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ON ALTINCI YIL. NO: Sl6ı6 Adımız, andımızdıır 

"Yüksel Türk, senin için yüksekliğin hud 
İŞteparola budur.,, K. Atatürk Artırma ve Y 

Haft ''İyi istikbal, Atatürkün etrafında tek bir kişi 

gibi beraber hı~~!~::_"""' ismet inörıü , 
Sıyasctl bilğiler okulunun 

yıl dönümü 

Saat 011 beste in _, 

açış söylevi, a 

ismet lnönii 

Sfy
asal bilgiler okulunun AnkaArA· 

d.. gece n· 
d bulunan mezunları un 1 

a. k llarının 59 uncu yı • 
karapalasta, o u B bakan 

. .. .. .. kutlamıılardır. af 
donwnunu B k nı Ba• 
ı l .. Ü Kamutay af a • 
smet non '. ~ eteciler, me· 

k-an1ardan bırçogu, gaz d ) 
(Sonu 5. inci.sayfa a 

B<ı~betJ;e 

BlR FiKRİN ZAl•'ERf 
f.R.ATAY 

f akçesi· 
Bankalardaki tasarru k 

nin her sene nıi!yonlarla art;::i,i~ 
ta olduğunu görüyoruz. Bu . 

d 
"'rudan doğruya, cumurıye-

ye, og 
tin eseridir: .. bu 

Bizi asıl övünduren te!ı . . 
d ~·1 tasarruf fıkranın 

ra.kam egı, nınış olma· 
memlekette zafer kaza ile biül .. 
ııdır. Bu zafer, ıahı• rJe a kuru'l
çe•jnd e denge esasını.n 
makta olduğunu gösterır. .. ık 

S. ltanat devletinin usulu aç 
a ktr Sal · 

büdce ile veresi yaşama . ' . de 
d n terbıyesı 

tanat vatan aşını 1 · b" d 
böyle idi. Cumuriyet, dev ~ı du • 
ce açığından ve ticaret açıgın an, 
vatandatı kese açığından. kurta~ 

k . . elinden gelem yap • 
ma ıçın · inde 
Halk tasarrufu, birka:ç sene ıç w ru 
uf ırdan 75 milyon lırayal ddog l 

F k t b nıese e e ya • 
çıkmıştır. a a u ve nutukla· 
nız gazete yazılarına r 

d "'"l kendi denge po ı 
H. egı, d k'. 
tikası ile milleti para altın ad 1 ıb~-

h .. k"mete e u· .zasma inandıran u u • 
yük bir şeref payı ayırnıak lazım· 
gelir. . 

Gene burada bir no~aya ış.a -
k . . z Epı zaman -ret etme ıstıyoru · 

danberi bize şu öğiidte bulunan . 

1 "B"t""n du'"nya halka sarf ar var: u u • • 
etmek telkininde bulunurken, sız 
onları paralarını bankayya yfatbır: 

a a nmaya ıevkediyorsunuz. 
il k . me sata-

kalarımzın ma arını 1 

cakımız?,, 
B f .k. 'k' bakımdan yanbt· 

u ı ır, ı ı ile büd-
tır: Biz tasarrufu §ahıs ve 0• · ı · etı ola· fesinde denge,nın a am • . 

l ... min hır ıc rak a dıgımız zaman, e ~ 

Pazar hareketinin dayancı da an· 
ıd .... nu 

cak böyle bir denge o ugu. • 
dfittünüyoruz. Tasarruf yaşatık ~~ltı· 
yadarından, hatta zevkten degı 1 

(Sonu 2. inci say/atla) 

Uçak Piyangosu 
Kıuonan numaralflr .J • .. ı!IJ• 

Sıyasal bilgiler okulu mezunları toplantısında 

ATATüRl(üN CEVABI 
İsmet lnönü, 
Yıldönümlerini kutlamak için be

ni anarak toplantılarına başlamı~ 
bulunduklarını bildiren telefonunu
zu aldım. Birdenbire duygumu tah. 
lil edemedim. Bunun için Sıyasa\ 
Bilgiler Okulu "diplomeğleri" söz -
leri üzerinde bütün dikkatimi kul • 
lanarak düıünmek lüzumunu his et
tim. Bunlar kimlerdir? fazla düşün
meye hacet kalmadı. Derhal bildim 
ki bana içten sevgilerini haykıran .. 
lar; yarım asmlanberi büyük Türk 
Ulusunun tam anlamile Millet ol • 
masma çalışan, onunla en modem 
bir Türk Devleti kurmak için insan· 
hk fedakirlıklarmm hiç birini ken .. 
dilerinden esirgemeyen, kültür, ida
re, intizam, devlet anlamlarını en 
son ilmiğ telekkilere göre tebellür 
ettirmeğe çalışmış ve çalışan yük • 
sek arkadaşlarımdır. 

İşte bu intibaı kendi kafamda ve 
vicdanmıda duyduktan sonradır ki 
telefonunuzun birinci satınnm so • 
nundaki dalgınlık aydınlandı. 

Ben büyük ismet lnönünün kar
şısında bulunmakla mutlandığı gö • 
reyden, manen değilse bile madde • 
ren uzak bulunmuş oJmaktan tees· 
sür duymadığımı söyliyemem. An • 
cak şununh müteselliyim ki senin; 
hakikati, asaleti, Millet ve Devlet 
için .gönülleri ateşlileri benim kadar 
ve belki benden daha parlak görür 
olduğunu bildiğimdir. 

Onun için. rica ederim, ~yleyİ .. 
niz o arkadatlara ki bu devletin en 

aşağı yetmiş sene evelki halini bi -
lenleri içlerinde bulundurmaktadır -
lar ve yine lnönünde, Sakaryada, 
Dumlupunarda çocuk olarak yaşa -
mış ve o yüksek manalı kafileye, 
Devlet ve Millet mefhumunu anla -
yarak karışmışlardır, işte onların 
hepsine söyleyiniz ki şimdiye kadar 

· yaptıklan temiz, Türklüğe layık ola
bilen işlerine karşı kendilerine, min
netle mütehassisim. 

Fakat yine o arkadaşlara söyle • 
yiniz ki Türk Milletine, 1 ürk Cü -
muriyeti Devletine karşı yapmağa 
mecbur olduğumuz ödevler bitme • 
miştir, ve bitmiyecektir. 

Bu dünyadan göçerek Türk Mil
letine veda edeceklerin çocuklarına, 
kendinden sora yaşayacaklara, son 
sözü hu olmalıdır: 

"Benim, ::fürk Milletine, Türk 
Cümhuriyetine, Türklüğün istikbali
ne ait ödevlerim bitmemiştir; siz 
onlan tamamlayacaksınız. Ziz de, 
sizden sorakilere, benim sözümü 
tekrar ediniz." 

Bu sözler bir ferdin değil, bir 
Türk Ulusu duygusunun ifadesidir. 
Bunu, her Türk bir parola gibi ken
dinden sorakilerine mütemadiyen 
tekrar etmekle son nefesini vere
cektir. Her Türle ferdinin son nefe
si; Türk Ulusunun nefesinin sön • 
miyeceğini, onun ebediğ olduğunu 
göstermelidir. Yüksel Türk, senin 
için yüksekliğin hududu yoktur. it
le parola budur. 

11 Birincikinun 1935 
K.ATATORK 

SöYLEVi BASBAKA_ iN 
' " - Arkadatlar, 

Mülkiyelilerin bu aktamı. her sene 
bizim için, zevkine alıştığımız, bir bay
ram olmuştur. Sizinle bu kıymetli bay-

ramı kutlamak için burada toplanmıf 

bulunuyoruz. 

59 senedir bu memlekete en değerli 

(Sonu 5. inci &aylada) 

Özalpı11 k 
Altıncı artırma ve yerli malı ha 

tuı bugün baıtamaktadır. Hafta sa 
on beıte, her yıl olduğu gibi, Başb 
kan fnönünün halkevinde verece 
söylevle açılacaktır. Son yılın büt" 
başarılarına ve büyiik davalarına t 

mas edecek olan söylev bu yıl da y 

pılauk i~lere bit· işaret ve direktif 

''Ulu .. ,, u 

Gü 
Teorisi 

E 

( v. + ğ) 
' Türk dilinde (vokal) 
ler ana kök olan ( ıv. + 
dan diiımui demektiı 

''Günet - Dil Teorisi,, nin vazet 
tiği bu kaidenin, daha doğrus 

Türk dilinde keıfettiği bu kanu 
nun, kelimelerin etimolojik anali 
zini yaparken büyük rolü vardır 

Diyebiliriz ki bazı kelimeleri 
kökleri ancak bu "v. + i'' ekin 
tebarüz ettirmek suretiyle buluna 
bilir. Bundan önceki bir yazımız 
da [1] "aba'', ''oma", "omalı' 

"ubay'', ''oymak" ve ''umay'' gib 
kelimelerin bir kaynaktan geldi 
ğini ancak bu "..,. + ğ'' ekini 
yardımiyle tebarüz ettirebildik 
Muhtelif Türk lehçelerinde ''g'' 
ui" nin düştüğü veya ''1J, kıy'' aeı 
leriyle tebadülü, (duru = tutruğ 
ıarı = ıarığ; ta= dağ: tarc = ta 
rığ; topra (çuvaş.) = toprağ, top· 
rak; au = mi; katı = lıahğ; ar 

[~] Etimoloji. morfolojı ve f 
netik bakımından Türk Dili, s. 2 

[1] "Ulus'' un 5.XII.193S tarih 
li, 5159. numaralt nüshasrna bakı 
nız. 

Teklifler İtalya ve Habesistana bildirildi 
~ 

italyada, fraıısız. İngiliz hükümetlerinin f edak~arlıkta ıııüm .. 
kün olduğu kadar ileri gitmİ§ oldııl{ları kanaab var 

Roma, 11 (A.A.) - B. Musolini 
bugün öğleden sonra İngiliz ve han· 
sız büyük elçilerini kabul etmiıtir. 
Büyük elçiler, İtalyan hükümet reisi
ne fransız • İngiliz ıulh tekliflerini 

vermiılerdir · 
Tekliflerin karışık teknik mahiye-

ti dolayısiyle derhal bir cevab veril· 

mesi ihtimali yoktur. Teklifler, daha 

evel 6alahiyetli İtalyan servisleri tara· 
fından dikkatle tetkik edilecek ve ih· 
timal birkaç gün sonra bir cevab veri-

lebilecektir. 

Roma, 11 (A.A.) - lngiliz - fran· 
$iZ tekliflerinin B. Musoliniye tevdii 
ınünasebetiyle aıaiıdaki tebliğ neıre· 

dilmiıtir: 
. . -'Hükiimet reiai, .,_.ÜD eaat l 7 de 

1 

fransız büyük elçisini ve saat 17 bu
çukta İngiliz büyük elçisini kabul et-

B. Celal Bayar 
döndü 

Ekonomi bakanımız B. Celal Ba
yar dün 14.45 treniyle Zonguldaktan 
şehrimize dönmüşlerdir. B. Bayarı İs· 
tasyonda bakanlık büyiik İşyarlariyle 
dostları karşılamıştır. 

B. R. Pek.er 
C. H. P. Genel Sekreteri R. Peker 

lstanbul üniversitesindeki inkılab ders· 
terini vermek üzere diin ak~ Anka • 
ra' elan aynlmıtlardır. 

miştir. Büyük elçiler, hükümet reisi
ne Pari'te hazırlanan tekliflerin 
bir suretini vermitlerdir. B. Musolini, 

büyÜk elçiler, İtalyan • habet anlat· 

mazlığının halli için Fransa ve lngil

tere hükümetJeri tarafından yapıl· 

makta olan gayretlere büyük ehemİ· 

yet verdiğini ve kendisine tevdi edilen 
teklifleri tetkik edeceğini bildirmiş

tir .. ., 

Roma, 11. (A.A.) - Havas ajansın
dan: ,İtalyan gazeteleri, dün İngiliz 

avam kamarasında yapı\an müzake· 

releri iktibas ve neşretmektedirler. (. 

1 

talyan halkı. fransız ve İngiliz hükü
metlerinin fedakarlık yolunda müm· 
INa olduiu kadar tlen git.mit old\lk· 
lan fikt-tncledir. 



SAYIFA ! 

SON DAKiKA 
(~J~P E 

'i ecel\:. nıe 
Londra, 11 (A.A.) - Royteı· bildi

l'iyor: Bir taraftan Mareıal Badogli
yo bütün cepheyi teftiş edip kati dar· 
b yi vurmak Üzere taarruz hazırlık
larını bitirdikten aonra geri döner
ken, diğer taraftan bütün Tigre cep
hesinde çete harbı devam etmektedir. 

Habeıiatanda iaıe meselesi o ka
dar vahimle§mİştir ki bu işi teşkilat
landırmak Üzere ayrı bir iaşe umumi 
müfettişliği kurulmuıtur. Birçok haf· 
t danberi büyük askeri kuvvetlerin 
bulunduğu erazide elzem gıdalar da
hi bulunamazken pek az askerin mev
cut olduğu Habeşistanın garbı yiye
cekle doludur. Bir derece daha az ol
makla beraber iaşe meselesi İtalyan

lar için güç bir İf halindedir. Royte
rin telgraflarına göre, Mare§al Badog
li o büyük ileri hareketine başlama-

• 
.' l giiçleşiyor o 

dan evel bütün iaşe servisleri arum· 
da irtibat tesis etmektedir. 

llir lwbe§ lıiicumu 

Roma, 12 (A.A.) - MareJ-al Ba
dogliyo telgrafla bildiriyor: 

"Eritre cephesinde Takazze yakı
nındaki Addienkato'nun cenup bölge· 
sinde, İtalyanlar kuvvetli habcş müf
rezelerine rastlamıştır. Habe~ler kılıç 
ve süngü ile hücum etmişler ,;e 15 ölü 
bırakarak dağılmışlardır. lki Eritrc 
neferi ile beş askeri ölmüştür. 

Piulmıdiytulmı llabe~istmw 
ycırdwu 

Hebinki, 11 (A.A.) - Finlandiya 
kızıl hnçına mensub bir heyet Üç dok
torun idaresinde, yakında Habe~iata
na ı:idecektir. 

'1 

18 
1 : ı . 

). ı~ toı)laıılı~ı o·~ri ınj kalaeak? ı . 

edecek devletler Petrol ambargosuna iş tir ak ,. . 
Cenevre, 11 (A.A.) - Havas ajan- mıştır. Çünkü birçok devletler şimdi-

mın aytnrı, B. Laval ile B. Edenin ki müzakereler hakkında İzahat al-
geçenlerde İngilizlerle fransızlar ara· 
aında yapılmış olan müzakereler hak-

kında 18 )er komitesine malumat ve
receklerini bildirmektedir. Zannolun-

duğuna göre, B. Laval ile B. Eden, 1-
talya ile Habeıiatanın cevablan alın
madan evel müzakereleri ihlal etme
mek için komitenin içtima devresinin 
tehirini istiyecektir. 

