi 

1 
Japon ve Mançu kuvvetleri her ihtimale karşı işe karışmaya hazır bir halde 

(Başı 1. inci say/ada) 
Mutaarrızlar bu topu alıp götür
müşlerdir. Japon - Mançuri müf
rezesi, sınır muhafızlarını kovalı. 
yarak 10 • 12 kilometre içeriye gir
mit ise de taviye kuvvetleri yetişe
rek mutaarrızları Mançuriye kov
muşlardır. Mogol zayiatı bir ölü 
ve y .. di yaralıdır. Düşmandan 
en az 10 ölü ve 20 yaralı vardır. 

Mogol hüki'meti, Mançuku hü
kümeti 1e bir protesto notası gön
dererek suçluların hemen cezalan
dırılmasını ve bu sınır akmlarma 
nihayet verilmesini istemiştir. 

Japon - Umıçuko kaymıldaruw 
~:; · · luidisı> nmııl oltlu? 

Öte l.'.:ıraf tan Anadolu Ajansı
na aynı hadise hakkında japon -

· Mançuri kaynaklarından Havas ve 
Royter Ajansları vasıtasiyle gelen 
haberlerde qağıdadır:. 

Tokyo, 14 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: 
Hsinghking'den bildirildiğine gö
re japon ve mançukov kuvvetleri
ile dıı Mogolistan askerleri ara
sında yeni bir muharebe olmuştur. 
Mançuri aİnırı üzerinde bulunan 
Olahokda şehri, 26 sonkıinundan 
beri bu ıehri elJerinde bulunduran 
mogollardan geri alınmış ve mo
gol garnizonu kaçırılmıştır. Ölü 
ve yaralı sayısı belli değildir. 

Uçaklar dıs Mongolistım 
lıiikiinıC'tİnin imiş 

Harbin, 14 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: 

Ola.hokda muharebesine iştirak 
eden iki uc.- ; m dış M, ~ listana 
ait iki bombardıman uçağı oldu
ğu bildirilmektedir. Bunlar Man
çuri hududu içine 8 bomba atmış
larsa da hasar yoktur. 

Mançulaw mukabil tedbirler 
ulcu·ak ! 

Hsingking, 14 (A.A.) - Roy
ter bildiriyor: 

Mançukuo hükümeti dış ba
kanlığının selahiyetJi memuru, OJa. 
hodkanm alınması icin yapılan 
muharebe esnasında ia.pon - man
çuri kuvvetlerinin bombardıma
nına işaret ederek diyor ki: 

''- Bu bombardıman, ilan e
dilmeks;zin yapılan bir h:ı.rb de
mektir. Bn .. mwr ter~.vüzünü cidcli 
bir surette derpiş eden hü 
küMetim en uygun ve en tesirli mu· 
kabil tedbirleri alacaktır.,, 

\ftın<:rı ıuy:yareleri işe 

lmn~mayrı lwzır 

Şanghay, 14 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: T sitsihardaki japon hava 
kuvvetlerinden bir müfrezenin Ola
hodkada M ...,ngol ve Mançuri krtalan 
arasında vulrubu1an son çarpışma ü
zerine lüzumunda işe kansmava ha
zır bir halde bulunduğu bildirilmek
tedir. 

Roylcre göre uzakdoğudaki 
<lurum 

Londra, 14 ( ~.A.) - Rovter a
ju.nsmm ınyasal "nuhabiri, T okvodan 
gelen so t"..habf.rler üzerine Uz:.kdo 
ğu durumu t.ak:Cmda Jaha sarih bir 
fikir edinilebilecef!1ni ve bunun şu iki 
sebebten ileri geldiğini bildirmekte -
dir. 

1 - Uzakdoğudan gelen haber
lerde, hadisenin neden dolayı bun • 
dan önceki sınır hadiseleri gibi sulh 
yoüyle halledilmediği hakkında hiç 
bir sebeb gösterilmemektedir. 

2 - Gerçi fU srrada Mongolistan 
ı:,arb harekatına pek az elverişlidir. 
Fakat bu harekat ııisandan sonraya 
ise hiç ablamd.Z. ' ira o zaman bU7. ve
karlarm erimesô kıblfarm harekatta 
bulunmasmı pek ziyade güç bir halt
sokar. 

Tokyo, 14 (A.A.) -Havas ajan 
aı bildiriyor: Dıı Bakanlığının sala • 
hiyettar·memuru, 12 şubatta Alaho
dkada vukubulan muharebe hakkın
da ıu beyanatta IJ •!un ..,l stur: 

" - Sovyetlerin dıt Mongolista-

na sıyasal yardımlarının ilin edilmek
aizin bir harp hareketi demek oldu -
ğu hakkında Mançuri dış bakanlığı 
salahiyetli mPmurunz. atfedilen be • 
yanattan dolayı kaygılanmıyoruz. 
Biz bilhassa bir propaganda harbı 
mevzuu bahsolduğu kanaatindeyiz.,, 

V~· nıongol l.llyyaresi de 
işe karı~mış 

Hsingking, 14 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: Resmi tahkikat 
12 şubattaki Olahorlka muharebesi -
de Mongol krtala.."I üç süel tayynre -
nin kuvvetlendirdiğini göstenniştir. 

Jrıpon a kerlerine yur<lım 
gönderildi 

Dairen, 14 (A.A.) - Royter b:l
diriyor: Buraya gelen bir telgrafta 

T sitsikardaki japon garnizonunun.. 
genel bir taarruz vukuuncla hareke -
te geçmek için Japonya' dan gele.o 
yeni krtalarla kuvvetlendirildiği bil -
dirilmektedir. 

Resmi olmıyan bazı haberlere 
göre, japon - mançuri kıtaları, ihti -
laflı toprakları İfgal etmekte olan 
Mongollan kovmaya hazırlanmakta
dırlar. Fakat, tahrik edilmedikçe moıı 
golları sınırdan ileri takib etmiye -
ceklerdir. 

.f aJJon ordusu için 4 nlİl~·ımluk 

yerıi f(l/ısi. nı 

Tokyo, 14 (A.A.) - Royter a -
jansı bildiriyor: Mançuri hadiseleri -
nin aldığt şekil üzerine, kabine °"" ı 
için dört milyon yen mütemmim tah. 
sisat ilavesine karar vermiştir. 

