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· 16 ~uhat Türk Hava Kurumu
nun yalnız on ikinci yıldönümü 

değildir: Bu yıl dönümü, aynı za
manda, cemiyetin en verimli yılı
nın sonunda geliyor. 

Atatürk ile İsmet lnönü'nün bü
tün milleti hava davasına nasll 
çaiırmış olduklarını biliyoruz. Bu 
onları sade bu vazifelerinden ha
berlendirmek değil, bir seferber
lik çağrısı idi: 

" .. Lakin, arkadcqlar; bu kada
rını yeter görmek doğru olamaz
dı. Hava işine, onun bütün dünya
da, aldığı önem derecesine göre 
geni§lİk vermek lazımdı. 

Türk; yurdun dağlarında, or
manlarında, ovalarında, denizle
rinde, her bucağında, nasıl bir bil
gi ve kendine gı..venle yürüyor, do
laşıyorsa, yurdun semasında la 
aym suı etle dolaşabilmelidir. 

Bu ise, Türkü, çocukluğundan, 
vatan kuşlarile, vatan havası için
de yarışa alıştırmakla ba§lar." 

" .. Türk Çocuğu. 
Heı· işte olduğu gibi, havacı

lıkta da, en yüksek düzeyde, gök
te, seni bekliyen yerini, az za
manda, dolduracalzsm. 

Bundan, gerçek dostlarımız se
vinecek, Türk milleti mutlu ola
caktı r 

Atatüı·k 

• •• J ayyare tıtolarımızı vücuda 
getir.meh için büyük milletimizin 
ynce ilgisini heyecanla anmak 
borcumdur. (Alkışlar). 

Son arsıulusal hadiseler, türk 
milleti için kudretli bir hava ordu 
•unun, hayati önemde tutulması· 
na bir daha hak verdirdi. Çok e
mekle kurduğumuz, canımızla ko
rumaya andiçtiğim.z kutsal yur-
tlun, havadan salciırışlara karşı 
aüvenlik altında bulunması de
mek, bize ıaldıracakların, ke11di 
yurdlarında bizim de aynı zarar · 
ları yapabileceğimize güvenimiz 
demektir. (Sürekli ve devamlı al
kışlar). Bu güveni, hergün, artıra· 
cak araç bulmakta, büyük Türk 
ulusunun, ne göksel bir duyguyu 
kalbinde t~ıdığını, her ferdinin 
vatan için tutufan gözlerinde o

kumaktayız. ( Alkı§lar ). 
Havacılarımız, bütün ordu ve 

donanmamız gibi, vatanı koruma
ya anık kahramanlardır. ( Alkı§
lar). Büyük millet, bu soyak eV· 
lô.tlarile kendini mutlu sayabilir.'' 

Atatürk 

" ... Memleketin şu veya bu kö
§esind e yaptığımız fabrikalar, 
mektebler, müesseseler ve yetiştir
meğe çalıştığımız çocuklarımız, 

havadan vuku bulacak taarruzlara 
karşı açıktır." 

" ... Türkiye havadan bir taarru
za maruz kalabilir ve bu taarruz 
memleketi harab edebüir.'' 

'' ... Milli müdafaa me.elesi, di
ğer her memlekette olduğundan 
daha lazla bir mahiyette, bizim 
için mevcuttur." 

'' ... Hiç olmazsa 500 tayyaremiz 
olmalıdır ki, Ti.irkiyenin varlığını 
müdafaa etmek için az çok yeter 
bır kuvvetimiz olduğunu sanabi-
1 esiniz ., 

... Her yurddaşın muntazam o
larak, tayyare veznesine bir borç 
ödemesi lazımdır." 

İ snıet İ rıö11il 

Millet, büyük Şef'in ve Başba
kanın çağrısını cevahsız bırakma
nuşhr. Bugüne kadar bava tehli
lceıini bilen üyelerin ıayısı 35.327 

(Sonu 5. inci sayfada) 

ADIMIZ. ANDIMIZDIR 

IRpanyadaki • 
seçım 

-~~~---··~~~~~-

Sosyalistlerin 
etrafta endise 

kazanması 

uyandırdı _, 

FR \NSA: Kapılarımızda bfr lı.a rga~ahk kaynağı görm<'k p,ihi 
korkunc: bir mımzar a karşı~mdayız. diyor. 

ALl\J .\_NYA: Avrupada di.iudt·ıı itiharPll t.iı· ltuhran nıcrkc•zi 
flaha \"ttCnt hulılu, cli}oı·. 

Madrid, 18 (A.A.) - Kortes se-
çiminin muvakkat neticesi şudur: 

Sağ cenah partileri : 168, 
Merkez partileri: 41, 
Sol cenah partileri: 221, 
42 mebusluk hakkındaki netice 

belli olmamıştır. 

ALMAN GAZETELERİ 
NE DİYORLAR ? 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman ba
smr ispanyo) seçimlerine geniş sü • 
tunlar tahsis etmekte ve hu seçim -
leri sürpriz tabiriyle vasıflandırmak

tadır. 
Nazi partisi resmi organı V olki 

şer Beobahter gazetesi, İspanyanın 
yeni bir ihtilal arif esinde bulunması 
ihtimalini endi:ıe ile düşünmekte ve 
burjuvazi partilerini sol cenah men • 
suplarının muvaHakiyetinden mesul 
olmakla itham etmektedir. 

Gazete diyor ki: 
" Avrupa'da dündenberi bir tane 

daha buhran merkezi mevcuttur. Is-

A 1ERil(A 

Bitaraflık k~anunu 

nun uzatılmasını 
ı~ahul etti 

Vaşington, 

18 (A.A.) -
Meclis bita
raflık kanu
nunda 1.5.937 
tarihine kadar 
uzanan karar 
suretini 27 re
ye karşı 353 
reyle kabul et
miştir. 

i . 

panya'da hadiseler tekerrür etmekte
<lir. Yakın istikbalin İspanya'ya ne -
ter hazırladığını kestirmek heni.iz 

Yeni İspanyol habinesini kuracağı 
söylenen B. Azana 

mümkün değildir. Bu duruma son 
verebilecek enerji sahibi bir adamın 
çıkması pek az muhtemeldir.,, 

FRANSIZ BASININA 
GÖRE DURUM 

Her). eı de fi kuru· 

iNG.iLTEREDE HA \ 7 A 1\fA 1)~ \ R \1 .J\. ll 

Londra üstiinde 150 ucali .. 
manevralar yapacak 

İngiliz l{ahinesin in tal{ip 
silahlaıı ıııa fllaııı 

d 
..... 

c ece~ 
~ 

Londra, 18 (A. _.. 
A.) - Hava fi
losu, bu kış mev
siminde ilk defa 
olarak, Londra 
bölgesinde bü • 
yük manevralar 
yapmaktadn·. Bu 
gün öğleden son
ra başhyacak O

lan manevralar 
24 saat devam e· 
decek ve muhte
lif neviden 150 
uçak manevraya 
iştirak edecektir. 

Londra, 18 (A. 
A .) - İngiliz ka· 
binesinin yeni si· 
!ahlanma prog4 

" ı·amı hakkındaki 

görüşmeleri marl 
ayı ha§ına kadar 
sürecektir. Dü· 
şünülen tedbir· 
ler çok geniştir. 

Kabine, bundan, 

sonraki görüş· 
melerinde, silali 
~mali meselesi· 
nin bütün tefer-
rüatiyle genİJ Hava manevralarından birinde İngili:z uçakları 

mikyasta yapılacak siparişlere lazım Niyöz Kronikl gazetesine göre, ye-

amele işiyle ve takib edilecek usul nı silahlanma programı yeniden 20 
meseleleriyle me§gul olacaktır. 

Taym.is gazetesi, yeni programın 

ilanı sırasında , hüküınetin dünya mil . 
letleri arasında en iyi anlaşmaya var· 
mak için diplomatik gayretlerine de-
vam arzusunu da teyit edeceğini bil· 
dirmektedir. 

krüvazörün tezgaha konulmasmı ve 

1 O krüvazörün de eskiyenleri değiı· 

tirmek için in§asmı derpi' edecektir. 

Bakanlar bu tedbirde müttefiktirler. 

Fakat dritnotlar inşasında fikirler he-

nüz farklıdır. 

"lJlu~ ,, un Dil Yazıları 
Aynı mak

satla diğer bir 
karar sureti 

Ameriha Cumur 
Reisi B . Ruzvelt 

de senatoya verilmiştir. 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

Paris, 18 (A.A.) - İspanyol se
çiminde halk cephesinin beklenmi -

(Sonu 6. mcı sayfada) 

Türkcede menfi aalamlar 
"" 

1. 
«Güııes -Dil» ı~anuııu menfi fil'-rini hauo-i 

~ 

iTALYAN - HABES HARBi 
' 

Habeş ordusunu yüzden fazla 
tayyare bombalıyor 

Londra, 18 (A.A.) - Royler 
Ajansı muhabirlerinin harb raporr 
larından: 

zayiatlarını ve İtalyan ordusunun 
cenuba doğru ilerlediklerini tes
lim etmektedir. 

İtalyanlar, Makallenin cenu• 
bunda, son başarılarından fayda
lanarak !fekilmekte olan Ras Mu
lugelta ordusuna ehemiyetli zayi
at val"dirmektedir. Habeşler aiır 

R.oyter Ajansının İtalyan şimal 
orduları yanındaki muharebeleri, 
İtalyan askerlerinin Aradam dağı· 
nın tepesinde 25 kilonıetre muı- · · 

(Sonu 3. üncü ıaylacla) 

ltalyan mitralyöz.lerintlen biri lt•ibeflcr üzerine atef açıyor 

.. 

' ekler vasıtasiy le ifade eder •t 
lfoşlu~ken 

Deskriptif gramerler, bir dilin 
bir muayyen zamandaki söyleniş 
ve yazılışını gözönüne alarak ona 
göre bir atkım kaideler koyarlar. 
Bunları birer nass gibi almak, di
lin kendisi yerine ancak muayyen 
bir zamandaki kullanılışını esas 
tutmak olur. Deskriptif gramerin 
rolü, dilin ana esaslarını göster
mek değil, ancak bir devirde söy
lenen ve yazılan dilin metotları· 
m belli etmektir. Hatta böyle ol
duğu içindir ki dilin asıl sahibi o
lan millet fertlerine, zaten bildiği 
ve tatbik etmekte olduğu şeyleri 
yeniden kaide şeklinde öğretmeği 
abes bulanlar hile çoktur. 

' 

kuruluslarına ve ''modem'' lerine 
[ 1] tatbiki, bu "analitik gramer'' -
in esaslarını ortaya koyacaktır. 

Dilin muhtelif şekillerinin ana 
kaynaklarını aramak, tarih icinde· 
ki ve hatta tarihten önceki ilk ku
ruluşlarını bulup öylece bug:· ... :.ü 
dil kaidelerinin nereden doğduğu. 
nu ortaya koymak "analitik gra
mer'' in işidir. 

"Giineş - Dil" teorisi, Türk dili
nin - bütün kültür dillerinin ana 
kaynağı olmak bakımından - J 
"analitik gramer'' ini de kurmak
tadır. Teorinin Türle dili keli.me 

Türkçede ''zamir" denilen şahıs 
ve işaret gösterici sözler üzerine 

(Sayfayı çevıriniı.} 

[1] "Morfem" demek, herhan· 
gi bir kelimedeki te!jkİI unsurları
mn her biri demektir. 

HAHSHlJltGLA.lt 

i\IESELESl 

l(ıral<·ılar vaziyeti 
iyi gc•rüyorlar 

Arşidük Ottonun şatosun
da bir toplantı olmuş 
Viyana, 18 {A.A.) - Kıralcı

lar lideri Von Visner, di.in akşam, 
krralcılerın yaptığı bir toplantıc!a, 
Paris'deki ikameti ve Arşidük Ot
to ite yaptığı görüşmeler hakkm
da izahat verdiği sırada: 

"Vatani cephe ile kıralcılar a
(Sonu 5. incı c;ayfaclaJ 



SAYFA 2 

Kı.-ıu bir t:ezinin ııotları: 1 

NIG 
Aıksaray'a giden, en kısa değil

se bile, en emm yol Niğde'den ge
çer. Onun içindir ki konf eransıa
nnn vermek üzere Aksaray'a gi
derken bu yolu tercih ettim ve do
layısiyJe de, koynunda tarihi abi
delerden birçok hazineler sakh
yan bu güzel kasabayı görüp tanı
mak imkanını buldum. 

Bütün şehirlerimiz gibi, Niğde
de, tirenden inerken uzaktan gö
nişiın verdiği ilk intiba fazla leh
te değildir. Bütün türk şehirleri 

ve kasabaları gibi, Niğde'yi de ta
nıyıp sevebilmek i in, yakından tet
kik etmek, gizli güzelliklerini te
ker teker keşfetmek, yıkı halinde
ki gömülerini birer birer bulup 
hayran olmak lazımdır. 

Fakat bu tarihi anıtları seyre
derken, baknnsız bir halde kendi 
mukadderatlarına terkedilrniş bu 
milli servetlerin haline acımamak 
da elden gelmiyor. Hakiki bir mi
mari şaheseri ve Selçuk medeni
yetinin bize bıraktığı en güzel a
bidelerden biri olan Akmedrese
nin son kalan parçaları da, her an 
dökülmek ve çökmek tehlikesini 
gösterirken, burası askeri hapis
hane ve tamirhane olarak kulla
nılmakta devam ediyor. Akmed
rese'yi gezerken, nefis işlemeli 

mihraba bağlı bir atın nallanma
sma şahid oldum. Ve bir yabancı 
gözün, aym manzaraya, ne fena 
ve ne aleyhimizde bir not verebi
leceğini düşündüm. Burasının ta-
mir edilerek müze haline konul
ması düşünülüyormuş. Bu çok ye-
rinde ve lüzumlu projenin bir an 
önce gerçekleşmesini dileyelim. 
Herhalde bu değerde eserleri koy
nıında toplamış olan tarihi kasa
ba ve ehirlerimize, kıskanç bir ö
zenle bakmayı ilk iş edinmeliyiz. 
İnkılabın, kültür sahasındaki te
zahürlerinden biri de, eski eserle
ı im· zin korunması için gereken 
tedbirlerin derhal ve hiç vakit kay
betmeksizin alınması olacaktır. 
Tarih cemiyetinin beyannameleri
ni yalnız duvarlara asmakla de-

bundan önce neşrettiğimiz analiz
ler, bu yoldaki ç.ahşmalann birer 

flıasını göstermiştir [2]. "Za
mirler'' üzerine olan bu etütlen, 
"T urkçede ek - zamirler" için ha
zırlamakta olduğumuz yeni bir a
naliz tamamhyacaktır. 

Türk denkriptif gramermm 
başka şekilleri üzerinde de, sırası 
geldı ·çe, analizler yapmak, ana
litik gramer üzerindeki çalışma
larınuzı ileri gotürecek bir iştir. 

lştc bu araştırmalardan biri 
olarak, Türkçede menfi anlamla
rın nasıl kurulduğunu ve bunun 
'Güneş - Dil" esasiyle nasıl izah 
edılebileceğini bu yazılarımızla a
raştırmak istiyoruz. 

•· 1Jiispeı" · EJ.:lcı-i 

Dilde ''menfi" ne demektir ? 
Önce bunu araştITahm: 

"Menfi: negatif" demek, ''müs
pet: positif'' mefhumun zıddı de
emektir. Bır süjede herhangi bir 
vasfın, ynhut bir işin varlı~ım gös
teren ifade '"müspet", yokluğunu 
gösteren ıtade de "menfi'" dir. Şu 
halde '"müspet ifade'' bir vasfın, 
bir halin, bir işin, bir süje veya ob
je üzerinde tccelli'sini, yahut fe
karrür\inü, yahut vuku1unu gös
termelidir. 

"Günq - Dil'' teorisinin "Ekler" 
hakkındaki görüşlerine göre bun-

· ıarı gösteren basit ekler u kon
sonlarla yapılır: 

[2] Türkçede şahıs gösteren 
sözlere dair olan analizler, "U
lus'' un 8, 9, 10, ve 11 ltkkanun 
1935 te çıkan sayTlarmda, isaret 
s zlerine dair olanlar da yine 

lus" un 26, 27, 28, 29, 30, 31 
[. ~anun 1936 da cıkan sayı1a
r r. a basılmıştır. 

E 
ğil, onun ruhuna uygun hareket 
etn1ekledir ki yurda karşı va.zif e
mizi görmüş oluruz. 

Memleketin Amasya ile bera
ber ve hatta ondan fazla elma is
tihsalinde rol oymyan Niğde'yi 
baharda gijrmeliymişim. Bütün 
etraf mı çevreliyen elma bahçele
nnde yemi ağaçlarının çiçeklen
Jiği ve kavakların yeşerdiği mev
simde, Niğde'nin taştan ağır yü
zünün ne kadar tazeleşeceğini ve 
gülümser bir hale gireceğini dü
sünüyorw11. 

