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Yiiksek Faşizm Konseyi FLANDEN-STARHEMBERG GÖRÜŞMELERİ 

k~arar 
• 

surt~tı Bir ı~ahul • 
.~ l t J 

Bursa 

-Habsburglar işi hakkında 
Avusturya Küçük Antantın Yeni kumandanlar gönderiliyor 

Bursa'nın bayındırlığı için ye
ni teşebbüsler alınmakta olduğu
nu gazetelerde okuduk. Turizm 
endüstrisinin, lstanbul'dan sonra 
en büyük kaynağı ıüphesiz Buı·
sa' dır. lstanbul gibi, o da, §ark du 
zensizliği içindedir: Hayal, ora· 
da da, sessiz, somurtkan, itici ue 
rahatsızdır. 

tasvibini ala<·ağı hakkında iuam•a verdi 
ı•ıne herhalde baş vurulacağı hakkın
da Prens Starhemberg tarafından ve· 

ı ·ilen inancanın, orta Avrupa havza· 

111
nda ekonomik sıyasanın durluğu· 

na hizmet edeceği umulmaktadır. 

Pariı;, 5 (A. 

A.) - Sıya&al 
mahfiller Bay 
Flandcnle Prens 
Starhemberg a· 
r ıındaki görüı -
melere pek bü· 
yük ehemiyet at· 

fetmektedirler • 
Bunlar diyorlar 
ki: 

Viyana hükÜ· 

meli, imparator
luk prcnıipindcn 

vaz geçmemekle 
beraber, küçük 
antant devletle· 
riyle uzlatmalar 

yapmaya ve böy· Prenı Starhemberg 
lece Avuıtur -
yada herhangi bir rejim değiıikliği · 
ni o devletlerin tasvibine bağlı bulun· 
durmağa meyillidir. B. Flanden'in, 

önce Yugoslavya naibi Prens Pol, aon· 
ra da B. Çerruti ile bu mesele üzerin· 

de görüttükleri aanılmaktadır. 
Küçük antant devletlerinin reyle· 

Bcııbeıke 

H 'INJll R TURKll E 
F. R. ATAY 

En iyi kanunlar, gerçelerden ve 
ihtiyaçlardan doğanlardı~. Eğer c~
muriyet hükümeti, Tül'kiy~. ~·· 
yelerinin hususi şartlarını goz onun· 
de tutarak aralarında, ve bir takmt 
esaslı itlerde, dayanışma ve elbirli~i 
sistemini kurmasaydı, memleketm 
bayındırlığına u m u m i Y 1 İ k ver-
mekte geç kalırdık. .. . . 

Her taraf ta herkesten gozlerımı-
zi ve ruhumuzu kandırabilecek ka: 
dar eseft istyoruz; yurd o kadar gerı 
bırakılmıtlır ki bütün yapılanlar, Y~· 
pılacak olanların azameti altınd~ ez~
lip gitmektedir. 519 türk belec:hyesı
nin 1934 yılındaki geliri, 17,~ 76,641. 
liradan ibarettir: yalnız Pans ~hrı 
büdcesinin 360 milyon türk lirası ol
duğunu hatırda tutunuz. 

Macar nwlıfillel"İ ~ifriişmt•lf•rin 
elıl'Tniyeıini dii~iir1twğı• 

çalışıyorlar . 
Peıte, 5 (A.A.) - Resmi mahfıl

ler Pariı görüımelerinin ehemiyetini 
küçük düıürmeğe çahimaktadır. Bu 
mahfiller, Tuna havzası ile ilitikli me· 
aelelerin ltalyaaız halledilemiyeceği 
gibi toprak meselesini yeniden göz· 
den geçirmeği kati surette bertaraf 
etmekle hallolunamıyacağını söyle· 

mektedirler. 
Nemzeti Ujsag gazetesi, "Tuna pak · 

tı timdi halledilemez,, demekte ve İ
talyanın yerine başka bir devletin 
konulamıyacağrnı ilave etmektedir. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

y 

TOPLANTI Si 1'''U 

Y eııi memurlar 
kanının görüşüldü 

Kamutay dün B. Tevfik Fikret Si· 
layın reisliğinde toplanmıt ve me· 

murlar kanununun bazı maddelerini 
değiıtiren projeyi görilımefr Yi.flli"· 
mıştır. 

Memurlara verilecek açık maa§ 
müddetinin tayininde encümen ile 
hükümet arasındaki müddet farkı· 
nın sebebleri hakkında sorulan sual· 
lere memurlar muvakkat encümeni reisi 

(Sonu 2. inci sayfada) 

1-K~;;ı~~-;;z;;;;;·-muh akemesi 
lhtgiilıkii mu1wkemede miid· 
deiumımıinirı ser'cledeceği id
cliayı yarın 1'·i sayımı::cfo ·ııere-

ct•ği;;. 
··-····· .... -........ - ..... .,__... .. .-....................... -

ita/yanın Londra elçısi B. Grandi 

Roma, 5 (A.A.) -. Stefani A
jansı bildiriyor: 

Faşizm yüksek konseyi, Duçe· 
nin siyasi ve askeri vaziyet hak
kındaki sözlerini dinledikten son· 
ra, aşağıdaki karar suretini kabul 
etmiştir: 

"Fatizm yüksek konseyi ilkka· 
nun içinde olan siyasi hadiseleri 
gözden geçirdikten sonra, bu ha~ 
diselerde fransız - İngiliz planına 
karşı alınan ihtiyatlı hareketin ta
mamiyle haklı olduğunun delille
rini görmüştür. Konsey, Eritre ve 
Somali'de son zamanlarda kaza
nılan zaferleri vaziyete hakim olan 
unsurlar olarak saymaktadır. Kon
sey, başhyan askeri zaferin he
deflerine varmak hususundaki sar
sılmaz kararını tekrar eylemi~tir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Habes 
•• mahfillerine gore 

llir saat ıne'"'e)e "'idir. 

,., 

1akalleniıı düşmesi 
Londra, S (A.A.) - Royter bildiri . 

yor: 
Adisababa • Makalle • Adua yolu ii 

•erinde ciddi çarpı§malar olduğunu 

Mare§al Badogliyo 
, 

hebetler tarafından ıarılan Makalleyi İ· 
talyanların ellerinde tutmasının imkan· 
cı~ bulunduğunu bildirirken, Roma: "E· 
ritre cephesinde kayda değer bir ıey yok· 

ur" demektedir. 
Reımi olmıyan habeş kaynaklarından 

bildirildiğine göre, İtalyanların Makal· 

le' deki vaziyetleri, Adigrat'm 30 kilo· 

metı-e kadar cenubunda Raı Seyyum or· 
dusuna menıub bir kıta ile bin kişilik 
kadar bir İtalyan kuvveti arasında yapı· 
lan ve iki gün süren şiddetli muharebe· 
den sonra daha çok fenalaşmııtır. Ha
beşler, bu muharebeyi kazandıklarını bil
dirmektedir.Bu muharebenin hakiki mil· 
biyeli, habeılerin Adua • Makalle yolu
nu geçecek ve İtalyan irtibatını kesecek 
bir vaziyete gelmit olmalarıdır. 

Ras Seyyum0un Makalle'nin şimali 
garbiıinde daha ileriye dogra yürümesi 
haberi Adisababa'da büyük bir sevinç 
uyandırmıştır. Makalle'nin düşmesi, bu· 
rada, bir gün ve hatta belki bir ıaat me· 

selesi olarak görülmektedir. 
Bir İtalyan tayyaresi yakında bir İs· 

(Sonu 5. inci saylada) 

''Ulu~,, un 

Bursa'da ne yoktur, bilir misi· 
niz? Eğer bir defa daha ya:z..ma
mışsam, yeni bir §ey duyacaksı
nız: Park! Hemen hatırınıza 
Y e § i l B u r s a , ve gözünüzürı 
önüne alabildiğine )' e f i l 1 İ h 
geliyor. ikisine de inanmayınız: 
Bir ata veya arabaya binip dola
~acağınız bir dönüm bahçe, fU bil
diğimiz veya ifittiğimiz aorupalrô
ri bahçe bulamazsınız. Zerz.evatlcu 
arıuında mı yürüyeceksiniz? Y o
hut, meyva ağaçları alında mı .zeu· 
ke dalacaksınız? 

Bizim böyle garibliklerimi:z. VClf"· 

dır: Bursa'da park nasıl yokıa, 
Be be k 'te de deniz, azala azala, 
nihayet bitti. 

Hoca Nasreddin kaptanlık me
rakına düfüp, gemiyi Oı~üdar•da 
oturttuğu vakit, hayret edenlere: 
''- Ne yapayım, kusur bende ele· 
ğil .. deniz bitti!'' diyordu. Birkaç 
yıl ara ile, mahalle içler,inden ls
tanbul kıyılarına va~mak istiyen
ler, birçok noktalarda bu sözü 
söyliyeceklerdir. 

Onun için, Bursa bayındırlığı
na çalııanlardan bir dileğim var: 
Fabrikalar, hamamlar, eoler, ker· 
piç köyler ve ıaire ile yeıillilı bit· 
mezden önce, §Öyle bol bol, at ve 
araba ile bir iki saat dolaşılabile· 
cek kadar bir geniıliii ıehir pla
nında park yeri olarak ayırsınlar. 
Ziyanı yok, ıimdiden hepsini satuı 
nlmaıınlar. Fakat toptan reımini 
;-aptır11nlar ve Bursa toprağının 
be.liyebileceği nadir ağaçlarla, 
parça parça, Bursa ıehir koruıu· 
nu yaratmağa baılasınlar. 
Eğer Turist sağmak istiyorlar

sa, lznık yolunu yapmağı da anut· 
masınlar: oraya gelmeği, Türki
ye dı§ında bir yarı - haç sayanlar 
vardır. Fakat Bursa'da yatacak 
yer. lznik'e gidecek yol bulacalr 
/arından emin değildirler. 

Dil Yazıları Böyle nisbetsizlikler, ancak: ~er 
türlü israfları meneden, ve elbırlık
lerine fırsat veren usuller kurulmak· 
la ziyansızlatbnlabilir ve hiç olma~
aa umumi menfaat bakımından, bır 
~ok teıebbüılerin, en küçük kasa -
balara kadar, her tarafa yayılmasına 
yardım olunabilir. Belediyelere ne 
kadar vazife yüklendiğini hep biliriz. 
Ancak, içlerinde, geliri 1000 lirayı 
bulmayan belediyelerimiz olduğunu 
düşünmeyenler de vardır. 

Paris hukuli 
hadjseleı· 

fakültesindeki 
etrafında 

GlTNES -- Dil. 
rf eorisine ıröre 

~ 
Topoııimik aııalizleı· 

Merkezde bayındırlık heyeti, be
lediyeler bankası gibi kurumlarla, 
devlet tarafından belediyelerin, esas 
· işlerde, kontrol edilmesine ve çalış
bnlmasına hizmet eden kanunlar, 
belediyeler kurultayı gibi teıebbüs
ler, hep bu kayguyu ve imkan nis· 
betsizliği zorluklarını mümkün mer
tebe ortadan kaldırmak içindir. 

Umumi bayındırlık, su, elektrik, 
yol ve kanalizasyon gibi ihtiyaçlar i
çin, belediyeler bankası, ödünç ver
diği paralarda yüzde 7 ile 8 arasında 
değişen faizi altı buçuğa kadar indir
miştir. Sonra, taksitleri dörde böle
rek ödeme kolaylığını artırmııtır. Şim 
diye kadar belediyelere verilen ö
dünçlerinin veya banka kefillikleri
nin mikdan, 3 milyon türk lirasına 
yaklaştı. 1935 yılının son altı ayı i
çinde 29 belediyeye üç yüz bin lira· 
ya yakın yardımda bulunmuştur: 
Bu belediyelerden 12 si elektrik, 6 
ıı su, 2 si mezbaha, 5 i belediye bi· 

r Sonu s. inci sayfada) 

Paris, 5 (A. 
A.) - Üniver • 
site rektörü B. 
Şarleti, hukuk 
fakültesinde ge
ç e n hadiseler 
hakkında unı • 
versite konseyi 
tarafından hazır
lanan raporu 
kültür bakanı B. 
Gemü'ye ver
miştir. 

Bakanlık, ıı • 
kı bir ketumlwk 
muhafaza e t· 
mekle beraber 
B. Gemu'nun 
profesör Bezin
ki de dahil oldu
ğu halde bütün 
kurların serbest

çe dinlenebilme- Hukuk fakültesinin kapısı önünde yağmur altında 

sini temin için 
konseyin ittifakla teklif eylemiş 
olduğu tedbirleri tasdik edeceği 
sanılmaktadır. 

B. Gernü, bugün hukuk fakül-

bekle§en talebeler 

1 

tesi dekanı B. Alliks ile de görüş -
dükten sonra bu husustaki kararı
m ver3':ektir. 

il. 

« rrur. ova= 1.,roie» Ve «11

111·» lu Ha · 

Hl. 
Marr turan kelimesinin nasıl 

(tur) ve (an) gibi iki ayrı kelime· 
11111111111111111111~ 

Yeni tefrikamız 

Topyekun Harb 
GE TERAL L BE rnoRF 

Dün) cı luırbınd<l, cılnwn or
duları Genel Kurnwy Başkam 
olan General Lııdendor/fmı 
biitiirı dii.ny<ı kanwyunu ilgi
lendiren bu yeni cst!rİni, lıfr 

k·m· gii rıc lmdur bitecek oltm 
''Çemberleyrı'in hatıruları., 11-

dt1n sonra neşre ~lıycıctığız. 
.Wlll"l'll'.U.S:aı:9"1,....lll~ 

} azarı: U. Rt•şit 1'an S;f:: 

den olduğunu iddia ediyorsa bu 
(r) harfinin de eski dillerde ha.
zan düşüp kaybolduğunu da ileri 
sürüyor. Bu ha.histe Marr doğruyu 
görmüş değildir. Çünkü harf sa· 
mlan morf emler esasta birer kök 
veya ektirler. Ve kelime morfolo
jisindeki rolleri ana kök anlamına 
şahıs, mekan, mesafe, hareket, te
kerrür, umumilik ve yakınlık gi
bi hususiyetler ilave e derek keli
meyi maksada ve m edliilün hüvi-
yetine göre gövdelendirmek ve 
şekillendirmektir. Türk dehası on
ları sırasına ve maksada göre kul
lanmış veya ihmal etmişti r. Mese
!a "tur" nasıl dağ ise "T u' ' da dağ 
ıfade eder. Yükseklik ve barına
cak yer anlamı verir. Bunu iyice 
ve aydın olarak anlıyabilmek içın 

(Sayfayı ÇfWİriniz) 



SAYFA 2 

Kamutay memurlar kanundaki 
değişiklikleri görüştü 

Devlet ve resmi kurumlar hesabına okuyan gençle
re üç ayda iş bulunacaktır 

( BCl.fı 1. inci sayfada) 
B. Haaan Fehmi Ataç (Güm~nnaj° 
cevab verdi ve herhangi bir zaruret· 
le vekalet emrine almanın bir <.ezıı 
olamıyacağmı, bir sene içinde tnyin 
edılmek için yer bulunamayan bir 
memuru açığa çıkartmayı münnsib 
görmediklerini ve bu aebeble açık 

müddetini artırdıklarını, vilayetler
de verilen tasfiye kararlarının yüzde 
dckaanmm Devlet Şi'arasmca bozul
mak ta oldujunu söyledi. 

