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Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır. 

Heryerde 5 kuruş 

·· rk Ba a Karama 12 Taşına irdi 
MEMLEKET SON YILDA ORDUYA 

27TAYYARE ARMAGAN ETTi 
Bugün, 16 şubat, Türk Hava Ku· 

ı·umunun on ikinci yıldönümüdür. Her 
yeni hamlede bir ışık gibi tdrk mille· 
tinin en ön safında yer alan hükü• 
met şefimizin son Hava Kurumu ku. 
rultayındaki İ§aretleri üzerine yur. 
dun her tarafında hava tehlikesine 
kartı başlıyan köklü kalkınma 935 İ 

Türk Hava Kurumunun en hareketli 
yılı yapmıştır. Bütün Türkiyeyi kap• 
lıyan enerji havasını göğsümüz ka• 
bararak görmekteyiz. Çalışma, hız 
alma, ve başarma kaynağımız olan 
Atatürk'ün Kamutay kürsüsünden 
söyledikleri gibi: .. Büyük milletimi. 
zin yüce ilgisini heyecanla anmak 
borcumuzdur." 

935 mayısında başlıyan gayretin 
verim bilançosu .şudur. Bugüne ka· 
dar: 

Büyük Onder Türkkuşund'l uçucu iiyeler arasında 

Hava tehlikesini bilen üye sayısı: 

(35.327) e, 

Yardımcı Üye sayısı: 
çıkmıttır. 

(21.731) l; 

SEYHAN DA TASDi 
Üyelerin yükenlerinden toplanan 

pata (1.918.934) dir. 

TORKKUŞU 

·Adana ovasından ve köylerden lıaber 
alınamıyor; ova su altındadır 

935 de başlanan işlerin en ehemi
yetlilerinden biri de ( Türkkuşu) duı·. 

Şimdiye kadar biri bayan olmak Ü· 

zere 29 paraşütçu ve 34 planörist ye· 
tiştirilmit ve planöristlerden • biri ba
yan · 8 kişi temmuz 935 te Rusyada 
Koktebel planörcülük mektebine gön· 
derilmi:}tİr. (C) yelken uçuşlarını mu
vaffakıy tle bitiren Lu Üyel r hava. 
cdık teorisi, köruçuş, hava modelcilı· 
ği, para,ütçü ve motörlü tayyareci o· 
larak yetiştirileceklerdir. Ankarada· 
ki üyelerimizden beşi ( C) yelken q. 

çıqlarma başlamış ve römorkta mu· 
vaflakıyet göstermişlerdir. Diğer pli.· 
nöriatler de "A. B." brövelerini al. 
mışlardır. 

Seyhantlan bir göriinüı Kurumun elinde iki motörlü tay 
yare ile biri Kayseri Fabrikasında 

yaptırılan 13 planör vardır. Kayserı 
Tayyare Fabrikasında 23 planör da
ha yaptırdmakta<lıı-. 

Adana, 15 (A.A.) - "Fırtına 
yüzünden geçikmiştir.'' 

Bir kaç gündenberi şehrimize 
çok ıiddetli yağmurlar yağmakta
dır. Son günlerde yağan yağmur 
nıikdarı 86 milimetreyi bulmuştur. 
Dün gece çok şiddetli bir fırtına 
oldu. Bir çok evlerin camları kı· 
rıldı. Damlan uçtu. Şehir halkı sa
baha kadar gürültüden uyuyama
mıştır. Sokaklar kırılan agac dal
lariyle dolmuıtu. Geceden t~şma
ya ha,Iıyan Seyhan öğleye kadar 

Bay Baldvin 
düşece ,k mi? -

Bay Balduin 

Londra, 15 (A.A.) - Deyli 
Meyi ga:zeteaine göre, nufuslu mu-

( Sonu 3. iincü ıayladıı) 

azami haddini bulmuş ve şehri su 
basmıttır. Nehir kenarında bulu
nan cadde ve sokaklar su altında 
bulunmaktadır. Nehir taşmakta de
vam ediyor. Ovadan ve köylerlen 
hiç bir haber alınamamıştır. Fakat 
setlerin yıkılarak ovanın su altın· 
da kaldığı muhakkak sayılıyor. 
Seyhan bu gece de taşmasma de
vam ederse suların daha iç mahal
lelere girmesinden korkuluyor. 
Şimdilik hiç bir tarafta insanca 1 
kaypolduğuna dair haber a\ma
mamıştır. 

Paraşütçülerin şimdiye kadar at. 
lama sayısı 165 i bulmuştur. 

Bugün, yardımcı ve faal üyelerin 
saym 334 dür. Bunların arasında 
Gazi Beden Terbiye Enstitüsünün 
yüksek sımf1arından 29 talebe vardır. 

BiR YILDA 27 UÇAK 

935 de ordumuza Yeniden uçaklar 

(Sona 6. mcı BaJJiada) 

MARASIN KURTULUSu , . 
On yedinci yıldönüınü büyük törenle kutlandı 

şehid kemikleri anıta götürüldü. 
Maraş, 15 (A.A.) - Mara~ 

kurtuluşunun 17 inci yıllönümü 
dün çok parlak törenle kutlandı. 
Havanın çok yağmurlu olmasına 
rağmen onbinlerce halk heyecan
la yurd uğrunda çalışanları tak .. 
dis etti. Yurd ve ulus için ulu Ön· 
der Atatürk için bir daha ant içil· 
di. Maraş savaşında şehit düşen
lerin kemiklerini taşıyan ve bay
rağımıza sarılan iki tabut büyük 
törenle halkm omuzlarında tası· 
narak belediyece yaptırılan anıta 
götürüldü. Heyecanlı söylevler ve
rildi. 

Belediye tarafınlan tamamla
nan şehrin elektrik tesisatının a
çıhşı Maraşın kurtuluş bayramına 
yetiştirilmesi münasebetiyle, hal
kın duyduğu sevinç bayram sevin
cine katıldı. Halkevi tarafından 
orta mekteb salonunda bir balo 
verildi. Balo salonu bastanbaşa 

ve 

elektrikle donanmı~b. · .,/araş kahramanlarına yaptırılan çey 

KOMPLO MUHAKEMESi 

Dünkü celsede Sorgu ve Sulh Ceza 
hakim,leri dinlendi yarınki pazartesi 

günü yeni şahi.tl er dinlenildikteıı 
soııra karar verilecektir 

Milli Öndeı· Atatürkün aziz p.hı•. 
larma yapılmak iıtelll!D komplo.aw:a 
muhakeme ine dün .ağır ceza .salonun
da devam edilmi§tİr. Salon ve korİ· 
dorlarda intizamt temin için bekliyen 
polis ve jandnrn•ıdann ellerinde enı. 
niyet direktörlüğı"nden verilmi~ gi
rit kartları olanları almak hususun· 
daki gayretlerine rağmen daha ı;aat 
12 ye varmadan t alonun önüne top 

lanan kalabalık, Ankara halkının, 

büyük kurtac:ısmm isminin bahis ko· 
nusu olduğu bir hadise üzerindeki 
yüksek titizlik ve ilgisini anlatıyordu. 

Saat on üçe üç kala heyeti haki· 
me ve makamı iddia yerlerini aldılar, 
Maznunları gene aynı aıra üzerine o· 
turınuşlardı. 

"lJI us,, un 

Reis B. Osman Talat Jhekin heye· 
ti hakimenin geçenki celsede müda
faalan dinlediğini ve suçlulardan 
Yahyat Arif ve Ozeyirin itiraflannm 
ve ifadelerin kendilerinde yarattığı 

intibaları, ihtisasları v~ müşahedele· 

ri öğrenilmek üzere :;orgu hakimi 
Hikmet ve sulh ceza hakimi Fethinin 
dinlenilmelerine soz birliği ile karar 
verilmi§ olduğunu bildirerek, sorgu 
hakimi B. Hikmetin çağmlmasmı em· 
retti. 

Reis yeminden sonrat B. Hikmete 
sordu: 
"- Memuriyeıiniz dolayısiyle yap

tığınız tahkikottat Yahya, Uzeyir Te 
Arifin itirafları ''O suırlularm ifadele-

(Sona 5. inci aaylada) 

Dil Yazıları 
...... 

' 'Er ek,, Anlamlı Kelimeler 
il. 

«Erli» Vf- «erk.el{» l{e limeleriniıı ve huu-
hırla il o-ili «erke, er kiıı» sözlerile «dış·. i» 

~ . 
tabirinin etin1oloji11 morfoloji, fonetik 

ve senıaııtik hakımındaıı aııalizi 
[Dün, "erkek" anlamına olan kelimelerin analizine ba§lanuf, 
bunların birincisi olan "er" kelimesiyle bunun ''erken" ve '•er .. 
mek" sözlerinde görülen türlü anlamlarını 11e ana kökle birlik
te olarak yarattığı "eğer'' kelimesinin her iki manaaım analiz 
etmiştik. Yine bu "er" kelimesinden doğan ve ''erkek'' sözünün 
orijini olan ''erk" kelimesiyle "erkek'' tabirinin ve bunlaTla il
gili sözlerin analizini de ~cığıya yazıyoruz:] 

ERK cıh " [1] anlamları tamamiyle bu 

(Er) :sözünden çıkan çok değer· 
t; Türk kelimeler; arasında en Ö· 

nemlilerinden biri de (ETk) keli
mesidir. 

(Erk) sözünün etimolojik ..şekh 
şudur: 

(1) ( 2) (J) 
(eğ + er + ek) 

(1) Eğ: "Kuvvet, kudret, bü
yüklük, yüksektik" anlamlarına a
na köktür. 

(2) Er: Ana kök mefhumunun 
herhangi bir nokta veya saha üze
rinde tekarrür ve temerküzünü an
latan (. + r) ekidir. 

(3) Ek: Kelimeyi tamamlıyan, 
tayin ve ifade eden, isimlendiren 
ektir. 

(Eğ er + ek - eğerek) so· 
zünde ana kök, kendisinden son 
ra gelen elemanla kaynaşmış, son· 
daki ekin vokali de düşerek keli
me, son morfolojik ve fonetik 
şeklini almıştır: ERK. 

Bu halde (Erk ) sözü: kuvvet ve 
kudretin, büyüklüğün, yüksekliğın 
tekarrür ve temerküzü anlamına 
gelir ki asıl ''kuvvet ve kudret" te 
böyle sabit ve mukarrer bir bü
yüklük ve yükseklik demektir. 

(Erk) sözünün "azadelik, haki 
miyet, himaye, irade ve ihtiyat 
iktidar, izzet, kudret, kuvvet, ma
likiyet, metanet, muhtariyet, nii· 
Fuz, saltanat, serbesti, tesir, ter-

1uanayı teyid etmektedir. Yine bu 
sôzün manası bir obje üzerinde 
tecelli edince ''Burc'', hendek, W. 
sar, kale" anlamlarına [2] gelir. 

Bu vasıflara yaklaşan süjeye de 
"erkin'' denilmiştir ki "hür,, ser
best" demektir; "hürriyet" ve 
"serbesti" sözleri de bundan dola· 
yı "erkinlik'' le karşılanmakta
dır (3 j. 
Aynı sebepten -dolayı "erke" sö

zü de ''iktidar mevkii'' anlamına 
olarak kullanılır ( 4j. 

(Sayfayı çevirini~) 

[ l j Büyük ~ürk ı iıgati "Uygur, 
Çagatay ve Kazan lehçeleri": 
Radlof, l. "Uygur, 'faraııcı, Altay, 
Şor, Koman. ~agatay, Kmrıı, ka
rayim lehçeleri"; Dıvami lugal-l t 
Türk; Karayım me ıınleri ; V elet 
Çelebimn ve Kı/i::,lı Rıtat'm tı~.e
ri; Tuhfetüzzekiye, Lehçeı Ta ta
rı.· Çağatay lügati ; Paveı. de ı:otu
teille ıugan: 1 ürk Dllı lugacı, uf
gur metmleri; Orhun yaurltuı · 
U~kme ~leri. ' 