B. Blurn'a yapılan tecavüzden sonra 

Polis Action Francaise -· 
binasın.da uraştırma.lar yaptı 

( Bafl l. inci aayf cula) 

kararname, bu birliğin yalnız ça
lışmalannı durdurmakl1l kalmayıp, 
"Camelots du roi'' cemiyeti azala
nnm her türlü gösteride bulunma
sına şiddetle enf!el olmaktadır. 
Aynı muhitlerde, si yasal tahsiyet
lerin tevkifini henüz mevzuuhahs 
olmadığı söylenmektedir. 

Dün sokaklarda hiç bir göst~ 
ri olmamıştır. 

Pariı, 14 (A.A.) - Sorgu ha
kimi tarafından sosyalist lideri B
lum 'un muayenesine memur edi
len adliye doktoru raporunda bir 
ihtilat olmamak şartiyle iki haf
talık dinlenmeye luzum 1;östermek
tedir. 

Paris, 14 (A.A.) - B. Blum'a 
karşı yapılan tecavüzle alalcalı bi
risinin tevkif edildiği söylenmek
tedir. 

Tevkif edilen sah ısı ıorguya 
çekilmek üzere adli polise verile
cektir. 

Paris, 14 (A.A.) - Dün ak. 
tam halk cephesine mensup yirmi 
kiti action française'in 14 üncü 
belediye da.resindeki merkezine 
girmişler ve hazır bulunan birlik 
azasiyle döğüşmüşlerdir. Kimse 
yaralanmamıf ve kimse tevkif edil· 
memiştir. 

Paris, 14 (A.A.) - "Action 
française'' binasında yapılan a
raştırmalarda polis, B. Blum'un 
~apkasiyle kıravatını bulmuştur. 
Bir sinema amatörü, B. Blum'a kar
şı yapılan tecavüz sahnesini sine
maya almış ise de polis, filmi, a
matörün evinde bularak almıştır. 

Paris, 14 (A.A.) - Benvil'in 
cenaze merasiminden sonra kıral
cılar bir nümayiş teşebbüsünde 
bulunmuşlardır. Yedi kişi tevkife
dilmiştir. 

Londra, 14 (A.A.) - Fransa
da kırallık taraf darı cemiyetlerin 
dağıtılmasından bahseden Deyli 
telgraf gazetesi diyor ki: 

"Hi.ikümet halkın huzuru için, 
bir tehlike olan taşkınlığa nihllyet 
vermittir. Bununla beraber, Ac
tion francaise, cemiyetlerin dağı
tılmasına muhalefet edip etmiye
ceği suale değer.,, 

Gazeteler mühim karşılıklar 
beklemektedir. 

Paria, 14 (A.A.) -Bay Bluma 
karşı yapılan tecevüz neticesinde 
tevkif edilen şahsın adı Lökont
dur. 

Lökont gürültüye çok yakın
dan karıtmışhr. Zira, ceplerinde 
otomobilden sıçramış olması İcab 
eden cam kırıkları bulunmu~tur. 

Sosyalist önderinin evinden 
alınan haberlere göre, muma
ileyhin sıhhati kaygı uyan
dırmamakta ise de, kendisi kabus
lu bir gece geçirmiştir. 

Evin kapısında bir defter açıl· 
mtf, bir çok zatlar buraya isimle-

rini kaydetmekte bulunmuftur. 
iki taraftan, kapatılan birlik 

başkanlarının, haklarında tatbik 
edilen tedbirden dolayi devlet tu
rasına bajvuracakları söylenmek
tedir. 

1'ecauüz eıra/uula y<ıp .'.m 
tahkilwt 

Paris, 14 (A.A.) - Action f
rançaise gazetesi binasında yapı
lan araştırmadan aonrc:., B. Leon 
Dode, adliye memurlarının kendi 
yazı mas ı,..,mı araştırmağa hazır

landıkları aırada gazete binasından 
çıkıp gittiği cihetle, mumaileyhin 
yazıhanesi mühürlenmiştir. 

Araştırmağa, bu sabah, B. D<>
de'nin huzuru ile devam edilmesi 
ihtimali vardır. 

Polis müfettişleri, mühürleri 
muhafaza etmek üzere, bütün ge
ce odada kalmıılardır. 

Paris, 14 (A.A.) - Leon Blum 
un hücuma maruz kaldığı dakikada 
bir amatör tarafından çekilmiş olan 
filim gösterilmiştir. Çok net olan fil. 
min mütecavizlerden birçok kişinin 
tanınmasına yarayacağı muhakkak 
görülmektedir. 

il. Lcmı lJmJe gazete 
IJinosındtm sav~tu 

Parİs, 14 (A.A.) - Leon o. 
lum' a karşı yapılan hücum esna
sında otomobilde buhmmakta «> 
)an Mebiskonne ve karısı sorgv 
hakimine hadisenin bütün teferru· 
atını anlatmışlardır. Tecavüze iş
tirak ettikleri zannı ile tevkif edilw 
miş olan gençlerle yüz yüze geti
rilen Monne ve karısı bunlardan 
hiç birisini tamyamamışlardır. Ye
ni araıtırmalar yapılmasına karar 
verilmiştir. 

So yalistlcrin istedil-.·l<•ri 
Paris, 14 (A.A.} - Sosyafüt 

partisi daimi idare komisyonu 'e 
vilayet federasyonları, azaları na
mmaı B. Leon Blum'a knrde~.ce 
duygularını bildirmişlerdir. Bun
lar, hükümetten, müteca •İzlere 
karşı hemen şiddetli tedbirler alın
ması için takrirler vermişler, lşçı 
partilerine, bütün işçi amıfma ,.e 
bütün cumuriyetçi ve demokrat 
partilere batvurarak sağ cenah 
müfritleri aleyhinde, bütün mem
lekette, yığın halinde g:Jsteriler 
yapmalarını istemişlerdir. 