Taşı bol olan Niğde'de kerpiç 
"e ah~ap bina aramayınız. Fakat 
bu taşlar, gercek mimarlar elin
de, burada ne yeni anıtlar yarata
bilirdi. 
Niğde'de bir tek mimar bulun

mo.dığmı söylediler. 
Yeni binalarda, modem mima

nye doğru aramşlar seziliyor. Fa
kat bu aranışlardan değerli neti
celer çıkabilmesi için binacılığm 
da bir sanat işi olduğunu, halkın, 
hiç olmazsa birkaç yüz sene ön
ce-ki atalan kadar kavramış oJma
~ı laznndır. 

Niğde'nin en büyük derdi nu
fus kıtlığıdır. Evelce nufusu 25 
bini bulan • kasaba, romların göç
mesinden sonra boşaldı. Son ra
kam bunun yansı bile değildir. 

Göç işlerimizi planlaştırırken 

Niğde'nin bu ihtiyacı da gı ' !en 
ırak tutulmamalıdır. Trakya ve 
diğer taze kan aşısı gerektiren vi
layetlerimiz gibi, Nigde'ye de ye
ni istihsalcilerin akını sırası gel
miştir: Elektriğe ve liseye kavu
şacağı günü sabırsızlıkla bekliyen 
Niğde'nin hayallerini ancak bol 
nufus hakikat yapabilecektir. 

Elma satışlarının bu yıl iyi git
miş olması, Niğde'lilcri -çok sevin
dirmiştir. Memleketin her yanın
da olduğu gibi, bir yıldanbcri baş
lamış olan ekonomik kalkınma, 
burada da eserlerini apaçık ve her 
şeyden önce hoşnud yüzlerde 
gösteriyor. 

l. - Bir vasfın, bir halin, bir 
işin bir süje veya obje üzerinde 
tecelli' sini gösteren ekler: ( ğ) ve 
( m) konsonlnrı veya bunların ka
tegorilerindeki başka konsontar 
ile kurulur: '"ğ' katego;İsindekı 
konsonlar, •·y, k, g, h" konsonları; 
"m'' kategorisindeki konsonlar da 
··b, ıı, p, f" konsonlandır. 

2. - Herhangi bir saha üzerin
de tckanür ve temerküz g()şteren 
ekler ''r" konsonu ile kurulur. 

3. - Herhangi bir şeyin ır.üspet 
olarak vuku'unu, yapılmış oldu
ğunu anlatan eklerin distinctif 
konsonu da ''t, d" dir. 

Görülüyor ki bu üç grup kon
sonlar, hep müspet manalara. de
lalet eder. 

Ucrıfi Anl.arıu. 

"Menli'' demek, bir vasfın, bir 
halin, bir işin bir süje \.::ya obje
den çok uzak bulunması demektir. 
Bu halde ··ego" yu te..'"lısıl eden sü
je veya objeden çok uzak sahada 
bir vasf m, bir halin, bir işin ifa
desi, o süje veya objeden o vasfzn, 
o halin, o işin uzak bulunduğunu 
göstererek ''menfi" anlamını ya
ratmış olur. 

''Güneş - Dil" teori inin "ekler" 
bahsinde süje veya objeden uzak
lık ifade eden ekler, derece dere
ce şu konsonlar1a teşkil edilmek
tedir: 

1 "N'' k • - onsonu uJe veya 
objenin en yakın muhitini, ona 
bitişik sahayı gösterir. "Ego" ya 
hemen muttasrJ olun bu sahada 
"neli" anlamı aranam 2. 

2. - Süje veye objeden olduk
ça uzak sa.ha gösteren eklerin dis
tinctif konsonlan, derece derec~ 

uzaklaşmak üzere. '""ş, s, z" kon-

ULU:.; 

• 
iÇ HABERLE 

IST AN BUL TELEFONLARl 

B. Tevfik Rüştü Aras 
istanlıulda 

l stanbul, 18 - Dış i,leri bakam B. 
Tevfik Rüştü Aras bugün geldi. istas
yonda karşılandı. Perapalas öteline indi. 

Yüksek muallim mektebi 
talebesi Trakyaya 

gidecek 
lıtanbul, 18 - Trakya umum müfet

tişi yüksek muallim mektebi talebesini 
bayram tatilinde Trakyada bir tetkik 
seyahatine davet etmiştir. Seyahate melı· 
tepten kırk talebe iştirak edecektir. 

*Edebiyat fakültesine bağlı bir pede. 
gaji enstitüsü açılacaktır • 

Tütünlerimiz için 
İ stanbul, 18 (A.A.) - Tütün mahs.ı

lü ve ihracatı için ticaret odasında bir 
iktisad komisyonu tetkikler yapıyor. Bu 
tetkiklerden sonra evelce hazırlanan tü
tün raporu tadil edilecektir. 

Zehirli gaz kursu açıldı 
lıtanbul, 18 (A.A.) - Bugün zehir

li gaz kursu üçüncü nuntaka etıbba oda
sında açıldı. Bu kursa yalnız bu mınt.a
kada çalışan belediye ve hükümet dolı
tcrlan iştirak edecekler ve kurs bitiriL 
dikten sonra açılacak yeni kurslarda mu
allimlik apacaklardır. 

Yabancı profesörler ders-
lerini Türkçe olarak 

veriyorlar 
lıtnnbul, 18 (A.A.) - Üniversitedeki 

ecnebi profesörler dersleri türkçe olarak 
vermeğe başlamışlardır. Bugün hukuk 
Fakültesinde profcsyr H11'.hs ilk dafa ola· 
nık dersini türkçe vermiştir. 

Arazinin acele tahriri 
Erazinin acele tahriri hakkmdaki 

kanun mucibince teşkil edilecek ko
misyonlarm çahıma cedvellerinin ne 
suretle tanzim edileceğine dnir Fi· 
nans bakanlığı vilayetlere bir tamim 
göndermİ.§tir. 

sonlandır ki .. f, c, j" konsonlan 
da bunların kategorisindendir. 

Bunlardan en uzak sahayı gös
teren ''z" konsonu, nefi anlamla
rını kurmakta en başlı rol ifa et
mektedir. Yine oldukça uzak sa
ha gösteren "s" konsonunun da bu 
vazifeyi yaptığı, bundan önce 
"sus!" kelime.inin analizinde gö
rülmüştür [3]. 

İşte "Güneş - Dil" analizlerinde 
menfi anlamların kuruluşu, böyle 
mefhumun süjeden oldukça uzak 
veya pek uzak bir sahaya atılma
siyle ifade olunur ki bunun dis
tinctif konsonları da - başlıca o
larak "s" ve ''z'' konsonlandır. 

IJilinıizde Uerıfi Bkleri 

Deskriptif gramer, Türk dilin
de ''menli ekleri'' adı altında bir 
takım "mürekkep ekler'' göster
mektedir. Bunları, bir kere "des
kriptil gramer'' esasları üzerine 
ifade ettikten sonra "analitik gra
mer'' bakımından mahiyetlerini i
zaha çalışacağız • 

Deskriptif gramerde ''menli 
anlamı'' nı veren "mürekkep ek
ler'' şunlardır: 

1. - isimlere ve bazı kere sı
fatlara gelen "siz'' eki, ki, ahenk 
kaidesine göre, ''siz, süz, suz" şe
killerini de alır: ''Evsiz, parasız, 
gönülsüz, uygunsuz ... '' gibi. 

2. - Fiil sıygalarında fiil radi
kalinin sonuna yapııan "ma - me'' 
eki: "olmak - olmamak", "gelmek
gelmemek" gibi. 

Bu ''ma - me" eki, fiil radikali
nin sonunda iki rol ifa eder: 

[3] "'Ses - sus'' kelimelerfoin 
.analizi " Ulus" un 7 llkkanun 1935-
re çıkan sayısında basılmıştır. 

Malatya dokuma l{oml)iuasınııı 
tetkikleri. ilerliyor 

Bazı pek ince iplikten yapılmı~ yaya gitmİ§tİr. Malatyada fabrikn-

nevileri müstesna olmak üzere, bugÜ· 
nün pamuklu ihtiyacını tamamile 
memleketteki fabrikalardan lemin İ· 

çin, Malatyada bir dokuma ve bir İp· 
lik fabrikasının kurulması etrafında· 
ki tetkikler ilerlemektedir. Bunun i

çin aanayi umum direktörü B. Reşad 
Bener ve NaziJli kombinası direktörü 
B. Fazıl Turgay İstanbul pİyuasm· 

da incelemeler yapmıılardır. Ekono
mi bakanlığında, sanayi umwn direk· 
törlüğünde toplanan bir komisyonda 

alakadar mütehassısların İ§tİrakiyle 

bu fabrikanın imalat programı aşağı 

yukarı tesbit edilmi~ bir vaziyete gel
miştir. Bu komisyon işini bitirdikten 
sonra, Ekonomi ve Tanm bakanlık· 

lan, Sümer, it ve Ziraat bankalan ile 
elektrifikasyon enstitüsü mütehass1s· 
!arından mürekkep bir heyet Mal!lt• 

Yeni posta ve telgraf 
binası 

Posta telgraf umum direktörlüğü 

hükümet merkezine layık bir posta 
sarayı yaptırmaya karar vermittir. 
Bu posta sarayı asri her türlü tesisa
tı ihtiva edecek, içinde otomatik na· 
kil vasıtaları bulunacak, ve Ankara· 
nm santral postanesi olacaktrr. imar 
direktörlüğü bu bina için yer tayini 
ile meşguldür. 

Ankara - İstanbul 
telefonu 

Ankara • lstanbul telefonunun tak
viyesi için kurulan koranportör ciha
zını muayene etmek üzere l stanbulda 

teşkil edilen bir heyet şehrimize gel
mi§itr. Heyet İstanbul, hmit, Geyve 
ve Eskişehirdeki muayenelerini ik. 
mal etmiı ve gördüğü bazı noksan
ları umum direktörlüğe bildirmiştir. 

Umum direktörlük bu noksanların ik
mal edilmesini müteahhide bildirmiş
tir. 

(1) Fiilin adını gösterir; "gel
mesiyle gitmesi l: :r oldu'' sözün
deki ''gelme'' ve gitme gibi; 

(2) Fiilin yapılmaması buyru
ğunu gösterir: "Yarın oraya git
me!" sözündeki "gitme'' gibi. 

Aynı ekin bu biribirine tama
miyJe zıt iki fonksiyonu nasıl ve 
neden yaptığını deskriptif gra· 
mer, asla izah etmez. Yalnız, bu 
iki şekilde bir "aksan" farkı oldu
ğunu kaydetmekle iktifa eler. 

Fiil sıygalarında bu menfi ''ma
me" eki sıyga eklerinden önce ge
lir: "gelmedi, gelmiyor, gelmiye
cek, gelmese, gelmemiş, gelmeme
li" gibi. Y almz müzari sıygasın
da müstesna olarak fiil radikali
ne ''mez:." ilave olunur: "Olmaz, 
gelmez'' gibi. Bunun tasrif inde de 
birinci şahıslarda ''z" düşer: ''gel
mezim" yerine "gelmem"; ''gel
meziz" yerine "gelmeyiz" de
nir [ 4]. 

Müzari sıygasındaki bu istisna
nın neden ileri geldiğini de des
kriptif gramer izah edemez. Yal
mz vakıayı ifade ile iktifa eder. 

len/i ~ö:.leri 

Bu iki "menfi eki" nden başka 
bir takım edat ve kelimeler de 
''menli anlamı'' verir. Bunların en 
önemlisi, aslında daha çok istif
ham için kullamlan, "ne" edatıdır 
ki, tekerrür ederek menfi anlamı 

[ 4] Eski metinlerde "gelme
zim" ve "gelmeziz" §ekil/eri de 
vardır: 

Bilmezim bu hilkatı alemde mi in
sal yok 

Olmadım mı yokıa ben hcila ıe%ayı 
merhamet 

beytinde olduğu gibi. 

nın tesisi şeraiti ve aynı zamanda 
J:'l"'alatya hinterlandı "mensucat sa
nayi bünyesi,. nin iplik ihtiyacı tet

kik t dilmiştir. Buııa daır hazırJauan 

rapor bakanlığa veri' ·· .!k Üzcı • dir. 
Bu rapora göre, fabrikanın en eko· 
nomik çalışma tarzları ve ona gör~ 
projesinin neden ibaret bulunaca ğı 

tesbit edilecek 'e birinci beş senelıh 
sanayi programının içinde bulunan 
bu dördüncü pamuklu mensucat kom· 
binasının tesisine hemen başlanıla. 

cakhr. Diğer taraft .. n bakanlıkta Iğ

dır pamuklarını kullanma!t Ü7.ere 

yalnız bir iplik fabrikaunm tesisi et· 

rafında etüdlere baılanmaktadır. B. 

Celal Bayar, bu iki fabrikanın da 
rantabl olarak ve en kısa bir 7.aman• 
da tesisiyle yakından ve tahıen ala
kadar olmaktadır. 

İpekli mensucat satışının 
kontrolu 

Ekonomi bakanlığı, Bursa ve f s. 
tanbulda ham ipek ve mensucat satı· 
şmın organize edilmesi ve ipekli ku
maılarda yapılan hilenin önüne geçil• 
mesi için tetkikler yaptırmaktadır. Bu 
tetkikler yakında bitecek ve ona göre 
bir kanan projesi hazırlanacaktır, 

Medeni memleketlerde olduğu gibi 
bunun için bir büro kurulması mukar
rerdir. 

Filistine gönderilen 
kümes hayvanları 

Filistine ithal edilecek kümes hay
vanlarının tabi olacaktan kayıdlar 

ve hükümler hakkında Filistin bükü· 
metinin almış olduğu yeni kararlar 

alakadarlara bildirilmiştir. Bu karar· 

larda, deniz yoluyla, tren ve otobüsle 
Filistine ithal edılecek kümes hny• 

vanları hakkında tatbik edilecek prl• 

lar ayrı ayn gösterilmittir. 

verebilir: "Bunu ne sen bilirsin, 
ne o!" yahut "kasırga bu derece
yi bulunca onun karşısında ne 
ağaç dayanır, ne de bina ... " söz
lerinde olduğu gibi, ki, bu müker· 
rer ''ne" ler, dahil oldukları müs
pet hükümleri menfi kılmaktadır· 
lar; yani bu sözler "bunu sen de 
bilmezsin, o da bilmez" ve "kasır· 
ga bu dereceyi bulunca onun kar
şısında ağaç ta dayanmaz, bina 
da •.. " makammdadırlar. 

Bu mükerrer "ne" edatmdan 
sonra gelecek fiilin müspet şekil
de mi, menfi şekilde mi olacağı 
hakkında bizim eski sarf çılarımız 
arasındaki münakaşalar malum
dur. Bahis o kadar ehemmiyet kes
petmişti ki bir aralık Mülkiye 
mektebinin Edebiyat kürsüsüne 
ve Recai.zade Ekremin ''Talimi e
debiyat'' mm sahifelerine kadar 
çıkmıştır [5]. 

İşte deskriptif gramerde ileri 
' sürülen ''neli gösterir" sözlerin 

başlıcaları bunlardır. Bunlarlan 
ı .. k'' 1 1 " • " " ,, ası e sayı an ar, sız ve me 

şekilleridir; ' 'ne' daha çok ayrı 
bir ''edat'' olarak kullanılmakla 
olduğu gibi, yine menfi anlamı ve
ren "yok, değil, hayır ..• '' gibi keli-

meler de, başlıbaşma sözlerdir. [6] 
Şimdi, önce eklerden baılıyarak 

bütün bu "neli anlamlı sözler'' i 
''Güneş - Dil'' teorisi esaslarına gÖ· 
re "Türk analitik grameri'' bakı
mından analiz edelim [7]. 

I. N. DiLMEN 

[5] Talimi edebiyat: sahile 96-
101. 

[ 6] "Yok" kelimesinin analizi 
"Ulus" un ı llkkanun 1935 te çı
kan sayısında basılmıştır. 

[7] Bu analizlere yarınki saye· 
mızda başlryacağız. 
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iTALYAN. HABES HARBi 
' 

1-Iabeş ordusunu yüzden fazla 
tayyare bombalıyor 

ttalyan ltalil topçuları Makalle civarındaki taarru:ula 

( Baıı l. inci aa;ylada) 

haı bir saha içinde düzgün araş
tırmalar yaptıklarını bildiriyor. 
Burada bulunan pek çok mağara 
ve yarıklarda mühimmat, tüfek, 
mitralyöz, yiyecek, içecek ve küçük 
aeyyar bir hastane bulunmuştur. 
Bundan başka Ras Mulugettaya 
aid olduğu sanılan bir nişan kol
leksiyonu arasında kıralhğm za· 
fer nişanı da bulunmuştur. 

İtalyan uçakları çekilmekte o
lan habeşleri şiddetle bombardı
man etmiştir. Habeşlerin manevi
yatı bozuk görünüyor çünkü, giz
lenmiye lüzum görmedikleri gibi 
tayyarelere ateş açmak için dur
nuyorlar. Makalleden yüzden faz
la tayyare uçarak habeşleri Am
baalagi ye kadar bombaya tutmuş
tur. Bozulan habeş ordusunun ilk 
krtaları Ambaalagiye varmıştır. 

Küçük bir habeş müfrezesi 
toparlanarak birinci İtalyan kol
ordusunun sağ cenahına hücum et
mek istemişse de süratle tardedil
miştir. 