l2 J Pave~ d e Courreille Jfıgari; 
Rad/oi, 1. Ça~aldy lehçesi· Bii-
~~~ ~ür.~ lUgaci Ça~atay leh..,e
sı • Baburrıame. l<.am ısu Türxı. 

lJ] Osmanlıcadan Türkçeyt- ve 
Türkçeden O.rnıanlıca 'B Cep Kı
lavuz/an. 

J 4] Osmanlıcadan T."irkçl'Jlt' ve 
Turkçeden O man"ıca~ a Cep Kı-
lavuzları. • 



SAYFA2 

l'unkılar 

Sporda imzasız 
mektup 

!porcu merd.'dir, centilmendir, 
elendidir, özii gibi sözü de doğru
dur. Bu vasıl/ar dışında sporcu ta
savvur bile edilemez. 

**• 
Beni, bu ba§langıçla yazı yaz-

mağa sevkeden hadise .. bir spor işi 
hakkında "sizlere bağlı sporcular" 
imzasını taşıyan bir mektub almı§ 
olmamdzr. lmzaszz mektub yazan
lar, ileri sürdükleri fikri müdafaa 
veya verdikleri haberin doğrulu
ğunu ispat edemiyecek olan düş
künlerdir. lmzasız mektub, bir de, 
lesadcılar tarafından yazılır. 

Türk sporcusu düşkünlükten 
de, lesadcılıktan da çok uzaktır. 
Bundan dolayı, "sizlere bağlı 
sporcular" imzasını atan veya a
tanların sporculukla ilgisiz oldu
ğu neticesine varıyorum. 
Eğer, mektub sahibi sporcu ol

saydı hüviyetini asıkça bildirirdi. 
Yahut kalkar, gelir, benimle gö
ıüıerek yanlı§ varsa düzeltilmesı 
için yardımını esirgemezdi. 

Bu işe hangi tarafından baksam 
aynı netice ortaya çıkıyor. 

Spor işlerine N at Pinkerton ve 
Şer/ok Holmes ruhunu getirmek 
istiyenlere acımaktan başka çare
miz yoktur. Ve imzası:., yahut giz
li imzalı mektublar ilci işe yarar: 
Yırtılır, ve .... 

Ben dtt yıttım ve ~pete attım. 
Nasuhi BAYDAR 

Hükümeı adına okuyanlar 
Finana bakanhtı hükiimet adma 

leyli ve meccaai talaail etmİf ve mec
bari hizmet Jiikenmİf olanlardan 
maaılı bir Yazifeye tayin edilenlerin 
aakerlilderini yapbklan müddetin, 
mecburi hizmet müddetine dahil edil
meaini kararlqlmmfbr. 

··Eritin" ele. "erN' e atılan "m
eki, kuVYet ve kudrete yakın olan, 
onun bitiıiiinde bulunan bir ıüje
ye delilet eder ki bu ela "hür'' 1• 
ni dilediğini yapmak kudretine 
yakın demek olur. 

.. Erke,, de IOD& ıelen ''el'', kuY
vet ve kudretin bir objeaini ıöe
terir ki o da kuvvet ve kudreti 
temsil eden makam ve mevkiden 
ibarettir. 

ERKEK 
( Erlıelı) kelimeainin t!timolojik 

tekli ıudur: 
( 1) (2) (3) (4) 
(e& + er + eğ + ek) 

( 1) ~il: ··Kuvvet ve kudret" an-
lamına ana köktür. 

( 2) Er: Ana kök mefhumunun 
tekaıriir Ye temerküzünü anlatan 
ektir. 
.(3) El: Ana kök mefhumu ken

dilincle ~Ye temerküz elen 
aüje Yeya obj.,i ı&terir 99leman
clır (S]. 

(4) Elı: Kelimeyi tamamlıyan, 
tayin Ye ifade eden, isimlendiren 
ektir. 

( Ei er + eğ + elı - efere
l•k)r 

Etimolojik teklinde ıu fone
tik Ye morfolojik deiitmeler ol
lllUflur: 

1. - Ana kök olan ( ej), kendi
ıini takip eden (er) ekiyle ka:yna
prak ( a) teklini almıftır. Bu 
(.,. ), tekarriir ve temerküz etmif 
kuvvet ve kudret anlamını böyle
ce kendinde toplamqbr. 

il. (3) numaralı (el) elemanı· 
DID Yokali dütmiiftiir. 

111. Yine bu (el) in vokalaiz 
kalan ( l) ıi, kendinden IODI'& ı• 
len ( elı) elemanmıo komonuna 
çeyrilerek ( lı) olmuftur. 

itte bu neticeler deiifmesincle 
kelime en aon morfolojik ve fone
tik teklini almq, (ERKEK) ol
mtqtur. 

(ERKEK.): kendiaincle kunet 
Ye kudret tebrriir ve temerküz et-

[5] Bu eleman, kelimede (k) 
ile •örinlJyor. Fakat aynı konson 
yanyana aelemiyeceğinden etimo
loiik analime ( ğ) ile alınmıştır. 

istiklal ve tnkilip 
C. H. P. nin "l .ıilül ve lıtlıi

lap" mevzuları üzeriıwle aaylaıJ
lanmı.zla aydınlannıa taral,.,._ 
Vflrilmek üere tertip ettiği konle
rans serileri yurl içinde büyük ve 
"'en bu qi ile lıar,.Ianmalıtaılu. 
Bu luıausta bir~ gündenberi al
dığımız telvallara ilaue olarak 
•n aldığıma /aaberleri de ıqafıJa 
)'CIZl)'OTID. 

Bilecik, 15 (Hususi)- Bursa parti bq. 

kana ve saylavı B. Sadi Konuk merdi
venlere kadar dolmut olan balkevi salo
nund" "iıtiklil ve inkilip'' mevzuları İl· 
zerinde konteranılannı verdi. Çok kuv
vetli bir inan bağı yaratan bu konf e

ranılar büyük ilgi ile clinlendi ve candan 
alk14lanch. Halk. böyle konferanaların 
ıık ı k tekrarlanmaıı iıtelderinin parti 
merkezine bildirilmesi dileğinde bulun· 
du. 

Edirne, 15 (Husuai) - Seyhan aaylavı 
B .Hilmi Orak, iıtiklil ve inkilip mev· 
zulan üzerinde konfenma vermek üzere 
febrimize pldi, ve belediye tarafından 

miaafir edileli. 

Merzifon, 15 (Hususi) - Profaör 
Kerim Omerin hallcmncle inkilip " ia
tildilimiz baklanda Tercliii konferanalar 
bin bq yüzden fazla bir haliı kalabalıiı 
tarafından büyük bir ilsi ile dinlendi. 
Ba kanferanılann bmanlara varıncaya 
kur telovlanmaıı için iki öjrebnen 

gönderilecektir. 

Lrtehir, 15 (Huıuıi) - Maniaa 
aaylavı B. Kazma Nı mi hükümet koaa
juula verilea iatildil ve inkilip mevzulu 
koaferalular, haYamn tipili ve karh ol· 
iM .... njmea çok büyük bir k·lebehk 
tanfmdaa alkqlarla dinlendi. 

Tire, 16 (Huauai) - Antalya sayla. 

Ti 8. Raaib Kaplanın sinema salonunda 
inkilap ve iıtiklil menulan üzerin~e 
verdiği iki konferans milli bir heyecan 
la dinlenmiı ve yÜrekten kopan alkıılar 
la kartılannuıbr. 

mıt bir halde bulunan süjenin a
dıdır. 

Dilimizde bu sözün anlattıgı 
" ert ··--•-•- ··ı " m , JDUlH'AAer, recu , zevç ma-
nalan da hep bu tarife uymakta
dır [6]. 

Not: 1. - PatriarcaJ cemiyette 
aile reialiji, erkeğe ait oldup si· 
bi, ekonomi bakımından da aile
nin idaresini erkek derubde etti
jinden, kuvvet ve kudretin erkek
te temerküzü zaruridir. lnaan ce
miyetlerinin kund11flanna balanı. 
Jarak sadece tabiata da baksak, 
baJftll cinalerinin bile erkefini 
ÜltÜD ve kuvvet Ye kudrete sahip 
olarak söriiriiz. insanlık, bu me
aelede bir büyük tekimül eaeri 
ıöıtererek etini '' diti'' likten "lıa
Jın" lığa yiikaeltmiftir. 

Bundan önce (" ltotlın'' anlamlı 
lıelinaeler) in a•lizi için yucbp
ımz yazıJarda [7] göeterildi;i 81-
bi "lıatlm" kelimesi ile bu anla
ma ıelen bütün kelimeler, kunet 
ve kudret aabibi olan erkejin en 
yakın muhitinde, bititiiinde, onun
la daima bir ve beraber olan, onun 
mütemmimi mevkiinde bulunan 
muhterem bir Yarlık anlatmakta
dır. Halbuki ''difi'' kelimeai bava-
11flardan uzaktır. Bunu ıöatermek 
için burala - iıtitraden - "Jifi" ke
limeaini analiz edelim: 

(1) (2) (3) (4) 
(iğ + id + iş ,.. iğ) 

( 1) li: KuYYet Ye kudret anla
mına ana köktür. 

(2) IJ: Ana kökle kaynaf&Nk 
aabiplik anlamiyle ana kök mef
humunu kendinde tecelli ettiren 
prenaipal e'-n•ncbr. 

(3) lı: Yakardd ana kök ve o
nun mümeaıili olan aabip mef
humlanndan oldukça uzak :. · r •
hada, onlardan ayn bir varlığa 
clelilet eder ki o uzak sabadaki 
tüjeyi de 

(4) il: eJMDAn• ıöatermektedir. 
Görülüyor ki burada iki IÜje 

vardır: Bunlardan biri (ii) ana 
köküyle (iti) elem•mnın ıöıterdi-

[6] Kamusu Türkf; Velet Çele-
binin fişleri; Derleme fişleri. 

(7] ''Ulus'.' un 11, 12, 13 ve lif. 
2-1936 tarihli sayrlanna bakınız! 

ULUS .. -

• 
iÇ HABERL 

"Türk medeni hukukunda mücbir lwvvet ve ahval., ~ 

Hukuk timini Yayma Kurumunun on 
birinci konferansı dün verildi 

Hukuk ilmini yayma kurumunun 
tertib ettiği haftalık konferansların 
on birincisini Adliye Vekileti Ceza 
itleri Müdür muavini Doktor Hü -
seyin Avni Göktürk cumartesi gü • 
nü Halkevinc:le Yenfi. Konferans, ae
çihniş bir kalabalık tarafından bü • 
yük alaka ile dinlendi. Mevzu: "türk 
medeni hukukunda mücbir kuvvet 
ve fevkalide ahval,, idi. Hatib mev
zuunun fazla teknik olduğunu ve iyi 
kavranıhnau için iki lmmıda izah e
deceiini, üçüncü bir lmnncla da iki 
enelci kmnm yalnnhlr ve bajluıtı
lanm ptereceğini IÖyliyerek kon
ftnn1m ima bir plinmı çizdi. Bili • 
hare "esbabı mücbirenin,, ve "fey -
lmlide ahvalin,, mevzuabrnmn hiç 

birinde tarif eclilmemit olduiuna ·
ret etti. Mumafih bu eksikliiin ilmi 
içh1w'Lırla, mahkemeler tatbikatı 
ile doldurulduiunu miADeriyle göe
tenli. 

Çok telmik olan mevzuuna ta • 
mamiyle hakim olan konferaDIÇI ilk 
önce medeni kanunumuz ile onun 
bir bmı saydan borçlar kanunu -
muzda türlü türlü tabirlerle anılan 
mücbir kuvveti ( eababı mücbire 
kuvvei mücbire) incelecli. Onun süb
jektif ve objektif tariflerini garbın ~ 
torite saydan müelliflerine söre yap
tıktan sonra bu tarifleri ula bir ten
kic:lden geçirdi. Bilhwa; alman, la
viçıe ve franaız temyiz mahkemele • 
rinin tatbikab üzerinde ısrarla dur· 
clu. Sonra mevzuatınuzda mücbir kuv 
vete temas eden bükümleri tetkik 
eyledi. 

lmYYet M kudret aabibi •üje, .ya· 
ni erkektir [SJ. öteki de sondaki 
(ii) ile gösterilen aüjedir ki bi
rinciden oldukça uzak sabada bu
lundujıı da (İf) ekiyle ıöateril
miftir. 

İtte ıörülüyor ki ''Jifi'' sözün
de erkeklikle birlik Ye birletiklik 
mefhumlarından eaer yoktur; ke
lime bilikiı .afnbk Ye uzaklık gös
termektedir. Çünkü baJYanlarda 
99Jepnenin hiç bir içtimai maıuuı 
yoktur. Ancak insanlar, hakiki 
cemiyet kurucu yeıine mahlUklar 
oldukları için, kendi etlerini ayrı 
ve uzak görmiyerek birlik Ye be
raberlik mefhumlariyle onları 
(1) aalıaundan, (n) ahuma ge
tirmektedirler. 

Not: 2. - (Erkek) kelimeai, 
doirudan dotruya erkek cinsinin 
adı olduğu ıibi, ailede "lıocd' Ye 
hayatta '' ce..,,. ve lıalaraman" ma
nalanna da kullanılır. Meaeli 
"erkekle kadm, inaan cemiyetinde 
biribirini tamambyan ki uzuvdur' 
dediiimiz zaman '' erkelı" sözüne 
cinı anlamı Yermİf oluruz. Fakat 
bir kadın "erkeğim ıelain de IÖy· 
liyeyim" dene ''kocam" demit ~ 
lur. Bu makamda "erim" tabiri de 
Anadolucla çok kullandır. Bun
Jardan bqka "ceıur ol, metin ol!" 
m•bmmda ela "er ol/" ve ''erlıelc 
olf' tabirleri nrdır ki burada ke
l" • • . etten -· ıme111n maiMu cınaıy a,, ..... 
mqtır. Hatti mert. ceaur, lizünde 
durur bir kaclm için bile "o, çok 
erkek bir bclmdır" denilebi
lir (9]. 

Bütün bu anlamlar .. .,.Jıeli' • 
zünün etimolojik analizinde ı• 
rülen "kuvvet ve kudret kendiıin
de mütemerkiz bir süje" m•naıiy
le izah edilebilmektedir. 

I. N. DiLMEN 

[8) Yine "erkek, mert, cesur, 
Jcalıraman" anlamlanna gelen ••yi. 
li~ kelimesi bu ••;ı;r le gak Y• 
lundır. Burada ana kök "iy" ıek· 
/ini almıı. araya ana kök anlamını 
temsil eden bir de "ir siljesi k• 
rıımııtır. 

[9] 1•Erkek9' anlamlı kelimele
rin analizine yatın da devam ede
ceğiz. 

Bundan sonra mevzuun ikinci 
kısmını teşkil eden ahvali fevkalade 
anlamma geçti. Bunu ifade eden (ah
vali fevkalade • fevkalade ahval • 
umulmıyan sebeb - önce keşfi müm
kün olmıy.., aebeb - kaza) tabirleri
ni fraıwzca ve almanca karplıklan 
ile mukayese ederek bu hususta sa -
bit bir rstılahmıız olmadığı tebarüz 
ettirdikten sonra fevkalade halin ta
rifini yapb ve bunun unsurları üze -
rinde durdu. Birinci unaur olan 
Edim'in <Seiatuna - preatation) gay
ri mümkün olmua ile ikinci umur 

olan Edim'in arizi yani sonradan va
ki oluıunu tahlil etti ve tatbikattan 
bahsetti. Nihayet bu iki hukuk bv
rammı biribiriyle karplqtınL Ye al • 
man, fruwz, iaviçre müeDiflerinin 
bu buaustaki fikirlerini tetrib etti. Bu 
iki mefhum uumdaki fufan, man -
tık tabUi ile, umum ve buaua mut
lak farkı olduğunu ve hukuki bü • 
küın bakımından aralanncla maddi 
hukukun hiç bir fark gözetmediğini 
çünkü her ikisinin hükmünün de ali
kadarlan meauliyetten kurtarmak ol
duiunu meydana koydu. Bundan 
bqka bu iki hukuk mefhumu arum
dalri farlan cevhere taalluk etmiyen 
yani ( intrinaeque) olmayıp ( extrin
seque) olabileceğini bu yüzden an -
cak ıatdalı ve dil tekniğine ilişen bir 
fark olduğunu söyledi. Binaenaleyh 
birçok hukuklann yaptığı üzere bu 
iki tabiri müteradif olarak kullan -
manm Yanht olmadığım bazı müel -
lifler zikrederek tesbit etti. "Doktrin,, 
balmnmdan bu iki kavram arasmda 
yapdmak istenilen Ye cevhere tulluk 
.... wdiini b.,dettiii futa tö,.le 
izah etti: Bir "F.dim,, 1 meney6yen 
bi..I!- • " • • harici. & ... 

mteı>m mentetnm ,, il 
daha mütebariz iM ona "feftal&de 
L-1 ~- • • L_ft.. __ I.-! "F.dim, • --,, .....ıneamm; 11111UU1D , ı 

meney&,en bidiaede "önüne geçile
memek mahiyeti,, plib ise ona da 
...... 1ı· '--.- :L_===• ---UC111' IUl"TT~, UClllllllCRlll" -- • 

lah innhab Mlunımdan tercihe değer 
bir keyfiyet olduğu mütaleumda 
bulundu.,. 

Kıymetli hukukçumuzun salibi -
yettar ağzmdan clinlediiimiz bu si -
rift hulculr meselesinin çözülmemit 
biç bir clüiümü kalmadı Ye dinleyici
lerin istifacleai büyük oldu. 

tOliTILl' O ZUFaT 2 2 5 ..-.oı:ta11i7UY 

Yeni romanınıız 
hakkında 

Okurlannuzdan özür 
diliyoruz 

Gü•tau Flober'in MaJam B~ 
varisini tefrikaya btqlamak üzere 
idik. Son dakikada öğrendik lıi bu 
roman ''ha/tada bir'' Jergin için 
Nurullah Ataç taTalından Türkçe
ye çevrilmiftir. 

Gayemiz, batı edebiyatının kıy
metli aerlerini milli kütüplaane 
mize mal etmek olduğu ue Ma
tlam Bouari'nin de Nurullah Ataç
ın kudretli kalemi ile T ür/ıçeye 
~aJrİlmİ§ olnuuı bizi bu •ayeye 
mıtirmİf •yılmalı tabii balanda
.,., i,in, baıka bir aeri okıırlan
mıza nınmanın - bir yerine iki 
eser kmanmak bakunınJan - da
ha laydalı olacağını diifürulük. 

MaJam Bovari yerine, gene 

Güstav Flober 
in 

Salambo 
aunu luuıı lamaia başladık 

SALAMBO 
ya. dilirn&e 

Nasuhi Baydar 
fet11,..,,..ldedlr. 

Bir lıa/ıaya kadar ~friluıya 
baflı~ 

Dı~ Ilakaıııını~ 
Viyanadan gc•:tj 

Viyana, 15 (A A.) - ı ~rk ı.>ıt 

itleri Bakam B. Tevfik Ruıtu Ara• 