Komiini. ıler f~i t kurumlarınm 
kapanmmını İlftİyorlur 

Paris, 14 (A.A..) - Komünist 
partisi merkez bürosu faşist kurum • 
lannm kapablması hakkındaki ka • 
nunun tatbikini istemek üzere bu pa
zar günü Paris'te büyük bir tezahür 
toplanhsı yapılması için hemen sos -
yalist partisine başvumıağa ve bu te
zahürlere milletin arzusu sıfatını ver
mek üzere halle cephesine mensup bu 
kurumlardan ve bütün hürriyet par
tizanlannd:ın bu tezahfülere iştirk 
etmelerini isteme~e karar VelT-"" • ,. .. r. 



Sdıhat ve ictimai Muavenet vekaleti 

t~kan l Jmum l\f·üdürlüğüııden: 

'1 L US . 

l 1 -,~ üdürlügvünce cins ve mıkdarı ve fenni şera
- ~cın umum m d k" .. ler için on 

4ıt:i ayrı ayn tesbit edileen tiplerde Trakya a ı goçmen 
b• 11 k lıkla imal ettiı ilecektir. m pu u pazar • . •· ·· at on beşte sıhat 

2 - Pazarlık bu şubatın 28 .mcı cuma gunu sa . ıla-
vekaletinde müsteşarlık dairesınde toplanacak komısyonda yap 

cak3tır. 1 t kl"l r buna aid şartnameleri Ankarada iskan umum 

Jandarma (~nf'I Komutan~ An
kara Sabnalma Komisyoııunclan= 

- s e ı e İ . Ç kk 1 • ı " üdürliıkle-miıdürlüğünden ve İstanbul, ~~ır. ana a e ıs t~n m 
riy le Kocaeli vali liğinden alabıhrler. .. 

4 _ İstekliler şartnamedeki şerait daıresinde ve muayyen gun 
ve $;latte komisyona müraca2t etmelidir. (345) 1-571 

inhisarlar unıuın 
müdürlüğünden : 

1 _ İnhisarlar idaresinin tzmirde Çaınaltı tuzla .... ında yapt_rra
ccıg ı 26315,60 lira keşif bede1Ii çuval anbarı kapalı zarf usulıyle 

eksiltmeye konmuştur. .. . d K l 
2 _ Eksiltme 20 şubat 1936 pt:ışembe gunu saat l1 e a >a-

taş'da inhisarlar binasındaki lwmisyonda yapılııcaktır. 
3 - Muvakkat teminat 1948 lira 17 kuruşt:1r . . 
4 _ İstekliler ihaleden en az beş gün eve~ ınhısarlar mşaat şu

besine derek, diplomalı mimar veya mühendıs olduklarını ve evel~ 
ce demf r çatılı inşaat yapmış bulundı.ıklam~ı ?'ukavel~ ve <abul ra 

1 • 1 ·ısbat ettikten ve fenni enlıyet vesıkası aldıktan poru suret erıy e . · 
1 sonra 135 kurus mukabilinde keşif evrakını ıstıyebılr er. k 

5 _ Bu vesaiki havi kapalı zarflar ihale gun':1 ta~ s:ı-~· 10 a a-
d • · ·sıı·g-ı·ne makbuz mukabilince verılmelıdır. (5-40) ar .ı:omısyon reı l--4

23 

Istan JJu lda Galatasarayda 
Avrupa pasa.iı taksitle 

s~tılıktır 
Emlak ve E,tanı B ankasınd<~n: 
Bankamızın malı oİup İstanbul'da G?latasa.ray'da yir

:ni iki dükkanı müştemil Avrupa pasa11 na~ıyle maru~ 
çarsı bedelinden birinci taksiti peşin ve gen kalan yed1 

tak~idi yedi senede ve yedi müsa~ kısı~da ve şu sur~tle 
tamamı faizsiz sekiz müsavi taksıtde odenmek şartıyle 
ve kapalı zarf usliylesatılmak üzere arttırmaya konul~?~: 
tnr. İhalesi 26.2.1936 tarihine tesadüf eden çarşamba gunu 
saat on dörtte Ankara'da idare meclisimiz huzurunda ya· 
pılacaktır. İsteklilerin genel direktörlüğümüz emlak ser
visine müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde sartname 
aJarak şartn~mede yazılı hiikümler dairesinde bedelin beş· 
te biri nispetinde (34.400) lira depozito ve te~lif ı;ı:ıe~~~p 
lannı 26.2.1936 saat on dörde kadar genel dırektorlugu-
müze vermeleri. (263) 1-426 

Müstakil Jand;;n·ma 1"'ahnr 
Komutanlıöındau : 

Ankara Müstakil Jandarma taburu hayvanların.~n .. ihtiyacı olan 
azami (55,000) asgari (50,000) kilo arpa 17.2.1936 gununde açık _ek
•İltmeye konmuştur Tahmin be deli .< 4,~_00) lir!- muvakkat temına~ 
(330) liradır. İsteklilerin şartnameyı gormek uzere tabur kararga 
hındaki komısyona mü:racaat etmeleri ı15.n olunur. (226) 1-391 

Kuruluş 

ı 8 9 1 
l J \' NIS ., 

Servetı fünuı 

verine çılı:aı 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga ~ 
zetenın Ankara'da satıs veri A K B A Kitapevidit Se 

1elık ah ne 10 lira Savrc;ı W ıturu 

Jandarma (,enPI 1\ornutanlıiı An
kara Satınalına Konıisvouurulan: 

l - Jandarma birlikleri ihtiyacı için on dört çeşit saraç gereci 
<'.ı lik. çesitli toka. çivil~r tutkal, biz balmumu ve halka) açık ek-
•iltmcye konulmuştur. . . 

2 - 1310 lira on beş kuruş kıymet biçilen bu gerecın eksıltme-
•• 21 -2 936 cuma günü saat 15 te vnpılaca\tır . . . . 