Muharebeye girmiş olan bir İ
talyan zabiti, habeş üniformaları
nın kendilerinkinden daha güzel 
olduğunu ve habeş zabitlerinin e•
lerinde bölge haritaları bulundu
ğunu söylemiştir. 

ltalyanlann Ras Mulugetla ile 
Ras Seyyum orduları arsama gİtm~ 
ye muvaffak oldukları yalanlanmak
tadır. 

Habeş başkumandanının, bu İtal
yan taarruzunun hazırlandığından 
pek iyi haberdar olduğu ve buna gö. 
re tedbirler aldığı bildiriliyor. 

Adisababa'da zannedildiğine gö
re, İtalyanlar şimaJ ve cenup cephele
rinde a:vm zamanda taarruza geçme· 
ye karar vermişlerdir. Buraya gelen 
haberlere göre, en az iki İtalyan fır -
kası şimdi Somalıya doğru yolda bu
lunmaktadır. 

Uareşal Btıdogliyoya nişan 

Roma, 18 (A.A.) -Krral ma
raşal Badoglio'ya çektiği bir tel-

grafta Tigre cephesmde • 
dıklan zaferden dolayı mal .. ı 
ve kahraman askerlerini tebrik et
mİ§tİr. 

ltalyada zafer sevinçleri 

Roma, 18 (A.A.) - Dün ak
§arn İtalyanın bir çok şehirlerinde, 
Ambaaradam zaferini kutlulamak 
üzere gösteriler yapılmı~tır. 

MAREŞAL BADOGLIONUN 
CEVABI 

Roma, 18 (A.A.- - Mareşal 
Badoglio Musoliniye aşağıdaki te
şekkür telgraf mı göndermiştir: 

Şahsım, subaylarını ve kıtaat 
hakkındaki tehriklerinize teşekkür 
ederim. Sizin azminiz ve subay ve 
kıtaatın cesareti ile büyük işi ba
şarmak hususunda tebrikleriniz 
bizi tesci etmiştir. İntikamları a
lınaın Adua ölüleri artık rahat ya
tabilirler. 

AMERtl(A 

Bitaraflıli kanunu · 
nun ıızatılmasını 

k.allııl etti 
(Başı 1. inci sayfada) 

Nevyork, 18 (A.A.) - Mecli~ 

sin kabul ettiği bitaraflık projesi, 
halihazırda bitaraflık kanununun, 
harb eden devletlere gönderilecek 
olan harb malzemesine ambargo 
konmasına dair olan hükümlerini 
1-5-937 tarihine kadar uzatma, 
harbeden devletlere ikrazatta hu· 
lunmağı yasak, krediler tahdid ve 
normal devredeki mikdarlara ten
zil, etmektedir. Bu proje, yabancı 
memleketlerin Amerika kıtasına 
vaki olacak taarruzlarına hedef 
teşkil eden latin Amerika memle
ketlerine tatbik edilmiyecektir. 

DIŞ HABERLER 
PARAGUAYDA 

Hükümeti gafil avladılar .. t:uıııur Reisi hayatını knrtaı·n~ .. ı~ 
için istifasını verdi Dış Bal{anı ihtilalci l~ı .. iu eliııtle esi ı·tHr 

Nevyork, 18 (A.A.) - Buenos • 
Airesden Aı$sosyated Prens'e gelen 
telgraflara göre, Assompsion'da ş id. 

detli bir sokak harbe olmaktadır. İki 
alay isyan etmiş ve devlet memurla· 
riy)e tersaneyi kuşatmışlardır. Diğer 

alay hükümete sadık kalmış ve a si
lerle mücadele etmekte bulunmuş

tur. 
İsyan şehirde faaliyeti durdurmuş

tur. 

Buenos • Ayı·es, 18 (A.A.) - Pa 
raguay cumur başkanı Ayala Assomp 
aion'u terketmiştir. Dış bakam ihti· 
lalcilerin elinde esirdir. ihtilalciler 
ıimdi vaziyete tamamen hakim bu
lunmaktadD'lar. Assomptionla bütün 

muhaberat birkaç .saat tamamen ke

silmişti. Fakat bu sabah teller yeni· 
de n açılmış tır. 

Başkan Ayala'nın liberal rejimıne 
karşı ih ülal hareketi orduda başla · 

mıştrr. Miralay Smit tarafından idare 
edilen asker i isyana üç alay iltihak 
etmi~tir. İhtilalciler general Estigu 
ribia kumandasmdaki. hükümet kıla· 

lariyle çarpı~mışJa. dır. Fakat akşaıp 
Üstü hükümet kuvvetleri ihti13Jcilere 
teslim olmuşlardtt Bütün gün Assom 
psion sokaklarında da çarpıpnalar ol· 
anuşııa da hükümel merkezi §İmdi sÜ· 
künete kavuşmuı bulunmaktadır. Mi.. 
ralay Smit ihtilal hareketinin lideri 
olan miralay F_ranco'nun emirlerini 
beklemektedir. 

Söylenıldıgwe gvre, ıııut..ı.ıc t:ı;.,ı 

ınuharip i eı· sebeb oıınu;rl.uı. Hıw..ı.e 

başkan oıaı·ak intibah e<lılen n.uaı ... y 

f ı ·anco'nun, Buenos Ayres.cn y ...... n 

da Assompsıon'a donmesı bekk .-1-
mektedır. Hi.ıkümet tammaen ga fal 
avlanmıştır. Hükümet meı·kezindc:Kİ 

çarpışmalar sabahın yedi.sinde baııa-
: mış ve ihtilalciler derhal bütün sev

kulcen noktalarma hakim olmUflar
dır. Biraz sonra tayyare kıtalan da 
ihtilal~ İştirak etmiştir. Hi1kümete 
sadık olarak yalnız polis kuvvetleri 
kalmıştır. 

Asaompsion, 18 (A.A.) - Reia A
yala istifa etmiı ve hürriyeti hakkm
da ihtilalcilerden teminat ahnıfbr. 

,-----.,,.,=========================================================================== 

LORDLAR KAMARASINDA 
ingilteı .. e Di~ Bal{an lık Müsteşarı zecri 
tedbirler ve haheş ha rl,ı haldiında soı"ulan 

sorgulara c evaıJ verdi 
Londra. 18 (A.A.) - Bugün Lord· 

tar kamarasında İtalyan • haoe§ ihti 
ları hakkındaki müzakereler t'illimoı 

tarafından açılmıştır. 
Fillimor, herkes tarafından kabut 

edilebilecek bir tesviye sureti kolay· 
Laştırılması ve lngllter~nin bir harba 
sürüklenmesı lehlikesine nihayet ve· 
rilmesi jçin İcab eden tedbirleri alıp 
almadığmı hükürnettcn sormuştur. 

Diğer birçok hatibler d~ zecri ted· 
birler scyasasım tenkid etmişler ve 
bilhassa Nettiston, hukümetin bu sı
yasayı tamamiyle bırakacağı ümidini 
izhar etmiştir. Buna mukabil Lord 
Sesil, petro1 ambargosunu koymak 
için Amerikamn keyfinin gelmesi bek· 
Jneemİ}eceğini söylemiştir. Dış bakan· 
lık mÜbteşart Stanhop, sorgulara ce· 
vab vererek demiştir ki : 

" - Bugün için İtalyanlar veya h a
beşler taratından yapılmış bir talep 
yokt ur. Hepımiz bu harbın bir an e · 
ve! bitnıesıni istiyoruz. ltalya, dön 
muahedeyi parçalamak suretiyle öy. 
le bir vazıyet almıştır ki, milletler ce 
mıyeti ya zecri tedbirleri tatbik ed~ · 
cek veyahut da aczini itiraf etmiş O· 

lacaktır. Zecri tedbirlerin mütemadi 
yen artan tazyiki, ltalya üzerinde 
tesirini göstermektedir. Milletler ce
miyetinin ne derec<> muvaffak olaca
ğım veya ne derece çabuk barba ni· 
hayet verdirebileceğini söylemek za· 
manı değildir. Keza, tecavüzün hiç
bir menfa:-.t temin etmiyeceğini dün
yaya isbat edeceğjmizi de daha söy. 
liyemeyiz. Hadiseleri beklemek mec· 
buriyetindeyiz. 

Zecri tedbirler hsusuııda şunu kay-

detmek isterim ki, bu tedbirler, ancali. 
müessir olabilecek)eri takdirde tatbik 
edilmelidir. Petrol ambargosunun mü
essfr olup olmıyacağını ve batta Ameri
kanın milletler cemiyeti ile işbirliği et· 
miyeceği farzedilse bile bu ambargonun 
müessir olacağı hususunda bir karar 
vermek milletler cemiyetine aiddir. lşte 
yegane mesele budur. 

İngiliz filosunun İtlya'ya karşı kut

landığınuz yalandU'. ltalyaya karşı biç 
bir vecihle münferid harekette bulunma.. 
yı aklımızdan hiJe geçirmiyoruz. T eh· 
didler dolayisiyle İngiliz filosunun ha
rekete getirilmesi mu vafck görülmüş

tür ve filo a n cak muvazene tesis edile
cek nisbette takviye edilmiştir. 

Milletler cemiyetinin bugün harbı 
durdurmaya kadir olduğunu kimse iddia 
edemez. Faka t bizim nihayetünnihaye 
isbat etmek ümidinde olduğumuz ~ • 
milletler cemiyetinin bütün milletlere 
tecavüzün hiç bir menfaat tem.İn etme
diğini göstremeyc muktedir olduğudur. 
lşte o zamım aı-tık harb olmıyacakbr. 

iSVi<:RE 
T opraklannda nazi teşkilatına 

yer ,·em1iyecek 
Benı, 18 (A.A.) - Resmen bildiri

liyor: 
Federal ıkonsey, federal müddeiumu

minin raporu adliye ve polis dairelerinin 
talebi üzerine, bundan böyle lsvaçrede 
her hangi nam albnda olursa olsun, nas 

yonal sosyalist partisinin her hangi bir 1 
teşkiJatma müsaade ebnemeğe karar ver-

mitfu. 

PE'fRUL AIV1BARGOSU 

Oııselci.zler komitesi 
Ne zaman toplanacak? 

Paris, 18 (A.A.) - BB. FLmdeo 
ve Vu Konsellas dün petrol ambargosu
nun teknik şartlarını ve 18 Jer komitai
nin bu işi için ne zaman toplanabilece. 
ğini tetkik etmişlerdir. Komitenin 9 
martta topJanmaıı uygun olacağı amıe
dilmekte ise de, B. V aı Konsellas ala
kalc hükümetlerle görüşmeden bu hu
susta bir karar vermiyecelrtir. 

Deniz konferansında 

Yeni teklifler 
Parla, 18 (A.A.) - Londra miz 

konferansındaki fraruıız hCJ"eti azası &• 

la.kadar bakanhldar erkanıyla birlikte 
dün toplanarak, timdiye kadar )'1lllllan 
tekliflerin reddedilmesi üzerine, Frama 
menfaatine uygun diğer teklifler ,apd
ması meselesini tetkik etmiılerdir. Top· 
lantıya deniz bakanı başkanlık etmiftir. 

Pertinaks'm Eko dö Pari gazetesinde 
yazdığına göre zırhlı krovazörlerin to.. 

najr hakkındaki maddelrin miimkün ol
duğu kadar az müddet meriyette kal
ması hakkında bir teklif yapılacaktır. 

l{OMANYA 
Sovyet Rue} a ara~ın<la 

ticaret anlaşması 
Bükreş, 18 (A.A.) - Dün Romanya 

ile Sovyetler birliği a.rasında İmza edil
miş olan tecim protokolu, bu iki dewlet 
arascnda harbtenberi imzalanan ilk bel
gedir. Anlaşma, en ziyade müsaadeye 
mazhar millet prensibine dayanmakta· 
dır. Bundan sonraki anlapnalar cb bu 
prensibe dayanacakbr. 

Bu anlaşmaya göre, ır.owyet tediyab 
ley olarak Romanya milli bankasına J'a. 
pılacak ve bu para sovyetler birliğinin 
Romanyadan yapacağı mubayaaluda 

kullandacakbr. 

Tefrika: NO. 16 dişahlan, yeni bir hayatın ocağını yakama
mışlar, yüzlerce ırkın karısmasmdan hasıl 
olmuş Anadolu insanlarını~ yaratıcı bir bir
liğe götürememişlerdir. 

yan tarzı üzerinde kesin olarak müessirdir. 
Tarihin şu yahut bu nisbette tahrifi, bizzat 
tradisyon namına lazımdır. Çünkü tradis
yon, filan tarihte falan tarafından ve bazı 
maksadlar uğruna, mutlaka yaratılacaktır. 
Trdisvon'un. yapmacık tarafını kaybederek 
ona tabi olan cemiyetin canlı ve içten gelen 
bir inan şeklini alması, onu yaratan adamın 
kudretiyle onda meknuz olan ruhun inan
dırıcılığına bağlıdır. 

mülkiyet de, mazi'ye dayanarak ati'de ul!
vam etmek ister. Yalnız mülkiyetsizlik ve 
anarşidir ki, tradisyona karşı müstağni ka
labilirler. 

Ya;;r;an: Norbert von Bl~CHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

El·~seriyetle Rumlarla meskfuı olup eko
nomik bakımdan ehemmiyetli olan sahil şe
hirlerine gelince, bunlar, denizaşırı en uzak 
memle.<etlerle münasebet tesis ~ediyorlardı 
da birkaç kilometre ötedeki İçanadolu ile 
münasebet tesisine lüzum görıniyorlardı. 
Ve İçanadolu böylelikle bir çöl ve sürgünler 
diyarına dönüyordu. Ve İçanadolu'nun en 
mühim merkezlerinden biri olan Ankara' -
dan ta İstanbul'a kadar şu ata sözleri git
mişti: Keçi bile Engürü'de ancak bağlarsan 
durur. İşte şeref ve şöhretlerini doğurup em
zirmiş ve tam altı yüzyıl, imparatorluklarını 
kanların en temiziyle beslemiş olan Anado
~u'yu. Osmanlı padişahları, bu hale sokmuş
lardı. 

.llG ki ·lar ölüm ve bu kadar doğum vaka
"'~ ·~;d ... 1"'n Atı.""-dolu'da, Osmanlı pa-

Çünkü o ocağı yakmak ve o birliği y1· 
ratmak için bir tek yol vardır. Bu bir tek yol, 
Anadolu'ya, müşterek bir mazi'yi yaı:~ 
olmak ve müşterek bir ati'vi birlikte yaratw 
mak şuurunu aşılamaktır. Osmanlı padü:~h
lan, Anadolu'ya bu şuuru aşılamakta aciz 
kalmışlardır. 

TÜRKLERİN HAYATI VE 
İSLAM DİNİNE DAİR. 

Tradisyon, neye derler? Mazi'yi. ati'yi 
insa etmenin hizmetine almak ve onu buna 
gö~e manalandırmak. Bunu tayin etmek işin· 
de de: Yaşanmış tarihten, yalnız ati'yi in
şaya yarıyacak unsurları secerek almak, ge
riye kalanı ma.zi'nin karanlrklarrna doğru 
itmek. 

Bu ameliye, belki kimse farkına varma· 
dan, cemiyetlerin karanlık tahteşşuur'unda 
cereyan etmektedir. Şu var ki. cemiyetleri 
idare edenlerin iradesi, bu ameliyenin cere-

Her Tradisyon bir ayn kan ve bir ayn 
mekan ile mukavvettir. Ve her Tradisyon'da 
esas, ev ve ailedir. 

Evde, bir kuşağın ardından bir kuşak 
geldikçe. babanın ardından da oğul gelir ve 
bunun böyle devam etmesinde gereklilik 
vardrr. 

Aile ise, aynı seviyede, aynı yaşayışta, 
aynı görfü,.te ailelerle kavnaşarak ve tazete
serek, ev'i bir t;:"ıkım arzular ve riivalar ve 
bir takım esya ile doldurarak kuşaktan ku
şağa miras brrakacı:tktır. 

Mülkiyetin tradisyonu gibi tradisyonun 
mülkiyeti de böyle kurulup böyle devam 
eder. Çünkü bütün hükmetme şekilleri gibi, 

Bu şekilde bir tradisyon ile, göçebe'nin 
ilişiği ya pek azdır ya hiç yoktur. Hayatı+ 
nın ne .zaman ne de mekan içinde bir kara
rı vardır. Göçebe'nin tarihi, doğumu ile baş
lıyarak ölümiyle biter. Onu mazi'ye ne tari-
hin ne de ailenin masalı bağlar. Ölümünden 
öteye olan sınıra doğru, devamlı bir haşan 
namına bir gayretini göremeyiz. Toprağa 
bağlılığı olmaksızın onun uçsuz bucaksız 
sathı üzerinde yurdsuz ve barksız yürüyüp 
gider. Yanındaki mat, gittiği yerde yeniden 
tedarik edebileceği eşyadan ibarettir. 

Ruhunun arsasında da, kurulu olarak, 
haşin olmakla beraber primitif bir maşeri 
ahlaktan başka bir şey yoktur. Transandan
tal bir inanışı. bir dine ve yüksek bir kudre· 
te karşı bağlılığı yoktur. Bunlann yerini, 
hurafeler ve cinperi inanışı alrr ve bütün ba
şa gelen af etleri izah eder • 
.... 