buraya gelmit ve Türki) e elçil g.ne 
inmittir. Avusturya Dıı l~leri B k!lru 

B. Ber er Valdenegg'i ziyaret etmıf 
ve aktama doğru Ankaraya miiıevec
cihen hareket eylemittir. 

Belediy~ meclisi 
dün tuplaııaı 

Belediye meclisi dun reia vekili 
B. İbrahim Ayaşlının batkanlıgm.Aa 
bu devrenin son ıçtimaını yaptı. ~e· 
çen celsede Ziraat vekaletinin fıdan· 
lık yapmak üzere 20 ııene müddetJe 
istediii, Baba harmanı mevkiinin, ve• 

kalet emrine v•rilmesi muvafık bu
lunduğuna dair kavanin ve tarife en
cülfıeni ınazbataaı ıörüıülerek kabul 
edildikten sonra müteferrik bazı iıler 
çıkanlmıt Te celseye aon verilmiıti1". 
Belediye mecliai nisan toplanhamda 
yeni yıl büdceaini göriifmeei baflıya. 
caktır. • 
Sınai müe ese1erin 
İşletici kuvvet derecele

lrrinin tayini 
Smai müesseselerin ifletici ku~ 

vet derenosinin ne auretle tayin o(u. 
nacair baldanda F"mana Balcanlıjı 
vilayetlere bir tamim yapnufbı'. Bu 
tamime göre, muamele vergisi ~ 
nu mucibince muharrik lmYYeti ilet 
beygirden yukan obmyan ve ondan 
apğı mikdarda amele loıO.mn amal 
müesseseler mamiilib muamele ver• 
ıiainden müatesna buhmcluiuna .... 
zaran, her hanai bir miieaıese tara. 
fmdan k1rnei -.a.nLmin IMt 
beyJirden qajı olduiu iddia edilİnfl 
keY.fiyet pı auretle tahkik Ye tetkili 
o1uilaakbr. 

MOl6rlü müweselenn motör 
mh-tnuneleıincle Ye hem de w.. 
diyeJ.ce verilen motör İflebne ruh • 
aatnamelerinde yadı balunduiun • 
dan lüzumu halinde bu ~ 
tetkiki ile elde edilecek neticelere gö
re vergiye tihi olup olmadddarmıa 
tayinini icab edecektir. 

Yel ve 1U kuvvetleri ile ifleyea 
amai müeueseler beygir kuvvetinin 
betten aNı olduiunu iabat için aa, • 
hibinin veya müatecirinin ikblacl. 
nafıa veya belediye mülıendialerin .. 
elen Ye bunlar bulunnuyan yerlerde 
resmi mab haiz fen memurlarmclaa 
alacaldan vesikayı ibra etmeleri ll
mn plecelctir. 

İstanbul ve lzınir liman 
müdürlüklerinin 

• vazifeleri • 
latanbal ve lzmir liman itleri dl

rektörlüklerinin vazifelerine ve bun
lann mürakabeaine dair olaa nizam• 
namenin 18 inci maddeai bakanlar 
mecliaince deiittirilmiftir. 18 iDd 
maddenin yeni tekliae cöre varidat 
.... muarifia tahmin ..... mdalarlanıu 
ve ba talimatnamede dayamlan ... 
bebleri aöaterir ceclwller alikadar 
tubelerce hazD'lanacak Ye .............. 
ce bir ara)'a ıetirilerek li)'iha ile 
birlikte direktörl• enciimeaiae Yeri. 
lecektir. Encimeace kabal edilea 
bıildce en seç kiJnmueyeJ ... _.. Fi• 
nana bakanhfma verilecektir. 

Nöbetçi eczaneler 
Gilu Ec .. ....mactu 

Çartamba 
........ be 

Pazar 

Ep~saDUi 

Selaat • y ..... 
ecsane •• n 

latanhal een=eli 
Merkes 
Yelli 

.. 
" Pazarteai Ankara ., 

Sah H... • 
1.1.tNe tarilainclen itibaree lld af 

micldede, ..-uma eeuaeleri ,_.,... 
ludır. 
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iTAI~YAN - HABES HARBi 
' 

İtalyan tayyareleri her gün hava 
bomardınıanı yapıyorlar 

Makallenin habeşler eline düşmemesi için italyan
lar kuvvtli tedbirle~ almışlar 

Londra, 15 (A.A.) - ''Koyter'' 
Somalı ceı,ıhesinde ufak tefek çar. 

ptşınalar ka): dedılmektedir. Burada ha· 

beşler çete ııal oiarı yapmakta italyanlar 
ise mevzileı ini kuvvetlendirmektedirler. 

Oga .. en'de henüz büyük harekat baş· 

lama•u.ştır. ltalyanlar, Kurati'deki al 
rruş ki~ilik garnizonlarının babeşler ta
rafından imha olunduğunu itiraf etm k 

tedir. 

Şimal cephesinde italyanJar, habe'? 
kuvvetlerinin Makalle bölgesinde top. 
lanmaıını güçleştirmo~ içın kendi ınevzi

ieri ile Dessie arasmdaki bölgeyı her gün 
şiddetli bir hava bombardıınaıuna tut· 
maktadır. İtalyanlar da yeni bir habet 
taarruzunu kırnıak ve mukabil taarruz
da bulunmak için hazırlık yapıyorlar. 

Royter ajansı ıimal cepn<?si İtalyan 
orduları yanındaki muhabiri diyor k.i · 
Makalle bölgesind.!ki italyan mevzilen 
yarı kutru on bq kilometre kadar olan 
bir yarım ay ıeklindedir. Su mevz!: , 
mitralyöz ve dağ toplari;yle mücehhez ve 
biribirine telefon hatlariyle bağlı çok 
Lıuvvetli istihkamlar silsileaindendir. 
Bir kaç kilometre geriye konulmııt · 
ğır topru da bunları korumaktadır. Ha
beşler ara aıra bu istihkamlar arasında 
taarruzlarda bulunmakta neler de bıa 
taarnızlar git gide anılmaktadır. 
Royter ajangının Adiıababa'claki muha.. 

biri de .,u maliimab veriyor: Bali b ... 

geainde Ras Destanın evvelce kumanda 

ettiği kıtalar şimdi "Decaı Maç Be ... ,n 

Meret" taraftndan idare olunmaktadır. 

Bu kumandan habeşler araımda çete 

barbciliğinda büy\ik bir tabiye üstadı o 

larak tamnmııtır. HabeJ kefif kollarmın 

en aşağı yirmi italyanın öldürmedik' · 

v,ya yaralamadıkları tek bir gün yok

tur. 
Şipıal cepheaindaki habet karargi.. 

hından fU tebliğ neşredilmittir: lta)yan 

tayyareleri bir kaç köyÜ şiddetle bom

bardunan etmiı ve ekserisi kadın veçt

cuk olmak üzere on ıivil öldürmüştür. 

ltaıyan tayyarecileri köylerde hayvan 

ıürül<?rinİ de bombardıman ebniıler ... 

bir kaç yüz hayvanı öldürmüşlerdir. 1. 
ki İtalyan tayyareai Mertayesu bölgesini 

bombardıman etmiş ve ikisi çocuk ' 

rnak üzere beı ıiviJ öldüı·dükten ıo •. 

l>essie - Korem yolu üzerinde uçmuştıır. 
Diğer bir kaç tayyare Dessie civarında u. 

çuşlar yapmışlar ve bombalar atmışlar
dır. 

iki tı.yyare bomba atmakıızın uııun 
:tanıa.a Deuie üzerinde uçmuşt:.ır. 

Bunların İmparatorun karargahmı ara 
dıkları anlaşılmaktadır. Tayyare topları 
heınen ateşe başlamışlardır. Tayyare. 
lerden birine isabet olduğu zannediliyor. 
Çünkü bu tayyare hemen uzaklaşmu~ 
bombalarını tarlalara boşaltmışbr. 

İsveçin bir tebliği 
Ror.ıa, 15 (A.A.) - Somalı cephe~ 

sinde lsveç ıeyyar hastane kamyonlanıı 
da ele geçen 20.000 Belçika kurşt· ~ ·· 
hakkında lsveç hükümetinin bir teb'" 
ğine göre, Ra.s Desta İsveçlilerin hare. 
ketinden sonra bu kurşunları hastane 
kamyonlarından birine yÜklemiştir. 

Bay Baldvin 
düsecek mi? , 

( Baııı 1. inci sayfada) 
hafazakar saylavlardan bir grup 
lngilterenin silahlanmasmdaki 
noksanlar hakkında duydukları 
endişeyi hükümete bildirmeye Os
ten Çembf"rlayn'ı memur etmişler-
dir. 

"Niyas Krıonil" gazetesi, baı-
bakan Baldvin'in vaziyetinin çok 
sarsılmış olduğu düşüncesindedir. 

Baldvin'in sık sık tekrar eden 
hata itirafları, muhafazakarlara
rasında kendisinin bir şef vasıfla
rına malik bulunduğu hususunda 
tüpheler uyandırmaya başlamıt
br. Şayet Çemherlayn'in hücum
lan başbakana karşı yükselmeye 
başh:yan kuvvetleri kati olarak se
ferber edebilirse, yakında bir hü
kümet buhranı beklenebilir. 

İşçi partisinin gazetesi olan 
Deyli Herald, Baldvinin de tıpkı 
Samuel hor'ın akibetine uğrayaca~ 
ğını tahmin etmektedir. 

ALMANYA'NIN 

O_RTAKLICI OLMAZSA 

1NG1LTERE 
Hiç bir deniz anlaşması 

imzalanuyacak 
Londra, 15 (A.A.) - Sabah gazete. 

)erinden bir kaçı Almanyamn deniz kon
feransına girmesi meselesini ele almak
tadırlar. 

Morning Poıt gazetesine göre, lngil
tere, Almanyanın ortaklığı olmak3ızın 

hiç bir anlaşmayı imza ebniyecektir. 
Fransanın da, tonilatolann tahdidi 

ve inşaat proğramlarının taatisi anlaıma. 
larınrn tasdiki zamanında ayni yolu hı· 
tacağı tahmin edilebilir. 

Kiye/teki resim sergimiz 
kapandı 

Moskova, 15 (A.A.) - Modern türk 

resim a.ergisi Kiyef'te kapanmıştır. ... " 
gün s~rgiyi .Kiyef güzel sanatlar mekte. 
binin profesör ve talebesi gezmi~tir. 

Cimcoz ve Çalh bunlara tafsilatlı izahlar· 

da bulunmuşlardır. 

Sergiyi açık kaldığı sekiz gün için
de 7.000 kişi gezmiştir. 

ULUS SAYfA3 

o gol 
bir 

-- Mançu h dudu d • 

çarpısma daha oldıı 
Bin mongol askeri sınırı geçti - Japonya Sovyet 
protestosuna cevab verdi - Vaziyet çok gergindir 

:}angbay, 15 (A.A.) - Tçançun'· 
daıı gelen haberlere göre, dış Mogo· 
Jistan hududunda vukua gelen yenı 
bir hadise, es:uen gergin olan ıvazı

yeti bir kat daha gerginleştirmiştir. 

Takriben bin kişilik bir Mogol kuv· 
veti, dört zırhlı otomobil ile, Buir go· 
lünün timal sahilinde Asulimiaodakı 
japon • mançuko hudut karakoluna 
hücum etmiştir. Tecavüz eden bu 
kuvvet, şiddetli bir çarpışmadan son· 
ra geri püskürtülmüştür. Tafsilat 
yoktur. Hailardaki japon kıtalarının 
imdada amade bir hale getirildiği 
söylenmektedir. 

Tokto, 15 (A.A.) - Youyonnun 
gazetesinin Hinsking'den öğrendiği· 

ne göre, tahkikat komisyonu, 1932 

ıubatındanberi Sovyet • Mançuko hu· 

dudunda 47, Mogolistan • Mançuko 

hududunda da 44 hadise olduğunu tes 

bit etmiştir. Bu hudud hadiselerinden 
ancak dördü tasfiye olunmuştur. 

Komisyon, hudud hadiselerinin ÇO· 

ğalmakta olduğunu kaydebnekte ve 

bunu bududların tahdid edilmemi§ ol

maıma atfeylemektedir. 

Sovyet protestosuna 
Japonyanın cevabı 

Moskova, 15 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Japon büyük elçisi B. Ota dün dıt 
işleri halk komiserliğine gelerek '<, 
miser vekili B. Stomoniakof'a 30 lca-

İNGİLTEREDE 
Milli müdafaa bakan.lığı 

nasıl kurulacak? 
Londra, 15 (A.A.) -Avam kamara. 

sında bir milli müdafaa bakanlığının 

kurulma11 hakkındaki takrir üzerinde ya
pılan müzakereler göstermiştir ki, par· 

lamentonun iıtediği bi;r milli müdafaa 
bakanlığı değil, fakat bütün vakbnı mil· 
li müdafaa itlerine hasredecek bir baka. 
run idaresi albnda bir irtibat daire11 te
sisidir. Bu görüş o kadar kuvvetlidir ki, 
hü'll.imetin pek yakında bu yolda hare
kete g~eceği muhakkaktır. 

FRANSA 
f ngiltere' den 60 milyon ıngiliz 

lirası borç alıyor 
Londra, 15 (A.A.) ~ "Deyli Teleg. 

raf" ın Paris'ten öğrendiğine göre, Fran 
sanın lngiltereden borç para alması ha:; 
kındaki görüşmeler neticelenmiştir. An
laşma pek yakında imza edilecektir. 

Bu istikraza aid muamelenin tafsilatı 
bilinmiyorsa da görüşmeler sırasındA 

yüzde üç faizli 60 milyon İngiliz liralık 
bir para konuşulmu~tur. İtfa işine l'l 
ay ıonra başlanacaktır. 

nunuıanide bir japon • mançuko müf· 
rezesinin Sovyet erazisine yaptığı te· 
cavüz münasebetiyle mumaileyhin o 
gün ıvermit olduğu protesto notasına 
japon hükümetinin cevabını tevdi ey
lemiştir. 

Halk komiser9 vekili Stomoniakof, 
büyük elçinin tebliğinin, Kvantung 
ordusu kumandanlığı tarafmdan ja. 
pon matbuatına bildirilen malfım ve 
tamamen yanhş tarzı hikayenin b:r 

tekerrüründen başka bir §ey olmadı· 
ğını kaydeyledikten sonra, japon as· 
keri mahfillerinin, kendi hakiki mak· 
satlarrnı gizlemeğe matuf yalan ve 

bühtanla dolu, bu tarzı hikayesini 
nefretle redeylemiştir. B. Stomonia· 

kof, Sovyet Rusya erazisine kartı hü· 
cumlar tertip eden ve biribirinin üs 

tüne hudud münazeaları yığan Man· 
çurideki japon makamlarının. bu gibi 

tarzı hikayelerle, japon hükümetini 

ıve japon efkarı umumiyesini dalalete 
doğru aevketmekte olduklarını bil· 
dirmiştir. 

Sovyet bükümeti kendi aldığı ma

lfunatın tamamen hakikate muvafık 

olduğu keyfiyetinde hakkiyle ısrar ey 

(emektedir: 30 kanunsanide japon . 

mançUJco kuvvetleri Sovyet erazisinf' 

girmişlerdir, bu kuvvetlerle Sovyet 

hudut mıl.1afrzları arasındaki çarpış· 

ma Sovyet erazisi dahilinde vukua 

gelmiıtir ve İsyan etmİ§ olan Man· 

çuko bölüğü bu esnada "Voroşilof'" 

tehrine doğru yolda buhmmaku ol· 
duğundan bu çarpı§maya katiyen İ.f
tirak ebnemiştir. Bu sebeblerden do
layıdır ki Sovyet hükümeti, 30 kanu
nusanideki protestosunu ve talepleri
ni tekit eylemektedir. 

Muhtelit bir komiıyoa tesisi İ§İrıe 

gelince, B. Stomoniakof, hudud hadise. 

lerinin muhtelif komisyonl r dahilinde 

müzakeresi hakkında sovyet hükümeti 

tekl?fleini şimdiye kadar reddetmekte 

bulunnlU§ olan japon hükümetinin uz:ık 

şark kı:zılordusıı erkanı harbiyesinin 12 

ıubat tarihli tebliğinde ileri ıürülen tek

lifi kabJJl etmek imkanım bulduğu k y. 

fiyetini memnuniyetle tebarüz ettinniş· 
tir. 

B. Stomoniakof, ayni zamanda. bu 

muhtelit komisyonun hadiseler hakkın
da bitaraf ve objektif bir rapor verebil· 
mesi için bu mııhtelit komisyona bita. 
raf mümessiller ilive edilmesini iste .ıış 
ve bitaraf mümessillerin mevcudiyetleri
nin, Sovyt Ru!!ya. Japon mÜ'la~ehetleri 
ile umumiyet itibariyle sulhun menfa
atine olarak, bu komisyonun faaliyetini 
müsmer kılacağım ilave eylemiştir. 8. 
Stomoniakof, vulrua gelmiı olan hadis&
ler hakkında tahkikat yapılmaarnı iıte
miş olmak bayıiyetiyle japo"'l hükümet;. 
nin, bu komisyana bitaraf mümesaille
rin de iştirakine hiç bir muhalelettf' 
lumıyaca!; ümidini de izhar ev,Pmİştir. 

B. Ota, bu teklifi hükümetine iyicll 
edeceğini bildirmiştir. 

Jı'RANSIZ HAVA B AKANI DİYOR Kİ: 

Hava kuvvetleritniz herhangi bir hava 
ordusu ile lehte olarak ölçülebilir» 

Paria, 15 (A.A.) - Hava ba
kam gazetecilere hava programının 
ana hatlarım anlatarak demiştir 
ki: 

"- Hava ordusunun bugünkü 
vaziyeti mükemmeldir. Hava ordu
su gereçlerinin yenaeştirilmesi i
şi de temmuzda bitmiş olacaktır. 
Hava ordumuz dünyanın herhan
ği bir hava ordusiyle lehte olarak 
ölçülebilir. Sulhun müstereken mü-

AMERİKA 
Harb büdcesini sekiz buçuk 

milyara çıkiırdı 

Vaşington, 15 (A.A.) - Saylavlar 
kurulu harb;ye bütçesinde bazı değişik. 
likler yapmıştır. 

Değişikliklere göre her sene bin ihtİ· 
yat zabiti talim görecektir. 6 mil., 
390 milyon dolar olan harbiye bütçesi 