Havas ajansının aytarı, 18 ler ko
mitesinin bu tehir keyfiyetini kabul 
etmesi muhtemel olduğunu haber al-

de aynı veya yakın mana ifade 
eden ( k. + v.) eki ile tamamlanan 
kelimelerin o veya bu Türk leheç
•İnde ( v. + i) ile söylenip söy
lenmediğini arattırmak (mesela: 
"ata" kelimesini tetkik ederken 
lrumaiıau lehçesinde ''adak -= bü
yük baba'' olduğunu bulduğumuz 
gibi); 

2 - Türklere eski devirlerden
beri komşu oturan ve Türk kültü
rü tesiri altında bulunan (Rus, 
Mançu, Moğol gibi) kavimlerde 

ramak, varsa, eski telaffuz şekli
ni meydana çıkarmak ( ''ala" ke
Jimesini tetkik ederken Moğollar
da ''alak'' kelimesini bulduğumuz 
ıihi); 

3 - Eski Türk anane ve riva
yetlerinde tetkik mevzuumuz olan 
kelimeyi andıran ve ( v. + ğ) ile 
tamamlanan kelimeleri aramak \:'e 
bulmak ( "aba'' kelimesini tetkik 
ederken '' abak'' kelimesinin Kı· 
rım ananesinde put, sanem; kırgız 
ananesinde "ceddi ala" adı sayıl
dığını bulduğumuz gibi) ... 

Y'iıkarda zikrettiğimiz kelimele
rin son·eklerinin ( v. + ğ) olduğu
nu t'ebarüz ettirmek için biz de bu 
u uHeri tatbik edeceğiz. 

LALA 

"Ala'' kelimesinin eski şekli o
Jan ''alağ, alak'' ın bugünkü Türk
çede de kırpıntı halinde (manüız 
kelime sayılarak} yaşadığını (me
sela: allak - bullak, al ak - culak 
v. s. gibi), moğolcada [2] ise ay
nen ''ala" manasında "alak" ~ekJi
ni görüyoruz. 

Şüphesizdir ki ilk insan güneşe 
''ağ" dediği gibi, onun biraz renk
lerine de "ağ" ve sonra ikinci ren
gi farkettiği ve ''L" konsonunu çı
kardı zaman ''al'' dedi. Bu ikisini 
birleştirerek, sonuna da yine bir 
"ağ'' ilavesiyle 

(ağ + al + ağ) 
diye ''türlü türlü renkleri §amil 
obje" mefhumunu ifade etti. 

''Ala" kelimesinin eski §eklini, 
muhtelif Türk dialeklerinde söy
lenen şu kelimelerde görüyoruz. 

J) Alak culak: [kar§. [~] ala· 

[2J Poppe "Mogol dilinin ame
li dersliği", Lenin1:rad, 1931 (Lii
gat Kısmı). 

[11'] "Karş." kısaltması 1'karş1-
Jaştırmız" demektir. 

mnk i<1ttemekte oldukları gibi birçok 
devletler de petrot Üzerine ambargo 

konulmasına aleyhtar bulunmakt11.
dırlar. 

Cenevret 11 (A.A.) - Re!mi tn • 

lumata göre azadan on devlet muhte
mel petrol ambargosuna i§tİrak ede
ceklerini bildirmişlerdir. Bu devletler 
tunlardır: Arjantin, Finlandiya, ]. 
rak, Yeni Zellanda, Felemenk, Ro
manya, Siam, Çekoslovakya, Hindts
tan, Sovyetler Birliği, 

gula] (Rad. ). 356, "Kırım"). 
2) Ala - gula: ala, türlü renkli 

(Rad. 1. 352) 
3) Alah - culak: Kırgız türküle· 

rinde: "Alak-culak yeryÜzü" (ilk 
baharda karlı ,,e karsız yerleri tas
vir ediyor). Radloff bu manayı 

bilmiyor: ''oraya buraya, heyecan, 
karmakarışık" diye izah ediyor 
(1, 356). 

4) Alak: Budala (Rad. 1, 355). 
5) Ala: Altayca ve Kırgızcada 

budala ah~ak; [ alak, alu şekille
ri de var] (Rad. O [karakteri bir 
türlü olmıyan, dönek, kararsız ma• 
nalariyle]. 

6) Alak- malak: [Şeyh Süley
man, Çağatay Liigati) mühmel&t
tandır: Karı§ık, bulaşık. 

7) Allak - bullak: (Rad. 1. 
.. Osm. '' ) = karmakarışık 

8) Alah: (Pekar. 67, ala kelime
sinden) Alah - bulalı - karmaka
rı§ık. 

H. ATA 

Bu kelimenin de ''ğ" ile bittiği
ni Altayca da Kumandu lehçesin
de) büyük baba manasına gelen 
''adak" ve Çağataycada vasiy ma-

l " t ~,. K nasına ge en a ag , azan ve 
Kırgız lehçelerindeki ''alay (ğ)" 
kelimeleriyle gösterebiliriz. 

''Okunmaz ğ'' kaidesi bize yal
nız "ata'' kelimesinde düşmüş bir 
''ğ" olduğunu tenvir etmekle kal
mıyor; Türk dini ve diniyatı tari
hinde kimsenin hatırına gelmiyen 
bir hakikatı meydana koyuyor, ki 
o da ''nezir" manasına gelen 
"adak" kelimesinin menşeidir. Bu
nun içindir ki baba, ceddi ili ma
nasına gelen ''adağ" ile nezir 
(ceddi ala putuna, yahut mebde 
ve menşe diye inanılan obje şe

refine tahsis edilen, vadedilen 
ıey) manasına gelen ''adağ'' keli
melerinin, etimolojik analizi ay
nı olmakla beraber, sonradan al
dıkları manaya göre, kök manasın
da ve eklerin rolünde az çok· de
ğişimler olabilir. 

["Aba, Jede, ana, ağa, aya, 
aı,'-1 tura, arpa~ kara" , sözler.inin 
b bakımdan analizi ile bu bahsin 
h liisa ve netic~ini yarınki sayi
mıza koyacagtz.] 

AbJülhaclir iNAN 

ş E 
lNGİLİZ BAŞBAKANI B. BAIJD 

1'lilletler Cemiyeth d ki nüfuzumuz llü 
miz nıntlak değildir- TekJiflcriınizi l\1illet · 

,,, aya ve Halle. i~taııa zorla l{ahul et tir 

fakat c ı· 
• • 

mı ... e ne, 
k 1eği "z 

• 
l 

Londra, 11 (A.A.) - Avam ka
mArasının dün geceki toplantısında, 

.gazetelerin yazdığı sulh tekliflerine 

karşı şiddetle itiraz eden bir çok i§Çi 
mebusların nutuklarından sonra söz 
alan başbakan B. Baldvin demiştir ki: 

"- Milletler cemiyetindeki nüfu

zumuz büyüktür fakat kudretimiz 

mutlak değildir. Bu teklifleri, kabul 

etmek istemezlerse, milletler cemiye

tine, ltalyaya veya Hnbeşistana zor

la kabul ettirecek değiliz. Üç alakalı 

tarafın ne söyliyeceğini bilmiyoruz. 

Fakat hiç bir netice alınmazsa :zecri 

tedbirlerin ne derecede ileri götürü

lebileceğini tetkik etmek lazım gelir. 

halyaya petrol girmesinin önüne geç· 

mek hakikatan kolay bir şey değildir. 
Bu fevkalade zor bir İştir. Ve böyle 
bir yasak koyacak olursanı:ıı: bu ya

sağın cidden müeuir olacağına kana
at getirmeniz lazımdır. Eskisinin aynı 
ftyaseti takib edeceğix. Milletler ce· 
miyeti ne kadar ileri iderae gitsin 
onunla elbirliği edeceğiz fakat biz ay
rı olarak daha ileri gitmiyeceğia. Ya 
herkes İştirak eder ya hiç kimse. B. 
Eden yarın Cenevreye idiyor. Ve ha· 
reketimizin tesirlerini yalcmda öğre
neceğiz.,, 

B. Baldvin diğeır bir suale cevab ve· 

rerek Pariste hazırlanan tekliflerin 

herhalde halya ve Habeıi•tana tevdi 
olunacağını söylemİ§tir. 

Muhalif işçi parti~i, hü"ümetin tut· 

tuğu yolu protesto tnaluadiyle kıra

lın nutkuna verilecek ce•abın gizli re· 
re konulmasını istemiı ve bu cevab 

134 muhalife knr§ı 281 reyle kabul 
edilmiştir. Bu suretle avam kamaraaı 
hükümetin hareket tarzını da taıvib 

etmi§ olmaktadır. 

Acligrcıt ve Ak.~um. Hllb~şi~twıo 
verliyor. 

Londra, 11 (A.A.) - Havas ajansı 

aytarının öğrendi[ine göre İngiliz 
kabinesinin Laval .. Hor planında ya· 
pılmasını istediği deği~ikliklerin ehe· 
miyeti büyük değildir. 

ı. - Gözden geçirilerek tadil e

dilmİ§ olan proje, ltal3 aya aı;ıl proj~

nin Tigrede vermekte olduğu arazi

den daha a:.c. arazi vermektedir. Ha
be§İstan, Aksum'u muhafaza etmek
le kalmıyacak, Adigratı da muhafaza 

edecektir. 

2. - İtalyanların istismarına açık 

bırakılacak olan bölge milJetler cemi

yetinin delegelf!.!i.tarafından kontrol 

edilecek ve Neça~inin hakimiyeti al

tında kalacaktır. 

3. - İngiltere kabinesi, Jtalyaya 

Tigrcdcn bir mikdar arazi ve Habc· 

fistana Kızıl denizde bir mahrec ve· 

rilmesinin ara:z..i mübadelem mahiye· 

tinde olm sı ve bu veçhile lngiltere

nin "mütecavize mükafat" ~·ermİ§ ol

makla muaheze edilmesi imkanının 

bırakılmaması husuı!unda ısrar et
mektedir. 

Tcıymisin bir ycızı.ı,;ı 
(Taymiı) gazetesi fransız. gaze

telerinin çıkardığı haberlerden çok 
müteessirdir. Bu gazete diyor ki: 

"Hasımların aynı sevi7ede 'tutul· 

masına itina gösterilmİ§tİr. Ve zecri 
tedbirlerin geri bırakılmaaı hususu da 

görüşülmüş değildir. Cenevre hareke· 
ti ancak ltalya askeri hareketleri dur
durduğu takdirdedir ki durabilir. 
Çünkü ltalyanın bu askeri hareketle-
ri Cenevre paktını ve Kellog andla§· 

ma~ını açıkça bozme.ktadll'. Bizzat 

projeye gelince, bir toprak mübadele- ı 
sine itiraz edilemez: Habeşistan kati 
olnrak denizde bir mahrece muhtaç· 

tır ve buna mukabil mühim tavizler
de bulunmaya belki de amadedir. Di
ğer taraftan ltalya da haklı olarak 
ekonomik tavizler elde etmelidir. Bun· 
dan ba:}ka Habeşistanda acele islahat 
yapılmalıdır. Bununla beraber ht'r
hangi bir haf sureti, hiç bir zaman 
mütecavizin mükafatlandırılması şek
lini almamalıdır . ., 

Jlul>t•şistwım pon;ulunnıu.-.ım 111 

~ili:lt•r mi lehli/ ''imiş:' 
Paris., 11 (A.A.) - "Figaro" gaze· 

tesi, tıplı:ı İngiliz dış işleri bakanlığı 

umumi sekreterinin de söylediği gibi, 

gazetelerin yersiz ifşaatı yüzünden 

görüşmelerin karışmı~ olmasından şi

kayet ederek diyor ki: 

Tekliflt'r hakkınd ahir takım yan· 

lı§ l.abcrler İngiliz kamoyuna, ltalya· 
ya tasavvur edildiğinden daha fazla 

tavizatta bulunulduğu hiasini vermİ§· 
tir: 

"Jur" ise 4u mütaleada bulunuyor: 
"Son iki gün zarfmda Londra, sulh 

dostu !anılan bıtzı mahfillerin entrİ· 
kalarına aahne olmut fakat nihayet 

dıe i~Jeri bakanlığının politikası. müs-

t mlelre bakanlığınır.ı v "inteUe n<.e 
servic " in daha M:rgüz tçİ politl• 
kasım ycnmi~tir • 

"Viktuar" gazetes de §UDU teba00 

rüz ettiriyor ki, Negiı&e Nil kıyıları e• 
y letlerini bırakal'ak Hab« ~istanuı 
parçalanmasını ingıliz·:ler teklif C't• 

ma~tir. 

B. l\ U "' 
Otomobilini alkolla · 1 

işletiyor ' •• 111• 

Runun iı;irı Juısu . .ıi bir lwrbi,"tu• \ 
tiir icrul edildi. 

Roma, 11 ( A.A.) - B. MuM>lini, 
kend~ ~ahsi otomobil. için benzin y ~ 

r ine al1co1u kabul etmi~tir. 
Alkolün otomobilde benzin :yerine 

kull~nıJmasını temin eden u~ulü Riml
nı H B. Chelfi İl\mİ de bir mühendi 
icad etmİ§tİr. 

Kendisi, huı.wi bn ıubür tör v\l.. 
cuda getİrmİ§ olup ltarbüratör e-
sinde Duçenin otomobili Oativ otom 
bil şoaesini ı.aatt• 12.5 ltilometre Ü. 

r da katetmi~tiıo. __ .. __ _ 
ABES H 

.. r E i .. 
Tek IJir ){işi kalın a a kadar 

çarpışaeağız,, d·yo 
Aeldis - Ababa, l 1 (A.A.) -

Buradaki lngiliz ve Fransız elçi
leri, ltalya ve Habeşistan•a teklif 
edilen sulh projesini almışlardır. 
Aralarında mutabık kaldıktan 
sonra, projeyi habeş dış işleri ba
kanlığın vereceklerdir. 

P riı, lJ (A.A.) - Hükümetinden 
aldığı talimata tevfikan habq elçisi, B. 
Laval'i, Habe§İıtan'ın tıııruımiyeti mül • 
kiye ine dokunan hiç bir §Bh knbul ede
miyeceğinden kati ıurette habndar et

~ ve eğer bu teklifler, ıazetelerd gö
rülenlere benziyona gülünçtür demittir 

Aynca habeş elçisi Röyter ajansı ny· 
tarına da tunlan ıöylemiştir: 

"- Eğer ltalya'ya arazi vermek mev· 
mu bah olursa, mytecaviz.e teslim ol • 

maktnn ise bir tek h, ~li ahncıya ktjoo 
dar mücadeleye de,·am ooet i:ı.,. 