Rasih Kaplan (Antalya) Osmanlı 
İmparatorlağu zamanındaki ı~sız, 

gü~aüz memur hayatının cumuriyetle 
l>eraber, asırların çalı,maamı yıllara 
aıfdmnak :ıanaretinin memurlanmı

~ yüklediği büyük vazifeleri hatır. 

Jatblıtaa aonra, mev:ıuun ehemiyeti
ae temas ederek, devlet itlerinin 
mülhakatta, merkezde olduğu hızla 
yürümedijini, idari hükümlere kazni 
ı.a~Jan hakim kılan kanunlardan bir 
fayda görülmediğini, ordunun sicil 
Ye teftit itlerinin esas tutulması ile 
memurlardan alınan randımanın nr· 
tıp kati bir disiplin konabileceğini, 

teftİf iıinin doğrudan doğruya başve

kalete bağlanma&ının zaruri olduğu· 
nu söyliyerek kıaa müddetin kabu
lünden yana olduğunu söyledi. 

B. Sırrı İçöz (Yozgad) lstanbul 
hükümeti zamanındaki azil hi.diae
lerini anlatarak, memurlara bir mü
racaat halikı verilmesinin doğru ola· 
cağını, teftif heyetinin baıvekal te 
bağlanmasının muvafık olduğunu 

aöyledi ve kanunun bu esaslar dahi· 
)inde deği§tirilmesini istedi. 

B. Ziya Gevher Etili (Çnnakkale) 
Hasan Fehmi Atacın izahlarının en· 
diıeyi kftldıramadığını, encümende 
değiştirilen maddelerde merhamet 
kokusu duyduğunu, bu merhametin 
memlekete faydalı olamıyacağını, e
aaaın vazifenin yapılması bulundu
duğunu, hükümlerin, memurda bu 
zihniyeti bir ahlnk haline getirmedik
çe değil bir acne, on sene bile açıkta 

Güne§ - Dil Teori.inin yardımına 
müracaat edelim. 

Kelimelerin etimolojik analiz 
tekli ıunla.rdır: 

Tur = ug -t ut + ur 
Tu = uğ + ut + uğ 

Daha yukarda tahlilini yaptığı· 
mız tur' un iki manası vardı: 

(ut unsuru kök olduğuna göre) 
J) Kuvvet ve kudretin, yüksek

liğin bir aahipte kat'i olarak te
ilcarrürii ''ut'' unsuru ek olduğuna 
aöre. 

2) Fiile gelmiş, yapılmı~ ve ol
muş bir kuvvet ve kudretin, yük
aekliğin kat'i olarak tekarrürü. 

"T u" kelimesinde ise uçuncü 
unsur olan uğ ancak tayin ifade 
edebilir. Onda tekarrür ettirmek 
tesbit etmek kudreti yoktlli'. Bu 
bakımdan "Tu" kelimesi ancak 
muayyen ve malum bir kudret 
kuvvet ve yükseklik sahibini ve
ya fiilini gösterebilir. Onun içiır 
dir ki atalar, tarihi ve muhtelif 
bakHnlardan va&ıflan olan dağ
ları (. -r r) eki ile kıymetlendir
miş ve herhanği dağ demek için 
de (. ğ) ekini kuJJan.mı!lardır. 
Mesela: 

Smay dağı mana.aına olarak 
Turiıina, Toros silsilesi. Ve Ya
kutistandalri T oragan dağlan ve 
Turova ıehri gibi. 

Tu kelimeeinin analizinden al
d.jımız netice bize: 

Tav, tay, tavr, tak, tavk ve tir 
ls.limelerinin de tahlilini emret

•ektedir. Morofo)ojik §eki1leri 
ayn apı olmakla beraber bu ke
ti.nelerin hepsinde ( ugut) aslını 
bulacak ve eklerin rollerini daha 
nçık ve deJecen bir tekilde mü-

liia edebileceğiz. 
Analize başlıyalrm: 

(1) (2) (3) 14') 
Tav =: ağ + at + av + . 
,.,.:ıy """" ağ -t at + ay + • 

ağ + at + ak + 

bekletiline ondan bjr fayda IK-klene· 
miyeceğini, çürük çiviyi çıkarıp yeri· 
ne sağlamını koymndan ba~ktı çare 
bulunmadığını söyledi. 

B. Hntnn Fehmi Ataç, (Gümüşane) 
Tefti~ hakkında söylenenlere cevnb 
veı emiyecegini, deği~tirilen hüküm
lerin memurların lehine olanlan yarı 
yarıya tadil ettiğini, ba~vekôJetteki 

teftiş teşkilatını birinci maddenin göz 
önüne nldıGım, ot'"duda vekalet em· 
rine almnnm mev::r.uubaha olamıyaca· 
ğmı, sicillin ııncnk terfi için olcluğunu 
13 üncü maddenin tatbikinin memu· 
run değil, memleketjn ziyanma bu. 
lunduğunu, encümenin de bu mesele· 
nin iyice etüd edilme!İ kanaatinde 
bulunmnkln beraber müstacel sebeb· 
)erin bu knnunu Knmutaya getirdiği
ni söyledi. 

B. Emin Snznk (E:ski~ehir) İn bir 
sualine cevnb olnrak Maliye YeldJi B. 
Fuad Agrr. h, neticede bu işin büdce· 
ye tesirinin tnbii bulunduğunu, fnkat 
ne dereceye kadar tesir yapacağını 

bilemediğini, memurlar kanunu çılr· 

mndnn evcl hükümetin bu maddeyi 
j tcmcı .. inin, büdcede açık mna;ları· 

nm a:zım:.nnmıyacnk kadar çoğalm -
sına sebeb olduğunu ı<>yledi. 

Bu görü~m lerden sonra encümc· 
nin maddesi nynen kabul edildi. 

Projenin be~inci maddesini te~kil 
eden memleketin içinde veya dı§mdn 
devlet dnirel ri "hususi idar ler
le belediyeler d hil" hcaabı -
na okutturulmuş elan yurdda§ • 
lnnn mecburi hi:z:mete tayinleri 
hakkrndrıki üç ay müddetin bir sene
ye çıkarılm. sı hnkkmdnki hükme 
1416 numnrnh kanunda hükümler bu
lunması dolnyıt.iyle lüzum olmadığı· 
nı, mnnrif veknlctinin her talebenin 
tahsilini bitirmesinden 6 ay ev le n· 
id olduğu makama bildirdiği söylen· 
di. 

B. Ziya Cevher Etili (Çanakkal ) 
Bir r.ene çıktn kalacak olzn bir gen
cin elinde devlet hizmetinde calıştı· 

Tfır = • ğ + at -+- ağ + ar 
Tavk ağ + at .+. av + ak 
Tnvr = ag r at -ı- av ..ı.. ur. 

Bu altı kelimenin her altısında 
da 1, 2, 3 üncü unsurlar birdir. 
Yani: 
Ağatav - Tav 
Ağatay =Tay 
Ağatak =Tak 
Ağatağ = Tağ 
Ağatav =Tav 
Ağatav =Tav 
Her altı&ının da manası: büyük

lük, yükseklik ve kuclretin bir sü
je veya objede tam ve mükemmel 
olarak taayyün e tebarüzü de
mektir. 

Gerçek; tav kelimesi Türkçe
mizde büyüklük, gökremlik, tav
Jılrk, kıvam karşılığı olarak kulla
nılır. Tavlı adam, tavlı at dediği
miz gibi demir tavında olarak dö
ğülür gibi atalar sözünde de kul
lanırız. Demirin tavhlığı fazla ha
raret kar§ısmda sonuna kadar in
bisat edip gelişmesidir ki hacmen 
büyüklük ve kabarma ifade eder. 
Kaflrnsyn'da Koban mıntakasın
da yaşıyan Karaçay Türklerinden 
tanıdığım üç kişiden ikisinin adı 
tavlı idi tav - bi, tav - lostan bi. 
Ural dağlanndan bir şubenin a
dına (Yaman tav) denildiğine 
bakılırsa bu kelimenin de doğru
dan doğruya dağ olduğu veya da
ğın yücelik, büyüklük vasfını ifa. 
de etmek üzere kullanılan bir ke
lime olduğu meydana. çıkar. 

Bu kelime şivemizde tap hiçi· 
minde de kullanılır. 

Tav = dağ "Büyük Türk Lu
gati." 

Tağ, tav, tay = (cebel, küh, 
dağ Büyük Türk Lugati). 

Not: - (. + v), (. + y), (. + 
k), (. t- ğ) eklerinin kelimeye 
kıymet vermekten rolleri tama
miyle aynıdır. Çünkü: (ğ, y, g, k, 

U L U S u :ı u u~. .. .. .• 

iÇ HABERLE 
IST ANBUL TELEFONLARI 

Edirne - İstanbul yolu 
lııtanbul, 5 - Edirne - lstanbul as

falt yolunun Silivriden l&tanbula ka
dar olan 51 O kilometrelik kısmının 

yapılma&ına haziranda başlanacak
tır. 

~ Dr. Raıid Tahsin bugün gurcba 
hastanesinde öldü. 

* Irak Hariciye Nazırı Nuri Paşa 
bu ak§am Cenevreye gitti. 

rıldığına dair vesika olmadığı için 
herhangi bir yere girmek hakkının 

verjJmemesinin doğru olmadığını sÖy· 
ledi. 

Baıvekalet müııteıarı B. Kemal, 
üç aylık müddetin az geldiğini, mÜ· 
nasib bir it bulmak imkanını veren 
müddetin bir sene olduğunu, böyle bir 
it bulununcaya kadar bir yerde çalı. 
§anlara kim&eni.n bir fey söylemiye· 
ceğini izah etti. 

Hiç bir müessesenin, bugün yüzde 
doksanı iş bulamayan ve hususi ida· 
reler, belediyeler. hesabına tahsil et· 
miş olan gençleri vesikasız almadığı 
hakkındaki mütaleaya B. Kemal, hü
kümetin tahsil için gönderdtği genç· 
lerin nerelerde kullanılacağını tayin 
ettiğini, hususi idareler ve belediye· 
]erin de bu yerleri hazırladıklarını 

ve bir ihtiyat tedbiri olarak bir yılın 
lmbul edilmesinin istendiğini söyledi. 

B. Hüsnü Kitabçı (Muğla) Bu 
gençlerden memleketin istifade et· 
mesi için üç ayı bile lazla gördüğü
nü, bunların gelir gelmez müstakil 
olmasa bile, her hangi bir şefin ya
nında çalıştırılarak tecrübe sahibi ol· 
malannm teminini muvafık gördü
ğünü söyledi. 

Avrupada talebenin okuduğu U· 
2:un yıllar içinde onun yerini bulama· 
yan idarelerin gençlerimize döndük
ten sonra bir ay içinde yer temin e· 
dcceklerinin de ;üpheli olduğu müta. 
lea&ında bulundu. Neticede müddetin 
üç ay olarak kalması §ekli kabul e
dildi ve projenin beşinci maddeai red
dedilmiı oldu. 

Kamutay bugün saat 14 de top
lanacaktır. 

h ile b, p, v, f, m) aynı katego
ridendirler [1]. (Tav, tay, tak) da 
dördüncü bir unsur yoktur. Buna 
kartı; Fara dilinde yaşıyan ve 
dağ demek olan tar ve arap dilin
de yaııyan tavr kelimelerinden 
dördüncü bir ( .. + r) unsuru gö
rüyoruz ki bu önemli ek kelime 
anlamının bir saha içinde tekar
rür ve tebarüzünü, gösterir. Bu 
suretle tar ile tavr da tay, tak ve 
tağ kelimelerine bakarak isteni
len ıeyin yani (yükseklik, büyük
lük, kuvvet ve kudretliliğin) te
karrür ettiği fark ve temyiz edilir 
bir hale geldiğini biz de fark ve 
temyiz etmit oluruz. 

''Tavk kelimesindeki (. + k) 
ekinin rolü de bambaıkadır. Bu 
ek [her türlü (obje) ve düşünceyi 
tamamlar. Manayı tayin eder. 
Her türlü düşünceye hareket ve 
faaliyet verir. Rolü oldukça fa· 
mildir. Dilde genel amil rolü oy
nar [2].]. 

Bu suretle (. + k) ekinin tav 
manasına yani büyüklüğün, yük
sekliğin bir aahipte taayyün et
mesi manasına bir hareket bir ta
mamlanma vermek suretiyle onun 
kıymetine bir hususiyet ve bir faz
lalık katmıt oluyor. 

Not: - Söz konumuz Turova a
dı idi. Yalnız onu tetkik etmek üze
re giriıtiğimiz bu etüd ufku bir
denbire genitlettiği için bahsin 
dağılmıt olmasına ehemiyet ve
rilmedi. 

H. Re,it TAN KUT 
- Sonu var -

(1] Etimoloji, Morfoloji ve Fone
tik Bakımmdan Türk Dili Analiz Yol
ları, s. 13. 

[2] Etimoloji, MorfolojJ" ve Fonetik 
bakınımdan Türk Dili Analiz yolları, 
s. 35, 

İstanbul vilayetinin . 
yardımları 

htanbul, 5 - Vilayetin 936 büJ. 
ceainde yardım fash 177,501 liradır. 
Bunlardan bazıları §Unlardrr: 15.000 
lira Darüşşefakaya, 5000 lira fakir 
çocuklara yardım İçin Kızılaya, 15 
bin lira Büyükada, Burgaz, Heybeli 
verem ııanatoryomlarına, 2000 lira 
türk maarif cemiyetine, 2500 lira 
prevantoryoma, 10000 lira ekalliyet· 
ler Jıayır kurumlarına, 30,000 lira 
halkevlerinc, 15,000 lira Eminönü 
halkevinin genişletilmesine, 500 lira 
ilkmekteb talebelerinin di§lerini tc· 
davi için dişçiler cemiyetine, 5000 li· 
ra in§ sporları tesisatına harcanacak· 
tır. 

İstanbul muallimler bir
liğinin feshi meselesi 
İstanbul, 5 - latnabul muallimler 

birliğinin kapabhp kapatılmadığı 

hakkındaki münaka§alar devam edip 
gidiyor. Birliğin şimdiki reisi Hay· 
darpaıa lisesi fizik muallimi B. Ke 
nan, birliğin feshi hakkında anket 
yapmaya karar veren e5kİ birlik ida· 
re reisinin salahiyetsiz bir iş gördü· 
ğünü aöylemekte, feshedenler de ak· 
sini iddia etmektedirler. Karıılrklı id· 
diaların birleştiği nokta fesh için 334 

muallimin imza ile rey vermesi, fesh 
aleyhtarları olup cuma günkü kon· 
grede toplananların da yalnız 30 ki· 
~i olduklarıdır. Bu vaziyetin böyle 
olmasına rağmen münakaşa bitme. 
miıtir. 