(Sonu var\ 



SAYFA 4 

ııdüstrileşnıe ı1iz 'e 
Roınen ha ını 

Romanya·nın tamnmıf gazetelerin

den Oniversül gazetesi, beı senelik 

sanayi planımız hakkında bir ba§ma

kale yazmıftrr. Bu makalede Atatürk 

Türkiycsinde son zamanlarda görülen. 

gelişme eserlerinden sitayı§le bahse

dilerek §Öyle bir mütalea yürütül

mektedir: 

"Zamanımızdaki otoriter reJİm ne 
kadar tenkid edılirse edilsin ve bütün 
kabahatler de omuzlarına yiıldehlsin 
gene de takdire ş yan mustesna bır
çok m zıyctleri vardır. Muşterck kul. 
tuı le arneh hayatta luzumlu olan di
sİpllnlı itimadı yaratarak elde ettik
leri kuvvetler ile bugün İtalya, Rus· 
ya, Biri şik Amerik hükümetleri, 
Almanya ve furkiye gibi bazı mem
leketler geniş mikyasta tezgahlar 
kurmak suretiyle ülkelerinin gidi§a· 
tını baştanba§a tebdil ettiler. Bu su
retle disiplinli ve gayretli çahgmaları 
sayesinde insani rın medeniyet yo
lunda azimle yürümeleri için yeni 
kuvvetler temin ettiler. 

Ötedenberi bu rejim hatalı oldu
ğu mübaleğa edilerek söylenirse sÖy· 
lensin İ§birliğine iman ettirerek zor· 
lu çalışmaları neticesinde elde ettiği 
mucizeleri önümüze koyup temata 
ettirmek suretiyle inaanJık alemine 
yeni ve canlı uflldar açtı. 

Rejim otoriteıinin tek kumandası 
ayesinde bugün birçok milletler, ar
zu ettikleri fevkalade büyük inşaat 

planlarını tatbik sahasına koydular. 

Bunu bir mİ$41) ile gösterelim: 

Müstakil Türkiyenin iktıaadi ba
kımında kuvvetlenmesini, Kem lisl 

rejimi, tahakkuk ettirmek üzere be§ 
aenelik bir plim tanzim etmittir. Bu 

işe dokuma, gülyağı, suni ipekçilik, 
kimyevi maddeler, çimento, Selüloit 

ve cam ilah. gibi kendi memleketin

de mevcud İptidai maddeleri kulla
nabilecek sanayii tesis etmekle baş
ladı,,. 

Muharrir yapılan fabrikaların a

detlerini ve maliyet liatlarını ve ur

ma;yelerini rakamlarla gösterdikten 
90nra bu fabrikaların memleket ihti· 

.)'Qcını ne nİ•betle kar11lıyacağını ve 

illi iktişaJiyatımızla dahili ticareti· 

rnizde yapacağı tesirleri anlatarak 

mütaleaşına ıöyle devam etmektedir: 

"Düne kadar bir nebat gibi yerin

de aayan ve modem hayat Y•tıyan 
illetlerin şafından ayrılan türk mil. 

Jetinden mükemmel derş alabiliyoruz 

Yaratıcı ve pratik duygularla müceh· 

hez bir idarecinin arzulan ve enerji

leri milli müıterek aervialere hasre· 

4ilirae nelere kadir olduğunu bu mil

letin yarattığı İJlerin neticelerinden 

pelı: iyi anlıyabiliriz. Bugün Türkiye, 

Rusya gibi sarsıntısız ve Amerika gi

bi para İsraf etmeden • baıarrJan ve 

urarla takib edilen mütevazi planla

n ile bize bir dersi ibret teıkil edi

yor. 

Telrika: 6 

ULUS 

r- - --- --

Y abancı gazetelerde okuduklarımız 
~ 

a 
La Repiıblik gaz.etesinJe Piyer 

Brosolet yazıyor: 
Fransız parlamentosunda, fransız· 

sovyct paktının görüşülmesi başladı· 
ğı sırada Almanyanrn devlet adamla· 
rı arnsında uyanacak realuiyonları 

takip etmek faydasız olmıyacaktır. 
Almanyanın, abloka edildiğinden 

ve sulh teşkilatından uz.ak tutuldu
ğundan bir kere daha şikayet edece· 
ği muhakkaktır. Bu Almanyanrn adet 
edindiği bir iştir ve Avrupa diploma 
sisinin doğu A vrupasında emniyeti 
kuvvetlendirmeye her teşebbüs edi 
inde onun bu usule başvurmuş oldu 
ğu hatırlardadır. 

Fakat bu defa milletlerarası kamo· 
yu ve hususiyle İngiliz kamoyuna 
kendine acındırabileceği şüphelidir. 

lngiliz gazetelerinin yazıları bu hu· 
susta çok manalıdır. Hemen istisna· 
ı.ız olarak, bütün İngiliz gazetelerı 

fransız - sovyet paktının, ona iştirak 
clmek istiyecek her devlete açık bıra· 
kılmıı olduğunu ve gene de açık bu· 
lunduğunu kaydediyorlar. Almanya, 
birçok defalar, şark Lokarnosuna i,. 
tirakc davet edilmittir. Fakat o her 
zaman reddetmiş ve üstelik, Polon. 
yayı da reddebniye ikna etmiştir. Bu 
yüzden pakt Fransa ile Sovyet Rus· 
ya arasında bir anla~maya inhisar el· 
mİ§lİr. Fakat Almanyanın, bundan 
şikayete hakkı yoktur. Öte yandan, 
İngiliz gazeteleri, fransız. • sovyet 
paktının, Milletler Cemiyeti çerçeve 
si içinde kalacak surette kaleme alın· 
mış olduğunu ve Lokarno anlaşmaaiy. 
le ahenkli bulunduğunu da tebarüz 
ettirmektedir. Londra hükümeti esa· 
sen bunu resmen tanımıştır ve İngiliz 
basını ingili~ dış bakanlığının bilinen 
duygularım )&pmaktan başka bır şey 
yapmıyor. 

Şu anda Londra ile Moskova ara· 
srnda hissedilir bir yakınlaşma husu
le geldiğ •• cien Almanyanın, İngili ... 
,;amoyunu .:ocındırması büsbütün u 
2.2'k bir ihtirnal haline gelmektedir . 
Bu inki4afta, hiç tüphesiz, alman teh
likesi büyük bir rol oynamııtır. 

Fakat asıl amil Asyadaki japon 
ileri hareketi olmuttur. lngilterede. 
Japonyanm genişlemesiyle, impara
torluk menfaatlerinin tehlikeye gir· 
diğini nihayet hiasetmiıtir. Japon mi
litarizmine kar•ı eovyetlerin elbirliği 
artık ona ihmal edilir görünmemeye 
ba4ladı. Ve bu yüzden, sulhun teşkİ· 
)atlanması işine Sovyetlerin iştirakinf' 
karşı olan çekingenliği hafifledi. 

** 
Berlirı'in devlet adamları, bunu 

farkedecek kadar iyi malümat sahi
bidirler. Onun içindir ki timdi yolla 
rını aı·adıklarını hissediyoru:t.. 

Onlar için §İmdi iki imkan vardır: 
Paktlar politikasına karşı, emni

yet sistemine kar§ı ve frans , lngil
ter~ Sovyet Rusya ve kücük anlaş 

·---

ve m··stere 
-» 

manın da bağlı bulunduğu Milletler 
Cemiyetinin kuvvetlenmesine karşı 

her zamandan fazla §İddetle protes. 
to edebilirler. Bu takdirde İtalyanın, 
Polonyanın ve Macaristanın kozu oy
nanacaJ,tır. 

Fakat bu kozların kıymeti nedir? 
Birlin'de bu sual sorulsa gerektir. 1-
talyanın yardımının şüphesiz ki, habeş 
harbı dolayısiyle kıymeti azalmıştır. 

Öte yandan Polonya, Almanyaya kar· 
şı müstakil hareket etmek niyetinde 
olduğunu göstermektedir: B. Şaht'ın 
nutuklarına karşı protestosu ve Ko
ridor'un demiryolu münakalesi mese· 
lesinde aldığı tavur bunun misalidir. 
Macaristana gelince, Avusturya ve 
küçük anlaşma arasında husule gel
mekte olan yakınlaııma onu ciddi o
larak tereddüde dÜ§Ürebilir. 

Bu güçlükler tabiidir ki nazi dev· 
let adamlarının gözünden kaçmıyor
du. Ve alman politikasını dikkatle ta
kip edenler Almanyanm taktik değiı
tireceğine, aşılması atikir surette 
güç olan bir duvara cepheden çarp
mıyacağına inanmaya meylediyorlar 
Dün Ekselsiyor gazetesinde B. Andrc 
Sülli, Frankfortişe Çaytung,da çık

mış olan ve alman politikasının veni 

İngiltere kime 
Jak Şaytiyon im~asiyle ( Pari Sü

var) gaz.etesinJe okunmuftur: 

"Baldvin hükümeti İngiliz parla
mentosuna geniş bir silahlanma planı 
vermiştir. Bu plana göre hükümet üç 

senede 300 milyon İngiliz lirası yani 

senede yedi buçuk milyar frank ıar· 

fedecektir. Jngiltere hükümeti bu pa

rayı borç alacaktır. Bu borcu uzun 

veya kısa vade ile Londra mali piya
aası kolaylıkla temin edecektir. 

Bunda dikkati çekmeğe değer biı· 

teY varsa o da lngilterenin böyle ve 

geniş nisbette bir silahlanma teşebbü

süne girişmesinin hakiki sebebinin ne 

olduğunu anlamaktır. Şüphe yok ki 

son günlerin hadiseleri lngiltereyi 

böyle bir karar almağa sevketmİftİr. 

Roma, hem Büyük Britanya impara· 

torluğuna hem de Milletler Cemiye· 

tine kartı kafa tutmu§tur. Habe~ har· 

bı İngiliz deniz kuvvetlerinin zayıflı· 

ğını ortaya koymuştur. Berlin ışe 

harb filoıunu kuvvetlendirme isteğini 1 
güdmektedir. Bunlara kar~ı elbette 

Londra'nın tetik bulunması zamanr 

geJmi§tir. 

Fakat lngilterenin silahlanmak 

İstemesinin bütün sebebleri bu kadar 

mı ve bunlar mı? lngiltere yalnız har 
ba karşı mı silahlanıyor? 

e niyet 
bir veçhe alı§ına İşaret olan yazıdan 
bahsediyordu. Almanyanrn, bu yazı· 
dan anlaşıldığına göre, bazı imtiyaz
lar kartılığında kollektif emniyet 
prensipine karşı kati muhalifliğin· 

den vaz geçmesi mevzuubahstir. Bu 
İmtiyazlar hangi sahada olacaktır? 

Mesela Danzig ve Memel, ve somur
gelcr, ve hususiyle Ren askeraizleş

tirilmiş bölgesinde. Şüphesiz ki al
man diplomasisi bütün meıeleri bir. 
den ort ya atacak değildir: Önce, 

en az mukavemet gorecek neviden o
lanları ileri sürecektir. Fakat alman 
dış sıyasasının aldığı bu yönelmenin 
onemli girişimlere vesile olması neti· 
cesi çıkabilir. 

Fransız kamoyu böyle ihtimallere 
hazırlanmalıdır. Almanyanın doğru· 

dan doğruya ve vasıtalı olarak ilerı 
~ürebileceği bütün istekler onu ilgi· 
ler. Kollektif emniyete karıı Alman· 
yanın daha anlayıtlı bir tavur almaaı 
için bazı tavizlerde bulunmak Fran· 
sanın menfaati icabı mıdır? Aks.ine 
olarak Hitler emperyalizmini uzun 

zaman akimliğe uğratabileceiini İm· 
kanlı görüyor mu? Bu, şüpheaiz ki, 
Fransanın pek yakmda kartısında 

kalacağı ağır M>rudur. 

karşı silahlanıyor 
ingiliz iıtatistikJeri 15 ilkkanun 

935 den 15 aonkiınun 936 ya kadar. 
yani bir ay içinde i•sizlerin saymnm 
( 1,866,000) den (2,159,000) e yük. 
seldiğini, bu hesaba göre 291,000 art· 
tığını gösteriyorlar. Vakıa bu yÜkseL 
me mevsimin icabı ve bilhassa kı§ za. 
manı tezgahlarda gemi yapılannın a· 
:ı:elmasından ileri gelmi§ olabilir. Fa· 
kat bu sene iş faaliyeti geçen senele 

rm aynı aylarına nisbet edilirse azal
mamış, bilakis artmıştır. Şu halde İ§ 

~izlerin çoğalması sebeblerini ba§ka 

yerlerde aramak laz,mgeljr. İngiltere 

geni~ ölçüde büyük yapılar poJitika

:iyle işsizlik ve açlığa kar~ı açtığı ıa 

"•dftan imkan olan bütün faydaları 

toplamıştı. Bu kafi gelmemi§ olmah 

ki buhrana kartı &aVCl~ sistemini ıi· 

lahlannıa ve b.Jr\ alma politikasın" 

çeviriyor. 

Londra hükümeti, ucuz para poli· 

tikacm~ finansal mahfillerinin söz gö

tünneL kudretuıe, imparatorluk tica

retınm geni§ ölçülü yardımlarına rağ· 

men di;er hükumetlerin batvurduk

ları çarelere başvuruyor. 

Bu vaziyet acaba lngilterenin 

(prestij) ini oldukça sarsmıyacak 

mı? Ve gene bu vaziyet karıısmda 

(zavallı) Fransa finansı biraz. daha 

merhamete layık olmaz mı? 

T .. • r ·e ın 

yen·ı • 
.ı.~:ı e 

:::ı 

Paris'tc ~ılıan Viktucıı· azctcsi 

Georges Bienaimc im:zasiylc memle

ketimiz ve inkılôbımu; hakkında C:§a. 

ğıdaki yuzıy. neşrediyor: 

Turkiyc'nin, Suriye ve h·ak vıla

yetleriyle , '\rabistanı kaybedelidcn· 
beri çok uf ... ;mış bir kiıçuk devlet ol
duğu sanılabilir. 

Bu hiç de doğru dc~ıldir. 

Fransa'dan bir buçuk nusli fazla 
toprağa sahih olan ve 17 milyon nu· 
fusu olan Türkiye bir "küçuk" dev
let değildir. 

Ve hemen soyliycbiliriz lu, sahib 
oldugu ekonomik İmkanlar, millctınin 
tabii meziyetleri ve Avrupa ile Asyn 
arasında işgal ettiği müstesna vaziyet 
biıtün bunlar, "hasta adam'' ın mem· 
leketini baştanbaşa dcği§lİrebilir ve 
yenıJeşmiı Türkıyeyi elli &ene içinde 
çok kudretli bir devlet yapabilir. 

Türkiyenin yenileyicisi, haklı ola· 
rak türklerin babası diye adlandırıl· 
mış olan Kamal Atatürk'tür. 

Bu inkılabçı §ef büyük bir lenfa· 
tik vücud olan sultanların Türkiyesi· 
ne yeniden hayat verebilmek için ta
biidir ki birçok ananeleri yıkmak zo· 
runda kalmıftır. 

Her ıeyden önce, arbk sultan yok· 
tur, müminlerin halifeai yoktur ve 

hatta mümin bile yoktur, daha doğ· 
ruıu her feyden önce yurdun refahı
na bağlı olan yeni inanlılar vardır. 

Din yok edilmiı değildir, fakat es
kiden olduğu gibi artık cemiyetin is

keletini tetkil ebniyor. 

Kamil, Sovyetlerin Rusyada yap. 
tıklan gibi Türkiyeye ateizmi kabul 
ettirmemiıtir. Fakat devleti ve ida· 
reyi laikle§tirmittir. 

Farmasonluk bu hususta ona çok 
yardım etmi§tİr. Bununla beraber, 
farmasonluk bugün ortadan klakmıı· 
tır. Ve Türkiyede bulunan iki bin lo
canın bütün varlığı Halkevlerine 
kalmıştır. 

Bir türk ileri geleni masonluk hak. 
kında şunları söylemişti: 

"Yarı kozmopolit ve esrarlı haliy-
le, masonluk, laik Türkiyede lü-
zumsuz ve hatta zararlı olmuştu. 

"Bundan başka, masonluk, azala
rı için bir nevi İf bulma bürosu hali
ne gelmişti!'' (Tıpkı Fransa'da oldu
ğu gibi). 

Bu yüzden m&&onluk Türkiyeden 
kalkmıttır, ltalya'da olduğu gibi. 

Bu iki otorite memleketini biribiı-i· 
ne yakla.tbnyorum, çünkü, her ikisi 
ele, teflerinin, enerjik te irleri altın

da. on iki yıldanberi büyük maddi 
ilerlemeler meydana getirmitlerdir. 

Tabiidir ki Türkiyenin ltalyadan 
çok fazla yapılacak i•i vardı. 

Münakale yolları çok yetersizdi. 
Demiryolları 1500 kilometreden 5200 
kilometreye çıkanlmı§lır. Ve ilerle
yiı aeneden seneye artmaktadır. 

Koca Anadolu madenler hususun
da zengindir. Kömürü mükemmeldir. 
~ark 'e cenub vilayetlerinin işletil

me~ine henüz yeni başlanmıştır. Bur· 
sa, lztnir vf': Kilikyn'nın bereketli o. 

TOPYEKUN HARB 

olduğunu, göz önünde bulundurması lazım
dır. 