Geni~ imtiyozlara kor ı 1 mil) on 
in((ili% linuı. 

Londra, 11 ~ A.A.) - lngiJiz fincı.nt;e 

çıl rından ınürekkeb bir gn1pun Ha• 
beşistanda verilece g f imtiy :ı.I 

karıılığı Necaıiye bir ·ıyon in ilia 

lirası ödünç verm t lifinde bulun.. 

mu§ olduğu ö renii~tir. Bununı. 

beraber bu hususta i müxakere1erid 

bir sonuca vannı!JDı oldu u :uınno

lwımaktachr. Zir buı nıp t raf md 

istenilen imtiyazlar, evelce b ~ı. fi. 
• 

nan~ı ra tf'ltlif edi lun lıt .. 

dır. 

DENİZ KONFERANSI. 

oııya deniz ~ilahi a ·ı da c ·fi de • 
b1ılu ayııı <lercccclc 

riy tiııde olduğ ıı 
mec l ı -

. di ~c. • 
londra, 11 ( A.A.) - Deniz konfc • 

ransının öğleden sonraki toplantısında 

amiral Nagato'nun sabırsızlıkla bekle • 
nen diye, i dinlenmiştir. Genci olarak 
del geler bu diyevden ümitsizliğe düş -
müşkrdir. Çünkü. müşterek azami hlHl 
hakkında söz soyliyen amiral Nagato, 
Japonya tarafından eskiden alınmış olan 
hattı hareketten aynlmadığı gibi ayrıca 
bir uzlatma için her hanği bar çare de 
gÖ tennemittir. Amiral Na-gato demiştir 
ki: 

.. _ Japonya'nın istediği, Bit'leşik 

Amerika devletleri ve İngiltere ile mÜ§· 
terek fakat mümkün olduğu kadar asga· 

ri bir had tayinidir. Bu asgari haddi bu
labilmek için Japonya, eğer diğer büyük 

dewletler de bunu yaparsa, saffıharb ge

mileriyle A sınıf kruvazörleri topların -
dan tecrit etmeğe ve tayyare gemilerini 
kaldırmaya hazırdır.,, 

Amirale göre, Japonya, tecavüze çok 
açık bir vaziyettedir. Bundan dolayı de
niz &itahlarındn diğer devletlerle aynı 

sevlyede bulunmayı istemek mecbuı·iye
tindcdir. Japonyanın emniyeti için buna 
ihtiyacı \ardır. 

Ba')bt>the 
BiR FlKRt' ZAFERt 

(Başı!. inci ~aylada) 

ancak israftan kısmaktır. 1 raf 
adetinde devamb bir yogaltım fa
zileti görenler varsa, yanılmakt • 
dırlar. israf 1 budçeyi ve keseyi a
çığa götürür; Açığın arkasından 
ise hemen, borç Ye faiz, )'ani dev• 
leti veya vatandaıı haraca sömür· 
ten müzmin kudret~izlik gelir. 

Jkinci nokta, bankalarda bi • 
riken tasarruf paraaınm, mahpuc 
değil, fak at en emin inanc.alarla 
i§leyen canlı ve hare etli bir ka • 
pital olmasıdır. 

Memleket ni:z.amı, atanda 
ha.yatının saadet; güvenlik e dur• 
luğuna dayanlJ': Tasamıha bu üç 
un uru tahlil edebiliriz. 

Biz halde kamncım temin 
edip . gelecekteki emniyetlerini 
lnnnca ·altına alan yurddaş sayı•ı .. 
nıJ heT gün artma ır.da ancak ha
yır görenlerdeniz. 

F.R.ATAYı 
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Dil llalikında: . 
Etimolojik ve Morfolojik 

XI inci Anket 

U-Göz 
t-Gifr 
.l - Kör 
4-Kor 
5-Giir .. 

() Yukardaki kelirne~er•n ılk ve 
asıl kökleri neler dır? .. 

H ) Bu kelimeler nasıl teşekkul 
etmişlerdir? . 

UI) Bu kelimeleri teşkıl etmek 
. • k·"ke ilave olunan ekler 
ıçın o b' . 
nelerdir ve eklerin her ırı· 
nin mana ve farkları bakı· 
mmdan rolleri ne olmuştur? 

i1V) Bu araştırma netice~inde: 
A _ Türk dili köklerı ve, 
B _ Türk dili ekleri, ve, .. 
C - Türk sözlerinin te?ekku-

1 .. hakkında bir kaıde çı· 
u ··d" ? karmak mümkün mu ur. 

Yukardaki on birinci dil anke: 
l 

f)ereceklerı 
,,;mıiı:e okur arımızın • l . d' 
'"

1 
• .-: erı ı-l:ıwablar, gazetemız yazı ~ • • 

ıLa " ı ·· w •• go··11Jermelerını nca te11Hor ugune el .., 
l!ieriz. Şimdiye kadar al ıgımı.z 
c~t1ırıbları sırasile koyduğcım_,u~ gı
tbıi lôundan böyle de koyacagız. 

= 
er 

Kösteııce yolu 
açıldılitaıı soııra 

. ılan 20 birinci 
!Romanya ıle yap ' Ik 

' l dan bu ayın 1 
te nn tarihlı an aşma l 1 

k dar l{östence yo uy a 
h•H~smaM~ h~n'e 20 şer ton cevİ7., 
B·u~tn ve unc Lei • 

b 
h' 20 ton yumurta, P 

B•deo ac a d ıo ton tü· · Dres ene 
zc~·e 10 ton cevız, f d k gönde· 
tün ve Lehistana 70 ton ın ı 

rilmiıtir. . . 1 elecek mev· 
Anlatınanın tesıra ~sı g ··nkü ihra• 

. d görülebilecektır. Çu .• 
aııua e nıukavelesını 

l bu yıl tatıın• . 
•atçı ar 1 akdederek yenı 
bu anlaıınadan eve Ge· 
.. -rifeden faydalanaınanıışlardırd.' 
~ . 1 fay a arı· 
~ecek mevsimde yenı yo un rınasi· 

k liyat yekünlarının kaba 
Jj!IU\ oa . . rk darlar 
1~, derhal görüleceğını a a a 

l·emıin etmektedirler. 

Cumur reisliği bürosunda 
tayinler 

r reisli-
A ık bulunan cumu .. 

ç ·· d"" r·~· · cumur ret:»· 
~~ daire mu ur ugu~~ bas katibi 
li6 ·, kalemi mahsus şı re ~ . 

"' k n yerme 
il!) t ••tf'' Altıno , ve onu . • . 
!Dl. u u .k. k.at•-
d e. ayni daire tahrirat •. ın~ilmiş· 
~ 8. Suat Dinçmen tayın e 

keq·dir. 

izmi t'te f ındrkçıhk 
ilerliyor 

V·ı· ti 
1 "t 11 (A.A.) - 1 a~e -zm1 , • . ler-

m i zde fındık yetiştirilmesınkın l ..]• 
k 

.. rilme teoı r. 
temesine co onem ve 1 d . 'b' bu yı a 
Ceçıen yıl olduğu gı .1 k ı 0 

b ··d ıne onma 
llıu<Susi idare u ç~s. d 14 J()O 
par.aile Gireson çeşıdm en

1 
· 

d k f 'd satın a ınmış-
tt.a.ne fın ı ı anı . kt'' 

Z . t dıre or-
llr. Bu f mdıklar ıraa . . 'l 
iüğünce vilayette fındık ye~_ştı;;t~ 
ıınesine elverişli bölgelerde ' ek. 

1 

k d ~ rtılrna ta· 
ı;ile ·ı-e parasız olara ~g 
du . 
~ · ·· ·· 1 bir siıtal'İ .. ıı.zmfr kız enstıtusurH ~ ' 

at öl) c~i açıldı. .. .. 
,t • 11 (A.A.) - Kultur ba-
ıı.-zmır, .. 

d. ~· ı um uze-
~a.nhgınm göster ıgı uz . 
. h' . . rı ·ret kız enstı-

rıne ~e ırımız cumu ' , 
~ · f'i esı 

tÜ$Ü binasında bir siparış a 0 Yh •
1 

E · ··d bes yıl ta 51 
.acılnustır. nstılu e · .. 1 D'Örerek yetisen talebeler bu ato · 
;.ede ameli bÜğilerini artıracaklar
dır. Atölye dün merasimle ı4,JO 
dı a.çılmıştır. 

Trak~a icin 10.000 pulluk 
" y~ptırılacak 

hmir, 11 (A.A.) - Taraky~ 
e.ı.~spektörlüğünden lzmir vilayeh· 
;n.e gelen bir telgraf ta ilkba~aır 
ekim me vsimine yetiştirilmek o-ıe
re onhin pulluğun yerli im:ata:h~
ır.ıetere ısmarlanacağı bthıl~ırıt: 
mütir. Bunların İzmir'deki yerh 
ıIJuİ,uk imalathanelerinde yapttırı.-
a.r"'~' umuluyor 

JST ANBUL TELEFONLARI 
.... .......--.~,..,..,., 

Ek.mel{ ucuzlıyacal{ 
İstanbul, 11 - Narh komisyo

nunun pazartesi ekmeği yirmi ve· 
ya otuz para ucuzlatması muhte-
meldir. 

Ü ni versi telilerin devam 
işleri 

Jstanbul, 11 - Üniversitelile
rin devam işlerini dekanlardan bir 
heyet tetkik ediyor. Karar bu haf
ta bakanlığa bildirilecektir. 

Alemdar vapurunun 
durumu 

İstanbul, 11 - Gemi kurtarma 
şirketi Alemdar vapurunun İğne 
adada kazageçirdiği haberini tek~ 
zib ediyor. Gemi lstinye'de havu
za alınmıştır. Tahkikat yapılıyor. 

Belediyenin aldığı 
ödünç para 

İstanbul, 11 - Belediye şehir 
imar planı için belediyeler banka· 
sından 154 bin lira ödünç aldı. 
Prast yakında geliyor. 

Yeni Evkaf kanunu 
tatbika başlanırken 
İstanbul, 11 - Yeni evkaf ka

nununun tatbiki münasibetiyle 
kilise mütevelli heyetleri avukat
lardan müteşekkil müşavere he
yetlerile konuşuyorlar. 

İlk okul talimatnameleri 
birleştiriliyor 

İstanbul, 11 - Resmi, hususi 
ve yabancı ilk okul talimatname· 
lerini birleştirmeğe çalışan müte
hassıslar komisyonu b1r taslak 
hazırladı. 

'i- Kadınlar Esirğeme kurumu 
bir sergi açtı. 

Ji. Etibba odası haysiyet divanı 
cumaya toplanacak. gayri fenni 
alatlarla tedavi yapan Gerek adın· 
da bir doktor hakkında karar ve
recektir. 

İstanbulda bir vapur 
kazası 

İstanbul, 11 (A.A.) - Akay 
idaresinin Bağdad vapuru bu sa
bah sekiz kırkta köprüdeki Hay
darpaşa iskelesine yanaşırken is 
ke]enin üstüne düşmüş ve yan 
tarafnı sıyırmağa başlamıştır. 
Vapur hızını alamıyarak o 
taraftaki kitapçı kulübesini \re 
Akay'ın yük bileti gişesini yıkmış 
ve sonra iskelenin bağlı bulundu
ğu köprü dubasına çarpmıştır. 
Vapurun baş tarafı yassılm1ştır. 
nüfusça zayiat yoktur. 

Bir tren kazası 
Dün istasyonda bir tren kazası olmuş 

ve bir adam çiğnenmiştir. Saat 14,20 de 
filyostan şehrimize &elen katarın maki
nisti Nuri manevra yapmak suretiyle 
vagonları depoya bırakmış ve lokomo . 
tifi depoya götüriirken o esnada hat Üs· 

tünden geçmek isteyen devlet demiryol
larınm hat aralarındaki çöpleri temiz • 
lerne amelesinden Etem oğlu Hüseyin'i 

çiğnemiştiı·. Amele Hüseyin makine 
geçmeden evvel hattan geçmek isterken 

kaçamamış ve lokomotifin altmda kal -
ınıstır. Lokomotif Hüseyin'in başını ko· 
pa:mıştır. (şe müddei umumilik el koy· 

muş ve tahkikata başlamışt1.r. 

-
İzınirde 

Hir kan "c•rmt• istas~ <Hlll 

kuruht} or. 
İzmir, 11 (A.A.) - Şehrimiz 

Kızılay kurumu kansız kimselere 
veya yaralı düşerek fazla kan kay· 
bedenlere kan verebiJmek ıçın 
bir istasyon vücuda getirmeğe ka
rar vermiştir. Bu hususta sosyal 
yardım kurulunun da yardımı te
min edilmiştir. Kızılay kanını 
satmak isteyenlere bir taahhütna
me imzalayacak ve kan verecek 
olanların hastahanede yapılacak 
ilk muayenesinden sonra daimi 
bir kontrola tabi tutulacaklardır. 

l\ıluğlada · 
Krom ve zımpara madenlerimiz. 

Muğla, 11 (A.A.) - Bütün vi
layetteki krom ve zımpara ma
denleri faaliyetle işlenmektedir. 
Ekonomi bakanlığının nisbi resim 
indirildiği andanberi hem çalışma 
hem ihracat çok artmıştır. İki ay 
içinde Avrupa ve Amerikaya 15.-
167 ton krom, 2.316 ton zımpara, 
4.101 ton manganez ihraç edildi. 
Maden işçi ücreti de günden güne 
artmaktadır. 

Y•·niden :-.uh~ pazarlan 
kuruluyor· 

Muğla, 11 (A.A.) - Vilayeti
mizin bir çok yerlerinde yeni pa
zarlar yapılacaktır. Ekonomi bakı· 
mından çok önemli olan bu pazar· 
lar 935 yılı büdçesi içinde açıla
caktır. Dadçe, Marmaris ve Ulada 
birer sebze ve at pazarı yapılacak, 
Muğla'da yeniden bir hayvan pa
zarı yapılacağı gibi Fethiye ve 
Bodrum' daki pazar yerlerinin de 
üstü örtülecektir. 

Kızılay'ın yardımı 
6.12.935 gecesi Sinob'ta çıkan 

yangında evleri yanan iki yüz 
yurddaşa yardım için kızılay ce
miyeti tarafından 1000 lira gönde
rilmiştir. 

Şehir otobüsleri 
Şehrimizde işlemekte olan O· 

töbüslerde on dokuz kişilik otu
racak yer olmasına karşı sıkışık 
oturma ve ayakta durma suretiyle 
otöbüsün içi otuz hazan kırk yol
cu ile dolduğu görülmektedir. Bu 
vaziyet içinde yolculuk sıkıcı bir 
rahatsızlıktan başka umumi sıhat 
bakımından da mahzurludur. İşit
tiğimize göre belediye halkımız 
için her iki bakımdan zararı olan 
bu halin önüne geçmek için lazım 
gelen tedbirleri almış ve otobüs
lere on dokuz kişiden fazla yolcu 
alınmamasını alakalılara bildir
mistir. Sayın halkımız kendi sıh
hatları için faydası açık olan bu 
işte belediyenin emirlerine uya
caklarına eminiz. 