3 - . Şartnameler parasız olarak komisyond~n alına.bıhr. Eksı lt
rrıc ~e gırmek istivenlerin 98 lira 26 kuruşluk 1lk temınat makbuz-
lıı 1 

• ., . ..... ,. ~ ... :-tinı'll' \co!T'i untt 'l):ıc v•ır " .1 .. 1" (228) 1--434 

Evkaf lJn1um ~1üdürlü~nden : 
Beşiktaşda Akaretlerde Spor caddesinde St 53, 55 57, 59 61: 

15 79 numaralı dört evin tadilatı kapalı zart uı;uliyle eksiltmeye 
lronulmustur. Keşif bedeli (17287) lira olan bu isın projesi ile fen
nt ve eksiltme şartnameleri (87) kuruş mukabilinde Akaretlerde 
ikind Hamıd vakfı mütevelli kaymakamlrğmdan alınır. 

Muvakkat teminat (1297) lira olup eksiltmesi 28tşubat 936 CU· 

ma giınii saat on bestt' Bevoğ unda Telgraf sokağında Beyoğlu va
kıflar müdi,irliiğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Eksilt
me\ gireceklerin mimar ve rr.ühendis olmaları lazımdır. (10000) 
liralık bir yapı işini teahhüd edip iyi bir surette başardıklarını 
gi:>sterır re mi yerlerden getirecekleri vesikaları Beyoğlu vakıflar 
dircktörlügiı miroarına göstererek alacakları vesika üzerine 25/şu· 
bat 936 salı gününe kadar proje ve şartnameleri alabilirler. Muvak • 
k t eminat ak eleri eksiltme tarihinden iki gün eveline kadar mü
tevelli k vm2 ·ıımh~ı veznesine yatıracaklardır. (314) 1-518 -· ---Val{ıf]ar Unıum l\lüdürlüğünden: 

Lira Kr. 
J." uh:ımmen kıvmeti 718 
11 uva1 kat teminat' 54 
Ro kurt mahallesinde kabristan sok gmda 259 metre munıb'>a• 

u e elcc isteklisine 821 lira bedel ile ihale edildiği halde bede
lını ermediğinden ihale feshedılerek yemden on be gün müddet
le cı rtımf.ıya çıkarılmıştır İsetkli1erin ihale günü olan 21-2-
936 cuma gunü s t on beşe kadar yukarda yazılı teminat paralariy
le beraber ıkincı Vak•f apartımanda Evkaf Varidat Müdürlüğüne 
gelme eri (305) 1-502 

1 - Jandarma ihtiyacı için eldeki vasıflarına uygun (65.000) 
metre bakr yazlık elbiselik kuma§ eksiltmeye konulmuştu;. . . 

2 - Bir metre yazlık elbiselik lrumaşa (48) kuruş deger bıçıl
miş ilk teminat bedeli (2340) lira, kapalı zarf eksiltmesi 17. 2. 936 
pazartesi gümi saat (15) de yapılacaktır. 

3 - Yazlık elbiselik kumaşın şartnamesi (156) kuru~ karşı.lı
ğında Ankara jandarma genel komutanlığı kuragındakı komıs-
yondan alınabilir. 

1 4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamed~ :razıh be ge 
ve ilk teminat \•ezne makbuzu veya banka mektubu ıçınde bul~n-

k · d b' saat evehne durulacak teklif mektuplarını eksiltme va tın en ır 
kadar komisyona vermiş olmaları. (208) 1-372 

Harieiye Vekaletinflen : 
Vekaletimiz kütüphanesi için satın alınacak ecnebi dilinde muh

telif kitapların tahmin bedeli 1700 lira olup 20. şubat. 1936 peJ"$Cm· 
be günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. . 

Alınacak kitapların muvakkat teminatı 127 lıra 50 kuruştur. Bun
lara aid listeler satın alma komisyonundan ahnabilir. (232) t-402 

Ankara sehri 
..a 

İ~me. Su l(onıisyonu ııdan: 
1 - Ankarada Sarıkışla civarın<lakı filitre binası ile Etli~ ?ra 

sında boru döşemesi işi ve bu hatta muktazi s_u borus~ tedarıkı ve 
Etlikde bir su deposu inşası kapalı zarf usulıyle eksıltmeye kon
muştur. 

2 - Bu işin keşif bedeli (terfi boruları font olduğ~na nazaran) 
46864 lira 65 kuruş. (Çelik olduğuna nazaran) 39609 lıra 77 kuruş
tur. 

3 - 1st~kliler bu i!ie ait fenni ve münak~s~ şar~n~elerini pr~
jeleri ve mukavele projesini ve boru tt>darıkın~ aıt lısteler~e saır 
evrkı 3 lira 3S kuruş nuk;",ilinde Ankarada ıçme su komısyonu 
muırasebesindı 1 alabiliı er. 

4 - Eksiltme kapalı zanla 12.3-936 tarihin~ rast~ıyan pe~şembe 
günü saat 15 de Ankarada Anfıfartalar cadde~ındekı ~eb?ı Koç 
Apartımanınrn 3 üncü katında içme suyu komısyonu daıresınde ya-
pılacaktır. .. 

S - Teklif mektupları ihale tarihi olan 12-3.936 perşembe gu
nü saat 14 de kadar Ankarada içme su komisyonuna makbuz mu. 
kabilinde verilmiş bulunacaktır. . . . . 

6 - isteklilerin ışbu eksiltmeye iştirak ede~eılmesı ıçı~ 3515 
liralık muvakkat teminatla münakasa şartnamesınde. yazıldıgı v.eç 
hi1e bu gibi işleri yaptıklarını gösterir fennı ehlıvetnamelerını 

teklif mektımlarivle birlikte vermeleri sarttır. ( 150'1 1 -298 

Ankara şehri 
İ~mc Su Komisvonundıı: 

ol 

ı - Ankarada Sarıkısla civanndaki filitre binası ile Keciören 
arasında boru döşemesi işi ve bu hatta muktazi su borusu, tulumi>a 
ve motörlerin tedariki, ve Keçiörende bir su deposu inşası kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işin keşif bedeli (terfi boruları font olduğuna nazaran) 
66808 lira 57 kuruş. (Çelik olduğuna nazaran) 58933 lira 47 kuruş
tur. 