Harb, bir ulusun, hayat idamesinde, en 
geniş ölçüde gayrete geçmesini ifade etmek
tedir. Onun için, topyektin politikada, daha 
sulh zamanında, bir ulusun harb içinde:<i ha· 
yat mücadelesine kendini uydurması, vr bu 
hayat mücadelesinin temellerini harbın sid
detinden sarsılıp yanlmıyacak veyahu•i ·da, 
düşmanın alacağı tedbirlerle büsbütün ç ... 
miyecek bir sekilde kuvvetlendirmesi ge
rektir. 

leı ı çiğnt:mekte olan duııyayı tahaKkum aJ
tJ11a almak gayeleriyle bi:-liktc, sıya. al yol
ları ~e kadar tebarüz ettirilirse, ulusun haya· 
tını ıdame etmek gayesini taşıyan ve topye
kun harbm davasını müdrik bulunan böyle 
bir politika 1a, o nisbette kendiliğinden mey
dana. gelir. Böyle bir politika ise, hiç şüphe
siz kı, en doğru bir ulusal politika olur ve 
kendini, harb güdümü emrine amade kılar. 
Çünk~, her ikisinin de gayesi birdir. Bu ga
ye: mılleti yaşatmaktır. 

faa ordusuna, durmadan ve yeniden yenıye 
manevi kuvvet yetistirmek, müdafaa ordu
su için çalışmak, ve gene bu orduyu, harbın 
gaileleri ve düşmanm harb hareketleri ara
sında bile. zafer ve mukavemet neşesi icinde 
yaşatmak kudret ve kabiliyetini veren sev. 
yalnız, manevi birliktir Müdafaa ordusunun, 
ulusun manevi birliği bakımından. sulh za
manında hususi bir vaziyeti olabilir: ancak 
sef erherlikle beraber, vaktile terhis edilmiş 
olan milyonlarca erkek müdafaa ordusunu 
kuvvetlendirince, ve cephelerdeki zaferler, 
miidafaa ordusuyla milJete doğrudan doğru
ya manevi kuvvetler eriştirmediği takdirde. 
ulusun manevi v<'rh~ı 'ıarh ne kadar uzar
sa o nisbette, miidafaa ordusunun manevi 
varlığı halini alınca. hu hususi vaziyet de 
ortadan kalkar. 

Ya.zan: General Ludendorf 
Türk<çeye çeuiren: Hikmet TUNA 

Topyekl.ın harb, bir milletin tekmil kuv
vetine karşı yapılan bir hareket olduğuna 
göre, onun mahiyeti de, bir ulusun, bütün 
kuvvetini tamamı tamamına istemektedir. 

Topyekun harb, değistirilemiyen, geri
letilemiyen, ve hatta diyebilirim ki, kanur:. 
halini almış olan hakikatlerin tesiriyle, na 
sıl mahiyetini değiştırmiş bulunuyorsa, po
litika vazif eçevresinin de, kendini genişlet

mesi ve dolayısiyle, dof"r t lan doğruya. po-
litikanın kendini degi 5i lazımdır. Po-
litikanın da, tıpkı to, . 11 harb gibi bir 
mah =yet alması icab etmektedir.· Bu politi
kanın, bir milletin topyekun harbdaki azami 
kabiliyetini göz önünde tutarak, kendine gö
re ölçülüp biçilmi- bir ı ıus - hayat idamesi
nin ilm; halini alması v ulusun, yalnız ma
nevi sd."'da değil, yac;a ısın her sahasında 
ha•·ntmı idame icin, ne gibi seylere ihtiyacı 

Hem harb ve hem <le politika, mahiyet· 
lerini değiştirmiş olduklarına göre, pol. r:';a 
da, harb güdümü ile olan münasebetinin şek
lini değiştirmelidir. Clausewitz'in tekmil te
orileri bir yana atılmalıdır. Harb ile politika, 
ulusun hayat idam esine hizmet ediyorlar; 
fakat, harb, milli yaşa\ ıs. a2minin en büyük 
bir tezahürüdür. Bu itibatla, politika harb 
güdümüne hizmet etmekle mükelleftir. 

Milletler, ırk şuurlarını ne nisbette tek
rar geri kazanırlar ve kenjilerinde mili ruh 
ne kadar canlanır, ulusal hayat ~artları her 
cihetle kavranır, devletleı e üstün kuvvet o
lan yahudi mi11etile Rom:.ı kilisesinin, ulus
yıkıcı faaliyetleri ve bu kuvvetlerin millet-

il. 
ULUSUN MANEVi BIRLICI. - TOPYEKÜN 

HARBiN TEMELi 

Müdafaa ordusunun kökleri ulustadır: 
o. ulusu tamamlayan parcalardan biridir. 

Ulusun varlığını idame için yapılan ve 
bugün başlanıp ertesi gün bitmeyen. uzun 
müddet süren bu gibi harblarda. ulus ve or
duya, muhtaç oldukları birliği temin eden 
şey. manevi kuvvettir. MiJJetin hayatını ida
me için girişilen böyle bir harbm akibeti 
üzerinde mutlak tesirıni yapan şey, ulusun 
manevi brililiğidir. Bu;:;iinkü günde hi<( bir 
devlet, ulusun müdafaa ordusunu silahsız, 
talim ve terbiyesiz, terhi?atsız bırakmıya
caktır. Ulusa, zorlu cf'nklere giri<>en müda-

1870-71 harhrnda Fran"'ada. almanlarm, 
6.8.1870 tarihinden 1. ve 2.9.1870 e kadar 
Spiclıem ile Wörtlı.den Sedan'a kadar, ka
zandıkları a7ferlerden sonra, yani birkaç 
hafta icinde. Fransada. hükümet ile ordu a .. 
rasmdaki m·; • •rp1: =rtihat kavholdu. Zaten, 
o zamanlar henüz, baska bir ~ey beklene• 
mezdi. 

(Sonu var) 



ır iv ede ,., 

hedefi 
kooperatifçiliğin 

ve hususiyeti 
Mündericatımızın çokluğu do

layisiyle fazla kısaltarak verdiği
miz türk kooperatifçilik cemiyeti 
yıllık toplantısına ait haber ve top
lantıda söylenen sözlerin bir ter
tip yanlışlığı neticesi olarak biri
birine karı§mı§ olduğunu gördük. 
Kooperatilçiliğimizin inkişafı ba
kımından ehemiyetli saydığımız, 
Celal Bayar adına vekalet müste
şarı Kurdoğlu tarafından söylen
miş açılış sözleriyle, toplantının 
sonunda Kurdoğlu tarafından Koo
peratifç;/iğe dafr yapılmış husu
si miisahebeyi ana hatlariyle alı
yoruz: 

Jı.,.,lışl!l .-;f)y/eıını ,,.ö::Jeı: 
·, rkndaşlar, 

Sa~ ırı bakanım, B. (ela] Bayar, bu ıa
atte burada bu]unmak maddi imkansız
lıgıyle karşılaştıkları için, adlarına sizle. 
ri selamlamıya benı memur ettiler. Ta
Jümin bana verdiği bu şerefli ödevi ya
parak, hepinizi .evgi ve sayğı ile selam 
kyor, toplanbnızı açıyorum. 

Takib etmekte oldağumuz gudümliı 
H.onomi po)jtikatı, kooper;ltifçiliğe, hu· 
MMi bir eherniyet vennemizi İcab ettir. 
..ntedir. Y eti,tiricilerimiz arasında, tU· 
urlu bir kooperatif hareketini, pl&nlı ve 
aiıtemli bir ekonomik kalkınmanın, raa
yonel çalı,abilmenin bir zarureti olarak 
•öriyoruz. 

Bizim, bu teşekkülleri, nasıl aadece 
bir ekonomik kalkınma vasrtası, telikkı 
etmekte olduğumuzu iuha bile lüzum 
sönnem. Değerli bakan Celal Bayar, 
muhtelif söylevlerinde bunu açıkça iza.1 
etmi,leridr. Son neşredilen satış ve zirai 
kredi itibari birlikleri kanunları da. 
Türkiye cumuriyetinin, bu teşekkülleri 
nasıl sadece bir rasyonel ekonomik çalış· 
ma vasıtası telakki ettiğini, eçıkça cös
termİ!tİr. 

Bu gayede, İyi, bir kooperatif teşki
latı, tez ve genel kaJkmmamızm sağlam 
temeli olacaktır. ilmi ve ileri tekniği, 
memleketimizin hedef ve ihtiyaçlarma 
tatbik edeceğiz, kooperatifçilikte hiç bir 
şekli taklit etmeksizin, bize uyan, bizim 
ihtiyaçlarımızdm doğan, en rasyonel, en 
verimli ıekilleri bulacağız.. Bu fikri, bu 

lwı.reketi, yetiıtiricilerimizin inandığı, 

benimsediği, tatbik edip, filen de fayda 
sördüğü, öz ve samimi malı haline geti
receğiz. 

Bu bakımdan, sayın teşekkülünüz. 

memleket ekonomik kalkınma cephesin · 
de, gayet önemli, bir rol almış bulunu
yor, ve bundan dolayıdır ki, değerli Ce. 

liıi Bayar, bütün çalıfm&}arınızı, en bü
yük dikkatle takib etmekte olduklannı 
ve müabet, hrka propanu direktiflui 
dahilinde, mesai ve muvaffakiyetleriniz 
için, her türlü yardımı yapmakta hususi 
hir zevk duyacaklannı, sizlere söylemem\, 
bilhassa emretmi,Jerdir. 

Derhal İşlerinize başlayabilmenizi 

temin İçin, sözlerimi burada bitiriyorum, 
•e ruznameye geçilebilmesi için, aramız
da bulunan sayın saylavlarnruzdan bi
risinin 'e münasib görürseniz, burada 

-==:-=:==========================:= 
val.trına gelince, ziraat buralarda de
vam! bir inkişaf gösteriyor. 

\;~un zaman aile çevresine mün
hasır kalmış olan endüstri modem bir 
manzaı·a almıya başlıyor. Türkiye 
kendi~ır.t" büyük bir endüstri kurmak 
istıyor \'e Rusya bu hususta ona mo
dellik ediyor. 

SıvuR ve ekonomi iki komşu dev · 
leti şimdi biribirine yakınlaştırıyor. 

Bunuııla beraber Ankara hüküme
ti Mosko,·a'nın "pe,inde" yÜriimek 
Rİyetinde değildir. 

Sc,,, yellerin dostu olan Türkiye, 
Balkan ar>la,masının daha az clpıtu 
lleğil<lir. Böylece de Türkiye her za. 

man '"'' upah kalmaktadır. Hatta, 
Boğaziçi'ne bir köprü kurmak ve ea
lli Türkiyenin daima karşı gelmit ol
.. uğu bir projeyi gerçekle§tirmekle, 
tlaha avrupalı olması da istenmekte

tlir. 

Ayrıca, Balkan anlaşmasından bat

ka, Türkiye, İran, Irak, Afganistan 
•e hlttta Arabistanı alakadar edecek 
ltiT Asya müslüman anlaşması mey
dana getirmeye de çalışıyor. 
Laikleşmiş olmakla beraber Türki

ye en kuvvetli İslam devleti olarak 
lıalm-ktadır. 

her suretle reisimiz olan, B. M\iniir Ço
rum'un başkanlığa seçilmesini hepiniz
den saygı ile dileyorum.'' 

Yapılan husuai mü&ahabe: 

"Şimdi arkadaşlar, huzurunda bulun· 
dugum, büyiık, münevver kıtJenizden, 
iptıda şahsıma aid bır koufesyonda bu. 
lunrnak ve aoı.ra da, kooperatıf mev:zou· 
una ve cemıyetinizin çalışma tarzına a
id kendi şahıi fikirlerimi arzetmek için 
müsaadenizi rica etmek isterim. 

Yapacagı.n konfesyon şudur: Bun 

dan on uç yıl evel ticaret umum müdii
rü olarak bulunuyordum. Vazifem, sık 

sık beni kooperatif teşkili talep ve miı

racaatlarıyla karşılaştırıyoı· "e vilayet
lerden gelen bu müracatların hemen 
hemen heusinde. kooperatif kuraca~ız 

amma nasıl işliyecek, makanizması ne 
olacak, bizi tenvir edin, talebi demünde

riç bulunuyordu. eKndi şahsi bilgim, 
klımk malumatan İbaretti. Muhtelif dil

lerde topladığım bazı ve.aik ''e malümat 
da bana fazla bir şey Öğret~di. İçimde 
bir elemdi. 

Ticaret mümessili olarak Avrupa
ya gönderildiğim zaman, iyice ·n ya
kından öğrenmeye aht ettiğim mev
zuların birisi de bu idi. Yeniden muh· 
telif memleketlere ait, timdi büyük 
kıımını Türkofiıe hediye ettiğim 

neıriyah, statü tipleri ve mekaniz
mallannr ve itleyişlerini gösteren ~
maları topladım. Roşdaliıı ta kendi
sine gittim ve ilk kooperatife ait ve· 
aayik ve neıriyatı gördüm. Garbi Av
rupa memleketlerinden, ffolanda, 
Belçika, lskandinav, Baltık, Fransa, 
İngiltere ve müteakiben Almanya ve 
balyada kooperatif teşekküllerini 

gezdim ve bilhas!a Belçikada Boern 
Bond teşkilatını bütün detaylariyle 4 
ay tetkik ettim: Beraber yumurta 
toplamaya gittim, süt nasrl topladık
larını görmek için kamyonlarma bi
nerek amele gibi onlarla dola~lım, 

hulasa işin içini görmek için elimden 
geleni yaptım. Şimdi size vardığım 
kanaati söyliyeceğim: 

Vasıl olduğum kanaat, laontinan 
ve İngiliz kooperatiflerinin hepsinin, 

surıları içtimai olduğu ve tarihi bir 
mücadeleden doğduğu Ye hiç biriıi

nin memleketimizde yerle,meaine Ye 

yqamaama mahal ve hatta imkin ol· 
madığı fikri idi. Bir dereceye kadar 

Flaman Boeren Bond'ını kabil görii. 
yordum. Rayfayzen ve ŞültzdeUç mÜ· 

nakaşalarını eledim, kanaatim degİf· 
medi. Amerika De§riyabnı getİJ'ttim: 
Bu bana yeni bir üfk oldu. Eier Ame· 

rika kooperatifçiliğini bilme;eydim, 

timdi huzurunuzda: Avrupadalıi sis

temde kooperatif memleketimiz için 

mahalaizdir, zararlıdır diye batıra· 

bilirdim. 

Amerikahlar, kooperatifi, konti

nan gibi, lngiltere gibi almıyor ve an· 

Jamıyor. Amerika için kooperatif: 

rasyonel çahtabilmek için, zaruri, 

sadece ekonomik hedefli bir teşek· 

küldür. Bu telakki Amerikadi!ı, ''on 

large scale" denen zincirleme teşki

latı doğurmuttur. 

Amerikalı, kooperatifleri, biribi_ 

riyle alaka ve irtibatı oJmıyan, sayı

sız, huıusı menfaat kümeleri halin

den çıkarmıt ve bunları milli menfa. 

ata hizmet eden, biribirine baih san· 

tralize tetekkülle.r haline aokınU!otur. 

Bu hususta da, Türkofiat~ gayet vasi 

netriyat ve veaayik vardır, arzu eden 

arkadatlar tetkik edebilirler. 
Bahsettiğim, taharma ait konfeı

yon, burada bitiyor. 
Şimdi bizdeki vaziyete geliyorum: 

iptida, bence cemiyetin rolü ne ofma
lı sualine cevab vereceğim: 

Bizde herhangi fekli, herhangi 

sistemi taklit etmek mevzuubahs ol

madığsnı, resmi seans su-asmda söyle

miştim. Böyle söylemek, baıka mem· 

leketlerin geçirdikleri tecrübeieri bir 
tarafa atacağız demek degildir. Esas 
ilim, teknik meselesidir, ve bu mahi
yetteki her mesele gibi, içinde bulu. 
nulan muhit, muhata bulunana, şera· 
ite, ilmi tatbik etmek ve en i!eri tek· 
niğe uyacak yolu bulmak İcab eder 

ULUS 

Türkiye en ileri tekniğin en yuksek 
ilmin vatanı olacak~rr, büyük işareti· 
ni hepimiz aklımızda tubnaktayız. 

Hedefi ilim ve teknik olan cemiye· 
timiz, kooperatif yolunda bizi bu ga
yeye götüren bir kurum olmalıdır. 

Bunu söylemekle yalnız ilmin nazari
ye safhasında kalınız demek iateme
diğim tabiidir: bilhusa ilme daya
narak, ilmi memlekete tatbik ederek 
teknik ve tatbikat itibariyle, müstah
sillerimizin bilgi ufkunu daima geniş
letmeli ve fırka programının ve dev
let mevzuatındaki evolüsyonun ehe
miyetini ve müstahsile temin edebile
ceği büyük menfaatları belirtmeli ve 
araştırmalarınız tetkikleriniz ve eyı 
istifade yolları hakkındaki yazıları 

nızla faydalarını artırma! .. ,nız. 