Son üç yılııı vergi . . . '-'. 

ıstalıstıgı 
Finans bakanlığı 1932, 1933, ve 

1934 seneleri zarfında bütün vergile
rin tahsilat ve tahakkukatı, mükellef· 
lerin sayısı hakkında defterdarlık 

ve malmüdürlüklerinden ihsai mah1· 
mat istemiştir. Bakanlık bu malumat
la muhtelif vergi kanunlarının tadil 
edilmeden ve edildikten sonra tahsi · 
lat ve tahakkukattaki tesir derecele· 
rini arayacak ve ayrıca vergiler hak· 
kında istati.stiki bir dosya tutacaktır. 

Ok.ulsuz talt--l)e 
l{almıyacal{ 

Orta okullara talebe tehacümü • 
nü göz önünde tutmak suretiyle a -
lmması lazım gelen tedbirler üzerin· 
deki incelemelere Kültür Bakanlı -
ğınca devam olunmaktadır. Kültür 
Bakanı B. Saffet Arıkan yapılan bu 
incelemeler sonunda elde edilecek 
neticelerle memlektin orta okul ihti
yacını temin etmek için lazım ge· 
len projeler hazırlanacaktır. 

Haber aldığımıza göre; orta o
kul ihtiyacını önlemek üzere önü -
müzdeki 936 - 937 ders yılı başın -
dan itibaren aınıf ve öğretmen va
ziyeti müsait olan ilk okullara 6 m
cı sınıf ilave edilecek ve 937 · 938 
ders yılında yedinci. 938 - 939 ders 
yılında sekizinci sınıf ilavesi sure -
tiyle Öu ilk okullar aym zamanda 
orta okul vaziyetine girmiş olacak • 
tır. Bakanlığm üzerinde incelemeleı· 
yapmakta bulunduğu bu tasavvuru 
tahakkuk ettiği takdirde her sene 
yekUnları gittikçe artan ilk okul me
zunlarının ortc\ tahsil ihtiyaçları kar
şılarumş olacaktır. 

Bakanlık önümüzdeki sene ilk 
okullara 6 ıncı sımf ilavesi etraf m -
daki incelemelerinden başka; ilave 
edilecek olan bu sınıflarda orta o
kulların 6 mcı smıfma ait progra • 
mm mı tatbik edileceğini yoksa ay. 
rıca bir ders programı mı yapmak 
lazım geleceğini de incelemektedri. 

Devlet Demir yollarının 
teşkilat kanunu 

Devlet Demiryollarının genel direk
törlüğünce hazırlanan Devlet demiryol
ları teşkilat kanun projesi üzerinde Fi. 
nans Bakanlığınca incelemeler yapıl • 
maktadır. Finanı Bakanlığı projedelü 

kadrolar ve memuriyetlerin Kamutaycit 
kabul olunan devlet dem.iryolları barem 
kanunu esaslarına tevafuk edip etmedi
ğini ve bu teşkilat kanununun devlet 
demiryolları idaresi tarafından aetirtil· 
miş olan mütehaımıın raporuna müte • 
nazır olarak tanzim edilip edilmediğini 

devlet demiryollarından ıonnuştur. 

Devlet demiryotları vereceği cevabla bu 
cihetleri aydınlattıktan sonra projenin 
Öteki kısımlaı·ının incelenme~ine geçi • 
lecektir. 

Havuzlar idaresiyle 
Akay'ın büdçeleri 

Denizyolları, Akay, Havuzlar idare
si 1936 büdcesi Ekonomi Bakanlığında 

kanun~ mııcibince k.ırulan komisyon 
tarafından hazırlanarak Başbakanlığa 

sıınulmııştu, Proje başbakanlıktan ka . 
mutaya sevkedilmiştir. Gene buna nid 
kanuna göt·e, proje önümüzdeki hafta 
içinde toplanacağı tahmin edilen Kamu
tayın büdce, divanı muhasebat, ekono . 
mi komisyonlarının müşterek toplanb . 
larrnda tetkik edilecektir. 

Limanlarımız arasında 

iki aylık nakliyat 
Ekonomi Bakanlığı deniz nakliyatı 

umum diı·ektödüğünde toplanan malu
mata göre, ağustos ve eylut aylan için· 
de, muntazam posta seferi işleyen on 
hat üzerinde. 152.386 yolcu, 75.743 hay. 
van ve 69.967 ton e,ya taşınmışb.-. 

Çağrı 

~ Kamutay dahiliye ve maliye 
encümenlerinden mürakkeb muh.: 
telit encümen bugün saat 10 da 
toplanacaktır. 

I Yurddaş! Yerli mal kt llanmak, türk~I 
ekonoınisine karşı borcumuzdur. 

Milli Ekonomi ve Artırnıa Kururtıı 

a\a \.urunu 

JJİ) aııo-osıında . ~ 

Kazanan N umaraiaır 
İstanbul, (Telefonla ) - Rugun çoı 

kilen hava kurumu piyango unda o • 
tuz bin Jjrayı 21707 ka7.andı. Bu ımu
maranın yedi yüz elli aşağr ve yukan• 

sından sonları yedi ile bitenler yirnti·· 
şer lira amorti alacaklar, on bi.n liıra 
27859 numaraya çıkmı§tır. Bunun da 
aşağı ve yukarısından yedi yüz elU 
numcııradan sonları dokuz ile bitenlet' 
;. iı·mi§er lira amorti alacaklardır. 

9614 numara 1000 lira, 
7430, 2257, 3202, 19265 numaıra· 

lar beşer yüz lira kazanmrtlardırr. 

l.)U lira kazananlar: 
21872 18840 27365 2730 11461 
21095 28053 26315 297o.I 27921 
ı 9280 19383 l 43J4 17398 236M 
23714 15669 12012 28835 11081' 
24111 

100 lira kawrwnlar; 
8728 25065 18563 21934 28390 

11359 7119 7650 28076 16!03 
3744 3 9638 25854 3281 

14499 15960 7255 1802 IOIOG 
8580 699 10869 18285 20108 
8856 10306 17742 29789 16801 

20206 1635 8993 16841 13045 
8843 2669 22963 5~24 

50 liw faı::muml<ır: 
13557 3208 24932 18909 28196 
24098 23418 9997 21081 22141 
21997 5884 13459 4167 29294 
15645 22114 23134 26206 18405 
15071 4261 · 7142 23611 23528 
15484 4604 8673 13839 8744 
15450 568 22757 3091 228& 
23901 10772 29374 18983 19330 
27065 12326 4862 29297 3631 

3126 28316 17222 2373 14011 
10577 17411 24976 3388 Z114t 
16442 7039 14299 24188 l339Y 
16331 8489 1877 12349 19191 
26961 2893 9343 2666 2718Y 

988 12254 13%88 8268 27821 
6800 13919 29398 18085 16864 

28266 28232 26851 8721 23901 
7972 1076 "'19695 26881 • .,. 

11063 4070 17903 386 24971 
25766 29284 13600 19626 12281 
20516 22770 10369 1257 2611S 
26233 14236 6674 25626 18S89 
21413 27451 870 714913 6144 
18200 2833 ·5650 4530 13711 
17716 8279 9797 29106 11197 

19853 17449 26579 13259 29161 
6487 10644 4170 1790 21839 

27984 2737 16268 1711S 1660f 
5494 1704 20261 8161 24710 
8449 4732 16654 11053 9910 

10123 20490 5578 20394 20118 
28259 22904 24306 23204 26358 
22450 26102 7857 llt33 21918 
13142 24662 11013 957 18316 
12910 1397 3339 29310 18869 
1319 5054 13227 11238 13579 

23798 15259 28347 1972 29577 
29368 27553 23562 7583 17648 

16600 20166 10691 21511 6845 
6559 12149 13109 8087 28420 

2508 18932 13218 29016 ~911 

2548 930 1331 26048 23200 
1736 20573 8948 24516 22810 
5849 15586 20843 4126 29425 

25772 26697 29086 4955 ı9SO 

22920 6733 4853 25710 13513 
27153 27281 23448 963l 13944 
20326 28925 29051 24969 23634 

Yeni tayinler 
Posta telgraf fen müta\·ere ılıeyeti 

reisliğine mühendiı Hasan Kazım oak . 
len ve onun yerine de müheııdiı A.~i Ke
mal terfian tayin edilmişlerdir. 

.. *"' 
İzmir liman idaresi genel direktörlu-

ğüne genel direktör muavini B. \hı -
met tayin edilmiştir. 

Gümn ik ve i nhisar lar Bakanlığc 4. 

üncü sı nıf mufettişliklerine müfettil? 
muavinlerinden BB. Fazlt, Cezmi 11e 
Feri dun t-.rfian tayin edılmışterdır. 

Etibank idare meclisi reis! :Pne ı, 

Bankası partisipasyon seı·vhi sabd, direk. 

törü B. Hamid, idare meclisi au hğcn 
Türk Madencft. biı·liği genel sekreteri 
B. Sadrettin Enver tayin ediimi:sierdir 
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Onsekizler komitesi toplanırken 
On&ekizler komitesi bugünlerde toplanacaktır. Bu komite, ltalyan - Habe§ hcırbana son 
vermek üzere petrola ambargo konulup konulmayacağı hakkında bir karartJerecektir. 

Bu veaiyle ile hatıra üç mal gelmektedir: 
1 - Petrol ambargo&unun Romclda, askeri tedbirlere yakın bir ''düşmanca hareket" te
lakki olunması mümkün müdür? 
~ - Ekonomik zecri tedbirlerin kuvvetlendirilmesi, ltalya'yf Milletler Cemiyetin.den çekil
meyt? ıevkedebilir mi? 
3 - Petrol ambargosunun meriyete girmesi, anlaşmazlığın dostça halledilmesi çarelerinin 
ara§tırdmasını imkansızlaştırır mı? 
A§ağıdaki yazı, bu üç mühim suale cevab vermektedir. 

On sekizler komitesi 12 ilkkanun
da toplanbya çağnlmıştır. Bu yeni 
Joplantmın 6ebebinin, 18 ikinci teş

rin tarihinde meriyete girmi~ olan e
konomik zecri tedbirleri, petrol ile, 
ihtimal bakır, demir, pamuk v. s. gibi 
baıka maddeler Üzerine de ambaTgo 
.lıt.l)lt-: a.k suretiyle tamamlamak olc:Ju
ittnU h~rkes bilir. 

Milletler Cemiyetinde aza olmıyan 
bazı devletlerin mütereddid vaziyet· 
Jeri dolayrsiyle bu maddelerin, ltalya'· 
ya ihracı yasak olan maddeler için 
yapılan ilk listeye sokulamadığı ha· 
brlardadır. Amerikan petrol kumpan • 
1aları Cenevrenin :zecri tedbirlerini 
leairaiz bırakacak tar:z:da satı§larınr 

artırmağa hazır oldukça, Sovyetler 
Birliğinden, Romanya'dan veya lngiJ. 
tere'den, İtalyaya petrol göndermele
rini istemek kabil olur muydu? Kö
ınür Üzerine konulacak ambargo Po
lonya ve Büyijk Britanyanm zararına 
elarak üçüncü Rayh§'m zenginle§me
Jİne yol açarsa, Bu madde hakkında 
ltöyle bir tedbir almabilir miydi? 

A§ağı yukarı üç haftadanberi ·hiç 
olmazsa petroldan yana • vaziyet ay· 
Ilı değildir. Birle§İk devletler bükü-
1neti, Cenevrede düşünülen ambargo 
meriyete girdikten aonra petrol kum~ 
panyalarma ltalyaya petrol satmağa 

müsaade etmemek yolundaki niyetini 
açıkça ızhar ebnİ§tİr. Son bitaraflık 
kanununun hükümlerine göre B. Ru.z
nlt petrolun herhangi bir A'Yl"upa 
memleketine gönderilmesini yasak e· 
demez. Fakat hususi kumpanyalara. 
barb eden devletlerle her türlü alı§ 

verişte bulunmaktan kaçınmak aure
liyle, kendi politikalarını hükümetin 
politikasına uydurmalarını tac1siye 
edebilir. Onun için petrolun yıuak 

maddeler listesine sokulmasına mey

dan vermiyen başlıca engelin kati o
larak bertaraf edildiği söylenilebilir. 

18 ler komitesi ekonomik zecri 
tedbirlerin hangi tarihten itibaren ta· 
mamlanrp kuvvetlendirileceğini bü
yük gÜçlüklerle karşılaıtmaksızm tes
bit edebilecektir. 

Petrol üzerine konacak ambargo
nun en tesirli ve en cezri ekonomik 

tazyik tedbiri olduğu şüphesizdir. o~ 
nun için, arsıulusal diplomatik mahfil
lerde 18 ler komitesinin vereceği ka
rarların sıyasal akisleı-iyle meşgul O· 

lunmasına şaşılamaz. Bu hususta ha
tıra üç sual gelmektedir: 

1) Petrol ambargosu Roma' da, aıt· 
ileri tedbirlere yakın bir "diipnanca 
hareket,, telakki olunabilir mi? 

2) Ekonomik .zecri tedbirlerin kurı
IJetlendirilmesi ltalyayr Milletler Ce
miyetinden çekilmeye sevkedebilir 
mi.? 

3) Petrol ambargosunun meriyete 
girmesi, anla~a.zlığın dostça halle
dilmesi çarelerinin araştırılmasını im
lıcinsızlQ§trnr mı? 

..• ltalyanın, petrol ambargosunun 
"yüksek derecede gayri dostane~' o
lan mahiyetine hükümetlerin nazarı 
dikkatini çekmek için yaptığı te§eb
büslerden çok bahsolundu ve udüş· 
manca bir hareket" ile "gayrı dos&a
ne bir hareket" arasındaki fark bü
yÜk bir incelikle tefsir edildi. 