Bir çok yerleri su bastı 
İstanbul, 5 - Lodos denizi yük

seltti. Halicin Yemi§, Fener, Eyüp İs· 
keleleri ile kara arasını su kaplamış· 
trr. Yemişte denize yakın dükkanlar· 
dan yüz kadannm içine su dolmuş· 
tur. Sokaklarda kayıklarla gezilmek· 
tedir. 

Balık ihracatımız 
llgili olanların yaptıkları bir hesaba 

göre, memleketimizin son senelerde ba
lık ihracatı şöyledir: 1931 de 1734223, 
1932 de 1126480, 1933 de 1069119, 
1934 de 105015 kilodur. 1935 deki ihra
catnnızın g~en yıldakine göre daha faz
la olduğu tahmin edilmektedir 

Sigorta tetkik heyeti 
Her ay toplanmakta olan sigorta 

tetkik heyeti bu aya aid toplantısına 
ba§lamı§tır. Ruznamede, mühim ola
rak, bazı milli fabrikalarınuzın husu
Gİ sigorta fiatlarmı tesbit işi vardır. 

Resim sergimiz 
Moskovadan sonra Kiyef 
ve Bükreşte de açılıyor 

Türk rtistlerini dost ve komşu 
memleketlere tanıtmak ve eserlerini 
buralarda göstermek için Moskovada 
açılmış ve büyük muvaffakiyet ka. 
4:anmış olan resim sergimiz, 2 şubat• 
tanberi Kiyefte açılmış bulunmakta· 
dır. Bu ~ehirde büyük bir alaka u
yandıran sergi bir hafta müddetle a• 

çık kalacaktır. 

Artistlerimizin eaerleri, Kiyeften 
sonra Bükreşte de teşhir edilecektir. 
Romanya kültür bakam B. AngeJes• 
ko sergiyi koruması altına almrt ve 
eserlerin teıhiri ıçın, Bükreıin en 
büyük binalarından olan Ateneul Ro· 
men salonlarını sergiye tahsis ettir
miıtir. 

Moııkova, 5 (A.A.) - BB. Salah 
Cimcoz ve İbrahim Çallı Kiyefe var
mışlar ve istasyonda Ukranya dı§ 

kültür münasebetleri cemiyeti ba§ka· 
nı Veliçeko ile ressamlar ve gazete• 
ciler tarafından karıılanmıılardır. 

Türk miaafirler, serginin bulunduğu 

Güzel &anatlar müzeııini gezmiıler

dir. 

Laypzig ilkbahar panayırı 
Laypzig ilk bahar panayırı her yd ol· 

duğu gibi bu yıl da mart ba§lanğıcında 
açılacaktır. Panayırda Üç kısnn vardır. 

Bunlardan nümune panayırı 1 marttan 
6 marta, büyük teknik panayırı 1 mrat· 
tan 9 marta, yapı panayın da gene l 
marttan 9 marta kadar açık bulunacak
br. 

İsveçle ticaret anlaşması 
İsveç hükümeti ile aramızda mevcud 

ticaret anlaşması 1 şubat tarihinden i
tibaren bir ay müddetle uzatılmıştır. 

İstanbul ticaret odası 
genel sekreterliği 

1ki sayı Önce öldüğünü acıyarak 

haber verdiğimiz B. Cemalden açık 
bulunan, fstanbul ticaret ve sanayi 
odaııı genel sekreter vekilJiğine, E
konomi bakanlığı tarafından, İç tica
ret kredi iıleri direktörü B. Cevad 
Düzenli tayin edilmiıtir. 

Muğlada fırtına v~ kar 
Muğla, 5 (A.A.) - Dünden

beri bütün il içinde şiddetli bir fır· 
tına hükfım sürüyor. Fırtına ile ka
rışık şiddetJi yağmurlar da yağıyor. 
Yüksek dağlara çok kar düşmÜ§
tür. 

--
Şehrimiz4ehi "D" grupu sergiainin arılıfıncla bulunanların arkmlaırmrz. REVI 

tarafından yapılmıf krokileri 
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SAYFA 4l 

Kamal Atatürkü 
mem eketi ıde 

Honrl Laporte'nin inkilabı
~ hakkında Re11ue Je France' 

Ja ~iUJığı ~yı bugünJ~ n.,_ 
r• devam cdiyonız:. 

Gazi'inin Kur'anı türk diline çe
:tıirtmesi husuıandaki mühim kararmı 
llİkretmeden geçmek mümkün değil
dir. Ona gelinceye kadar hiç bir Ha
Jif böyle büyük bir cürette buluna-

mıştr; zira Kur'an gibi arapça ya

ıuhnıt "vahi" ve mukaddes bir kita
ın tercümeııine imkan ve cevaz gö

rülmemekte idi. 

Halbuki Muatafa Kamal, ilk defa 
olarak Tevrat ve İncil'i latinceden 
Almancaya çevirmiş, ve bu suretle 
bunların oltunmat.1nın zaman ve me
kanını ilanihaye çoğaltmı§ olan Lut-

er'i hatırlıyarak, Muhammed'in ka
vaidini mümin elinin altına koydu; 
çünkü ekseriya arapça bilmiyen mü
min o, zamana kadar bu kavaide an
c.k menkulat yolu ile, yani tekil ve 

mahiyetleri haylı deği,miı olarak va-

luf olabiliyordu. Muatafa Kamal bu 
reformu yapmakla acaba bu yoldan 
dinine mi hizmet etmek iıtedi, yoku 
cezri ve "Voltairien" septisizmi dola
yıııiyle dini mahvetmenin en iyi yolu 

ona daha ziyade tanıtmak olduğunu 
mu düşündü? Biz, kendi heaabımıza, 
bu ikinci şıkkı tercihe meyya1ix. 

Mustafa Kamal'in ekonomik ueri, 
aıyasal ve idari eserinden aala geri 
kalmaz. Bununla berıı.ber, onun eko. 
nomik alandaki faaliyeti başlangıç
ta garblı finanı ve teknik adamları
nın şiddetli tenkidlerini mucip oldu. 
Halbuki, bugün elde edilmiş olan ne

ticeler, artık şüphe götürmiyecek de· 
recede mühim ve İsabetlidir. Ta)(ip 
edilen metodu icap ettirmi~ olan iki 
büyük ve temelli vakıa vardır: 

Birincisi, endüstrinin memlekette 
hemen hemen mevcud olmamau, 
ikincisi ise her türlü taaarruf ve mük
teııep ~ervetin yokluğudur. Bu iki e-
1ıaı va.kaya bir şey daha ilave etmek 
icabeder, o da 1930 yılındanberi he
nüz çocukluk çağmda bulunan bir 
elıonominin Üzerinde meşum tesirine 
ba§lnmış olan büyük buhran tazyiki
dir. Türkiye hem pek a.r. iatihaal et
tiği ve binaenaleyh ancak hem mad
de ihraç edebildiği, diğer taraftan da 
ihtiyaçlarına kaqılık olan maddele
rin hemen hepsini dıtardan getirtmek 
mecburiyetinde b~lunduğundan, der
hal ortaya ~ıkan vaziyet ıu olmuı· 

tur: Dünya fiatlarınm düşmeaiyle 

Türkiyenin ihracatının kıymeti, &abn 
aldığı maddeleri ödemeğe kafi gel
medi. Şimdi bu muvazenesh:liğe kar
tı tek bir çare vardı, fakat bu çare
nin başarılması için çok ücret lazım. 
dı: Memleketi, diğer devletlere altın 
olarAk tediye edilecek bedelden kur

bı.racak snnayiin bizzat memlekette 
yaratılması. 

Bu tedbirlerin önünde uzun za
man tereddüt etmiş olmasına· ihtimal 

ermek için, ~ahsını hiç tanımamak 
lazımdır. Esasen, bu adamın büyük 
Cildnğu taraflardan biri de şudur ki, 

önünde mania ne kadar yükuk olur
ıa obun, hiç kaçınmaz; bili.ki~ adc
l&tını gererek onu bir hamlede ~ar. 

Uluaal bir endwtriyi battanba§& 
yaratmak, !'arılınak istenilen gaye bu 
oldu. Fakat huausi sermayenin yok
luğu, hariçten kredi almanın imkan
ı.ızlığı, devletin doğrudan doğruya 

müdahalesi olmaksızm bu gayeye e
rişilmesini imkansız. kılıyordu. 

Güçlük bu olsun .•• Türkiye icabet
tiği müddetçe Sovyet Rusya gibi dev
letçi olarak bir "be§ ıenelik plan" 
hazırlar, ve bunun tahsisatını büdce
den çıkarır. işte 1933 de başlayıp ka
rarlaştınlan zamandan iki sene önce 
biteceğini farz.ettiren bir hızla tatbik 
olunan program budur. 

Gu program daha şimdiden mesut 
neticeler vermiştir. Netekim, Türki
yenin bütün pamuklu istihlakine ka
fi gelecek dört büyük mensucat fab
rikasından ikisi (Kayseri ve Ereğli 
fabrikaları) daha şimdiden bitmiş, 

l:ı.mit'te yapılan kağıd fabrikn8ı ge
çen yaz iılemeğe başlamıı, htanbui
da bir cam fabrika11 in§a edilmekte, 
bir .ıuni İpelıı: fabrikaaı da Gemlik'te 
kurulmaktadır. Diğer taraftan kimya 
maddeleri için kurulacak bazı geniş 
ve büyük fabrikaların da projeleri 
de tetkiktedir. 

Şeker &anayiine gelince, E&kite
hir ve TurhaJ §eker fabrikaJarlDID fo.. 
aliyeti, memleketi bu husuııta harice 
muhtaç olmaktan tamamiyle kurtar· 
mııtır. Nihayet, Zonguldak kömürle
rini kullanmak &uretiyle teesıı:Ü& ede
cek olan kuvvetli bir maden endüstrisi· 
nin yaratılması için lazım olan etüd
ler de bitirilmek Üzeredir. Bu endüa
trinin temelleri atılmı§ olup faaliyeti 
de hemen baılıyacaktır. Planın heye
ti umumiyes.inin tatbiki, Finans B -
kanlığmca 45 milyon Türk liraıına 

malolacaktır ki, bunun 25 milyonu 
memleket dahilinde sarfediJecektir. 

O :zaman Türkiye, evvelce idhal 
ettiği İ§lenmit maddelerin % 50 sini 
kendisi İmal edecek, ve bu itibarla 
da yeni aanayiin vereceği ııenelik kar 
yeni tesisat ve batanlara tahsis edi
lecek 5 ila 6 milyon türle lirasına ba· 
liğ olacaktır. 

Kemalist rejim yalnı:ı: sınai mese
leden maada, nakil vasıtalarını da ih
mal etmemiştir. Netekim, 1920 de İf· 
letilmekte olan 3.700 kilometre yeri
ne bugün me'\·cud hatların yekünu 
6.256 kilometre olduğuna göre 2.500 
kilometreye yakın yeni hat yapılnut 
demektir. Esaaen ruyonel bir pro
gram mucibince her gün inkişaf et
mekte devam eden bu ıebeke, esas 
merkezleri ıimdiden biribirine bağlı
yor, ve varidatı tünden güne artıyor. 
FulR olarak bütün bu vasi işlerİ •l 

tam dünya buhranının ve faaliyet 
durgunluğunun ortasında ekonomik 
inhitatın en koyu devresinde lıaşarıl
mıt olduklarını da ayrıca işaret et
mek lazıındır. 

MJhakkak olan bir tey varsa sar
fedilmiş olan bütün bu cesaretin ye_ 
rinde ve isabetli bulunmasıdır; buh-

ULUS 

randan mute~ssir olan Türkiyenin ık- ' 
tı..v.ıdt vaziyeti 18 aydanberi bariz bir 
duzelme yolunu tutmuştur. Kalkın-

'' gÖ6leren en İyi teknik delil Mel'· 
ke;ı Bankasının M!nedat cüzdanı he
taplarının aeneden seneye yüzde 80 
den atağıya dli~meme~idir. Harici ti
caret 1930 dan tMr:i ilk defa olarak 
i 934 de toptan artan bir yekun gÖı1-
teriyor. ( 1933 de ) 71 milyon iken 
179 milyona ÇJkıyor}; milli istihsal 
ise, her sahada dikkate değer art
malar arzctmektedir. (Mensucatta 
"( 25. kömürde % 20, çimentoda 
% 60, köselede 'lcı 00 v. s.) 

Ziraate gelince: (1] Kemalist re· 
jiminin tesir'.İyle hakiki bir değişme 
mevzuu oldu. Bundan bir fikir vere
bilmek içni, Türkiycnin harbtan ev· 
vel aşağı yukarı l 00.000 ton buğday 
ve 150.000 ton un getirttiğini, bugün 
ise hububat ihraç eden devletJer ara
sına girdiğini bilmek kafidir. 

1914 de henuz bilinmiyen pancar 
ekimi 1926 da 5.000 hektar üzerin· 
den başlamıştı. Bugü11 ise, 25.000 
hektar ekilmekte olup 500.000 tonu 
geçen istihsali daha bugünden mem
leketin ihtiyacından fazladır. 

Maraş mıntakasına henüz girmiş 
olan pirinç ekimi, geçen sene 40.000 
ton vermi~tir. Tütün, pamuk, zeytin, 
üzüm \'e meşhur "Çerke!! tavuğunu•· 
hazırlamaya yarıyan fındık gibi mad
delerin işlenilmeai ilerlemektedir, ve 

bunlar artan fiatlardan iıtifade et
mektedirler. (Mesela, tütün 12 ay 
zarfı!'-da 'c 60 fırlamıştır). 

Memleketin umumi finaruıları bu 
müsait şartJardan faydalanarak, \'er· 
gi tahsilatı ahaliye tahmil olunan yü
kün ağırlığına rağmen gjtt.ikçe iyile§ 
mcktedir. 1934-35 büdcesi müşkül

ıüz tevzin edilmittir, ;ı:İra Baıbakan 
İsmet İnönü muvazene prensipini bir 
"dogma'" haline getirerek, büdcenin 
tevzini onun için her iıten Üstün tu
tulması li.zım gelen, ve aksamama$ı 
şart olan bir i§tir. Daha birçok nok· 
taJarda olduğu gibi, Garb bu noktada 
da ıarktan daha birçok ıeyler Öğre· 
ııebilir. 