de 8 .nilyar 474 milyon dolar'a çıkarıl 

mıştır. 

dafaasına Fransanın nasıl yardım 
edebileceğini tesbit edebilmek Ü· 

zere beynelmilel görüşmelerin bir· 
an evvel başlaması temenni olu
nur. 

Hava kurmayında buı deği
şiklikler yapılacaktır. eni teşki4 

lata göre, milli müdafaanın üç ba
kanlığı dahiliye bakanlığı ile müı
terek hareket edecektir." 

1 Y U ~~n~ :k!~ı!a~ D A 
reyi al<lı 

Belgrad, 15 (A.A.) - Skopçina'da 
sorgu takrirleri üzerinde yapılan ğöriır 

m~ erden sonra Stoyadinoviç bükümeti 
itimad meselesini ileri sürmüştür. 

ReJ l:!rİn tasnifinden sonta hük i lelin 

43 rcvıik bir çoğunluk elde etti i: görül
müştür. Bu netice hükümefn tamamiyle 
mustakar olduğunu gösterir. 

T elrika: No. 14 olarak, uzun yıllar icin Türk sellerinin için
de boğulacaktı. 

, a yattıgı bir devirdir. Bu öylesine derin ve 
ri.iyasız bir uykudur ki, zaman zaman, yolda
şı ölüm'den adeta farksızdır. 

yeni bir ~ey yaratmak mecalı yoktur. Mem
leket sefılieşir ve kayıtsızlaşır. 

ANKARA 
~---- --

Yaz;an: Norbert von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Fakat bu mucize, olmadı. 1453 de genç 
~I :. Mehmet, ordusunu şehir duvarlarının 
o~une donanmasını da Haliç'in ağzına yığdı. 
Bınlerce yıllık Grek imparatorluğunun ecel 
saati, çalmıştı. 

İlk defa olarak cihan tarihi namma ko
nuşan topların güllelerine şehrin duvarları 
nıukavemet edemedi. 30 mayıs sabahı, açı
lan gediklerden, Türk akıncıları, müdafaasız 
§ehire girdi. Kendi zayıf kuvvetlerile birkaç 
Yüz Cinevizli devşirmenin başında savaşan 
en son Bizans İmparatonı, çarpışarak kahra
manca öldü. Genç Fatih, fakat, Jüstinien'in 
mabedindeki altar'dan, doğu hıristiyanlığı
nm sonunu ve islam Tann'smın büyüklüğü
nü ilan etti. 

Bizans İmparatorluğunun inkırazından 
sonra, onun A vrupadaki birkaç artığını ele 
gecirmek ve Trabzon kırallığına bir nihayet 
v ..,ek işten bile değildi. Greklik, bir unsur 

Her ne kadar Küçükasya kıyılarında. 
ekonomi ve ırk bakımından bir rol oynama
sı mukadder idi ise de, on yedi asır önce İs
kender in oraları zaptetmesiyle başlamış o
lan devreyi, Türklerin en son Grek varlıkla· 
rım ortadan kaldırmaları artık kapatmıştı. 
Asya, Anadolu'yu, Avrupa'nın elinden geri 
almıştı. 

Şimdi artık, sözümüzün başlangıcında 
kazdr~ımız tarih çukurunun ağzına yaklaş
mış bulunuyoruz. Rüzgarların estiği dört bir 
istikametten, Anadolu'ya çobanlar yahut 
cengaverler gibi girerek, orada, devletleri 
kökünden koparan ve devletleri temelinden 
kuran, biribirini ezen ve biribirine karışan 
ve bu suretle hayat ve ölüm höyüğüne vü· 
cud veren milletler yığınına bir göz atmış ol
duk. 

Şimdi artık Anadolu tarihinin son bölü
müne gelmiş bulunuyoruz. Bu bölüm, bir bü
tündür. Bu bölümün adı: Anadolu' da Os
manlı hakimiyeti0 dir. 

Bu, Anadolu'nun, son yüzyılların çetin 
h'adiselerinden yorgun düşerek, kurşun gi
bı ağır, bütün hareketleri öldürücü bir uyku-

Bu, o devirdir ki, hayat ve ihtişam Ana
d?.lu'dan elini, eteğini çekmişe benzer, çün
ku yanıbasmdaki İstanbul. islam aleminde 
diri ve ha~eketli olarak ne varsa, bunların 
hepsi~i dürüşt bir ihtirasla hep kendine çe
ker, Bızans'a layık bir mirasçı olmak için: 

Bu, o devirdir ki, nankör Osmanlı padi
şahları, kendilerinin beşiği olan Anado1u'yu 
hudutsuz hizmetlere koşulmuş bir eyalet 
derekesine indirirler; 

Bu, o devirde ki • beş yüz sene fasılasız 
olarak Anadolu'da, zikre değer hiç bir şey 
cereyan etmez. 

~n.ado!u'nun erkekleri, giderler padişah
tan ıcın cıhan imparatorluğunun dört ser
haddinde kanlarım akıtırlar: Anadolunun ka
dınlan ise, gittikçe verimsizleşen tarlatan 
ekerek hastalıklar yüzünden sayılan gittik
çe azalan çocuklar doğururlar. 

Ve padişah, Anadolu'ya yalnız vergi me
m~runu yollar. Derebeyin gözünden ne kaç
tı ıse, yahut doğu'da ermeni tüccar batı'da 
Rum tüccar ne brraktı ise, bunu da padisa
h ın vergi memuru toplar. Geriye kalanda 

Anadolu'nun kıyılannda durum biraz 
daha iyicedir. Şehirlerde o;uran Rumlar 
bağlık bahçelik vadilerle tütün tarlalarım~ 
mahsulleri üzerinde içeri ve dışarı doğru 
karlı bir ticaret yapmaktadırlar. On doku
zuncu asır içinde de, sahillerdeki şehirler
clen, Rum unsurun faaliyeti, Anadolu'nun 
içerlerine doğru bir takım ticaret yollan aç
mağa çaJrnmaktadır. Fakat bu hareketin, 
memleketin ihtiyaclan ile hiç bir alakası 
yoktur Hareketin bir ucu sömür~eci kapi
talizmin e?;oyist hesahlanna ve kanunlan
na bir ucu ela onn tesvik eden v~han~ı dev
letlerin politik menf~atlerine h~cHr<trr. 

Bu uzun devre esnasında, ic:lam dini ile 
Türk dili Ana<l~.ı'nun her tarafrna vav1h-·B 
ve Ana<lolu'<la yabancı ırktan o13:l a7.hkla~ 
rla kendi tesir <fairesinin icine a lrn·-:~tr. Rı-1. 
li ki, hakim milletin ic:la,,, rlini v"" Tiirk rii
li o c:rralarcfa Gnk ca?.ih hi .. tt>c:ir ır:ıDnıtc:l~r
dır. Uzaktan h;ıkmca, 0c;TYı<rn'11.•,.. ::ıt. ... ..,•-Ji 
göriinüvor~u F:lht ırklar bakrnı11ırfan oov· 
le bir ahenk yo!ttu. 
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Demiryollarının emı 
' .. u ı e • • • ve o Afvon karalıi.-arda 1Jn)11ııdırhk. - . 

(Başı dünkü sayımızda) 

· karar kuvvetli bir ecnebi dik. 
in çekti. Türk demiryolları 

müdörlüğ~ o zamana kadar mü. 
"dlere y z münferit in~aat par. 

iken ıonradan ecnebı 

firmaların bütün hattı teahhüd etmeleri· 
müaaade etti. Bir Belç:ka tirketi 

Kayaeri Si\·as battı ile Turhal - Sivas 
parçaaının inşnatini üzerine aldı, İsveçli 
bir firma Oiyarbekir ve Ercğliye giden 
hatları \'e alınan Yulius Berger İnşaat 

ıir" ti de KJthya • Ba kesir hattı ile 
(orta ,.c batı Anac!olu arasında ıltinci bir 

lantı / Kayseri Ulukr~la i attının 

Kar şbdi Develi K.arahisar pa.·çasını 

teahhüd etti. Kısa bir zaman ıonr 
Bdçika şirk ... ti ifliıı ettiğinden türk bü. 
lriimeti bu şi.·kete aid yolların kendi he. 

a.abına inşasına devam etti. 

Bapekil l.met P&§aıun b§kanhgı aJ. 
tında ynpılan 29 mayıa 1927 cleki Kay
llel'İ ve 30 nğuıt~ 1930 daki .Si"as •· 
plma törenleri yeni Türkiye demiry4M. 
lan tnrilıinin iki büyük hi.diıeaini teşkil 
eder. Geriy kalan demiryoUardan 1931 
phnda Fevzapaıa. Malatya ile Ankara· 
Çankırı hattı, 1932 yılında Kütahya -
Balıkesir ile Sam&Un - Sivas, 1933 de 
m Kayıe ·i - Ulukışla hatları İ§letmeye 

açılmıştır. 

Aynı yıl içinde Bii)-iik Miıtct Mec
lisi yeniden iki önemli karar da.ha 
vermiştir: Bunlar, doğu ve batı ara
mıdaki önemli bağlantıyı yapacak o· 
lan Sıvns - Erzurum hattmrn, Malat
yaya gidecek bir şube hattı ile bera· 
ber, inşası ve Anadolu Cenubugarbi 
kıyrlarınrn müdafaası için biryÜk de
ğeri haiz olan Afyon · Antalya yolu 
nun yapılmıısı kararlandır. Bu hattın 
bir kısmının (Antalya - Burdur) İtal
yanlar tarafından harbi umumiden e-

l proj~i dü "nülm\i§ olup o zaman
lnr beklenmekte olan Anadolunun 
parçal nmasrnda italyan isteklerinin 
me.med noktaıını te§kil etmekte idi. 

Bund n batka Millet Meclisi, Er
gani hattından kalan kısım ile Sıvu · 
&%urum !.a~trna ait inp ma.uafları
cm ikrami)•eli iç istikrazlarla kapa· 
tılmaaına karar verdi. ( 1934). Bu is 
tikra:zların gösterdiği ıonuç türk ulu. 
ılnun hükümete olan inanç ve feda 
kirhğmın derecesini ispat eder. Bu 
aıeae zarfında (1935) Fevzipaşa - Di-

arbekir, Irmak - Filyon hatlarile Af. 

yon - Burdur ve Srras - Çerinkayıı. kı 

&onlarının açılması beklenebilir. 

Türk hükümetbin hedefini bilen 
bı§aat poliükaaı, sonunda muvaffııki 
,-etinden biraz bile fiipheye düşüle· 

cek bir sıyasa değil idi. 

1924 de devir Te tesellümüne kara 
Terilen Anadolu demiryolunun bu mu
am~lesi 10 birinci kinun 1928 tarihli 
muknvelclcrle icra olundu. Kilikyanın 
ltfalindenberi fransızalr tarafından İ§

letiten Bağdad hattının Töros cenu
btmdaki kmmları türk bükümetine 

devrolundu (1929) da Mersin - Ada· 

Tefrika: 4 

na, 1932 de Adana • F evzipa;.a). 
Dundan maada hükümet tarafından 
aşağıdaki h tlar alınmıştır; 1931 de 
Müd nya - Bursa küçük hatb · bu 
bat otomobil rekabetine karşı koya· 
mıyordu • , 1933 de Snmsun • Çar
§amba snhil yolu, !934 de fransı:z· 

lardan Kas ba hnttı ve nihayet 1 S35 
de de İngilizlerden, Anadolunun son 
hususi müessesesi olan, Aydın demiı·
yolu sa trn alınmıştır. (*) Bu suretle 
bir inkişaf devresi z.1ferle wna ermiş 
ve bund ki çabukluk ile beraber türk 
Cumur Reisi Kaır.SI Atatürk'ün yara· 
tıcıhk hassası dünyayı hnyretlerde bı 
rnknuştır. 

Türkiye dcmiryollarrnın bugünku 
durumu tetkik olunursa ilk önce. ye
ni irqa olunan hatlarm Önemli mİk· 
dardaki uzunluğu göze çarpar. 1923 
yılmda takriben 4000 kilometre uzun· 
lukta olan demiryollanna 2500 kilo

metre kadar eklenmi§tir. ilave olu· 
nan bu yolların büyük bir kuunr evd-

ce çok ihmal edilm.iı olan orta AM-· 
, doluya isabet etmektedir. Bu demır 

yolu ağının bugünkü aevkulceyt de· 
ğerinin yük&ekliği apkardır. Garpten 
ilerliyecek bir düpnanın istifade.tine 
yarayan güdük hatlar ve biribiriyl 
bağlantısı olmayan çıkmaz sokak §ek 
lindeki demiryollar yerine uker kıta· 

larınr istendiği gibi her tarafa aevke
debilecek kabiliyette müstekamil bir 
münakale mmtalcası hasrl olmuştur 

Bu hatların ekononıik önemlerini in. 
kar etmek bir hata olur. Hatta bugün 

dahi bunların, ülke ürünü (mahsu
lat) larına büyük faide ve tesiri var· 
dir ve kömür yolu dedikleri Ereğliyc 

giden hatla bakır yolu denilen Erga. 
ni hattı açıldığı zaman bu faide his
sedilir derecede yükselecektir. 

Nafıa Bakanı Ali Çetinkayanın ı· 

darc ettiği inik tarife aıyaaaaı §İmdi
den semerelerini verdi. Beı aenelik 

planın devamı ile, memleket içinde 
çıkan iptidai maddelerin gene dahilde 
istihsal edilebilmesi için derpiş olu-

nan san yileıme itinin yola girmesı 

ve bu mevadın getirilebilmesi için la 
zım olan yolların yapılmuı •ibi se
bepler tesiri ile nakliyetın o nbbette 

artma&.ı beklenebilir. Yolcu nakliya
hnm da artması mümkündür. Yeni 
hatların bazı kısımlan manzara iti
bariyle fevkalade güzel yerlerden 
geçmektedir. Bugün lıtanbuldan Ela

zize rahat yataklı vagonlar içinde 57 
aaatta gidilebilmekteclir. Sa.mauna 

Ankaradan 32 ıaatte varabiliyoruz. 
1- rr.ayıs 1935 den itibaren Ankara 
yolu ile İ§liyen Toros ekspresi Hay· 

darpa§adan Ankaraya 13 saatte ula§· 
maktadır. Bu katar (Irak ve Suri7e 
hudutları Üzerinde tel koçek yolu ile) 

(*) Şark dcmiryolu (Jstcınbul - E,_ 

dirne) işletmesinin hükümetleıtiril

mesi ancak bir zaman meselesidir. 

Bıığdad ile ve (Lübnan c.ıınuriyctindc 
kiıin Trablus tarikile de) Kahire il< 
muvasalayı temine had:mdir. 

Çok ucuz olan halk ticaret bilel 
lcri ile gidip gelme biletler halkın 

ı;eyııhnt hevesini artırmaktadır. 
Yenı T'ürkı) e, o&manlı İmparator 

luğunun uzun seneler zarfında ılım 1 

etmiş olduğu her şeyi dev ndımlarhı 
iler~emt!k surctile ka:.td.nınak arJ:u 
t.undadır. Halen fazla aı tmış olan 
dünya buhranına rastlayan bir sıı·nda 
lnlhassa demiryolu İnşaatı hususunda 
w.rfolunan eneı-ji hayrete şayandır. 

Annclolunun şir.1a.I \"e cen.ıp kısuı
li!rrnın kenar dn•arlarnıı teşkil eden 
mıntakalardnn geçen ve şarktaki dag· 
ları yaracak olan çok masrflı demir 
yolları tesisatı şüphe yok ki yakın .li. 

tide yüksek bir kazanç vitdedemezsc 
buna. rajmen eiionomik aıyaJJA sorii· 
tünden çok geni§ bir alanda kıymet. 
lendirilebilir ve bundan Önce yalnı;ı: 
kendi muhitinden batkaaıru tanıma

yan türk vatandatına garbrn iktısadi 
yatı hakkındaki düşüncelerini ulattı · 
rır. Bugünkü sıyasaıının meyvnlarını 
alabilmesi için Türkiyenin uzun yıl· 

lltr sulh Vf' sükuna mazhar oinuuı te 
ı m~nni edilir. 

(Profesör Dr. jöscbke tarafından 

yazılan bu yazı, BPrlinde çıkan Orient 
Rundschau dergisinde çıkmış, ve De· 
miryollan dergisinin son sayı$ında 

türkçeye çevrilerek ne redilmiştir.) 

Şehir imar planına göre hemen hemen 
yeniden kurulmaktadır. 

Afyon.karahisar, (Hus iİ) - Bura.da 
k .. sabarun iman etrafındaki faaliyet gÖ· 

;.ı;e çarpacak kadar hızla ilerlemektedir. 
Bir buçuk sene e'<el lç bakanlığınca 

o.1aylanan §Chrin gelecek durumuna id 
haru:ayo. gore yapılan beş aenelik İm r 

pJ;mının iık ı;cnesine düşen işler !İmdi· 

den bitmiş gibidir. Belediye İık iş olarak 
SJOOJ lirnlrk istimlak yaµcırak Uzun. 
çarşıyı ıslah \·e caddelerini te,•ıic l[İrİş· 

miştir. Eski dar ,.e arnavud kaldırımı 

ile yaprlmıı olan yoialrın yerine 12 met
relik parke ile döşenmiş cnddeler '-ücu
da getİrİlmİt ve bu sayede köhncl ımit 
tahta dükkimlann yerinde büyük kir 
ıir binalar belirmeğe baılamııbr. 
nın orta yerinde (50000) liraya müteah· 
hide ihale edilen hal binasının inıaah 

da bir hayli ilerlemiıtir. 
Halin ön cepheUni kapatan dükkan. 

1ar evelce belediye tarafından iatimJü 
edildiği ~in inşaat bitince hemen 1ıktı
rılncak, çartı daha genitliyecek ve ıe~ 

bestleşecektir. 

lıtaayonu kasa!Hlya bağlayan fOM ;. 

le hükümet konaiına eivar Cl\J.:ıeJerin 
bir kısmı bulvar haline sokulmuıtur. Di
ğer kısmlarJa mÜte3kip ııenelerde 1tlına. 
cak tnhsisat ile tamam1anacaktl1'. 

Belediye ve hükümet konajı kart•· 
sında etrah havurlar ve parlrlarla süsle. 
nen zafer anıtının yanında yapılacak O· 

lan Naha ve lnhiaarlar binalan için İm· 

diden hazırlıklar yapılmaktadır. 