Bu bakımdan olduğu kadar pak
bn tatbikine aid bütün meseleler için de 
sarih metinlere ve salahiyetli hukuki 
tefsirlere başvurmanın çok ehemiyeti 
'f'a.-dır. Milletler Cemiyeti kon&eyi 
192.7 haziranında cemiyette aza olan 
lmtün devletlere, 16 ıncı maddedeki 
ekonomik tazyik tedbirlerinin ıulh 

:ta.ınanında tatbikinden doğacak bu
L.uki vaziyetj tasrih eden bir rapor 
ı;i'ndenniştir. Bu raporda den;Iiyot ili: 

"Mütecaviz devlet, 16 mcı mad
dedeki zecri tedbirlerin tatbikini sulh 
halinin idamesiyle kabili telif sayma
ğa mecburdur, meğer ki bu devlet 
cemiyette aza olmıyan aıe paktın mec

buriyetlerini kabul etmemiı bir dev
let olsun.,, 

... Buna göre, İtalya MHletler Ce
miyetinde aza olarak kaldıkça, eko
nomik zecri tedbirleri bir harb sebebi 
telakki etmemeğe mecburdur. Zecri 
tedbirlere cevab vermek için kuvvete 
başvurmak, yeni bir tecavüz hareke· 
tinden batka bir şey değildir. Yukar· 
da bahsi geçen huiran 1927 tarihli 
raporda, 16 mcı maddedeki tedbirle
rin tatbikinden dolayı mütecaviz dev· 
let bu tedbirleri tatbik eden devlet· 
lere kar§ı harba ba§vurursa onu bun· 
dan menedecek hiç bir çare olmadığı 
da yazılıdır. Bunun sebebi ise, harbı 
önlemek çarelerini tasrih eden t 1 ve 
15 inci maddelerin, zaten 16 mcı mad
dedeki ekonomik tazyike maruz bu
lunan bir devlete karşı kullanılamr
yacağıdfl'. 

balya Milletler Cemiyetinin azası 
olarak kalmı§tır. Konseyin 7 ilkteş

rin tarihli kararma itiraz ederke0t 
İtalyan delege&i hükümetinin, doğu 

Afrikas1nda giriştiği işi paktı bozan 
bir hareket saymadığını söylemİ§ti. 

Buna göre İtalyanın kendini paktın 
mecburiyetleriyle bağlı telakki ettiği-

ni kabul etmek gerektir. İtalya Mil
letler Cemiyetinde aza olarak kal
dıkça, bütün ekonomik tazyik tedbir· 
lerinin, Italya ile 16 ıncı maddeyi tat· 
bik eden devletler arasındaki sulh 
haliyle telifi kabil olduğunu kabuJ 
etmek mecburiyetinde kalacaktır. 

Petrol ambargosunun ltalya ile 
petrol istihsal eden ba§hca devletler 
arasındaki münasebetleri, 18 r.onteş
rinde tatbik olunan zecri tedbirlerin, 
ftalya ile Milletler Cemiyetinde aza 
olan devletlerin çoğu arasındaki tica
ret münasebetlerinden daha fazla 
müteessir edeceği şüphesizdir ... 

2 - İtiraf etmek gerektir ki İtal
yanın Milletler Cemiyetinin çalrşma
la.nna iştirak etmek bakımından olan 
arzuları epi müphem. olarak kalmak
tadır. Zecri tedbirler meriyette kal
dıkça ltalyanın Milletler Cemiyetin
den çıkmamakla beraber. Cenevrede 
yapılacak çalışmalara katılmıyacağı 

hususunu büyijk faşist kurulunun 
prensip bakımrndan kabul ettiği hak
lundaki rivayetlerden burada bahset
miştik. İtalya Cenevrede 25 sonteş
rinde arsıulusal ;§ bürosu tarahndan 

toplantıya çağrılan deniz konferansı

na girmek istemediğine göre, bu ha
reket de yukardaki haberleri tasdik 
eder mahiyettedir. 

18 - ler petrola ambargo lloymağa 

karar verirlerse ltalyanın Milletler 
Cemiyetini kati olarak bırakacağı 
hakkındaki rivayetleri tasdik edici 
hiç bir şey yoktur. En iyi kaynaklar
dan aldığımız haberler, bu husustaki 
herhangi bir karann, büyük fa§İst 

kurulunun ar!ıulusal durumu gö:ıden 
geçirmek Üzere 18 ilkkanunda yapa
cağı fevkalade toplantıdan önce alm
mryacağını göstermektedir. 

Bu şartlar altında, şu noktaları ha
tırlatmakla iktifa edelim: 

a) B. Musolini 3 Hkteşrinde, Mil
letler Cemiyeti askeri tedbirlere baı
vurmadıkça İtalyanm Cenevre'de ka
l•cagını söylemi§tir; 

b) ftalyanın Milletler Cemiyetiıı
den çekilmek Üzere önceden vereceği 
haber onu uaJık mecburiyetlerinden 
kurtaramaz. Paktın birinci maddesi
nin 3 Üncü lık~ası bu bakımdan gayet 
a.a;ıktır~ 

Şu halde-, g<>rllnüte göre lta.ly.a.nm 

Milletler Cemiyetinden büsbütün çe
kilmekte hiç bir menfaati yoktur. İ

talyanın muvakkat bir surette Millet· 
ler Cemiyetinin çalrtmaJarına katıl

mamasının pratik tesiri, bu hiiküme
tin A vrupadaki politikasını müstak
bel seneler için angaje etmeksizin, 
tamamen aynr olacaktır. Fakat bu 
mantık yoliyle yapılan bir tahmindir. 
Halbuki hadiselıer çok defalar man· 
tığı tekzib eder. 

Petrol üzerine ambargo konulma· 
sı, dostça bir hal §ekli araştırılmasını 
imkansı:ıla§tırrr mı? Biz bunu sanmı
yoruz.; tersine olarakt bu vebamette 
olan bir arsıulusal buhranda, anla§· 
mazlığa karı§mış olan tarafların va
ziyetlerini tasrih etmenin ehemiyetli 
olduğunu düşünüyoruz. 7 ilkteıırinden 
beri Milletler Cemiyetinin pakta sa -
dık kalan bütün azaları, anlaşmazlı
ğa karı§mış bulunmaktadırlar. Askeri 
tedbirlere ba,vurulmaması yolunda 
ilk bir prensip konulduktan sonra, 
milletler Cemiyeti azalarmm, ekono• 
mik ve mali zecri tedbirlerin bir hid· 
det tezahürü veya maneviğ bir "mah
kıim etme" den başka bir şey olduğu
nu göstermeleri gerekiyordu. Zecri 
tedbirler tesirsiz \ 'E zararsız kalacak 
idiseler yalnız bir karar vermek. hal· 
ta Almanyaya 1 7 nisanda yapılan 

tevbih gibi bir tevbth yapmağa karar 
vermekle iktifa etmek daha iyi olur
du. 

Petrol ambargo&u Afrikadaki as
keri teşebbüse doğrudan doğruya te
mas ettiğine göre tüphesiz en tesirli 
bir zecri tedbirdir. Bunun politik ma • 
nası iyice sarihtir: Mevzuu bahsolan 
ne İtalyan milletine, ne de fa§İ&t reji . 
mine karşı çevritmig bir hareket de· 
ğil, arsıulusal kanunlara aykırı olan 
bir harb te§ebbüsüne karşı yapılmı§ 
bir harekettir. An~a.şmazhğa kan§· 
mı§ bulunan Milletler Cemiyeti aza
ları aıyasa.l bir meselenin silah kuv
vetiyle empoze edilen bir hal §eklini 
ne kabul, ne de tasdik edeceklerini 
bu ıuretle anlatmaktadırlar. 

İtalyan hükümetinin bu kati taV\lr 
karşısında. 'bir u2la.şma yapmanın ge
rek olduğunu, §e-refli bir sulhun ya· 
pılabileceğini ve yapılması lazım ol· 
duğunu anlaması lazımdır ... 

La Tribün Je Nasyon 
Pa.ris • 5. 12. 1935 

Hallievinde seçim 
Halkevi bcışka.nlığından: 

Evimizin spor komistesinden bir, mü· 
ze ve sergi komitesinden iki, güzel ıa
natlar komitesinden iki üyelik nok
sandır. Bu Üyeleri seçmek için her üç 
şube üyelerinin 17.12.1935 sah günü 
saat 18 de halkevine gelmeleri rica o
lunur. 

..,.__,,,, • •-f'r•ıtı t tl":ll' ·--~-----ı 

KIZILAY 
Ankara merkezi 

menfaatma 
Ke11ermnn · m reisliğiıule 

BVYVK SIGAN :\ıIUZtG! 
iki konser vermek Ü.zere cuma 

günü şehrimize geliyor. Bu heyete 
Pe§te ve Biihreş r'1dyolart bQf 
muganniye si 

:\Iıne. VANDA VlLKOYSKA 
İ§tirak etmektedir. H alhımı~ 

"Marıi Tuna''" ela ifi.ttiği bu mu
ganniyeyi yakından dinlemek fır
satını elde etmi§ bulun.a.caldır. 

Biletlt•r HALKEVt ~~e,.indc 
Cl :\IA Gt!Nt) ~atılacaktır, 

12 ILKKANUN 1935 PERŞEMBE 
~ 

f\.a.nı ula't ask.eri t--eza 'Te muhakeme usıılü 
ol 

l.:anunlarıııı deği§tiı11en pro.jeleri 
k.ahul etti 

Km u.tay dün Tevfik Fikret Sıla.r'ıo 
rc:i,liğinde toplanmış.tar. Giresun mebu
ı.u Münür Akkaya "e K.rrşehir mebusu 
Lütfi Müfid Özde§'in arzuhal komis -
yonunun haftalık kararlar cetvelindeki 
124 sayılı kararının umumi heyette gÖ· 
rüşülmesine dair takriri okundu ve büd
CE komisyonunun bu mesele için hazır
ladığı rapor kabul edildi. 

Askeri ceza kanuniyle, askeri mu -

hakeme usulü kanuniarm1n bazı madde
lerinin ckğiştirilmesi ve esken muhake
me u.sulü kanununun 26 mcı maddesine 
iki fıkra eklenmesine dair kanun proje
leri adliye komisyonunun tekli.fi üzerine 
müstacelen görüşülmeye başlandı. Ve 
maddeler okunarak kabul edildi. Yeni 

ltanunlar mühim bazı maddeleri taşı • 
maktadD". Hükümet esbabı mucibesinde 
yeni hükümler koymaya lüzum göste • 
ren hadiseleri uzun böyhı izah etmek -
tedir. 

Huzirre lwl.:kım Jwrunıak için 
Askeri şuçlardan doğan hazine za • 

t:arlanndan bazıları hakkında askeri ce
za knaununda (ödettirilir tazmin ettiri
lir gibi) hükümler bulunduğundan adli 
amirlerin talebi olmasa da askeri mah -
kemelerde tetkik olunup hükme bağ -
(anmaktadır. 

Askeri suçlardan doğan hazine hak • 
Lan çok kere askeri suçlardan ayırt edil
miyecek kadar birle§ik ve suçun tahkik 
ve tesbiti önceden hazine hak ve zararı
nı tayin edip ortaya koymakla kabil idi
ğünden askeri muhakeme usulü kanu -
nunun koyduğu kaidelere göre hazine 
hakkının adli amirler tarafından (ya -
kından ve sıkı bir surette) askeri mah
kemeler de takibi hem &UC}U çabuk mey
dana çıkarmağı ve tezce ceza vermeği 

ve hem de hazine hakkını bir elden ve 
bir yoldan kolaycacık korumağı temin 
edeceğinden bazı tereddüdlere aebeb o
lan ve bir takım yanlı§ dÜ§Üoce ve mÜ· 
talealara yol açan ve hazine hakkımn 

teminini de geciktiren askeri usulün 9 
maddesindeki §ahıs iddia sözünü kaldı
rarak adli amirlerin hazine haklarını ko
ruyup temin etmekle de tıutumlan çok 
kolaylığa ve hassaten seferberlikte a . 
meli faideleri mucib olacağından askeri 
usulün 9 maddesinin bu yolda değişti . 
rilmesi lüzumlu görülmüştür. 

~keri usulün 2 • 6 maddesi buyru -

ğunca kıtalanndan kaçan efradın muha
kemeleri alay askeri mahkemelerinde 
rapdır. 

Ancak e§yalarını kasten zayi eden 
veya menfaatlerinde kullananların mu • 

hakemelerine askeri usulün 26 maddesi 
&alahiyet vermediğinden ve askeri ce • 
za kanununun 66 maddesinde de bu yol

da bir kayıd ve sarahat bulunmadığın • 
dan melbusatile kaçan ve bunları kay -
bederek gelenlerin daha yüksek askeri 
mahkemelere verilmesi mecburiyeti ha
t.al oluyor. 

Bu hal hem bu mahkemelerin işlerini 
işlerde çab-...ıkluk kolaylığı ve hazine bak
dcı.n uzakta ev muhakemelerini sürünce· 
mede bırakıyor. Talim ve terbiyelerini 
de aekteye uğratıyor. 

Bu mahzurları ortadan kaldcrmak ve 
İ§lerde çabukluk kloa.yhğr ve hazine hctk· 
kının. korunmasını temin etmel< için mel
buaatiyle kaçanların da muhakemeleri
nin alay askeri mahkemelerinde yaptı . 

rdm.a.sı "e hazine zararının da hüküm al
tına aldırılması lüzumlu ve askeri usu
lün 26 maddesine bir fıkra ilavesi zaru· 
ri görülmüş tür. 

,\lıılwJ.·emeleri {abuk bitirmek 
iôıı 

F lrka ,.e daha yük&ek makam '.arda 
teşk..it edilen mahkemelerin zabit ve a-

2alarının kıtaat ve müessesat ile karar
gah ~ube amir ve müdürlerinden ola
maması, hem duruşmalan uzatıyor ve 
hem de hizmet ve vazifeleri. güçleştiri · 
yor. 

.Kanun duruşmaların bir celsede bit
mesini kaide o!arak kabul etmiş ise de 
çok kere suç maznunlarının birden faz. 
la olması, her duruşma Lçin bir gün; 
hüviyet teshiti iddianame okunması ve 
suçların sorgu ve cevablariyle bir gün . 
de şabid ve diğer delillerin münakaşası 
ve bu delillere karşı suç!unun oi•ıecek -

' )erini dinlemekle bir gün iddia ve mü da 

faa veya idt!:aya göre hu1tlamak içf11 

maznun veya müdafiin mehil isteme.i, 
bir gün de müdafaaların dinlenmeıile bil! 
günde hüküm \•eritip tebliğiyle lıı:i vaaa· 
ti heaab ile bet toplanh yapıldığı aörül
melctedir. 

Gelmiş veya geç gelen tahidlerin telta 
rar getirilmesi veya ihzarları uzakta o .. 
lan şahidlerin istinabeleri geç gelen is .. 
tinabeler için tekrar yazdma maznunun 
hastahk iddiım rapor göndermesi akil 
maluliyetim var demesi veya gerçek ol
mıyan deliliği her hangi bir davayı he
sabsız uzatan sebeblerdendir. 