Türkiyede geni§ ekonomik pro
gramların kurulması, ve büyük ümit
lerin beslenmesini terviç eden bir teY 
vardır: Genitliği Almanya ve ftalya
nınkine (birleşmiş olarak) müsavi 
bir arazi Üzerinde ancak 17 milyon
luk bir nufw; ya,amaktadır. (Bu ra
kam llkte,rinde yap1lmı§ olan ,u. 
{us ~ayımında anlaşılmıştır.) Anado
lu steplerini de hesaba katmak şa.r

tile, bu toprakluda 60 milyon insan 
rahat rahat oturup genişliyebilirler. 

Demek oluyor ki, ziraat ve teşebbüs
ler için li.znn yayılma zarureti Av
rupada oldup gibi ön:ine gc:çilmet1i 
imk~nsı:t olan yeni2likle kar~ıhutmıyor. 
M-mafih. Türkiyenin karşılayabileceği 
bir tehlike, hafiflemeğe çalışan fazla nü
fuslu memleketlerin ihtin.slarındadır; .ı.i· 

ra ''exutoire'' tezi modadır ve ebemiyet 
de alabilir. Bununla bera.ber, Türkiyenin 
vaziyetinin zamanla haylı düzeleceği mu 
ha.kkaktır. (Sonu var) 

[ 1) Gazi, küçük mülkiyeti teşvik ve 
kolayla~tırıyor. Bundan kasdettiği de 
mıntakaya göre 40 ila 200 hektar olmak 
üzere bir aileyi geçindirmeğe kafi ge

len mülkiyettir. 

• • ticar .t sıvasası ., 

"Türkiye bütün iradesiyle milli kalkınmaya doğru 

yönelmiş bir memleket rranzarası göstermektedir.~ 
Paris'te çıkan Ek~portatör Franse 

mecmuasmda Amede Kritiko İm;r.a

siyle cqoğıdaki ycuıyı okuyoru;r.: 

Türkiye bütün iradesiyle milli 
kalkınmaya doğru yönelmit bir mem. 
leket manzarası gÖ5termektedir. Son 
senelerde Türkiyenin de dünya buh
ranı sar&ıntılarını kuvvetle hissetmit 
olduğunu anlamak. için bu memleke
tin müşterisi olan başlıca memİeket
lerle mübadele hareketlerini u:.ı:un 

boylu tetkike lüzum yoktu. Bunun 
için dünyanın, yalnız ham madde 
müstahsili değil aynı 7.amanda zirai 
mahsuller müstahsili memleketlere 
karşı aldığı tavra dikkat etmek ka
fidir. Lüzumundan fazla uzamak is
tidadını gösteren bu vaziyet, başlıca 
ihracat maJdelerinde satışsızlık yü
zünden husule gelen fiat dÜ§Üklüğİy· 
le, memleketin ekonomik bünyesinde 
zararlar yapmaktan geri kalmıyor· 

du. 

Ticaret muvazenesini uılah etme~ 

mecburiyeti karpsmda her tarafta 
yeni kanaat ve telakkilerle karşılaşı
lıyordu. Onun için her mem.lel>:ette 

yabancı maı.bsullerin ithalini durdur
mak İçin muğlak himaye tekillerin~ 
başvurulduğu görülüyordu. Bunun 
için alınan tedbirler: yÜksek gümrük 
tarifeleri kontenjan uaulü, döYiz ç:ı

karılmasuıın daraltılması ve huabla
rın iki taraflı anla."1Jalarla ödenme· 
si v. s. gibi f'CYlerdi. Türkiyenin dün
ya ekonomisinin bu vaziyeti karşı

~ında nasıl müşkül bir mevkide kal

dığı orta.daydı. Fakat toprağının bü
tün istihsal kuvvetlerinin gösterdiği 

büyük inkitaf &aye.sinde, bugün Tür. 
kiyenin aktif bir ticaret muvazenesi 

\·ardır. Türkiye, mahsullerinin dııar
da daha iyi bir kabul görmeaini İsti-

yordu, fakat buna karşılık ihraç ctti
ğı mallar nisbetinde mal alamazdı, 
çünkü, bir zamandanberi Türkiyede, 

vaziyet eskisinin tersine dönmüıtür. 

Evelce memleketi büyük bir de

miryolu şebekesiyle kuşatmak, en

düstriyel inkişafıoa gerekli fabrika

ları kurmak için, büyÜk mikdarda a

ğır maddelerin memlekete ithali la

zımdı. Fa.kat bugün Türkiyenin eaki

sı kadar çok makina ve raya ihtiya

cı yoktur, çünkü her neviden birçok 

yeni fabrikaların faaliyete geçmesiy

le istihlak maddeleri ithalatı birkaç 

sene öncekine nazaran çok azalmıt

tır. 

Bunu.ala beraber, Türkiyen.in müt-

terisi olan her memleket, ithalatın

da küçük de olsa bir mevki sahibi 

olmak istiyordu, ve müzakereciler 

halli çok güç meaele kar~ısında kfll

dılar. Bir memlekete bazı maddele

rin ithali imtiyazı verilince, ka.rıılı

ğrnda ihracat lehine bir taviz." almak 

gerekir, aksi takdirde müzakere 
faydasız olur. Müşterisi olan muhle· 
lif memleketlerle timdiye kadar yııp 

tığı iki taraflı müzakerelerden çoğu· 
nun neticesinde Türkiye pek müsaid 
§artlarla ticaret andlaımaJarı imza· 
ladı. Mahsullerinin ihrac:Jnı kolayla~ 
tırmak için katlandığı fedakarlıklar· 
mukabilinde beklediğinden çok iyi 
neticeler elde etti. 

Türkiye, ekonomik vaziyetinin a• 

henk1i muvazenesi içinde, birçok 
memleketlerden daha kolaylıkla, ya
bancı maddelerden büyük bir mik
darda kendini kurtarabildi. Fakat 
dünya kalkınması eserine elbirliğiy
le çalışmak azmiyle h A diselerin iacb 
ettirdiği otarşiyi çok mutedil bir şe
l;llde kullandı. 

Bu aydın görüşlü ve memleketin 
yüksek menfaatlerini gözeten sıyasa 
sayesinde Türkiye dış ticaret muva
zenesinin düzelmesi gecikmedi, ve 
aynı zamanda bu, ba~bca ihracat 
maddelerinde hissedilir bir yükselişi 
tahrik etti. 

A~ağıdaki tablo, soo be§ yıl için· 
de Türkiyenin dıt ticaret muvazene
sinde husule gelmi~ olan pek büyük 
kalkınmayı açıkça gösteriyor: 

Sene ldhal. lhrac:. Açık. Fazla 

1924 193610 158870 34740 
1925 241620 192430 49190 
1926 234700 186420 48280 
1927 211400 158420 52980 
1928 223530 173540 49990 
1929 256300 155210 101090 
1930 147550 151450 3900 

1931 126660 127280 620 

1932 85980 101300 15320 
1933 74680 96160 21430 
1934 86790 92150 5360 

Hacim itibarİ)1le de vaziyet şöyle-

dir: 

Sene ldhal. lhraç. Yekun 

1929 995 669 1665 
1930 616 776 1392 
1931 496 883 1379 
1932 417 1077 1494 
1933 396 1251 1647 
1934 415 16ll 2026 

Yukardaki tablo, ilk bakı§ta, Tür

kiye ihrac:atınm 1929 danberi hacim 

itibariyle üç uıialine yakın artını§ ol· 

duğunu gösteriyor. Halbuki ithalat 

kıyaslanan aynı devre zarfmda yarı

dan fazla azalmııın. 

Umumi heyetiyle göz önünde tu

tulwıca, yukarda izah edilen netice

ler, 1930 da batlamıı olan ekonomik 

kalkınmanm son be~ ~ene zarfında. 

devam etmiş olduğunu gösterir. Şüp. 
heıiz ki bu ilerleyi;ı, sonraki seneler

de, hissedilir dalgalanmalar geçirmiş· 

tir. Bununla beraber, bilhaasa, mil
letleraraııı mübadelelerin 1929 da ki-

nin ancak % 75 i derece&İnde olan en 
aşağı seviyede kaldığı son sene zar-

fında Türkiye ticaret mübadelerin
deki hızlı inkişaf çok memnun·_ t 

verici bir hadi&edir. 

Lokanıooa, artık üstün bir kudretin zor
ladığı ve istenmeye istenmeye kabul edilen 
bir sulh pazarlığı yapılmadı. Almanya, Al
sas Loreni tekrar geri almaktan. kendi gon
lüniin rızası ile vazgeçtiği gibi. garbdeki sı
nırların ilişilmez olduğunu da. gene kendı 
ihtiyarı ile kabul etti. Keza. askersiz bölge 
için de, kendi gönlünün rızası ile, peki dedi. 

(
1
} .. : M R fi: Rl.J.11~1' N i lV H 4 'f I R,4. /.,.'l RI ., . 

olduğu gibi, bugün hala. bu kuruma saclı!< 
kalmalanrnlan ileri geldiğini söylemek ele, 
bu iddialarına karşılık olmağa yeter. 

Vaktiyle, galiplerin diledikleri gibi dikte 
ettikleri şeyler, hu dafa, bir alman teşebbü
züne borçlu olan ve. ,erbestçe, dostça görüş
melerin bir sonucu bulunan, andlaşmalarla 
teyid edildi. 

Yeni ruhun bir delili olmak üzere. and
laşmaların imzalanchklan gün, Kolonya böl
gesinin boşaltılmasına karar verildi. Bu bo
şaltma ise, çok çabuk yapıldı ve geriye kalan 
işgal altındaki yerlerde de, biiyük ölcüde ko
laylıklar P'Österildi. 

i.- bununla da bitmiyor. Eğer ki, andlaş
malar yalnız garbte yapılmış olsaydı. bu 
andlaşmalar dolayisiyle, belki de şarkta, gü-
vensizlik duygusu kuvvet bulurdu. Alman
yanın, Versay andlaşma~mm tesbit etmiş 
olduğu şark sınırlarında degisiklik yapılma
sı isteklerinden vaz gecrnesini beklemek, ma-
..., 1 ·r sey olurdu. B::>vtc bir sey, kaybet-

Numara: 25 Türkçeyi! çemrl!n: Hıkmet TUNA 

tiği vilayetleri, günün birinde tekrar geri 
almak umudunu bırakmasını, 1875 de Fran
sadan beklemek gibi, bir manasızlığı ifade 
ederdi. 

Onun için, kendisinden böyle bir şey is
tenilmedi: ancak. Almanya. bu değişiklikleri 
silahla yapmak gayesini güdınemeğe, şark
taki komşularıyla olan anlaşmazlıklarını, ha· 
rış yoluyla düzeltmeğe söz vereli. 

Bu gibi anlaşmalnn da yapılması ıçın. 

gene ilk teşebbüs, Almanyadan gelai: Al
manya, bu andlaşmaları da, keneli gönül rı
zasıyla akdettİ ve bunları, alman parlamen
tosuna tasdik ettirdi. 

Önce de söylendiği gibi, Büyük Britanya. 
şarkdaki andlaşmalara katılmamıştı. Bu and
laşmalar ise, Britanyayı bir teahhiid altına 
sokmıyorlar. Onun garantısı Avnıpanm 
garbına inhisar ediyor; fakat, onun nufuzu. 
bu andlaşmaların ela akdedilmesine yardım 
etmiştir, ki bu da. dünya sulhuna yeni bir i
laveyi ifade etmektedir. 

TECR!D POLİTİKASI 

Fakat şimdi bize, bütün bLl yapılan şey
lerin yanlış hareketler olduğu. hem hükü
metin ve hem de parlamentonun aldandığı. 
hükümetin yaptığı ve dolayısiyle de, im
paratorluk konferansı tarafından kutlandı
ğı Lokarno andlaşmasma tutunulacak olur
sa, en sonra bunun, tekmil imparatorluğu 

yıkacağı söyleniyor. A vnıpa kıtasmdan, 

Fransa ve Belcikanın hududlarından bize ne? 
diye soruluyor. A vrupada harıb veya sulh 
olmuş, nemize gerek? Baska milletler, ne 
hlaleri varsa görsünler: biz de "Haşmetli 
İnfirad" ımıza geri dönelim! diyorlar. 

Buna karşı, Millet:er cemiyeti paktını 
imzaladığımızı, bu paktın bize yüklediği 

mükellefiyetleri silkip atamıyacağımızı, söy
Jemekliğimi.ı kafidir; ve gene, dorninyonlar
la Hindistanın da bu mükellefiyetlerde 
paylan bulunduğu, bunun ise. Milletler ce
miyetinde aza olmalannd an \'f: eskidenh0 r • 

Bundan ba~ka, - çok çabuk unutuldug H· 

dan - avusturyalı vı'!iiahclmın Bosna - Saray
da ölc.lürülmcsi, dUnya harbma işaret oldu· 
ğunu hatırlatmak kabildir. Yangın, sahille· 
ri.nizden bu kadar uzak bir yerde başladığı 
halde, o kadar çabuk yayıldı, ki bize ve hat· 
ta Birleşik Amerika hükümctlerine bile 
ulaştı. 

Lehistan koridonında veya yukan Şile
ziyada, doğrudan doğruya bir menfaatimiz 
olmadığı yanlış değildir: ancak, bu sahiller: 
le ilgisi olan hiç bir fevkalade mükellefiyetı 
üzerimize almak mechurivetinrle değiliz. 

Bu böyle olmakla hcraher. bu yerler. her· 
hang bir c.arp1smaya seh .. h ohc;:- 1< olurlarsa: 
hundan uıak kalabileceğ imi z i ve, 1914 dekı 
tecrübenin tekrarlanmıyaccı ~ım bize, sanıı · 

mi olarak kim iddia edehilir? 
Biiyiik Britanyanın esas mcnfo~tı ve belki 

de, en büyük menfaatinin sulhta oldu~u, 
eski bir sıyasa hakikatidir. Madam ki h(;vl e· 
dir, her vazi 1ette ileri sitnnemi ze fü_u n• ol· 
masa bile, sulhu konımak için, nüfuzumutıı) 
ku11anmamız <loğru hir h;ll"ekettir (S,,n 11 , ,nr 
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FLANDEN-STARHEMBERG GÖRÜŞMELERİ malı il eri11e a~eş 
lakallt~niıı (lü n1esi 

•• 

Hah. burglar işi hakkında 
Avusturya Küçük An tan tın 

ıa~vihini alat·ab'l hakkında inanc·a v :.rdi 

RA) 1 DIR ·ı RK1) E 

'BO§ı 1. İnci sayfada) 

nuı, diğerleri de türlü işler yapmıt
lardır. 

Şehirlerimizde ·plinlaşma hare
keti umumileşti: devletin bayındırlık 
danışmanı, Mersin ve Adanadan 
başka, lzmit ve Antebin planlarını 
da yapmak üzeredir. Sıvasın planla
n da yapılmaktadır. 