Projeler ta.adık edilince hemen inşa

ata baılanacaktır. 
Halke\ in binasına bu sene dört oda 

ve bir müsamere salonu ilave edilrniıtir. 
Knsnbanın her türlü ihtiyacını göz. önün• 
de bulunduran beledıye planın tatbikine 
başlar bnşlamaz mühim ve nnıazzam bir 
eser olan bir asri mezarlık vücudn getir. 
miıtir. Yalnız bu meu;_ı;:lığı görmekte Af· 
yon belediyesirun ne işler başarabilece. 
ğini anlamak ve §Chrİn iman noktasrn
aan ileriye emniyetle bakmak mümkun
dür. 

:::ıanat ve :.ı.e\·kı ıdim anıplerııu 11ay
rct ve takdire ıuruıcıiyecek olan bu me
:.ı.nrlık >uz dönuınıuk bir abayı kapı.ı.. 

mı§ Ye etra.ıı ~ır oıv.ırıarJa tahdid edıl· 
mııur. baştan aıagı çı~ck H ağaçlarla 

ıuııeoen b~ mea..ı;ru~ı çuk muntazam t<>
lderiyle parktan ayıra e-tmek kabil de-

gıı<Ur. !çinde mocıern au teuaalı yapıl
nuı ve ou .ayeoe ağasların v çiçckıe

rın ya:.ı.ın kuruma1arınuı önüne geçiı

nu§tir. l\ııezaruk menıurları \'C bci .. :.n
vanlan için de meuırııa;ııı cıı yuKı-.:K uır 
yerınde ınuoern bar bına yapllmaıı.r. lHC

zarhgın orta yerinde tenid tan·arecııer 
için bir do arud vardır. ıkinci teırınden. 
beri ölüler belediyenin cenaze nakline 
mahıuı olarak gdirttiği huıuıi bir oto
mobille buraya cömülmektedirl~ · 

Paris k.onu~ına)arı lıal{kında Su mczarlığuı yapıl ıgı gundcn iti-
bar Afyonda idıuttçıiı tanhc kavut-

5 ıubat 1936 tarihli Deyli Herald 
gazet"inden : 

Paris'de son birkaç gün içerisinde 
avrupanın emniyeti bakında birçok 
diplomatik görüşmeler oldu ki bun
ların hiç birine İngiltere ittirak el· 

m di. 

Görünen ıudur : Bu konuşmaların 
bir onucu olmak üzere bir merkezi 
avrup pakt sistemi meydana çık
maktadır, kendi erkinliğinin korun
ması mukabilinde A vustw-y , bu
ıünkü rejimini küçük ~tantın bima
yeai altına koyınakt.adır. 

Bundan baıka. küçük antant dev. 
letlerile f ransa araanda milletler 
cemiyeti paktının 16 mcı maddesinin 
tefsiri Üzerinde yarı §ekilleşmiş bir an
latma da olmaktadl1'. 

Bütün bu bfthislerin 
Londra'da 8. Eden ile 

n ufmalarda 
tedir. 

geçmediği 

g~en hafta 
yapılan ko
bildirilmek-

Bir takım diplomatların Paris'de 
emniyet sisteminin istikbalini ilgilen
diren konuşmalar yaparken lngilte
reyi karanlıkta bırakmaları, pek İna
nılır §eylerden olmaaa gerektir. 

Bir zamandanberi "kollcktif gü
venlik" e anlam vermekte iki görü§ 
ortaya konulmuştur. 

Bir kısım, bunun ancak Mili tler 
Cemiyeti tarafından korunabileceği-

ne ve her türlü saldır an karp ko
yabilmek için cemiyetin kuvvetlendi
rilmesi lazımgeldiğine inanmaktadır. 

Diğer bir kısmı da Milleti Cemi. 
yetinin bir takım anlll§mazlıklan 

kaldırmak, konuımalan aajlamak 
için bir alet olarak kullanılmasına ve 
kollektif güvenliğin türlü türlü alan
larda türlü türlü makaadlarla kurul
mU§ gruplar tarafından korunmaamn 
taraftardırlar. 

Eğer kollektif güvenliği korumak 
vazifesi bu gruplara geçecek oluna 
o zaman bunlar realiteyi teıkil ede
cekler, Milletler Cemiyeti ancak bir 
çerçeve halinde kalacaktJT. 

Su grup sisteminde eski çeıit it. 
tifak istemine geçmek feci oldufu 
kadar kolay olabilir. 

Bunların hepsinin wtünde Millet
ler Cemiyeti paktmm böyle 1er yer 
yapılacak anla§malarla aajlammya 
kalkıtılması gerçekten tehlikelidir. 

Çünkü Milletler Cemiyeti, kendi 
tarihinde ilk defa olarak, gayet çetin 
bir mesele üzerinde kati bir mücade
leye gİri§mİf bulunmaktadır Ye aul
hu hiç bir menfaat karşılıiı olmaksı
zın korumak maksadiyle saldırıanb. 
iı sindirmek azmindedir. Bunda mu
vaffak olursa o zaman Milletler Ce
miyetinin otoritesi sağlam bir halde 
yerlqecektir. Bu takdirde bütün aal-

mu§tur. Para "Yermek iıtiyenler ha.)ır ce
miyetlerine aid kutula.ra para bu .. -
biliyorlar. Ölüleri mezarlığa götürmek 
ve gömmek masrafı orta halliler i.,.ın 

(540) kunııtur. Fukarahırdan para alın
mamaktadır. Arzu edenler 30:40 lira 

la a.il ğı :y ptua 'li~or. 

Belediye imar aahasında çalıtbğı ni&• 
bette ihtikara kartı da çok tiddetli ted
birlu alnuıtır. Bu aayede herşey mute. 

dil f"ıatla ahnabilmektedir. 

Vali ve belediye reisinin devam ede

ceiine ıüpbe olmayan bu çalı!malan ne
ticesinde Alyon pek luaa bir umanda en 
süz.el fdıirlerden biri olacaktır. 

drrgaalıldar karpamda Milletlv Ce
ıniy ti -.ıdıu& bir engel olacaktır. 

Fakat Milletler Cemiyeti i.ci:z ka· 
lacak oluna ıüveııliği bütün bu grup
lar ve paktların koruyabileceği şüp-

helidir. 
En yavu.z tehlike, bu grup pakt

larının konutulmaama gayret edilme
ai, dikkati doğu A frikasından çeke

cektir. 
Şu halde ıarar etmeliyiz.: İngilte

re alakalı bulundukça güvenlik ~ · t· 
temi, Milletler Cemiyeti sistemidir ve 
bu yola da ancak Cenevredcn gidile

bilir. 

TOPY KÜN HARB 
z.amanda, ordu ve donanmanın manevi ve 
ahlaki kuvuet iatekleri de, o derece 
z.orlu bir ıckil almıgh. 

Yurdda, bugüne kadar hiç görülmemiı bir 
ıekilde, harb İfİn çaltfılıyor. harb için .)IG· 

JGnıyordu. Bu )10§4Yıf ve çalıf111anın güdü
münü uc bütün aağlamb.ğı ile korunmasını 
ise, hükümet ue mcsiıl ba§bakan üurinc 
alml§lı ••. Alman uluşunun birlefik lmvı.•eti
ni muharebe meydanlarında ~/ere ulttı
tırmak için, bu kuvvetin Kayser'in emrine 
verilmesinden, daha büyük bir İf, hiç bir ka
binenin karıraına pkaJ ıbnamıfh. Böylelikle, 
hühümdin, falııma İ.fleri, harb Ü;ı;erinde 
mutlak bir teair ifade eden, bir nıahiyci 

aldı •.. Bu da, harb güdümü kuı.ıvetinin ana 
yurdda olmasından, kuvvetin, ifadesini düı
man cephesinde bulmasından baıka bir ıey 

başka isteklerle dikilecektir. Askeri kuvvet
ler, ulusa ve hususiyle ulusun manevi toplu
luğu.,a, 1914118 dünya harbında olduğundan, 
çok daha yakından bağlı bulunacaklardır. 
O zamanlar, düşman devletleri. pek isabetli 
bir hareket olarak, alman ulusunun manevi 
topluluğunu dağıtmak gayesini güdmüşler
di: gelecek harbta, düşman harb güdümü, u
mumiyet itibariyle, karşısındaki düsmamn 
askeri kuvvetleriyle birlikte, manevi toplu
luğunu da imha etmek gayesini güdecektir. 
Dünya harbı hemen bitt1kten sonra, ~unla
n yazdım: 

Yaz.an: General Ludendorf 
Tiırkçeyc çeviren: Hikmet TUNA 

-·-
Bu CJJz.iyet karıı&ında, ordu r.ıe clonanma

nm, ana yurddan, yeniden yeniye manevi 
kuvvet, İnsan ve harb mabemesi alması, a
na yurcl sayemnde, durnıadan gençlepne&İ 
fô.um geliyardu. 

Ana yurdda 
da, manevi va
z..İyeti ve harb 
azmini kuvvet
lendirmek ge
rekti; bu iki
si:ıe .:arar ge
l•nce halimiz 
haraptı/ harb 
u:z;.adıkça o nia· 
bette Je bu 
lehlikeler bü. 
yumu11 aşıla· 

t:ak giİflüklcr 

• -
0 '71•f ue aynı Fon Klavz;evits 

Harb gudı.imünüa, ana yurdun insan '1e 

malze111e kuvvetlerini (bugün de buna ma· 
nevi kuvvetleri katmakta israr ediyorum) 
son haddine kadar meydana çıkarıp güven 
altına alması İcab edi;yordu. 

Bunlar, ana yurd irin çok bü)•Ük ödev· 
lerdi; ana yurd, yalnız. azametli müdafaa 
kuvvetimiz.in dayandığı ve hiç hir çatlugı 
olmaması laz.ım gelen bir temel değildi; U, 
ordu ve donanmanın •İnirlerini reliklefdi
rebilme&i, kuvvetlerini durmadan yenileftır
mek kabiliyetinde olması ifin, duru ve ter
temiz., fakat ayni z.amcında da, kudretli o

larak muhafaza edilmesi İcab eden bir kut•· 
vet kaynağı idi. 

Ulusun, kendine, tek baıına ordu ve do
nanmayı devamlı bir surette kuvvetlendir
mek kabiliyetini veren, içerden sağlamolu· 
ıa ihtiyacı vardı. 

Ulus ue müdafaa huvvctlcri, artıl. ayrıl
mcu bir tekilde, İçten biribirlerine aarılnıı§· 
larJı. Düımanın kCITf1&rna dikilmiı olan as· 
heri kuvvetlerin harb kabiliyetleri, ana yurd· 
daki ulusun harb kabiliyetine bağlı ;di. 

decildi.,, • 

Daha dünya harbında, politika, hükumet 
ve millet, o zamanki harbın ciddiliği karşı
sında, işte böyle muazzam ödevleri başarmal 
mecburiyetinde kalmıştır. Ulus, o zamanki 
gibi, yalnız açlık ablokası ve düşman propa
gandasiyle değil, harb hareketleri ile de. te
sir cevresi içine alınınca, bu ödevlerin başa
nlması, çok daha çetin olacaktır. Gelecek 
harb, maddi. manevi ve fizik kuvvetlerini 
emre hazır bulundurması icin, ulusun kar
~ısma, diinya harbmcla olduğundan r:ok daha 

''Her gün kendi bünyesinde sez.eliği bu 
heybetli harb aracını (ana·yurd İfinde Ct:P· 

helerle mücadele) Almanya kullanmama
lı mıydı? Düşmanın maalesef bir.de büyiik 
bir muvaffakiyetle tatbik ettiği cibi, düıman 
milletlerin manevi vaz.iyetleri snr ılmamulı 
mıydı? Bu mücadele, :ına yurddan çıharc:h, 
bitaraf yabancı memleketler üz.erinden 
geçtikten sonra, cephe cephe dola§tırılır• 

dı . l'alnız bir şey var ki, o da, Almanyamn 
elimle, propa(fandanrn çok kudretli bir V"r• 
Jımcı ı;iliihı ck:.ikti: Düşman mcmFr/tet!Lr n 
hallllna karşr açlık ablokası yarxımıyord•ı. 

(So•rn v111) 
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Bazı şahit] J.rj u diııleıımesi iç· ıı ye: ·ına lırakıldı 
ngilteretalnmı hol ey şanı ıi. 
Garmiş, 15 (A.A.) - lngiltere 

hokey takımı, Çekoslovakya t kı
mmı aıf ıra karşı 5 sayı ile yene· 
rek Avrupa şampiyonluğunu ka
zanmıştır. 

J 
kika 11 aniye 

oldu 

(Baıı 1. inci sayfada) 
nııin aiz.de yarattığı intiba, ihti&as ve 

mü~ahedeleriniz nelerdir? 

Surgu hôkiminin mii§lllıeıleleri: 

"- Jlk defa Yahyayı iaticvab et· 
"ıt1m. Hadiae trafmda itiraflarda 
ulunuyordu. Muhtelif tarih1erde o

lan bu itirafları araııında müb niyet

ler a.J"dı. 
O aırada cmniy l müdürlu · ü bir 

l 1kere11ind hududu eçen b zı kim. 
aelerin m vcu.diyetine itnret ederek 
bunlar l.akkmda Y hyanm bildikle· 
rinın öirenilmwni iııtiyordu. Y hy · 
ya hududu ge~eıı bu dört, bet kİ§İ 
hakkında neler biltliğini aordum. 

Durdu ve bqmı aalJadı: 
- Bunların hep.i yalandır. dedi. 

Doğrusu nedir 1 diye .at'dwn, .. Bilmi
:rorum., diye cevah vudi. 

Y bya biriııci ifaduind n rucu t· 

itti. 

lıwyfr ı:ıe Ari/in nun.ıacelwle.ri: 

Uzeyir ile Arif. itirafJarında.a ao.n· 
.... muvacehe edilmeleri lllım eeldi. 

Dik.kat ettim. Aril, karfftj.nin :rüzü· 
b kamıyordu. Çok ,.,..,. el • • Ge· 

b kmadı. 
OD nolik bir Mr~u hakimiyim. 

Menemen ve uputa hicliaeleri eibi 
mühim davalarda iıtintak i§in.i 1 p· 
tun. Bu dava hiç biriyle kıyaa edile· 

z.di. Muele meuılc:keti kurtaranın 
b yatına temu ediyordu. V tana t V• 

ıcib edilmi§ bir auikaat üzer.inde bütün 
b aaa6İyetinı ve mesleki tecrübeleri
mi toplııyarak bu i§in tabkikatııu tam 
bir hakim aıfatiyle yapmak mecburi
yetinde idim. Bunun akai beni 17 mil-

on türk ve tarih nazarında mahkUın 
edecekti. 

Bu itibarla binde bir olsun hataya 
du memek için hadisenin mahkeme 

uzurunda aydml maunı lüzumlu 
buldum. 

Reis aordu: 

"- Yahya ifadesinden neye rucu 
c:tmi§ti?., 

} tılıyu ijudesimlcrı rucu ediym : 

•·- l§ttence alunaa bu fC ılde ifo· 
de vermeye mecbur kaldığını söyledi. 
Uzeyir de hazırlık tahkikatı an·aaında 
karoeşi Arif ve Yahyaıuo 'feı·yadları
nı duydugunu ve bunların yanına 

tirılerck "lıte kardeıin ~yluyor, 

M!n de ııöyle,, diye manevi !az.yik al· 
tında bırakıldığını ve kendi1ınirı haıı
ta oJduğudnan dövülmediğ.ni aöyledi. 
Bir defa Arifin hiasolunuı· derecede 
uta olduj'umı görerek ifadeainiıı İ· 

)'il meaine btrakılmasma aöyledim. 
Ziyanı yok, dedi ..-e ralmz au iat.ecli. 

.5cml'.adan cctiril Alim, aorga aı
namda nıttuia ndili araura eol 
k ğına ötüri1or ve oradan uzan 
•ulu bir kanı siliyordu. YaJruz bunun 
bildUeclcn once bir teaddi eşeri mi, 
Jolu.a hutaJıktan ileri gelen bir hal 
mi olduğunu bilmiyorum. 

1iidd,•iumumi11in bir suali 

Müddeıumumi Baha Arıkan - Bu 
auçlular, bilhassa Yahya ile A · ken. 
di huzunında ifade ·erirken, ve Yah
y ifadesinden rucua kadar müatan· 
tik huzurunda ifade verdiğini anla. 
1111§ mıdır? 

Sorgu hakimi cevab verdi: 
"- Resml elbiııemi giymİ§tİm. Da

ir nin umumi vaziyetine göre auçlu
lann burnsınm adliye dairesi olduğu-

nlayamamalan için hiç bir sebeb 
Yoktu. Mabaza herhangi bir ilo 
ile suçlulara müstantik olduğumu 
l!Oylem dim, onlar da eormadılar. 

Baha Arıkan tekrar aordu: 
" ilk tahkikat kararını tebliğ e

dern:en müstantik olduğunu anlatmıı 
mıdır? 

"- ilk tahkikat açılma kararını 
er itte olduğu gibi suçlulara bildir

dim. Ve bu husustaki kanuni m rn. 
..imi )erine getirdim. Müstantik oldu· 
'"'umu lisnnen anlatmaya hiç bir ka
nuni mecburiyetim yoktu. 

Mii.cla/<ıa vekili ne sordu? 

Müdafaa vekili B. Zühtü - Sorgu 
&kiminden ıu iki meselenin sorulma· 

liını dilerim. Birincisi suçlulardan Yah-

y ve Arif idarelerini verırken yanla· 
rında zabıta memuru var mıydı? J. 
kinci olarak da suçluların her def 
ifadelerinde bir evelki oylediklerı 

araııında ehemiyetli mübayenetler 
mevcud olduğu cihetle k arname
ainde bu hıuuııun "suçlu 1tayrİ vaki 
bir hadiııe etratında mütemadiyen aoz 
aöylemek için beıeri nisyana du§· 
mektedir,, diyor. Bu hu11usta k na t· 
leri nedir? 

B. Hikmet - istintak tahkik h 

mahrem cer yan etmliitİr. Yalnız ka 
tibim bulunmU§tur. Bundan dolay' 
böyle bir &ual terettüb edem 2. 

. ifadelerdeki mübayenet: 

lkincı auale gelince: bunu bir mi· 
salJe iz.ah edeyim: Suçlu Yahya bir 
def ailablarm Çerk Etem tarafın· 
dan verildiğini, aonra Receb Kaptao 
tarafmdan konıolun özünden çık • 
nbrak te zi edildiğini oöylemiıtir. 
DClillerin ahiyetinin tayini~de b 
lan tevaika ça.hprak takdirini 
kemeye bıraktım. 