K.ıtalarından uzak olan karargablat• 
da da icabeden rütbe ve adette aza ço.I& 
defa bulunamadığından uzak garnizon .. 
lardan mahkemeye reiı veya aza getir • 
tildiği her zaman olan ve görülen hal .. 
lerdendir. Uzun süren bir davanın du • 
rupnasa sırasında nakil, tayin azanın ha• 
talanması mühim vazife, tefti§, memuri
yet sebebiyle azanın gelememesi yüzija. 
den de davaların uzadığı çok görülii • 
yor. Bu haller hem mahkemeyi gecikti
riyor hem azaları yoruyor hem de hD • 
met ve vazifeleri aluatlyor. 

Hazardaki bu güçlük .eferde bir kat 
daha artacağından duru§rnalarda ara • 
mlan çabukluğu ve dava yüzünden hi~ 
met ve vazifenin geri kalmamasım tcmJq 
için almanlarda olduğu gibi ağır ceayı 
müstelzim olmıyan suçlulann mabkeme
ıinde askeri mahkemelerin üç ki,ideıa 

te§kili düş.ünüldü ve askeri usulün 31. 
maddesine bir fıkra eklenmesi lüzwnhı 
görüldü. 

izinsiz :uıur dı.~1.nda li.Ql.arıl.ar 
izinsiz vatan sınırları dı§ına çıkaQ 

veya sınır dışında izınsiz kalan askeri 
şahıslarm gıyaplarında muhakeme ve 
muamele yapılmakta olduğundan ba 
yönden bu gibi. suçluların adları faido • 
siz ve amaç.sız ordu kütüğünde yazdı 

kalmakta ve kadro ve mahrutun bo.şlW... 
lanru kapatarak terfi sıraıı gelen suçsa 

ve faydalı arkadaşlarımn terfilerine de 
engel olmaktadırlar. 

Orduyu ve memleketi bırakıp s11111; 

dı§:tna yadale kaçan veya yad eUerde i• 
zinsiz kalan bu suçıu•aı- ceuısız ka mak· 
fa da kaunıyoı·ıar; aı ve :zaman muı-ı.ıru 

gibi her hangi bir duşme aebebı yu;ı. ~Öl• 
terince hemen memlekete dönüyorhll'. 
Ta.kib hakkı tükenmış olduğundan .i.en• 
dilerine bir şey yapılamıyor .tSu seıer de 
bak arıyorlar. Ve bunların ordu ite alir 
kalanru kesmek ancak sicil yolu ile ka .. 
bil oluyor. Sicil almak ıçin pek az 7..unall 

olsa da gene bir lutaya verilm~k lazım 

geliyor. Sonunda tekaüd edilerek ce~ 

yerine ınül<afatlanıyorlar Bu ıuretle 

hem hazine zarar görüyor ''e hem de 
adalet indniyor. 

Bu karışıkhiı ve adaletsizJiği kukÜn• 
den kaldırmak ıçin tiirk ceza kanunu • 
nun 4, 104, 116 ancı maddeleri göz önü. 
ne almarak 1631 saydı kanunun 213 ve 
216 ıncı maddelerinin değiştirlimesi lü~ 
~umhı görülmüştür . 

lJisiptmle ıt~ili işLeri 
lwlaylu~lırmak 

Ordunun temeh otan disiplini en kı• 
sa yolda 1 ve kök1u olarak korumagı vo 
askeri şahısların ehemiyetsiz fiil ve ha. 
reketlerinden ;nahkemeye duşmelerinio 
önünü almagı ve malıkenıelerin İ§İni a • 
zaltmagı gören ve disip!in cezaları ve 
hükümleri koyan askeri ceza muhake • 
rne usulleri kanunlarının buyuruklanna 
göre disiplin amirleri disiplin yoliykı 

dört haftaya kadar hapia ve maaşın dört 

te birine kadar para cı::...rası hüküm ve in 
faz edebildikleri halde bir neferin taliın 

veya tatbikatta gaib ettiği ve bir matra 
veya bir :zabitin zayi ettiği bir kitab içiı 
kanunun güttüğü ve gözettiği ~maca 

a:rk•rr oiarak mahl<emc:ye vermek l<ızım 
geliı•or. 

rer .ı s hakkıru kazanan ve memle .. 
ketine gin~n nE'ferde İ§İne gücüne sa .. 
rıldL&l srrada aı;keri veya adli mabkem8" 
lere kadar getiriliyor. Bu yüzden mah. 
kemelerin İ§İ çoğalıyor Hizmet sekteye 
uğrayor işler geri kalıyor. Kanunun e • 
ıaelanna uyulmak ve dHiplin yoliyle halo 
li kahil olan hallerde amiri adlilerce ve
rilecek disiplin cezalariyle barlikte ufak 
te!ek taz~inata da karar verilmek içiu 
askeri ceza kanununun 17 ••" ,. •lün 
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260 inci maadelerinin değiştirilmesi lü· 

zumlu görülmüştür. 
'/ urd s~1.·gisıni, uluı; saygısını gem • 

lunden çık, rmış; sınır dışına kaçmı§ vc-

d · · · k hnış zabitlerle ya sınır dıtın a ızınsız a . 
aıkeri memurlan tırtık orduda emır ve 
kumanda yerlerinde kullanılmamakla 
beraber kendi isteğiyle türk yurdunun 

ki. . . . t"" k ı"lı"ni türk ordusunu gere ı ışını, ur , d 
terkedcrek yadellere giden ve yahu 
yadellcrde kalan bu gibilerin kazan~! 
oldukları askeri rütbe ve unvan ve saır 
haldann da düşürülmesi için askeri ceza 
'- 30 maddesine bir fıkra eklen• 
a nununun 
mesi lüzumlu görülmüştiir. 

) oJ.·fouw kaf,;<lld,ırı ve saklılar 
;,.;11 -:t•erıi lıiikii.mler 

:-.. • d 1 1 dan son yok· 
Askcrlık çagın a o an ar ' v 

lamalara gelmiyerek yoklama kaçagı.:a
:z.iyetine girenlerle saklı ''e bakaya ını ) 

.. den ... üne artmakta ve (1111 tan gun ., • 
d v ( zla hızınct ve 

saydı kanunun koy ugu "d 
il · d beklenen faı e-para cezası usu enn en .. 

nİn de görülemediği geçirilen tecrube -
. d .. v.. den zamanımı· 

lerle anlaşılmakta 1 ugun I 

sk 
. b" devlctl olan fransız ıır 

:una en ır . . ı 

b 
'b'l r hakkında tatbik ettıklcrı ~su 

u gı ı c .. .. yle 
f 'd r olacağı du§uncesı 

ve cezanın aı e ı 64 192 
askeri ceza kanununun 39, 63, , ~ 

1.. 3 26 213 216 ıncı maddele 
ve usu un ' • ' ka a 
. . klama kaçağı, saklı ve ba y 
rmın yo . . .. stcrmck Ü • 
hakkında ceza ve kaıdeyı g~ . 
xcre dcğiıtirilmesinde amclı faıde ve za-

ruret görülmüştür. l 108 
Askeri ecza kanununun 65 ve . 

2 maddeıınde 
ılı maaş kanununun · 

~y. ki n bir mahalle naklen 
yenıden veya na e • "ltihak 
tayin edilen memurların a7.am~ ı 
müddeti 12, 15 gün olarak tay~n ve. ~ı-
.h dilmi .. ve bulunduğu garnızo~ ıçın· 

n e ,. k §abıs· 
de bir mahalle tayjn olunan ~s er~f J 
ların da 24 saat zarfında yenı vazı e e -

. ''-· k u maddele · · tmelerı her 1t•1 an n 
rıne gı b' l inin mcd· 
. deki hareket ve yol ta ır er . . . 

rın 11.. cttırı)mış 
lulündcn çıkarılarak tebe ur b 

d ılagelmekte u-
ve tatbikatta o yol a yap 

lunmu~t •r 

,1 yapuıılar l1llC Vl' ~UUlllf, • . . • 'ha 
k. b müddctlerı ılanı • 

Şu kadar ı u 
. k keri zabtırapla uygun 

ye geçırmc as . 
.. d•v· de muayyen haddi geçıren· 

duşme ıgın n b' fıkra 
ler hakkında da 65. maddeye ır 1 

• 1 b" '"eyyide konu · 
d<.cnınck surehy c ır ~~ .. 
masanda zaruret görülmuştu~. . 

Aı;kerlikten kurtulmak içın hıle ya-
hakkında (11 tl) sayılı kanunun 

panlar • . J632 sayılı 
98 ınaddeı;incleki ahkam ıle v b" 
k . 81 maddesindeki buyrugu ır-

nunun . .h • . 1632 sayı-
lcşcircrek telif ve tnsn ıçın d .. 

81 mad esının 
h askeri ceza kanununun .. .. 

. 1·· 1 görülmuştur. 
d,cğiştirilmesı uzum u . . d 

131 ıncı ma • 
Askeri ceza kanununun . . • 

. . f u olan ıhtılar; 
dcsın<1c Lİınmctın mevıu . 

·ıd•v• halde ıımmet 
suçu kayıt tasrih edı ıgı b"k t 

1 da tat ı a a 
auçu ya:ıılmaını9 o masın k 

t dd .. dler ve mahkemelerce aykırı a
crc u • • "ht" merci tayını ı ı· 

rarlar çıkmasına veya J k 
ı sebeb oma • 

laflarının meydan a masına b" 
v - "'ld""gvünden bu i§lere ır 

ta oldugu goru u k 
düzen vermek için bu maddede no s~1"· 

· · d addeye ı a-olan zimmet ke!imesının e m 
d · ·k· · f ıkrasrnda ya· 

vesinc ve mnd cnın 1 ıncı . .. 
l ·ı bhaneye aıd huk . 

zılı olan es ı ıa ve cc 
mün birinci fıkrasında istisna olarnk ya· 

• • 1 . k ştınnnktan 
zıh kalmasınd.ı zıhın erı arı . 

. . "d .. ··ı edigvinden eslıh11 
gayrı hır faı e goru em 
ve cebhane ibaresinin birinci fıkradan ~ı· 
knrılmasında da lüzum ve zaruret go· 

rülmüştür . .. 
Kanunda diğer bazı disiplın hu • 

kümleri de \•ardır. Kamutay yarın top -

lanacktır . 

~~----···-------~-
\:m·uk E~irgc·nıe Kurumuna 

,arduıı c•dcnler 
· . K umu Genci Çocuk Esırgeme ur 

Merkezinden: K I 
1 k ·· tneri B. ema 

Bnıbakan ı yone""ö 
Cedeleçin evinden 9 parça eşy~. 

b B Tahsının c-
Kastamonu me usu · 

inden 1 1 parç.a eşya, 
B MuMerke:ı. hastaneı;İ doktoru · 

:ıaffer e'ILindcn 12 parça eşya, . 
,, • 1 . d B İlhami Nafiz evın· 
~ enışc ıır e . 

den 50 parça eşya, .. l 
Bayan Müjgan General MurM~ ta· 

rafından 14 parça eşya, . 
B. Adnan, Aydın mebusu evınden 

12 parça eşya, .. 
Merkez bankası direktörü muavını 

B. Hayrettin evinden 27 parça eşya, 
M "f" Aydın mebusu B. Mazhar u ı-

din evinden 30 parça eşya; 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

icrkezimize armağan etmişlerdir. l 
Cenel Merkez bu hayırseven Bayan 
H' Raylara te.tekkürlerini ~71ar. 
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Sıyasal b"ifğller okulu yıı dönümü toplantısından bir enstantane 

(BQ.§ı 1. inci sayfada) 

zunların davetlisi olarak bu kutlama 
toplantısında bulunmuılardır. Sıyasal 

bilgiler okulunun elli sene evelki me· 
zunlarından Ordu saylavı Ahmed Ih
san Tokgöz, Ankarada bu okulun en 
eski mezunu sıf atiyle Baıbakana ve 
davetlilere kısa bir söylevle hoş gel
diniz, demİ§tir. Toplantının açılışın· 

dan biraz sonra Baıbakanın Cumur 
Baıkanımız Atatürk'e sunduklan say· 
gı telgrafı alkışlar arasında okunmu~

tur. 

ATATÜRK 

Çankaya 

Bugün yıl dönümlerini kutla
mak için Ankara Palasta toplanan 
sıyasal bilğiler okulası mezunları, 

Türk ulusuna yalnız yerin yüzün
de değil bütün varlıkların üstün
de yer verdiren büyük ve sevgili 
~efin yüce adınt anlamak ve ona 
karşı besledikleri derin ve içten 
saygılarını haykırmak ile toplan
tılarına başlamış, bulunuyorlar. 

Arkadaşlarımın görülmeğe de· 
ğer olan bu duygularını yüksek 
katiniza ulaştırmak ile büyük 
bahtiyarlık duymaktayım. 

JSMET INöNO 

Atatürk'e sunulan telgraf okun· 
duktan sonra okulun en genç mezun
larından Macid Kayrı, bir söylevle 
gençliğin büyÜklere olan sevgi ve &ay· 
gısını anlatmış ve bütün arkadaşları· 
nın yurd emrinde en ağır hizmetlere 
hazırlanmış olduklarını söylemiştir. 

C.H.P. Genel Sekreteri B. Reccb 
Peker'in sıyasal bilgiler okulunun bu 

geceki toplantısında bulunamadığı
nın scbeblerini bildiren ve okul me· 
zunlarına sevgisini taşıyan mektubu 
okunmuş ve alkışlanmıştır. 

B. Receb Peker'in cevabı 
Beni, Oıyasal Bilgiler Okulu mezun· 

larmrn duvayeni arkadatım Tokgöz, 
bu yılki Ankara toplantısına çağırdı· 

ğı zaman geri bırakılmaz bir ödevle 
lstanbula gitmek mecburiyetimi ha
tırlıyarak üzüldüm. 

Yurdun ileri varlığında güvenilir 
olgunlukla ve dayanıhr değerle tak· 
dir toplayan bir hizmet ve kuvvet Un· 
suru olarak tanıdığım arkadatlara U• 

znktan da olsa elimi uzatarak onları 
toplu halde selamlamayı borç saydım. 

Sıcak sevgilerim ve içten aaygıln
rım onlar içindir. 

C.H.P. Genel Sekreteri 

Kütahya Saylavı 

R. Peker 

Sıyasal bilgiler okulu mezunları· 

nın samimi sofrns1na şeref veren 

Batbakan ismet lnönü, yemeğin &on• 
larında günün büyük itlerine, iç ve 
dış sıyasamıza temas eden mühim 
bir nutuk söylemittir. 