' 
( Baıı 1. inci sayfada) 

yana 11ahne olan Gocam cya1t.-ti Üzerin· 
de uç.mu! ve beyannameler atmı§lır. Bu 
beyannamelerde, Ru Desta'ya karşı ka 
z.anılnıı muvaffakiyetten bahsolunarak 
ıöyle demektedir: "Sayılamayacak dere 
ccdc çok habeş öldürülmüştür. l talyan 
topları daha bir çok habeşleri de doğrn. 
yacakur. Fakat Gocam halkına yardım 
edecektir." 

eski Adisnbaba elçisi yüzbaşı Kont • 
ile eski ateşemilitcr albay Ruggi ro ıı • 

lunuyordu. 
Pü11kJrtülınüş olan İtalyanların çoğu 

"siyah gömlc:kli" olmak Üzere muhar be 
meydanında 1700 ölü bırakmış oldıık:ım 
söylenmı:ktedir. (Başı 1. İnci sayfada) 

l'rnıs Pof mı giiriİ§mdc•ri 

Pari11, 5 (A.A.) - Yugoslavya kı
ral n. ibi Pren11 Pol bugün cumur reisi 

B. Löbron ile görüşecektir. Dün öğle· 
.&en sonra, Prens Pol sırasiyle B. 
Flanden'i Pol Bonkur'u, yunan elçisi 

B. Politi11i "'e başbakan B. Saro)'1.l ka
bul etmiştir. Gene bugün Prens Pol, 
Kıra! Karo! ile de bulufacaktır. Prens, 
per~mb·den once Belgrada dônmi

yecektir. 

Giiriiş11u•/,•ulnı bir 11eıict> 
ı·ıkmtmıı~. 

londra, S (A.A.) - Pari11 görüı
melcrinden bahseden Deyli Meyi, 
hu gôrüşmclerin bugüne kadar hiçbir 
müsbet neticeye varmadığını bildir

mektedir. 
Deyli Hcrald i11e ıu dü,ünceyi ile-

ri aürüyor: 
.. Pariı görüşmeleri &onunda itti

f•lılar aİllteminin yeniden canlanma
•mdan korkulur. Aynı zamanda bu 
KÖrüşmelerin bugün için en tehlikeli 

tarafı, b\Jnlann dikkati, en mühim 
!!neseleden çevirebilmesi ihtimalidir. 
Bu en mühim mesele ise Habe,İstan

.ı. sulhun iadesidir ... 

Auustur.)<ıUlll durumuıultıhi 
değişiklik 

Londra, 5 (A.A.) - A vuaturyanm 
a.iyasi durumundan bahaeden Deyli 

Telegraf ga:zeteai diyor ki; 
••Avusturya, •tatüko)'1.l korumak 

iııtiyen devletlerin yanında yer alma
ya hazır gibidir. Avuaturyanın bu 
vaziyeti, bu memleket ile küçük an
tant nraamda dostça münaaebetler 

kurulmaaına yardım decektir. Bu 

vaıiyetin, aynı zam nda, ıimdiye ka
dar bir hudud taahihi yapılmadan kü· 
çük antant ile görü meği daima. red

detmiı olan Macariatıuun nz.İyeti Ü· 

:ııerind hayırlı bir teıir icra etmesi 

ihtimali de çoktur.,, 
Fakat, öte tar•ft•n Royter iae, Vi

yımadan aldığı fU telgrafı neşredi-
yor: 

"Macaristan dıt itleri bakanı B. 
Kanya, dün B. Berger Valdeneg ile 

yaptığı konuşmalar esnasında, sarih 
aurctte bildirmittir ki, Macaristan, 

a.ynı zamanda •ıyaaa -.e aakerlik aa. 
halarında, tam bir hak etitliii almaz 
-, hiçbir Tuna anlatmasına yanat· 

mıyacaktır.,. 

H. llmlzu'mu J iymaa ~·olc11/11ğu. 
Pra&, 5 (A.A.) - Sıyaaal mahfil

lerin kanaatine göre, Hodunın Pa
ria aeyahati Avuaturya ile Çckoslo
'akya arasındaki do•tluk münaaebet
lerini kuvvetlendirecektir. Bu doat
)ala eaa&en A vuaturya baıbakanının 

Praga yaptığı :ziyaret ile kendini gö11-

termişti. 

Öte taraftan gazeteler, Pariste ya
pılan görüşmelerin A'\Tupa işlerinin 
ltalyan - habeş anlaımazlığının ayırd 
edilmesi lüzumunun anlaşılmı§ oldu
ğuna delalet ettiğini yazmaktadır. 

Umumi kanaat §Udur ki, Tunn 

paktının yapılması için gereken un
~urlar elde edilmiş bulunmaktadır. 

Arşidük·Otto pariste 
Paris, 5 (A.A.) - Arşidük Ot

to de Habsburg Parise gelmiştir. 
Gerek onun beraberinde ve gerek 
Starhemberg'in yanında bulunan
lar ikisinin arasında hiç bir temas 
olmıyacağını temin etmektedirler. 

Arşidük bütün gününü lama
miyle hususi mahiyette bir takım 
ziyaretlere hasredecektir. 

Bir tı•kzib 

Paris, 5 (A.A.) - Avusturya 
clçiıi matbuat bürosu, prens Star
hemberg'in Parisde kalışı sırasında 
herhangi bir gazeteciye beyanatta 
bulunmuş olduğuna dair olan ha
beri tekzib etmektedir. 

Kınıl Karo/ sert•fiıw zİ)'"ft•I 
Pari,, 5 (A.A.) - Sü bakanı gene· 

ral M~rcn Romanya kıralı Karol'un tc· 
refine bir öğle :ziyafeti vermiştir. 

Ziyafetten önce maretal Franıe Dn
pere kendisin aı;keri madalyayı te,·di 

etmiştir. 

B. Arns U. J.,(j#Jriin'le giirii~tii. 

Paris, 5 (A.A.) - Cumur reisi 
bu sabah türkiye hariciye ~ekili 
Tevfik Rüştü Arası kabul etmiş
tir. 

Yücel in, a1ıketi 
Epey bir müddettenberi genç

lerimiz tarafından neşrolunan yü
cel mecmuası geçen aylarda bir 
anket açmıştı: ''Harb sonrası türk
çe eaerlerinclen hangilerini ya
bancı dillere tercüme edebiliriz?" 

iki aydanberi mecmuaya veril
mekte olan cevablara. göre, Mu
harrirler, sırası ile şu reyleri almış
lardır: 

Falih Rıfkı Atay 7, Yakup Kad
ri 7 Rept Nuri 5, Yahya Kemal 
4 Halide Edip 3, Ahmet Haıim 2, 
Nazım Hikmet 2, Sabahaddin Ali 
2, Necip Fazı! 2. 

Türk - l tal yan ticaret 

anlaşması uzatıldı 

Türk - İtalyan ticaret mukave -
lesi 20 sonteşrin tarihinden itiba
ren üç ay müddetle uzablmışbr. 

Gönülden itaat olunan planla, 
her türlü gösteriş ve şahsi belediye 
duygularından uzak, tam bir yurd 
hizmeti duygusu ile, adını adrm tat
bik olunan program: belediyelerimi
zin geliri ne kadar az tutarsa tutsun. 
Türkiyeye, garb medeniyeti içinden 
kopanlmaz bir bayındırlık manzara-

ı ahengi vermek için, bu iki esas, 
her türlü mukavemetler yıkılarak, 
kurulmak lazımdır. Gecenlerde bazı 
vilayetlerimizi dolaşan· bir yabancı 
uzman: "- Her yerde lüzumlu te
şebbüsler konuşulduğu vakit, para
sızlıktan bahsolunuyor. Hiç bir ta
rafta pa:a sarfolunmamak'a olduğu
nu da görmedim!" diyordu. 

Belediyelerimiz bazı işleri hep 
bir arada, birçok iş1eri de mahalli 
grupmanlar halinde görmeğe mec
burdurlar. Türkiyeden her belediye
nin bir uzman bulundurmasını iste
mek ne kadar yanhpa• birkaç beledi
yenin müşterek bir uzman bulundu
rabilmesi o kadar kolay ve mümkün
dür. 

Nihayet bütün bu hamleler ve kımıl 
danışlar, milli ekonomi ve endüıı;tri
nin gelişimi, nakil yollarının lamam
lığı, gelir üstündeki rolünü oynaya
caktır. Eğer israf yapılmaz, zaruret
ler yerine gr iirilir, bilhMsa baynırlır
lık plan ve programlan elde bulun
durulursa, gelirdeki her yeni artış, 
memleketin umumi manzarasının 
deği~esindeki hızı otomatik ola • 
• ..ik fazlalaştmnağa yarar. Bugünkü 
küçük imkanlara değil. büyük Tür
kiyenin ihth aclarını ve cumuriyetin 
eı Jeç sağla;acağı şartlara bel bağh
yarak vazife yapmalıyız. 

F. R. ATAY 

Tarikat ve üfürükçülük 

işinin iç yüzü nedir? 
Son günlerde gazetelerde, mem

lekette tarikat \'e üfürükçü'ük fa
aliyeti hakkında bazı yazılar gö
rülmektedir. Bu mesele hakkında 
elde ettiğimiz doğru haber şun
lardır: 

18 sonkanun 1936'da lakilipte 
Kayserili Ahmet İsminde birinin 
kanunla yasak olan tarikat faali
yetini devam ettirmek için çalı§h
ğı haber alınarak kendisi ve·arka
daşları hakkında usulen adli ta
kibat yapılmış ''e aramalarda fil
hakika nakşilik tarikatının muaddel 
bir şekilde gizlice ihyasına çalı
şıldığı tesbit edilmiştir. 

Bunların bu tarikat için temas 
ve muhaberede bUlunduğu diğer 
bazı vilayetlerde de alakahlar hak
kında adli icablara tevessül edil • 
ıniştir. (A.A.) 

lll .. 11. '' 11 ıı romuıu : Tefrika: 105 onu öpmüş olduğu sedire kendini bıraktı. 

Bu beyanname, resmi habcş mahfil 
)erinde büyük bir hiddet uyandırmıştır. 
Bu mahfiller, Gocam askerlerinin timal 
cephesinde İtalyanlara karıı yiğitçe har· 
betmckte olduklarını belirtmektedirler 

Somalı cephesinde Negelli bölgesin· 
de bir kaç çarpışma olmuş ve bir İtalyan 
kuvveti tarafından bar.kına uğnynn bi• 
habeş müfrezesi agir znyint vermiştir 
Bu haber, Adi11ahaba'da ela teyid olun 
maktadır. 

/lir iı11l) mı l<Lul'ruzu muc-a/ /ahi 
yı•ı ... i=li!Jı• uğrumıs 

Adİ5<"\baba, 5 (A.A.) - Havnı ajan· 
r.ı muhabirinden: teeyyüd etmemiş olan 
bir pyiaya göre bir İtalyan kolu, cenub 
cephesinde Decaz Bayennen'in k~•~'· .. na 
karkşı ya.pnuı olduğu bir taarruzda mu· 
vaffakiyctaizliğe uğnuıııştır. Bu İtalyan 
kolunun llllbayları arasında ltalyanın 

İ zınirdt~ şiddt1't)j 

) ağnıurlar 

Bir çok yerleri su bastı 
İzmir, 5 (A.A.) - Dün lzmir 

muhtelif saatlerde muhtelif şid

detli yağmur sağnaklanna maruz 
kalmıştır. Saat 9,40 da dolu ile ka· 
nşık yağan ilk partide Halim aga 
çarşısı ve pirinç hanı arkasiyle 
gümrük önüne sular basmıştır. 

Saat 13 e on kala yağan ikinci par

lide gene bir takım yerleri sular 
ha mış ve İzmir Karşıyaka aruın
da fOSe üstünde bulunan mezbaha
ya bir yıldırım düşmüttür. Yıldı· 
rımı paratöner aldığı için mezba-
haya bir zarar olmamııtır. Yalnız 
bir kaç lamarina bozulmuı ve mez
bahaya yakın Mersinli'de bir kaç 
telgraf direğiyle bir kaç ağaç dev
rilmiştir. Nüfusca zayiat yoktur. 
unum mıı~ımıı uıuıııııııılQllU!llllllllllllllllUlı:ımıt~ 

Huk uk ilmini Y 3)1 

nıa Kurunıııııun 
Ankara radyosundaki 
seri konf eranslan bu 
akşam saat 19,30 da 

Avukat B. Baha Oıman ta
rafından. 

Kan koca mallarmm 
idaresi 

Mevzulu konferansı verile
cektir. 

ı ınıııu rımmıııııııuıumuıııııı ııım ı 

Bundan başka habeşler, 16 ç..'ldır, 70 
mitralyöz., 3 sahra topu ve ] 1 lrnmyo•ı 
zaptetmİflcrdir. 

General Graziani yeniden 
ilerliyor 

Roma, 5 (A.A.) - Mareşal Badog
liyo telgrafla bildiriyor: 

Somalı cephesinde, general Grnzıanı 

ileri hareketine tekrar başlamıştr. Oueb 
bo • Guestro nehri üzerindeki Lammn
chilindi köyü işgal edilmif ve mühim 
hububat depoları de geçirmişlerdir 

Bir İtalyan keıif kolu, Daoun • 
Parma nehri üzerinde ve Malgaguba 
civarında, rastladığı mühim bir habcş 
kolunu büyük :zayiata \Jğratarak ka
çırtmıştır. 

l tlllyaycı dönen lıa.-ıtalur 
Portsaid, 5 (A.A.) - İtalyan Gra

diate vapuru 900 ha.ata ile ltalyaya ve 
Sannio vapuru da 3000 asker ile E
ritreye gitmek üzere kanaldan geç
miştir. 

B. Şaht'ın nutku 
lltıl.-lnmla }111lmr ile:ya diyNi

nin bir kortırı 
Varıon, 5 (A.A.) - Yukarı Silezya 

diyeti kılbul ettiği bir karar suretinde 
alman bakanı Şaht'm yukan Silezya 
hakkındaki nutkunun alman - Polonya 
münasebetlerini bot yere boz.acağı ,.e 
Polonya milletinin infialini uyandrra~nğı 
kaycfolunmaktadrr, 

Hatırlarda olduğu üzere Şaht bu nut• 
kunda aulh andlapnaımın yukarı Sileı.
ya birliğinin parçalanmı~ olmaaına escl
lenmekte idi. 

Mısırda 

)'al.-ında ingüiz now nıa 
cevab ı:crileceh. 

Kahire, 5 (A.A.) - Mısır hü
kümetinin, B. Eden'in notaama 
karşılığı pek ya.kında erilece:k
tir. Ulusal cephe bu kartılığı tasdik 
etınittir. 

İngiliz deleguyonunda yüce 
komiserler. ordu erkinmclan bir zat 
ve bir de lnıiltere dı• bakanlığı 
yükaek memurlarmde.n biri bulu
nacaktır. 

Yunanistanda 
}'en iden eçim yapılacak mı? 