3 - İstekliler bu işe ait fenni ve münakasa şartnamelerini pro
jeleri ve mukavele projesini ve boru tedarikine ait listelerle sair 
evrakı 3 lira 35 kuruş mukabilinde Ankarada içme su komisyonu 
muhasebesinden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 12.3-936 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 15 de Ankarada An~fartalar caddesindeki Vehbi Koç 
Apartımanmın 3 üncü katında ıçme suyu komisyonu dairesinde ya· 
pılacaktır. 

s - Teklif mektupları ihale tarihi olan 12-3-936 perşembe gü
nü saat 14 de kadar Ankarada içme su komisyonuna makbm mu. 
kabilinde verilmiş bulunacak;ır. 

6 - lsteklilerin işbu eksıltmeye iştirak edebilmesi ıçın 4600 
liralık muvakkat teminatla münakasa şartnamesinde yazıldığı veç· 
hile bu gibi işleri vz.rtık!arını gösterir fenni ehliyetnamelerini 

teklif mektuplarile birlikte vermeleri şarttır. (149) 1-297 

Ceyhan Urayından : 
ı - 4 numaralı çarşı cadd~sinde, İtimadı Milli Eczanesi melr 

deinde sinema binası önündekı ~nfeze kadar 310 metre Tulde top
rak kale bazalt ocak taşrndan 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 k:ınunun 32 ci maddesinde
ki tarifat veçhile ihzar ve iha_le günü saat 16 dan evel mühürlü ()s 

larak ihale komisyonuna tevdı eylemeleri meşruttur. 
4 - Yüzde yedi buçuk muvakkat teminat makbuzları veya ban

ka mektubu ile Ticaret oda~ı kayıt. mektubu ve Nafıa Müdürlüğün
ce Musaddak ehliyeti fennıye vesıkalarını teklif mektüplarına lef 
eylemeleri lazımdır. 

5 - Şartnameleri görmek ~s!iyenler her gün Ceyhan Urayı fen 
işleri bürosuna müracaat edebıhr. (323) t-532 

Nafıa Rakanltğından: 
Beton arme köprü inşaatTeksil tme ilanı 
Balıkesir_ Bursa yolu Uze:rinde (53 750) lira keşif bedelli .. Ya

ya köy" ve Balıkesir - Bandırma yolu üzerinde 50 500 lira keşif 
'leden, .. Karadere" köprüleri inşaatınn kapalı zarf usuliylc ikisi 
bir arada olarak eksiltmesi 26.2.936 çarşamba günü saat 16 da Na· 
fra Vekaleti şose ve köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasın
da vauılacaktrr. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri di~er evrak (521) kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden almabilir. 

M:ıvakkat teminat (6462) lira (50) kurutur. 
1ı::t• 1·1ilerin vapmrş oldukları işlere ait vesikaları eksiltmeden 

en az sekiz gün evet göstererek Nafıa Vekaletinden ehliyet vesi
ka!Jı almalan lazımdır. 

Tek lif ll)Cktuplarının 26-2-93,5 çarşa"'ba günü saat 15 şe kadar 
i .nl:arnda şoae ve köprüler reisliğine vçrilmesi lazımdır. (197) 

1-433 

SAYFA 7 

<:unıurbaşkaııhğı Filarınoııik Or
kestra ı Şefliğinden: 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak uzere }"ıyano, 
Keman. Viyola, Viyolonsel, Kontrbas. Flüt. Obuva. Klarnet, Fage. 
Korno, Trompet, Trombon, Tuba. Alto, Saksafon. Tenor Saksa!.on: 
Akocdiyon, Cu baterisi sazları çalanlarvı. 7-3-936 c.umarteıı\ guııu 
saat 10 dan 17 ye kadar tstnabul Galatasaray Liscsmde s'?avh_rı 
yapılacağından bu uzları çok iyi bir surette çalabilen_ ATtıs;tenn 
kendi enstürümanlan ile birlikte sınav ko~isvonuna bırer dılewçe 
ile başvurmaları. (l42) 1-296 

Jandarnıa Gen~I Kon111tanhi!ı 11· 

kara Satınalma Kon1İs~orı11ıula11: 
ı - Eldeki vasıflarına ve numunesine uygun olmak uzere za

bit binegine mahsus (100) yüz eğer takımı eksiltmeye konulmu -
tur. 

2 - Komple bir eger takımına yetmi sekiz lira kıymet tah
min edilmiştir. İlk teminatı (585) beş yüz seksen beş 1ıra ve k. -
pah zarf eksiltmesi 26.2.936 çar amba giinü saat 15 te vaoılacak · 
tır. E 

3 - Şartnameler komisyondan parasız olaıak alınabilir k-
siltmesine girecekler şartnamede yazılı belg-cler içinde bulunacak 
teklif mektuplarını eksiltmev::ıkt i nrlen en gcc bir sn?t evet Anka
rada jandarrra genel kömutanhf{ı kura -ındaki kom ısvona vermış 
olmaları. (302) 1-~14 

Devlet üenıiryolları ve l1manları umum 
müdürlüğü satınalma •- .... miryonu ilanları 

t 1. A N 

Muhammen bedei!i 50575 lira olan ıs5 ton ben,,in 26·2-936 çar
şembc günü saat 15.30 da kapalı uırf usulü ile Ankımıda idıre hi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3768,7 5 lir;thk muvakkat temınat ile 
kanunun tavin ettiği vesikaları ve tekliflerini avnı gtin scı:ıt 14 30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 13.zımdıı. 

Şartnameler 250 kuruş mukabi1inde Ankara ve H ydarpa a \ez-
nelerinclen alınabilir. (313) 1-52 

11.AN 

Muhammen bedeli 15516 lira olan adıve galvanıze gaz l>orulan 
ve raptiyeleri 30 Mart 1936 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf
usulü ile Ankarada idare binaıı.ında satın al ''1:ıca1tt•r . 

Bu işe girmek istiyen'erin l 163.70 liralık muvakkat teminat i'e 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı giin saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri la1.1mdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpaşada 
Tesellüm ve sevk Müdürlüğünden parasız olarak dagıtıl~ktadır. 