Meaeli. sene Y ab7a aı"li.hm bir 41 
fa t banca. bir defa üatünd dolan 
ir ailib olduğunu sôyl k tİJ-

le mübayaıete düpnütür. Kilia 
Karamezar köyüne kadar trend bu 
ailihlan naarl saklayabildi i JQI da 
muhtelif •uallere aldığım c.ev blar be
ni tatmin etmeıni tir. Bunlara Yahya 
bires- kelime ile "Bilmiyonun. Sak.la
dan. Cörmemi§ler •• ,, gibi cevablar v 
riyordu. Bu gibi hwıulan kararna-

emde izah t blil edere ta di-
rici m hkemey bıraktım. 

Reis, 

B. Hikmetin ııoyledikl rin auçlula
nn bir ıey ilive edip etımyeceklerini 
aorduktan ve: - Ha)'D", c v bmı al. 
clıktao aonra aulh ha imi B. Fetlii
nin getirilmesini emretti. 

~ıdh hakiminin reviri/ kararı: 
V 8. F ehiy , maznunlan tanıyıp 

tanımndığını sordu. B. Fethi - hadis 
dolayiıiyle tanınm. Ali ,. 'bt da. 
ıının sorguıunu ben yaptım, dedi v 

yemin ettikten aonra fU ifadeyi verdi: 

- Bir gün müdd ·umumi Baha A.l"ı· 
kan beni çağırdı. Atatürk' •uikascf yıı.p 
mak üzere cemiyet kuran bazı kiımel rin 
sorgulannı yapmamı söyledi. Emni> 
üdürlüğü birinci tubesine ittiın. 1 Ilı 

da.fa Y ahy yı eor uya {Cktim. Emruyet 
müdürü Sadri birinci ıube ·· düru 
a. odada idiler. Y abya çok müt.eredd 
bir halde idi ve c.beni ıent: acwguyanu 
çekecekaim?> diyen bir ~az.iyeli vardı. 
Aleluaul hüviyetini sordum. Bana evrak 

anmnda bulunan zabıtnamed~ yıwlı i 
tiraf atta bul du. Bu itadelerin tıanıamın. 
zabte gqirmek mümkün olmadığından 

canlı noktalannı teSbit ettim. 

Sonra Arifi ~np onu da aorguya 
çektim. Omıa ifademü 7.lllHt varakaaın. 
daki &'IDi zabtettim 0~ olarak Azm 
dinledim. Azi2:, tabii olarak, baata idi. Po
lia doktoru kendisini muayene etti ve ~ 
liı.ç verdi. Hamama gitmek ihtiyacmd n. 
bahsediyordu. Fakat doktor müsaade 
ebnedi. 

l§lwnce yupılnuım' ıır: 

Gerek Arif v Yahya, crckae \ziz., 
bana, ııorgu aıraıınd ~kencc ve kaddi 
gördüklerinJen biç bah&etmediler. Böyle 
bir şikayetleri olsaydı, bir bakim 11f. • 

ile icab eden muameleye derhal teveseul 
ederdim. Hatt& Aziz, hiç aonnadıt'lm 

halde: -··polis bana çok iyi bakıyar, 
bir fiske bile vunnndılar. Allah kendile. 
rinden razı olıun .• " diye memnuniyetin
den bahsetti. 

Müteakib günlerde şimdi bu maznun 
ların araıında görmediğim kimııcleri 50r· 
guya çektim. Yahya, Arif ve Azizin aor. 

guları sırasında emniyet muduru Sad
ri ile birinci şube müdürü bulundu diye 
habrlayorum. Emniyet müdürünün bu 

nup bulunmadığını keıdiremiyorum .. 

- Birinci ıube müdürünun iımi ne. 
cfir? 

- Şimdi hatır yamıyorum... Suçun 

mahiyetini tetkik ettim. Ha21rhlr tahki

kab devam ediyordu. Delillerin henüz 

toplanmadığım takdir ederek hak) r ı 

tevkif karan ''erdim. Buradaki FDdular-

la timdi bulunmıyanlar bana hiç bir a 
kit dayak ve i kenceJcn bahsetmemi!· 
lerdir. 

~orgu lor nwcıl yapıldı? 

- :>orgularınız.ı nerede ve ne 
man yaptınız? 

- Emniyet müdürlüi;ü birinci şub 
ainde yaptım. ilk sorguı.ann öğleden 
Tel ..>1dugunu ha ırbyonım. Bir ÇO 

tıakemclerin olduğu cihetle sorguyu )ap

tıktan aonra vazıtcye dönü) .>rdum. Be) 
senedcnber:i Ankarada !ulh hakimi. 
yapıyorum. Vak,tlı vakıtsız ve hatta ta· 
til günlerinde haber veriid.kçe poliı 1 

rakolum giderek her hangi bir ıuçluj~ 
aorgu~ a rekip, tevkif kararı veri1cc: ~ 
orada teTiôf müzekkeresini doldurarak 
aynldığun vakidir. Bunların .orgu nu 
yttpmak için d emniyet müdürlüğüne 

gitmek .. .: kanuni ir mahzur örmcdim. 
Bu auçlularm orada ne valntte:nberi bu
lunduk!anm da aormadım. Tttkif mÜ· 
~ dolcfurvp imzadan aonra 
aynld.m. Ceza evine gönderilip g"' 

rilmedilderini d ibibniyord 
Reis auçlular sordu: 

Hakimi ıanuıuyorlar: 

- Bir diyeceğini& Tar mı '1 
Yahya - Ben b un hak' oldu

ğunu bil 
Gene beni ııtıTacalLlar diy kork· 
tum. Evelki ifademi tekrar ettim. Eğer 
hakinı olduğunu bilseydim, deni' · 
anlatırdım. 

OzeJir - Sorguya çekildiğim z.a· 
man huta idim. KendiWıin bakim ol
duğunu bilemedim. Umur &örmiİ! bir 
adamım. Hakim elbi.e&i üatünd ol· 

ydı •• Vazifesini takdir ederek d • 
let kapıaıdır diye der 1 ı~PDJın 

lenlcri anlatırdım. 

Arit - Kendisinin hak.im oldu
ğunu bilem diın. Komiser Oaman da 
hep, "eski ifadeni verecek&in,, di:yor· 
du. Onun için buna da eaki ifad lerim 
gibi ifade verdim. 

Şcmaettin - Bir gun - ve brl • 
dığıma gorc 7 tepinicvel - emniyet 
mudürü Sadrinin beni iatcdiğini aöy. 
lediler. Cittım. Y anmd timdi hİlk.mı 
olduğunu anladığım Fethi vardı. Em
niyet müdürü birinci şube müdüriioün 
maaa51Dda, Fethi de yanında aandal
yad oturuyordu. 

B. Sadri bana., doğru .öylememi, 
sonr itin fenaya varacağını aöyleme
ai üzerine turkaÜğüın ve terefim üz • 
nne yemin ettim. B. Sadri •• eref bir 
telakki meselesidir. Bu vaziyette ye
mine eau teıkil etmez.,, demeai üze

nne namua ve vicdanım Üzer:me ye
mm ettim. Onu da kanaatb bf ör
mediler. "Vallahi, bill hi., diye ye· 
min ettim. O zaman B. F etlü d &Öz 

karıJb: .. Bu arabca kelimelerden ne 
çıkar?,, dedi. Şerefim üzerine .öz er· 
dim. Telakki mcseleaidir, denildi, mev
z.uat üzerine yemin ttirn, inanılmadı. 
E&ki usul üzere Y min ettim, bu da 
"yalancmm ailiihıdır.,, d nildi. Bu
nun üzerine aükütU ikran utazam
mmdır. Bir Y &Öylemiyeceğim diye 
çıktım.,, 

ık ,·emin ıtiniye.t.e delildir: 
B. F ethı cevab verdi: 

·•- Her auçluya IOrguya çekerken 
Atatürke auika&t yapm kUuı 8Uçh15u
nuz, ne dersiniz 7., diye aual &or· 
dum fakat hakim olduğumu açıkça 
aöylemedim. Şemsettin YCJDin meae· 
leııini yanlı! ifade etıniıtir. Ben, her· 
hangi bir auçlunun çıok yemin etmesi· 
nin, bakimin onun ıuiniyetine ntfe
d bileceğini söyledim. 

B. Fethiye sorulac k bir oey k l
mamıth· Baha Arık n aöz aldı. 

Baha 'rıli.cuıın ıu/(•bi: 

Bn. Sonyanın başansı 
Garmiş, 15 (A.A.) - Buz üze

rinde kadınlara mahsus artistik 
patinaj müsabakaları bugün yapı1-
mı br. 

Neticeler şunlardır: 
1- Norveçli Sonya Henie 427,5 

puvan 
2 - lngiliz Cec.ilia Collelge 

418 puvan 
3 - ı veçli Vivian Hulten 394, 7 

puvan 
4 - Belç.ikaL Si lotte San ds

lek 393,3 puvan 

5 - Amerikalı M rib 1 Vinı.on 
388,7 puvan 

6 - Avusturyalı Hedie Stenuf 
287,6 puvan 

Üç defa birinci 
Garmiı, 15 (A.A.) - JO bin 

metrelik yanıta eç.li 
yon Ballangnıd, 17 d 24 sa
niye 3/5 ile birinciliği a\mışbr. Bu, 
Ballangnıd'un - çiincü birinciliği
dir. ikinciliği Feıllandiya1ı Va
aenius -çüncülüğü AYUStury&lı 
Stieri ahnqtır. 

Askeri keşif müsabakasını 
İtalyanlar kaz.andı 
Garmi , ıs (AA.) - uhtelif 

millet1erin eri if üfreze
leri arasın o impi t harici bir 
müsabaka apılmıfbr. Yüz ı 
Silvesteri kumand mdaki italyan 
ka§if kolu bu yan§ı 2 saat 28 da
kika 35 saniyed biti birinci 
gelmi ikinciliği 14 saniye f r 
Finlandiya if olu mı§tn'. 1-
talyan takımı, orad bulunan ital
yanlar fm! omuzlar ta§ı
narak sahayı terk etmiftir. Üçün
cülüğü Avusbırya keşif kolu, dör
düncülüğü lsveç, beşinciliği Fran
ea ve altıncılığı Almanya ke§İf 

ollan almı br. 

Ski yarışlarının neticeleri 
Gamıi , 15 (A.A.) - 50 kilo

metrelik ki yanıı buıün yapı1-
mı br. 

Neticeler ıunlardır: 
l -1 veçJi Vilknud 3 aaat 30 da-

di olarak dınlenm · · rica diyor ıvc 
bunlan iımme ıabidi ikam 
Yalnız D biliye vekili 

Avrupada olduğundan nullM•Ju:me:nıın 

yorum. 

Müdafaa vekili B. z
keme, hakimleri ihti&aa 
dinlemeye lüzum gönn- tür. 
vatın celpleri İcab tmiy 
mü hkillerim uzun :uınıaod 
kuftur. Gelecek zev 
rmı ııöylemiJlerdir. 

• tib la 

Baha Arıkan - Dinl el . i 

taieb ttiğim d biliye miUtqarı Veh
bi Demirel, Ankara valiai Taodogan 
ve emniyet umum müdürü ş- rünün 
intiba, ihtiııas ve miı§alı del "n "d 
evrakta tek bir satır yoktur. Vazif; . 
mizin maznunların yalnız aleyhine 
değil, lehine olan delilleri top1tu:nak 
olduğunu bir kere dal. hatırlatır ve 
bu delillerin de böyle İdim larln mey· 
dana çıkabileceğini ilave erim.,. 

} eni ··alıidler dinlenecek: 

"- Yük&ck heyetinizin evrakı tet. 
kik ttikten sonra verdiği karar, sulh 
hakimi ile müstantiğin ibtisaalarının 
dinlenmesi merkezinde olmuttur. Bu 

verilmi§ karara istin den, dah evel
ki celselerde erzettiğim gibi yanla
rında yapılmı§ olnn itirafların üzer. 
!erindeki intiba ve mÜ§ahedelerİm 
tesbit için dahiliye vekili, dahiliye 1 
müsteşarı, vali ve emniyet umum mÜ· 
dürünün de huzurunuzda amme tahi 

Bundan ronra h yeti ha.kime mü 
z.akereye çekildi. Ve 20 dakika süren 

bir göriipneden wnra şu karan teb 
liğ etti: 

icabı düşünüldü: 

"Makamı iddia tarafından taleb e 
r.erdolunan iddia ve sebeblere bınaen 
Dahiliye müsteşarı Vehbi, Vnli Tan· 
doğan ve Emniyet umum mudürü 
Şukrünün hukuku iımme tnhidi ola 
rak celb ve sitimaları için cefs.cnin 
pazartesi giınü &AB ona talikıne fiÔz 
birliğiyle karar verildi." 

2 - lsveçli WikstTöm 3ı33ı20 
3 - ,, Englund 3/34/10 
4 - ,, Berg&töm 3/3Si50 
S - Finlandiyalı Karppinen 3h 

39 33 
6 - Norveçli Tuft 3/41/18 

Amerikalıların 

. muvaf fakiyeti. 
Garmiş, 15 (A.A.) - iki kişi· 

Jik bob 1e yan,larmda, umumi 
netice fUdur: 

l - Amerika 
saniye 29 100 

15 dakika 29 

2- 1 veç 
niye 64 100 

25 dakika 30 sn-

3 - Amerika 
aaniye 96 100 

25 dakika 32 

4 - !ngi\tere 15 dakika 40 
saniye 25 100 

S-Almany& 
saniye 1/100 

6-Almanya 
niye 71/100 

15 dakika 42 

25 dakika 44 

B. HİTLER DİYOR Kİ: 

«Almanya pph·ol v 

kau uk me. ~le .. ini 
hail :ıtnıi~ tir» 

Berlin, 15 (A.A.) - Be§İnci mil. 
letlerarası otomobil sergisi bugün Ber· 
1inde açılmıştır. 

Almanya devleti başkanı B. Hitlcr, 

bu mün ıebetl verdiği bir aöyJevde, 

.zamanımızda, m.ill tlerin ekonomik 

h yahnda en büyük rolü, kOınür v 

petrolün oynamakta olduğunu teba. 

rüz ettirmif · etlerin umumiyet· 

l iptidl\İ madd ler aynaldanna ma• 

lik olmaları lüzumun eyi~ 

mi~tir. Bundan sonra B. Mitler, Mnrk .. 

aizm aleyhind bulunarak maddı ve 

man vi her türlü t 

duğunu ileri sürmüıtiir. 

inin tahııı YC 

elmcktc ol· 

B. Hitler Almanyanm, p trol m • 

ael • · d balletıniı bwundugunu 

aöyl • tir. Abnan otomobilleri auni 

li.atilde iıJ ekt dir. Orduda bir 

· ppdmakta olan tecrü 

unda. al-

B. Blum iyileşmedi 
Polis hadise hakkında 

bir film hazırladı 
Paris, 15 (A.A.) - O·ı den sonra 

B. Leon Blum'un evinden haber • · .. 
ğina göre, yaralının sıhatı eskı vıız.iycti

ni muhafaza etmektedir. Bununla bcr 

Blum bu geceyi dünden daha iyi geçir

miştir. Kendiai, yaralarının k.ıpanma.<ta 
olması sebebiy1e çok acı çdmı ktc •. 

Bayan Monnet•yc gelince, kcndisının 
vaziyeti kötüle mittir. Bununla beı r 

hiç 'r tehlike maresi yoktur. 

r 

Paria, 15 (A.A.) - t'oııh, ·•dlıye

ye Blum'a tecnvu:ı. e<ieillcr,n yan.n

da kimlerin bulunduğunu gosteren ir 
i .ım vermİ§tir. 

Paria, 15 (A.A ) - Sorgu biıkııni 
• 

Aksiyon Fransez gazetesı sahib,erin-

den Şarl Mora'nın gazetede cinayeti 

teşvik edici mahiyette yazılar Y z.. 

makta ~uçJu bulunduğunu resmen t~b
liğ etmiştir. 

--
Bir frcm"ı: ''" ''lrt•~i ımrcul lı. 

Bar • Lecft k 15 (A.A.) - Bir as· 
rİ tayy re YtTC dü~erek parçalan lf• 

tlr. lçind bulunan iki tayyareci ö1:rti~
tür. 



SAYFA 6 U L U S 16 ŞUBAT 1936 'AZAE 

Irk Hava Ku mu 12 Yaşına Oirdi 
MEMI~EKET SON YILDA ORDUYA 27 TAYYARE AR.MAGAN ETTi 

-Atatürk diyor ki ;l ( Eaşı 1. inci •aylada) 
h ediye eden ~chir. kaaaba ve tahıslaı 

nlardır: 

1 
kası 

Mudanya (Aduu bildırmek iste 
miyen bir zatin verdiği 40.000 

1 Alaçam 
1 Adana (4) ncü 
1 Ri.ı:e 

Ar..ıuıu:.<u sıyasanın gıdışı ulusaı 

kururu araçlarını artırmaya da lüzu11. 
gosıermeAcedır. Bunun mali çarelerım J ~ 
dıkkach ve ı ab clı bır suretle araşur-

3 Ba} ı\durrahman Naci Demirai 
Adana Milli Meuucat Fabri· ı 

Yl.JRDDAŞ, 

lira üzerine. ı Mecidözü 
Boğazlıyan 1 Zile 

mamzı dı er m. 

ı "YY re uJolarımızı vucuda gcıu 

meK ıçrn buyuk mılleıımızin yüce ilgı· 
sını heyecanla anmak borcumuzdur. 
A ıkışlar ). 

~011 ar ıulusal hadıseler, türk mılle 
tı ıçin kudretlı bır hava ordusunun, ) 
hayaııg onemde tutulmasına bir dalıa 1 
bak verdirdı. Çok emekle kurduğumuz 
cammızla korumaya andiçtiğimiz kut· 
sal yurdun, havadan saldırış/ara karşı 
guvenlık altında bulunması demek, bi· 
ze saldıracakların, kendi yurdlarında 

bizım de aynı zararları yapabileceğimı
ze giıvenımız demektir. (Sürekli ve de

vamlı alkışlar). Bu giiveni, her gün, 

artıracak araç bulmakta, büyük Türk \ 
ulusunun, ne göksel bir duyguyu kal· 
bınde taşıdıgını, her ferdinin vatan içın. 
tutuşan gaz/erinde okumaktayız. (Al· ' 
kt:;lar). 

HavacıJıgımız, bütün ordu ve doaaa
mamız gibi, vatanı korumaya an.de kah· 
ramaalardır. (Alkıılar). Büyüle millet, 
bu soyak evlitlarile k.endiai mut1'. • 
yabilir. 

Atatilrk'ün Kamutayın befinci dev
resi açıı sl)ylevinden. 

Hava kurumunun on yıllık değerli 

reiai B. Fuad Bulca 

Hava tehlikesi 
... _ ıtıemleketın iU veya bu koşesın 

de yaptıgımız fabrikalar, mektebleı 

muesseseler ve yetiştırmege çalıJtığı

mız çocuklarımız, havadan vuku bula· 
cak taarruzlara karşı ıçılctır." 

" .•. Türkıye bavadaa bir taarruza 
maruz kalabilir ve bu taarruz memleke 
tı harall edebilir.' 

" ... Millı müdafaa meselesi, diğeı 

her memlekette olduğundaa daha faz. 
la bir mahiyette, bizim içın mevcurtuı: 

" ... Hiç olmazsa 500 tayyaremız ol 
malıdır kı, Türkiyenzn varlığını müda 