Kooperatif mev~uatımızdaki 

evolüsyon: 

Cumuriyetin ilanındanberi mcvzu
a tımızdaki değişiklikleri bir arada 
göz önüne getirirseniz, büyük, son 
derece teknik evoJüsyonu sarahaten 
görürsünüz. Satış kooperatifleri ve 
zirai itibar kredi birlikleri kanunları, 
her istikamette olduğu gibi, cumuri
yetin ve İsmet İnönü hükümetinin 
attığı en muazzam ve en ileri teknik· 
li adımlardan biridir. Bu kanunlar ko· 
operatifçilik tarihimizde gayet mü
him bir merhale ilim ve teknik ba-

' kımındar birer hakiki abidedir. 

Üniversitelerimiz ve ıizi:n sibi ilmi 

tqekküllerimiz, bu mühim ileri hareketin, 

ilim ıahaaında, teknik sahasında prensib

lerini, "dogme'' terini telfik etmeli, bü

tün hususiyetlerini ve kıymetlerini he
lirtmelidir. 

Buna yaptıktan sonradır ki, 'u İ~ 

kooperatif mevzuu mudur, değil midir, 

sualine. prenaibleri göz önüne getirerek 

aürat ve isabetle cevab vermek kabil O· 

Jur. 

Hülasa, işlenmemiş, temessül edil

memi§ ilim, ka)p akçe gibi bir feydiı·. 

Taşıyana zararlardan başka bir şey olmRz. 

Cemiyetimiz mühim, milli bir vazife de_ 

ruhte etmi,tir. lyi istikametlerde, mu

vaffakiyetle çalışmalarını temenni ve el

den gelen yardımı yapmak bir borçtuı·. 

Tatbiki ve ameli bRJ<•mdan. geniş bir 

Ba§betke ----
16 ŞUBAT 

( Baıı 1. inci ıa;ylada) 

Ye yardımcı üyelerin sayıaı 
281.731 e çıkmıştır. Azaların yü
kenlerinden toplnan para 1.918.943 
lirayı bulmuştur. 

Türkkuşu'nun ilk hayat yılı çok 
verimli geçmiştir: Biri bayan ol
mak üzere 29 paraşütçü ve 34 pla
nörcü yetiştirilmiş ve bunlardan 
biri kız olmak üzere 8 kişi Sovyet 
ler Birliğindeki Koktebel mekte
bine gönderilmiştir. Türkkuşun
da iki motörlü tayyare ile birı 
Kayseri fabrıkasında yaptırılan 
13 planör vardır. Kayseri tayya
re fabrikasında 23 planör daha 
yaptırılmaktadır. Paraşütçülerin 
şimdiye kadar atlama sayısı 1651 i 
bulmuştur. Yardımcı ve faal üye
ler 334 dür. 

935 yılında şehirlerimizin ve 
yurddaşların türk ordusuna arma
ğan ettikleri tayyare sayısı 27 dir. 

Bütün bunları sevinçle karşıla
makla beraber, yeter görmiyoruz. 
Henüz kanad kaldırma devrinde
yiz: Bunun arkasından büyük u
çuş devri gelecektir. Havamız 

türk kanadlarmın seıi ile dolun
cıya kadar, onu rahat teneffüs 
edemeyiz. 

F. R. ATAY 

kooperatif edebiyatına ihtiyacımıa: var
dır. Neıir Y&utanız olan karince, her va
tandata bu balmndan öğrenmesi IUma 
§eylerin bir vautaa• olmabcbr. Olsun, 
dolgun bilgili, ameli ve bütün makaniz
mayı teferruatlı ve mukayeseli surette 
anlabr yazılar, brotürler, kit.ahlar, mem· 
lekette yeti,tinnek ve sayılarmı artırmak 
istediğimiz kooperatifler ve kooperatif 
birlikelri batına geçecek münevverler 
ve vatandqlannuz için, maddi ıennaye. 
den daha lüzumlu, daha mühim kıymet· 
lerdir. 

Gelecek yılın toplantısında, bu ,ekilde 

ve bu istikamette vücuda getirilmi' e
serlerinizin kömeleriyle lcarııla,mayı 

temenni ederim.'' 

SAYFA 5 

1 

HAB~BLRGLAR 

MESELESİ 

Kıralcılar ' 1aziyeti 
İYİ o·öriiyorlar ., e . 

Arşidük Ottonun şatosun-
da bir toplantı olmuş 

(Bası J. inci sayfada) 
rasında tahakkuk etmiş olan an
laşma, kıralciların, kurumlarınin 
içerde ve dışarda maksadlarını 
serbestce takib etmelerine, artık 
müsaiddir." demiştir. 

Von Visner, görüşmelerinde, 
Habsburg'larm tahta tekrar çık
malarının Avusturya'ya aid dahili 
bir iş olduğu tezini müdafaa eden 
prens Starhemberg'e teşekkür et
miştir. 

Von Visner, kırallığın derhal 
iadesinin karşılaşacağı güçlükler 
hakkında ümide kapılmakta, fa. 
kat prens Otto'nun Paris görü~
meİeri esnasında tecrübeli bir dip
lomat gibihareket edeceğine emin 
bulunduğunu söylemiştir. 

Von Viıner: "Otto, ilk çağırı
lışında Avusturya'ya dönmeğe ha
zır olmakla beraber, arsıulusal du
rumun güçlüklerinden dolayı sa· 
bırsızlığını yenmekte ve vazifesini 
emeline tercih etmektedir." de-
mİftİr. . .. 

Brüksel, 18 (A.A.) -Artıduk 
Ottonun oturmakta olduğu Steen
oekerzeel tat.osunda, bugün macar 
knalcdarı arasında bir konferans 
kunılacağı haberi ne yalanlan· 
makta ne de teyit olunmaktadır. 
Kont Sigri ile Baron Berg ve say
lav Racovski'nin Brüksel' de bu
lundukları haberi kar9ıaında da 
aynı vaziyet muhafaza edilmek
tedir. 

Buna mukabil macar mahfil
leri konferans haberioi kati auret
te yalanlamakta, Kont Sigri'nin 
çoktan beri Belçikaya gelmediğini 
ve saylav Berg ile Racovski'nin ise 
filhakika Arıidüka tazimat için 
geldiklerini ve faka\ çoktan beri 
Macaristana dönmü~ olduklarını 
söylemektedir. 

l\!J t Z AH KöSESi 
' 

BUGUNUN 

Yukarda solda: 
_ Küçük kardeşini uyandırmamanr sana tenbihle

memi.ş miydim? 
_Ama anne ben uyuyor mu, uyumuyor mu? onu 

anlamak istedimdi. 

Aşağıda solda: 

- Bayanı Öpsene! .• 
- Anne, ben yaramaxl·h mr e•ıim ki?. 

Yukarda sağda: 

- Nasıl; hesapta yirmi beşinci mi çıktın? Halbuki 
va~ifeni baban yapmıftıl 

- Zai.en onun için yirmi beşinci oldum ya! 

Ataiıda sağda: 
- Küfiik kardeşinin otolJ'lobilini kırması seni bu 

koJor çok mu kederlendirdi? 
- Elbette! Çünkü onu ben kendim krracakhm. 
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Borsanın bir turist şehri olmasına çalışılıyor 

Eksikler çoktur. f.'akat turizmin bütün harcananları 
ödeyen verimli bir kayn<ık olduğu artık anlaşılmıştır 
Buna, (Huıuıi) Aıri kaplıcalar 

tirketi umumi heyeti :&tbakanbk 
:muıtetarı Bay Kemal GedeleGek ve 
Bur.. valiıi Şefik Soyerin de ittira
kiyle toplanmııtır. Bu toplantıda tir
ket; mobile aatın alınma11 ve diier 
bazı iılerin yapılması için lazım olan 
'i0,000 liranm; aermayenin çoialtıl
maaı ıuretiyle teminine karaı· vermit
br. Valimizden öğrendiğime göre: 

6 - Bursada veya Çekirgede bü
yük bir park yapmak. 

7 - Lokanta, gazino, müzik, bar 
gibi eğlence yerleri açmak. 

8 - Uludağa bir hava hattı çek· 
mek. Ye saire ... 

Hep buraanın hayatı ile ilgili O· 

nemli ihtiyaçlardır. Bunlardan ao· 
nuncusu olan hava hattı j~ini gözde 

büyütmek doğru değildir. Çünkü: ve· 
rilen hesaplara göre bu it nihayet 350 
bin liranın içinde olup bitecektir. 
Halbuki bundan edilecek istifade çok 

büyüktür. Hatta kuvvetle tahmin o · 

lunduğuna göre: Bu hat, kurma mas. 

rafını bile birkaç yıl içinde çıkara· 

caktır. 

M. ATAÇ 

19 ŞUBAT 1936 ÇARŞAMB & 
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I spanyadaki seçim 
Sosyalistlerin kazanması 

( B(J.fı 1. inci ıaylatla) 

yen muvaff akiyeti ve bunu takibe · 
den göste. :'...:· bu sabahki Paria bası
nııı. meşgul etmektedir. Gazeteler, 
kargaşalığın devam etmiyeceğini ve 
İspanyol c':muriyetinin, pazar seçi· 
minden sonra tekrar sükunete kavu
şacağını ummaktad•r. 

Pöti Panziyen gazetesinin husu
si muhabiri bildiriyor: 

Halk cephesi, saylav meclisinde 
ekseriyeti muhafaza edecektir. Bu 
hafta bir azana kabinesinin kurula
cağı ve iç bakanlığına B. Martinez 
Baryo'nun getirileceği tahmin olun
maktadır. 

Çok zayıf, çok çabuk yıkılma
ğa müstaid, çok karıtık, olan aol 
taraf ekseriyetinin, son derece güç 
ve tehlikeli bir siyasal hayat süre
ceğini tahmin etmek için kehanete 
ihtiyaç yoktur. Aceba, bu ekseriyet, 
daha devamlı bir mevcudiyeti te
min etmek maksadiyle kuvvet is
timaline teşebbüs etmiyecek mi
dir? 

Le jurnal diyor ki : 
"Bu İfte muzaffer çıkan, ... ,_ 

panyol lenin'i'' Largo Kavallera
dır. Kapılarımızda bir kargaııklık 
kaynağı gönnek gibi korkunç bir 
manzara kartısındayız.,, 

Popüler diyor ki: 
" Sosyalist ve cumuriyetçi 11-

uvandırdı 
& 

panya, harbe kaı·tı, bir manin cljJ.:. 
mek istiyen memleketler saff n.a 
girecektir.,, 

Diğer taraftan, gazeteler, B. 
Flanden'in yarın kabul edeccf;i 
muhtelif ziyaretlerde hanği mev
zular etraf mda konuşulacağını 
tahmine çalışmaktadırlar. 

B. LARGONUN SÖZLERi 
Madrid, 18 (A.A.) - B. Lar

go Kavallero havas ajansı muha· 
birine !U beyanatta bulunmu§tur: 

"- Başbakandan, bütün halk
evlerinin açılmasını rica ettim, ka
bul etti. Madrid halkevi derhal a 
çıldı. Siyasi mevkuflann tahliye
sini İstedim, Hükümet bunları tah
liyeye karar verdi ve siyasi göç
menlerin yurda dönmelerine izin 
verdi.,, 

B. Largo Kavallero Ekselsior 
gazetesinin hususi muhabirine ver· 
diği beyanatta: 

"- Hükümet B. Azana'm 80I 
cenah cumuriyetçi azuı tarafmdan 
te§kil edilecek ve sosyalistler bu
na iştirak etmiyeceklerdir. Hükü
met, en evvel umumi af ilan ede-
cektir .,. demiştir. 

B. Azana' da şu sözleri söyle
m ittir: 

"- Kabinemiz müshasıran cu
muriyetci olacak, sosyalistler, sa
dece onu himaye edeceklerdir.,. 

Asri kaplıca ve Ötelin itletilmeai itini 
doğrudan dogru ıirket üzerine almıt 
bulunmaktadır. Kap ıca ve otel öniı· 
muzdeki banyo me\'ıımande açılacaktır. 

Bursa ıchır ınecliside son toplan
t .... nda kaplıcalarımızı ilıilendiren 

ehemiyetli bir karar vermiıtir. Bu 
ko. .. ıra göre: Büdcenin çeıid madde
ler:nden münakale yapılmak ıu • 
tiyle Bursa ile Çekirğe araaındaki 

yolun parke olmayan kıamı hemen 
aafalt olarak ) apılmaya ba§lanacak· 
tır. Asfalt yap lacak parça, Atatürk· 
Ün koıkü yanından Çekirğeye kaaar 
dır. \ıe 2389 metredir. Bunun keıif 
bedeli, 29,500 liradır. 

t~tİlilal ve iıık:ilap 
Par timiz tarafından İnkılap sev

gisi ve islik.lal &!kını perçinlemek ga
yesiyle tertib edilen konferanslar 
her tarafta büyük heyecan ve ilgi ile 
karşılanmakta devam ediyor. Bu hu
susta dün de aldığımız telgraflan ya· 
zıyoruz: 

Fırtınanın limanlarımızda 
yaptığı zararlar 

Fırtınanın zararları 
Edirne, 18 (A.A.) - Birkaç gün 

evvelki fırtına ve soğuktan "~en İn · 
san ve hayvan zayiatının tesbitine 
deva medilmektedir: 

Beledıye reisi Cemil Özun ba§kan
lıgınaa yapılan bu toplan ıda kaplıca 
ve otellcrimizın bugunku durumları 
.da konuşulmuııtur. Belediye reiıı ve.ı:<ııı 
Zehra bu münasebeti soz alarak 
demiştir kı: 

"- 20 sencucnberı Bursa da otu. 
ruyoruı. . O z ın n hamamlar nası sa 
bugun gene oylcdir. liınaıar es idır. 

Bız buyerlcrin sahip ~ e kıracıtarına 

şimdıye ko.dar ne cıedıkse yap ılar. 
l\ıuş mba ıs edık doşcducr. Boya is
tcdık yap ılar . .Sifon, tamır, temizlik 
iı;.euı" h psıni yapcılar. 1' nkat asrın 
nıoaern ınuyaçlarına cevap vereoıl

mck ıç.n bunı ... rın topunu yık ırıp 

yenıacn y<ı.p .. ·mak lazımuır. Bu ben· 
ce bır devlet işı demektir.,, 

Umuını mecliste top.antılarına 

bagu .. •u•9.ır. \ a İukçe, Bursa ile Ya· 
lava, 1 .aıdanya gıbi çok i§ ek ve O• 

ne.nıi yo.ıarın asralt yapuması duşu

n ... mcı.ı.edir. Hunun için top antı ha
linde buıunan meclisten tahsisat iste· 
necek ır. 

~ .. ı. ., .... un tu •• zm bakımından çok 
y t .•. 1 ... e olarak almaya ba§ladığı bu 
teuoiı .er muı11~imizde büyuk bir &e

v .. ıçıe tea.-şılaumaktadır. Gün geçtik
çe ge .. fl UC) e doğru giden endüstrı 

işlerini de bu yeni tedbirlere katarak 
Bursan.n i crisi için çok •yi bir ümit 
bcsliyeİ>ı ıriz. 

Ancak luı · zm yönünden atılan bu 
adımlar insana, işin büyüklüğü ya
nında derhal ehemiyetini kaybeden 
tedbirler gibi geliyor. Çünkü: Bursa
da turistin istediği daha pek çok ıey 
vardır. Meseli: 

1 - Seri vasıtalarla Bursaya ge
lip gidebilmek 

2 -·Burada turistin her istediğini 

ve her aradığını kolayca, ucuzca ve 
topluca bulabilmesi. 

3 - Konforlu oteller açmak veya 
otelleri bu hale aokmak .• 

4 - Her dilden anlayan tercü
manlar bulundurmak .• 

5 - Şehir içinde çok muntazam 
otobüı •eya tramvay aernıi açmak. 

Kırklareli, 18 (Hususi) - Parti 
müfetti~lerinden B. Alaettin Tiridoğ
lunun pazar ve pazartesi günleri 
halkevi ve sinema salonlarında ver • 
d:g ko feranst~\ istıklal aşkım kalb 
lere aşılamak ve inkılabımızı yakın -
dan anlatmak bakımından büyük 
alaka ve heyecanla dinlenmiştir. 

İnebolu, 18 (Hususi) - Zongul
dak saylavı B. Dt. Mitnt Altıok bü -
yük bir heyecanla istiklal mevzulu 
ikinci konferansını da verdi. B. Mi
tat Altıok aynca türk kadınının me
deni, içtimai, siyasi haklarına aid de 
güzel bir konuşma yaptı. 

Konferanslar muhitimizde çok 
canlı tesirler bıraktı. 

Samsun, 18 (Hususi) - Balıke
sir snylavı B. Türker'in sinema 
salonunda l 500 den fazla bir kala -
balık önünde verdiği inkılap mevzu
lu konf eransmı Halkevi salonuna ve 
şehrimizin diğer yerlerine konan ho
parlörlerle binlerce halk coşkun bir 
heyecanla dinlemiştir. 

Akçakoca, 18 (Hususi) - B. 
Hıfzı Oğuz istiklal ve inkılap mev -
zuları üzerinde iki konferans verdi. 
Konferans yeri olarak ayrılan beledi
ye salonu dar geldiğinden konferans· 
lar cumuriyet meydanında verildi. 
Halk bu konferanslardan çok heye· 
canlandılar, Cumuriyet ve Atatürk 
uğruna başlarını koyduklanm hay
kırdı1ar. Atatürk'e ve Parti'ye saygı 
telgrafları çektiler. 