(280) l-555 

İLAN 

Muhammen bedeli 13277,50 lira olan 56500 k ilo külçe kurşun 
13 mart 1936 cuma günü saat 15.30 da Ankarada idare bınasında 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiye?lerin 995,81 ı.iralı.k .muvakk,:1t teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesıkaları ve tekhflennı aynı gun saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar~?a .. ~~~~-eme dai~esinde ve 
Haydarpasada Tesellüm ve Sevk Mudurlugunden dagıtılnıakta-
dır. (329) 1--560 

Ankara Levazım Amırliği Satın 

Alma Komisvonu ilanları 

Bursa. Mudanya ve Bandırma garnizonları ıçin 593 tou ur. ıatın 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli "38.020" liradrr. Muhtelif garni· 
zonlann unlan ayn ayn taleblere ilıalc olunabilir. Şartnamesi Bur. 
sa satın alma komisyonundadır Eksiltme 20.2.936 perşembe günıi 

..?.::'.t 16 da Buraadaa skeri satın almıı komisyonu binasıo"lda olacalrtı 
Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat teminat 6.226 Jira 50 
kuruştur. İsteklilerin f . .,. t ı nda kayıtlı :>lduğuna daiı ve 
sika göstermeleri lazımdır. Teklif mektuplan 20.2.936 perşembe 
saat on beşe kadar satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. 

(249) J--404 

İLAN 

Ankeıra levazım ~rrıirliğine bağl - müessese hayvanatı iç..n 360 toıı 
yulafın Haydar Paşadan Ankaraya kadar sülüı tarife iizeriadc-n 
nakliyesi satana aid olmak üzere 17 /şubat/936 pazartesi günü saat 
on beşte lstanbulda Topanede satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kiloau 6 ku
ruştur. İlk teminatı 1620 liradır. Şartname ve numunesi komıs
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalan ile tckli.f mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evel komisyona ,•ermelerı. (244) 

1-401 

İLAN 

l - Gemizon eratının ihtiyaçlarına aarfcdilmck iızere müna
kasaya konulan 20. bin kilo zeytin yağına talip çıkmadığından ikin· 
ci pazarlığı 18 şubat 936 tarihine müsadif salı günd &aat on bqtc 
yapılacaktır. . . . 

z - İJbu zeytin yağının tutarı 10000 Jıra olup ılk temınatı 750 
liradrr. Şartnamcai komisyonumuzda her gün görülür. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte teminatı muvakkate mak· 
buzlan ile münakasanın yapılacağı Ankara Levazım Amirliği aa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. (353) 1-588 · 

İLAN 

1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatmın 266000 kilo un ihtiyacı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 17 Şubat 936 pazartesi günü saat onbcşte lzmirdc 
kıslada müstahkem mevki aatm alma komisyonunda yapılacaktı!'. 

3 - Tahmin edilen tutarı 35610 liradır. 
4 - Beher kilo un için on ÜÇ kuruş 50 santim fiat tahmin edil· 

miştir. 

5 - Teminatı muvakkate akçesi 2670 lira 75 kuruştur. 
6 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
7 - İstekliler ticaret odasmda kayıtlı olduklarına dair ve ·ka 

~österme'k mecburiyetindedider. 
8 - Eksiltmeye i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 utl• 

cil maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veaiblarla teminat? 111u

vakkate makbuzlarım ve mühürlü teklif mektuplarını iha1e aaat.0to 

dan en az bir saat evel komisyona vermit buhmaca1dardtr. 
(245) ı-~~ 
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Harhi) e ol'"ulu 1(. lığından: j 
ı - Bu :ıene Harbiye okuluna ve A . Hakim ve Muallim sınr

ıına Milli Müdafaa vekaletinin göstereceği nisbetiçinde türk tale
be kayıt ve kabul olunacaktır. Kayid ve kabul şartları aşağıdadır. 

Saçları 
clöküleııler 

A) Liselerden olgunluk imtiham vererek mezun olanlar Harbi
ye okuluna gireb ilırler. Bunlardan bir sene sonra müracaat eden
ler imtihansız. ıl-' veya daha ziyade sene sonra müracaat edenler 
As. lisele rden olgunluk (bakalorya) imtihanrna tabi tutulur
lar. Lise mezun ~ rndan gayri, sınıf ve ihtisas okulları ve liselere 
muadil oldukları kültür bakanlığınca tasdik ldilmis olan ekalliyet 
ve ecnehi okullarından mezun olan Tiirık talebe As. liselerin birin
de olgunluk ımtihanı geçirmedikçe ve Türk diline tam vakıf olma
dıkça harbiye okuluna kabul edilmezler. 

B) Ana vatan dışından okula girmek istiycn Turk talebninde 
As. liselerden birinde bakalorya imtihanı vermeleri Türk diline 
vakıf ve Tlirk tabiiyetinde olmaları lazımdır. Ohmyanlar bir sene 
zarfında Türk tabiiyetine geçeceğine dair bir senet verirler. (Bir 
:.ene zarfında tabiiyetini değiştirmiyenler olursa okula masrafı 
kendilerinden alınarak okuldan çıkarılırlar.) 

C) İstekliler (16) yaşını bitirmiş ve (23) yaşına henüz girme
miş olmak.) 

D) Üniversitede okurken As. Hakim ve muallim olmak istiyen 
talebeden birinci sımfa girmek istiyenlerin en yukarı (22) ikinci 
smrfa (23) üçüncü srnıfa (24) yaşlarmr bitirmis olmaları lazrmdrr. 

E) Vücudunun teşekkülatr ve sıhhatı (tam teşekküllü heyeti 
srhhiyece yapılan muayenede) orduda ve her iklimde faal hizmete 
müsait bulunmak. 

F) Ahlak ve seciyesi ve ailesinin hiç bir fena hali ve fena şöh
.retler ::.alıibi olmadığına dair vesaik göstermek. (İcabında Okul K. 
lığınca muhtelif kanallarla yapılacak tahkikat neticesi müsbet çık
trğı takdirde okula kayıt ve kabul olunur. Menfi zuhurunda ise 
kabul olunmaz. Miiracaat edenler bu hususta hiç bir hak talebinde 
bulunamazlar) . 