faa etmek ıçin az çok yeter bir kuvve
timiz olduğunu sanabilesinız.'' 

" ..• Heı yurdda~ın muntazam olarak . 
tayyare veznesine bir borç ödemesı li
zımdır." 

lomet ln•nü'niln Hava Ku•umunun 1 
altmcı kuıultavındaki söylevinden. 

1-ler yere verdiğin paraya acıyabilirsin fakat 
T-ürk Hava Kurumupa sakın ve asla 6'cıma! 

Hava tnırumumuzun yeni bincuı - Cumuriyetin on ikinci yıfıncla - Türk lmfu üyeleri kol halinde 
eçerlcrken - Bir layyaremiz havalanırken - Atla çekilen Türk kufu - B. Ablurrahman Naci Demira 

ğın üçüncü uçağına cu:I konurken - Bayan Sabiha motörlü layyarecle - Türk kufu hangarlarının tayya. 
reclen alınmıı bir reami - Kurum reiai B. Fuat Bulca, Bayan Sabiha ve muallim Anohim - Paraşütle 
bir atlama - Türk kufU havada - Ôzverili halkımızın kuruma armağan ettiği kurbanlıklardan bir ıürü 
-Haua kurumunun yeğit orclumuza lteclive etfiii tayymelerim•%~e" 1'ir lilo. 

ITilrkkuşu ve gençlik 
Uçmanlarımrz. ber zamaa Ye berJuı. 

de, ulusun yüzünü ağırtacalc yüksek de 
gerdedirler. 

Lakın, arkadll§lar; bu bdarıuı ye

teı gormek doğru olamazdı. Hava ııı 

ne, onua bütün dünyada, aldıgı oMıı 

derecesine göre genişlik vermek lazım 

dı. 

Bunu göz önünde tutan Cumurıyeı 
Hükümetı; havacılıgı, bütün ulusu" 
işlevi yapmak kararında ıdi. 

Türk; yurdun dagl::ı1rnda1 ormanla 
rmda, ova/anada, denızlerinde, be1 
bucagında, nasıl bir bılgı ve kendınt 
güvenle yürüyor, dolaşıyorsa, yurduı. 

asugmaıııada da, aynı suretle dola ab" 
melidir. 

Bu i~, Türkü, ~ocukluğundan, va· 
tan k~arile, vaıaı: havası ıçinde yarı· 
~a alıııırmakla. b;qlar. 

işte, bugün, burada, bizı ıoplıyan 
aebeb, o Jcuısai ıp başlama jyinidir. 

Havacılık kıruıvına ciddiğ sarılma/• 

rındaa clolayı, Hükumete, Genelkurma) 
Başkanı sayın Mareşala ve Türkıye IJa 

va Kurumu Başkanı değerli arkadaşım 
Fuada, burada, özel mınnetlerınıı su11a 
r:ım. 

Bu ödevimizi baprmada, bızder de· 

ğerli yardımlarım esırgemiyen, do\ cu

muz Rus Sovyet Cumuriyetıae ~t: o 
nun, sayın Büyü Elçısı Bay Kaıa 

han's teşekkür etmekten kıvarıı. cıu 

yarım. 

Türk Çocugu. 
Her işte olduğu gibi, havacılıkta da. 

en yükset düuyde, gökte, senı beklı· 
yen yerinı, az zamanda, dolduracaksın. 

Buadaıı, ger,elc dostlarımız sevıae· 

cek, Türk ulusu mutlu olacaktır. 

l 
.ı 
1 
ı 
l 
1 
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ı 

1 
3 
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Atatürk'ün Türlckufu'nu açerken \ 
verdiği aöyleYden. 

S..u 
Dlkill 
Cörel• 
Çimi 
Faua 
Kavak 
Sa.maun 
Hopa 
Sürmene 
Trabzon 
Giresun. 

Türkiye, son aylarda hava tebli· 
kesjni daha genit, daha derin kavra· 

ınııı, çalqma yolunu çok iyi arayıp 

bulmUfbar. Bu gidit bize aevinç •e 
güven werecek kadar ıuurlu ve yÜ)c· 

sek bir inana dayanmaktadır. Bunua 

için yarınki havacıhğımızm bize l»ll'• 

çok müjdeler hazırlamakta olduğwaa 
umabilinz. Türk Hava Kurumua1111 

on yıllık Baıkam Fuat BuJca 'ya Ja• 
nnki çahşmal'ında laaarılaı dilen? 

,.Yurdda hava 
durunau 

Son yirmi dört aaat ıçinde Orta A. 

aadoluda Bolu, Kastamonu, Sıvaı ve 

Çorum ve Karadeniz kıyalarında .)t 

nop 1aiıth geçmiıtir. Y aiq beı ta· 

rafta kar teklinde olmUfhlr. Yagıım 

bırakbiı au mikdarı metre murabba 

ında Sinop ta 17, Boluda 3, KaatUDO· 
nu ve Snraata l kilogramda. 

Hawa aıcaklıtı bir gün önceye go. 

re Trakya ve Orta Anadolunun cenup 

ve cenub doğuau bölgelerine! 2 dere

ceden 1 O derece araaında yiilueillllf, 

Doğu Anadohuunda iae 2-5 derece 

arasında dÜflDÜftiİI'. En d\&fük dere

celer 91fırm altında Doğu Anadolu

ıunda Erzurumda 19, Karala 22 de

recedir. Bugün Ankarada en çok u

cakhk ııhrın üstünde 7 idi. S.bahtan

berı eamektr devam eden bata rüzci
rının vaaati sürati aanıyede 9, ea 
kuvvetli olarak da 12 metre bnıl• ~
miştir. 



Ankara tli ikinci Mıntaka Tapu 
Sicil l\luhafızlığından: 

Ankaranın Kalaba köyünün kağııı d~ragı yerinde. doğusu batıp 
Mustafa karısı Saniy~ batısı yol kuzeyı dere gun~rı Mehmet v~ 
Seviye ve büyuk yazı yerinde dogusu yol .. ~~ısı Suley~n kuzeyı 
Kara Mehmet giıneyi Mehmet onbaşı ve huyu~ yazı yerınde doğu· 
su Halime batısı imam oğlu Sü eyman kuzeyı marangoz Ahn_ıet 
güneyi kara Mehmet ve mağara önü yerinde. dog~su Yakup oglu 
Mehmet ve batısı Halil oğlu Mehmet k~zeyı Seyıt oğlu O~an 
guneyi Osman ve Emine ve çoraklık .Ye~ı~de d~gusu v~ kuzeyı Se~ 
yit batısı Halime güneyi tepe ve c:evızlıkır ycrınde dogusu Osma 
ve Halil kuzeyi topçu Mehmet güneyi Çomcz oğlu Ahm~t ve kal
kan yerinde dogusu Yakup o.,lu ~ehmet batu;ı ve . kuzeyı yol kıp
lası Seyit Ali ve kagnı durağı yerınde dogusu deh Mehmet batısı 
Ya up 0 lu Mehmet kuzeyi tepe giın~yı Hacı Me~met. ve ala~aço
rak yerınde do usu kahraman o.,lu Alı batı ı keçecı Ah kuzeyı Sc
yıt guneyi tepe ve uvizlikir yer~nde . do~u u yol batısı k~raman 
oğlu Alı kuzeyi topçu Mehmet gu yı çomez oglu Ahmet ıle çev
nlı 10 parça tarla ve bağın (Hacı) 1ehmet oglu .Alı ve Osman ve
re elen tarafından senetsiz o arak namlarına ıntıkal n tapuya tes-
cılı isteni mektedır. 

Tapu sı ... ilinde kaydı olm a b Y.erlerın şubatın 29 _una tcsa· 
düf eden cumartesi günü mahalhnde tahkikat yapıla~gmda~ _bu 
yerler hal.kında tasarruf iddi ında bulunanların bu müddet ıçın 
de memuriyetimize ve yahut m he ilinde bul~n~~ak memura elle· 
rindeki bel eler ile birli1•te müracaat etmelerı ılin olunur. 

K ıu uş 

1 H Q 1 
l \' 

(360) t--60') 

IS • 

Servetı tünuı 

vf'r1nt c::rkaı 

44 :.e edıı dunncıdan çıkmakta olan bu h ttalık rHımh K• 

et n n Ankaı <la 11 tı$ vcrı A K B A Kıtap vtdn Se 

l ne il ıırıı Savısı ıo ku uıı 

A.çıli olarak ı>azarlıkJa 
el{siltme ilanı 

İçel Nafıa Direl{törlüğünden: 
l - 1:.;ksutmeye konulan iş (Mersind ınşa cdıl cek Dk Okul 

binası) ın aatın keşıf bedeli (43786) lıra 37 kur oe 935 büd-
cesınde mevzu (2JboS) liralık iş yapılacaktır. 

ı - Bu ışe aıd şartname! r ve vralr ş nıaıu•r 
A: Ek utme sartnamesi 
P. Mukave1e • .oJesı 
C: Nafıa ışle , şeraıti umwnıy ıı 
l>. Kar gır ınşaata dair fenni rtname 
ı:: : H uıusı şartname 
:F: Keşif cedvelı. susilei fıat cetveli, metraj cet~li. 
lstıyen er bu şartn.amelerı ve evrak bcd o rak Nafıa 

Mu urlu.,unde gor bilirler. 
J - Aç k olarak pazarbkla ek ıltme 7-2·936 dan başuyarak 

17-Z-936 tarihine tesaduf eden puartcaı gunu uat 15 te Mersinde 
vııayet encumeninde yapılacaktır. 

4 - Eksıltme pıuarhk usuliyle yapılaca.kur. 
5 - Ek ltmeye girebilmek için istcklin n (1875) lira muvak

kat temınat vermeaı. bulıdad ~ Af*iıdMı vetlillalM'I ltab ohlp 
go termesi lizımdır. 

Bu işe gireceklerin 'I icaret odası vesıkasını hamıl bulunmaları 
ve u ınşaat tutarı derecesinde bir ~i munffakıyetle baJ.aı:dDklar~
nı ı t eden vesaiki Nafıa Mudürliıgune ıbraz ederek hır ehlı
yetı fennıye vesikası almaları lizımdır. 

6 - 1steklılerin ıhale günu vilayet cncumenıne ve fazla malu: 
Jnat almak ıstiyenlerin Nafıa Direktörlüfune müracaat etmelerı 
ıtan olunur (366) 1--603 

Devlet Oemiryolları ve li manian umum 
müdürlüğü satınalma komisyonu ilanları 

1LAN 
Ham manyezıt n..ıkliyatındc. tiyle, butun mesafe üzerinden 1 

ton ve kı1ometre başına: kuruf ücret ahnacaktır. 
1 - 133 kilomt relik meaafe· Yeni tarife 15.2.936 tarihinden 

lcrde ı 50 kuruş ve daha fazla me- itibaren tatbik edilecektir. Fazla 
safelerde, alınacak ücret ton başı- taCsilit için istasyonlara miiraca· 
na200 kuruştan az olmamak şar at edilebilir. (319) 1-540 

ti.AN 
İdaremiz yol ve mebani dairesinin guek merkezde fen heyetle· 

rine -.e gerekse hat uzerinde c:ubclerde istihdam edilmek üzere 9 adet 
dıplomalı inpat Mühendisine ihtiyaç vardrr. 

Bu muhendisl rin ihtisas ıubelerı şömendüfer, Dcmirköprü, 
Betonarme ve su ışleri olacaktır. Tahsilerini ikmaJ ettikleri tarihe, 
ellerındeki referanslara ve ihtısaslanna gore 180-250 lira ücret ve
rilecektir. Ecnebi lisanı bilenler tercıh olunur. 

Talihlerin nihayet 10 mart 936 tarihine kadar devlet demiryol
ları lıletme U~uın Müdürlügüne tahriren müracaat etmelet'i. n~· 
fus tezkereleri ile diploma ve referanılarm n musaddak auretlerı-
ni göndermeleri lazımdır. (350) 1-595 

Sablık Köşk 
Buyukada'da Nizam'da en gu. 

aeJ bir mevkıcle, Marman'ya, a
dalan •e İatanbuJ'a bl1' fevka 
ilde man arası olan ıayet muh 
kem yapıJmıı bir köp önünde bı, 
tath suyu havi çamlık ile beraber 
ve yahud ayn ayn, ehven fiatl ı 
aatrlıktır. 

(Beyoğlunda, Miı sokafmda 
maliye tahakkuk müdürJOğ{lnd~ 
buğday kontrol dairesinde B. tb. 
rahim Ziva'va müracaat) 1-1\0 1'1 

Fransızca ve 
İngilizce ders 

lngilııce. fransızca, türkçe 
dalrtilo ve fngilizce, franasca 
ıtenografi bilen bir Bayan öğ· 
leden aonra bir dairede çalışmak 
istiyor A. ynca fran11zca ..e in· 
rtlizce ders de verir. Her gün 
lğ1eye Udar Ankara Huıusf bi· 
aım met:tebin ingUb:ce 6ğretme-

ILA AR'IUKI 
Beher Beheı 

Sayıt. Santimi Savda Santlmı ---------
J 300 ' zoo 
4 150 5 lOl' 
5 80 7 40 
a so turqtur. 

1 - lhvır itlerine we yeni 
çıkan kitaplara aid Ulnludu 
,;, 15 tmaDlt Y9J>tln. 

ı - Zayi ilin bedelleri mail. 
tu vtl• otuı kuru•tur. 

3 - Tebrik. -.ekkik, nJen. 
me, ftfat ve bb allka ntıı .. 
nndan maktuan ~ Hn almn 

ABO E ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lln 90 Lira 
5 A.ylıfı g .. 15 • 
s A.ylıfı s • ' • 

P01ta Ucreti g8ndtrilmivf'n 
mektuhlar• ceftb werltmea. 

nıne muracaat. Tel: 2459 llll••••ı•••••••••I 
1-467 

ULUS 

Açık olarak pazarhkla 
eksiltme ilanı 

İçel Nafıa Direkt-Orlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan i§C (Mersin • Silifke yolunun 22 200-

35 400 kılometreleri arasındaki şosenin inşaatıdır. 
Şose ın~aatı keşif bedeli (38821) lira 97 kuruftur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evraklar ,unlardır. 
A: EksıJtme şartnamesi 
B: Mı.:kavele projesi 
C: Nafıa işleri şeraıti umumiyesi 
D: Tesviyeı turabiye, şose inşaatına dair fenni şartname 
E: Hususi ıartname 
F: Keşif cedveli, sılsilei fiat cetveli, metraJ cetvelı. 
İstiyenler bu tartnamelerı ve evrakı bedelsiz olarak Nafıa 

Dire ktorlugünde gorcbilirler. 
3 - Açık olarak pazar ıkla eksıltme 7·2-936 dan başlıy~rak 

17-2-936 tarihine tesadiıf eden pazartcsı gunii saat 15 tc Merundc 
vilayet encumenınde yapılacaktır. 

4 - Eksıltme açık pazarlık usulıyle yapılacaktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinın (2912) lıra muvak 

kat teminat vermesi, bundan başka aşagıdakı vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Bu işe gireceklerin l'ıcaret odası vesikasını haırul bulunmaları 
ve bu inşaat tutarı derecesinde bir İfİ muvaffakıyetle baıar?ıklar~
nı isbat eden vesaiki Nafıa Direktörlügüne ibraz ederek bır ehh
yeti fenniye vesikaıı almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin ihale günü vilayet enciımenine ve fazla malü· 
mat almak iııtiyenlerin Nafıa Direktörliigüne müracaat etmeleri 
ilin olunur. (368) 1-605 

İmar l\11üdürlüğünden: 
100 lira muhammen bedelli nümunesine göre 5000 adet çap ki

ğıdı pazarlık suretiyle tab'ettirilec:eğinden talipler şartname ve 
nümunesıni gormek üzere 17-2-936 pazart~si günü saat ıs de imar 
müdürlüğündeki komisyona müracaatluı. 64) 1-602 

Posta T.T Binalar ve Levazını 
Müdürlüğünden: 

Ankara ve İ•tanbul telsiz istasyonları ihtiyacı için alınacak 
4000 Jira muhammen bedelli akkümülatör ve pil malzemesinin 
13-2-936 tarihinde yapılan eksiltmesinde tabrrilr edftı neticeye gG
H 24-2-936 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 te tekrar ek
siltmesi yapılmak üzere on gün müddetle temdit edilmiştir. İstekli· 
lerin müracaattan ilan olunur. (361) 1-601 

Açık olardk pazarlıkla 
eksiltme ilam 

İçel Nafıa Direktörlüğünden: 
1 - Eıbiltmcye konulan ite (İçel VilAyeti İlbay evi inşaatı) İl· 

bay evi keşif bedeli (27362) lira 65 k\U'Uf ise de 935 yılı büdcesin
den (20000) liralık iş yapılacaktır. 

2 - Bu işe aid şartnaeler ve evrak şunlardır 
A: Eksiltme §Bl'tıwnesi 
B : Jlukavele projeaa 
C: Nafıa itlen praati umumt)'Ui 
D: Kirdr intuta dair fennr şartname 
E: Husuai prtname 
F: Ketif cednli, ailailei fiat cetveli, metraj cetveli. 
İstiyenler bu tartnameleri ve evrakı bedelıiz olarak Nafıa 

M üdurlil&ünde görebilirler. 
3 - Açık olarak puarblda eksiltme 7-2-936 tarihinden bafbyarak 

17-2-936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 te Meninde 
viliyet encümininde yapılaıcaktır. 

4 - Ebiltme açık puarhk uıuliylc yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye ıuehilmek için (lSOO) lira muvakkat teminat 

vermeai, bundan başka aşagıdaki vesikalan beis olup göıtermeai 
li.ıımdır. 

Bu işe firccekJerin Ticaret odası vesikaamı hamil bWDDmaları 
ve bu intaat tutarı derecesinde bir i•i muvaffakıyetle bqardıSJan. 
nı iıbat eden vesaiki Nafıa MüdilrlUğüne ibraz ederek bir e'hll
yeti fenniye veGkaaı almaları luımdır. 

~ - fstekJiJerin ihale günil vilayet encümenine ft fula maıa
mat almak iıtiyenlerin Nafıa Direktörlüğüne milncaat etmeleri 
ilin olunur. (367) 1--604 

inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Ketif bedeli 302 lira 45 kurut \llan it Ankara lnhiurlar -... 

müdüftülr mnaamm mnumt methal dahilindeki kapılar puarlık 