Atina, 6 (A.A.) - Atina ajanıı, B. 
Çaldariı ile bazı aıyaaal ıeflerin yeni sc· 
çimden aakmmıya doını temayül etmek
te olduklarım u.ruyor. Kıral, 8. Metaksa· 

tın hasta1rğı dolayiaiyle İ•titarelerini bi
tirmediğinden sryaıa) durumda deği,·k. 
lik yoktur. 

Kırmızı Zanbak 
Bütün gece gelişi güzel yürümüş, söğüd

lü kıyılarına varıncıya kadar Sen nehri bo
yunca ilerlemişti. Acı cekmemek için avuna
cak şeyler tahayyül etmişti. Bersi rıhtımın
da, ayın bulutlar arasında koşuşunu seyret
mişti. Tam bir saat, onun, bulutlar içine gi
rip çıkışına bakmıştı. Sonra, ince bir dikkat
le pencereleri saymağa koyulmuştu. Yağ
mur başlamıştı. Hallere gitmiş, bir kabare
de rakı içmişti. Pek şi man, şaşı bir kız ona: 

kisi kadar arzulanmaga layık görüyordu. 
Ve, şimdi o şüpheli ve her vakitkinden da
ha esrarlı idi. J ak, kendi tarafından yapıl~ 
mamış olan okşayışların, sevişlerin izlerini, 
kötü bakışlariyle, Terez'in üzerinde anvor
du. 

beri yalnız sizindim. hiç bir başkasının ola· 
bilir miydim? Düşündüğünüz iğrenç bir şey
dir. Fakat ben seni seviyorum. Seni seviyo
dum. Yalnız seni seviyorum. Senden baska 
kimseyi sevmedim. 

)'azan: Anatol FRA NS 
Türkçeye çe\•ıren: Nasuhi BAYDAR 

Jak'a öyle samimi, öyle saf bir bakışla 
baktı ki ] ak donakaldı. Fakat hemen o an
da, içindeki bütün ıstırablan hatırladı. 

Sordu: 
- Benden daha ne istiyoısunuz? Bana 

yapabileceğiniz her fenalığı yaptınız. 
Yorgunluk ona sakin bir hal veriyordu. 

Terez bundan ürktü. 
- J ak, beni dinleyiniz ... 
Döşartr, dinliyeceği bir şey olmadığını 

bir işaretle anlattı. 
- Beni dinleyiniz, ] ak. Ben sizi aldat

madım. Oh! hayır, sizi aldatmadım. Bu hiç 
ka1bil miydi? Kabil miydi ... 

Öteki sözünü kesti: 
- Bana acıyınız. Artık kötülükten vaz

geçiniz. Bırakınız beni, size yalvannm. Ge
çirdiğim geceyi bir bilseydiniz beni iizmek 
Lesaretini kendinizde bulamazdınız. 

Altı ay önce, üzerinde, pecesi altın<lan 

"Sende bahtlı bir insan hali yok. " demişti. 
Deri döşemeli kanapede uynklamıstı. Ve bu 
pek iyi bir şey olmuştu. 

O ıstırab gecesinin hayalleri birer birer 
gözlerinin önünden geçiyordu. Dedi ki: 

- Arno'daki geceyi hatırladım. Siz bana 
dünyanın bütün neşesini ve bütün güzelliği
ni zehir ettiniz. 

Sonra. kendisini yalnız bırakmasını Te
rezden yalvarırcasına rica etti. Bıkkınlığı 
içinde kendi kendisine karşı derin bir merhl
met duyuyordu. Uyumak isterdi; ölmek de
ğiJ: ölümden tiksiniyordu. İstediği uyumak 
ve bir daha uyanmrunaktı. Halbuki Tcre2'i 
karşısında, renginin bozukluğuna 'e kuru 
gözlerinin hareketsizfü ine rağmen gene €'S· 

Terez kollarını uzattı: 
- Beni dinleyiniz, J ak. 
]ak, konuşmanın faydasız olduğunu ha

liyle anlattı. Bununla beraber, onu dinleme
ğe can atıyor ve hatta daha şimdiden onu 
hırsla dinliyordu. Terez'in söy1iyeceklerin
den nefret ediyor, onları önceden yalanlı
yordu, fakat dünyada onu ilgilendiren tek 
ey bu sözlerdi. Ter~z söze basladı: 

- Size ihanet ettiğimi, yalnız sizde ve 
yalnız sizin hayatınızla yasamakta olmama 
ragmen, zannedebildiniz. Demek ki siz hiç bir 
şeyden anlamıyorsunuz? Gönnedinizmi ki. 
şayet bu adam benim asıkım olsaydı. benim
le tiyatroda. o locada konuşmasına hiç lü
zum yoktu, ve, randevu vermek için bin tür
lü imkan bulabilirdi? Oh! hayır, dostum, si
zi temin ederim ki sizi tanımakla bahtiyar 
olduğum gündenberi - bugün, zavalh, işken
ce içinde olduğum halde bile bahtivar oldu
ğum günden beri dh orum-. evet. o ~iin clen-

Jak, yavas yavaş. zalimce bir sükunetle 
cevab verdi: 

- "Her gün, saat üçten itibaren, Spontİ· 
ni sokağındaki evimizde olacağım.'• Bunu 
size söyliyen bir aşık değil mivdi? Hayır! 
bir yabancı, tanınmayan bir adamdı ... 

Terez ayağa fırladı ve ıstırablı bir vakaı la: 
- Evet, onun olmuştum. Bunu pekala 

biliyordunuz. İnkar etmiştim, sizi incitme
mek, sinirlendirmemek icn yalan söylemiş
tim. Sizi kaygılı, kederli gürüyordum. Fa
kat öyle az ve öyle acemice yalan söylemiş
tim ki! biliyordun bunu. Şimdi başıma kak
ma. Biliyordun ve bana sık sık aeçmisten 
bahsediyordun, ve günün birinde.n lokanta
da sana anlatıldı. .. ve sen de, hic bir va it 
olmamıs olandan da ilerisini dü ündün. Ya 
lan söylemekle seni aldatmadım Ah, buı 1 n 
hayatımda ne kadar az ver tuttugunu hır 
bilseydin! işin ash su idi: Seni tammıv r
dum. Geleceğini bilmiyordum. Sıkılıyordu n. 

D iz çöktü: (Sonu ' ar) 
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Solda: hutanenin son aiıtem operaayon •alonu, •ida: hemen hemen insan eli karıımayon modern yemek niıirme yerini görmelıteıinia. 

YEN! B İ R S A G L I K YU R D U 

Ra1-1arpaşa 
NOMUNE IlA8TANESl 

haberi olcırll/..· llçıldığı rı ı t 'l'rdiği. 

miz ll"ydarpu'ılu hwctmwsi , mn11leketirı en motlf•rn suidı1; 

Hastanenin lenni çamaıır hanesi kurumlurımhm birulfr. il iitilrı tı•dcwi şubcl~·ri lmlmıun l'(' 

beş biiyill..· pm·ymıdmı il,,, ret olan hast<ıne, 2.)0 ~·uwl;/1-
Yeni haatanenin umumi görünüşü 

Sıhhat ıJe Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından Haydarp<J§a· 
daki uki T ıb F akülteai klinikle
rinde kurulmakta olan Nümune 
Hcutahaneainin fimdiye kadar ha
zırlanmakta bulunan itlari ve len
ni malzeme ve cihazının tamam
lanarak bir ıubatta ~ddığını ls
tanbul telelon haberi olarak yaz
mlfhk. 

Üzerinde uz;un zamandanberi 
ve büyük bir özenle çalııılmakta 

olan hastahane -yurdun en modern 
.ağlık kurumlarından biri olmuf
tur. Yurdun sıhatini korumak ııe 
ıağlık durumunu hoınud edici bir 
seviyeye çıkarmak için her imkan· 
elan faydalanan Sıhhat Bakanlığı. 
mu;, haıtahanelerinin ihtiyaca 
yetmediği ıöylenen lıtanbulda bu 
müeHeıeyi kurmakla değerli bir 

eser yar,.,;.mış· 
tır. Hastaliane a 
çılıf günü olan 
ayın birinden i 
tibren hasta ka
bulüne ba§la
mııtır. 

dır. lst"nbultltı, 11t1.'ff.(111e/,. ritı ihtiycıca yetmecliği ,,.i)yle"'li

ği sımhırdu . 'ağlık IKı'lwnlı ğıımı lm biiyiik miiesse1'f·~·i 1.-u-

letinin bu bot
luk gözünden 
kaçmadı ve dol
durulmasına ka· 
rar verildi. Jıte 
bu hastane bu ka-

rll~u. lstunlmlım ııe yun/11 rı .~ığlıfıı b"l.·ınııruüw t:''r~:ı•l.-ı,•11 
büyük Mr eserdir. 

Hastahane §İmdilik iki yüz el-
li yataklı olup dahiliye, hariciye, 
doğum ve kadın hastal.ıkları, ço
cuk, göz, kulak, boğaz, burun, 
bevliye, cildiye ve zühreviye ıu
belerini, bakteriyoloji, hayati kim
ya, marazi tqrih, ve rontken mu
ayene ve tedaıJi laboratuıJarlarını 
havi ve her türlü I enni vasıtalarla 
cihazlanmrı bulunmaktadır. 

Be§ büyük paviyondan kuru· 
lan hastahane binalarının lazım· 
gelen yerleri tamir edilmiıtir. Bi
nada ayrıca gereken değifiklikle, 
de yapılmıı ve yeniden mutlak 
çam<J§ırhane ve büyük bir w fı 
tolU yapılmııtır. 

Bunlardan sonra hastaneye 
modern ve ileri bir ıekil veren in· 
sımları kurulmuftur: Elektrik, ha· 
vagazı, .ağuk ve 11cak su, alçak 
ve yük•ek tazyikli buhar, kalori
ler, ve dezenleksiyon gibi sıhi ve 
fenni lesi.at yeniden yaptırılmtJ· 
tır. Bütün bu aay_ılanlar bir araya 
geldiği zaman Haydarpafa ha•· 
tahane•inin ıi.leri vasıllr çehre•ı 
meydana çıkmaktadır. 

Ha•tah011eye her fube için ayrı 
k.sımları ihtiva elen çok güzel bir 
poliklinik daire•i yaptırılmıf ve 
bu poliklinikteki ıubeler ıelleri 
her gün kendi ıubelerine aid poli 
·linik muayeneleri yapacaktı ı 
lastahanenin bu humsiyeti on. 

halkın .ağlık durumunu kontroı 
imkanım uermekte ve kalabalık 
bir nüluaun yerlef tiği H aydarpa 
ıa, Kadıköy, Ü•küdar halkının 
büyük bir ihtiyacını karşılamıf ol
maktadır. 

Eskiden etrafı açık olan Hcu
tahanenin etralı duvarla çevril
miı ve muntazam bir bahçe kurul
mu§#ur. Yeni hastahaneyi bir 
cümle ile anlatmak lazımgelıe: 
Kurulma.. için bir buçuk sene uğ
rafılmıf olan bu eksiksiz kurum, 
lstanbulun bir •ağlık ve hayat 
kaynağı olacaktır. 

lstanbulwı şıhi vaziyeti Üzerinde
ki yeri büyük olan hastanenin açılıı 
töreni tıb alemi ve lstanbul halkı 

arasında hakir bir ilgi uyandırmııtır. 
lstanbullu bir arkadaıımız açılıı tö
renini §Öyle anlatmaktadır: 

"HaydarpafA hastanesinin dün 
saat 11 de kapısından girenler bahçe· 
deki intizamdan hastanenin her ta· 
raffının da böyle derin bir zevkle tan
zim edildiğini anlıyorlardı. Nitekim 
bu kanaat binaya girdikten sonra 
fazlalafb. Hastanenin açıht törenini 
yapacak olan vali ve belediye reisi 
Muhiddin Oatündağ, açı§ itine vali 
muavini Hüdaiyi tevkil etmiıti. Tö
rene reialik eden vali muavini ezcüm0 

le dedi kir 
"- Fakülte lataııbul tarafma nak

lolunduktaa IODl'a bu taraf 81bi b• 
lmndaa zlia uiramıfb. Sıhi,.. nka-

-arın mahsulüdür. 
Sıhiye vekili Refik Saydamm tuttuğu 

ve ba,ardığı her it gibi bu da iftihar 

edilecek bir fefkat ve sağlık müesae· 

aesi ve hakikaten ismine li.yık bir 

nümune hastanesi olmuttur. 

Bu müessesenin kurulmasında 

hizmetleri sebkedenleri tebrik eder, 

müessesenin faydalı olmaamı temenni 
ederim.,, 

B. Hüdai bu nutuktan aonra kapı 

daki beyaz kırmızı kordeli.yı keserek 
hastaneyi açtı. 

Davetlileri bet grupa ayıran dok 

torlar mÜe3seseyi gezdirmeğe baıla· ı 
dılar. Açılılj merasiminde maruf dok· 
torlarımızdan General Tevfik Sai· 

lam, General Dr. Besim ö.ncı·, lJı . 

Akil Muhtar, Üniversite emıni Ceı.ıil 

Bilge, Sıhiye müdürü Ali Rı za , ~'!

hir meclisi azaları ve bütün tıb ale

mine mensub zevat bulunuyordu. 
Bir grupa haataneyi gezdiren hasta· 
ne bathekimi Ki.zmı Lahay izahat ve· 
riyor. Polikliniği, göz, tedavi kısmını, 
harici haatalıklar aeririyatmı büyıil< 

bir iftiharla gösteriyordu. 

Hastanenin gezilmesi bir saat ka
da raürdü ve bundan sonra davetli
ler hazırlanan büfeye davet edildi
ler. 

Haydarpafa numune hastanesi 

muhtelif şubelerde 250 yataklı bır 

hastanedir. Hastanenin 60 yatag ı ua

hili, 55 yatağı harici hastalıklara, 

25 yatağı doğum ve kadın, 20 yat ğı 

kulak, 20 yatağı göz, 20 yatağı cild, 

10 yatağı üroloji, 15 

ve 25 yatağı çoçuk 
tahsis edilıniıtir. 

yatağı entani 

hastalıkların• 
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ELEKTRlK, HA VAGAZI VE SU 
MUESSESEl.ERINDE 

Bir ....... ...... :Jata~ .. feali-
,.tiade önemli rolleri ............ . 

'"'· ......... - Bibi ........ e. 
...... YaJ9 marp kw-9 ...... ._ 
.... •a~tlerİllİD ... .ı. amette iBce
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6e, ...ınıl w depolan; vaaiJetleri. 
İllta tarzları •• planlan itibariyle de, 
... a tarrazlannm zararlarnu .-... 
ll6a oldap kadar azaltacak tekilde ............. 

a - Fe6rilta .,. .,,. --.... H 

6illı.o•e ihti~ sasıAiaı .. .-tr.U-. 
a:rn •rn 1•lercle ltalwwlurulmelHhr. 
a. .. ,.. ._ Wrin• ablacak ...._ 
1aalanlaa ötekiler •Üteur eh .. 
..._ de birine bomlta Uüet ettiii 
takdirde otekilerl• ı_. faalbı9le ... 
Yam etmek mümldia oJw. 

c - llültiııt .............. ,,. .... 