Çok samimi süren toplantının ne· 
§esi, .Atatürk'ün Sıyasal bilgiler okulu 
mezunlarına yüce iltifatlarını taşıyan 
cevabları gelince, bir kat daha artmış 
ve toplnntıdn bulunanlar tnşkın bir 
heyecanın en yüksek zevkini tatmı§· 
lardır. Atatür.k'ün cevabının okun
ması alkışlar arasında sona erince Tü
ze Bakanı B. Şükrü Saraçoğlu me· 
zunlara &§ağıdaki teklifleri yapmış· 
tır: 

1 - Atatürk'ün Sıyasal bilgiler o
kulu mezunlanna verdikleri cevabın 
tabı ve teksir ettirilerek kendilerine 
hayatlarınca ta§ımak Üzere dağıtıl

ması; 

2 - Bu cevabın Ankarada yapılmak
ta olan sıyasal bilgiler okulu binasının 
en uygun bir yerine hakkettirilcrek cbe
dİIC§tİrilmesi jçin Kültür Bakanlığın 
dan ricada bulunulması; 

3 - Atatürk'ün yüksek hitablarmın 
sonund.-ki parolayı tekrarlıyarnk üç de
fa andiçilmesi. 

Bu teklifler ta_şkın hcyecanlru-m ko

pardığı sc ... inç haykırıtları ıırnsında kn· 
bul edilmiş ve Atatürk ndına hepsi bir 
ağızdan yüksek bir h yecan içinde 
andiçilmi§tir. 

Atatürk'ün yurda yeni bir pnroln ver

diği bu gecenin yüre~er aerptiği geniş 
aydınlık içinde toplnntı sona ermiftir. 

= 
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Egcr heı şe,ı. sızı sabırsızl:ındırı)Or ve ı ıızleı ı1ırı,ı.or , t er ulak bıı 
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Bromural .. ıcnotı 
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Sıyasal bilgiler okulu mezunları toplantısında. 

BASBAI 
' ( Ba§ı 1. inci şayfada) 

hizmetler ynpmıı olan mulkiyenin ileri
de yapacağını bundan daha nz değil, da
ha çok görüyoruz. Del let mülkiyeden 
ettiği istifadeyi geniş ölçude arttırmak 
için mülkiyelilerin daha çok yetiımesini 
esaslı bir tedbir olarak kabul etti. Mül
kiye mektebini daha geni§ olarak Anka· 
ra'da teşiı için iki ı;cnedcnberi çalı • 
§ıyoruz. Mülkiyeyi Ankarn'da onun 
geçmişteki şan .,;e tcrefine ve tarih· 
deki hizmetine yakışacak ölçüde kura • 
cağız. 

Genç mülkiyeli arkadaşımızın istik • 
halde yüce hizmetler için söylediği &Ö· 

zler, aldığı tenhhlidler goğsümlizü ifti • 
harla kabarttı, yüreklerimiz gençlerin 
hizmet azmini duymakla mütehauis • 
tir. Ve bu memleketin iıtikbali için 
büyük ve güzel bir teminattır. Tasavvur 
olunamıyacak derecede hummalı bir fa· 
nliyet içinde her birimiz csaıh iılerlc 

meşgul ve meşbu bir haldeyiz. itleri • 
miz çoktur, etraflıdır, kaybedilmiş za. • 
manların telafisi o kadar ehcmiyetlidir
ki her sahada yüks k azim, ve çok çalı§· 
ma, yerinde ol, caktır. Kültür, idare aa• 
nayi, ziraat ve her türlü imar bakımın • 

dan bir çok işlere girişmiş bulunuyol"uz. 
E,·et; ikmal etmekte olduğumuz birçok 
itler var fakat vazifemiz )'alruz bunlan 
bitirmek değildir. Bunlarla beraber ye

ni programlara, yeni iılerc giriımck Jaı. 
raındayız. Yeni Tükiye için en yüksek 
seviyeye az zamanda ,·armnk yükıek 

heyetiniz gibi herkesin idcolojid , kül • 
türde bütün kuv\•etlerini her gün sarf • 
etmelerine bağlıdır. Yapılacak i§ler pek 
çoktur. Erişilecek neticeler çok tatlıdır 
ve yüksektir. 

Gençler; on onbeş ıene ıonra gene 
burada toplandığınız vakit göreceğiniz 

Türkiye'yi yaşarken, çok evel gelmiş ne
sillerin hayallerinde y11ı; ttıkları gaye • 
lerin tahakkuk etmi! l..Jutrunu hatır • 

!arsanız bizi bahtiyarlığmız teırik et
miş olursunuz. 

Yeni Türkiyeyi kurmak için vatan· 
sever gayretlerin es.ası dahilde ve bn • 
riçtc es.aslı ve sağlam bir politikadır. 

N ö 
Bu olm .,sa, imar gibi çok m &um v 

vatana münh sır sayılan itler dahi 
yapılamaz. Her ifin baıı dahild .,. 
harİfte esculı bir politiha ıakib •I• 
mektir. Dahildeki politika - bir • 
çok yıllardan beri bellidir "' 
her ,eyden evel ideal mü.ı .. 
nicl açık politüıamn • hedefi Turlaİ>W• 
yi az zamanda ileri bir memlelıet .,. 
vatandClflan yülueh refah ve kültür• 
cripnif vatanperverler görmektir. Ha
rici siycuet anla,;yııımı: memleketleriıı 
biribirine emniyet ver cek ve biribi· 
rinin rahatını bozmıyacak bir aulA 
siyasetidir. Milletler ar0$ında sulha 
tesis için bulunabilen kıymetli vasıla 
Cemiyeti ahvamdır. Birçok ehnhlik· 
lerine rağmen mevcud VG8ıtoların .,. 
iyisi budur. Çetin hadüelerden ütilo
deli çıkacağını kuvvetle ümid edi)JO
ruz. Beynelmilel sulh Jov<Uında .a
mimiyiz. Diyoruz hi milletlerin bera
ber çalıımaları ve ihtilôfları ımlhoıa 

halletmeleri İfİn eacu olan politiha, 
teahhüdlere aadahatla bağlı kalmolı
tır. Bunların baıında Cemiyeti ahvo
ma teahhüdlerimiz vardır. Biz iıt•ı 

tcahhiidlerimiz.e riayete v bunlQJ"I 
Cemiyeti akvama olan teahhüJleri
mi;;de telife mecburu:&. 

Arşıulusal aahadaki rahataızlılıl• 
rın giderilmeai İfİn Türkiye her türlii 
laaliycti •arletlccclt -.ıe hümü niyeti• 
rallfGCaktır. 

Bu ne§eli ak§amm hatıraunc gele
cek yıl bugün tazel mek Üzere muha
faza edeceğiz. 

Çok çalıfma içinde enternaıyonal 

birçok hfıdi ler arasmda her aeneyi 
uzun bir zaman gibi geçiriyoruz. Se • 
nenin onuna geldiğimizde onun kıaır 

olmadığını ,(lü~üne~k müteselli olu
yonız. Gelecek sene bugün, çok çnlıt • 
tlğımızı dü,unerek iyi ıemeTeler 1 • 
dığnnızı görerek derin bir :zevk du-ı 
yacağız. 

Atatürkün ctr fında dahili harici 
politik da tek bir adam gibi benber 
v elbirliğiyle çalı:1mağa devam cde-

1 
cefiz. iyi iatikbal, iyi netice, Atnru.-. 
kün etrafında tek bir kişi gibi hep bent. 
her bulunmaktadll'. 

Alıııaııyanın fin an al • • 
azı yeti 

Beri in, 11 ( A.A.) - Finanı Bakanı 

Kont Şverin Fon Krozik, Almanyanın 

finansal eiyaseti hakkında bir konferans 
vererek hususiyle alman borç!arının ge
çirdiği &afhalardan bahsetmi~tir. Bakan 
demiştir ki: 

"- Bu borçlar 1930 dan 1933 tarihi· 

ne kadar buhran senelerinde üç milyar 

700 milyon ve 1933 denberi de 7 mil)·ar 

yükselmİ§tir Buhran yılları içinde borç 

alınan paralımn yekunu yalnız devlet 
finansının açığını kapamak içindi. 1933 

dcnberi yapılan borç iıe, bu borçları Ö· 

demek için lazım o1an uridah temin e • 

den faal bir siyaset icabı olmu§tur. Diğer 
hakiki bir ilerleyiş işareti de, 1ş imkanı 

ihdasından miıstakil olarnk, vergi h Si• 

labnın artmasıdır. Bu varidat 1932 den 
1935 c kadnr ba%ı vergilg rin indiritme
ıine roğmen, iki buçuk milyar yük&el • 
mit ve bütçe durumunu dört milyar ğij. 
zeltmcye İınkan vermiştir. Buna rağmea 
it hizmeti için yapdan masraflarla mij. 

dnfaa masraftan ıebebiyle büdçcyi he • 
oüz denkl~tirmey imkan kalmrunı§tır. 
Alman milletinin tasarruf kudreti de 
Almanyanın müdafaasm iştirnk et e
lidir. Bunun neticesi olarak çok kıymet. 

li ve hatta ekonomik alan için lüzumlu 
lan bazı arzuların tahakkukundan da 

vazgeçmek lazım gelecektir. Bunlardan 

bazısı v mesela ev inşası, şimdilik İr 
taraf bırakılmak icnbeder ,, 

l\Iı.-ır kabiııe i i tifa ıı· 
Londr111 11 ( A.A.) - Mısır hadise· 

leri ve bir milli cephenin teıekkül etme· 
si dolayısiyle bazı salahiyetli mahfiller, 
ba§bakan Nesim Paşa'nın istifa etmek 
taaa1.-vurunda bulunduğunu beyan et • 
metkcdirler. Bununla beraber, başbaka
nın bu hususta şahsen bir guna beyanat· 
ta bulunmrunıı olduğunu kaydetmek 
gerektir. 

Kahire, 11 (A.A., - lCabinc istifa • 
aını ~·ermiştir. 

;l,ı~iltere, 1923 mun·a.,mıını 
lwbul edecek mi? 

Kahire, 11 ( A.A.) - Röyter jangı. 

lngiltercnin 1923 an ): sasının yeniden 

lıabu!üne karşı durma) acağını öğren • 
miştir. 

lı ırda luıdisesi: bir giin 

1 
Kahire, 11 ( A.A.J - Soknklarda, 

halkın heyecanı dün de~run etmiş, fakat 
hiç bir vahimlik göstermemiştir. Yarın, 

J 
.oütün partiler delegcleri, kırata unula· 

ı calt, milll cephe birliğinin metnini karat· 
ı Jaştırmalt üzere toplan. caklardır • 

18ıi/a geri mi luıUlı? 
Kahire, 11 (A.A.) - Röyter 

ajansı, Nesim paşa kabinesinin 
istifa ettiği hakkında Havas tara· 
fmdan verilen haberin vakitsiz 
olduğunu bildiriyor. Kabine, bek
lenmeyen hadiseler zuhur etme
diği takdirde yarın istifa edecek. 
tir. 

Londraı 11 (A.A.) - Kahire' 
den bildirildiğine göre, kabinenin 
istifa edeceği haberlerine rağmen 
galeyan dinmemİ§lİr. T alehe ~ 
halk, tramvayları ve otöbüalerl 
yakmı§lar e fenerleri indirmit
lerdir. Bu suretle §ehirde yeniden 
bir nyan havası esmeğe başlamı 
tır. 

Çinin yeni dış bakanı 
Hanke~ 11 (A.A.) - Hay tın 

karşı y pılnn sui ast üzerine istif eo 
den Vang-Çing-Uey'in ;yerine Hu~ 

valiM general Şang§um Çin hültümetl 
dış bnkanhğına tayin edilmiştir. 
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GöZ 
MÜTEHASSISI 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
Anafartalar caddesi Zenit 

u t mağnusı üstü Nizamct
tin apartımanı No. 70 

1-5230 

KAYIP 

134-0 ta İstanbul Dumlupınar 
yatı okulundan aldığım 170/30 
~yılı ehadetnameyi yitirdim. 
Venileteceğimden eskisi hüküm. 
u~dür. Ahmet Varol 

1-5585 

kcri l<uhl'ikalar mum 
Müdürlüğü Satımılma 

Komi~von-u flônlan 

13 KALEM MUHTELİF 
MÜTEAHHİT NAM VE 

MALZEMELER 

artnamesinde değişiklik ya
prlmış olan ve tahmin edilen be
deli (2700) lira olan yukarda 
miktarı ve cinsi yazılı malzeme 
A kıed Fabrikalar Umum Mli
düdliğü satınalma komisyonun. 
es Z2/2. kanun/936 tarihinde çar

a günü saat 14 te açık ek.. 
iltme ile ihale edilecektir. Şart

Lne parasız olarak komisyon. 
dan verilir. Taliplerin muvakkat 
~minat olan (202) lira (50) ku. 
l'\J.l ve 2490 nurıarah kanunun 
ı-. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
me~kQr glin ve saatte komisye>
tta. müracaatları. (3585) 1-5492 

HESABINA 
10 T ON DEMİR CEVHERi 
IS .. MANGAN 

Tahmin edilen bedeli (2700) 
lira olan yukarda miktarı ve cin. 
i yazılı malzeme Askeri Fabri

k lar Umum Müdürlüğü sattn 
lma Komisyonunca 23/1. kinun 

/915 tarihinde pazartesi glinü 
aat 14 te açık eksiltme ile ihale 

edilecektir. Şartname parasız o. 
l rak komisyondan verilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan 
(Z12) tira (50) kuruş ve 2490 nu. 
aurah kanunun 2. ve 3. madde· 
terindeki vesaikte mezkUr gün 
ve :ıatte komisyona müracatlaı 

(3~86l ı~ssıg 

Bayan 
Aiic nezdinde veya hususl 

fransızça ve piyano dersi ver
me:ktcdir. Adres: S. L. Posta 
kutusu No. 242 • Ankara 1-5512 

iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher ~ 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi • 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 30 klı.ruştur. 

- --f. 
200 
100 

40 

4 

1 - Hayır işlerine ve yeni • 
çıkan kitaplara aid ilinlardan • 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi itan bedelleri mak. 
tu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen. • 
me, vefat ve katı alaka ilanla· 
rmdan maktuan beş lira alınır 

ABO 'E .. AHTLı\RI 

Muddet Dahilde Hariçte ~ 

Seneliği 17 Lira 30 
Ci Aylığı 9 ., 16 ., 
1 ı\yhğı s .. 9 ., 

Posta licreti gönderilmiyen 
-n.-lct41hhınıı cevah verilmer 

~,.IG!illll!lll'a19111'181l!DllllMl!l 

Selçuk Kız San'atl 
okulu ire örl ·· ğ ·· n 
den: 

Kız San'at okullan için imtihanla üc~tlt Bıçki • Dikiş, Moda 
•Kadın Şapkacılığı .. ~ama ır, yardımcı mualli.m ve muallim sitaji
y rı alınacaktır. 

A. - SİTAJİYERLİK İMTİHANINA GİREBİLMEK İÇİN: 
1 - Türkiye Cumhuri}•eti vatanda~ı olmak, 
2 - Bir Kız enstitüsunden veya Kız San•at okullarından mezun 

bulunmak veya en az Orta okul mezunu olmakla beraber bir akşam 
kız san'at okulunun Biç.ki _ Dikiş, Moda veya çamaşır ubelerinin 
birini bitirmiş olmak. 