auretile yaptırılacaktır. Pazarlık 24.2.936 ya müsaclif paarteııi a&
niı saat (15) te Başmüdilrlillrte yapılacaktır. 

Projeyi görmek ve fC!'Bİti anlamak iıtiyenlerin m6racaat et· 
mest (358) 1-598 

İçel Nafıa Direktörlüğünden : 
ı - Mersin'de inşa edilecek SO yataklı hastane binuınm becte. 

lı keıfı ( 41378) lira 28 kuruş iK de 935 yılı büdcesinde menu (10) 
bin liralık knmmm inp9I açık paz:U-hkla eksiltmeye komılaua,m. 

2 - Açık olarak puarlıkla eksiltme 7-2-936 tarilainden bqiı,a
rak 17.2.936 tarihine tesadüf eden Pazartesi IÜDÜ uat 15 te Menin
de viliyet encümeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminat mikdan (750) 
lira olup bu aükdar teminat mektubu vep o niabette tüıvilitm 
makbuz mukabilinde iael mu~be veznesine yatmnaları ve ala
cakları makbuzu eksiltme komıayonuna getirmeleri lazımdır. 

4 - Bu ite gireceklerin ticaret odası veaika11m ve bu inpat 
derecesindeki bir yapıyı muvaffakıyetle 1-farciıklumı abat eden 
ve1aiki Nafıa müdürlüğüne ibru ederek bir ehliyeti femıi,e wlli
kuı almaları lbımdır. 

5 - lıtddilerin ihale günü viliyet encUmcninde ve fada malt
mat almak istiyenlerin Nafıa Direktörlliğlne müracaat etmeleri 
llh 01..._.. (369) ı-a 

Ankara Ticaret Odası 
caret Memurluğundan: 

icilli Ti-

Ankara Viliyetinde Çankaya semtinde Çankaya mafytJesinde 
sokağında 13 numaralı evde oturan ve T. C. tab'aundaa olup An
karada koyun pazarı çartısında 3 numaralı mahalli ikametgahı ti· 
cart ittlhu ederek 931 taribindenberi Manifatura ticaretiyle iftigal 
eden ve Ticaret Oduınm 1106 sicil numaruında mukayyet bulu
ma Oa,er XGttllrçi oilwııan unv~ tic:ar ti O. Kiltiikçl oğlu oı. 
nk tescil edildili gibi bu unvanın ımza şe U de Ticaret kanununun 
42 inci mad~ muciltince dairece tarih1 ıde tescil edildiji ilin 
olunur. 1- 593 

SAYFA 7 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin tımsalı 

olan ffi markasını arayınız 

'llCl'le ... h • ...., .. 

YARALI KUŞ 
Paula Weaaelv 

l 
• ' ' J 

Jandarma (;eoel 
Ankara Satın Alma 

Komi 

H 1 ! 

1 - Eldeki .aııflarım uygun (650) kil~ ıac ve (6 
lm sarı sabunlu kii9cle (250) kilo kesilm"ş zabmal k ka 
lo ıiyah vakete açık eksiltm uıulü ile 22-2-936 cum rt 
saat (14) da utna almacaktır. 

2 - Sarı ııabaa111 kaeelenm incesuam bı~ -~eeuna ( 
na (220) &a1-a kayqına (240) vaketaya (150) kurut r 
miş, tümünün ilk inanca bahası (318) lıradan ibaret b Jun 

3 - Bunlara ait şartnameler paraStz Anltara i nd rma 
komutanlığı kurağındaki komiıyondan verilir 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerın ilk tcmınat 
banka mektubu ile eksiltme gün ve saatında.n e vel ı,,.,""''"'"'"'" 
9Ul'IUlan. (243) 1-455 

Ankard aliliiinden · 
1 - 5-3-936 tarihine rutlıyan perşembe kiıD aaat 15 de A 

ra villyeti binasında toplanan villyet ~T~nmen oda 
179067 lira 69 kurut keşif bedeli olan An~ • Kıf1Chir yo nwı 
iltiııakmı tetkiJ eden takn"ben 2 375Km. e Necati bey cad
desi • iıtasyon • 1enl tayyare meydanı yolunun tesviyeı türa ye 
sınai imalat makadam §OM ve beton asfalt kaflama mpatı ıle mu
vakkat kabul ne btf kabul arasında geçecek dort senelik mütema
di tamiratı itleri kapalı zarf uıuliyle ve 25 gün müddeti eksiltme· 
ye konulmuttur. 

2 - Hususi prtnamc, eksiltme ıartnamesi mtıkavele proJ ıı ve 
ailsilei fiyat cetveli 500 kurut mukabilinde Ankara vilayeti N fıa 
Müdürlüğünde verilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 10203 lira 38 ku11.1ftur. 
4- isteklilerin teklif mektuplan bu iti yapabileceklerıne r 

Ankara Yillyeti Nafıa müdürlüğün.den aldıktan fenni ehlıyet ve
aikalan ticaret odası vesikasiyle muvakkat tellriaatları 5-3-936 per
tembe cllnil uat 14 de kadar ihaleyi yapacak olan daimt encuım 
riyuetine wrmeleri llzımdrr. (285) 1-493 

Cumur 
Orke. ırası fliğinde 

nnon • 

Filarmonik orkestrası ~ ıso ton Jerli kok klSmürü aJmacakt • 
Şartnameyi görmek istiyenter her gün JlibII OiretmcA okuhı D • 
rektörlüğüne müracaat. İhale a~ık eksiltme ile yapılacaktır. Puar
lığa gireceklerin 28 • 2 • 936 cuma günü sat 15 de yüzde yedi ~tık 
teminat akçeleriyle Kliltür Bakanlığı Okullar satınılma komi.,.
nuna gelmeleri lbımdtr. (St'T) 

Cinsı MikdaTı Muhammen bedel 
Yerli kok '50 ton 30 lira ~r tonu 
Tutarı Teminat akçesi ~.yedi Du.pk 
4500 Lira 337.5 IJni 

~ 

Ankara inhisarlar 
Baomödürliiğüııden 

454 Lira 53 bnıt iqlf bedelli Ankarada patlayıcı ma<Weler 
tecrit deposu açık ıailtmeye konulmuştur. 

21 Şubat 936 cuma at1Di uat 15 de Ankara inhjyrlaı bapicJlr
lüğünde yapılacak proje w 1ımtlf defteriııl lf6rme'k" teHitlai .. 
Jamak iateymlerill 'w ...... ldQe ....,._dan. 311 1-517 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ti
caret Memurluğundan: 

Ankara Viliyetinde Samupazan semtiDcle Ö su ce m h& • 
&inde Kavaklı sokafmda 30 namarab evde otutan v~ T. C tab 
ıından olup Ankarada koyun pazarı çarşısında 49 numaralı mah • 
11 ikametgahı ticari ittihaz ederek dört senede .bcrı manifat 
ticarctiylıe ittical eden ve Ticaret Odasının 1323 aic.il nwn.aa"ın 
da maılrayyet balanan Olman arslanın unvanı ticareti O 
larak tescil edildiği gihi bu unvanın imza ~kli de Tıc 
ııunwı 42 inci maddui mucibine~ dairece 14-2 936 tarih 
ech1cliii ilin olunur. 1-594 
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~lilli Hid11l uu \ ekileli 
Stthnıdmu Komisyonu 

llanları 

500 adet bardaklı alıminyon 
su matı-ası pazarlıkla atın alına· 
c.ıktır. Pazarlıgı 26-2-936 salı 
ıilnü saat lO dadır. Beher matra 
ya tlİ!fılen ederi (200) kuruştur. 
Evtaf ve şaı tnamesini almak ve 

onnek istıyen her gun M. M. 
V. satın alma komı yonuna mü· 
racaat pazarlığa iştirak edecek
lerin 2490 sayılı kaaunda göste
rilen vesaikle ve 75 liralık temi
nat metubile birlikte belli giin 
ve satında satın alma komisyo
nuna gelrm;leri. (357) 1-597 

1 - 25 rr.etre mikabı ceviz 
kalas açık eksiltmeye konmuş· 
tur. 

2 - Hepsının biçilen ederi 
1500 lira ve ilk inanç parası 112 
lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 20.2.936 cumartesı 
saat 11 dedir. 

4 - Evsaf ve şartnamesini 
görmek isteyenlerin her giin ek
siltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3, inci maddele
rinde istenilen belgeleriyle M. 
M. V. satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (271) 1-460 

Daima sabit daima 
tabii 

Ju,1antiıı 

saç ho)1aları 

..., 
lngiliz k:ı"·uk eeıanesi labo. 

ratuvaılarında hazırlanan Tuvan. 
tin saı.;c bovaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
sivah olarak iki tabii renk tize 
rinde tertib edilmiştir. 

Gavet tabii ve sabit olarak te. 
min edilen renk yıkaamak ve ter. 
lemek hatta denize ıinnek sure. 
tivle de crkmaz. En ciddt ve em
niyet li markadır. Ecanelerde ve 
ıtrivat mağazalarından aravınız 

Günlük kasa mevcudunuz 
Kıymetli ena ve evrak1nız için 

AR.kara Levazım Amirliği Sa tın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

1 - Askeri furun damının aktarılması 2 mart 936 tarihıne mu· 
adif pazartesi günü saat on beste pazarlık suretiyle aktattırrlacak

trr. 
2 - Şartname ve ke fi rnlinakasanın yapılacağı Ankara Levazım 

Amirliği satın alma komisyonunda her gün görülür. 
3 - Keşfi 690 lira 35 kurus olup teminatı muvakkatesi 51 lira 

78 kuruştur. 
4 - İsteklilerin ehliyetname ıle teminatı muvakkate makbuzla· 

rınr belli gün ve saatte komisyonumuza vermeleri. (371) 1-608 

İLAN 

1. - 8. inci tüm karargah binasının elektrik tesisatı 2 mart 936 
tarihine müsadif patartesi günü saat onbirde açık eksiltme sureti
Je yaptırılacaktır. 

2 - Şartname ve keşfi Ankara Levazım Amirligi satın alma ko· 
misyonunda her gün görülür. 

3 - İşbu elektrik tesisatın keşfi 122 lira 45 kuruş olup temina· 
tı muvakkatesi 9 lira 19 kuruştur. 

İsteklilerin bu gibi işlerle istigal ettiklerine dair ehliyetname· 
leri ile teminatı muvakkate makbuzlarını mezkur günde komisyo· 
na vererek betli saatte komisyonda hazır bulunmaları. (372) 1-609 

İLAN 

Konyadaki kurumların ıht•yaçları olan 370 ton yulafın 12 şub~t 
136 tarihinde kapalı zarfla eksiltme5ine talip çıkmadığından hır 
ay zarfında pazarlığa ge~ilmiştir. 

İlk pazarlığı 17-2-936 tarihinde yapılacaktır. 
2 - Yulafın tutarı 25345 lira olup teminatı muvakkatesi 1900 

lira 88 kuruştur. Şartnamesi Ankara levazım amirliği ve konya sa
tın alma komisyonlarında her gün göniliır. 

3 - İsteklilerin belli gün.de teminatı muvakkateleri He birlik
te Konya kor satm alma komisyonuna müracaatları . (370) I-607 

İLAN 

Pınarhisar kıtaat hayvanları için 32520 lırahk 392 ton yula~ 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İlk pey 2439 liradır. İhale~ı 
22 şubat 1936 cumarte i günü saat 11 de yapılacaktır. 1steklilerııı 
vize satın alma komisyonuna gelmeleri. (250) 1-456 

Ankara Beledt ' 1sl• - ; İlanları 
İLAN 

l - Bent deresindeki anl.ıarda teslim edilmek şartile (300) çu· 
val Yunus marka çimento alınacaktır. Beher çuvalın muhammen 
bedeli 170 kuruştur. 

2 - Fazla izahat almak üzere yol şul>esıne gelinecektir. 
3 - İhale 22.2.936 tarihine rastlayan cumartesi günü saat l 1 de 

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

iLAN 

1 - Ankara belediyesı vesaiti için (30000) kilo benzin kapalr 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 24.2.936 pazartesi günü tam saat on beşte belediye 
levazım direktörlilğünde yapılacaktır. 

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

Benzin 10335 00 775 13 
4 - Şartname ve evsafını görmek i tiyenler hergün mezkur di· 

rektörlUğe gelebilirler. 
5 - İstekli olanlar 

ihale saatinden tam hir 
metidir1er. (297) 

teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte 
~P1 t'vı-line kadar komisyon reisliğine ver-

1-488 
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Kiralık 
Kalorifer, fevkalide nezareı 

tam konforlu 3 ve 5 odalı iki da· 
ire kiralıktır. Görnıek ve kira ... 
mak isteyenler (Yenişehir, Ko· 
catepe son durağına pek yakın 
Çoruh sokağı'lda) 3 No: apartı· 
man kaprcısııdan maH'lmat ala· 
!.>ilirler. ı 550 

Z AYi 

925-926 senesi İzmir sanatlar 
mektebinden aldığım şehadetna
memi kaybettim yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmU yoktur 

Nihat Altınbay . 

1-592 
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lmtiyaz sahibi ve Başrnu 

.ı ırriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı lşleıi MüdürU Naauhl 
oAYDAR 
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u /us B ımnıevind• buılmış· J 
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Satın Alma Komisyonu il3nları 1 
Muhtelif eketrik malzem ... ıi 

Tahmin edilen bedeli (34000) 
lira olan yukarda cinsi yazılı 
malzeme Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğU satın alma komisyo
nunca 30 mart 1936 tarih.inde pa
zartesi günü saat 16 da kapalı 
~arf ile ihale edilecektir. Şart· 
name (bir lira (70) kuruş muka· 
bilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
(2550) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezknr günde saat ıs 
e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona mliracaatları. (286) 

l-509 
MUTEAHHlT NAM VE 

HESABI NA 
1250 kilo vakete 
200 Kilo Salamastralık kösele 

Tahmin edilen bedeli (2525) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 9 mart 936 
tarihinde pazartesi günü saat ıs 
de açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat.teminat olan ( 189) Ji. 
ra (38) kuruş, ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkur giin ve saatte 
komisyona mUracaatları . (356) 

1-596 
Mul~telif elektrik rr ;\lzemesı 
. Tahmin edilen bedeli (30000) 

hra olan vukarda cinsi vazıh 
malzeme Askeri fabrikalar umum 

müdürlUğü satın alma komisyo
nunca 30 mart 936 tarihinde pa· 
zartesi ganü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şart
name (B ir) lira (50) kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. 
T aliplerin muvakkat teminat o
lan (2250) lirayı havi teklif melıı 
tuplarını mezkQr günde saat 14 
c kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numar.Jı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkQr gUn ve saatte 
komisyona milracaatları. (287) 

( .., .. 
ııOZ 

1--510 

hastalıkları mütehassısı 

abık Eskışehiı askeri ha!> 
tanesi göz bekiml 

Bahkpazarı Çıkmkçılar yo 
kuşu alt başında eski jandaı 

ma komutanlığı binasında 
No. 45 

Öğleden ı;onra hastalarını ~ 
1cabu1 eder. 

Doktor 
L\li Maruf ()n, ~r 
DERİ, FlRENGl VE BELSO
ÔUKT.UGU ı.JASTAT.IKLARI 

MÜTEHASSISI 
fabakhane cadde i başında AL 

trntaş sokak No. 17. Hastalarını 
hcrgün 9 . 13 ve ıs . 20 ve kadar 
kabul erler Telefon· 12Q~ 

SİNEMALAR 
( YENi J 

HUGÜN HU CF.\E BU GECE 
} K ULÜP) 

Bir zamanlar Caki Kogan vardı , Şimdi 

je 6 yaşında sarışın ve gı.izel tebessiım
lü Shirley Temple vardır, işt 

GÜLDÜREN GÖZLER 
filminde büyüklerini teessüre ve ku

ctikleri ele kahkahalara gli "tJecektir. 

Ayrıca - Foks dün va haberleri 

Mılyonlara malolmuş ve binle. ce figü

ıan ve fillerin iştiraki) le canlandın lan 

HİNDİSTAN KAHRAMANI 

fdmini aayın Ankara halkına takdim 

ediyor. Mlimen. Loretta Young -

Ronald Colman 