2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan htanbulda bu-
•lunanlar her sene Mart başından Temmuz nihayetine kadar doğru
dan doğruya harbiye okulu K. lığına ve İstanbul haricinde bulu
ınanlar bulundukları yerlerin en büyük askeri K. nına veya askerlik 
§ubesi başkanlığına -en geç Temmuz nihayetinde Harbiye okulun
da bulunacak veçhile istida ile müracaat ederler. İstidalarma aşa
ğıda yazılı kağıt ve vesikalarını bağlarlar. 

a) Nufu::ı tezkeresi veya musaddak sureti. 
b) Mütehassıs tam bir heyeti sıhhiye tarafından müsaddak sıh

hat ve aşı vesikaları (aşı vesikaları olmryanlara as~eri hekimlerce 
aşı yaptırılır.) 

C) Mezun bulunduğu okulun şehadetnamesi ve okulun vereceği 
resmi hüsnühal kağıdr. 

d) Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar, nizamlar 
ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğini natık velisinin ve 
ıkendisinin birer teahhüd senedi, sar'alr, uyku halinde gezer, sidik
li, bayılmak ve çırpınmak hastalığına müptela olmadıklarına dair 
taliplerin velilerinin teahhütnameleri. 

Bu gibi hastalıklardan birile okula girmezden eve! mallıl oldu
ğu bilahare anlaşılan talebe okuldan çıkarılır. Ve o talebe için sar· 
fedilen bütün masraflar \-elisine tazmin ettirilir. (352) 1-584 

-------------- ·--------------
Gümrüli ve İnhi--arlar Veliilliği 

Müfettiş }luavinliği nıüsa-

baka imtihanı 
Vekillik Teftiş Hey etine otuz beşer lira asli maaslr dört müfet

tiş Muvaini müsabaka ile alınacaktır. 
1 - Müsabakaya girebilmek için: 
a • Memurlar kanununun 4 üncü maddesinde yazılı vasıfları 

.haiz bulunmak. 
b • Yaşı otuzdan }' ukan olmamak, 
c • Askerlik vazifesini bitirmiş olmak; 
d • Mülkiye, Hukuk, Yüksek Ticaret ve İktısat mekteplerinden 

veya bunlara mümasil aynı derecedr~ki ecnebi bir mektepten mezun 
bulunmak, 

.e - Fransızca, Almanca, İngilizce lisanlarından birini bilmek, 
f - Ahlak ve seciye itibariyle kendisine güvenilir olduğu anla· 

şılmak gerektir. 
• 2 - İstekli olanlar, nihayet önumüzdeki Martın sonuna kadar 

Vekillik Teftiş Hey'eti Reisliğine dilekçe ile mürcaat edip, ora
dan verilecek terciımeihal beyannamesini, eklerile birlikte ve üze
rinde anlatıldığı gibi, eksiksiz olarak doldurulup en geç Nisanın 
15 inci gününe kadar vekillik Teftiş Hey'eti Rıeisliğine ulaştml· 
mış bulunacaklardır. 

3 - İsteklilerden evsafı uygun bulunanlar, Mayısın ilk yarısı 
içinde - arzularına göre Ankara veya İstanbul'da - Mali, İktısadi, 
ve Hukuki mevzular diliilinde tahriri bir imtihana çekilecekler ve 
ayrıca, bildikleri lisandan imtihan edileceklerdir. 

4 - Tahriri imtihanda kazananlar, Ankara'da ayrıca bir de si
fahi imtihan vereceklerdir. 

5 - Her iki imtihanın hangi gün ve saatlerde yapılılcağt, Tef
tiş Hcy'eti Reisliğince evsafı uygun vesikalan tamam bulunan is
teklilerin dilekçelerinde gösterdikleri adreslerine, yazı ile bildi-
rilecektir. (299) 1-583 

~nliara iliinci Noter li2ine 
\J 

Bankamızın Adapazarmda bulunan Demir ve Ağaç Eşya Fab
rikası namına mukavelat akdi ve buna müteferri muamelatı ifa et
mek üzere mezkur Fabrika Müdürü Bay Sadi Gökçeatama 25 Tem
muz 1935 tarihinde Noterliğinizce tanzim edilen 7208/ 741) nwna~ 
ralı hususi vekaletname ile tevdi edilen salahiyetler bu kerre mu
maileyhin ba;,ika bir vazifeye tayini münasebetiyle tamamile ref ve 
mezkur fabrika ile alakası kalmamış olduğundan hiç bir suretle 

, mezkur Fabrika namına badema bir muamele ifasına salahiyettar 
olmadığını beyan ve işbu ihbarnamelerden birer suretinin Ankara
,da Ulus, İstanbulda Cumhuriyet ve Tan gazetelerinde usulen neş
rettirilmesini ve musaddak bir suretinin tarafımıza iadesini dile-
riz. 

Aadapazarı Türk Ticaı·et bankası 
Dairede saklı aslına mutabık olan bu nüsha talep üzerine il!n 

•dilmek için Ankarada Ulus gazetesine tebliğ olunur. 1-589 
Ankara ikinci noteri Veli Ulusu 

Posta T. T. İstanbul Telefon 
Direlitörlüğünden : 

Muhammen bedeli C. 1. F. 85364 lira olan muhtelif cins ve eb'
atta 46 kalem kursunlu telefon kablosu, 2 kalem deniz kablosu ve 
S kalem deniz kablo ek kutusu kapah zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 31-3-936 salı günü saat 15 de İstanbul tahtakale Tele
fo11 Dire.ktörlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi 200 kuruş mukabilin
d~ aıe.ıkG.r Direktörlük Levazım Dairesinden alınabilir. Muvakkat 
temjnat 5519 lira•l1r. Zarflar yukarda yazılı günde saat 14 e kadar 
mQbayu koali&yonuna makbuz mukabili verilmiş olmalıdır. 

(823) 1-587 

kOMOTEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke. 

pek1erunesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen. 
didr ve besJrr. Komojen sac-Ja· 
rın gıdasıdır. Tabil renklerini 
bozmaz la.ti ı ı iı vihası vardıt 
Komojen kan:mk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtrivat mağazala
rında bulumu. 
LİNİMANTOL KANZUK : 
ROMATİZMANIN KATT 

01:vA<;TnTR 

1 
Aukaı·u lif•lediye Rci!-!-liği 

flanlar1 

İLAN 
ı - Yenişehirde 1056 ıncı 

adanın 5 sayılı pars.!linde add 
fazlası (10) M 2 b~lediyc malı yer 
açık artırma ile satılıktır. 