Milas, 18 ( Hususi) - Mar
din saylavı B. Edip Erkin'in istiklal 
ve cumuriyet mevzuu üzerinde ver • 
diği ikinci konferans da büyük heye
canla dinlendi. Partililerden B. Meh
met Ateı de hal!cm coşkun tezahür -
leri arumda güzel bir hitabe ile 
memleket adına mukabele etti. 

Upk, 18 (Hususi) - Manisa 
saylavı B. Refik ince halkevi 1alo -
nunda inkılap ve istiklalimizi anla • 
tan iki konferans verdi. Halkevinin 
salon, koridor, balkon ve hatti mer
divenleri tamamen dolmuştu. Bina 
600 kifi almağa müsaid iken iki bin 
kiti konferan1ları dinlcmİf ve heye -
can içinde alkıılamıshr. 

Son fırtınanın limanlarımızda yaptığı 

maddi zararlar hakkında gazetelerimizrlc 
bir çok müteferrik haberler çıkmıştıı·. 
Bunlar için, liman reisliklerinden ekono 

mi bakanlığına gelen malumata göre ge· 

çen fırtınanın limanlarımızdaki tahriba· 
tı şu suretle hülaaa edilebilir: 

Trabzon limanında: İzmir vapuruna 
postayı veren papar dönÜ§te devrilmiş 

ve dokuz kiti boğulmuttur . 
Gemlik limanında: Dcvriş adlı biı 

kayıkla bir tayfası kaybolmuş, limanda 
6 tonluk Giıvcrcin isimli motor karaya 
düşmüş ve iki sandal parçalamışbr. 

liopa limanında: iskelenin ön kısmı 
yıkılmış ve çekek mahallinde 6 mavna 
ile 2 ıandal harab olmuştur. 

Of limanında: İskele yarıya kadar yı 
kılmıtlır. 

Kefken limanında: 45 tonluk gaz vu 

benzin yükliı Yılma motora kayalar 
çarparak parçalanmıştır. Nufusça zayi. 
at yoktur. 

Kuşadası limanında: Bir şamandıra 
ile gümrüğün bir kayığı parçalanmıştır. 
Şamandırası kaybolan batmış tekne Üze· 
rine muvakkat bir işaret konmuıtur. 

Alanya limanında: Geçen fırtınada 
batan 12 tonluk bir yelken ile çifte de. 
mirle batan 4 mavna kaybolmuıtur. KJ\. 
rada bulunan 19 tonluk motorlu tekne 
parçabnmıthr. Karadaki mavnaların bi
ribiri üzerine yıkılmasıyla arada çekili 
duran sandallar dan ikisi ve muvakkat 
iskele parçalanmıştır. 

Karabiğa limanında: Kemer cihetin
de çakıl yükfü 38 tonluk bir kayık bat
mıştır. Mürettebatınd~n dört kişi kur. 
tarılmışsa da kaptan bulun:lmamıştır. 3 
tonluk ikbal motoruyla iki balıkçı kayı. 
ğının demirleri keıilerek kaybolmuıtuı·. 

Çanakkale limanında: Boğaz önünde 
Filistin bandıralı Atit vapuru karaya O · 

turmuş, sonra kurtanlmııtır. 

Taıucu limanında: 8 kayık 
düterek parp.lanmıftır. Tahmil 
için kayık kalmamııtır. 

karayl\ 
tahliye 

Ereğli limanında: Karadeniz vapuru 
fırtınadan evet limana iltica etmiııe de 
fırtınanın ıiddetinden denize açılmağat 
mecbur kalmııtır. (lıtanbula selimetle 
varmıştır.) Muaaya aid Kerim adlı mo· 

tor batmrşhr Hasan kaptanın 300 ton· 
luk kereıte yüklü motoru da hannılesi
nin yanımı atmak suretiyle kurulabilmi~ 

tir. 
Zonguldak limanında: Meaderekde. 

ki Üsküdar, Doğan, Şule vapurlanndan 

Üsküdar ile Dogan içlerine kıımen ıu al
mıı ve kısmen oturmak suretiyle kurtul· 
muılardır. 

Kozlu kömür ohığu, Çamlı ocağı olu

ğu harab olmuılardır. Yalnrz ikincisinde 
15 bin liralık hasar nrdır. Kandillideki 
4 oluktan üçü, Alaca ağzı ımntakaıı o. 
luk ve paaakülü de denize gitmittir. 
Gene Alaca ağzında lımaile aid oluk ve 
Kilimli mevkiinde maden idaresine aid 
tahmil oluğu da kam;len harab olmuı
tur. 

Bozcaada limanında: lki motor üç yel· 
kenli karaya gitmiı ve bunlardan üçü 
parçalnnmı§tır . 

Mersin limanında: Alman bandıralı 
Anobis ve Makedonya, türk bandıralı 
Relah vapurları karaya oturmutlardır, 

Bandırma limanında: 4 motor demir 
üzerinde batmıştır. 

Bodrum limanında: 2 mavna demir 
tarayarak parçalaruruıtır. 

Amaara limanında: Mendirek feneri 
fırtınadan çökmüttür. Şimdiye kadar nu
fusça zayiler kaycledi.lmemittir • 

lıtanbul limanında: Gece aaat 22 de 

baıhyan Karayel fırtınasının limandaki 

tahribleri ıunlardır: 

Kabataı önünde yatan Adnan, Samı, 

Nepton vapurları demirlerini tarayarak 

bunlrdan Sami vapuru civanndaki bir 

İngiliz vapunı üzerine düımüı ve demi· 

ri takılarak kalınıftır. N epton da daha 

açıkalara sürüklenmiftir. Adnan 'l..ıµuru 

iae demirlerini keıdirerek Hayclarpap 

mendereği çine kadar dütmüı ve iıkele . 

ye yaılanmııtır. 

Haliçte kalafat yerinde bağlı Gülru

hal, Miralay Nazım, Millet, Ab lılüı, 

Seyyar, Taceddin Ye İngiliz bandırall' 

Kritin vapurları halatlarını keıdirerdı 

liman idaresinin Y emiı cihetinde bekçi 

mahallindeki mavnaJann üzerae yaılan· 

mııtır. Keza Unkapam köprüıünün ıkı 

açma kapağı da yerlerinden koparak bir 

parçaaı Azap kapmndaki motorların bctğ· 

h olduğu atelye önlerine yaalanarak en 

İyi üç motorun batmasına ıebeb olmu~· 

tur. 

Haliç aahillerinde ve boğazın yukaı" 

kısımlarında ıayan elıemiyet başka b' ı 

vaka olmamıştır. Bir çok küç;;k merakıeı 

batmış ve parçalanm1ılardır. 

Şimdiye kadar bildirilenlerden bq 
ka, Meriç ilçesinde 10 insan 2071 
hayvan, İpsala' da 2 insan 3799 ko • 
yun ve keçi, 287 sığır, 42 manda, 
Uzunköprü'de 2 insan 2552 koyun 
6 sığır, Lalapaşa' da 675 koyun 2 u • 
ğir, Sırpsındığı kamur -da 1 İI'nn 
371 hayvan ve Havsa'da 4 insanla 
673 hayvan donarak ölmiiftür. 

Almanyaya gönderilen 
pamuklarımız 

Alman gazetelerinde okuduğu
muza göre, Almanyanın mensucat 
ham madde idhalatı, ticaret ve dö
viz bakımındanberi menşeni de
ğiştirmiştir. Bu değişim bilhassa 
19f 3 le göze çarpmaktadır. Bunun 
da başlıca sebeblerinden biri, bir 
çok ülkelerin randıman bakımın· 
dan ziraatlerini değiştirmiş olma
larıdır. Alman pamuk piyasalan
na pamuk yetiştiren yeni ·nüstab
sil memleketler, Brezilya, Peru, 
Arjantin ve Türkiyedir. Gene u 
gazetelerde gördüğümüz istatİs· 

tiklerde, memleketimizden Alınan
yaya 1933 te 6, 1934 te 57 ve 1935 
le 152 kental pamuk ihraç edildiği 
yazılmaktadır. ---·--·-

Mübadillerin tastıye 

vesikalarını 
Taıfiye heyetleri taratından mu. 

badillere verilen veaikaları ;ı.ayi eut::u• 

lere bazı mal sandıklarınca, mezıwr 
vesikalar yerine tedavül etmek uzl"· 

re mübeddel makbuzlar venımt:.ne 

olduğu ve bunların mübadil malıarı
nm satıılarına kabul edildiği geçc:ıı 

muamelelerden anlatddığmdan, Fi· 
nans bakanlığı, tasfiye veaikalarmın 
ziyaı halinde, bunları bulanlardan 
istirdadı kabil olduğu takdirde zayi 
eden aon hamiline iadeıi suretile 
muamele cereyan etmek lazım olup 
zayi vesika elde edilmeden natık ol· 
duğu meblağın diğer bir veaika de 

tedavülü caiz olamıyacağlDJ ve bu gi· 
bi ahYalin vukuı.;na meydan Yerilm.,. 
meıini deft~rdarhklara tebliğ etmif. 
tir. 
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'\taaıelif: 

Ura 
il 
~ 

151;748.JG.-

u.m.mı,..-

tf7.42D.778r 

f&eee.000.-

4.d00.G08.-

ı.444.267'23 

17;86.~ 

. 

~ Lira K 
L' 15.000.000.-

1.121.70,67 
., 

,, 
~ 

169.420. 778,-' 

15.551.636,18 

1 

19.140.847.25 
53. 745.001 ,95 

i 

273.885.020 05' 
felıün 273.aıutlu,05 ı · VehüJI 

·, 
ı Mart ım tarıhbadt:n it.ibaren:_ fıkonto haddi % ~'/2 - Altm. ibenne avanı ~ 411., 

·---------lliiiiiiiii--iiiiiiiiliiiimiiiiiiiiiiiiİİlı ___ .._ __ ~~~ 

Ankarada Jandarma Genel Ko
mutanlığı Sabnalma Komisye
uundan: 

ı - Çeıit ve numaralan şartnamede yazılı (8,800) Geyim Nal 
~·k tksiltm~ ile 2-3 ~6 pazartesi günü nat (!S) tt satm almacak-

br. ·ı · 
~ - Nalların tumiıne (2537) lira (50) ~uruş değer verı mış, 

ılk teminatı (190} lıra (32) kunıttur. o .t-
i - istekliler ~ paraas komisyondall alabilirler. _.. 

sıltmeye gireceklerin ıtk temmat makbuz veya banka mektubu ile 
ek.Utme gün ve saatinde komisyona bq •urmalan. (332) 1-572 

Sıhhat ve İctimai Muavenet vekaleti 

t kin Umum Müdürlüğünden: 
l - lakin umum müdürUiğüııce cimı we mıkc1arı ve fenni tera

ıti ayn ayrı tea it ed leen tiplerde Trakyadatt g<Sçmenlcr için on 
bin pulluk pazarlıkla imal ettirifecektir. 

2 - Pazarlık bu şubatın 28 inci cuma gtinfl ııaat on bette aıhat 
'ftlttletinüe mtlstc arlık daire inde toplanacak komJıyonda yapıla
ca1rtır. 

S - f atekbler una aıd şartnameleri Ankarada iskin umum 
mldUrHtfthıden ve lstanbul, lzmir. Çanakkale iıkan müdtirlüıkle
rfylt Kocaeli valillfinden alabilirler 

~ - latekliler şartnamedeki terait dairesinde ve maanen gün 
ve uatte komisyona müracaat ctmclidlr (345) 1-S?l 

1 

~IUMYALARIN SERVETi 
Eddie Caater. 

1 Kl C SULH HUKUK MAHK.EMESlNDEN: 
Te. iı a ınm GUn Dogd lllllhafteJinden Anna km Pfztos tara-

mdan a.. ı an. vuayetnameniu tenfizi dansından dolayı carı mu
balatmea: il& ~ledesa olııp halea Bwpriatana firar ederek ora
da iakmet hı meç ut kaldığı anlatılan v.e kenc:liaiıaıe p.rıete ile ila
nen tebliğat icra edilen ve Garebet oğlu Onni.k illnea vaki ~bli.ia· 
ta ragmen yine gelmediginden hakkında gıyap kararı tebliiine ka
rar .. ri~ ve muhakemede 25-3936 perıembe gtbıü aaat doıkuza 
talik ediJmiı olduğundan mezkQr gün ve saatte gel· 
ınedill ve bir •ekil tarafmdan da temsil edilmediii talulirde _._ 
kında gı aben muh meye devam ve ittihazı karar olunacağı gı

karvı trbb makamına kaim olmak m:ere ilan olunur 1--630 

Hava Kunımu 

BtiYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadaı binlerce ki§iyi 

zengin etmiştir. 
5. inci ketide 1 t Mart 936 dadır. 

ikramiye 35.000 
liradır 

Aynca: lŞ.000 12.000 t O 000 liralık 
ikramiyelerle 20 .. 000 liralık bir 

müKafat vardır. 

.\ıtlf.erı t ab abu l m 11 u 

lliidürlfiiü ~tıoaJma 
KomiM o .nı ilanları 

JılOTE,/\HHlr NAM VE He
SABIN A 15 KALEM 3S il.

DET MİKROMETRE: 
Tchmiıı edilen bedeli (900) 

lira 01an yuıkarda mikdarı ve cın
li 'f....U. ~-·.Askeri BİGP 
ı:iJıjfar ~-- .~ 
~ k...., ...... ~i:;l:lollllft~ii 

Kiralık 
Yenişclıiı"de Hilllialuner Mer

kezinin 1rarşı sırasmda, ufalt 
cadde merind& lraloriferli ve 
1ıtı tütlil konforlu 49 1 au -
maralı Foto apartımanında kira· 
tık daireler vardu. Kapıcıya mile 
racaat. Telefon 3002 ve 2002 

1-629 

Beher Betı 
Savda Sar:t'mi Sayrfa SRnttm 
-------

936 tarihinde perşembe giiriU la• 

at 14 de pazarlık ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (67) Ji- ı 300 3 20D 
ra (50} kuru§ ve 2490 nwnaral 4 150 5 tor 
kanunun 2. ve s. maddeJerinft. 6 80 7 40 
iri veaikle mezıktr pn ve uat- 8 30 lruru§tur 
te koınisyona milracaatıan. 376 · l - H•vn itlerine ve venı 

1-632 çıkan kitaptan ıdd l11ntudım r------.. ··••tı " u temiıat ,.,,ıbr. 
Milli Müdlllu \ e~ ....... 
Satıualma Komisyonu 

llinlan 

Btı.ıT 
l - 71 blem Tibbl ccsa •· 

çık eksiltmeye bmlhlp:ur. 
2 - Be~ bisilea ederi 

1565 lira. ve ilk iUllf parası iN 
lira otua-1ekb kuruftllr. 

ı-lbaaai 18.3 ........ 
... 10 dadır. 

4 - Şartnameaial -cönllek ı.. 
fitenlerln her gün saat 15 sten. 
16 1a kadar ekailtmeye girecek 

1 ... • 2490 ayılı ..... 
ı. 3 iad maddelerinde iltellilen 

1 - Zavi HID bedelleri ma 
tu ris otuz b.nattm. 

s - Tebrik. -.elıddlr. nlen. 
ın • vefat ve katı allka iltnlı 
rından maktuan be11irı almn 

ABONE ŞAKTIARI 
llftddet O.M1de ff•lct~ 

Seııeıiii 17 Un so Un 
l\ıhfa o .. 11 .. 

l A.JlJi> 5 • t .. 
'Posıa Gcreti ~&ul«O. 