B - YARDIMCI MUALLİMLİK İMTİHANINA GİREBİL
MEK İÇİN: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatanda~ı olmalı:, 
2 - En az bir ilk okuldan mezun bulunmak 
3 - Tanınmış bir Biç.ki - Dikiş veya Moda ''Kadın Şapkacılığı" 

ve yahut kadın çamaşırları atölyesinde devamlı olarak en az dört 
yıl çalışmıs olmak bu gibi atolyelerde prômiyerlik yapmış olanlar 
tercih edilir. 

4 - 25 yaşından küçıik 40 yaşından buyuk olmamak şarttır. 
Gerek sitajiyerlik gerek yardımcı muallımlık imtihanına girmek 

istıyenler: 
1 - İstanbul Kültur Direktörlıiğune hitaben yazılmış bir istida, 

2 - Nüfus tezkeresi 3 - Mektep şehadetnamesi, 4 - Şimdiye ka. 
dar çahstığı mıiesseselerden aldıkları vesikalar'' Yalnız yardımcı 
muallimİik imtihanına girecekler için mecburıdir.'' 5 - Belediye 
ve polisce tasdik edilmiş bir hüsnühal vesikası. 6 - Üç tane vesi. 
kalık fotoğraf ile birlikte ve en çok 15. 12. 1935 tarihine kadar İs
tanbul Kültür Direktörlüğüne müracaat etmelidir. 

lmtihan günü ayn ilan edilecektir. İmtihanda kazananlar ka. 
zandıkları derecelere göre sıra ile tayin edılec-ek ve kendilerine ve
rilecek ücret, imtihanda gösterdikleri muvaffakıyete göre KUltür 
Bakanhğınca te bit olunacaktır. (7717) 1-5557 

Divaııı i1ılıa ... elHlt rei liğiuden: 
Divanı Muhasebatta münhal bulunan 17,5 lira maash memur. 

luklar için 16.12-935 pazartesi günü saat 9 da Divanı Muhasebat 
binasında müsabaka imtihanı yapılacaktır. İsteklilerin isimlerini 
kaydettirmek ve şeraiti ogrenmek üzere vesikalariyle birlikte en 
son 13.12.935 akşamına kadar Zat İşleri Dırektorlüğüne müracaat· 
1 rı ve ondan sonraki müracaatlar kabul edilmiveceği ilan olunur. 

(3590) 1-5523 

Tekirdafi-e 
Tekird;ı.ğ şehrinin hali hazır harita ve planı yaptmlacağından 

gerek yaln,z haritayı ve gerek her ikisini yapmağa talip olanla
rın Tekirdağ Urayı Başkanlığına müracaatları nan olunur. 

(35) l-~501 

Jandarnıa t•·eııel lio n1 ıtaıılıo 
satıııalma -oıııi '"')TO ııundaıı: 
1 - Aşağıda Çe.şit ve Miktarı yazılı üç çeşit giyecek ve yiyecek 

eksiltmeye konulmuştur. 
A - Bir çiftine (460) kuruş değer biçılen (25,000) kunduranın 

ilk teminatı (7,000) lira, Şartname bedeli (575) kuruş ve kapalı 
zarf eksiltmesi 18.12-935 çarşamba gnü saat (15). 

B - Çiftine (25) kuruş değer biçilen (21,199) çorabın ilk te
minatı (397) lira (49) kuruş, şartnamesi parasız ve kapalı zarf ek. 
slltmesi 19-12.935 perşembe günü saat (15) te. 

C - Bir kiTosuna (30) kuruş değer ,·erilen (2.000) lirahk ma· 
kamanın ilk teminatı (150) lira, şartnamesı parasızdır. Açık eksilt· 
mesi (20.12.935) cuma günü saat (10) da. 

2 - Eksiltme Ankara Jandarma genel komuntanhğı kurağında 
yapılacak, şartnameler buradan alınacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin vaktinde ve şartnamede 
yazılı belgeler içind~ bulunacak teklif mektuplarını vaktinde ver-
miş olmaları. (3521) 1-5430 

J{ırl{ağaç beledi)'e sin<leıı: 
Kırkağaca getirilecek "Koca su'' inşaat ve tesisatı: Belediye 

lehine en uygun şart dermeyan eden ve en ucuz fiat veren istekli. 
ine 17-12.935 sah gUnu saat 16 da Kırkağaç Belediyesinde encil

men huzurunda pazarlıkta ihale edilecektir. 
Muvakkat teminat miktarı 1834 ve ke if bedeli 24453 lira 79 ktı

ru tur. İsteklilerin belli edilen gün ve saatte teminatları ve vesai
ki ile Kırkağaç Belediyesinde bulunmaları ilan olunur. 3589 7673 

1-5525 

Taııu ve J~adastro genel 
ınüdüırlüğiiııdeıı: 

ı - Görü'en liızuma mebni resim ve şartnamesine uygun ola· 
rak yapılacak yedi adet dolabın 12.12.935 per;ıembe günü saat 3 de 
açrk eksiltmeye konacaktır. 

2 - Muvakkat teminata kar ılık nisbeten 24 lira ve ihaleden 
onra bu miktar 48 liraya iblağ edilerek vezneye yatırılacaktır. 

S - - ... im ve şartnameyi görlip fazla tafsilat almak istiyenle. 
rin Levazım idaresine muracaatları. (3593) 1-5542 

Fizik ve kimya 
mezunu müsabakası 

Gümrük ve İnhisarlar ve kaJetinden: 
1 - Gümrükler tarifesinde mUtehassıs yeti tirmek için 35 lira 

aylıkla müsabaka ile İşyar alınacaktır. 
2 - Müsabaka 16-12.935 pazartesi gUnu Ankara'da ve İstanbul. 

da Saat 13 de yapılacaktır. 
3 - l'lı.üsabakaya girebilmek için Fen Fakultesinin fizik ve kım. 

ya ~u'>esinden mezun olmak, Fransızca bilmek ve memurin kanu
nunun ıı üncü maddesinde ve İcra Vekilleri heyetinin 10.10-935 
giırıl~meçli kararname inde yazılı şartlan haiz bulunmak ve ya 1 

-
. 

otuzu ge~miş olmamak gerektir. 
4 - Jstekliler Ankarada Vekaletten, İıatanbulda Gümrük Baş 

müdürlüğünden alacakları beyannameleri 14-12-935 günü saat 13 çc 
kaacıt Ankarada Zat !~leri Müdürlüğüne İstanbulda giımrük Baş 
mbdtiı lüğüne verm!lidirler. (3604) 1-5565 · 

1, 

iıııa · n üd · · rlüğiindeıu: 
Kimden i timlak Muhammen b-del 

edildi •i MahaHesi Soka •ı Ada No. Par el No Lira 
Mustafa Hatuniyc Yeni ,ar 184 28 75 
Zt'ynep ,, 1134. 29 50 
Yukarda kı:ydı çıkarılan hanelerin enka.ı:ı Zl. 1 incı kanun 935 

cumartesi günil saat on besde bilmuzayede atıl cağından tahple
rin İmar MUdurlUğilndeki komisyona muracaatları. (3601) 1-5537 

A ıkaı."a elediyesi sn 
.1 

isleri diı"elitörlüffüııden : 
' ' Ankara belediye.ii su Heri direktörlüğü için açrk eksiltme ile 
mefruşat satın alınacaktır. Mefruşatın cinsi ve mikdarrile vasıf. 
Jarı su işleri idaresinden öğrenilebilir. Bunların oranlanmı~ tüm 
tutarı 1365 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 102 lira 39 kuruş.. 
tur. Eksiltme 17.12.1935 cuma günü saat 15 de itfaiye meydanında 
su i~leci direktörlü~U eksiltme v~ artırma komisyonunda olacak-
tır. (3510) 1-5386 ------

l\lııo-la i l i ııafıa I)«. nıiilıendi~r-, 
ğiııdeıı: 

23.12-93.J pazartesi gı.inü saat on beşde Mugla Vilayet Makamın. 
rla Vilayet daimi enciımeni tarafından ihale edilmek üzere 28412 
lira ke if bedelli Köyceğiz Fethiye yolunun Dalaman Kôprusiyle 
Köycegız yolunun 64+000 _ 86+110 kilometreleri arasında yaptın· 
lc:cak şo e ~aldırnn ve imlalatı maiye inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmu.,.tur. Şartname, Proje, keşif ve buna ait diğer 
evrak 142 kuruş mukabilinde Muğla Nafıa dJ.iresinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 2130 lira 90 kuru tur. • 
Eksiltmeye gırebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. 
Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair ve ika 
İmaliitı sınaiyesi mevcut en az 10000 liralık şose yapmış ve eyi 

surette bitiımiş olduklarını gösterir resmi vesika. 
Keşif, şartna.'tl.e ve projeyi 25 kuru luk pul yapı tırarak ımuı 

etmiş olmaları. 
İstekli hir şirket olduğu takdirde: 
Eksiltme şartnamesinde yazılı evsafı haiz olması lazımdır. 
İsteklilerin te ·lif mektuplarını 23-12.935 pazartesi günü saat 

on dörde kadar Muğla Vilayetinde Eksiltme Komisyonu Reisliği-
ne vermeleri lazımdır~ ~7688) l-5530 

Aıı -ara E ·liaf ıniidürliiğüııden: 
Akar 

No. Cinsi fahallesi Mevktı 
148 Ahşap dükkan Tellal ka. Saraçlac 

Muhamcn kıymeti 
1750 

raca 
149 •• •• .. 1050 
146 .. .. " 900 
147 .. H ,. 1800 
145 •• •• ... 1300 
144 •• .. .. 800 
133 ., A lanhanc .. 950 
134 .. .. ,, 700 
13Z •• ., .. 85i) 
130 .. ,, ., 1501) 
125 ,, .. ,, 1000 

96 97 ., ,. At P. hacı ar p yokuşu 1500 
123 ,, ,, Saraçlar 650 
124 •. .. ,, 450 

Yukarda mevki ve cinsleri gösterilen on be parça emlakin mül
kiyeti satılığa çııkıanlmış ve istekli çıkmadı~mdan artırma on beş 
gün <!.aha uzatılmıştır. 

İstt'klilerln 23.12.935 günü saat on beşte Ankara Evkaf Müdür-
lüğüne gelmeJeri. (36.?4) t-5571 

ııl-ara rayı Sui şleri 

direktörlüğündeı • • 
1 - Su idaresi i~in 12.12.1935 saat ıs de açık eksiltme ile 5000 

kilo benzin alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1742 lira muvakkat teminatı 131 liradır. 
3 - Fenni artname levazım memurluğunda görlilebillr. 

(3511) 1-5387 

1 ai nıa ~c·tu• 
.... J 

dain1a µ;iizel 
KANZUK 

• 
alsaıııin ~r nıı 

Etli senelik bir mazive malik 
ve dünyanın her tarafıiıda tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me
hafilinde rağbet görmüş ciddi bir 
kremdir. Çılleri ve buruşukları 
izale ederek tene fevkalide bir 
cazibe bahseder. Ruhnüv:ız ko
kusu ile ayrıca şöhret kazanmış
tır. Balsamin kremi katiyen ktı
rumaz. Teninizin latif tazeliği. 
ni. cildinizin cazip taravetini an.. 
cak krem Balsamin He mevdana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan ba~ka krem kulla
namaz. Tanrlmış itriyat mağaza. 
!arı ile büyük ecza evlerinde btı
lunut 

Z AY t 
Ankara memurlar koopcartif 

şirketinde hissedarı bulunduğum 
1653 nu. 1ı muvakkat hisse sene
dimi zayi eyledim. Yenisini ala.. 
caf ımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilan olunur. 

Mülga veznei umumi 
Müdürlüğünden mUtekait 

1-5583 Naim 

Kiralık apartnnan 
dairesi 

İtfaiye meydanında bukak 
mektebi yanında A. Soysal ap r
tımanının 6 odalı dairesi kira· 
lıktır. lstiyenlerin içindeki sa. 
hibine müracaat etmeleri. 

1-5527 

lmtı}l\f ~ıh;-v Batmul 

l harriri falih RıHuATı\Y. 

Umumi neşriyatı idare eden ı 
Yazı işleri müdürü Nasuhi 

.r BAYDA~ 
1 

Ç.wnkrrı· cıddtsl civumda 1 
Utus matbaastnrlı basrlmtittr. 

Çaııa -1 ale Jantlarına 01-ullal"ı ~atııı alıı1a • 
-oı ıı ·o ııı 

I .. 
lıasliaııı f]loıııdaıı: 

' Erzalan 
Cinsi 

Ekmek 
Sığır eti 
Yulaf 
Un 
K. Soğan 
Zeytin yağı 
K. Sarımsak 
Bulgur 

Kilo 

704700 
95000 

207000 
3600 

33600 
9450 
930 

31400 

Tahmini 
bedel 

L. K 
88087 50 
23750 00 
8280 00 

594 90 
3360 00 
3307 50 
465 50 

3140 00 

İhale glliı aıti na11ıl ol c gı 
temin.at günlemeci 

L. % 7,5 K. 
5654 38 20/12/935 CUtnJ. 15,30 Kapalı Z. 
1781 25 ,, ,, ,, H .. 
612 00 .. "' " 

., 
44 55 

" 
,, ,, Açık ek iltm: 

25.Z 00 tt .. .. " .. 
248 07 ,, " ,, .. .. 
34 8S ,, ,, ,, .. 1# 

235 so ., ., .. " 
ı - Çanakkale l, 3, 9, 10 sayılı Jandarma Okulla riyle J. Hastanesinin 935 ve 936 seneleri ihtiyaçları 

olan yukarda yazdı 8 kalem er' at ve hayvan yi:ırecek terinin hizalarında gösterilen günlemeç gün ve saaL 
lerde Çanakkale Belediye Dairesinde salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teklif mektuplarile makbuzlar ihale günü saat 14,30 za kadar komi:.yona teslim edilmış ola
caktır. 

3 - Şartnameler Canakkalede Jandarm& Satınat ma komisyonunda parasız görülehilir. (7478) 1-5393 

SİNEMALAR 
IKuloP] 

BUGÜN BU GECE 

Emsalsiz bir dekor • muhtefem bir 
revü, fevkalade bir müzik 

MARAHUANA 
F ı·annıca sözlü büyük f ilm 

BÜYÜK GALA GECESi 
Canlanan Mmr ve Romn tarihi Mısırm 

meşhur sefahat alemleri saray 

en trikalan a~k. ihtiı-aı 

KLEOPATRA 
umaralı biletlerinizi gündüzden t~ • 

darik ediniz. Her iki ıir.enuıcb 

aatılmaktad ır. 