:rati -- laais .... tıefsriiab ---
'"' paYipa çablana - .... •ımk 
iaaMtleriM luirp ma·w IMalmaecak 
ltir melanette obalucllr. 

D- .S. nciaur1:8' ıÜIÖI A..-a.,. 
,,.,,.,_. için ele • eaular iaelDle 

IÖS --- .. ılı ........ 
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................... ,n ........ W. 
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-SINAI MOESSESEl.ERDE 

Y•niden İnfG edilece• anai müea· 
NMler: 

A - lılV.lıin- _....a.ld•• iPa· .,. ... , 
8 - M .. tıelif .. _.an P9İlçe ltir 

alaaya datmlarak a~ ·~ gnaplar 
laaliacle buluaclarulmabcbr; 

C - Bilhaua mühim ,,.--. M• 

- ile, .. yati ..... -- clijer ... 
........ b ihlift edecek ,,_;,,,,. pılı-

.... - •in' ...... isa'betl.n- ..... 

Hava tehlikesine Karşı: 
ŞEHiR iNŞA PLANLARI 

Birinci Jı.1•1111 ~ la •/la'lci .a,ımMda neırettiiirnu 1( bakanlık ıejerberlilc 1..-.ı 
~relcıirü B. HOMll& Feluni Süerden'in ~nkare r...ıyoı_. ki hava ıelalilcaine lıarp 
telür infa planlan memulu kon/eranıının ilıinei kumını ole urlarımıa nanay.,...: 

il ... .m,.tiai eaih7acak bir dara· renk cenitçe bir aa••• daiıtdma11 di men kal...._. Wr ...... ile 
aıldlkta 7aps .... Wır; Ye lnmlarm afaçhklar aruma aha- takYi,. Hilmeei taamcbr. 

D - Me'YClMI unai müeue1eleria ınau •e aair aizleme teAirlerirle ör· D - Yolu bina ......_.. aure· 
etra,_ • WlseJİ bir kona haline tübuai vuıtalarnun .. z .. ı ....... la· ti1le tünel 7apmaktan Yaz pçmek ,, •. 
keracak -•ite .,flf dikilmelidir; nmdlr. 1a biç olmazsa uzunluiun• aulmals 

E - Memw " .-1-ia icdmcla F - lfiilaim lıo,,,.,.,.. .,. aanclİ imküu mevcud olan yerler.re bu ci. 
saklanmaas için; .,er alt..ra ..... .,,..,.,.,.,. wQiennaea ipi il.._, bo- ht tercih etlilaaelidir. 
ve gaza karp maaun •aiı,..,,I• YÜ· 1alar •• yalır••arı ... ......._ aah· 
cuda setirilmelidir. telerini :rapacak vuıtala' UZll' bu- SANA Yl lllNT AXASI 

DEVL.ET llOESSESELERINDE landurulmahdır. J>eierli dialQicileriml a..- ,,...,.,., an...,.lar, tlepıol• G - lataıyon ve ci•ar.... eler- I• aktunld ._,pıra•• .. ,,... 
ve saire gibi yeaiden yapılacak teai· lıltlar Jetittirilmeıi " sair mümlriia ile çoll ilsili buluaan --~ mmtaka· 
satın: olaa sizleme Yautaıar.- tla \as• lan hakkmda ela birkaç söz söylem• 

lanmau lbmadır. li far•alı bulurorum: 
A - Bomba teairl.-i ....... iliba· 

re almarak Japabna•ı 
KOPROLER 8ir ..... ıeltet iPıtfl• IGGliJlel de:.. 

ccai De katlar ta• ... ..._ .. ~ 
B - Mevcud olanlana etrafma •· 

iaçbklar yetittirilmeai, ve sair ted· 

---si•••••; 
C - Mümldila olan Yuıtalarla ..... 

.,_&Et eah 
D-Lia-11• .................. 

...... leri içiaa ..,.;...-. .._.... .............. 
DEMIRYOU.ARINDA 

A - llilaiıa 7C'leriıa ~fa.. 
""""' maku,,. ı.at1 ..... taluibi .... 
liacle siclit •• ıelifia ........... lçia. 
• ....,.. ell'afmda tkılaflD*k inre, 
ihti1at irti6Gt lıUfQi laatlan yapılma· 
lr ... lnmlar sizlenme&dir. 

B - Aakeri nakliyat için mühim 
elacak ...,,_....., icabmcla katar
lara sizli1eıcek 81İİtaaddid '°" ,.,,,,.,. 
,....,ah " ........._ sızleameai çia 
aiaçhlrlar ,.tittmlmelidir. 

c - iataQODlarla muhira ..... 
imalatla; talariWsi ı.aliaııle tamirten 
için lazım olan yedelt mel• • _. 
hazırlamna11 Ye bunlana miitefenil& 
ufmaldarda muhafaza ettirilmeai ge· 
reklidir. 

A-Bütia ~'" 
aakai elMmi,eti hai& ,.onarc1a " Po 
eeler4e raPllacak lı~ı düt
.... ha•a kllYYetlm tua6a•aa ._. 
la7ca tahrib edilemifecell .. kilde Dl
mau ve tahrib 9Cliı.. itile az zaman 
-..rfmda tamiri ......... ola'c~ tar• 
da 1apdmaaı euatır. 

B - Bu gibi yollarda " .._.tel· 
larmda köprü kurmaktan mimkia 
eld_,.. kadar içtinab eclılmelıdır. Ya· 
ni JOI• itiraz dolattu••k auretiyle 
lıöpri 7apmalıtan büsbütün sarfına· 
zar edilmesine ve y'hut hiç ol .. :ue 
hu mretle kopriinia ...-ı.ı- • 
zalblma ... a İlllkin rı..a-biline ... 
aı..t a.cila edilmelidir. 

C - Kopriinun yapdmaama zarn· 
ret ol- J"ft')erde; köpriil• •tekilde 
7apılmalıclır ki hem uarirae iaalMt e
decek bir tahrib 1tombuiyle, tuna· 
w Wr4ea taliribi muınlcüo olma· 
..., lııena ele tahrib edilen ...... tek· 
rar az zamanda taJaİl'İ ._... .a.bil· 
ıin. 

Yani tek keMeTli JıoprÜÜr yerin• 
lıir'-f ,,,..w. ltöpriilu ~ ....... 

TONELLER 

.d.......,_._ .. 
- b ....... u .. CNt'll:Ade Ja1ii ... 
shlrii tanare INılabatarma ıöre 20-

lidir. 25 metre elmalıd•: 

E - Sa flepoları, Lo1aoırwoti1 fi• ı B - 7ıiMIİIİ laer iAi ~ fi• 
,,.,,... , • .,.,,,, ı.111uı1or rilai miilürn bu ........ ppalma11 yaai de ... U'li 
terie•bft INr _...... birlefliribni- ..._ olwa ic.ı idi ••ton olana p-

-- IJalwaı •e techiai isim ....... .... ~.,. .................. -
clar tepla .,...__.. o mamlekelial, 
bava hiic..W..-. kartı ~ 
zafi1eti o niaMtte fazla olw. 

Smai teaialer aramecl, INlhaua 
ıenel ı-at~t •• ıilahluuna itine J•· 
n,anlan, digerJ..m. ai...... ..... 
caaila laecleflerden •11br. 

a. itibarla iman kütl.ı.iaia .,. 
faaliyetlerinin ._ ft _..... bilce
lerde te1D91"kuz ettirilmeaindea .,. 
amai mue•eaelerle w· ekalat te• 
ler"nin bir arada toplu bal-dwal· 
maamclaa ictinalt etmek, haYa~a kar
tı -... b•k==+• çok irr•li· 
dir 

Batiin medeni rnilldler; ha,,. 
kuvvetlerinin meYCllCI olmadıjı .._ 
•İrlerde, milyoalar ,,. IRil;rarlar ear
firle •• ekOWllik ....ı.. .,....
dar bölgel•e ,_..,tiribit. el• ı a. 
rı aıDai teaialeri; fimcli mali mı.a
•iıaadeai aıs1tetiade, ....ı•et .. , 
tat... tloiru aaldetmefe çalpaak· 
tadırlar. 

Bundan fU neticeleri çıkannak 

mümkündür: 

•• lflll[ldl•I ft er· ı 14J •ı•I Au ı 
A - O ••m'eketin ........._ w 

.....,.._ oldatu kadar ıeait Wr laöl
se dahilinde elrnah; 

B - Sınai teaial•• ita sellİI IFllD. 

takada •iri•iriadea Hiz-• ...._, • 
salı ,.ı.. ........... ... . .. . 

C - Her t-., ._ falwilra .... I 

Adliye Vekiletinden: Ankara Valiliğinden : 
Eıki ,,..gm. yerinde ÇaJurlaı mahalle.inde Huıuet idareye aid 

~mn tamuatı 91ık eksiltmeye konulmuıtur. Ketif ~ 641 
llradn. 

Aclapuan Noterliii ~ıJmıttır. 
tmtıı.nm Jfoter olabilmek prtlarım Jaw taliplerin bit ay 

~inde Adli,e Veklletine mth'acaatlan llaıı olwwr. (242) 1--454 

SHIRLEY TEMPLE 
Pek yalanda c:uip eMrini takdim edecektir. 

İhale ıo-z..936 pellCJDbe pnu saat 15 ııe •iltyet daimi eacüme· 
Dindi ppılacakttr. 

thaıe,. g 1111e1r 1çin • lira 10 k .,..ı.ı. munkbt teminat ve• 
rilmeıl prttır. 
~na prmek isti enlerin Hu.si mube..,_ ~rlB· 

itinde gorebilecekleri n.. olunar (2S7) )-457 

dliye ekiletinden: 
Açık bulanan Polatlı Noter muavinlltine imdhMla noter ola

WJııı.elr prtlarmı bai.ı tıliplcria ~ ic1W ifia eftalrl 
-..Utelerini rapt~ bl& noter muwrioliiinln 1Jajh old j A hJe 
,. , .......... ,..,..... ilan .ı... (241) 1-453 

Ankara 
Ma·· essesı'8i 

Satmalma 

MerkerA 

l - llerlre.a Ha&ı...,. lllerHntd .a-M•ı •N içtn (55 kat 
elbi1e ( Cllket" pantalon, yelek, kulret) w (55) ı.t pdo puarlak· 
la diktirilecektir. 

z - Puarbk 8-2·1• camartnt aüatl aut cıı .. ....... 
Wwıada ,.,....lrtır. 

ı - ilk ...... u Bn ıs bruftm. 
4 - Şlııe-UI ,..._.. isti,..ter ..._.. a,ai,at lriir• 

na milracaatlan. 
- Mets D blıllli llS ...... (171) ._... 1936 

y KU llf 

7• 
7a ........... 

SINAI TESiSLERiN EHEMIYET 
DD.ECE•.ERI 

Bir ................ itleri.. -
MI w l ".._.,.. ••nhıi iti-
ı.n,r. ................. ,. lı•• · 

1 - Yalma ...... ,.,.,... -•••l•i 
,..... teaİ81er; 

2 - ..... ' ' ...... ....... pıiana 
,.., ..... ıiel.-i ,.... .. flılrat -........................ ,...,.. 
-••ıhsi J•l'1•iuık ..... ifreiı ..... 
küa .a- tesialeıı; 

3-YahuzWnt M'Nnma,....... 
_ ...... i Jlllldl8'.. ......... 
Ş... tla ....... ila" etmeliJim ki,,_. 

,.. ._.,.. itilllıri,le upncu cJerece.. 

- ........ - .... i ... lııir fürikwa .... 
le, ........ ,.... .. y .... ....__ 

s-k fa,dw el! i • .... ,..._. 
........ teriıleua; ...._,et ...... 

celes ine sin, Jaqclud Ye aahill ...... 
miimllia ...... kadar uzak yerlerde 
olsınelen ,... ..... ..ıalanaa cloi 
ru iç•lek böl bulunmalar iceb
..ı.. 

A..Jı .... 4tlM!flelllıilı 
~ tali .... .. 
......... lıir kleiııiı ı.-•- ...... . 
................. , .. k ....... .. 

.....ti ......... tah fi ...... f8. 
dakirllia cleı ı ,,. - - .......... w. 
mabchr ' 

Çiiaki ....._.bir tesu. lııaYa W.: 
anana ..naz keleniı ....... Odllalıl~· 
.Jıtif ,,. puif ......... bnetlenlli ... ..... ... ~ ........ 
..... ~ .... hiç olmaz .. , __ ...... ~ ............ .... 
....... · l~: 

Saaılte (409) 'Mt ..... ...... .... 
- .. ,, ... ,..... IUtte (200) kilıı•lll· 

n lı:attMeceiüle~ ı.öyle bir -
•uW Ye ..ıarltlia laif•h -
lrW+wbe ~ w 1 ' .,... .... 

<Sonu var) 

öbettt er.Aatn 
Güeu ~maadu 

ÇaS'falllba 
Pe .... mbe 

Ege i.czaneaı 
~bat· Y..,..hw 

ecsaneleri 

.. 
• .. 