.,,, tııbTaTa ~Pvab verifinea 

bilğilcrile ihale günU M. M Ve
kileti Batuıalma komisyonuna 
vermeleri. (397) l-641 

Ankara. P.T.T, 
Başmüdürlöğiinden: 

l\nkara • Kayseri T efoa devre& olunun inpama muktuf 
ıaa tele diNif tı.oM9& ,e11bde~. itibaren Kızılca tl'alnamda ~k 
ekaıJtmeye çıkarıbmıtır Bir dtı. ın ınubammen bedeli 4 liradp. 
Muvakkat temınat 368 llra '41 ~-

Buna ait prtname Bapıfkflirlfiiüıniiz yazı "teri 8Tosunda ve 
.it e.... P. T. T. me1i111W'e tler Ciba gödlleblUr. 

f1tekWeri11 264-aH prı .. Ciln8 tıaat 15 de K. Hwmııla 
antte~kkil komiayona m•vaıtları .. (364) 1-576 

Posta T.TJt 

KUrUf 

AFYOll SULH H. HAK:mLIGlft:-.w.r•·' 

Atyomm amye lllltaa mUallesinden M~• ;Oğullarıodaa Sadık 
c)ğlu aay Süleymamn vefatı bascbile rerekeıli Aıyon ıuıh mahke
mesince dehtt tutulmaktadır. Kanunu medenmin 561 mcı madd .. ıı 
mucibince Kef•let aebebile de alacakbleıda dahil olmak ibeN u 
adama bolcu. olasılar ve yahut bu Uaında ala~ olanlar -nraa ev· 
rakı mülbiteleri ile ilan tarilıüıdea itilJanılİ)ea ges bir ay i.çinde 
e -ratu mü•bitelerini hamilen müracaatla beJM e kayıt ettırmeJerı 
ve 569 uncu madde m.ucilrince alacaklarım ~ zamaau le kaydet· 
tirmiytt. ••caldılarm mira1Çtlan ne 18hsaıı ~~-'e de t rekcye ıza· 
fetl. takip edemiyecekleri ve rehin ve tcmınathakkmda da mali-
mat ve:ıwlt:ri lüzumu ilan oiaur. ı~ 

Ta~ Dif. Coğrafy-.ı "'akült.P~ i 
Direk~inde • • 

ı - Tarih, Dil. Co~ Jt-....ea JÇUJWIUZ ta.ıwa c .. ..& el
bisesi. 10 taJam kostüm tayyar 15 tuun ta~ eıt>ılffl '{~et, 
pu:ta1cm. kuket) n 15 adet palto açm eautme üe' llh&OllJaa edlle
c;ektfr. 
z-Jlu,,_.&-.ı: 
•;) Ccht. yelek '" .,anto~ ~~ ~ takim erkek tale

be el~seıiııin ln>mef, malzeme Ye imaliye. ~irlikte mııb•ımnı;:n 
bedeli 30 liradır. 

b) Ceket ve etekten mürekkep bir ta.ıun;ı kostüm tayyorun ku
maş, malH:me ve i.maliyesi birlikte muhamm;n bedeli 26 liradır. 

c) C'eket. pantolon ve kaaketten mit~ "bir ta • hademe el· 
biaeaim11 biınal, _.._. ve ....., .. Mrfa#:. ••'lllımen .-ıa.·u 
lS liradır 

d) Bir tane hademe paltoawıwı kuıll9t. _..eme ve imalıyqı 
birlıkte mah•mwıo bedeli 14 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek iatiyenler Evkaf jipartımanında Fakül· 
te ıdaresine müracaat ederler. 

4 - Münakasa 9-3-936 paarteai günü .aat 15 tc Maartf Veki· 
leti mektepler muhaaebecililinde :yapılacaktlt. 

5 - 122 lira 25 kuruftaıı ibaret olu ilk tciiııiaaU. milaaka• ıü· 
nl .aat on darde kadar Mektepler ~ veaaine ,.at• 
ılmıt olmuı lhımdır. (379) 1-633 

ANKAJtA iCRA GA YMllElllWL SA'l'IŞ MEMUltUJCUN. 
DAN: 

1 - İpotek olup 11t11ma'!aa karar Yerilen- Aaaraam Keçiören 
mc~tinde k4in ve tapunun 83 dl\ 23 ııra lhllMl"Umda ve 7·6-9Sl 
tanhinde ltqıth ev apiıdaki tartlar dairesin\le a5ık artırmaya 
blllDUftllr. 

J - Alt atta bir 1mltfü, -lllr oda, bir kiler, bir 10fa. bisiad 
katta iki- oG. bir Jlaıt. Ddad katta bir eofa, fld oda ve ~e 
bir çimento döteli ada, bir bali ve elcktrit ~ nrdır. En 
Ült kat lım:ut" ~ua. ltirinci kat .......... ~ ~ 
Jıapdar yarım 40~. Bağda iki Jiizcte.Jukpuhtelif me 911 
ataçıan bit Jııa7t1 ııre etı. mahHni w bir s~ 91'dar. 

Baf l2 ..... ftd iYlektir &e,.tİ _...Q!U 5'00 lira layr. 
komauftar. 

'S - Sat11 pe,in para ile olmak üeeı. ~36 tuibine mthadlf 
pazartesi gilnil saat 14-16 ~ ..._ icra dlkeei gayrımenlnsl aat'ış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmit olan yubr~ muhammen kıyme
tin% 7,5 nispetinde pey allseli nn ..n• ,\µı banbnm teminliı 
mektubu ile bnmıen tmliaat olualr bbat edilen hazine tUmllen 
getireceklerdir. 

5 - Saitq günii artırma becleH takdir adllift' laymıetln " 75 Ali 
1naJdaktan ve 6ç defa nida ettirildikten ----••lr c8nlll: ti ıa
cı mtinde ea çOk artırm taliblDe ihale °'•••tu 

1 - ffbu tarihteki artırmac1a tetlff ~ w .. .,_ ... 
kıymetin ylscle 15 illi balaacbjı taWttde .. :tarflrine .... 
elif ah güllü mt 14-16 ya kadar~ Mt ı ıda en p 
artıran talibine ihale oh11111Aldır •. · '~!' kıymetin " 
75 mi bulmalı fıllÜle en Sok ._.. ~ Dlansalt ft ba 
nispeti bWDiadıp takdirdo W W ır. lu kaıl11n ahkhena tm~ 
lran borç ~ .... ~ fi!• dW tvtüimıktu.). 

7 - Bidld ft ~ iırtllmal8rda ~ ~ll .iW9yi mit-. 
kip ve~ ıa'iltde ibıerine ihale edilen~ talebi. Ü8ftinl Jhla. 
Jc. tarilUdıln itibaftın kendiaine bedeli ihalee: tnlbni wsne ey1 .. 
-.ı isf.a. :jMf1 cUn kadar meldi verilecektir. tt'IRı dlWet ...,_, 
• Satde tııedeli yatırılnladığı takdirde ihaW_,llace1i tıe. bu _.. 
• evvel en yüksok teklifte bulunan talibe ~ ~ ....., 
nsı olup olmadığı aoruldu.ktan IODra t;ekU~ ............. raiıi' 
ile ihale farkı birinci talipten taMil edn.ek llıne 1"I talibe ihaft 
edilecektir. Teklifi veçhile aımap ruı ~ pynmenbl ,-... 
Diden 15 giiDlUk ikinci artırmaya çıUnJanılftlıa çoJr aıtnuı ~ 
ne ihale ecliJecektir. 

8 - Her ilri artırada da ga,nmem.kul talibine ihale .idi ~ 
te tapu harcı ile delllliye rellİll mti§ter.i,e 9e tlııate tarWDe ~ 
olan müterakim vergi ve relim ı e borçluya aittir. 

9 - Boı:çlu ft alacakblatla diğer alia.ı.tmm ._ pyırmdi
kul Uzerinckki haklanna ft huıuıiyle faiz ve 1llPl'da ~ 
W4iammı -ıo ıh içltl3e dairemiıc bildi~ la~ ar. 
ı..wtte wıw ~~~-..b\t~ -.. ~ 
pay~~ ı.ıacaı.:~. ,_ -., ,11o~:. 

10. - Aitırtnaya i•tirü edece~CT 104-36 tarihimlt t33ı.14i!~~ 
De clalremiMeki yeriade lserkese ~ bul~~~~.• .......... 



RAI)YO~lJZU 

ESKİTMEMEK 
ıçın 

PHlllPB"MINIWI 
ile 

J(''iYE J~ J) i N i Z 
Ankara şubemizi ziyaret ediniz. 

Bankalar caddesi No 45 

rrürlc Plıilip~ 1~1,1) şi rk:eti istaııhul 
Galata· Frenkyan Han. Telgraf: Philips İstanbul 

,.f aı-sus Beledivesindeıı : 
"500'' lira kesif bedelli. iı!1 muhtelif mevkıde yapılacak elektrik 

santralı ile şehir sebekesi plan ve projeleri 2490 sayılı artırma ve 
eksiltme kanununun hükümleri dairesinde "20" gün müddetle açık 
eksıltmeye konulmuştur. İhalesi 936 senesi Martının ikınci pazar
tesi günü saat 15 de encümen önünde yapılacaktır. Şartname örnek
) rin in parasız olarak b elediyemizden aranılması ilan olunur. 

(391} 1-639 

Ankara Levazım Arrurlığı ~atın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Berg .. ıoa garnizonundaki kıtalar icin 143 Ton un kapalı zari 

u ·ulü iJc eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Beher kiloı;una 15 kuruş fiat tahmin edilmistir. Muvakkat 

teminat 1608 lira :15 kurustur. 
3 - Eksiltme B erganÜda uzun çarşıda komisyon bina~ında 26 

şubat 93G çarşamba gilnü ıraat onbe§de yapılacalından isteklilerin 
saat on dörde kadar teklif mektuplarını komisyona vermeleri ve 
2'90 sayıh kanunda yazılı vesikalarını beraberlerinde bulundur-
nahu gerektir. 

4 - Sartnameler komisyonda her gün görülebilir. (315) 1-507 

İLAN 
Y:izer t~n .un istia~ edebilecek iki ve yahut üç depo veya bes 

tona .kaılcır ıstı~p cdebılecek bir depo icar edileceğinden deposu 
olaulaı ın her gun Ankara Levazım amirliği satın alma komisyo· 
nuna :r.üracaatları. (395) 1-640 

İ1Mıtııı1111ınıın uınınnuııınını 1111 ııımıı11111111nıım11111nu11nmHJ111m111nıııııııııııuıııuııunıınııu111uıııırnııu11111JJ M1111111uuııwıın11Jn111111 

i Çocuk Esirgeme 1 
~ = 1 = 

Kurumu 
iE 

1 < ;enel l\lerk~eziııden : ~ 
1 Anakucagı. Gündüz bakımevi mücssest lerimız lc ilk mek- ; 
j teblerdeki zayıf talebelere yemek verdiğimiz aşcı,. imiz in 1 
!!! ihtiyacı olan aşağıda cins ve mikdarı r~zılı 22 kelem erzak ii.ii 

I
• pazarlık suretiyle alınacaktır. Vermek istiyenlerin şartları i 

öğrenmek için genel merkez hescip işit tine basvurmalar. ~ 

Erzakın cinsi Kilosu 1 
Kuru fasulye 500 E 

Nohut 50G ~ 
Mercimek 
Soğan 

Patates 
Pirınç 
Toz ,eker 
Sade yag 
Sabun 
Makarna 
Buğday un..ı 

Soda 

Zeytin tanesi 
Zeytin yag 
S.ı lca 

!<::Orrnııı mc:-c."mek 
N i~asta 

~ ç unu 
Yu !ııf l:tHI 

'ı c ! ı ır ye 
1\ı 

:t>~yrur 

500 
600 

l 01){) 
500 
500 
80() 
400 
lOO 
175 
30:> 

200 
200 
100 
50 
50 
50 
50 

= 

l 
ULUS 19 ~tJr;.\T .,3:;(1 C.: .ı .. l~"- 'i-:.\ --

s~u·f a ı·ı 
• 

Günlük kasa mevcudunuz 
Kıymetli eşya ve evrakmız için 

l\.OMO JEN KAN7.UK 

~ ac Rksiri 
Sacların dok iılmesıne ve ke. 

pekle~ınesine mani olur. Komo
jen c.acların kC.iklerini kuvvetlen. 
dirir ve besler. Komojen sacla 
rın gıdasıdn. Tabii renklerinı 
bozmaz lfttH ı iı v ihası vardır 
Komoien kan :rnk sac eksiri rna. 
ruf eczanel .. rle ıtrivcı t mağ:ızala 
rında bulı •ur. 

T.fNtMANTOT. KANZUK · 
ROMATfZMAN1N J«-"Tİ 

1'F\7 l\~l nT'R 

Hüyukada'da Nizam'da en gü. 
zel bir mevkide, Marmara'ya, 3. 

dalara ve İstanbul'a karşı fevka
lfide manzarası olan gayet muh· 
kem yapılmış bir köşk önünde bo 
tatlı suyu havi çamlık ile beraber 
ve yahud ayrı ayrı, ehven fiath 
satılıktır. 

(Beyoglunda, Mis sokağında 
maliye tahakkuk miıdürlüğündt 
buğday kontrol dairesinde B. İb. 
rahim Ziva'ya mlırc1caat) 1-'i'lO 

• 

Kasiyer aranıyor 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem dl\İreler 

Genç bir bayan ve yahut bay 
kasiyer aranıyor. 3377 numara
ya telefon edilmesi 1-637 

Devlet Den1iryolları ve limanları umum 
müdürlüğü satınalma komisvonu ilanları 

İLAN 

İdaremiz yol ve mebani dairesinin gerek merkezde fen heyetle
rine ve gerekse hat üzerinde ~ubelerde istihdam edilmek ü1ere 9 adel 
diplomalı inşaat Mühendisine ihtiyaç vardır. 

.Bu mühendislerin ihtisas şubeleri şömendüfer, Demirköprü, 
Betonarme ve su işleri olacaktır. Tahsilerini ikmal ettikleri tarihe, 
ellerindeki referanslara ve ihtisaslarına göre 180-250 lira ücret ve
rilecektir. Ecnebi lisanı bilenler te rcih olunur. 

Taliblerin nihayet 10 mart 936 tarihine kadar devlet demiryol
ları İşletme Umum Müdürlüğüne tahriren müracaat etmeleri, nu
fus tezkereleri ile diploma ve referanslarının musaddak suretleri-
ni göndermeleri lazımdır. (350) 1-595 

İLAN 

Muhammen bedeli 15516 lira olan adive galvanize gaz boruları 
ve raptiyeleri 30 Mart 1936 pazartesi günii saat 15,30 da kapalı zarf. 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

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

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpaşada 
Tesellüm ve sevk Miidiirlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(280) 1- 555 

iLAN 

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

Bu ise girmek istiyenlerin 995,81 liralık muvakkat teminat ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine verme !eri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde ve 
Haydarpasacla Tesellüm ve Sevk Müdiirliiğünden dağıtılmakta· 
dır. (329) 1-560 

r• • 
, .,.azı 

Türkiye iş Bankası 

Eğitinı Eııstitii Ü 

l)iı-elitÖr]ü~»iiııdeıı : 
1 - Gazi Egitim Enstitüsü talebelerine mektebdeki nümuneyc 

göre 150 ila 160 takım elbise yapılacaktır. 
2 - Numunesi veçhile diktirilecek elbisenin kumaşı mektebe 

ve i~ malzemesi müteahhide ait olmak üzere beher takım elbi enin 
tahmin dik is ve malzeme bedeli ( 11) liradır. 

3 - Muvakkat teminat (132) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve fazla izahat almak istiyenler Okul 

Direktörlüğüne bas vurabilirler. 
5 - İhalesi açık eksiltme suretiyle 2-3-936 pazartesi günü saat 

15 de Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teminat saat 
(2) ye kadar Mektepler Muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulu-
nacaktır. (348) 1-578 

Anliara P. T. T. Başmüdürlüğiinden 
İdarei merkeziye binası arkasında bulunan boş yere mevcut 

plan mucibince ve muktazi tuğla dairemiz tarafından temin edil
mek üzere pazarlıkla bir oda yaptırılacaktır. Kesif bedeli 252,55 
muvakkat teminat 16,94 liradır. Bu işe ait plan keşif ve şartname 
Başmüdürlük yazı işleri bürosunda her giln görülebilir. 

İsteklilerin 24 şubat 936 pazartesi günü saat 15 de komisyonu· 
muza milracaatları. (310) l-506 

nl ara inlıi~arlar 
Başmüdiirlii~üuden 

454 Lira 53 kurus kesif bedelli Ankarada patlayıcı maddeler 
tecrit deposu açık eksiltmeye konulmuştur. 

21 Şubat 936 cuma glinü saat 15 de Ankara inhisarlar başmudur
liı~ünde yapılacak proje ve keşif defterini görmek ve şeraitini an-
lamak ist eyenlerin başmiidürlüğe müracaatları. 311 1-517 

Ankara Beledı yt f,e ıslıpı Ilanlan 
iLAN 

()rdu ~arha:vheından 
15 l.Ürı miıddetle acık ek:;iltmeye ıkonan ve 13-2-936 tarihinde ihale· 
sır. in yap:lacağı dÖrt defa ilan olunan (Douphil) marka istinsah 
makir.e .: iniıı eksiltme isi 10 gün uzatılmıştır. 24-2-936 pazarte i gü-
nü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. (354) l-631 

O rdu belediyesi tarafınd<ın (Mezbaha nizamnamesindeki tip bi· 
re göre) yeniden inşa edilecek fenni mezbahanın kesif bedeli 
9546 lira 8 k urus olup 1 şubat 936 t arihinden it ibaren bir ay müd
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
2 mart 936 tar ihine rastlıyan pazartesi günü saat 16 d a O rdu bele
diye dairesinde ve beled iye encümeni önünde yapılacaktır. M uvak· 
kat teminat 716 liradır. İ stekliler bu i~e müteallik evrakı O rdu !Jt· 
lediyesinden parasız alabilirler. ( 266) 1-430 

l L A N 
ı - Haıita oda:;ınua tamirat ve tahkimat yaptırılacaktır. Kesif 

beı.leli 381.91: l iralır. 
2 - Keşifi görmek için fen kalemine gelinecektir. 
:; - llıale 20-2-936 tarihine rastlıyan perşembe güniı saat 11 de 

feıı. clirektfülülii odasında pazarlıkla yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 28.50 liradır. (389) l-634 
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[ YENi 
BUGÜı BU GECE 

Kadın art ist birinciliğini kazanan 
-tilber PAULA W ESSEL Y'NlN 

emsalsiz ese ri 

YARALI KUŞ 
Aşk - ihtiras ve heyecan filmi 

BU GECE 

Türkçe s(iz!ü hüvı.ik ve lwyecanlı 
filim 

V A R YETE 
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