2 - Muhammen bedeli (40) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatr (3) 
liradır. 

4 - Sartname ve haritasını 
görmek i;teyenler her gün muha
seb~ye gelebilirler. 

5 - İhale 28.2.936 cumagünü 
saat onbeşte artırma ve eksiltme 
komisvoııunda yaprlacaktır. 

(337) 1~552 

İLAN 
l 5/şubat 936 dan itibaren bi. 

rinci ekmeğe 11,5 kuruş fiat ko-
nulmustur. (359) 1-591 

l\tilli Miidafaa Vekaleti 
Satmalma Komisyonu 

tianfan 

BİL İT 

Alınacak 6.000 li.ralık toz şe
ker kapalı zarfla eksiltmeye koq
muştur. 

Hepsinin biçilen ederi 6.000 
ve ilk inanç parası 450 liradır. 

İhalesi 17 .2.936 pazartesi sa· 
at 11 dodir 

Evsaf ve numunesini görmek 
isteyenler her gün eksiltmeye gi· 
recekleırin 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde iste:ıilen 
belgeleriyle birlikte teklif ve te
minat mektup!arını ihale saatin· 
den bir saat evel M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeleTi, 

(221) 1--374 

BİLİT 
l - 50 metre mikabı gürgen 

kalas açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
2500 lira ve ilk inanç parası 187 
lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 21.2.1936 cuma 
günü saat 11 dedir. 

4 - Evsaf ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin hergün ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunun 2, 3, üncü maddele· 
rinde istenilen bilgelerile iha
le gün ve saatinde M.M. V. sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(272) 1-446 

BİLİT 
Beş baş nakliye ve payton 

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

( imtiyaz sahibi ve Baş.mu l 
h.trf iri Falih Rıfkı ATAY 1 
Umumi' neşriyatı idare eden 
Yazı tşlt:r: MUdilr_!!.,.NaBuhi 
DAVDAR 

Çankırı caddesi civarrnda 
t Ulus Basımevitıde basılmış· 
1 

I ~ 
f t#J'. 

"' 

16-2000 metı·e 
her dalga 

Ankara Şubemizi ziyaret edinu. 
Bankalar Caddesi No: 45 

Okuyacağı ız 

hava 
PHILIPS RADYOL 

i e bugün 

dinliye bilirsiniz 

• 

l,~ı·~~!~_·. -P-HİL-İPS-ism-ine b-enze-r _ı - markalardan sakmınız. 

Türk PHİLİPS LİMİTED ŞİRKETİ 
İstanbul, Galata Frenkyan han. Telgraf: PHtLlPS-lSTANBUL 

( 

- . ~ I '. ,.•. • • ... ,. . . Satılık: l(öşk 
Türk Hava l{urumu 

BUYUK PlY ANGOSU 
Büyükada'da Nizam'da en glL 

zeJ bir mevkide, Mamıara•ya, a
dalara ve İstanbuJ•a karşı fevka
lade manzarası olan gayet muh
kem yapılm.ı§ bir köşk önUnde bol 
tatlı suyu havj çamlık ile beraber 
ve yahud ayrı ayn, ehven fiatla 
satılıktrr. 

Şimdiye kadaı binlerce kişiyi 
• • • 

zengın etmıştır. 

5. inci keşide l 1 Mart 936 dadır. 

Bijyük: ilu-amiye 35.000 
(Beyoğlunda, Mis sokağında 

maliye tahakkuk mUdUrlUğUnde 
buğday kontrol dairesinde B. İb. 
rahim Ziya'ya müracaat) 1-590 

IJiradır 
ANKARA İCRA DAİRESİ 

İFLAS MEMURLUÖ:UNDAN: 

Aynca: 15.000. 12.00010.000 liralık 
ikramiyelerle 20.00 O liralık bir 

mükafat vardır . 

Ankara evkaf apartnnarunda 
ticaret ve sanayi yurdu sahibi M. 
Hamdi hakkındaki iflh Ankara 
ticaret mahkemesinin 18.1.936 
T. ve 351 No: lu karariyle kaldı· 
rıldzğı icra ve iflas K. 166 ıncı 
meddesine tevfikan ilan olunur. 

KU Uf 

1-585 

ZAYi 

Muvakkat sened numarası 
16120 olan itibarr milli bankası-

nın .2948088) ili (294812) nu 
maralı beheri onar liralık beş adet 
namıma yazılı hisse senetlerini 
Jraybettim. İkinci nüshalarını ala
cağlmdan eskilerinin hükmü ol. 
matlığı ilan olunur. 

Ankaranın Haci Halil mahal· 
lesinden Kuyrukçu oğullarından 
Ziya oğlu Fuad 1-586 

Kalorifer, fevkalade nezaret, 
tam konforlu 3 ve 5 odalı iki da
ire kiralıktır. Görmek ve kira!.ı 
mak isteyenler (Yenişehir, Ko
catepe son durağına pek yakın 
Çoruh sokağı'lda) 3 No: apartı
man kapıcısndan maJfımat ala-
bilirler. 1-550 

Ölisürenlere: KATRAN HAKKI EKR~~M 

1 SİNEMALAR 
' 

• 

YENi 
BUGÜN BU GECE 

Shirley T emple'in tebessümü ve 
mevzuu müessir olan 6 yaşındaki 

yıldızın şaheseri 
GÜLDÜREN GÖZLER 

Filmini bütün Ankara halkı takdir 
nazarlariyle seyrediyor 

Ayrıca - F oks dünya haberleri. 

BUGÜN BU GECE (KUL. 
Büyük muvaffakiyet rekorlarını 
kıran ve bütün macera filr.1!f:rin

den büsbütün başka bir Jıususiye
ti ol::m 

HERKES ONDAN BAH3ED1YOR 
·fdmi emsalsiz bir mtt'laffakiyeth'.! 

devam elmekted·r 

1 