1.1.ı ...... .-.. ........ 117 
.... ....... ,..... jı ••••'-i ,...... 
dairi ce.t.ele .- •ilı•tci alı_. ........ 
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.. t~ han \ 7ilaveti Daiıni 
·' 

Eueüıneııiııdeıı: 
936 Senesı şubatın 2 ci salı gı.inü saat onda vilayet daımi eneli· 

meninde ihale edilmek üzere "34.480" lira ',88" kuruş keşif bedelli 
Adana - Misis yolunun o+ooo - 5+000 arasındaki şose in,.aati ka 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Kesif hulasası. metraj, hususi şartname, eksiltme şartnamesi 
ve mukavelenamesi örneğı "l 74" kuruş mukabilinde Seyhan na· 
fıa dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat "2616" lira "07" 
kuruştur. İsteklilerin teklif mektuplarını ve ihaleden sekiz gün e· 
vel almaları mecburi oldukları ehliyet vesikalarını ve ticaret oda
sına kayıtlı olduklarına dair vesikalarını yukarıda yazılı gün ve 
s, atte vilayet daimi encümenine vermeleri Iilzımdır. 494 

1-378 

1ü~takiJ Jandaı·ma 1"alnır 

l(onıntaıı)ığıııdaıı : 
Ankara Mustakil Jandarma taburu hayvanlarının ihtiyacı olan 

azami (55,000) asgari (50,000) kilo arpa 17.2.1936 gününde açık ek
siltmeye konmuştur. Tahmin bedeli (4,400) lira, muvakkat teminat 
(330) liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere tabur kararga
hındaki komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. (226) 1-391 

:\1aliYf' , , ekaletinden: 
- 1500 kilo cidde malı parça halinde zamkıarabi kapalı 'zarf 

usulile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen kıymeti 1800 liradır. İsteklilerin 135 liralık 

muvakkat teminat mektupları ile birlikte 7.2.1936 tarihine rnüsa· 
dif cuma günü saat 15 de Maliye vekaleti kırtasiye müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. Buna aid şartname mer. 
kezde kırtasiye müdiırlüğünden, İstanbulda Dolmabah«<e kırtasi. 
ye deposundan alınabilir. (126) 1-251 

ÇJCrkt•. köv B<·lcdi, <·~inden: 

Yapılacak elektrik tesisatı 
Çerkesköyde yapılacak Elektrik tesisatı tediye şartlarında ba 

zı tadilat yapılarak yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli (25906) lira muvakkat teminat (1942) lira (95) 
kuruştur. İhalesi 6 Şubat 936 pazartesi günü saat 15 te Çerkesköy 
belediye encümeninde yapılacaktır. Teklif mektupları ihale saatın
dan bir saat evveline kadar kabul edilir. Buna aid proje ve şartna
meler 325 kuruş mukabilinde posta ile gönderileceği gibi arzu e. 
denler İstanbul şarbaylığı Fen lıevetinde bulunan bir nüshasını pa
rasız görebilirler. isteklilerin şaı tname maddelerini nazarı dikka
te almaları ve 2490 sayılı kanunun 3 cü maldesindeki vesikalardan 
başka bu işin ehli olduklarına dair resmi bir dairenin \•esikasını da 
vermeleri şarttır. Keyfiyet istekli olanlara bilinmek üzere ilan o· 
lunur. (182) 1-308 

İmar i\1iirliirliiiiin<lt•n: .. 
Kimd~n istimiak 

edildiği Mahalesi 
Muhammen 

bedeli 
Sokagı. ada No. Parsel No. lira 
Çeşme 

İbrahim kızı Kezban Akşemsettin meydanı 
Çankırı 

33 2 120 

Ahmet oglu Mehmet Hacıbayram İnişi 4Q 1 i 180 
Şefik oğlu Halil İnkılab Yukarı 66 4 40 
Fitnet ve Dildar İnkılab Yukarı 66 5 40 

Yukarıda kaydı çıkarılan evlerin enkazı 15. şubat. 1935 cumarte
si günü saat on beşte bilmüzaycde satılacağından taliplerin t~.ı:ır 
Müdürlüğündeki komis~·ona müracaatları. (248) 1-427 

İzn1ir lu:.ledive~inclt~n: 
Birinci kordondaki urayın şehir gazinosu yerine yeniden gazi. 

no, otel ve bahçe yapılacaktır. Bu işin bedeli keşfi 40868 liradır. Bu 
inşaat ve imalata mukabil gazino, otel ve bahçe on bes sene müd 
detle miıteahhide icar edilecektir. Senelik icar bedeli muhammenı 
eli liradır. Bu işe ait şartname, keşifname, proje ve sair evrak 
baş sekreterliktedir. Bunların takımıyla örnegi iki lira mukabilin 
de belediye baş mühendisliğinden satın alınır. İhale kapalı zarflı 
müzayede neticesinde 11.2.936 salı günü saat onda yapılacaktır. 
Talipler şartname, keşifname ve proje dairesindeki inşaat ve ima
latı yapmağı kabul etmekle beraber senelik icar bedelini artırmak· 
suretiyle inşaat ve imalat için·üç bin altmış altı lira ve icar için 
de dört lira ki ceman üç bin yetmiş lira muvakkat teminat olmak 
Üzt're nakden belediye emrine yatırmak veya bu mıkdarda banka 
teminat mektubunu teklifname ile birlikte 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde ihale günü olan 11 şubat 936 sah günü saat do
kuza kadar beledivede müteşekkil artırma ve eksiltme komisyonu 
ba!;kanh ımı v r nel ri Ja:ı:ımdır. (202 181) 1-346 

1,.. 1 
Uri Hava f{uru ınıı 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. CÜ KEŞiDE 11 ŞUBAT 1936 DADIR 

Hii) iiJi ik~ranıİYe 35.000 
Liradır 

Aynca: 15.000 12.000 lO 000 lirahk 
ikramiyelerle 20.000 liralık bir 

mükafat vardır. 

Dainıagenç 

dainıa güzel 
KANZUK 

Bal--anıin lircıııi 

IWi senelik bir maziye malik 
ve diinvanın her tarafınd:ı tak. 
dir kazanmış ~iizellik kremidir 
Cildinizin ı?Uzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremı memleketimizin kibaı me 
hafHinde rağbet görmü li biı 
kremdir. Çilleri ve buruşukları 
izale ederelt tene fevkaHlde biı 
cazil-ıl' bahc:rc,cr Ruhnüvaı ko· 
kusu ile avrıca ~öhret kawnmıs · 
tır. Balsamın kremi kath·en ku. 
rum:ız .ı.'rninizin latif tazeliği. 
ni. cildinizin razio taravetini an. 
cak krem Balsamin ile mt>ırdana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan başka krem kulla 
namaz. Tanılmış itrivat ma!!aza. 
ları ile ' iiviik er.za evlerinde bu. 
lun •• 

ZAY! 
Konya Ereğlisinden t smet

paşa ilk mektebinden aldığım 
şehadetnamerni kaybettim. Ye
niesini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Konya Ereğlisinde Ceyhan 
Türlüba" mahllesinden Mehmed 
oğlu Kasım 339 

Satılık bağlar 
Ayvalı, Etlik ve Keçiörende 
Hayri Kemal komisyon evi 

Hacıbayram cacl. t .Tel. 3977 
1-431 

Doktor 

li l\1a ruf ( i 11 \·er 
DERİ. f'fRENGt VE BELSO 
CiUKT.UCU ı:IASTAT.IKT.ARI 

MürEHASSISl 
Tabakhane caddesi haşında A.ı 

tıntas sokak No 17 Hastaların• 
hergün 9 • 13 vl! 15 20 ve kadaı 
kahul eder "f'p'•'"" · 1 ?O<ı 

( ' .. -,oz 
hastalıkları mütehassısı 

Sabık Eskı~ehıı askeri has. 
taııesi göz hekimi 

Balıkpazarı Çıkırıkçılar yo 
kuşu alt başında eski jandaı 

ma komutanlığı binasında 
No. 45 

Öğleden sonra hastalarını 

l(iralık oda 
Ecnebi ayle nezdinde bir möb

leli banyolu oda kiralıktır. (Ye
mek verilebilir.) Hacı Bayram 
(Çıkmaz sokak 45 numara 1-inci 
kat) akşam saat 6 dan sonra mü-
racaatları. 1--451 

Möbleli oda 
arayan 

45 Yaşlarında bir alman mü
hendisi bir ayle yanında bir ila 
iki mobilyalı oda aramaktadır. 
Taliplerin K. rumuzu ile Ulusa 
müracaat etmeleri. 1-468 

Satılık apartıman 
Müsait şartlar ve mükemmel irat 

Hayri Kemal komisyon evi 
Hacıbayram cad. t .Tel. 3977 

lmtiyaz sahibi ve Ba~u 
h<trriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı lşle:ı. MUddrU Naauhi 
DAYDAR 

1 .. Çankırı caddesi civarrndı 
~U''." 9.,,m.,ind• bwlm'f· 

.. ...---~ 

Satdık evler ve 
arsalar 

Ankara ve Yenisehirdc 
Hayri Kemal komisyon evi 

Hacıbayram Cad. No. 1 
·Tel. 3977 

1-431 

Acele satılık ev 
ve dükkan 

Atıf Bey mahallesinde 318 
No.lu iki katlı 4 oda iki sofalı 
mustakil önü bahçeli kargir ev
le gene yakınında iki oda bir 
muttıak ve iki dükkan satılıktır. 
Alıcıların 318 numarada Maşu
ka müracaatları. Mülkler tapulu 
ve ruhsatlıdır. 1-465 

Fransızca ve 
İngilizce ders 

İngilizce, fran:.ızca, türkçe 
daktilo ve İngilizce, fransızca 

stenografi bilen bir Bayan öğ
leden sonra bir dairede çalışmak 
iı:;tiyor. Ayrıca fransızca ve İn· 

gilizce der de verir. Her• gün 
öğleye kadar Ankara Hususi bi
zim mektebin İngilizce öğretme
nine müracaat. Tel: 2459 

1-467 

l'uıtlııutt•(lt· f ... ıaıılıııl l.ı 

Htzım mirlii!i Sutuı 
ı\ lmn K ornİ ... \'fHHI 

İstanbul Levazım amirliğine 
bağlı Kıt'at için 35 ton zeytin 
yağı 10·2-936 pazartesi günü sa 
at 15 de Tophanede satınalma 
komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 17500 liradır. İlk teminatı 
1312 bucuk liradır. 

Iartnamesi komisyonda görü 
le bilir. f steklilerin kanuni vesi
kalarile ihale saatından bir saat 
evveline kadar tekliflerini ko· 
misyona vt> rm Jeri. (391-331) 

1-266 

Milh i\1 iitlal'aa \ t:kiHt·li 
!'lalmalnıa Komi ·yonu 

ilanları 

l - Alınacak olan 43 ka· 
lem yungers Dizel motör malze. 
mesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmu tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
7850 lira, ilk inanç parası 588 
lira 75 kuruştur. 

3 - İhalesi 9 3 936 pazar
tesi günü saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün eksiltme
ye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2,3, inci maddelerinde 
iste;ıilen bilgelerile teminat 
ve teklif mektublarını ihale sa
atinden bir saat evvel M. M. V. 
satın alma komisyonuna verme· 
!eri. ( 136) 1-253 

BİL11 
1 - 202 dış ve 288 ıç tayya

re lastiği kapalı zarfln eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Hepsinin biçil~n ederi 
13390 lira ve ilk inanç parası 
1004 lira 85 kuruştur . 

3 - İhalesi 9 3 936 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek is· 
tiyenlerin her gün eksiltmeye 
gir:!ceklerin 2490 sayılı kanunt 'l 
2, 3, inci maddelerinde isteni
len bilgelerile teminat ve teklif 
ınektublarını ihale saııtindcn bir 
saat evvel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri .. 

(144) 1-259 

BİLİT 
- 25 rr.etre mikabı ceviz 

kalas açık eksiltmeye konmu -
tur. 

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

3 - İhalesi 20.2.936 cumartesi 
saat 11 dedir. 

4 - Evsaf ve şartnamesini 
görmek isteyenlerın her gün ek· 
siltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2. 3, inci maddele
rinde istenilen belgeleriyle M. 
M. V. ı:;atın alma komisyonuna 
gelmelerı . (271) 1- 460 
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Ambalaı ve kompr meler n ~-• 

uze•ınde hdlı~lıgın iımsalı 

olan ~~ markas nı arayınız 

d)iye Velialetiııdeıı 
Acık bulunan Garbı Karaağaç (Acıbayam) noter muavinligın 

imtihanla noter olabilmek şartlarını haiz taliplerin imtihanlarının 
icrası için evrakı müsbitelerini rapten bu noter muavinlığinin ba •· 
lı olduğu Adliye encümenine müracaatları ilan olunur. (240) 1-4Sl 

Ankara Levazım Amıriığı Satın 

Alma Komisvonu ilanları 
İLAN 

İstanbul levazım amirliğine bağlı müesse eler için kırk ton sa.. 
de yağının 14 şubat 936 cuma günü saat on beşte Tophane sat n 
alma komısyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu 90 kuruştur. İlk teminatı 2700 liradır. Şartna
mesi 180 kuruşa İstanbul levazım amirliği satın almıs komisyonun· 
elan alınabilir. İsteklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif mek
tuplarını ihale saatından bir saat eve! komisyona vermeleri (203) 

İLAN 
Adet 

800 Ufak kavanuz 
1850 Orta kavanuz 

60 Rakı şişesi 

73 Ufak teneke 
Yukarda cinsleri yazılı kavanuz ve saire 11 şu t 936 saat on· 

birde pazarlıkla satılacaktır. Şişe ve saireyi görmek istiycnlcr Anı< 
kara eşya ve teçhizat ambarında her gün görebilirler pazarlığa i · 
tirak edecekler mezkur günde Ankara levazım Amirliği satın al 
komisyonuna gelmeleri. (279) 1-470 

İLAN 
On bir adet soba 11 ubat 936 saat onbeşte pazarlıkla satılacak· 

tır. Sobalar genel kurmay daire müdüriyetinde her gun ıöruluı:-. 
Pazarlığa girecekler mezkur günde Ankara levazrm amirliği satın. 
alma komisyonuna gelmeleri. (278) 1-469 

İLAN 
Pınarhisar kıtaat hayvanları için 32520 liralık 392 ton yulaf· 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İlk pey 2439 liradır. İhalesi 
22 şubat 936 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. İsteklilerin 
vize satın alma komisyonuna gelmeleri. (250) 1-456 

nıuııı l\lüdürlüğüııden : 
Bozkurt mahallesinde Kabristan sokağında 259 metre murab· 

baı arsa evelce isteklisine 821 lira bedel ile ihale edildiği halde be· 
delini vermediğinden ihale feshedilerek yeniden on beş gün müd
detle açık arttırmaya çıkarılmışır. İsteklilerin ihale günü olan 
21.2.936 cuma günü saat on beşe kadar teminat paralariyle beraber 
ikinci Vakıf apartıman'da evkaf varidat müdiırlüğüne gelmeleri. 

(284) 1-471 

Jaııdarma Genel l(onıutanlığı 
Ankara Satııı Alına 

l(omi '}1oııuııdaıı: 
1 - Eldeki va ıflarına uygun (650) kilo ince ve (650) .kilo ka· 

im sarı sabunlu kösele (250) kilo kesilmiş zahmalık kayış (65) kı
lo siyah vakete açık eksiltm usulü ile 22-2-936 cumartesi gunu 
saat ( 10) da satın alınacaktır. 

2 - Sarı sabunlu kciselenin incesinin bir kilosuna (200) kahnr
na (220) zahma kayısına (240) vaketaya (150) kuruş değer biçil· 
miş, tümünün ilk inanca bahası (318) liradan ibaret bulunmuştur 

3 - Bunlara ait şartnameler parasız Ankara jandarma genel 
komutanlığı kurağındnki komisyondan verilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk teminat makbuz veya. 
banka mektubu ile eksiltme gUn ve saatından evvel komisyon;ı ba 

vurmaları. (243) 1-455 

1 SİNEMALAR 1 
[ YENi J 

BU GUN BU GECE 

Hakiki bir şaheser olan büyük 
film muvaffakıyetle devam ediyor 

PEER GYNT 

Hans Albers - Olga Tschecova 

BU GECI:. (KULÜP) 
Amerikan polis kuvvetinin ıştı· 

takile vücuda getirilen cazip bir 
şaheser 

KANUN KUVVETİ 
Margarette Lindsay - James Gag
ney. Ayrıca: Mike makina adam 


